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مقدمه
صنعت الکترونيک به طور جدي به دنبال پياده کردن روشهاي جدید ساخت سيستمهاي نانومتري است تا
بتواند به روند ساختن ابزارهاي کوچکتر ،سریعتر و ارزانتر ادامه دهد .طبيعي است که در قدم اول باید
روشهاي موجود براي ميکروالکترونيک به نانوالکترونيک تعميم یابند .اما همانطور که گفته شد ،استفاده از
روش معمولِ ليتوگرافي نوري براي ابعاد ریزتر ،بسيار دشوارتر است .به همين علت ،توليدکنندگان قطعات رایانه
به دنبال فناوريهاي جایگزین براي ساخت نانوتراشهها در آینده هستند.
 -1ليتوگرافي پرتو الکتروني و اشعه ایکس
ليتوگرافي پرتو الکتروني ،یکي از جایگزینهاي پيش رو است که به جاي نور از پرتو الکترون استفاده ميکند .در
این روش ،طرح مدار با استفاده از پرتو الکترون روي الیهي نازکي از پليمر نوشته ميشود .پرتو الکترون در ابعاد
اتمي پراشيده نميشود ،بنابراین لبههاي طرح ،دیگر ناخوانا نيستند .محققان از این روش براي ترسيم خطوطي با
پهناي چند نانومتر روي سطح سيليکون آغشته به فوتورِزیست استفاده کردهاند .با این حال ،ابزارهاي پرتو
الکتروني که امروزه وجود دارند ،براي توليد انبوه در صنعت مناسب نيستند .زیرا این روش کُند است؛ این کار
شبيه نسخهبرداري از روي یک نوشته با دست است.
اگر الکترونها جوابگو نيستند ،پس چه باید کرد؟ یک جواب دیگر ،استفاده از اشعهي ایکس با طول موجي بين
 0/1تا  10نانومتر یا نور فرابنفش با طول موج بين  10تا  70نانومتر است .کوچکتر بودن طول موج این نورها از
طول موج نور فرابنفش که اینک در ليتوگرافي نوري استفاده ميشود ،تاثير پراش را کمتر ميکند .با این حال،
این فناوريها هم مشکالت خاص خودشان را دارند .عدسيهاي معمولي نور در برابر نور فرابنفش دیگر شفاف
نيستند و اشعه ایکس را متمرکز نميکنند .در عين حال ،انرژي زیادِ این پرتوها به سرعت به مواد تشکيل
دهندهي ماسک و عدسيها آسيب ميرساند .اما صنعت ميکروالکترونيک ،ترجيح ميدهد از تعميم روشهاي

موجود براي توليد نانوتراشهها استفاده کند .بنابراین ،این روشها به طور جدي در حال توسعهاند .بعضي از این
روشها مثال استفاده از ليتوگرافي نوري پيشرفتهي فرابنفش براي ساخت مدار مجتمع ممکن است به روشهاي
پر رونق تجاري تبدیل شوند .با این حال ،با این روشها نانوتراشههاي ارزان ساخته نميشوند و نميتوان فناوري
نانو را در دسترس تعداد بيشتري از مهندسان و دانشمندان قرار داد.
نياز به سيستمهاي سادهتر و ارزانترِ ساخت ابزار نانومتري ،دانشمندان را به جستجوي روشهایي متفاوت از
آنچه در صنعت الکترونيک به کار ميرود ،ترغيب کرده است« .ليتوگرافي نرم» یکي از این روشهاست که بيشتر
شبيه ساختن یک مهر الستيکي از طرح مدار و چاپ آن با تماس مکانيکي است .روش دیگر که از ميکروسکوپ
نيروي اتمي استفاده ميکند« ،ليتوگرافي قلمي» نام دارد که شبيه نوشتن با جوهر و پرِ قو است .دستهي دیگري
از روشها که به روشهاي «پایين به باال» معروفاند ،با رویکردي کامال متفاوت به توليد نانوساختارها ميپردازند.
در این روشها اتمها یکبهیک در کنار هم قرار ميگيرند تا ساختار مورد نظر ما را تشکيل دهند.

شکل :1نمونههایی از نانولیتوگرافی ،به مقیاسها دقت کنید

ليتوگرافي باریکه الکتروني
یکي از فناوريهاي جدید در حوزه ليتوگرافي ،استفاده از ميکروسکوپهاي الکتریکي جهت توليد باریکه الکتروني
است .با استفاده از روش ليتوگرافي باریکه الکتروني قابليت توليد طرحها و ساختارهایي در ابعاد نانو با رزولوشن
باال فراهم ميشود .انتخاب نوع مادهي مقاوم در کنتراست و کيفيت طرحهاي توليدي اهميت بسزایي دارد.
شاید بتوان اولين تفکر در زمينه کاربرد ميکروسکوپ الکتروني در ساخت ابزار نانومقياس را به صحبتهاي
ریچارد فایمن در سال  1950ارتباط داد که اظهار کرد "فضاي زیادي در پایين وجود دارد" .ليتوگرافي باریکه

الکتروني ) (EBL= Electron Beam Lithographyیک روش بسيار دقيق با رزولوشن بسيار باال براي
ایجاد طرح است .در این روش از یک باریکه الکتروني به خوبي متمرکز شده با انرژي  2-300کيلوالکترون ولت،
توليد شده توسط ميکروسکوپ الکتروني روبشي و عبوري ،براي ایجاد طرحهاي خطي ظریف بر روي ماده
نيمههادي پوشش داده شده با ماده مقاوم ،استفاده ميشود.
با وجود جرم بسيار کم الکترونها و وجود نسبت باالي بار به جرم آنها ،امکان متمرکز کردن و هدایت آنها با
استفاده از ميدانهاي نسبتا کم مغناطيسي و الکتریکي فراهم شده است .هرچه انرژي باریکه افزایش یابد ،طول
موج آن کاهش پيدا ميکند .این موضوع سبب بهبود در ميزان رزولوشن نهایي ميشود .با این حال رزولوشن یا
همان ابعاد ساختار قابل دستيابي با روش باریکه الکتروني ،به حدود چند نانومتر محدود ميشود ،که بيشتر به
علت محدودیت ماده مقاوم است.

ليتوگرافي چاپ در مقياس نانو ()Nano Imprint lithography
ليتوگرافي چاپ در مقياس نانو به تقریب یک روش جدید در مقایسه با روشهاي دیگر ليتوگرافي نوري و
ليتوگرافي اشعه الکتروني است .روش مذکور از اصول سادهاي برخوردار است .این روش شامل یک ماشين پرس
است که یک مهر یا الگو را که حاوي طرح مطلوب ميباشد بر روي یک الیه نازک از پليمر فشار ميدهد و آن را
تا دماي خميري شدن گرم ميکند.

شکل :2شماتیک لیتوگرافی چاپ نانو

در این روش به طور معمول یک مهر مورد نياز است که اغلب توسط یک ساختار نانویي و به وسيله روش
ليتوگرافي اشعه الکترون و به دنبال آن روش حکاکي شيميایي مناسب ایجاد شود.
مواد متفاوتي به عنوان قالب استفاده شدهاند که سيليکون ،اکسيد سيليکون و پليمر استفاده بيشتري دارند .اغلب
الزم است که قالب توسط مواد ضد چسبنده پوشيده شود ،تا بتوان بعد از عمليات پرس آن را از محصول نهایي
جدا کرد.
محصول نهایي یک پليمر است که به دو دليل اهميت دارد:
 -1پليمر در دماي باالتر از دماي خميري شدن ،به اندازه کافي نرم است ،به طوریکه ميتوان آن را در
فرآیند چاپ به کار برد.
 -2پليمر ميتواند توسط عناصر خاص به یک ماده حساس در برابر وروديهاي مغناطيس ،الکتریسيته ،گرما
و نور تبدیل شود .بنابراین ساختار نهایي ميتواند از پيچيدگي باالیي برخوردار باشد.
به نظر ميرسد ليتوگرافي چاپ در مقياس نانو یکي از معدود فناوريهایي است که ميتواند امکان توليد انبوه را
داشته باشد .بالفاصله بعد از آماده شدن قالب و تنظيم صحيح دما در ماشين ،این سيستم براي توليد انبوه
ساختارهاي نانویي قابل بهرهبرداري است .به طور معمول سيکل زماني توليد ،توسط ماشين چاپ نانوي معمولي،
در حدود چند دقيقه است .این بازه زماني توليد ،اغلب شامل زمان پایين آمدن پرس و همچنين زمان اعمال
تغييرات الزم براي گرمایش و سرمایش نمونه است.
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