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Een dag in 2025

Stel je een dag in het jaar  voor. Het is tijd om op te staan. Je bedmeet de
fase van je slaap en zorgt ervoor dat je wekker op het meest ideale moment
gaat. Terwijl je naar de woonkamer slentert, staat er al een kopje koffie klaar,
speelt de stereo muziek die bij je (ochtend) humeur past en heeft je tablet
een selectie gemaakt van het nieuws en berichten die je gelezen moet hebben
voor je aan je dag begint. Als je de auto instapt om naar je werk te gaan, heeft
het navigatie systeem al de snelste route bepaald op basis van de verkeerssi-
tuatie en ben je klaar om te vertrekken. Aan het einde van de ochtend krijg je
een mailtje van je huisarts dat je “lichaamswaarden” afwijken en hij daarom
een consult met je wil inplannen. ‘s Middags krijg je een bericht van je koel-
kast met een lijst van alle producten die bijna over de houdbaarheidsdatum
zijn en een aantal receptideeën die voldoen aan de Schijf van Vijf. Als je een
recept gekozen hebt, worden de producten die je niet in huis hebt bij de su-
permarkt verzameld zodat je ze na het werk kunt ophalen. Wanneer je bijna
thuis bent zorgt je telefoon ervoor dat de verwarming thuis wordt aangezet.
Als je ‘s avonds besluit om uit te gaan, laat je telefoon zien welke vrienden be-
schikbaar zijn, of als je liever op de bank televisie kijkt, stelt je TV een aantal
films en series voor die kunt kijken. Alle apparaten zullen op stand-by gaan
als je besluit na een lange dag naar bed te gaan.

Dit lijkt misschien vergezocht, maar deze situatie is dichterbij dan je zou
denken. Onze telefoon heeft inmiddels een belangrijke plek in ons leven ge-
kregen. Velen checken ’s ochtends meteen hun telefoon en we starten per
persoonmeer dan honderd apps per dag op. Google houdt al bij waar je bent
en heen gaat en suggereert snellere routes op basis van actuele verkeersinfor-
matie en tegenwoordig heeft 60% van de auto’s een verbinding met mobiele
netwerken. Er zijn al apps beschikbaar die de fases van je slaap monitoren
en slimme thermostaten regelen de temperatuur in huis. Het enige wat we
nu nogmoeten doen is al deze apparatenmet elkaar verbinden: “het internet
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der dingen”. Uit recente voorspellingen blijkt dat in  meer dan  mil-
jard (mobiele) apparaten verbonden zijn met het internet en dus met elkaar
kunnen communiceren, waarbij je telefoon als knooppunt wordt gebruikt. Je
telefoon raakt vergroeid met je lichaam.

Voor het bouwen van deze toekomst zullen de computerchips goedkoper
moeten worden, minder energie moeten verbruiken en meer functionalitei-
ten moeten hebben. Om deze betere computerchips te maken, zet de half-
geleiderindustrie momenteel een volgende stap in de ontwikkeling van het
productieproces van computerchips: EUV-lithografie.

Uit: Terzioglu, E. EUV challenges for the 7 nm node in the Mobile Industry tijdens het
Internatial Symposium on Extreme Ultraviolet Lithography, Washington D.C., .
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EUV-lithografie

EUV-lithografie staat voor lithografie met behulp van extreem ultraviolette
straling en het is de belangrijkste stap in het productieproces van compu-
terchips. Dit proces bestaat uit een aantal stappen (figuur ). Het begint bij
een staaf van het metaal silicium waarvan dunne plakken, genaamd wafers,
gesneden worden. Nadat de wafer is gepolijst, wordt er een lichtgevoelige
laag (fotoresist) aangebracht. Tijdens de lithografiestap wordt een patroon,
dat gedrukt is op een masker, geprojecteerd op de fotogevoelig laag. Na de
belichting wordt de lichtgevoelige laag ontwikkeld, waarbij of de belichte of
de onbelichte fotoresist wordt verwijderd. Vervolgens wordt de wafer op de
onbedekte delen bewerkt. Dit proces wordt  tot  keer herhaald totdat de
driedimensionale structuur van de computerchip klaar is (figuur ).

Doorsnijden
Polijsten

Materiaal depositie
of modi!catie

Fotoresist
aanbrengen

Belichten

Ontwikkelen

Bewerken wafer
Verwijder
fotoresist

Wafer
gereed

Wafer
opbreken

Verpakken

Herhaal 30-50 keer

Figuur 1: Schematische weergave van de verschillende stappen in het pro-
ductieproces van computerchips. (Verkregen uit V. Banine, Intreerede aan
de Technische Universiteit Eindhoven,  september .)
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Figuur 2: Foto van een computerchip gemaakt met een microscoop. (Ver-
kregen uit V. Banine, Intreerede aan de Technische Universiteit Eindhoven,
 september .)

Om de chips sneller, energiezuiniger en goedkoper te maken moeten de
driedimensionale structuren kleiner gemaakt worden. Hierbij is de kleur van
het licht dat gebruikt wordt bij de belichtingsstap van groot belang. De kleur
van het licht wordt aangegeven met de zogenaamde golflengte; blauw licht
heeft een kortere golflengte dan bijvoorbeeld rood licht. Een andere term
die gebruikt wordt om de kleur van het licht aan te geven is de energie van
het licht; hierbij geldt het omgekeerde: blauw licht heeft een hogere energie
dan rood licht. De structuren op de computerchips kunnen nooit kleiner
gemaakt worden dan een kwart van de golflengte van het gebruikte licht.
Daarom moeten we de golflengte van het licht dat gebruikt wordt voor de
belichting van de fotoresist korter maken, ofwel licht met een hogere ener-
gie. Het licht dat de nieuwe generatie lithografiemachines gebruikt, wordt
extreem ultraviolet (EUV) licht genoemd, vandaar de term EUV-lithografie.
De golflengte van dit licht is . nanometer. Dit is meer dan tien keer korter
dan de golflengte van blauw licht en is niet zichtbaar met het menselijk oog.
Daarnaast kan dit licht niet door lucht reizen omdat het meteen zou worden
geabsorbeerd, daarom is de gasdruk in de lithografiemachine tienduizend
keer lager dan de luchtdruk op aarde (atmosferische druk).

Als we het EUV licht door de lithografiemachine sturen, zien we een
lichtschijnsel op de plek van het EUV licht (figuur ). Dit zichtbare licht
(in dit geval blauw-paarsige licht) is geen EUV licht want dat kunnen we niet
zien, maar is afkomstig van het zogenaamde EUV-geïnduceerde plasma.
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EUV-geïnduceerd plasma

Om nu dit EUV-geïnduceerde plasma uit te leggen, doen we eerst een stap
terug. Overal om ons heen is plasma: meer dan 99% van alle zichtbare ma-
terie in ons universum is plasma. Bijvoorbeeld sterren, zoals onze zon, maar
ook nevels in de ruimte (nebulae) bestaan uit plasma. Naast deze natuurlijke
plasma’s, worden plasma’s ook gebruikt in vele industriële toepassingen zo-
als bijvoorbeeld bij de productie van zonnecellen, verlichting en in plasma
televisies.

Om te kunnen begrijpen wat een plasma is, kijken we eerst naar een gas.
Een gas bestaat uit atomen of moleculen die vrij van elkaar kunnen bewe-
gen. Om het eenvoudig te houden gaan we er in dit geval van uit dat het gas
uit atomen bestaat. Volgens het Rutherford-Bohr model bestaat een atoom
uit een aantal negatief geladen deeltjes (elektronen) die in specifieke banen
om een positief geladen deeltje (kern) draaien (figuur ). Dit kun je verge-
lijken met de planeten (elektronen) die om de zon (kern) heen draaien. De
negatieve lading van de elektronen is hetzelfde als de positieve lading van
de kern, zodat het atoom als geheel geen lading heeft, ofwel neutraal is. Als
we voldoende energie toevoegen aan het atoom zullen de elektronen in de
buitenste baan loslaten. Nu heb je dus een negatief geladen elektron dat zich
vrij door de ruimte kan bewegen (vrije elektronen) en een positief geladen
atoom, ook wel ion genoemd. Deze mix van ionen en elektronen wordt een
plasma genoemd. Plasma wordt ook wel gezien als de vierde toestand van
materie naast vast, vloeistof en gas. Het woord plasma is afgeleid van het
Griekse woord πλάσμα, dat ‘wat gevormd is’ betekent.

Zoals gezegd kan een gas ook uit moleculen bestaan. In een molecuul
zijn meerdere atomen met elkaar verbonden. Het principe van een plasma
blijft hetzelfde: een of meerdere elektronen worden losgemaakt van de kern.
Door de complexe scheikundige reacties van moleculen kunnen er nu echter
verschillende soorten ionen ontstaan. Hierdoor is een moleculair plasma
veel complexer dan een atomair plasma.
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Figuur 4: Een atoom. Het oranje bolletje stel de kern voor, de blauw ringen
de banen van de elektronen (groene bolletjes).

EUV licht kan een plasma creëren. Een lichtbundel kan beschreven wor-
den als een bundel van lichtdeeltjes (fotonen). Hoe korter de golflengte van
het licht is, hoe meer energie deze fotonen hebben. De fotonen in EUV licht
hebben, in tegenstelling tot zichtbaar licht, genoeg energie om een elektron
uit de baan rond de kern te slaan. Hierdoor ontstaat een EUV-geïnduceerd
plasma.

Dit EUV-geïnduceerde plasma heeft invloed op de spiegels die gebruikt
worden voor de projectie van het masker op de wafer. Dit kan zowel een
positieve invloed (bijvoorbeeld reinigen van de spiegels) als een negatieve
invloed (denk aan beschadigen van de spiegels) zijn. De spiegels in de in-
dustriële machine moeten een levensduur van zeven jaar hebben. Het is niet
haalbaar om de effecten van EUV-geïnduceerd plasma op deze termijn expe-
rimenteel te meten. Daarom willen we het effect van het EUV-geïnduceerde
plasma op de lange termijn kunnen voorspellen en daarvoor is meer inzicht
in dit plasma noodzakelijk.
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Mijn promotieonderzoek

Plasma geïnduceerd door EUV licht is een bijzonder soort plasma dat op
aarde nauwelijks voorkomt. In ons Melkwegstelsel, daarentegen, wordt dit
type plasma wel geobserveerd en wordt in die context ook al lange tijd on-
derzocht. Dit onderzoek is beperkt tot wat we op aarde van deze plasma’s
waarnemen. In de context van EUV-lithografie is het EUV-geïnduceerde
plasma nog nauwelijks onderzocht. In dit promotieonderzoek worden de
fundamentele processen die het gedrag van EUV-geïnduceerde plasma’s be-
palen bestudeerd. Het doel is:

Het experimenteel karakteriseren en het begrijpen van plasma
geïnduceerd door EUV licht.

Aangezien voornamelijk de negatieve elektronen het gedrag van plasma’s be-
palen, focust dit proefschrift zich op het gedrag van elektronen in EUV-ge-
ïnduceerde plasma’s. Deel-onderzoeksvragen zijn bijvoorbeeld, hoe worden
de elektronen precies vrijgemaakt, hoe gedragen de elektronen zich in het
plasma, hoe verdwijnen de elektronen, is er verschil tussenEUV-geïnduceerd
plasma in verschillende gassen enwaar komt het licht dat het plasma uitzendt
vandaan?

Omhet gedrag van de elektronen te kunnen bestuderen, moeten we deze
kunnen meten. Er wordt daarom een aluminium doosje gevuld met argon-
of waterstofgas om de EUV lichtbundel gezet zoals in figuur . Dit doosje
wordt een trilholte genoemd. Vervolgens sturen we een microgolf (deze gol-
venworden ook gebruikt in bijvoorbeeld eenmagnetron of voorWi-Fi) door
de trilholte heen. Deze microgolven slaan bij bepaalde frequenties, de zoge-
naamde resonantiefrequenties, een staande golf aan in de trilholte. Dit kun
je vergelijken met het aanslaan van snaren op een gitaar; iedere snaar zal
altijd dezelfde toon (resonantiefrequentie) geven. De frequentie waarop de
staande golven worden aangeslagen meten we vervolgens. Op het moment
dat het EUV licht het gas in de trilholte verandert in plasma, zorgen de vrije
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Figuur 5: De trilholte die om de EUV lichtstraal heen is geplaatst.

elektronen in het plasma ervoor dat het lijkt alsof de trilholte een klein beetje
kleiner is geworden. Hierdoor wordt de frequentie waarop de staande gol-
ven worden aangeslagen hoger, net zoals bij een gitaar de toon omhoog gaat
als je de snaren verkort. Hoe groot het verschil is in de frequentie met en
zonder plasma hangt af van het aantal elektronen dat in de trilholte zit, hoe
meer elektronen, hoe groter het verschil. Om de dichtheid van elektronen
(aantal elektronen per volume) te meten, draaien we deze redenering om;
we meten hoeveel de resonantiefrequentie is verschoven, en berekenen hier-
mee vervolgens hoe groot de dichtheid van elektronen in de trilholte was.
Deze techniek wordt microgolftrilholteresonantiespectroscopie genoemd.

Een andere techniek die gebruikt is om het plasma te bestuderen, is foto-
grafie met een speciale camera: een iCCD camera. Een iCCD camera is een
gewone camera met een beeldversterker. Door deze beeldversterker is deze
camera extreem lichtgevoelig waardoor het zeer zwakke licht van het EUV-
geïnduceerde plasma kan worden afgebeeld. Daarnaast heeft deze beeldver-
sterker het voordeel dat de sluitertijd van de camera veel korter is dan bij
een gewone camera. Hierdoor kunnen we heel snel meten hoe het EUV-
geïnduceerde plasma zich gedraagt. Met deze techniek kunnenwe het gedrag
van de deeltjes in het plasma die licht uitzenden bestuderen.
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De experimenten zijn gedaan in twee verschillende gassen: argon- enwa-
terstofgas. Argon is een gas dat bestaat uit atomen, terwijl waterstof bestaat
uit moleculen. De reden dat de experimenten in zowel argon- als waterstof-
gas zijn gedaan, is dat argon een bekend gas is en dat het EUV-geïnduceerde
plasma hierin relatief eenvoudig te meten is. Waterstofgas wordt, daarente-
gen, veel gebruikt in de industrie, maar de experimenten in waterstofgas zijn
moeilijker. Door het EUV-geïnduceerde plasma in beide gassen te bestude-
ren, kunnen we meer leren over de verschillende processen die het gedrag
van EUV-geïnduceerd plasma bepalen.
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Wat hebben we geleerd

Uit de experimenten is gebleken dat het gedrag van elektronen in EUV-geïn-
duceerd plasma in argon- en waterstofgas zeer vergelijkbaar is.

Er zijn twee processen die vrije elektronen creëren in EUV-geïnduceerde
plasma’s: foto-ionisatie en elektron-impact-ionisatie. Foto-ionisatie is het
proces waarbij een foton (lichtdeeltje) een elektron losmaakt van de kern van
het atoom (zoals eerder beschreven). Elektron-impact-ionisatie is een ver-
gelijkbaar proces, alleen botst hierbij geen foton maar een vrij elektron met
hoge snelheid tegen een atoom aan. Omdat door deze botsing een elektron
wordt losgemaakt van het atoom, is er dus een extra vrij elektron gecreëerd.
Het aantal elektronen dat gegenereerd wordt door deze twee processen in de
trilholte is honderd miljard, dit aantal is gelijk aan het aantal grassprietjes
op  voetbalvelden, in een volume kleiner dan een vingerkootje. Het foto-
ionisatieproces is veel efficiënter in argon dan in waterstof. Hierdoor is het
aantal elektronen in een plasma geïnduceerd in argon ongeveer twintig keer
groter dan in een plasma geïnduceerd in waterstof. De productie van elek-
tronen gebeurt in een paar honderd nanoseconden. Om te bevatten hoe snel
dit is, doen we alsof één seconde net zolang duurt als een heel mensenleven.
Dit betekent dat honderd nanoseconden overeenkomt met slechts een paar
minuten in een mensenleven.

Op het moment dat het plasma wordt geïnduceerd, ontstaat er ook een
potentiaalput tussen het centrum van de trilholte en de wand. Deze potenti-
aalput kun je zien als een knikkerputje; dewand vande trilholte is de rand van
het knikkerputje, terwijl het centrum van de trilholte het diepste punt van het
knikkerputje is. Als de EUV-bundel een elektron los maakt van een atoom
in het centrum van de trilholte, heeft dit elektron een bepaalde snelheid. In
de knikker-analogie betekent dit dat er in het midden van het knikkerputje
een knikker (elektron) wordt gelegd dat een bepaalde snelheid heeft (bijvoor-
beeld omdat je deze hebt aangetikt). De knikker kan tot net aan de rand van
het knikkerputje komen, maar heeft net niet genoeg snelheid om eruit te ko-

11



men. Doordat de knikker wrijving heeft met de wand van het knikkerputje,
verliest het snelheid tijdens het op en neer rollen en kan het daardoor steeds
minder hoog in het putje rollen. Dit gebeurt ook met de elektronen in de
potentiaalput. Hierdoor komen de elektronen steeds dichter bij het centrum
van de trilholte en trekt het plasma dus samen.

Tijdens deze samentrekking bewegen de ionen (zware positieve deeltjes)
niet. Op hetmoment dat de ionenwel gaan bewegen, stopt de samentrekking
van het plasma en zal het beginnen uit te zetten naar dewand van de trilholte.
Dit gebeurt met een snelheid van ongeveer 3600 kmh−1; met deze snelheid
zou je in een klein half uur van Amsterdam naar Madrid kunnen reizen.

Als het plasma de wand bereikt, botsen de vrije elektronen en ionen met
de wand van de trilholte. Hierdoor komen de elektronen weer vast te zitten
in een baan rond het ion, het ion is dus weer een neutraal atoom geworden.
In argongas duurt dit proces waarin het plasma verdwijnt een paar honderd
microseconden; in de mensenleven-analogie komt honderd microseconden
overeen met een halve week. Omdat waterstofmoleculen ongeveer tien keer
lichter zijn dan argonatomen, verdwijnt het plasma in waterstofgas tien keer
sneller dan in argongas.

De ionen en atomen in het EUV-geïnduceerde plasma zenden blauw-
paarsig licht uit zoals te zien is in figuur . In dit figuur lijkt het of het licht,
en dus het plasma, beperkt is tot een smalle bundel, terwijl zojuist is be-
schreven dat het plasma expandeert. Dit komt omdat het plasma bijna al het
licht uitzendt snel nadat het plasma gecreëerd is, waardoor de atomen en io-
nen (die het licht uitzenden) geen tijd hebben gehad om zich te verplaatsen.
Hierdoor lijkt het alsof het plasma erg smal is, terwijl het in werkelijkheid
expandeert. Deze expansie hebben we wel kunnen waarnemen met de licht-
gevoelige iCCD camera. In figuur  staan  foto’s van het EUV-geïnduceerde
plasma op verschillendemomenten nadat het gecreëerd is, hierin is duidelijk
te zien dat het plasma expandeert. Het licht in de tweede en derde foto is te
zwak om met het oog waar te nemen, maar dit licht is er wel. Met het oog
zien we alleen foto  waardoor het lijkt alsof het licht alleen van het centrum
afkomt.
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Figuur 6: Foto’s van het EUV-geïnduceerde plasma op verschillende tijd-
stippen gemaakt met de lichtgevoelige iCCD camera. De witte lijnen geven
de wand van de trilholte aan.
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Conclusie

In dit werk hebben we de dynamiek van elektronen in EUV-geïnduceerde
plasma’s bestudeerd. Hoewel het aantal elektronen ( miljard) in de tril-
holte erg groot is, is het niet eenvoudig om dit aantal elektronen te meten.
Het meten van de dichtheid van elektronen in de trilholte is gelukt met be-
hulp van microgolftrilholteresonantiespectroscopie. Daarnaast hebben we
een zeer gevoelige camera gebruikt om het licht dat het EUV-geïnduceerde
plasma uitzendt te bestuderen.

De resultaten uit dit werk hebben geleid tot een beter begrip van de fy-
sische processen die de elektronendynamiek in EUV-geïnduceerde plasma’s
in argon en waterstof bepalen. We hebben geleerd hoe de elektronen worden
vrijgemaakt door het EUV licht, hoe de elektronen bewegen in het plasma,
hoe de elektronen verdwijnen en waar het licht dat het plasma uitzendt van-
daan komt.

Het begrip over de fysische processen in EUV-geïnduceerde plasma’s dat
is verkregen in dit werk is van groot belang voor de halfgeleiderindustrie. De
resultaten uit dit werk helpen de industrie om de invloed van het EUV-geïn-
duceerde plasma op de spiegels in de EUV-lithografiemachine op de lange
termijn te beoordelen. Dit is cruciaal voor een succesvolle introductie van
EUV-lithografiemachines die een veel hoger vermogen (net als bij een gloei-
lamp is meer vermogen, meer licht) hebben dan de huidige machines.

14




	Een dag in 2025
	EUV-lithografie
	EUV-geïnduceerd plasma
	Mijn promotieonderzoek
	Wat hebben we geleerd
	Conclusie

