
Fotolitografie:

Fotolitografie je soubor technologických procesů pro přípravu topologicky přesně
definovaných struktur vytvrzením exponovaného fotorezistu na připraveném vzorku, a
slouží k ohraničení oblastí, které budou v následujícím technologickém kroku předmětem
lokálních operací, jako jsou např. leptání, difúze dopantů, implantace apod.

Tiskové formy se zhotovovaly ručně, později (po objevení fotografie a světlocitlivých
vrstev vhodných ke kopírování) vznikla fotolitografie. Ta umožnila vyrábět tiskové formy
racionálněji fotomechanickou cestou.

Fotolitografie se používá na výrobu kuželových emitorů (katod), a to způsoby od
postupného odleptávání po nízko-voltovou iontovou implantaci. Zatím však výroba
kuželových emitorů je stále problém.

Fotolitografie se také používá na výrobu pístů, které jsou hranaté, ale proto, že ve velmi
malém měřítku jsme schopni s dostatečnou přesností vyrábět pouze metodou
fotolitografie, což je nanášení rovinných vrstev různých materiálů.

Dále se vyrábějí celé čipy, které se pokryjí tenkou vrstvou kovu, zpravidla hliníku, a
proces fotolitografie se použije na odleptání všech částí této vrstvy, které nejsou
potřebné k vytvoření vodivých cest, a nebo se zase obvyklým postupem fotolitografie
odkryjí ”okénka” v místech, která mají být propojena a pak se celý povrch materiálu
pokryje tenkou vrstvou hliníku.

Principy
Fotolak (fotorezist) je chemikálie, která mění konformaci při ozáření, v našem případě
spektrální čarou 365 nm halogenové výbojky. Oblasti fotorezistu, které byly zakryté
(zamaskované chromovou vrstvou na křemenném skle) po expozici a vyvolání ve
vývojce zůstanou na desce, zatímto exponované části se odplaví, a to v případě užití
pozitivního laku. V případě negativního laku se naopak odplaví neozářené části laku.
Fotolak je citlivý na blízkou UV oblast, proto je místnost fotoligrafie typická svým žlutým
světlem (fólie na zářivkách) pro odfiltrování tvrdé části viditelného spektra.

Třírozměrná fotolitografie:
Dosavadní fotolitografické techniky, jejichž pomocí se vyrábějí polovodičové integrované
obvody, mají jednu zásadní nevýhodu - umožňují vytvářet jen plošné struktury. Při
klasickém postupu se na křemíkovou destičku nanese vrstva světlocitlivé látky (resist),
která se přes vhodnou masku osvítí ultrafialovým zářením. Jde o jakousi analogii
fotografického procesu, ovšem bez šedivých tónů, jen s černou a bílou. Rozpuštěním
neexponovaných částí pak získáme na povrchu křemíku vzorek, na nějž napaříme další
vrstvu vhodného materiálu. Odstraněním zbytků resistu získáme plošnou strukturu
nového materiálu na křemíku a můžeme pokračovat dále. Tým Alberta Folcha z
University of Washington v Seattle klasickou metodu zdokonalili. Použili tónovanou
fotomasku, takže k vrstvě resistu proniklo na různých místech odlišné množství záření.
Takto lze na povrchu křemíku vytvořit struktury různé výšky.


