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Abstract: Currently there is a great interest in the limits of the possible applications of the process electron beam lithography in terms of 
the size and the geometry of the obtained resist profiles. During the production of structures with dimensions below 100 nm there are 
increased requirements for the accuracy of prediction of the profile of the exposed and the developed resists. For reducing the size of the 
developed resist, the precise selection of the parameters characterizing the operation of the process, such as: exposure dose, the resist 
thickness on the substrate, accelerating voltage, etc., is essential. In the present work, the exposure and development of structures of the 
positive resist polymethyl methacrylate (PMMA) onto silicon substrate is considered. The influence of the exposure dose, resist thickness on 
the substrate and the accelerating voltage on geometry resist profiles after exposure is investigated by estimation of regression models. 
Appropriate regime parameters are being selected, according a set of specific requirements for the size and the shape of the exposed and 
developed resist profiles, by applying multicriteria methods for process optimization. 
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1. Увод 
Електроннолъчевата литография е основен метод за 

производството на полупроводникови прибори в интегрални 
схеми посредством епитаксиално-планарната технология [1]. 
При тази технология възможностите за микрогравиране на 
защитните дифузионни и имплатационни маски и на 
метализацията – контактни площадки, токопровеждащи 
съединения и др., определят техническия прогрес. 
Традиционният метод, широко прилаган досега – 
фотолитографията, достигна теоретичната си граница. 
Успехите на днешната микроелектроника до голяма степен са 
резултат на големите възможности на фотолитографската 
техника и технология. Но цяла гама от микроелектронни 
устройства – памети с цилиндрични магнитни домени и 
зарядно свързани елементи, джозефсонови елементи, галиево-
арсеидни големи интегрални схеми, интегрално оптични 
прибори и др., поставят изисквания за субмикронни размери и 
толеранси на размерите при микрогравирането, недостижими 
от фотолитографията. Понастоящем има голям интерес към 
границите на възможностите на приложение на процеса 
електроннолъчева литография от гледна точка размерите и 
геометрията на получавания профил на резиста. При 
произвеждането на структури с размери под 100 nm се 
повишават изискванията към точността на предсказването на 
профила на експонирания и проявен резист [2]. За 
намаляването на размерите на проявения резист от съществено 
значение е прецизния подбор на параметри, характеризиращи 
протичането на процеса, като: доза на експониране, дебелина 
на слоя резист върху подложката, ускоряващо напрежение и др.  

Разгледано е експониране и проявяване на структура от 5 
паралелни линии с ширина 0.3 μm, разположени на разстояние 
0.4 μm една от друга и размерите на профила, получени в 
средата на централната линия на положителен резист 
полиметил метакрилат (ПММА) върху силициева подложка [3-
5].  

В настоящата работа е изследвано влиянието на дозата на 
експониране, дебелината на слоя резист върху подложката и 
ускоряващото напрежение върху геометрични характеристики 
на профила на проявените след експониране резисти ПММА. 
Оценени са регресионни модели за изследваните показатели на 
качеството. Избрани са подходящи режимни параметри в 
зависимост от поставените конкретни изисквания към 
размерите и формата на експонираните и проявени профили на 
резисти чрез приложение на многокритериални методи за 
оптимизиране на процеса. 

 

2. Описание на експеримента 
Проведена е серия числени експерименти, които 

представляват експониране с електронен лъч във вакуум и 
проявяване на структура от 5 паралелни линии (Фиг. 1) с 
ширина 0.3 µm, разположени на разстяние 0.4 µm една от друга 
и размерите на профила, получени в средата на централната 
линия на положителен резист РММА. Като проявител се 
използва метил-изобутил-кетон (МИБК), изопропил алкохол 
(ИПА), МИБК/ИПА разтвор 1:3.  

Изследва се влиянието на: дозата на експониране – z1, 
ускоряващото напрежение – z2 и дебелината на резиста – z3 
върху геометричните характеристики на получения позитивен 
резист – полиметил метакрилат (РММА). Диапазоните, в които 
варират параметрите на процеса по време на експериментите са 
дадени в Таблица 1. 

 
 

                    
   Фиг. 1. Проявен положителен резист РММА              

 
Таблица 1. Данните за експерименталните условия 

Параметри 
Означение и 
размерност 

(вид) 

Граници на 
изменение 
(стойност) 

Доза на експониранe z1 [µC/cm²] 850÷1300 
Ускоряващо 
напрежениe 

z2 [keV] 30÷50 

Дебелина на резиста z3 [µm] 0.2÷0.4 
Резист - РММА позитивен  
Време на облъчване [s] 360 
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Фиг. 2 Размери на профила на напречното сечение на проявен 
положителен резист РММА                                                                                                          

Измерените изходни характеристики са (Фиг. 2): 
- ширината на профила на резиста на дъното (ширина 

на дъното) y1 [µm] - ширината на напречното сечение на 
профила на резиста на дъното (ширина на дъното) y1 [µm], 
измерена на височина 5% от началната дебелина на резиста d0 
от силициевата подложка в средата на централната линия (Фиг. 
1); 

- ширината  на резиста при подложката y2 [µm] - 
ширината на напречното сечение на профила на резиста, 
измерена на дъното на границата между резиста и подложката 
y2 [µm] (ширина на подложката) в средата на централната 
линия; 

- ъгъла на стените на резиста y3 [º] - средния ъгъл на 
стените на резиста (средно на y3left и y3right), измерени между 
правите на височина 5% и 90% от началната дебелина на 
резиста d0 от подложката на резиста в средата на централната 
линия. 

За да се постигне по-голяма степен на общност при 
записване на експерименталния план и по-лесна обработка на 
експерименталните данни, по метода на регресионния анализ 
са  въведени нови – кодирани фактори (x1, x2 и x3), която връзка 
с натуралните zi  , се дава с формулата:  

i

ii
i

zzx
λ

0_
= ,  

където λi e интервала на вариране, изчислен за съответните  
нива на факторите (z1, z2 и z3). Данните за областите на 
изменение на параметрите на процеса, техните означения и 
дименсии, както и основните им нива и интервали на вариране 
са дадени в Таблица 2. 
 
Таблица 2. Параметри на процеса 

Параметри Размерност Кодирани zi min zi max zi 0 λi 

z1 µC/cm2 x1 850 1300 1075 225 
z2 keV x2 30 50 40 10 
z3 µm x3 0.2 0.4 0.3 0.1 

 
Таблица 3. Експериментални резултати 

x1 x2 x3 y1 y2 y3 

-1 -1 -1 0.427 0.4040 22.427 

1 -1 -1 0.467 0.4470 23.964 
-1 1 -1 0.38 0.3560 20.905 

1 1 -1 0.406 0.3840 21.772 
-1 -1 1 0.396 0.3980 56.656 

1 -1 1 0.456 0.4760 60.328 
1 1 1 0.338 0.3150 53.478 
-1 0 0 0.354 0.3290 40.031 

1 0 0 0.398 0.3940 43.255 
0 -1 0 0.426 0.4290 45.117 

0 1 0 0.35 0.3200 39.749 
0 0 -1 0.41 0.3870 21.883 
0 0 1 0.363 0.3540 54.018 

0 0 0 0.3819 0.3716 42.102 

 

 
Варирането на параметрите на процеса се извършва съобразно 
оптимален композиционен експериментален план с централна 
точка, който е представен в Таблица 3 в безразмерни кодирани 
единици в диапазон от -1 до 1, заедно с резултатите, получени 
за изследваните геометрични характеристики. 

 
3. Регресионни модели 

За изследване на влиянието на параметрите на процеса 
електроннолъчева литография върху геометрията на 
получените напречни сечения на резисти ПММА след 
проявяването им са оценени регресионни модели за всяка една 
от изследваните геометрични характеристики. След 
отстраняване на незначимите параметри и взаимодействия 
между тях, моделите който се получават за y1, y2  и y3 са дадени 
в Таблица 4, заедно със стойностите за R2  (коефициент на 
детерминация); R2

adj (коригиран  коефициент на детерминация), 
които са мярка за точността на модела (колкото по-близо са 
стойностите на коефициентите до 100%, толкова по-добър е 
моделът).  

Таблица 4. Регресионни модели за y1, y2  и y3 и стойности за 
R2, R2

adj  и F  
 Регресионен модел 

 
R2 
% 

R2
adj 

% 
F 
 

y1 
 

y1= 0.37813661+0.02116814x1-
0.04016814x2-
0.02406814x3+0.00960847x2

2+0.0
0810847x3

2-0.00403983x1x2-
0.01371017x2x3+0.00446017x1x3 

99.80 
 

99.47 
 

303.80 

y2 y2 = 0.36712+0.02937143x1-
0.05437143x2-
0.01997143x3+0.00930857x2

2-
0.02658929x2x3+0.01083929x1x3 

99.21 
 

98.54 
 

147.22 

y3 y3= 41.7994+1.3727x1-
2.3537x2+16.258x3+0.6285x2

2-
3.854x3

2-
1.342625x2x3+0.711875x1x3 

99.97 
 

99.93 
 

2552.13 

 
Оценените регресионни модели са използвани за 

построяване на контурни графики за изследваните изходни 
геометрични характеристики на резистите. На Фиг. 3 до Фиг. 5 
са представени съответно контурни графики на ширината на 
дъното  y1, на ширината на резиста при подложката y2 и на 
средния ъгъл на стените на профила на резиста y3 в зависимост 
от дозата на експониране z1 и ускоряващото напрежение z2 за 
дебелина на резиста z3 = 0.3 µm. От тях се вижда, че 
увеличаването на дозата на експониране и увеличаването на 
ускоряващото напрежение водят до увеличаване на ширинште 
на подложката и на дъното на резиста.  

 
Фиг.3. Контурна графика на ширината на дъното  y1 в 
зависимост от дозата на експониране z1 и ускоряващото 
напрежение z2 за дебелина на резиста z3 = 0.3 µm. 
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Фиг. 4. Контурна графика  на ширината на резиста при 
подложката y2 в зависимост от дозата на експониране z1 и 
ускоряващото напрежение z2 за дебелина на резиста z3 = 0.3 
µm. 

 
Фиг. 5. Контурна графика на средния ъгъл на стените на 
профила на резиста y3 в зависимост от дозата на експониране 
z1 и ускоряващото напрежение z2 за дебелина на резиста z3 = 
0.3 µm. 

 
Средният ъгъл на стените на резиста (Фиг. 5) също има 

максимални стойности при голяма доза на експониране и ниско 
ускоряващо напрежение в експерименталния диапазон и 
дебелина на резиста  z3 = 0.3 µm, достигащ в случая до 46°.  
 
4. Оптимизация 

За получаването на качествени заваръчни шевове 
изискването е за получаване на напречни сечения на профила 
на резистите с паралелни стени. Това може да се получи по два 
начина  [6]: чрез максимизиране на средния ъгъл на стените на 
резиста или чрез получаване на равни ширини на профила на 
резиста на дъното y1 и при силициевата подложка – y2. 

В зависимост от заданията за геометрията на резистите 
ПММА, могат да се приложат различни еднокритериални и 
многокритериални методи за оптимизация. 

Ако е поставено изисване за намиране на оптимална област  
при зададени определени граници на интервали на изменение 
за ширината на профила на резиста на дъното – y1 и ширината 
на резиста при силициевата подложка – y2 може да се приложи 
графична оптимизация на база на оценените регресионни 
модели.  Зададените нтервали на изменение са съответно:  
0.33<y1<0.35 и 0.33<y2<0.35. Получените резултати от 
графичната оптимизация са представени на Фиг. 6 за дебелина 
на резиста z3 = 0.38 µm. Зашрихованата зона на фигурата 
съответства на стойности на параметрите на процеса, при които 
се получават резисти с геометрия, изпълняваща зададените 
ограничения. 

 
Фиг. 6 Графична оптимизация при дебелина на резиста z3 = 
0.38 µm 

 
При многоцелевата оптимизация, тъй като целевите 

функции обикновено имат различни физически измерения, те 
се привеждат към единна безизмерна скала, наречена 
желателност (или полезност) на функцията. На всяка стойност 
на целевата функция yi(x) в зависимост от това, доколко тя е 
желателна за крайния продукт, може да се постави в 
съответствие положително число di, наречено желателност и 
изменящо се в границите между 0 и 1. Стойността на di се 
увеличава, когато съответната целева функция придобива по-
желани стойности и обратно. 

Съставя се обобщена функция на желателност, която 
обикновенно е средногеометрична стойност на желателностите 
за отделните целеви функции: 

                                           D= l
lddd ..., 21 . 

Интервалът на изменение на D е между 0 и 1 и D е толкова 
по-голяма, колкото по-големи желателностите за отделните 
целеви функции. 

Двустранната трансформация се използва, когато върху 
целевата функция са наложени ограничения както отдолу, така 
и отгоре (yi*≤yi(x)≤yi

*) и когато в зададения интервал 
съществува стойност hi , която се смята за най-желателна и за 
нея di=1. 

Двустанната трансформация се извършва по следните 
формули [7]: 

di  =   
s

ii

ii
yh
yy










−
−

*

* ,   ako  yi*≤yi<hi  

 di  =   
t

ii

ii

yh
yy













−

−
*

*
,  ako  hi≤yi≤yi

* 

  di  =   0, ako  yi≤yi* или yi≥yi
* . 

 
Числата s и t се избират в интервала от 0 до 10 за всеки 

конкретен случай. Големи стойности на s и t се избират тогава, 
когато на големи стойности на желателността трябва да 
отговарят само стойностите на целевата функция, близки до hi. 
Ако всички стойности на yi(x), лежащи в интервала 
yi*≤yi(x)≤yi

*, са почти еднакво приемливи, на s и t се дават 
малки стойности. За определяне на връзката между yi и di могат 
да се използват и полиноми, коефициентите на които се 
определят по метода на най-малките квадрати. 

В този конкретния случай се изследва изменението на 
факторите ширина на дъното на резиста y1 и ширина на резиста  
y2 и достигането им до зададени желани стойности, y1= 0.39 и 
y2=0.39 при наложени ограничения на изменение чрез долна и 
горна граница в определени интервали, както следва: за y1 
(0.37≤y1≤0.41) и за y2 (0.37≤y2≤0.41). Целта е да получим такива 
стойности за y1 и y2, за които обобщената функция на 
желателност  е възможно най-близка до 1. При определянето на 
индивидуалните функции на желателност di са използвани 
стойностите s=3 и t=3. 
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Фиг. 6. Оптимизация чрез обобщена функция на желателност 
при дебелина на резиста z3 = 0.38 µm 
 
Таблица 5. Оптимални резултати – обобщена функция на 
желателност 

№ z1 z2 z3 D y1 y2 

1 1007.5 34.0 0.360 0.903788 0.39123 0.38992 
2 895.0 32.0 0.350 0.912545 0.39060 0.38939 
3 1120.0 36.0 0.390 0.914887 0.39094 0.38978 
4 962.5 33.0 0.380 0.915309 0.39079 0.38963 
5 1277.5 40.0 0.340 0.927152 0.39046 0.38947 
6 1165.0 37.0 0.380 0.943381 0.39066 0.38989 
7 850.0 31.0 0.360 0.957947 0.39047 0.39009 
8 1300.0 40.0 0.370 0.959449 0.38955 0.39010 
9 1210.0 38.0 0.380 0.959781 0.39001 0.38947 

10 1255.0 39.0 0.370 0.985915 0.39009 0.39010 
 
На Фиг. 6 е представена контурна графика на обобщената 
функция на желателност за дебелина на резиста z3 = 0.38 µm. 
Максималната стойност на функцията е D=0.985915, която се 
получава при следните стойности на параметрите на процеса: 
дозата на експониране – z1=1255.0 µC/cm2, ускоряващото 
напрежение – z2 = 39.0 keV и дебелината на резиста – z3 = 0.370 
µm. Десетте най-добри резултати за обобщената функция на 
желателност D са представени в Таблица 5, заедно с 
получените оптимални параметри на процеса и предсказани 
стойности за ширината на профила на резиста на дъното – y1 и 
ширината на резиста при силициевата подложка – y2. 
 
5.Заключение 

В настоящата работа е изследвано влиянието на дозата на 
експониране, дебелината на слоя резист ПММА върху 
силициева подложка и ускоряващото напрежение на 
електроните върху геометрични характеристики на профила на 
проявените  с метил-изобутил-кетон (МИБК), изопропил 
алкохол (ИПА), МИБК/ИПА разтвор 1:3, след 
електроннолъчево експониране резисти. Оценени са 
регресионни модели за изследваните показатели на качеството: 
на ширината на дъното  y1, на ширината на резиста при 
подложката y2 и на средния ъгъл на стените на профила на 
резиста y3. Избрани са подходящи режимни параметри в 
зависимост от поставените конкретни изисквания към 
размерите и формата на експонираните и проявени профили на 
резисти чрез приложение на многокритериални методи за 
оптимизиране на процеса – графична оптимизация и обобщена 
функция на желателност. 
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