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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Focalitzar raigs X tous és una necessitat essencial per al microanàlisis, la microscopia, i fer imatges en moltes 
Instal•lacions de Radiació Sincrotró. Les Lents Zonals de Fresnel (FZP, de la denominació anglesa 'Fresnel Zone Plates') 
han demostrat donar uns punts focals amb una resolució espacial destacada i una baixa il•luminació de fons. Tanmateix, 
la fabricació de FZP és complexa i no totalment reproduible. A més a més, el temps de vida de les FZP és força curt, ja 
que estant situades sobre membranes de nitrur de silici molt fines i altament absorbents. Per tant, hem fet esforços per 
implementar FZP de Silici, que s'espera que siguin més resistents. L'element està fet d'una oblia de cristall de silici poc 
absorbent, i no presenta cap interfase entre materials. Així doncs, aquestes lents són especialment adequades per a 
aguantar les extremes càrregues de radiació de les fonts brillants de raigs X. Particularment, això és molt important per a 
les aplicacions a les pròximes generacions de fonts de raigs X, com els Làsers d'Electrons Lliures (FEL, de la 
denominació anglesa 'Free Electron Laser). El silici també garanteix que no hi hagi cap banda d'absorció en el rang 
d'energies de la finestra de l'aigua (200-520 eV), fent aquestes lents ideals per a fer imatges de mostres biològiques. En 
aquest informe, hi ha una descripció detallada de tots els passos involucrats en la fabricació de les Lents Zonals de 
Fresnel de Silici. En resum, les estructures de FZP es modelen sobre una resina utilitzant litografia per feix d'electrons i 
llavors el patró es transmet al silici mijançant un gravat d'ions reactius (RIE, de la denominació anglesa 'Reactive Ion 
Etching') utilitzant una fina (20 nm) màscara de Cr intermitja. Les membranes de silici es poden aprimar després de la 
fabricació de les estructures per a garantir una transmissió suficient fins i tot a baixes energies. Aquest informe també 
inclou l'anàlisi i la discussió d'alguns experiments preliminars per avaluar el rendiment de les Si FZPs fets a la línia de 
llum PolLux del Swiss Ligth Source amb l'ajuda dels Dr. Jörg Raabe i Dr. George Tzvetkov.  Aquest treball ha estat 
realitzat per l'autor durant la seva estada al Paul Scherrer Institut del Maig a l'Octubre del 2006 amb l'ajuda i supervisió 
dels Dr. Konstantins Jefimovs i Dr. Christian David. 



           

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
Soft X-ray focusing is an essential requirement for microanalysis, microscopy and 
imaging in many Synchrotron Radiation Facilities. Fresnel Zone Plates (FZPs) 
have proven to give focal spots with outstanding spatial resolution, combined 
with low background. However, FZP fabrication is a complex and not well 
reproducible process. In addition, the lifetime of FZPs is rather short, because 
they are usually placed on thin and highly absorbing silicon nitride membranes. 
Therefore, efforts have been made to implement silicon FZP, which are expected 
to be more resistant. The whole device is made from a low absorbing single 
crystal silicon wafer, and no material interfaces are present. That is, these 
lenses are especially suited to withstand the extreme radiation loads of brilliant 
x-ray sources. Particularly, this will be extremely important in applications 
in next generation X-ray sources, like Free Electron Lasers (FEL). Silicon also 
ensures that there is no absorption edge in the water window energy range (200- 
520 eV), making these lenses ideal for imaging of biological specimens. In this 
report, there is a detailed description of all the steps involved in the fabrication 
of silicon Fresnel Zone Plates. In short, the FZP structures are patterned on 
a resist using electron beam lithography and then the pattern is transferred 
into silicon by Reactive Ion Etching (RIE) using a thin (20 nm) intermediate 
Cr mask. Silicon membranes can be thinned after the structure fabrication to 
guarantee enough transmission even at low energies. This report also includes 
the analysis and the discussion of some preliminary experiments to evaluate 
the performance of Si FZP done in the PolLux Beamline of the Swiss Light 
Source with the help of Dr. Jörg Raabe and Dr. George Tzvetkov. This work 
was done by the author during his stay at Paul Scherrer Institute from May’06 
to October’06 under the help and supervision of Dr. Konstantins Jefimovs and 
Dr. Christian David. 
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Abstract

Soft X-ray focusing is an essential requirement for microanalysis, microscopy and
imaging in many Synchrotron Radiation Facilities. Fresnel Zone Plates (FZPs)
have proven to give focal spots with outstanding spatial resolution, combined
with low background. However, FZP fabrication is a complex and not well
reproducible process. In addition, the lifetime of FZPs is rather short, because
they are usually placed on thin and highly absorbing silicon nitride membranes.
Therefore, efforts have been made to implement silicon FZP, which are expected
to be more resistant. The whole device is made from a low absorbing single
crystal silicon wafer, and no material interfaces are present. That is, these
lenses are especially suited to withstand the extreme radiation loads of brilliant
x-ray sources. Particularly, this will be extremely important in applications
in next generation X-ray sources, like Free Electron Lasers (FEL). Silicon also
ensures that there is no absorption edge in the water window energy range (200-
520 eV), making these lenses ideal for imaging of biological specimens. In this
report, there is a detailed description of all the steps involved in the fabrication
of silicon Fresnel Zone Plates. In short, the FZP structures are patterned on
a resist using electron beam lithography and then the pattern is transferred
into silicon by Reactive Ion Etching (RIE) using a thin (20 nm) intermediate
Cr mask. Silicon membranes can be thinned after the structure fabrication to
guarantee enough transmission even at low energies. This report also includes
the analysis and the discussion of some preliminary experiments to evaluate
the performance of Si FZP done in the PolLux Beamline of the Swiss Light
Source with the help of Dr. Jörg Raabe and Dr. George Tzvetkov. This work
was done by the author during his stay at Paul Scherrer Institute from May’06
to October’06 under the help and supervision of Dr. Konstantins Jefimovs and
Dr. Christian David.



Resum

Focalitzar raigs X tous és una necessitat essencial per al microanàlisis, la mi-
croscopia, i fer imatges en moltes Instal·lacions de Radiació Sincrotró. Les Lents
Zonals de Fresnel (FZP, de la denominació anglesa ‘Fresnel Zone Plates’) han
demostrat donar uns punts focals amb una resolució espacial destacada i una
baixa il·luminació de fons. Tanmateix, la fabricació de FZP és complexa i no to-
talment reprodüıble. A més a més, el temps de vida de les FZP és força curt, ja
que estant situades sobre membranes de nitrur de silici molt fines i altament ab-
sorbents. Per tant, hem fet esforços per implementar FZP de silici, que s’espera
que siguin més resistents. L’element està fet d’una oblia de cristall de silici poc
absorbent, i no presenta cap interfase entre materials. Aix́ı doncs, aquestes lents
són especialment adequades per a aguantar les extremes càrregues de radiació
de les fonts de raigs X més brillants. Particularment, això és molt important per
a les aplicacions a les pròximes generacions de fonts de raigs X, com els Làsers
d’Electrons Lliures (FEL, de la denominació anglesa ‘Free Electron Laser). El
silici també garanteix que no hi hagi cap banda d’absorció en el rang d’energies
de la finestra de l’aigua (200-520 eV), fent aquestes lents ideals per a fer imatges
de mostres biològiques. En aquest informe, hi ha una descripció detallada de
tots els passos involucrats en la fabricació de les Lents Zonals de Fresnel de
silici. En resum, les estructures de FZP es modelen sobre una resina utilitzant
litografia per feix d’electrons i llavors el patró es transmet al silici mijançant un
gravat d’ions reactius (RIE, de la denominació anglesa ‘Reactive Ion Etching’)
utilitzant una fina (20 nm) màscara de Cr intermitja. Les membranes de silici
es poden aprimar després de la fabricació de les estructures per a garantir una
transmissió suficient fins i tot a baixes energies. Aquest informe també inclou
l’anàlisi i la discussió d’alguns experiments preliminars per avaluar el rendiment
de les Si FZPs fets a la ĺınia de llum PolLux del Swiss Ligth Source amb l’ajuda
dels Dr. Jörg Raabe i Dr. George Tzvetkov. Aquest treball ha estat realitzat
per l’autor durant la seva estada al Paul Scherrer Institut del Maig a l’Octubre
del 2006 amb l’ajuda i supervisió dels Dr. Konstantins Jefimovs i Dr. Christian
David.
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Caṕıtol 1

Introducció a la Fabricació
de Lents Zonals de Fresnel
de Silici

El propòsit d’aquest caṕıtol és donar les motivacions principals i una breu des-
cripció general dels passos que són necessaris per a fabricar Lents Zonals de
Fresnel (FZP, de la denominació anglesa ‘Fresnel Zone Plates’) de silici. Els
detalls sobre qualsevol dels passos es poden trobar en els caṕıtols següents. No
es descriuran en detall les propietats i caracteŕıstiques d’aquest elements òptics,
ja que aquest el treball realitzat es centre especialment en la seva fabricació.
Tanmateix es facilitaran algunes referències adequades per suplir aquesta man-
cança.

1.1 Motivacions per a la fabricació de FZP

La radiació sincrotró és una eina que permet explorar la matèria i el món mi-
croscòpic (vegeu ref. [1]). És per això que la comunitat cient́ıfica realitza esforços
molt importants per a la millora de les tecnologies involucrades en l’aprofitament
d’aquesta llum, des de la construcció d’acceleradors totalment adaptats a les ne-
cessitats dels usuaris de la instal·lació fins al perfeccionament dels detectors que
permeten enregistar grans quantitats de dades que seran més tard analitzades
per extreure nous resultats. També es perfeccionen els sistemes òptics que ma-
nipulen el feix de raigs X abans i després d’incidir en la mostra tenint en compte
que els esforços han de permetre millorar la qualitat de les dades obtingudes.

Entre els elements òptics usats en les ĺınies de llum sincrotró, destaquen les
FZPs, que permeten focalitzar els raigs X en un punt focal diminut (a vegades
menor de 100 nm) i obtenir d’aquesta manera resolució especial elevad́ıssima
per a la inspecció de la mostra. Qualsevol experiment que necessiti un punt de
llum petit́ıssim es pot beneficiar de les FZPs. En particular, la microscòpia de
raigs X (vegeu ref. [2]) pot aprofitar molt́ıssim les possibilitats que ofereixen les
FZPs (vegeu ref. [3]).

Les FZPs per a raigs X són una xarxa de difracció que consisteix en un sèrie
d’anells concèntrics micro- i nanoscòpics de gruix decreixent (vegeu fig. 1.2).
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Normalment els anells exteriors de l’estructura tenen un gruix exterior menor
de 100 nm. L’altura dels anells és d’uns quants centenars de nanòmetres. Una
descripció detallada d’aquests elements, les seves aplicacions i els seus avantatges
respecte altres elements òptics es poden trobar àmpliament explicats a la ref. [4].

~100 µm

outermost zone width Δr = 100 / 50 nm

height ~ 200 - 500 nm

Figura 1.1: Lents Zonals de Fresnel.

Aix́ı doncs per a la producció d’aquests elements òptics cal recórrer a diverses
tècniques de micro- i nanofabricació, que són les que es detallen en els caṕıtols
i seccions següents.

Per acabar, cal afegir que la utilització de silici fa que aquests elements òptics
ofereixin un rendiment òptim per a raigs X tous, és a dir, per un rang d’energies
200-1500 eV, mentre que siguin totalment inútils per raigs X durs, per als quals
cal utilitzar altres materials, com l’or. Tanmateix, això fa preveure que les
FZP de silici donaran un molt bon resultat per a la microscopia de mostres
biològiques en el rang d’energies que es coneix amb el nom de finestra de l’aigua
(200-500 eV). Per aquest rang d’energies s’aprofita el contrast natural que hi ha
entre l’oxigen (medi cel·lular) i el carboni (estructures cel·lulars).

1.2 Descripció general de la fabricació de FZP

En la fig. 1.2 hi ha un esquema que mostra els passos bàsics per a la fabricació
de FZP de Si. El substrat de partida per a manufacturar elements òptics per
a raigs X ha de ser una membrana molt prima, de manera que el feix incident
pot travessar-la sense ser absorbit. Llavors, utilitzem litografia per feix d’elec-
trons per a generar el patró de FZP, que es transfereix a una màscara de crom
mitjançant un gravat sec. Més tard, un gravat d’ions reactius (RIE, de la de-
nominació anglesa ‘Reactive Ion Etching’) s’utilitza per a transferir el patró de
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FZP en silici. Finalment, un RIE també es pot fer servir per aprimar-les fins
aconseguir un gruix raonable (menor de 300 nm).

1) On Silicon chip with membranes ~ 2 microns thick:
Evaporation of 20 nm Cr
Spinning of 50 nm PMMA

2) e-beam lithography and development of the PMMA

3) Dry etching of the Cr mask with a mixture of Cl2 / CO2

50 nm PMMA
20 nm Cr
Membrane on
Si Bulk ~ 1 μm

4) Reactive ion etching of Silicon at low pressure 
and high power with a mixture of CHF3/O2/SF6

1) On Silicon chip with membranes ~ 2 microns thick:
Evaporation of 20 nm Cr
Spinning of 50 nm PMMA

2) e-beam lithography and development of the PMMA

3) Dry etching of the Cr mask with a mixture of Cl2 / CO2

50 nm PMMA
20 nm Cr
Membrane on
Si Bulk ~ 1 μm

50 nm PMMA
20 nm Cr
Membrane on
Si Bulk ~ 1 μm

4) Reactive ion etching of Silicon at low pressure 
and high power with a mixture of CHF3/O2/SF6

Figura 1.2: Esquema de la fabricació de Lents Zonals de Fresnel de silici.

Tots els passos són essencials per a la producció de FZP, i tots poden presen-
tar alguna complicació o inconvenient que cal siguin solucionats apropiadament.
Alguns aspectes relacionats amb la fabricació de membranes es descriuen en el
caṕıtol 2. Els detalls sobre la litografia per feix d’electrons es troba en el caṕıtol
3, mentre que el caṕıtol 4 explica extensament els punts importants sobre el
RIE de silici. L’últim caṕıtol del document està destinat a l’anàlisi i presentació
dels resultat obtinguts en els experiments realitzat a la ĺınia PolLux del Swiss
Light Source per a la caracterització i avaluació del rendiment de les estructures
fabricades.
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Caṕıtol 2

Fabricació de Membranes
de Silici

En aquest caṕıtol, es descriurà la fabricació de membranes de silici. Membranes
molt fines són indispensables per aguantar la estructura de FZP, ja que cal que
garanteixin una transmissió suficient per al feix de raig X incident. Això és
extremadament important pel cas de tractar amb raig X tous. A la pràctica,
quan es treballa en el rang d’energies de la finestra de l’aigua (de 280 eV to 530
eV) fan falta uns gruixos inferiors als 300 nm per a les membranes de silici

Tanmateix, cal aclarir que no es van fabricar membranes durant l’estada, ja
que les existències de membranes era suficient al LMN (fabricades in-house an-
teriorment). Per tant, només es donarà un visió general de procés de fabricació,
sense entrar en massa detall.

2.1 Transmissió del raigs X en Silici

Fer una ullada a la transmissió dels raigs X de capes fines de silici (de 50 nm a
500 nm) és interessant. Les nostres micro- i nanoestructures s’han de posar en
aquestes membranes primes per assegurar una transmissió suficient per energies
dels fotons que van de 200 eV a 500 eV. En al fig. 2.1, es mostra la transmissió
dels raigs X del silici en funció de l’energia del fotons per a capes de diversos
gruixos (de 50 nm fins a 600 nm). Clarament, capes primes per sota dels 250
nm són un requeriment per obtenir una bona transmissió, per sobre del 50%, a
500 eV.

En comptes de membranes de silici, membranes de nitrur de silici (Si3N4)
són utilitzades com a substrats per a les estructures de FZP. Això respon al
fet que les membranes de nitrur de silici es fabriquen amb més facilitat i estan
disponibles comercialment. Tanmamteix, presenten un parell de desavantatges:
són extremadament fràgils i tenen la vora d’absorpció del nitrogen (409 eV)
que redueix notablement la transmissió. La fig. 2.2 mostra la transmissió per
als raigs X del nitrur de silici i es pot comparar fàcilment amb el gràfic pel
silici. D’altra banda, la fragilitat s’ha d’entendre en termes de manipulació1,
resistència durant la fabricació i temps de vida en feix de raig X.

1Mostres amb membranes de Si es poden deixar caure!
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Per acabar aquesta curta secció, la fig. 2.3 compara en un mateix gràfic la
transmissió per raigs X del silici i del nitrur de silici per als gruixos de 50, 100,
200 nm. Curiosament, es pot afirmar que mentre que per energies per sota
de la vora del nitrogen els dos materials tenen la mateixa transmissió per un
gruix donat, per sobre d’aquesta les capes de silici poden ser dues vegades més
gruixudes per a una transmissió donada.
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Figura 2.1: Transmissió per als raigs X del Si en funció de l’energia.

200 400 600 800 1000
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Silicon Nitride Thickness
   50 nm   100 nm
 150 nm    200 nm
 250 nm    300 nm
 350 nm    400 nm
 450 nm    500 nm
 550 nm    600 nm

Si
lic

on
 N

itr
id

e 
X

-R
ay

 T
ra

ns
m

is
si

on

Photon Energy [eV]

Figura 2.2: Transmissió per als raigs X del Si3N4 en funció de l’energia.
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Figura 2.3: Comparació de la transmissió per als raigs X entre el silici i el nitrur
de silici.

2.2 Procés de Fabricació de les Membranes de
Silici

Com s’ha dit en la secció anterior i també s’explica en la ref. [5], el silici té
certs avantatges com a material de suport per a les FZPs. Per a produir les
membranes de silici, fa falta diversos passos de litografia i de gravat.

250 nm Si3N4
2-4 microns Si layer 
highly doped with B
300 µm Si wafer
250 nm Si3N4
Resist layer for 
optical lithorgraphy

1) Substrate preparation

2) Optical lithography

3) Pattern transfer 
to silicon nitride

4) Silicon etching  
with KOH

5) Silicon Nitride 
removal with HF

KOH etching slows 
down when the B 
doped layer is 
reached. 

250 nm Si3N4
2-4 microns Si layer 
highly doped with B
300 µm Si wafer
250 nm Si3N4
Resist layer for 
optical lithorgraphy

1) Substrate preparation

2) Optical lithography

3) Pattern transfer 
to silicon nitride

4) Silicon etching  
with KOH

5) Silicon Nitride 
removal with HF

KOH etching slows 
down when the B 
doped layer is 
reached. 

250 nm Si3N4
2-4 microns Si layer 
highly doped with B
300 µm Si wafer
250 nm Si3N4
Resist layer for 
optical lithorgraphy

250 nm Si3N4
2-4 microns Si layer 
highly doped with B
300 µm Si wafer
250 nm Si3N4
Resist layer for 
optical lithorgraphy

1) Substrate preparation

2) Optical lithography

3) Pattern transfer 
to silicon nitride

4) Silicon etching  
with KOH

5) Silicon Nitride 
removal with HF

KOH etching slows 
down when the B 
doped layer is 
reached. 

Figura 2.4: Esquema de fabricació de les membranes de silici.

L’esquema en la fig. 2.4 resumeix breument tots els passos del procés. Oblies
de silici de 4 polzades i 250 µm de gruix, polides per les dues bandes i altament
dopada amb bor en una de les cares són el substrat de partida per la fabricació
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de membranes silici. Les dues bandes es cobreixen amb una capa prima de
Si3N4, de 250 nm de gruix, que servirà com a màscara durant el gravat del
silici. Després d’això, s’aplica fotolitografia en la cara no dopada de l’oblia.
Diverses finestres quadrades de diferents dimensions (250 µm, 500 µm, 1mm,
2mm and 3mm) i ĺınies (que han de facilitar la partició de la oblia en petits
peces) són exposades en la capa de resina i després el patró es transfereixa la
capa de Si3N4 mitjaçant el RIE. En aquest punt, la mostra està a punt per al
gravat anisotròpic del gravat de silici utilitzant una solució de KOH (hidròxid
de potassi), procés que dura unes 3 o 4 hores i que s’alenteix significativament
quan s’arriba la capa dopada amb bor. Aquesta selectivitat entre el silici i el
silici dopat amb bor dóna la possibilitat d’aconseguir membranes d’entre 2 i 4
µm de manera reproduible.

Les capes de Si3N4 es poden remoure submerging l’oblia en una solució
al 50% d’àcid fluorh́ıdric (HF), durant 15 minutes. L’àcid fluorh́ıdric és una
substància molt perillosa i cal tenir una cura extrema quan cal manipular-ne.
Mentre el HF està gravant el Si3N4 les motres romanen molles quan es treuen
fora de la solució. Tan aviat com la capa de Si3N4 s’ha eliminat completament
el HF no mulla el silici, i l’oblia esdevé instantàniament seca quan es treu del
ĺıquid (el silici es repel·lit per HF). Finalment la mostra s’aclareix amb aigua
diverses vegades. Després de l’eliminació del Si3N4 no hi ha cap capa d’òxid de
silici sobre l’oblia. Si cal processar les mostres i la capa d’òxid de silici no hi és,
poden aparèixer problemes. Per aquesta raó o bé la mostra s’oxida en un forn
o bé s’emmagatzema (durant algunes setmanes) i s’oxidarà per l’oxigen present
a l’ambient.

En aquest punt, les membranes estan llestes i la fabricació de les estructures
de FZP pot començar. Les membranes de 2 µm són encara massa gruixudes per
al raigs X tous, però l’aprimament de les membranes es pot realitzar un cop les
estructures de FZP estan llestes gravant la cara de sota de les membranes per
RIE. Utilitzant una membranes més gruixuda i més robusta durant la fabricació
de les FZP té diversos avantatges.
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Caṕıtol 3

Litografia per feix
d’electrons

En aquest caṕıtol, es descriuran els processos i l’equipament utilitzats per la re-
alització de la litografia per feix d’electrons. Es donaran en detall els paràmetres
que estan involucrats en la creació del patró necessari. S’exposaren amb èxit
estructures, amb una resolució de 50 nm, sobre una capa molt fina de polime-
tilmetacril·lat (PMMA).

Es descriuran breument el procés d’escriptura del sistema de litografia per
feix d’electrons, de manera que es podrà entendre el paper dels paràmetres
involucrats. L’última part del caṕıtol descriurà com el patró es transfereix a
una prima capa de crom que es pot usar com a máscara en els passos posteriors.

3.1 Preparació del substrat i espinejat de la re-
sina per a la litografia

Com s’ha explicat en els caṕıtols anteriors les estructures difractives es fabriquen
sobre membranes de silici. El primer pas és la deposició d’una capa de 20 nm
de Cr sobre el xip de silici que conté la membrana. Per aconseguir una capa
homogènia i exacte s’utilitza l’evaporació per feix d’electrons (EBPVD, de la
denominació anglesa ‘Electron Beam Physical Vapor Deposition’). Tot seguit
es diposita una capa molt fina de resina sobre la que es farà la litografia més
tard. Per a la deposició es diposita una gota d’una solució que conté la resina
PMMA dil·lüıda en clorbenzè, i es fa voltar a gran velocitat, és a dir, s’espineja a
mostra a gran velocitat de manera que la resina es deposita uniformement sobre
aquesta i la resta de la solució ĺıquida és expulsada. Aquest procès aconsegueix
una capa molt uniforme de manera exacte i reprodüıble. El gruix de la capa de
resina depositada depèn de dos paràmetres, la concentració de la solució original
i la velocitat d’espinejat. En la fig. 3.1 es mostra les corbes d’ajust del gruix
obtingut en funció de la velocitat per a dues concetracions diferents a diferents
velocitats. En general, per aconseguir capes molt primes cal dil·luir molt la
resina (fins a 6 o 10 vegades), i utilitzar com a mı́nim unes 3000 revolucions
per minut. Tot seguit a la deposició cal coure la resina a 180oC durant 3
minuts damunt del hotplate. D’aquesta manera aconseguim elimininar restes

10



del dissolvent. Si no es disposa de hotplate cal coure la mostra en un forn
convencional a 180oC durant uns 40 minuts. La mostra ja està llesta per a la
litografia.
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Figura 3.1: Gruix de resina depositat en funció de la velocitat d’espinejat.

3.2 Litografia per feix d’electrons

L’exposició del patrons es realitza mitjançant un sistema de litografia per feix
d’electrons. La part més essencial d’aquests sistemes és una columna que produ-
eix i prepara el feix d’electrons que incideix sobre la mostra. Aix́ı doncs, aquests
sistemes disposen d’una font d’electrons (Electron Gun) que genera un corrent
d’electrons constant, i que es accelerat i focalitzat sobre la mostra a través d’u-
nes lents electromagnètiques disposades al llarg de la columna. La columna
disposa d’unes lents que poden desviar el feix adequadament per aconseguir
exposar el patró volgut. En la fig. 3.2 es mostra un esquema de la columna
que genera i prepara el feix d’electrons. Per aquest treball es va utilizar l’e-
quip LION LV-1 (de Leica Microsystems, Jena) com a eina de litografia per
feix d’electrons (LION prové de l’anglès ‘Lithography for Integrated Optics and
Nanostructures). En l’equip LION LV-1, a diferència d’altres sistemes de lito-
grafia per feix d’electrons, la plataforma que conté la mostra es mou amb gran
velocitat i precisió durant l’exposició i la deflecció del feix s’utilitza només per
corregir els errors de posició d’aquest moviment. D’aquesta manera, es poden
exposar detalls nanomètrics en àrees molt grans evitant l’error de posicionament
o stitching, present en molts sistemes de litografia per feix d’electrons. Aquest
moviment es combina amb la mesura automàtica de la distància a la que està la
mostra mitjançant un interferòmetre i garanteix que el feix sempre està perfec-
tament focalitzat sobre la capa de resina a exposar. Una altra particularitat de
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l’equip és el control de la dosi que rep mostra ja que a part del control directe de
la dosi també hi ha possibilitat de desfocalitzar el feix d’electrons i aconseguir
canviar el gruix de mostius exposats (especialment útil en l’exposició ĺınies de
gruix variable, com és el cas de les FZPs). L’energia del electrons és normalment
de 2.5 keV, tot i que és possible incrementar-la fins a 5.0 keV. Comparat amb
altres sistemes aquesta energia és força baixa, això té el desavantatge que les
resines són més sensibles, però es redueix bastant l’efecte de proximitat. Per a
una descripció detallada de control de la dosi aportada sobre la mostra durant
l’exposició es ponden consultar les ref. [5] and [6].

Figura 3.2: Esquema del sistema de litografia per feix d’electrons.

Per a un gruix de PMMA de 50 nm, exposant amb un feix d’electrons de
2.5 keV d’energia, la dosi necessària és de 15 µC/cm2. A partir d’aquest valor
cal ajustar adecuadament els paràmetres per aconseguir un patró de ĺınies dens
amb el gruix adequat.

Figura 3.3: Patró de FZP exposat en
una capa de 50 nm de resina.

Figura 3.4: Ĺınies més exteriors de 50
nm d’amplada.

Les fig. 3.3 i 3.4 mostren el patró de FZP exposat(i ja revelat) sobre la capa
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de 50 nm de PMMA. Aquestes imatges foren obtingudes amb un microscopi
electrònic d’escanejat (SEM, de la denominació anglesa ‘Scanning Electron Mi-
croscope’). Tanmateix normalment cal evitar mirar la mostra en aquest estadi
del procés de fabricació ja que com es pot veure a la fig. 3.3 el feix d’electrons
que estem utilitzant està danyant el patró exposat.

3.3 Revelat de la resina i transferència del patró

El procés de revelat es realitza mullant la mostra exposada amb una dissolució
que dissol de zones que han rebut una dosi suficient. Normalment el que es fa és
submergir la mostra en una dissolució de 1:3 MIKB:IPA1 durant un 30 s. Tot
seguit s’aclareix la mostra en IPA durant 30 s més (aturant d’aquesta manera
el procés de revelat) i finalment la mostra s’asseca convenientment. Durant
aquest treball, per aconseguir una millor reproducibilitat, es va utilitzar l’equip
HAMATECH (Steag-Hamatech HME 500) que ruixa la mostra amb ambdues
solucions consecutivament mentre fa girar la mostra amb una velocitat de rotació
constant. En aquest cas la mostra s’asseca durant l’últim pas del procés en que
gira a gran velocitat. L’equip també controla la temperatura de les solucions
ja que una diferència d’uns pocs graus (3-5oC) pot canviar substancialment el
resultat del procés. Abans de procedir al gravat en Silici cal transferir el patró
exposat en la resina a la capa de Cr de 20 nm que servirà de màscara. Amb
aquest objectiu es realitza un gravat sec (dry etching) amb l’equip BMP de
Plasma Technology GMBH amb una barreja gasosa 1:1 de Cl2 i CO2.

Gas Flow [sccm] Pressure[mtorr] Temperature[K] DC bias[V] Time[s]

Cl2 100 260 300 ∼ 0 35-45
CO2 100

Taula 3.1: Paràmetres rellevants per al gravat sec de Cr.

Figura 3.5: Patró de FZP transferit a
la capa de Cr de 20 nm.

Figura 3.6: Detall de les zones cen-
trals.

En les fig. 3.5, 3.6, 3.7, i 3.8 es mostra el resultat del gravat en capa de Cr.
Aquest pas és essencial en el procés de fabricació de les lents ja que cal gravar
el crom sense empitjorar el patró de ĺınies exposat. Per això, cal determinar el

1Methyl isobutyl ketone :Isopropyl alcohol
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Figura 3.7: Detall de les zones exteri-
ors.

Figura 3.8: Ĺınies més exteriors de 50
nm d’amplada.

temps adequat amb precisió. La selectivitat del procés entre Cr i PMMA està
al voltant de 1 a 2, de manera que cal parar el procés a temps mentre encara hi
ha resina que protegeix el patró exposat. A partir del resultats experimentals
hem determinat que fan falta uns 40 s per gravar el 20 nm de Cr i que els 50
nm PMMA són suficients per a resistir aquest procés. La mostra ja està llesta
per al gravat en silici que donarà lloc a la veritable estructura de Fresnel Zone
Plate.
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Caṕıtol 4

Gravat sec del silici

Aquest pas final en el procés de fabricació genera l’estructura de Fresnel Zone
Plate en la membrana de silici, utilitzant la capa de crom com a màscara.
Per aconseguir una eficiència raonable i estàndard al voltant del 10-20% són
necessàries unes estructures de silici amb una altura d’uns 300 a 500 nm. La
fig. 4.1 mostra l’eficiència de focalització al primer ordre de difracció per a
Fresnel Zone Plates de Silici.

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
0.00

0.04

0.08

0.12

0.16

0.20

0.24
Si Layer Thickness
 100 nm    150 nm
 200 nm    250 nm
 300 nm    350 nm
 400 nm    450 nm
 500 nm    550 nm

Si

Fr
es

ne
l Z

on
e 

P
la

te
 E

ffi
ci

en
cy

at
 fi

rs
t d

iff
ra

ct
io

n 
or

de
r

 

 

Energy[eV]

Figura 4.1: Eficiència de focalització de les FZPs de silici en funció de la energia
per a diferents altures de les estructures.

Tenint en compte que l’amplada de les últimes zones és de 50 nm, la relació
d’aspecte (en anglès, ‘aspect ratio’), AR = altura/amplada de les lińıes més
exteriors és superior a 6. En aquest fet rau la complicació més important del
procés de gravat ja que no és gens senzill obtenir estructures per sota dels 100
nm amb una relació d’aspecte elevada.
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4.1 Introducció al gravat sec del silici

L’estructura de FZP es transfereix al silici mitjançant un gravat d’ions reactius
(en anglès, ‘Reactive Ion Etching’ o RIE). Una descripció detallada del procès
es pot trobar en la ref. [7]. La tècnica consisteix en introduir la mostra en una
petita cambra que s’omple amb els gasos adequats. Llavors s’introdueix una
senyal de radiofreqüència que accelera i ionitza el gasos a través dels xocs que
es produeixen entre les molècules creant el plasma que incidirà sobre la mostra.
Els gasos s’escullen adientment perquè els ions que es produeixin reaccionin i
arrenquin part del material que es vol gravar. La fig. 4.2 mostra un esquema
general d’un sistema de RIE. Durant la realizació d’aquest treball tots els gravats
de silici es van realitzar amb el sistema Oxford Plasmalab 100 de la companyia
Oxford Instruments. Els gasos disponibles en aquest equip són els següents:
SF6, CHF3, O2, CBrF3, Ar; He només pel refredament de la mostra. Els
procesos basats en ions de flour són adequats per al gravat de silici.

Figura 4.2: Esquema general en un sistema de RIE.

Els sistemes RIE, com l’utilizat, estan dissenyats per aconseguir gravats
anisotròpics (és a dir, gravats en una direcció preferent). Amb aquesta intenció,
els dos electrodes tenen dimesions diferents de manera que es crea una diferència
de potencial que accelera preferentment els ions en una direcció, la direcció de
l’atac. Com a regla general, per aconseguir uns atacs anisotròpics cal utilitzar
pressions baixes i un potència de radiofreqüència (RF) elevada. Com que la
quantitat de paràmetres involucrats en el procès és elevada, en el laboratori es
van realitzar diverses sèries de proves fins determinar uns paràmetres adients
que donessin el resultat desitjat.
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4.2 Gravat en silici de l’estructura de Fresnel
Zone Plate

Els paràmetres utilitzats per al gravat de silici es resumeixen en la taula 4.1.
Aquests paràmetres donen un molt bon resultat per al gravat de silici. La li-
mitació principal en el procés és la selectivitat de entre la màscara de crom i
el silici. Per a les ĺınies més estretes la màscara es destrueix totalment al cap
d’uns 15 minuts i les parets de silici es comencen a degradar. En general, si
bé estem interessats en processos a baixa pressió i un potència de RF evelada,
perquè aix́ı ens assegurem un diferència de potencial elevada entre els electro-
des i per tant un atac anisotròpic, també cal tenir en compte que la selectivitat
entre la màscara de crom i el silici es redueix i aix́ı la profunditat de les es-
tructures queda limitada. Cal aconseguir determinar uns paràmetres que siguin
un bon compromı́s entre aquestes dues demandes. Cal destacar que tot i dis-
posant d’uns paràmetres de partida utilitzats anteriorment per atacar silici per
la fabricació d’estructures amb altres propòsits van caldre dos mesos de pro-
ves fins a determinar els paràmetres que donen un millor resultat i una millor
reproducibilitat.

SF6 O2 CHF3 Pressure RF Power Temp. DC Bias Time

[sccm] [sccm] [sccm] [mtorr] [W] [K] [V] [min]

1 5 40 30 200 300 ∼ 650 15

Taula 4.1: Paràmetres utilitzats durant el gravat del silici per a la trasferència
de l’estructura de FZP.

En les figures 4.3, 4.4 i 4.5 es mostren imatges d’una de les estructures
fabricades. És tracta d’una FZP de silici de 100 µm de diàmetre i amb última
zona de 50 nm. L’altura de les estructures és de superior als 300 nm, de manera
que l’aspect ratio és de 6:1 per les ĺınies més estretes. D’acord amb la fig. 4.1,
l’eficiència teòrica d’aquesta estructura, sense tenir en compte l’absorció de la
capa de silici que la sosté, és superior al 15%. El perfil que es mostra en la
fig. 4.6 correspon a una estructura test exposada amb el pròposit de comprovar el
resultat del gravat, que es parteix per la meitat en separar les mostres exposades
en membranes individuals.

Figura 4.3: FZP de silici de 100 µm de
diàmetre.

Figura 4.4: Ĺınies més exteriors de 50
nm d’amplada.
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Figura 4.5: Perfil de les zone interiors
de la lent.

Figura 4.6: Perfil de les ĺınies més ex-
teriors de 50 nm d’amplada.

Després del gravat de silici les FZPs ja estan llestes per a ser testejades
i utilitzades en una ĺınia de llum sincrotró. Cal comprovar que la resolució
i l’eficiència que obtenen és comparable als valors que s’esperen a partir de
l’anàlisi teòric.
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Caṕıtol 5

Utilització de les Lents
Zonals de Fresnel de Silici

En aquest caṕıtol es recullen i es mostren alguns dels resultats obtinguts en
utilitzar les FZPs fabricades en la ĺınia de llum PolLux del Swiss Light Source.
En aquesta ĺınia de llum està instal·lat un microscopi de transmissió d’escanejat
de raigs x tous que utilitza una FZP com a lent per aconseguir taca de llum
molt petita. Es mostraran algunes imatges obtingudes i s’avaluarà la resolució
que es pot aconseguir amb les FZPs de silici fabricades.

En la taula 5.1 es mostren les especificacions i els paràmetres corresponents a
les FZPs de Silici fabricades i que s’utilitzen per a la realització dels experiments
que es descriuren en les seccions que segueixen.

‘Si Fresnel Zone Plate’ specifications
at 500 eV (λ=2.48 nm)

Substrate <500 nm Si

Substrate transmission >25%

Structure height from 300 to 500 nm

Diameter 100 µm

Outer zone width 49.6 nm

Number of zone 504

Numerical aperture 0.025

Diffraction order 1st order 3rd order

Theoretical efficiency 13 to 20 % 4 to 7 %

Focal length 2.000 mm 667 µm

Rayleigh resolution 60.5 nm 20.1 nm

Depth of focus 4 µm 1.33 µm

Taula 5.1: Especificacions i paràmetres de les FZP de silici fabricades.

Alguns del paràmetres anteriors ens serveixen de punt de partida per al
muntatge experimental (distància focal), mentre que cal estimar-ne experimen-
talment alguns altres (resolució) per avaluar el rendiment de les estructures
fabricades.
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5.1 Microscopia de transmissió d’escanejat amb
raigs X (SXTM)

La microscopia de transmissió d’escanejat amb raigs X (o bé SXTM, de la
denominació anglesa ‘Scanning X-ray Transmission Microscopy’) es basa en una
estació experimental relativament simple1, ja es només necessiten tres elements
(lent, pinhole i detector) i la mostra a analitzar.

Incoming beam

2 cm at 500 eV

Si FZP Pinhole 5 µm

Sample

Detector

X-ray
beam

Figura 5.1: Esquema d’un microscopi de transmissió d’escanejat amb raigs X.

Per a realitzar els experiments es va fer servir un feix de raigs monocromàtic
d’una energia de 500 eV. D’acord amb les especificacions de les FZP de silici
fabricades (taula 5.1), la distància focal per aquesta energia és de 2 cm. Com
es pot veure a la fig. 5.1, en la disposició experimental s’utilitza una FZP per a
focalitzar el feix de raigs X incident sobre la mostra. Entre la mostra i la FZP
es fa servir un pinhole que situat adequadament evita que la llum corresponent
als ordres superiors que es trasmet a través de la lent incideixin sobre la mostra.
Finalment, el detector està situat darrera la mostra. Normalment, la FZP i
el pinhole es mantenen immòbils mentre que la mostra i el detector es mouen
solidàriament per escanejar tota la mostra. D’aqúı es pot deduir que la part
més critica de la estació experimental és el mecanisme que mou la mostra amb
molta precisió. Una combinació de motors i interfòmetres és capaç de moure la
mostra amb passos al voltant de 5 nm. Per aconseguir aprofitar al màxim les
possibilitats de focalització de les FZPs cal que el moviment mı́nim del motor
sigui inferior a les dimensions de la taca focal que la FZP crea. En el nostre cas,
com que la taca focal té unes dimensions al voltant de 60 nm, un pas 5 nm és
més que suficient. Quan s’escaneja una imatge, els motors mouen la mostra a
les diferents posicions (consecutivament i amb molta precisió) i el detector pren
una mesura. T́ıpicament, els temps d’adquisició varien entre 5 i 500 ms per
a cada mesura. Utilitzant temps d’adquisició grans es millora l’estad́ıstica i la
qualitat de les imatges, tanmateix els temps necessaris per a la escaneig de la
mostra sencera augmeten molt. Cal determinar un temps adequat que sigui un
compromı́s entre les dues demandes. Alguna de les imatges escanejades que es
mostren en la secció següent van necessitar un temps d’aquisició total que van
des dels 10 fins als 90 minuts.

1Sense oblidar que cal tenir una ĺınia de llum del sincrotró totalment preparada i que això
ja implica molta complexitat.
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5.2 Resultats i avaluació de la resolució aconse-
guida amb les lents

Les fig. 5.2 i 5.3 mostren dues imatges obtingudes amb per microscopia de trans-
missió d’escanejat amb raigs X. Per avaluar correctament la resolució màxima
cal observar algun objecte amb detalls iguals o més petits a la resolució teòrica
esperada. Durant la realització dels experiments l’opció més senzilla fou la uti-
lització d’una altra FZP de silici com a objecte. Per tant, vam realitzar imatges
d’una FZP utilitzant una altra FZP com a element focalitzador. En les figures es
pot observar que es possible obtenir una imatge clara de l’estructura observada.

Figura 5.2: Imatge SXTM d’una FZP
realitzada amb una FZP de Silici.

Figura 5.3: Imatge SXTM augmenta-
da de la zona central.
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Figura 5.4: Perfil lineal de la part central de la imatge de la fig.5.3.

La fig.5.4 i fig.5.5 mostren els perfils escanejats en una sola direcció, és a dir
una imatge unidimensional. Tanmateix, això permet realitzar l’escaneig amb
gran precisió (amb un pas menor de 5 nm) amb un temps total d’adquisició
raonable.
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Figura 5.5: Perfil lineal de la zones més exteriors de d’una FZP amb una última
zona de 50 nm. Com es pot apreciar en l’ampliació les últimes zones de la FZP
estàn resoltes.

En la fig.5.4 es mostra el perfil escanejat de la part més exterior de la FZP.
Aquesta part és especialment interessant perquè conté les zones que tenen una
amplada més petita, i per tant són les que en permeten avaluar millor la resolució
que es pot aconseguir amb les lents fabricades. Com es pot veure clarament en la
part ampliada del perfil es poden distingir les últimes zones de la FZP. Per tant,
podem afirmar que les FZP de silici fabricades permeten resoldre estructures
amb unes dimensions iguals o superiors als 50 nm. Aquesta és la resolució
esperada des del punt de vista teòric i per tant, és un molt bon resultat.
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Conclusions

En aquest treball es resumeix la feina realitzada per l’autor durant l’estada
de recerca predoctoral en el Laboratory for Micro- and Nanotechnology en el
Paul Scherrer Institut. D’acord amb la planificació inicial es va treballar en la
fabricació i caracterització de Lents Zonals de Fresnel per a raigs X tous.

En els caṕıtols anteriors s’ha mostrat que es van fabricar amb èxit Lents
Zonals de Fresnel de silici i que aquestes es poden utilitzar per a la microscopia
de raigs X. Els resultats de les proves experimentals realitzades mostren que les
estructures fabricades compleixen les especificacions teòriques que es demanaven
durant el seu disseny. S’han conseguit realitzar imatges escanejades amb una
resolució de 50 nm.
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