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Key Features
Gun
Schottky thermal field emitter
at 100kV or 50kV
Resolution
Sub-8nm features
Scan speed
25MHz
Mainfield
256μm @100kV
Stitching and overlay
±15 nm at 100 keV
Substrates
Si, SiO2, Si3N4, SOI, Fused
Silica, GaAs, Maskplates
Platform
150mm

BENEFITS
Extreme resolution
on the wafer scale

Extreme flexibility
Rapid prototyping
Very fast tool

EBL
Workflow

1

GDSII design

2

Data prep: Fracturing, Proximity
Effect Correction, GPF export

3

Exposure preparation

4

Exposure run

Some examples
Transistors

Templates for selective growth

17nm holes-50nm period

And one not so typical example...

30cm

20cm

And one not so typical example...

17×18 array
(303 pages)

5.4 m

3.4 m

And one not so typical example...

And one not so typical example...

And one not so typical example...

Visit our web site
www.imel.demokritos.gr/projects/minasys
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ΕΚΕΦΕΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

NCSRDEMOKRITOS

Το νέο σύστημα
λιθογραφίας
ηλεκτρονικής δέσμης
εγκατεστημένο στον
καθαρό χώρο του
Ινστιτούτου
Προηγμένων Υλικών,
Φυσικοχημικών
Διεργασιών,
Νανοτεχνολογίας και
Μικροσυστημάτων
του ΕΚΕΦΕ
“Δημοκριτος”

Department of Microelectronics
Electron Beam Lithography Facility
Νέο σύστημα λιθογραφίας
Electron Beam Lithography
Electron Beam Lithography (EBL) enηλεκτρονικής δέσμης
the fabrication of extremely fine
Χαρακτηριστικά
Κατασκευή δομών στη νανοκλίμακαables
and complex patterns with great accuH εγκατάσταση και λειτουργία του
υπερσύγχρονου συστήματος
λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης
στο Ινστιτούτο Προηγμένων
Υλικών, Φυσικοχημικών
Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και
Μικροσυστημάτων, δημιουργεί
μοναδική υποδομή στη χώρα για
την κατασκευή δομών <8nm στην
πλατφόρμα των 150 mm και μπορεί
να αποτελέσει πραγματικό μοχλό
ανάπτυξης στους κρίσιμους τομείς
των νανοτεχνολογιών. Το νέο
σύστημα χρηματοδοτήθηκε εξ'
ολοκλήρου από το ανταγωνιστικό
πρόγραμμα REGPOT-2009-1 του
7ου Προγράμματος Πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ποσό
ύψους…
Η ιδιαιτέρως σημαντική
επένδυση αποτελεί ένα σημαντικό
βήμα για την αναβάθμιση των
δυνατοτήτων του εργαστηρίου
Μικροηλεκτρονικής ώστε να
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά
του σε σχέση με μεγάλα εργαστήρια
της Ευρώπης αλλά και παγκοσμίως.
Η ιδιαιτέρως σημαντική επένδυση
αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για

την αναβάθμιση των δυνατοτήτων
του εργαστηρίου
Μικροηλεκτρονικής ώστε να
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά
του σε σχέση με μεγάλα εργαστήρια
της Ευρώπης αλλά και παγκοσμίως.
Στόχος των ερευνητών του
Δημόκριτου είναι η δημιουργία ενός
πόλου παραγωγής νανοδομών
(nanofabrication facility) για την
προσέλκυση ερευνητών,
επιστημόνων και εταιρειών που θα
μπορούν να παράξουν νέα γνώση,
να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες και
καινοτόμα προϊόντα, έχοντας στη
διαθεσή τους ένα εργαλείο ικανό να
δίνει πραγματική λύση στις
σημερινές ανάγκες για
νανολιθογραφία με αξιόπιστο τρόπο.
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Applications
• Advanced prototyping for novel devices and
concepts
• Critical lithography steps in IC fabrication
• Resist technology development
• Photomask fabrication
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Key Features
Gun
Schottky thermal field emitter at
100kV
Resolution
Sub-8nm features
Scan speed
25MHz
Mainfield
256μm @100kV
Stitching and overlay
Better than 20 nm at 100 keV
Sample sizes
Currently: Up to 5” mask plates,
up to 4” wafers and smaller
pieces. Possibility of up to 6” mask
plates & wafers
Substrates
Si, SiO2, Si3N4, SOI, Fused Silica,
GaAs, Maskplates

