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(1 pusty wiersz cz.10  

Streszczenie 

W pracy omówiono system detekcji promieniowania skrajnego nadfioletu. Umo liwia on 

pomiar energii impulsów promieniowania w zakresie d ugo ci fal (13,5 ± 0,5) nm. 

Przeprowadzone analizy i badania mia y na celu okre lenie mo liwo ci odniesienia wyników 

uzyskanych w tym zakresie d ugo ci fal do pasma (13,5 ± 0,13) nm. W pracy zaprezentowano 

wyniki pomiaru widma promieniowania emitowanego ze ród a laserowo-plazmowego 

z ksenonow  tarcz  gazow  dla ró nych warunków wytwarzania plazmy. Na podstawie rezultatów 

otrzymanych za pomoc  wzorcowego przyrz du E-Mon wyznaczono warto  tzw. skalibrowanej 

czu o ci widmowej systemu, która umo liwia odniesienie wyników pomiarów do pasma 

(13,5 ± 0,13) nm. 

(1 pusty  

S owa kluczowe: optoelektronika, detekcja sygna ów optycznych, pomiary energii,  

promieniowanie EUV, nanolitografia. 

(1 pie 
ENERGY MEASUREMENT OF EXTREME ULTRAVIOLET RADIATION  

(1 pusty wie 

Summary 

The paper presents the IOE detection system for energy measurement of EUV radiation. 

The system measures energy of radiation pulses within the wavelength range of (13,5 ± 0,5) nm. 

The described analyses and experiments determine possibilities of reference of results obtained 

from the system to the spectral range of (13,5 ± 0,13) nm. The changes of radiation spectrum 

emitted from a laser-plasma source with xenon gas-puff target are presented. The results obtained 

from the standard E-Mon meter make it possible to determine a calibrated sensitivity of the IOE 

detection system within the wavelength range of (13,5 ± 0,13) nm.  

 (1 pusty wiersz 

Keywords: optoelectronics, detection of optical signals, energy measurement,  

EUV radiation, nanolithography.  

(2 puste 

1. WPROWADZENIE  

(1 pusty wiersz cz.10.) 

Dynamiczny rozwój mikroelektroniki jest 

istotnym czynnikiem wp ywaj cym na opracowanie 

nowych systemów litograficznych. Wymiary 

struktur pó przewodnikowych wytwarzanych w tej 

technice zale  w g ównej mierze od d ugo ci fali 

promieniowania optycznego oraz w a ciwo ci 

zastosowanych uk adów optycznych [1]. Obecnie 

prowadzone s  badania nad rozwojem systemów 

litograficznych z zastosowaniem promieniowania 

o d ugo ci fali 13,5 nm. W celu uzyskania du ej 

rozdzielczo ci tych systemów minimalizuje si  

szeroko  widmow  tego promieniowania. Norm  

wiatow  sta  si  zakres d ugo ci fal okre lony 

przedzia em (13,5 ± 0,13) nm.  

Istotnym zagadnieniem jest rozwój uk adów 

diagnostycznych umo liwiaj cych pomiar energii 

promieniowania w tym zakresie d ugo ci fal. 

W praktyce, tak w skie pasmo widmowe 

mierzonego promieniowania, wymaga zastosowania 

bardzo czu ych uk adów detekcji lub uk adów 

stosuj cych tzw. wspó czynniki kalibracji. 

Do pomiaru energii promieniowania  

z zakresu EUV s  stosowane systemy pomiarowe 

zbudowane w oparciu o kamery CCD z siatkami 

dyfrakcyjnymi, detektory pó przewodnikowe  

z filtrami promieniowania z zakresu EUV oraz 

komercyjne przyrz dy detekcyjne. 

 W przypadku zastosowania kamer CCD 

wyznaczenie energii promieniowania jest mo liwe 

na podstawie znajomo ci liczby zlicze  jej matrycy, 

uwzgl dnieniu charakterystyki czu o ci widmowej 

kamery, zdolno ci rozdzielczej siatki oraz jej 

wspó czynnika odbicia lub transmisji [2]. System ten 

jest drogi oraz nie pozwala na prac  z du  

cz stotliwo ci . Umo liwia natomiast obserwacj  

rozk adu widmowego promieniowania w pewnym 

zakresie d ugo ci fal.  

 Zastosowanie detektorów pó przewodnikowych, 

a zw aszcza fotodiod, znacznie upraszcza 

procedur  wyznaczenia warto ci mierzonej 

energii [3]. Najcz ciej sygna  wyj ciowy z tych 

fotodiod obserwuje si  na ekranie oscyloskopu. 

Energi  promieniowania wyznacza si  na podstawie 

znajomo ci warto ci adunku generowanego  

w detektorze, charakterystyki czu o ci widmowej 

detektora oraz wspó czynnika transmisji 

zastosowanego uk adu optycznego. 
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  Obecnie na wiecie istnieje równie  nieliczna 

grupa specjalizowanych przyrz dów s u cych 

do pomiaru energii promieniowania EUV. 

Stosowane s  w nich najcz ciej detektory 

pó przewodnikowe. Parametry przyk adowych 

przyrz dów przedstawiono w tabeli 1 [4, 5]. 

 

Tab. 1. Parametry przyk adowych przyrz dów 

stosowanych do pomiaru energii promieniowania 

 

Przy ich konstruowaniu kierowano si  g ównie 

dok adno ci  pomiaru energii w okre lonym 

zakresie d ugo ci fal. Pomiary energii 

przeprowadzone przy u yciu tych przyrz dów 

wymagaj  dodatkowej analizy widma 

detektowanego promieniowania przy uwzgl dnieniu 

parametrów ich stopni wej ciowych. 

 

2. SYSTEM DETEKCJI IOE 

 

Analizuj c dost pne na rynku uk ady detekcyjne 

mo na zauwa y , e brak jest zintegrowanych 

systemów wspó pracuj cych ze ród em 

promieniowania EUV. Oprócz tego konstrukcja tych 

uk adów jest rozbudowana i wymaga odpowiednich 

warunków u ytkowych. Wi kszo  z nich nie jest 

równie  wyposa ona w elementy s u ce 

do automatyzacji pomiarów.  

Celem pracy by o skonstruowanie systemu 

detekcji, który spe ni by powy sze wymagania. 

System detekcji IOE sk ada si  ze zwierciad a 

wielowarstwowego, detektora oraz uk adu 

przetwarzania sygna ów [6].  

Budow  systemu przedstawiono na rys. 1.  

W sk ad uk adu optycznego wchodzi filtr 

absorpcyjny oraz zwierciad o wielowarstwowe 

umieszczone w specjalnej konstrukcji mechanicznej. 

Promieniowanie EUV po przej ciu przez uk ad 

optyczny jest nast pnie przetwarzane w detektorze 

na sygna  elektryczny. W opracowanym systemie 

detekcji zastosowano skalibrowan  fotodiod  

krzemow  serii AXUV firmy International Radiation 

Detectors Inc. Sygna  wyj ciowy z detektora podano 

na wej cie przedwzmacniacza adunkowego. 

Amplituda sygna u wyj ciowego przedwzmacniacza 

jest proporcjonalna do adunku generowanego 

w fotodiodzie. Uk ad przetwarzania sygna u s u y 

do przekszta cania sygna u analogowego na posta  

cyfrow . Wynik pomiaru jest zobrazowany 

na wy wietlaczu. Uk ad ten ma równie  mo liwo  

wysy ania danych pomiarowych do komputera 

za pomoc  interfejsu RS 232C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 1. Konstrukcja systemu detekcji IOE 
 

Przy wyznaczeniu warto ci energii istotne jest 

okre lenie pasma widmowego mierzonego 

promieniowania. Wp yw pasma widmowego zostaje 

uwzgl dniony przy okre leniu charakterystyki 

czu o ci widmowej uk adu detekcji. Czu o  ta jest 

jednym z najistotniejszych parametrów 

uwzgl dnianych przy bezwzgl dnych pomiarach 

energii promieniowania. Jest ona wyra ona jako  
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gdzie Iph jest sygna em pr dowym wytworzonym 

w detektorze pod wp ywem padaj cego na jego 

powierzchni  promieniowania o mocy Pph. 

 Czu o  widmowa systemu detekcji IOE jest 

okre lona przez charakterystyk  wspó czynnika 

odbicia zwierciad a oraz czu o  widmow  

zastosowanego detektora. 

 Na rys. 2 przedstawiono wypadkow  

charakterystyk  czu o ci widmowej systemu 

detekcji ozn. jako SIOE. 
 

 
 

Rys. 2. Charakterystyka czu o ci 

widmowej systemu detekcji IOE (SIOE) 

 

Wynika z niej, e system mierzy promieniowanie 

w zakresie d ugo ci fal (13,5 ± 0,5) nm. 
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3. SKALIBROWANA CZU O  WIDMOWA 

 

Dok adne badania i analiza widma 

promieniowania generowanego w ródle laserowo-

plazmowym z tarcz  gazow  oraz parametrów 

systemu detekcji daj  mo liwo  odniesienia 

wyników pomiarów energii wykonanych w pa mie 

(13,5 ± 0,5) nm do pasma (13,5 ± 0,13) nm. 

Zak adaj c izotropowo  promieniowania 

emitowanego ze ród a, adunek generowany 

w detektorze okre lony jest jako 
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)()( dSEQ IOEph  (2) 

gdzie  jest k tem bry owym mierzonego 

promieniowania. 

 Na tej podstawie, energi  promieniowania EUV 

w zakresie (13,5 ± 0,13) nm mo na obliczy  

ze wzoru 
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gdzie I( ) funkcja opisuj ca rozk ad widmowy 

emitowanego promieniowania unormowany do 

jedno ci  
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Oznaczaj c skalibrowan  czu o  widmow  systemu 

detekcji IOE jako 
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energi  w pa mie (13,5 ± 0,13) nm mo na obliczy  

ze wzoru 
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 Skalibrowana czu o  widmowa systemu 

detekcji zale y od parametrów jego elementów 

sk adowych, jak równie  od rozk adu widma 

detekowanego promieniowania  

 Z doniesie  literaturowych wynika, e rozk ad 

widmowy emitowanego promieniowania mo e 

zale e  od parametrów zwi zanych z punktem pracy 

ród a. Punkt pracy ród a laserowo-plazmowego 

z tarcz  gazow  definiuje warunki generacji plazmy 

w ródle. Warunki te mog  dotyczy  m.in. czasów 

opó nienia otwarcia dysz zaworu z gazami 

wzgl dem impulsu laserowego, intensywno ci 

promieniowania lasera Nd:YAG, po o enia ogniska 

laserowego wzgl dem osi tarczy gazowej, ci nienia 

w komorze ród a, ci nienia w pojemnikach 

gazowych z ksenonem i helem. 

 Emisja promieniowania EUV odbywa si   

w wyniku na wietlenia tarczy gazowej 

wysokoenergetycznym promieniowaniem 

laserowym, które wytwarza plazm  [7]. Nat enie 

promieniowania EUV docieraj cego do uk adu 

detekcji zale y od ww. warunków pracy ród a oraz 

po o enia k towego powierzchni detektora 

wzgl dem osi wi zki lasera Nd:YAG, odleg o ci 

uk adu detekcyjnego od ród a i sk adu chemicznego 

tarczy gazowej. Zakres widmowy generowanego 

promieniowania zale y od sk adu chemicznego 

gazów zastosowanych w tarczy gazowej. 

 Na rys. 3 przedstawiono przyk adow  

charakterystyk  intensywno ci promieniowania 

EUV w ródle z ksenonow  tarcz  gazow  w dwóch 

rozpatrywanych zakresach d ugo ci fali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Przyk adowa charakterystyka 

intensywno ci prom. EUV  

 

Do analiz widma zastosowano obrazy uzyskane 

ze spektrometru z siatk  odbiciow  1200 linii/mm 

oraz kamery CCD firmy Roper [8]. Fotografi  

stanowiska pomiarowego przedstawiono na rys. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Fotografia stanowiska  

 

Przyk adowy obraz widma promieniowania EUV 

uzyskanego za pomoc  spektrometru przedstawiono 

na rys. 5.  

 

 

 

 

 

Rys. 5. Obraz widma  

 

Wyst puje du a zgodno  charakterystyki 

eksperymentalnej z charakterystyk  otrzyman   

w wyniku pomiarów oraz podawan  w literaturze 

rys. 6 [9]. 
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Rys. 6. Widmo promieniowania dla tarczy 

ksenonowej 

 

Przeprowadzona analiza widma i pomiary 

energii umo liwi y porównanie wyników pomiarów 

otrzymanych za pomoc  systemu detekcji IOE 

z wynikami uzyskanymi za pomoc  wzorcowego 

przyrz du Emon. Istotnym elementem bada  by o 

wyznaczenie rozk adu energii promieniowania EUV 

w dwóch zakresach d ugo ci fal: (13,5 ± 0,5) nm 

(ozn. BW7%) oraz (13,5± 0,25) nm (ozn. BW3%). 

Pasma te s  okre lone przez charakterystyki 

widmowe elementów optycznych stosowanych 

w przyrz dzie Emon oraz systemie detekcji IOE.  

 Na rys. 7 przedstawiono charakterystyki 

wspó czynnika odbicia zwierciade  

wielowarstwowych zastosowanych w wy ej 

wymienionych uk adach detekcji.  

 

Rys. 7. Charakterystyki widmowe 

wspó czynników odbicia zwierciade   

 

Na podstawie skalibrowanej czu o ci widmowej 

przyrz du Emon oraz sygna ów zmierzonych 

za pomoc  systemu detekcji IOE wyznaczono 

wspó czynnik kalibracji ozn. WIOE. Wspó czynnik 

ten definiuje si  jako 
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nm
IOE

E

E
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gdzie: E(13,5±0,5)nm jest energi  zmierzon  w pa mie 

(13,5±0,5) nm, natomiast E(13,5±0,25)nm jest energi  

zmierzon  w pa mie (13,5±0,25) nm. 

  Wspó czynnik ten umo liwia jednocze nie 

wyznaczenie skalibrowanej czu o ci widmowej 

systemu detekcji dla pasma (13,5 ± 0,13) nm  

 IOEEmonIOE WSk  . (8) 

 Badania zosta y zweryfikowane za pomoc  

spektrometru poprzez pomiar widma 

promieniowania emitowanego ze ród a laserowo-

plazmowego. Ze wzgl du na brak charakterystyki 

kalibracyjnej spektrometru, wyniki podawane s  

w warto ciach wzgl dnych intensywno ci. Zosta y 

one odniesione do liczby zlicze  poszczególnych 

pikseli matrycy CCD. 

 W badaniach z zastosowaniem spektrometru, 

stosunek energii WIOE zosta  wyznaczony przez 

ca kowanie charakterystyk wypadkowych 

intensywno ci promieniowania, jakie uzyskano 

w wyniku wymno enia kolejno charakterystyk 

uk adów optycznych przyrz du E-Mon oraz systemu 

detekcji IOE z charakterystyk  widmow  tarczy 

ksenonowej.  

 Przyk adow  charakterystyk  wypadkow  

intensywno ci promieniowania uwzgl dniaj c  

widmo emitowane z ksenonowej tarczy gazowej 

i charakterystyki zastosowanych uk adów 

optycznych przedstawiono na rys. 8. 

 
Rys. 8. Charakterystyki wypadkowe 

intensywno ci mierzonego promieniowania  

 

4.  SKALIBROWANA CZU O  WIDMOWA  

  SYSTEMU DETEKCJI IOE 

 

Badania widma promieniowania emitowanego ze 

ród a laserowo-plazmowego mia y na celu 

wyznaczenie warto ci wspó czynnika WIOE, który 

wp ywa na warto  skalibrowanej czu o ci 

widmowej systemu detekcji IOE. Warto  tego 

wspó czynnika zale y od warunków generacji 

plazmy tzn.: 

- czasów opó nienia otwarcia dysz zaworu 

wzgl dem impulsu laserowego (Wt), 

-  intensywno ci promieniowania lasera 

Nd:YAG (WE)  

- po o enia ogniska promieniowania laserowego 

wzgl dem osi tarczy gazowej (WY), 

- ci nienia w komorze ród a 

promieniowania (WP), 
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- ci nienia w pojemnikach gazowych z ksenonem 

i helem (Wp). 

W przedstawionej pracy przeanalizowane zosta y 

przyk adowo jedynie wyniki dotycz ce wyznaczenia 

wp ywu zmian ci nienia w pojemniku z ksenonem 

na kszta t widma promieniowania emitowanego 

ze ród a. Na rys. 9 przedstawiono kszta ty widma 

dla ró nych warto ci ww. ci nienia. 

 
Rys. 9. Wp yw zmian kszta tu widma 

promieniowania EUV emitowanego ze 

ród a  

 

Na podstawie otrzymanych charakterystyk 

wyznaczono stosunek intensywno ci 

promieniowania w dwóch pasmach widmowych tzn. 

BW7% oraz BW3%. Otrzyman  warto  stosunku 

intensywno ci porównano z warto ci  stosunku 

energii zmierzonej za pomoc  przyrz du E-Mon 

oraz systemu detekcji IOE. Na rys. 10 

przedstawiono charakterystyki obrazuj ce wp yw 

zmian ci nienia w pojemniku z ksenonem na 

warto  intensywno ci, energii oraz wyznaczony ich 

stosunek. 

 
Rys. 10. Wp yw zmian ci nienia 

ksenonu w pojemniku na rozk ad 

energii promieniowania EUV 

 

Otrzymane przebiegi zmian warto ci stosunku 

energii i intensywno ci pokrywaj  si  w szerokim 

zakresie zmian ci nienia w pojemniku z ksenonem 

dla pomiarów przy u yciu spektrometru oraz 

przyrz du E-Mon i systemu detekcji IOE. Warto  

wspó czynnika kalibracji wynios a 1,92±0,13. 

Mo na zatem przyj , e przy zmianach ci nienia 

w pojemnikach z ksenonem, wspó czynnik kalibracji 

przyjmuje warto  sta .  

 Podobne pomiary przeprowadzono w celu 

wyznaczenia wp ywu zmian pozosta ych warunków 

generacji plazmy na warto  wspó czynnika 

kalibracji.  

Przeprowadzone badania wykaza y, e warto  

rednia stosunku zmierzonych energii za pomoc  

przyrz du E-Mon i systemu detekcji IOE wynios a 

1,82 ± 0,06.  

Na rys. 11 przedstawiono zestawienie 

wspó czynników kalibracji WX wyznaczonych 

w powy szych badaniach.  

 

 
Rys. 11. Zmierzone warto ci 

wspó czynników WX 

 

W przypadku optymalnego punktu pracy ród a 

(tzn. uzyskania maksymalnej intensywno ci 

emitowanego promieniowania w zakresie EUV) 

warto  wspó czynnika kalibracji wynios a 

WIOE(opt) = 1,79 ± 0,03. Zmiana parametrów punktu 

pracy ród a i przyj cie sta ej warto ci parametru 

WIOE mo e spowodowa  powstanie b du 

w okre leniu energii promieniowania w pa mie 

BW = 2 %, którego warto  wynie  mo e 

nawet 14 %. 

 Powy sze wyniki bada  pokaza y, e najwi ksze 

ró nice warto ci wspó czynników WIOE otrzymanych 

ze spektrometru oraz z przyrz dów pomiarowych 

istniej  przy zmianach po o enia osi zaworu 

wzgl dem ogniska wi zki laserowej (12 %), 

ci nienia ksenonu w komorze ród a (9,5 %) oraz 

czasu opó nienia dyszy zaworu z ksenonem (8,8 %). 

Ró nice dla pozosta ych parametrów punku pracy 

ród a wynosz  maksymalnie 4 %.  

Analizuj c odchylenie standardowe warto ci 

poszczególnych wspó czynników WX najwi ksze 

rozbie no ci tego parametru otrzymano dla zmian 

ci nienia ksenonu w komorze laserowej oraz energii 

lasera Nd:YAG. Dlatego w tych dwóch przypadkach 

sugerowane jest zastosowanie w systemie detekcji 

funkcji aproksymuj cych lub macierzy 

wspó czynników WE lub WPXe. 
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5. PODSUMOWANIE 

 

Warto  skalibrowanej czu o ci widmowej systemu 

detekcji IOE (kIOE) wynios a (0,291 ± 0,024) A/W. 

Jednak w przypadku zmiany warunków pracy 

ród a nale y odnie  si  do odpowiednich 

wspó czynników WX wyra onych w postaci warto ci 

rednich, funkcji liniowych lub odpowiednich 

macierzy.  

  Warto  skalibrowanej czu o ci widmowej kIOE 

jest wi ksza od warto ci podawanej dla przyrz du 

E - Mon. Zastosowanie zwierciad a 

wielowarstwowego o wi kszej po ówkowej 

szeroko ci wspó czynnika odbicia spowodowa o 

wzgl dne zwi kszenie czu o ci uk adu. Jednak 

w tym przypadku konieczne jest tak e dok adniejsze 

uwzgl dnienie kszta tu widma mierzonego sygna u.  

  Powy sze analizy stwarzaj  mo liwo  

rozszerzenia zdolno ci pomiarowych systemu 

detekcji IOE. Mog  si  one odnosi  do pomiaru 

energii emitowanej ze róde  laserowo-plazmowych 

z zastosowaniem innych tarcz. Wymaga oby 

to przeprowadzenia podobnych procedur 

umo liwiaj cych wyznaczenie skalibrowanej 

czu o ci widmowej dla rozpatrywanych tarcz 

gazowych np. tlenu, argonu itp. 
 

Autorzy artyku u sk adaj  podzi kowania 

Panu prof. dr hab. in . Henrykowi Fiedorowiczowi 

za umo liwienie przeprowadzenia bada .

Powy sza praca jest wynikiem realizacji projektu 

badawczego Nr 0004/T00/2005/29 
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