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Opname 175 ms na impact van een laserpuls op een waterdruppel. De damp ontsnapt naar 
links, de druppel vliegt in de vorm van een holle zak de tegengestelde richting uit.

FYSICI VERBETEREN LICHTBRON CHIPMACHINE

Vuren op water
ASML levert de eerste vijftien chipmachines die structuren op silicium schrijven met 

behulp van extreem ultraviolet licht. De revolutionaire techniek kent nog wel een 

kinderziekte: het vermogen van de lichtbron is minimaal. Een team fysici van de 

Universiteit Twente vuurt met een laser op waterdruppels om daar iets aan te doen. 

tekst drs. Timo Können
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Hoe is van water de perfecte pannenkoek 

te maken? En waarom wil chipmachine

fabrikant ASML dat weten? Het heeft te 

maken met een mijlpaal die het Veld

hovense bedrijf onlangs passeerde: de order voor 

machines die structuren op chips kunnen schrij

ven met behulp van extreem ultraviolet (EUV) 

licht. Een Amerikaanse klant wil er minimaal vijf

tien afnemen. De EUVgolflengte van 13,5 nm, 

veel korter dan de 193 nm waar chipmachines met 

lasers al jarenlang op draaien, maakt het mogelijk 

om weer fijnere structuren te etsen. De wereld

wijde race naar steeds kleinere en snellere chips 

zal dus nog een tijdje kunnen doorgaan. De ver

wachting dat deze prestatie in alle boekjes over de 

geschiedenis van de chip terecht gaat komen, lijkt 

gerechtvaardigd.

Er is echter een kleine ‘maar’ aan de nieuwe 

machine: het aantal siliciumplakken dat de 

machines per uur kan belichten, is nog laag, ter

wijl die snelheid voor de chipfabrikanten wel 

zwaar telt. De bottleneck is de nieuwe EUVlichtbron, die werkt op basis 

van een tinplasma. ASML verhult niet dat het vermogen daarvan nog 

een stuk omhoog moet, van de huidige circa 100 W naar zo’n 250 W.

Hoe hoger het vermogen – lees: de intensiteit van de lichtbron – hoe 

meer fotonen er per seconde op de fotolak terechtkomen waarmee de 

siliciumplak wordt bewerkt. Die fotolak heeft nu eenmaal een x aantal 

fotonen nodig om van eigenschap te veranderen. Dus hoe meer fotonen 

de fotolak per seconde bereiken, hoe sneller die klaar is om de volgende 

fabricagestap te ondergaan. Vandaar het belang om het ver mogen van 

de EUVbron te verhogen.

Platte schijf
Dat is de afgelopen jaren niet eenvoudig gebleken. Daarom heeft ASML 

een team van vijf wetenschappers onder leiding van dr.ir.  Hanneke 

Gelderblom de beschikking gegeven over een laboratorium om een stap 

verder te komen. Het team, dat deel uitmaakt van de vakgroep Physics 

of Fluids van de Universiteit Twente, beschiet waterdruppels met laser

licht, net zoals dat in de EUVbron met druppels tin gebeurt. Zo’n drup

pel dijt dan uit tot een platte schijf oftewel, in  Gelderbloms woorden, 

een pannenkoek – waarmee een deel van de vraag aan het begin van 

dit artikel, is beantwoord. Het onderzoek wordt als Industrial Part

nership Programme voor de ene helft gefinancierd door ASML en  

voor de andere helft door de Stichting Fundamenteel Onderzoek der 

Materie (FOM).

Wat heeft die pannenkoek met het opwekken van EUVlicht te 

maken? ‘Als zo’n tinschijfje is gevormd, krijgt het nog een tweede puls 

van een laser te verwerken’, antwoordt Gelderblom, die ook de theore

ticus van de groep is. ‘Daardoor wordt het materiaal zo heet dat het 

voor een deel in een plasma verandert, waarin de elektronen zijn losge

komen van de atoomkernen. Als ze weer terugvallen naar een baan 

rond een kern, wordt het gevraagde EUVlicht uitgezonden.’ Voor een 

sterkere lichtbron moet de efficiëntie van dat proces omhoog. ‘Daarvoor 

moet de vorm van de pannenkoek worden geoptimaliseerd. En verder 

zijn de spiegels in de machine erg gevoelig voor vervuiling door tinres

ten, dus ook daar wil ASML graag iets aan doen. Een pannenkoek mag 

na zijn ontstaan niet in kleine stukjes uiteenspatten. Wij onderzoeken 

hoe die twee dingen zijn te bereiken.’

Aangezien het onderzoek draait om de vervorming van de druppel 

(en niet om de daadwerkelijke productie van EUVlicht), kan het team 

er water voor gebruiken. Dat laat zich beter observeren dan tin. ‘De 

ill
us

tr
at

ie
 D

e 
In

ge
ni

eu
r

Het principe van 
de EUV-bron: 

tindruppels worden 
met een laserpuls 

beschoten en 
veranderen in een 

plasma dat EUV-
stralen uitzendt.

‘Een pannenkoek mag niet in 
kleine stukjes uiteenspatten’
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twee vloeistoffen bewegen zich volgens exact dezelfde wetten, alleen 

ligt bij water het tempo veel lager en zijn de afstanden groter.’ Water is 

dus een beter model voor de vervorming van tin dan de tin zelf.

Gelderblom opent de deur van het laboratorium, waar op een tafel 

met het formaat van een forse modelspoorbaan de meetopstelling is 

gebouwd. Een groot aantal spiegels en lenzen vormt het traject voor 

het groene licht van de pulslaser. Op een centrale plaats hangt een 

pipet voor het produceren van vallende waterdruppels. ‘Op weg naar 

het tafelblad onderbreekt zo’n druppel van 1 mm in doorsnee een 

lichtstraal’, legt experimentator en promovendus dipl.Ing. Alexander 

L. Klein uit. ‘Via een fotocel triggert dat de groene laser om een puls 

van 10 ns op de druppel af te vuren.’ Twee hogesnelheidscamera’s, die 

twintigduizend beeldjes per seconde vastleggen, staan opgesteld om 

het bewuste punt te observeren.

Stroboscoop
Het onderzoek heeft een lange voorgeschiedenis. De EUVbron moest 

vanuit het niets worden gecreëerd en vormde vanaf het begin – ruim 

tien jaar geleden – het meest weerbarstige onderdeel in de ontwikke

ling van de nieuwe machine. Logisch, want het vergt nogal wat om in 

een hoog tempo identieke druppeltjes tin, niet groter dan 20 µm, te 

produceren en die tijdens hun vrije val te vervormen en te verhitten. 

Waarom eigenlijk niet gewoon pulsen afvuren op een stilstaand tin

bad? ‘Een bad zou te veel vervuiling door rondspetterende druppels 

geven en zou bovendien veel van het gevormde licht weer absorberen’, 

antwoordt Gelderblom. ‘EUVlicht interacteert namelijk met alles wat 

het tegenkomt. Je hebt een heel dun laagje nodig, zoals een pannen

koek, om die absorptie zo veel mogelijk terug te dringen.’

De ontwikkelaars van de lichtbron in de ASMLmachine hebben 

niet alleen te kampen met de nietigheid van de tindruppels. Een 

tweede obstakel is dat de druppels in hun doen en laten zelfs een hoge

snelheidscamera te snel af zijn – alleen een foto maken met behulp van 

een stroboscoop is mogelijk. Dat er een werkende EUVbron is, mag 

dus een grote prestatie heten. Gelderblom: ‘Maar om nog verder te 

komen is meer begrip van de onderliggende vloeistoffysica nodig. Daar 

proberen wij voor te zorgen. Het helpt dat we kunnen werken met 

waterdruppels die met het blote oog zijn te zien. We kunnen filmpjes 

maken met de hogesnelheidscamera en veel details onderscheiden.’  

De druppels bevatten een beetje inkt, omdat het laserlicht er anders 

dwars doorheen zou gaan. De vervorming tot een pannenkoek komt 

overigens niet door de duw die de druppel van het 

laserlicht krijgt: dat effect is te zwak. ‘Daar waar 

de oppervlaktelaag het laserlicht absorbeert, gaat 

het water koken. De druppel krijgt van de ont

snappende damp een terugslag en begint zich 

daardoor uit te spreiden.’

De zoektocht naar de ‘beste’ pannenkoek is 

waar het allemaal om is begonnen. Wat zijn de 

bevindingen tot nu toe? ‘We hebben de invloed 

onderzocht van variaties in de energie en breedte 

van de puls. Een scherp gefocusseerde laserstraal 

blijkt de pannenkoek de vorm van een holle zak te 

geven, terwijl een bredere klap tot een platte vorm 

leidt. En een hogere energie maakt de pannenkoek 

groter, wat op zichzelf gunstig is, maar hij breekt 

wel sneller op. We hebben die verbanden ook in 

een wiskundig model kunnen vangen. Nu willen 

we de fragmentatie zelf onder de loep gaan nemen.’

Dat ASML meebetaalt, neemt niet weg dat het om 

fundamenteel onderzoek gaat, benadrukt Gelder

blom. Ook andere opkomende toepassingen van 

lokaal koken met laserlicht zullen ervan profite

ren, zo verwacht ze. Bijvoorbeeld het 3Dprinten 

van metaal, dat met laserpulsen wordt verhit om 

er een reeks kleine smeltdruppels aan te ontlok

ken (zie ook het bericht ‘Stabiele goudtorentjes uit 

3Dprinter’ op pagina 13). En de injectiespuit zon

der naald, waarin een laserpuls abrupt een kook

bel in een vloeistof maakt. De implosie van die bel 

perst vervolgens met zo veel kracht een smalle 

straal medicijn naar buiten dat die pijnloos door 

de menselijke huid gaat.  |

Water laat zich beter 
observeren dan tin

fo
to

’s 
A

le
xa

nd
er

 L
. K

le
in Lotgevallen van vier 

druppels, bij van boven 
naar beneden afnemende 
pulsenergie. Tussen uiterst 
links en rechts verloopt 
de tijd 3,5 ms. Bij grote 
energie fragmenteert de 
druppel.


