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A pásztázó ionmikroszonda

� Oxford Microbeams 

típusú kvadrupól triplett

� Paraméterek

– 1.5 µm x 1.5 µm, 100 

pA áram mellett 

rutinszerően

– 600 nm x 700 nm, 

1000 ion/s

– Max pásztázott terület: 

2500 µm x 2500 µm



Alkalmazások

� Analitika:

– ismeretlen minta

– roncsolásmentes

– valamilyen képet kapunk (elemösszetétel, mélységi profil) 

– módszerek: PIXE, RBS, NRA, STIM, ERDA 

� Mikromegmunkálás: 

– ismert anyagon szándékos  roncsolás

– tetszıleges útvonal mentén (a kép a bemenı adat)



Protonnyalábos mikromegmunkálás

� Fókuszált MeV energiájú ionnyalábot egy alkalmas reziszt anyagon
pásztázunk, majd kémiai eljárással elıhívjuk

� 3D direkt írásos litográfiás technika

� Rövid besugárzási idı
� Nagy mélységélesség: közel 90°-os oldalfalak

� Jól definiált behatolási mélység: eltemetett mikrocsatornák

� Különbözı ionenergiák: multi-réteg struktúrák

� Alkalmazások:

– Mikro-optika (hullámvezetık, osztók, interferométerek)

– Szövet tervezés: formázott táptalaj tartók készítése sejtek 
tenyésztéséhez

– Ni galvanizálás: nukleáris mikroszondákhoz standardok 
készítése

– Jó minıségő mikrobélyegzık: sorozatgyártás lehetısége
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Reziszt anyagok

� Polimerek (CR-39, PDMS, PMMA stb.)

� Félvezetık (szilícium, GaAs)

� Egyéb (üveg, pl. Foturan stb.)

� Típusok:

– pozitív: láncaprózódás (a besugárzott térfogat 

kimaratható)

– negatív: utólagos hıkezelés miatti térhálósodás 

(nem maratható ki)



PMMA

Törésmutató
változás

2.0 MeV P besugárzás

PMMA

Pozitív reziszt: PMMA (poly-methyl methacrylate)

2.0 MeV P besugárzás

30 µm SU-8

Si

SU-8

Ni

Negatív reziszt: SU-8 (glycidyl ether of bisphenol-A)

Ni
galvanizálás

PMMA 
elıhívás PMMA

60% DGMBE
20% Morpholin
5% Ethanolamine

15% Deszt víz

SU-8
elıhívás

SU8 elıhívó MCC MicroChem Corp.

SU-8
lemaratás

SU8 maró MCC MicroChem Corp.



Optikai rácsok készítése

� Cél: szinuszos profilú törésmutató elérése

� Felhasznált reziszt: fotorezisztív üveg

� Rácsállandók: 2, 4, 8, 15 µm

� Fluensek: 3 × 1014 – 1 × 1016 ion/cm2

� Besugárzások:

– 5 MV Van de Graaff, Atomki; 2µm × 2µm nyalábméret;
2mm× 2mm scan méret; 2048 pixel scan felbontás; 2 MeV 
proton

– 3 MV Tandetron INP ASCR, Řež, CZ; 1µm × 1µm
nyalábméret; 1mm × 1mm scan méret; 1024 pixel scan 
felbontás; 6 MeV C3+ és 11 MeV C4+ ionok



Optikai rácsok készítése

� Módszer: Az egyes 
vonalak különbözı
részein különbözı dózis 
(többszörös pásztázás)

� Pl: 8 um rácsállandónál: 
8 vonal, 0, 1, 4, 7, 8, 7, 
4, 1-szer scannelve

� A scan felbontás és a 
nyaláb 
félértékszélessége miatt 
a tervezett besugárzás 
(piros vonal) közel 
szinuszos
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A kompaktálódás 

miatt kialakult 

felszíni 

topográfia AFM 

felvétele

(Λ = 8 µm ).

Az AFM 

felvétel 

profilja.

Fáziskontraszt 

mikrofotó

(Λ = 15 µm). 

A fáziskontraszt 

felvétel profilja.

Diffrakciós hatásfok a 

különbözı rendekben.



Köszönöm a figyelmet!


