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آدرس دقیق آزمايشگاه  :امیر آباد دانشكده برق و كامپیوتر دانشگاه تهران ،ساختمان شماره ی 1
برق طبقه زير همكف اتاق شماره 11
نام آزمايشاتی كه توسط هر دستگاه انجام مﻰشود :
 ( RIE به كمک يون های فعال واكنشگر ) 117هزار تومان( :به ضخامت لايه بستگی
دارد) مدل RIE 107ساخت شركت يار نیكان صالح

توضیح دستگاه :شامل سه قسمت بخش الكترونیک ،محفظه خلا و فیلتر است فضای
داخل محفظه خلا بوسیله ی دو پمپ روتاری و ديفیوژن تخلیه می شود گاز مورد نظر وارد
شده و تحت میدان الكتريكی يونیزه می شود يون های فعال با نمونه واكنش شیمیايی می
نمايد و محصول اين فرايند به صورت گاز از چنبر خارج می شود و توسط فیلتر خنثی می
شود .از اين دستگاه برای زدايش عمودی سیلیكون و شیشه می توان استفاده كرد.
 لايه نشانی به روش تبخیر  977هزار تومان :مدل دستگاه  E320ساخت شركت يار
نیكان صالح
توضیح :ماده ی هدف بوسیله ی فیلمان تا زمان تبخیر گرم میشود و بخارات آن روی سطح
نمونه می

نشیند .فضای داخل چنبر به وسیله ی دو پمپ روتاری و ديفیوژن تخلیه می شود و

امكان كنترل نرخ لايه نشانی و دمای بستر وجود دارد .
 oكوره ی اكسید اسیون  117الی  157هزار تومان (به ضخامت لايه مورد نیاز بستگی دارد:
مدل دستگاه  YTF_145030X8ساخت شركت باران
توضیح :اين دستگاه تا دمای  1157سانتی گراد كار میكند و برای گرمادهی جهت بهبود
پروفايل نفوذ و همچنین بهبود كیفیت لايه های فلزی نشانیده شده استفاده می شود.
 oنقش نگاری تماسی :سری  TSCساخت شركت سامان تجهیز
توضیح :اين دستكاه مجهز به لامپ  LEDبا طول موج  995نانومتر می باشد نوع
لیتوگرافی به روش تماسی انجام می شود كه نقاب بدون فاصله روی ماده ی حساس به نور
قرار میگیرد شدت نور و زمان نور دهی قابل بر نامه ريزی است .همچنین دستگاه مجهز به
 hot- plateبه منظور انجام عملیات پیش پخت يا پس پخت می باشد.
o
o

 oكندوپاش با جر يان مستقیم (  :)sputtering DCهر مرحله لايه نشانی طلا  57هزار
تومان  :ساخت شركت پوشش های نانو ساختار( )Nano Structured Coatings

توضیح :از اين دستگاه برای لايه نشانی فلزاتی مثل طلا و نقره و مس و  ....استفاده می شود .به اين
صورت كه نمونه روی پايه داخل محفظه خلا ء قرار میگیرد .دستگاه تحت خلاء قرار میگیرد سپس
گاز آرگون وارد می شود و با اعمال میدان الكتريكی آرگون يونیزه شده در اثر برخورد يون های
مثبت با هدف ذرات كنده شده از آن بر روی نمونه می نشیند فشار محفظه حداقل به mtorr
 07میرسد توان اسپاترينگ قابل تنظیم است میزان لايه نشانی ضخامت هم بوسیله ی زمان و
همینطور با بلور ضخامت سنج قابل تنظیم است .
 oمیكروسكوپ الكترونی رويشی ): ((SEM) scanning electron microscope
ساخت شركت  TESKANمدل TVEGA TS5136

در میكروسكوپ های الكترونی به جای نور از پرتوی الكترونی استفاده می شود از آنجايی
كه طول موج الكترون میتواند بسیار كوتاه باشد ،پس در میكروسكوپ های الكترونی
میتوان به بزرگنمايی بسیار بالايی دست يافت .وقتی پرتوی الكترونی رويشی در دستگاه
 SEMبا نمونه برخورد میكند  ،بین آنها بر هم كنش روی می دهد .نتیجه ی آن ساطع
شدن پرتوهای الكترونی است كه به كمک آشكار ساز ها در يافت و شناسايی میشود و
مشخصات مساله را اشكار میسازد.
 :EBL oلیتوگرافی با باريكه الكترونی )(Electron Beam lithography
ايران – آزمايشگاه  ،MEMS @NEMSدانشگاه تهران ،دانشكده ی برق و كامپیوتر
در دستگاه  EBLاز يک باريكه الكترونی متمركز شده برای نقش نگاری مربعی بستر پوشش داده
شده با ماده ی حساس به پرتو الكترون استفاده می شود .پرتوی الكترون مطابق با الگوی داده شده
روی نمونه حركت می كند و باعث ايجاد طرح می گردد ،با توجه به طول موج و قطر كم باريكه ی
الكترون امكان ايجاد طرح های نانو متری با دقت بالا فراهم می شود.

چه دورههاو  workshopرا مﻰتوانید برگزار كنید؟
كارگاه تئوری و عملی آموزش SEM
كارگاه عملی آموزش EBL
فناوری نیمه هادی ها (اكسايش  -نفوذ -نقش نگاری نوری نقش نگاری نرم نقش نگاری الكترونی
 -كاشت يونی لايه نشانی  -زدايش خشک و تر فلز كاری

شبیه سازی انتقال كوانتومی در افزارههای نانومقیاس
كارگاه آموزشی محاسبات اصول اولیه (  )1st principalشامل  VASPو SIESTA
شبیه سازی افزاره های نیمه هادی  ،با نرم افزار سیلواكو
شبیه سازی عملكرد افزاره های میكرو فلويیديک با نرم افزار COMSOL MULTI
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زدايش به كمک يون های فعال
واكنشگر() RIE

117هزار تومان

بستگی به ضخامت لايه

زدايش فیزيكی به كمک پرا كنش
(كندو پاش با گاز آرگون )
زدايش فیزيكی به كمک پرا كنش  57هزار تومان
(كندوپاش با جر يان مستقیم
)sputtering DC

هر مرحله لايه نشانی طلا

بستگی به ضخامت لايه و
فشار جزيی خلاء

لايه نشانی به روش تبخیر

 157تا  977هزار تومان

كوره ی اكسید اسیون

 117الی  157هزار تومان (به
ضخامت لايه مورد نیاز بستگی
دارد

نقش نگاری تماسی

هر مرحله  177هزار تومان

كوچكترين شاخصه
(Minimum Feature
)Size=5µm

اندازه گیری ضخامت وضريب
شكست لايه های عايق به كمک
بیضی سنجی
)(Ellipsometery

اندازه گیری هر نمونه  07هزار
تومان

بیشترين ضخامت قابل
اندازه گیری حدود 577
نانومتر

Direc Laser

هر مرحله نقش نگاری 977
هزرا تومان

عكسبرداری از سطح به كمک
میكروسكوپ نیروی اتمی
)(AFM
میكروسكوپ الكترونی رويشی

هر نمونه 37هزار تومان

 157هزار تومان

((SEM) scanning electron
)microscope

نقش نگاری با باريكه الكترونی
(EBL, Electron Beam
)lithography
استفاده از فضای آزمايشگاه

 157هزار تومان

قیمت قابل بررسی است

بستگی به تجهیزات مورد نیاز دارد

