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СТРУКТУРА
Изследователските лабораториите са групирани в 8 направления:
ТЕОРИЯ
Теоретичен отдел
Изследователска група „Колективни явления“
ФИЗИКА НА МАТЕРИАЛИТЕ
Л-я „Електрон-фононни взаимодействия“
Л-я „Израстване на кристали и структурни методи“
Л-я „Биосъвместими материали“
НАНОФИЗИКА
Л-я „Фотоелектрични и оптични явления в широкозонни полупроводници“
Л-я „Полупроводникови хетероструктури“
МИКРО- И АКУСТОЕЛЕКТРОНИКА
Л-я „Физични проблеми на микроелектрониката“
Л-я „Акустоелектроника“
НИСКОТЕМПЕРАТУРНА ФИЗИКА
Л-я „Нискотемпературна физика“
Л-я „Физика на околната среда“
Помощно звено „Криогенни технологии“
ФИЗИЧЕСКА ОПТИКА И ОПТИЧНИ МЕТОДИ
Л-я „Оптика и спектроскопия“
ФИЗИКА НА МЕКАТА МАТЕРИЯ
Л-я „Течни кристали“
Л-я „Биомолекулни слоеве“
ЛАЗЕРНА ФИЗИКА И ФИЗИКА НА АТОМИТЕ,
МОЛЕКУЛИТЕ И ПЛАЗМАТА
Л-я „Атомна спектроскопия“
Л-я „Лазери с метални пари“
Научно-приложно звено „Молекулярна епитаксия“
Отдел Иновации
Отдел Обучение
Център за изследване на физични свойства на материали, повърхности и структури
Музей „История на физикатa в България“

ИФТТ ТЪРСИ НОВ ПЪТ ЗА ПО-ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ,
ПРАВЕЙКИ МОСТ МЕЖДУ НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИЯТА
От създаването си през 1972 г. Институтът по физика на твърдото тяло
осъществява политика на научна подкрепа на индустрията на България, на първо място за създаването на микроелектрониката у нас и за използването на
слънчевата енергия. Освен това ИФТТ играе водеща роля в областта на физиката на кондензираната материя и физиката на лазерите; в теорията на твърдото тяло, на фазовите преходи, на свръхпроводимостта и свръхпроводимите
материали; в нискотемпературната физика, физиката на течните кристали и на
живата материя; в изследването на структурните свойства на кристалите и
аморфните материали; в атомната и плазмена физика, акустоелектрониката и
микроелектрониката.
Ние осигуряваме полезни изследователски резултати за енергетиката,
опазването на околната среда, националната отбрана, създаването на нови материали, здравеопазването, интегралната и функционална електроника. Ние
предоставяме тези резултати на университетите и националната индустрия.
Също така имаме успехи в обучаването на млади учени от България и целия
свят.
Днес, като членове на Европейското изследователско пространство, ние
допринасяме за осъществяването на новото бъдеще на страната ни чрез прехода към икономика, основана на знанието, в условията на глобализация и технологична конвергенция.
Наш дълг е да създаваме непрекъснато нововъведения и да съхраним проницателността на учените, които преди 40 години създадоха ИФТТ.
Ние сме определени да бъдем водещ национален институт в теорията на
кондензираната материя, физиката на новите материали, нанофизиката, микро- и акустоелектрониката, нискотемпературната физика, физиката на оптиката и оптичните методи, физиката на живата материя, физиката на лазерите,
атомите, молекулите и плазмата.
Ние желаем да заемем нашето собствено и заслужено място в научното изграждане на Обединена Европа и на света. За тази цел участваме активно в
световни академични изследвания и в сътрудничество с индустрията.
ИФТТ със своята дългогодишна репутация и задълбочен опит е ценен за
България и може да бъде движеща сила за създаването на икономика на растежа. Първата стъпка в тази насока вече е направена от нас с формирането на
бизнес-инкубатор за малки и средни предприятия. Това е началото на дълъг път,
който ще ни изведе до нов преход – през науката и технологиите към предимствата на обществото на знанието.
Акад. Александър Г. Петров
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ИСТОРИЯ
ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО
“Акад. Георги Наджаков”

Институтът по физика на твърдото тяло (ИФТТ) е създаден през 1972 г. Първоначално тематиката на Института е формирана с цел развитието на фундаментални и приложни изследвания в областта на микроелектрониката, акустоелектрониката, физиката на
свърхпроводниците и ниските температури, оптиката и спектроскопията. Получени са значими научни резултати, които довеждат до обособяването на цели лаборатории от ИФТТ
в отделни институти – Института по микроелектроника и Централната лаборатория по
слънчева енергия и нови енергийни източници при БАН. Постиженията на Института стават основа за развитието на българската микроелектронна индустрия.
През годините Институтът по физика на твърдото тяло се разраства и се развиват нови модерни направления като физика на течните кристали, физика на меката и живата материя и нанофизиката. Днес ИФТТ представлява основен изследователски център у нас по
физика на кондензираната материя, оптиката, спектроскопията и лазерната физика. Към
2012 г. неговият научен състав обхваща 101 души (2 академици, 13 професори, 50 доценти
и 34 асистенти), от които 17 са доктори на науките и 66 - доктори.

Академик Георги Наджаков
(1896-1981)
Открива явлението
фотоелектретно състояние
на веществата (1937)

МИСИЯ
Получаване на фундаментални знания по физика на кондензираната материя, оптиката, спектроскопията и лазерната физика; приложението им за създаване на нови материали, устройства и аналитични методи за микро- и нанотехнологиите, както и за нови подходи в интердисциплинарни области на физиката с биологията, екологията, медицината, археологията; трансфер на получените резултати към икономиката на България.
В ИФТТ се извършват теоретични и експериментални изследвания в традиционните,
приоритетни за страната и физиката на кондензираното състояние направления. Те произтичат от необходимостта за по-нататъшно развитие на познанието, отнасящо се до природата и свойствата на кондензираното състояние на веществото и вълновите процеси. Получените резултати са осигурили висок национален и международен авторитет на Института.
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НАУЧНА ДЕЙНОСТ
Изследванията, провеждани в ИФТТ, са свързани предимно с високоефективни области на физиката, чието развитие е съобразено с ресурсите на страната. Те са в съответствие
с изискванията на Европейската стратегия 2020 за нов икономически модел, базиран на
знанието и с основните приоритети на международните програми на Европейския съюз и
NATO, а имено: нанотехнологии, енергетика и възобновяеми енергийни източници, телекомуникации, информационни технологии и информационно общество, екология и опазване на околната среда, медицина и здравеопазване.
Научната продукция на ИФТТ за 2011 г. обхваща над 140 публикации в престижни международни списания, между които Physical Review Letters, Monthly Notices of the RAS, Optics Express, Applied Physics Letters, Physical Review, Laser Physics Letters, New Journal of
Physics, Optics Letters, Journal of Raman Spectroscopy, Journal of Physical Chemistry, Plasma
Processes and Polymer, Journal of Applied Physics, IEEE Journal of Quantum Electronics, Journal of Physics, European Physical Journal, European Biophysical Journal, Surface Science, Thin
Solid Films, Physics Letters, Progress in Crystal Growth, Sensor and Actuators, Chemistry and
Physics of Lipids. Цитатите през 2011 г. са над 900.
От 1980 г. до днес на всеки две години ИФТТ организира международна школа-симпозиум по съвременни проблеми на физиката на кондензираната материя „ISCMP“.

ОБУЧЕНИЕ
Институтът по физика на твърдото тяло е акредитиран за обучение в научна и образователна степен "доктор" от професионалното направление 4.1. „Физически науки“ по
следните научни специалности: 01.03.16 „Физика на плазмата и газовия разряд“; 01.03.19
„Физика на атомите и молекулите“; 01.03.22 „Физика на вълновите процеси“; 01.03.25
„Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя“; 01.03.26 „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“ и от професионалното
направление 4.3. „Биологически науки“ по специалността 01.06.08 „Биофизика“.
През 2011 г. в Института са се обучавали 12 докторанти. Изготвени са 10 дипломни работи.
Учени от ИФТТ четат лекции както по основни курсове, така и по нови, модерни области като физика на меката материя, биоелектроника, неподредени системи, свръхпроводимост, магнетизъм, екофизика в редица университети в страната и чужбина.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ИФТТ работи по няколко крупни договора, финансирани от Европейския съюз и
НАТО (Euroatom, Eureka), както и по редица проекти и двустранни спогодби за съвместни
изследвания с университети и институти от Германия, Франция, Италия, САЩ,
Великобритания, Австрия, Австралия, Швейцария, Гърция, Сърбия, Македония, Русия,
Полша, Унгария, Румъния, Белгия, Словения и др. Институтът участва активно в
изследванията, провеждани в Международната Лаборатория за силни магнитни полета и
ниски температури във Вроцлав, Полша, още от самото й основаване през 1968 г.
Сътрудници от ИФТТ развиват активна дейност в Международните центрове в Дубна,
Триест и Росендорф.
През 2011 г. в ИФТТ е работено по 39 международни договора, като 28 от тях са в
рамките на междуакадемичното сътрудничество.
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ТЕОРИЯ
ТЕОРИЯ
Ръководител: проф. дфн Хассан ШАМАТИ
Тематика: свръхпроводимост, магнетизъм, фазови преходи и критични явления, свръхфлуидност и БАК, нелинейни явления и солитони в кондендензирани среди, оптични импулси в нелинейни системи и вълноводи, приложение на статистическата физика в икономиката, социалните мрежи и биологията.

Модел на устойчива метална суперпарамагнитна наночастица. Такъв тип наночастици могат да се използват в
биологията за диагностика и за конструирането на запаметяващи устройства в модерните технологии.

Човешкият организъм е една „интегрална мрежа“ от
взаимно свързани физиологични системи, всяка със
собствен регулаторен механизъм, които взаимодействат помежду си и в случай на нарушаване на
функциите на една от тях цялата мрежа „се разпада“.

Свободната енергия на моделна система от взаимодействащи
фермиони (елементарни частици), които се срещат в ускорители и кондензирани среди.

Резонансно преминаване (а), захващане
(b) и отражение (c) на солитонни импулси в нелинейни нехомогенни среди
(оптични, молекулни, магнитни) в зависимост от ширината на нехомогенната
област. Приложение: нелинейна оптика, биомолекулна динамика, самолокализация и др. области на физиката.

Монографии и научни статии по теорията на
кондензираната материя, статистическа физика и математически методи във физиката.
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ФИЗИКА НА МАТЕРИАЛИТЕ
Ръководител: проф. дфн Марин ГОСПОДИНОВ
Лаборатория „Израстване на кристали и структурни методи“
Тематика: израстване на кристали по медодите на Чохралски, Бриджмен, високотемпературни разтвори и от газова фаза; израстване на кристали от сложни окисни съединения: фероелектрици, мултифероици, полупроводници и топологични изолатори; структурни изследвания,
електрични, диелектрични, оптични и магнитни свойства на кристали, свойства на въглеродни
нанотуби.
Експериментални изследвания върху процесите на израстване на кристали. Определяне
структурата на фероелектрични и мултифероични кристали.
Определяне на фазовите преходи на фероелектрични кристали с релаксорно поведение, в
зависимост от легиращите примеси.
Изследване на магнитните и фероелектрични фазови преходи в мултифероични кристали.
Теоретични и експериментални изследвания на въглеродни нанотуби.
Изследване на условията за израстване на кристали от топологични изолатори: Bi2Se3,
Bi2Te3, Bi2(Se,Te)3, Bi2Se:Sb. Bi2Se3:Mg.
Лаборатория „Електрон-фононни взаимодействия“
Тематика: изследване на взаимодействието електромагнитно поле-материя, сензори за качествен контрол за широк спектър от приложения, контролиране на примеси, реакции, дефекти, повърхностни структури, нива на течности, промени във флуиди и суровини, електрически
характеристики като тип на проводимост, свойства на полупроводници и т.н.
Експериментално визуализиране върху екрана на компютър формата на създадени на повърхността структури.
Безконтактно характеризиране на полупроводници, дистанционно получаване на информация за обект и температурна зависимост на характеристики на образеца.
Сензори за газове, пари и течности – октановото число на бензин, нивомер без движещи се
части, контролиране химичния състав на проби, откриване на фалшиви монети, контрол на абсорбиращи филтри за газове и течности, тестване на питейна вода, храни, детайли за индустрията, суровини за производство и др.
Лаборатория „Биосъвместими материали“
Тематика: нанобиокомпозити: нови материали за костни импланти, биосъвместими материали: получаване на композитни слоеве върху твърда подложка; развиване на метод – интерферометрия с бяла светлина за изследване на дебели и грапави покрития от хидроксиапатит (НА)
и НА-нанодиамант (DND) композитни слоеве.
Получени са наноструктурирани покрития, чрез напълно иновационна технология, която
включва в един процес лазерна обработка на повърхността на подложката, потопена в симулационен разтвор (SBF) и нанодиамантени частици (DND) и като резултат израстването на
композитни покрития от НА/DND (Методът на Laser-Liquid-Solid-Interaction (LLSI) процес).

Методът на LLSI процес

Композитни слоеве HA/DND

Структури от HA

Получени са наноструктурирани биосъвместими композитни покрития, чрез плазмена полимеризация на (HMDS) мономер. По темата Нанобиоматериали има признати 2 патента
(№ 107247 и № 6408).
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НАНОФИЗИКА
Ръководител: проф. дфн Диана НЕШЕВА
Тематика: получаване на тънки слоеве, многослойни структури и нанохетероструктури,
включващи наноразмерни кристални и аморфни полупроводници; синтез на халкогенидни
стъкла; изследване на структура, оптични и електрофизични свойства, дълбоки нива в полупроводници, радиационни ефекти, механични напрежения в слоевете и структурите.

Повърхност на нанокристален
слой от In2S3, изследван с атомно силова микроскопия (AFM).

Тримерен AFM образ на повърхността на тънък нанокристален
слой от ZnCdSe.

Електронно-микроскопска
снимка на напречно сечение
на c-Si/Si-SiO2/SiO2 структура.

Получаване на наноразмерни слоеве от SiOxNy в Si кристални пластини чрез плазмена
имерсионна имплантация на N+ йони. С промяна на йонния поток и времето за
отгряване след имплантация се получават слоеве с контролирана структура, състав и
дебелина, които са подходящи за различни, специфични приложения.

Резултатите от FTIR
and SE, както и SRIM
моделиране показват
наличие на наноструктурирани слоеве от
SiOxNy с ниско
съдържание на N и
обогатени на Si.
Йонни профили преди и
след високотемпературно
отгряване.

Дисперсия на показателя на пречупване на слоеве от SiOxNy, израстнати в N+ имплантиран Si,
отгрят при 1050°C в сух O2.

Температурна промяна на
спектъра на фотолуминесценция на стъкла от
Ge-S-Ga, легирани с
1.8 mol% Er2S3.

Потенциални приложения: за
детектори на йонизиращи лъчения и газове, за електронен и
оптичен запис на информация, в
оптоелектрониката, телекомуникациите и др.
Български патент № 65971 от
09.09.2010 „Mетал-излатор-силиций структури и метод за производството им“ за приложение
в енергонезависими памети.
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МИКРО- И АКУСТОЕЛЕКТРОНИКА
Ръководител: проф. дфн Елена АТАНАСОВА
Тематика: физика и технология на структури метал-оксид-полупроводник (MOS-кондензатори, MOS-транзистори), тънки диелектрични, полупроводникови, магнитни и метални
слоеве за съвременни нано- и микроелектронни системи; физика на интерфейсната микросистема Si-диелектрик; технология на микроелектронни силициеви сензори, микромашининг, микроелектронни газови сензори, магнитотранзистори, магниторезистори; възбуждане и разпространение на акустични вълни в кондензираната материя; акустични и термодинамични свойства на твърди тела; материали за акустоелектрониката; акустоелектронни елементи и прибори в комуникациите; акустоелектронни сензори; калибровка и проверка на елементи и устройства за измерване на температура.
Разработени са помнещи кондензатори с легиран high-k диелектрик
(Al-Ta2O5; Hf-Ta2O5) за
динамични памети в наноскалата. Оптимизирана е технология за high-k
слоеве, ZrAlO; ZrSiO, за
бъдещи поколения динамични памети с еквивалентна дебелина на
окиса под 1 nm.

Siва пластина (1/2, 3 инчова) с помнещи кондензатори на основата на high-k
диелектрик. Повтарящото
се изображение съответства на 4 кондензатора с
различна площ на гейта
(10-4-10-3 cm2).

Предложен е аналитичен модел за интерпретиране електрическите характеристики на
широкоплощни фотоволтаични елементи при осветяване.
Разработена е технология на двуслоен гейтов диелектрик (SiO2), съдържащ нанокристали, подходящ за енергонезависими памети с произволен достъп.
Разработен е генератор (4-40 MHz) за пиезоелектрични микро-сензори при криогенни
температури.
Оптимизирани са параметрите на кварцови температурни сензори (до 250° С).
Осъществено е контролируемо изменение на повърхностните свойства на тънки слоеве от Al2O3; ZrO2; Ta2O5 при взаимодействие със стволови клетки.
Разработен е активен слой за сензор на N2O на основата на Si-QCM.
Синтезирани са полимерни слоеве върху кварцови резонатори, за разработване на сензори за амоняк и водни пари.
Разработен е микровълнов генератор, управляван с напрежение
(ГУН) с много ниски фазови шумове при 3% лента на пренастройка, стабилизиран със свръхмниниатюрен двуполюсен диелектрично
свързан акустичен резонаторен
филтър (ДСАРФ).

Тестова платка, съдържаща използваното в ГУН
ДСАРФ устройство, заемащо обем от 0.03 mm3.
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НИСКОТЕМПЕРАТУРНА ФИЗИКА
Ръководител: проф. дфн Николай ТОНЧЕВ
Тематика: физика на кондензираната материя, теоретични изследвания на фазовите преходи (класически и квантови) и критични явления в различни физични системи, свойства
на материалите при ниски температури (4.2 К – 400 К) и силни магнитни полета до 9 Т, магнитни материали и явления в обемни образци и тънки слоеве, свръхпроводимост, нови материали за свръхпроводящи магнити при термоядрен синтез (проект Евроатом), композитни материали, физика на околната среда, моделиране и интерпретиране на екофизични
системи, оценка и анализ на енергийната ефективност, криогеника, втечняване на газове.

Автоматизирана пещ Carbolite с вакуумна
система за синтез на образци.

Резултати от клъстерен анализ на данни за
замърсяване около голям промишлен
център.

Монографии и книги: Теория на критичните явления в крайномерни системи; Дисипация на
енергия в свръхпроводими материали; Синергетика, хаос и самоорганизация; Физика на околната среда.
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ФИЗИЧЕСКА ОПТИКА И ОПТИЧНИ МЕТОДИ
Ръководител: проф. дфн Светослав РАШЕВ
Тематика: тънкослойна и повърхнинна интегрална оптика, планарни вълноводи; оптични
влакна, оптични влакна с вградени дифракционни Бреговски решетки; хологравски дифракционни решетки; микро- и нанофотоника; квантова оптика; оптика, спектроскопия и
електрооптика на термотропни течни кристали; многофотонни процеси, нелинейна оптика; линейна и нелинейна лазерна спектроскопия на сложни органични молекули и биомолекули; теоретични методи в молекулната физика.
Експериментални и теоретични изследвания върху полупроводникови лазери с
вертикално излъчване (VCSEL); Теоретични изслевания върху работата на комбинация
от VCSEL + фотонен кристал и влиянието на солитони при работата на VCSELи.

Фундаментални и приложни
изследвания върху различни
аспекти на изработването и
функционирането на холографски дифракционни решетки:

Резонансна
дифракционна
решетка

Цилиндрична
дифракционна
решетка

Самоорганизиран
релеф

Модов спектър на
протонно обменен
LiNb вълновод

Експериментална
установка за
записване на
Раманов
вълноводен
спектър

Изследванията в областта на интегралната оптика включват разработка
на технологии за получаване на планарни и ивични вълноводи, вълноводни елементи и устройства, както и изследване на механизмите, водещи до
получаване на вълноводите.

Нов интегрално-оптичен Макс Цендеров
модулатор

Смесите от течни кристали и въглеродни нанотръбички са перспективни нанокомпозити за индикаторната техника. Нанокомпозитът - ахирален течен кристал на базата на
водородна връзка (heptyloxybenzoic acid-7OBA) при специални концентрации излага
една нова хирална фероелектрична фаза CG с уникални електрооптични свойства. Нематиците с близък смектичен С порядък (7OBA) в режим на електроконвективност
формират електрически управляема двумерна дифракционна решетка.

Структура на хиралната
смектична CG фаза в
нанокомпозитния ахирален
с водородни връзки течен
кристал (7OBA) - CNTs

Двумерна дифракция от
нематик с близък C
смектичен порядък
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ФИЗИКА НА МЕКАТА МАТЕРИЯ
Ръководител: акад. Александър Г. ПЕТРОВ
Тематика: физични свойства на термотропни и лиотропни течни кристали, течнокристални фероелектрици и полимери; моделни липидни мембрани и биомембрани; фундаментални и приложни изследвания в областта на физиката на меката и живата материя: бислойните липидни мембрани и биомембрани, свръхтънки молекулни слоеве върху твърди подложки, смектични и лиотропни течнокристални системи, наноструктурирани течни кристали, физика на течнокристалната повърхност.
Експериментална
установка за изследване на еластични свойства
(разтягане и огъване) на липидни
мембрани и монослоеве.

Флуоресцентна и фазовоконтрастна
микроскопия. Модул за стробоскопично осветяване на образците. Микроманипулация на липидни везикули и емулсионни капки.

Оптично наблюдаван
за първи път фазов
преход от не-хирална
в хирална фаза на синтетичен лецитин.
Не-хирална флуидна фаза при
61.3°C.

Хирална гел фаза при 35.5°C.

Оптичен метод за определяне на качеството на
вино с помощта на нематични течни кристали.

Сухо червено вино
Монография – “The Lyotropic State of Matter:
Molecular Physics and Living Matter Physics”.

Александър Г. Петров е носител
на медала на Фредерикс на Руското
течнокристално общество.
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Полусухо червено вино

ЛАЗЕРНА ФИЗИКА И ФИЗИКА НА АТОМИТЕ, МОЛЕКУЛИТЕ И ПЛАЗМАТА
Ръководител: акад. Никола СЪБОТИНОВ
Тематика: създаване и развитие на нови лазерни източници, управление на лазерното излъчване; взаимодействие на лазерното излъчване с веществото; атомни взаимодействия при
ниски енергии; процеси и кохерентни явления в нискотемпературна плазма в газов разряд.

Квантова оптика – манипулиране на ансамбли от
лазерно охладени атоми, предаване на квантова информация; манипулиране на квантовите ансамбли с
композитни импулси с произволна форма.

Общ вид на експерименталната апаратура за
охлаждане на атоми (температура на атомите
~100 К в облак с диаметър 1 мм, съдържащ
~10 милиона Rb атоми).

Нови материали – оценка и охарактеризиране на нелинейните оптични свойства на нови многокомпонентни
стъкловидни матрици; изменение на микросиметрията
на стъкловидни матрици и формиране на домейни с
кристална структура в стъклото за постигне на квазисинхронизъм и генерация на втора хармонична в стъклени матрици.

Археометрия – интердисциплинарни изследвания за анализ, реставрация и консервация на културното
наследство: качествен и количествен анализ, LIBS и LIF диагностика,
лазерно почистване.

Работа с портативна апаратура
LIBSCAN; анализ in situ: на
открито (а,b) и в музея (c).

с)

а)
а)

с)

Генерация на втора хармонична в
трикомпонентно телуритно стъкло.

b)

b)

d)

Лазерно почистване (a) на мрамор (b) и корозирал метал с CuBr (c) и с YAG (d) лазери.

Разработената апаратура и методи могат да се
използват за дистанционен и в реално време
контрол на елементния състав при синтез на
нови материали и други технологични процеси, както и за контрол и диагностика на замърсявания на околната среда, замърсявания
в изоставени индустриални зони и др.
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ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА НА МАТЕРИАЛИ,
ПОВЪРХНОСТИ И СТРУКТУРИ
Ръководител: доц. д-р Васил ЛОВЧИНОВ
Тематика: На базата на модерни апаратури – сканиращ сондов микроскоп, апаратура за изследване на физични свойства на материалите, сканиращ електронен микроскоп и високотемпературна инфрачервена камера – се провеждат изследвания в областта на материалознанието: материали за електрониката, микроелектромеханични системи, полупроводници,
полимери и биологични обекти и се извършват наноманипулации и нанолитография.

Възможности на
сканиращия сондов микроскоп
Multimode V на
Veeco.

Възможности на апаратурата
PPMS – 9 за изследване на физични свойства на материалите: изследване на температурната и магнитна зависимост на
магнитната възприемчивост,
топлоемкост, топлопроводност
и електропроводимост в температурния диапазон от 1.9 К
до 300 К и магнитни полета до
9.0 Тесла.

Магнитометрия
Правотокова (АС)
Променливотокова (DС)
Магнитна възприемчивост
Транспортни свойства
Електрически
Съпротивление(АС & DС)
Критичен ток < 2.0 А
Хол ефект
V/A характеристики
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Два скенера:
Устойчив на течности скенер –
сканирана площ от 10μm x 10μm XY; 2.5μm Z
Скенер с обратна връзка за прецизни
измервания и на големи площи, подходящ за
нанолитография, наноиндентация и силово
модулиране и др. –
сканирана площ 120μm x 120μm XY; 15μm Z.
Размер на пробите – максимален диаметър
1 см, дебелина до 5 мм.

Температурен контрол
.
Температурен интервал – 1.9 . 300 К
Точност на поддържане на
температурата – 0.01К
Плавно изменение на температурата –
0.01К
Контрол на магнитното поле
Висока хомогенност на магнитното поле
до 9 Т – 0.01% – в обем 5.5 x 1.0 см
Надлъжно поле – 9.0 Тесла
Висока ефективност; Нисък шум;
Биполярно захранване на магнитното
поле – до 150 Amps.

Разрез на измерителния
модул
Вакуумна камера
Охлаждащ кожух
Държател на образеца
Работна камера
Kуплунг (12-pin)
Размер на образците 17 х 10 х 5 мм

Термични свойства
Термопроводимост
Ефект на Зеебек
Термоелектричество
Топлинен капацитет
Микрокалориметрия
Топлинна релаксация

ТЕОРИЯ

Сканиращ електронен микроскоп
(SEM) Jeol T-200 с
възможност за получаване на изображения на повърхността на твърдотелни образци и
биологични обекти.

Високотемпературна инфрачервена камера
FLIR T-200 за
термична визуализация.

Вторична електронна емисия
Обратно отразени електрони
Визуализация на качествени
разлики в елементния състав
Ускоряващо напрежение – 5.0 – 25 kV
Маскимално увеличение – 100 000 Х
Максимална латерална
разделителнаспособност – 10 nm

Висока температурна чувствителност
от 0.08°C до 30°C
Широк температурен интервал
от -20°C до 350°C с 2% или 2°C точност
Широкообхватен дисплей 240 x 180 пиксела
IR разделителна способност (43,200 пиксела)
Сменяема леща с 1X-2X с непрекъснат ZOOM
Ръчно/автоматично лазерно насочване на
фокуса на камерата,
3.5" многофункционален „Touch Screen LCD“
дисплей и 120° шарнирна леща
Вградена 3.1 мегапиксела цифрова камера
за видимата част на спектъра с видеолампа
Скалиране снимка-в-снимка (PIP),
диференциална температура (Delta T),
гласов запис на информация,
копиране на USB и IR Windows корекция
METERLiNK™ безжична комуникация
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