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Автори: О. В.Зиков , С. В.Дудін, Д. В.Рафальський. 

 

Опис: джерело забезпечує генерацію суміщеного пучка іонів  і електронів 

діаметром 250 мм (діаметр зони обробки 200 мм)  з можливістю незалежного 

управління енергією іонів в діапазоні 50 - 500 еВ і щільністю струму іонів в 

діапазоні 0.5 - 6 мА/см
2
 на виході іонно-оптичної системи. Застосування 

іонно-оптичної системи з ВЧ зсувом забезпечує можливість одночасного 

витягання позитивних іонів і електронів. У всіх режимах забезпечується 

повна струмова компенсація пучка. Джерело пристосоване до тривалої 

експлуатації з використанням хімічно-активних газів, що містять фтор. За 

допомогою джерела іонів відпрацьована технологія анізотропного травління 

кремнію і оксиду кремнію. Доведена можливість анізотропного травління 

кремнію як перпендикулярно до оброблюваної поверхні, так і під довільним 

кутом, що є перспективним при виготовленні затворів GaAs НВЧ 

транзисторів. 

 Основні технічні характеристики джерела: 

 тиск в зоні обробки 0.05-1 Па; 

 діаметр зони обробки, не менше 200 мм; 

 неоднорідність пучка на діаметрі 200 мм, не більше  ±5%; 

 тип зарядової компенсації авто-компенсація; 

 обробка діелектриків без додаткового нейтралізатора; 

 робота з хімічно-активними радикалами CnFm, O2, N2, Ar та ін.; 

 щільність струму іонів на виході ІОС, газ Ar 0.5-6 мА/см
2
; 

 діапазон управління енергією іонів, газ Ar 50-500 еВ; 

 ВЧ потужність 100-1000 Вт. 

  

Інноваційні аспекти та переваги: широкоапертурні джерела іонів 

випускаються зарубіжними компаніями, зокрема, Oxford Instruments 

(Великобританія), Veeco Instruments Inc. (США), НПК «Платар» (Росія). 

Основні технічні характеристики джерела приблизно відповідають 

характеристикам розробленого джерела, а по деяких параметрах, таких, як 

одночасне витягання іонів і електронів, спрямованість іонно-електронного 

потоку, що генерується, дане джерело є унікальним. 

 

Поточна стадія розвитку: дослідний зразок. 

 

Права інтелектуальної власності: 1. патент Российской Федерации 

№1570549, МПК
6
 H01J27/16. Высокочастотный источник ионов / Будянский 

А. М., Зыков А. В., Фареник В. И.; опубл. 27.06.93; Пат. 2426 України; опубл. 



15.02.94. 2. патент Україні на корисну модель № 42072, МПК
6
 Н01J27/16. 

Енергоефективне джерело іонів / Дудін С. В., Зиков О. В., Рафальський Д. В.; 

опубл. 25.06.09. 

 

Існуючі та потенційні сфери застосування: результати роботи можуть 

бути реалізовані в наукових організаціях фізичного і технічного профілю, і 

безпосередньо на підприємствах, що виготовляють сучасну наукоємну 

продукцію. 

 

Тип потрібної співпраці: ліцензійна угода. 

 
 

 
Джерело комбінованого іонно-електронного пучка з повною струмовою 

компенсацією 


