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ABSTRACT
In this study, a novel MeV ion beam lithographic (MeV–IBL) technique,
called a programmable proximity aperture lithography (PPAL) technique, was developed at the Accelerator Laboratory, University of Jyväskylä (JYU) in Finland and
at the Plasma and Beam Physics Research Facility (PBP), Chiang Mai University
(CMU) in Thailand. The PPAL technique utilizes a pair of computerized L–shaped
aperture blades to define an irradiated rectangular or square area of 0.2–500 µm size.
In combination with sample movement in X and Y directions, a complex exposure
pattern can be built–up from rectangular exposed regions using this method. The
structures produced by the PPAL method have special characteristics such as a high
aspect ratio with vertical side walls. The PPAL approach was used for fabricating
prototype microfluidic circuits, where the pattern usually consists of large reservoirs
that are connected together with small micro–channel and other structures.
The PPAL technique has been shown to be suitable for fabricating 3D microstructure and the dose distributions for straight edge and internal and external
corners were studied. It was found that beam fluence measurement was important
for repeatable results and two methods to measure this based on backscattering from
a rotating vane and measurement of intercepted ion beam charge on aperture were
developed. The main part of the work was directed towards study of the fluence
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dependence of poly(methyl methacrylate) (PMMA) resist exposure. The fluences for
clearing, the onset of cross linking and complete cross linking were measured for 2
MeV protons, 3 MeV 4 He and 6 MeV
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C ions. It was found that by selection of the

ion fluence the PMMA could be used as a positive tone or negative tone resist. A pattern written in negative tone was used as a master mold for fabricating microfluidic
circuits by soft–lithography in poly(dimethylsiloxane) (PDMS). This was sealed using
PDMS spin coated on a glass substrate. The microfluidic device was used to generate
water droplets in an oil carrier phase. Direct writing of silica was also demonstrated
and the exposure characteristic for 6.8 MeV
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O ions was characterised.
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บทคัดยอ
วิทยานิพนธนี้ มีวัตถุประสงคในการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคลิโธกราฟ (lithography) ที่ใช
ลําไอออนพลังงานระดับเอ็มอีวี ที่มีชื่อเรียกวา programmable proximity aperture lithography
(PPAL) ขึ้นที่กลุมวิจัยฟสิกสเครื่องเรงอนุภาค ณ มหาวิทยาลัยยูวาสคูลา (University of Jyväskylä)
ประเทศสาธารณรั ฐ ฟ น แลนด และศู น ย วิ จั ย ฟ สิ ก ส ข องพลาสมาและลํ า อนุ ภ าค ณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประเทศไทย เทคนิค PPAL เปนเทคนิคที่ใชแผนกั้นลักษณะรูปตัว L หนึ่งคู
ซึ่งควบคุมการเคลื่อนที่ดวยคอมพิวเตอรสําหรับกําหนดชองผานของลําไอออนใหเปนรูปทรง
สี่เหลี่ยมผืนผาหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 0.2-500 ไมครอน และเมื่อประกอบกับการเคลื่อนสาร
ตัวอยางไปตามตําแหนงตางๆ ในแกน X และแกน Y ทําใหสามารถนํามาใชในการสรางลวดลาย
ตางๆที่สลับซับซอนได ลวดลายที่ถูก สรางดวยเทคนิคนี้มี สมบัติพิเศษเฉพาะตัว คือ อัตราส ว น
ระหวางความลึกตอความกวางของลวดลายมีคาสูง อีกทั้งผนังยังมีความเรียบตรงอีกดวย เทคนิค
PPAL สามารถนํามาใชในการสรางตนแบบวงจรของไหลระดับไมครอน (microfluidic circuit) ที่
ประกอบไปดวยโพรงเก็บของไหลหลาย ๆ โพรงเชื่อมตอถึงกันผานทอเล็กขนาดไมครอน
งานวิจยั นีแ้ สดงใหเห็นวาเทคนิค PPAL เหมาะแกการนํามาประยุกตใชในการสราง
ลวดลาย 3 มิติ นอกจากนี้ยงั ไดศึกษาการกระจายตัวความเขมขนของไอออนสําหรับรูปแบบการยิง
ไอออนแบบขอบตรง ขอบมุมฉากภายใน และขอบมุมฉากภายนอก และไดพัฒนาระบบตรวจวัด
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ความเขมขนของไอออน 2 ระบบ ไดแก ระบบการสุมวัดจํานวนไอออนที่กระเจิงกลับ
(backscattering) เนื่องจากกังหันใบคูซึ่งหมุนอยางเปนจังหวะสม่ําเสมอ และระบบการตรวจวัด
จํานวนประจุไอออนที่พุงชนแผนกั้นรูปตัว L ซึ่งพบวาระบบตรวจวัดความเขมขนของไอออน
จําเปนอยางยิ่งสําหรับการทดลองที่ตองการผลการทดลองซ้ําแบบเดิม งานศึกษาวิจยั นี้ไดวัดคาความ
เขมขนของไอออนสําหรับการทําลิโธกราฟ การเชื่อมโยงขามสายพอลิเมอร (cross-linking) และ
การเชื่อมโยงขามสายพอลิเมอรอยางเต็มที่ สําหรับโปรตอนพลังงาน 2 MeV ไอออนของฮีเลียม
พลังงาน 3 MeV และไอออนของคารบอนพลังงาน 6 MeV โดยการเลือกใชความเขมขนของ
ไอออนที่เหมาะสมทําให PMMA สามารถนํามาใชในการสรางลวดลายในสมบัตแิ บบ positive
resist หรือแบบ negative resist ลวดลายทีส่ รางขึ้นจาก PMMA ในสมบัติแบบ negative resist ถูก
นํามาใชเปนแมพิมพสําหรับการสรางวงจรของไหลระดับไมครอนบนพอลิเมอรชนิด poly(dimethylsiloxane) (PDMS) ดวยเทคนิค soft-lithography ซึ่งถูกปดผนึกดวยแผนฟลมบาง PDMS ที่
เคลือบบนแผนสไลดแกว โดยอุปกรณของไหลระดับไมครอนนีถ้ ูกนํามาใชในการผลิตหยดน้ําใน
ตัวกลางน้ํามัน นอกจากนี้ไดใชไอออนของออกซิเจนพลังงาน 6.8 MeV ในการศึกษาสมบัติเฉพาะ
การยิงดวยไอออนและสรางลวดลายลงบนวัสดุซิลิกาอสัณฐาน

