Nanoteknologicenter NanoSYD

Historie og organisation
NanoSYD blev etableret i 2007 som et nanoteknologicenter på Mads Clausen
Instituttet ved Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Centeret er
beliggende på campus Sønderborg, der holder til på Alsion, et viden- og kulturcenter med både undervisnings- og forskningsfaciliteter, tæt ved den dansktyske grænse.
Nanoteknologicentret er både hjemsted for universitetets renrum, såvel som
for optiske nano- og mikroteknologiske laboratorier. Renrummet blev indviet
den 18. december 2008. Det står til rådighed for både ansatte ved Syddansk
Universitet og udefrakommende til undervisning, forskning og udviklingsprojekter.
Centret ledes af Professor Dr. habil Horst-Günter Rubahn, som er fysiker
uddannet ved universitet i Göttingen, Stanford University og universitetet i
Kaiserslautern. Desuden har han været tilknyttet som professor ved University
of Toulouse og som forsker ved Max Planck Institute for Fluid Dynamics i
Göttingen.
NanoSYD drives af et skiftende antal lektorer og adjunkter, teknikere, en centersekretær, postdoktorer, samarbejdspartnere, ph.d.-studerende, ingeniørstuderende og videnskabelige gæster.

Centerleder Horst-Günter Rubahn
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Vision
At bygge en bro mellem uddannelse, forskning og udvikling indenfor nanoog mikroteknologi for at fremme udviklingen af innovative fotoniske og
elektromekaniske produkter.

Mission
At understøtte det akademiske såvel som industrielle Syddanmark ved at give
adgang til faciliteter for nano- og mikrofremstilling, der lever op til de nyeste
tekniske krav og som også omfatter eksperimentel og teoretisk nanoteknologi
og –videnskab.
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Renrummet
Renrummet er en universitetsejet facilitet, som er en del af NanoSYD. Centret
tilbyder viden og kompetencer til virksomheder og har state-of-the-art udstyr,
kompetencer inden for test og analyse, ligesom bidrager med prototyper og
udvikling.
Læs mere om renrummet på hjemmesiden www.nanosyd.dk og kontakt os med
din specielle idé, dit ønske eller projektforslag.
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Udvikling af devices
Devices rækker fra organiske LEDs over solceller og mikro-elektromekaniske
systemer og sensorer til mikrofluidiske lab-on-chip platforme, inklusive
miniaturiserede flowcytometre, miksere m.m. Grundlæggende fremstilling,
karakterisering og færdiggørelse bliver udført i og udenfor renrummet. Hurtig
prototypefremstilling med ultraviolet lys sker gennem en excimerlaser-materialebehandlingsstation.
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Mikrofabrikation
NanoSYD råder over et ISO5 klasse renrum udstyret til bearbejdning af 4”
silicium-wafere. Renrummet indeholder udstyr til mønsterdannelse på mikro- og
nanometerskala gennem foto-, elektronstråle- og nanoimprint-litografi, våd- og
anisotropiske tørætsningsprocesser og tyndfilmsdeponering af både metaller
og dielektriske materialer. Desuden har NanoSYD et excimerlaser-system til
materialebehandling.

Karakterisering af overflader
og sub-mikrometer-strukturer
Moderne metoder til overfladekarakterisering, som eksempelvis elektron- og
atomarkraft-mikroskopi, er kombineret med moderne optiske metoder, som
bl.a. ellipsometri, interferens- og skannende lasermikroskopi.
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Optik- og overfladefysik-laboratorierne
Laboratorierne supplerer renrummet. De fokuserer på tyndfilmsdeponering og
fotonik, med særlig vægt på materialebehandling, spektroskopi, mikrofluidik
og optiske teknologier.
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Overfladefysik: Smarte tyndfilm
Overfladefysik-laboratoriet råder over vakuumudstyr til deponering af tynde
film (både ultrahøj og høj vakuum) kombineret med moderne udstyr til overfladekarakterisering. Ultratynde film og nanostrukturer af metaller, halvledere
og dielektrika bliver dyrket med fokus på organiske tyndfilm og kontrolleret
vækst af nanoaggregater på mikro- og nanostrukturerede overflader.
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Nanooptik og laserfysik
NanoSYD råder over kontinuerede, hurtige (nanosekund) og ultrahurtige
(femtosekund) lasere, et skannende nærfeltsoptisk mikroskop (SNOM),
spektrometere og et femtosekund skannende lasermikroskop. Forskellige
slags nanofibre undersøges både i det optiske nær- og fjernfelt som f. eks. nye
laserkilder, nanoskalerede frekvensfordoblere eller aktive elementer i plasmoniske devices.
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Mikroskopi og mikrofluidik
Simultan optisk og nanoskopisk undersøgelse af strukturer og processer i
meget små størrelses-ordener kan foretages i et kombineret inverteret epifluorescens- og atomart kraftmikroskop. Et yderligere epifluorescensmikroskop
med medfølgende spektrometere muliggør højt opløsende optiske billeder
af overflader og overfladestrukturer. Mikrofluidiske elementer fremstilles af
silikone i en hurtig prototypefabrikationsproces. Elementerne er integreret i
lab-on-chip platforme, inklusive on-chip lasereksitering og detektion gennem
optiske sensorer.
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Profil i nanoteknologi:
bachelor- og kandidatgrad
Uddannelsen i nanoteknologi hos NanoSYD ved Syddansk Universitet er baseret
på bachelor- og kandidatdelen af ingeniøruddannelsen i mekatronik. I løbet af
bachelor- eller kandidatforløbet har de studerende adgang til fremstillingslaboratorier indenfor mikro- og nanoteknologien, herunder renrumsfaciliteterne.
Uddannelsesforløbet kan påbegyndes i bachelorforløbet, eller man kan starte
på kandidatdelen. Et overgangssemester gør det muligt at følge de nødvendige
grundkurser med henblik på at kunne fortsætte på kandidatdelen af uddannelsen.
De mange udenlandske studerende og projektaktiviteterne bidrager til et internationalt og spændende uddannelsesmiljø.
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Overbygningsuddannelse i nanoteknologi
Efter kandidatniveau er det muligt at opnå en ph.d. i Funktionelle materialer
og nanoteknologi. NanoSYD er tilknyttet et internationalt netværk med partneruniversiteter fra elleve europæiske lande indenfor forskerskolen PCAM
(Physics and Chemistry of Advanced Materials).
Læs mere om uddannelserne på NanoSYDs hjemmeside.
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Grænseoverskridende samarbejde
I overensstemmelse med centrets mission og dets beliggenhed tæt ved den
dansk-tyske grænse er NanoSYD del af forskellige internationale akademiske
og industrielle netværk. Centeret har samarbejdspartnere i Brasilien, England,
Frankrig, Italien, Letland, Polen, Rusland, Spanien, Sverige, Tyskland, USA og
Østrig. Et ekstra tæt samarbejde eksisterer med nabouniversiteterne i Flensborg,
Kiel og Oldenburg såvel som med erhvervsklynger i Syddanmark og teknologitransfer-organisationer i Slesvig-Holsten.

Investing in early stage technology companies
www.scienceventures.dk
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