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B81C 1/00 - Manufacture or treatment of devices or systems in or on a substrate (B81C 3/00 takes precedence) [7]
B82B 3/00 - Manufacture or treatment of nano-structures [7]
C08J 3/28 - . Treatment by wave energy or particle radiation [2]
G01N 21/00 - Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using infra-red, visible, or ultra-
violet light (G01N 3/00 to G01N 19/00 take precedence; measuring stress in general G01L 1/00; optical elements of
measuring instruments G02B; im
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Реферат
 

Изобретението се отнася до метод и система за структуриране и активиране на полимери с лазерни
импулси, по-специално във вода, с приложение в биомедицината като микроелeктродни масивни схеми за
имплантируеми невронни интерфейс устройства, в електрониката като микроелектромеханични системи,
наноелектромеханични системи, във фотониката и др. Съгласно метода за структуриране и активиране на
полимери с лазерни импулси, върху повърхност на полимер, потопен във вода и прикрепен неподвижно към
компютърно управляема X-Y маса, се фокусира лазерен лъч с дължина на вълната в ултравиолетовия
диапазон, с определена плътност на лазерната енергия в диапазона от 30 до 83 J.cm-2 в зависимост от
височината на водния стълб и свойствата на полимера, с наносекундна продължителност на импулса от
десетки наносекунди и с препокриване на отделните лазерни импулси върху единица площ при третирането
на образеца от полимер във вода. Системата за структуриране и активиране на полимери с лазерни импулси,
съгласно метода, включва лазер, на изхода на който по посока на лазерното лъчение са разположени на
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разстояние един от друг огледало, атенюатор за контрол на лазерната енергия, механичен затвор, диафрагма
и фокусираща леща, срещу която и на разстояние от нея е разположен образец от полимер, неподвижно
прикрепен към компютърно управляема Х-Y маса. Образецът от полимер е потопен в съд с двойно
дестилирана вода със специфична електропроводимост от 1.0 µS.cm-1 и скорост на водния поток до 5 ml.s-1,
като съдът е свързан с водна помпа. Съдът с вода е поставен в съд с охлаждаща течност. Всички те са
прикрепени неподвижно към компютърно управляема Х-Y маса. Посредством изобретението се получават
качествени, чисти, активирани структури на повърхността на образец от полимер - полидиметилсилоксан
еластомер - с определени размери и конфигурации, с възможности за последващо качествено
функционализиране като химическо метализиране, например с платина. Метализираните структури са с
възможности за ефективни приложения в електрониката за изработването на микроелектромеханични
системи или наноелектромеханични системи, както и в биомедицината, като микроелектродни масивни схеми
за имплантируеми невронни интерфейс устройства, във фотониката и др. При обработка на образец от
полидиметилсилоксан еластомерен полимер във вода със специфична електропроводимост по-малка или
равна на 1.0 µS.m-1 получената структура е приложима и за медицински цели.
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