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Atomitutkaintomografia (atom probe tomography) on destruktiivinen 
kuvantamismenetelmä, jolla voidaan tehdä kolmiulotteinen kuva aineen rakenteesta. 
Menetelmällä päästään jopa nanometrin kymmenesosien tarkkuuteen, mikä vastaa 
atomien välistä etäisyyttä metalleissa. Atomitutkaintomografiaa käytetään erityisesti 
metallien tutkimiseen, mutta sitä voidaan käyttää myös puolijohteisiin ja erilaisiin 
eristäviin materiaaleihin. Jos menetelmä olisi täydellinen, sillä voitaisiin selvittää 
tarkalleen kunkin näytteessä olevan atomin tyyppi ja paikka. Atomin sijaintia laskettaessa 
joudutaan kuitenkin tekemään oletuksia ja approksimaatioita, mikä vähentää tarkkuutta. 
Simuloimalla atomitutkaimen toimintaa voidaan selvittää, kuinka hyviä tai huonoja nämä 
oletukset ovat, ja siten auttaa kehittämään parempia algoritmeja.

Atomitutkaimessa käytetään teräväkärkistä johdenäytettä, joka varataan 
positiivisesti, sekä hiukkasilmaisinta, joka varataan negatiivisesti.  Muodostuva 
sähkökenttä aiheuttaa näytteen pintaan elektronien vajauksen. Kun jännitettä kasvatetaan 
tarpeeksi suureksi, useisiin kilovoltteihin, näytteen pinnan atomit alkavat ionisoitua ja 
irrota pinnasta. Irrottuaan ne lentävät sähkökentässä negatiivisesti varatulle ilmaisimelle. 
Nostamalla ja laskemalla jännitettä sykäyksittäin saadaan atomeja irrotettua yksi 
kerrallaan.

Ilmaisimelle saapuvien ionien tunnistamiseen käytetään massaspektrometriaa. Koska
sähkökentän muoto ja voimakkuus tunnetaan tarpeeksi tarkasti, voidaan ionin varauksen 
ja massan suhde päätellä siitä, kuinka kauan hiukkasen lento ilmaisimelle kestää. 
Hiukkasen osumakohdan perusteella voidaan puolestaan laskea sen alkuperäinen sijainti 
näytteessä, ja piirtää kolmiulotteinen atomikartta eli rekonstruktio näytteestä. Nykyiset 
rekonstruktioalgoritmit olettavat näytteen pinnan olevan sileä, jolloin atomit haihtuvat 
pinnalta kohtisuoraan, sekä atomien irtoavan siististi kerros kerrokselta. Atomitasolla 
näytteen pinta ei kuitenkaan ole enää parin ionisoitumistapahtuman jälkeen täysin sileä. 
Lisäksi joidenkin alkuaineiden atomit irtoavat helpommin kuin toisten, mikä voi aiheuttaa 
eri kerrosten sekoittumista.

Simulaatioilla tutkittiin, miten pinnan epätasaisuus ja kerrosten mahdollinen 
sekoittuminen vaikuttavat ionien lentoratoihin. Näytteinä käytettiin terävien kärkien 
sijaan tasaisia metallipintoja. Jos oikeissa mittauksissa käytettävät oletukset pitäisivät 
paikkansa, tulisi atomien simulaatioissa irrota kerros kerrokselta ja lentää irtoamisen 
jälkeen kohtisuoraan ilmaisimelle. Simulaatioissa atomeja irrotettiin pinnasta yksitellen, ja
kunkin irrotetun atomin lentorataa laskettiin 10 nm:n korkeudelle. Sitten atomin tyyppi 
sekä  sijainti tallennettiin ja valittiin uusi atomi irrotettavaksi. Atomien sijainneista 
tavoitekorkeudella piirrettiin simuloidut ilmaisinkuviot.

Ilmaisinkuvioista nähtiin, että pinnan epätasaisuudet poikkeuttivat ioneja 
kohtisuoralta lentoradalta. Tämä vaikutus oli erityisen selvästi nähtävissä näytteissä, joissa
oli kahta metallia, kuparia ja rautaa. Kupariatomit irtosivat paljon rautaa helpommin, 
jolloin näytteiden pintaan muodostui kuoppia tai kohoumia. Kuopat poikkeuttivat 
läheltään irtoavien ionien ratoja kuopan keskustaa kohti, kun taas kohoumat saivat ionit 
lentämään keskustasta poispäin. Lisäksi kuparia irtosi useammasta kerroksesta ennen 
kuin ensimmäinen kerros rauta-atomeja oli irronnut kokonaan. Jos tällaiset seikat 
saataisiin otettua huomioon rekonstruktioalgoritmeissa, voitaisiin atomitutkaimen 
erotustarkkuutta parantaa entisestään.
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