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Temat: Podstawy techniki mikro- i nanosystemowej (MST i NST) 

Prof. Orest Ivakhiv, Politechnika Lwowska 

Zakres tematyczny: Rozwój cywilizacji ziemskiej w XXI wieku. “Mapa drogowa” Industry 4.0 (Czwarta rewolucja 

przemysłowa). Prawa fizyki w makro-, mezo-, mikro i nanonauce. Dla natury ciągłej, liniowa teoria sprężystości 

(analiza naprężeń), druga zasada Newtona (analiza dynamiki ciała stałego), prawo Fouriera (w analizie 

przewodności cieplnej), prawo chłodzenia Newtona (w analizie konwekcji termicznej), Ficka prawo (w analizie 

dyfuzji), równanie Navier-Stoksa (analiza dynamiki płynów). Dla dyskretnej natury (obiekty w nanoskali składają 

się z kilku atomów lub cząsteczek, namacalna obecność wiązań chemicznych, wpływ poszczególnych atomów) - 

fizyka kwantowa i mechanika kwantowa (typowe siły międzycząsteczkowe). Równanie Schrödingera. 

Mikrosystemy 

 Definicja, warunki wstępne, główne cechy (wielkość, waga, zużycie); 

 Integracja z tradycyjnymi urządzeniami mikroelektronicznymi; połączenie z urządzeniami nadawczymi; 

 Obszary zastosowania MST. Zalety i wady; 

 Typowe procesy technologiczne. Cechy produkcji MST; 

 Charakterystyka materiałów (krzem, folie polikrystaliczne, metale), wymagania dla nich; 

 Podstawowe efekty fizyczne używane przez MST. Ich istota (termoelektryczna, piezoelektryczna, 

magnetoelektryczna, elektrostatyczna). 

 Zasady skalowania; jego zastosowanie w analizie MST; 

 Środki MCT. Definicja, cel, zasady działania (czujniki, aktywatory, silniki, pompy, laboratoria na 

krysztale, bramki - żurawie); 

 Perspektywy rozwoju i zastosowania obiektów MST. 

Nanosystemy 

 Zakres rozmiarów, porównujący stosunek „włosów ludzkich”, „wielkości atomów”, „wielkości bakterii”, 

„wielkości cząsteczek” itp.; 

 Specyficzne właściwości obiektów nanometrycznych (fizyczne, chemiczne, biologiczne); 

 Determinanty wpływu na właściwości obiektów nanometrycznych (struktura atomowa - liczba 

elektronów, wpływ zanieczyszczeń, ... kombinacja atomów - struktura molekularna, polimery); 

 Wpływ rozmiarów na aktywność chemiczną, właściwości optyczne (odbicie, zmiana koloru), dyfuzja, 

rozpuszczalność, płynność, ...; 

 Manipulowanie strukturami atomowymi w celu uzyskania pożądanych właściwości materiału 

(nadbudowa, nadprzewodnictwo, przewodność cieplna, asymilacja biochemiczna, wrażliwość 

chemiczna itp.); 

 Struktury węglowe (diament, grafit, sadza, grafen, fuleren, nanorurki), ich właściwości; 

 Właściwości środków w nanoskali - mechaniczne (moduł Younga, wytrzymałość), elektryczne (opór 

elektryczny), chemiczne (prędkość reakcji chemicznych w zastosowaniach medycznych), właściwości 

optyczne (reakcja na światło, nano kody kreskowe), termofizyczne (termiczne przewodnictwo, 

współczynnik rozpraszania ciepła rozszerzalności cieplnej), temperatura topnienia i rozpuszczalność, 

właściwości katalityczne (przyspieszenie reakcji chemicznych), lepkość cieczy i napięcie 

powierzchniowe; 

 Dynamika molekularna (ruch poszczególnych cząsteczek w ośrodkach stałych, ciekłych i gazowych - 

wpływ pola sił międzycząsteczkowych, energia potencjalna, - siły statyczne, kinetyczna energia 

elektromagnetyczna, energia cieplna); 
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 Molekularny transfer ciepła (właściwości zależne od wymiarów (metale, dielektryki i półprzewodniki - 

natura ciepła, prędkość cząsteczek, średnia długość swobodnej ścieżki).; 

 Dynamika gazu molekularnego (granica modeli ciągłych jest mniejsza niż 1000 nanometrów, 

podporządkowanie prawom fizyki molekularnej, rzadkość strumieni gazu, dominacja „średniego 

swobodnego biegu” i „średni czas bezobsługowy”, charakterystyki przepływu - liczba Knudsena (dla 

większości gazów, charakterystyczna długość fali około 65 nanometrów) i Macha (mniej niż 0,3), można 

zastosować zmodyfikowane równanie Naviera-Stoksa, jeśli liczba Knudsena wynosi od 0,01 do 0,13, 

przy wyższych wartościach konieczne jest opracowanie nowej teorii; 

 Porównanie rodzajów projektowania narzędzi makro i nanometrycznych („od góry do dołu”, „od dołu do 

góry ”, wartości tolerancji, praw fizycznych, natury i technologii produkcji).; 

 Typowe nanocząstki - nanorurki, nanoprzewody, nanorurki, ich właściwości i właściwości (moduł 

Younga, prawo Hooke'a, wytrzymałość Poissona, granica wytrzymałości, współczynnik przewodności 

cieplnej); 

 Obszary zastosowania nanoskal (elektronika molekularna - komputery, urządzenia magazynujące - 

gęstość, szybkość zapisu, przepisywanie, śledzenie, przepełnienie, konserwacja, koszt, integralna 

nanoelektronika - urządzenia do gromadzenia, przetwarzania i przesyłania danych, optoelektronicznych 

urządzeń do transmisji i odbioru, obliczenia kwantowe - spiny, ekspozycje), medycyna (zdalna 

diagnostyka, lokalne zastosowanie, dostarczanie leków, sztuczne organy), materiałoznawstwo 

(tworzenie właściwości metali, ceramika, polimery o określonej postaci bez obróbki mechanicznej, 

lżejsze, mocniejsze, o zaprogramowanych właściwościach, o zmniejszonych defektach, obniżonych 

kosztach cyklu życia, materiałach podatnych na biologiczne i adaptacyjne), energii (paliwo, 

akumulatory), ochronie środowiska (wykrywanie szkodliwych substancji). 

Pomiary w mikro - i nanotechnologii 

 Wymagania metrologiczne dla MST i NST; 

 Nanoskopy atomowe siłowe i skanujące tunelowe (zasada działania - ze stałym prądem i stałą 

odległością), podporządkowanie odpowiednim prawom fizycznym - Hertz (kontakt), Van der Waalsa 

(oddziaływanie międzycząsteczkowe - nanometry, odwrotnie proporcjonalne do odległości szóstego 

stopnia), siła kapilarna i przyczepność (obecność mikroskopijnych warstw cieczy), siła elektrostatyczna, 

siły magnetyczne (Kizoma, Debye i Londyna - setki nanometrów). Canteliver to krzem lub azotek 

krzemu, promień krzywizny macki wynosi nanometry, zginanie wspornika pod działaniem sił 

międzyatomowych jest opisane przez prawo Hooke'a. W zależności od okoliczności, siły 

międzyatomowe mogą być siłą kontaktu mechanicznego (siłą Hertza), siłą Van der Waalsa, silosem 

kapilarnym, siłami elektrostatycznymi i magnetycznymi, siłą wiązania chemicznego. Najczęściej 

deformacja wspornika jest mierzona przy odbijanej wiązce lasera za pomocą zestawu fotodiod. 

 

 


