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Abstract 

Nanometria: problemy i zadania. Tworzenie nowoczesnej produkcji, technologii 

intensywnie wykorzystujących osiągnięcia naukowe i nowych materiałów, które zapewniają 

radykalne zmiany w strukturze i technicznym poziomie produkcji, w wielu przypadkach 

zależy od poziomu metrologicznych zapewnień pomiarów. Jedną z najbardziej intensywnych 

pod względem wiedzy gałęzi przemysłu jest elektronika, zwłaszcza mikroelektronika. 

Ewolucyjny proces rozwoju mikroelektroniki charakteryzuje się zmniejszeniem wymiarów 

geometrycznych elementów i struktur mikrosystemów, ze względu na potrzebę zwiększenia 

stopnia integracji i wydajności. W przypadku tradycyjnych produktów mikroelektronicznych 

określono etap przejścia do struktur o wymiarach submikronowych na zewnętrznej 

powierzchni elementów reliefowych. Obecnie technologia mikroelektroniki przekształca się w 

nanotechnologię - technologię, w której wymagane są pomiary nanometryczne. 

Pomiary liniowe poziomu poniżej mikrometra i nanometra odgrywają ważną rolę w 

opracowywaniu zasadniczo nowych rozwiązań technicznych do tworzenia urządzeń 

mikroelektronicznych i mikroprocesorów o różnych zastosowaniach. Na przykład, w 

mikroelektronice, w produkcji układów scalonych, pomiar wymiarów geometrycznych 

elementów, trójwymiarowa topologia podstawowych struktur (okres, szerokość linii, 

wysokość profilu, położenie i jakość krawędzi), które stanowią dziesiętne części ułamka 

mikrometru i współmierne do długości fali światła widzialnego, są niezwykle ważne. 

Jednocześnie badanie możliwości tworzenia nanostruktur na poziomie atomowym.  

Problemy i zadania pomiaru zakresu nanometrowego.  

Badanie możliwości ograniczania nanometrii wiąże się z wykorzystaniem metod 

mikroskopii skaningowej sondy o wysokiej rozdzielczości: optycznej rastrowej, elektroniki 

rastrowej, tunelu skaningowego i siły atomowej z wykorzystaniem interferometrii laserowej i 

fazometrii. 

Główny problem pomiaru długości w określonym zakresie wynika z niedostatecznie 

zbadanych zależności między obiektem pomiaru a jego obrazem w mikroskopach 

pomiarowych działających na różnych zasadach fizycznych. Zarejestrowany obraz jest 

nieodpowiedni do rzeczywistego profilu mierzonego elementu reliefu powierzchni obiektu. 

Problem ten ma fundamentalne znaczenie i jest wzmacniany przez złożoną naturę interakcji 

instrumentu z przedmiotem pomiaru, ich znaczącym wzajemnym wpływem. Obiekty o takich 

rozmiarach nie mają ścisłego limitu geometrycznego i konieczne jest uwzględnienie 

właściwości fizycznych obiektu i specyfiki wybranych metod pomiaru długości w zakresie 

nanometrów. W związku z tym fizyczny model interakcji przyrządu pomiarowego z obiektami 

utworzonymi i zinterpretowanymi w ramach tego modelu, z udziałem metod modelowania 

matematycznego, które zapewniają zmniejszenie błędu systematycznego pomiarów 

wymiarów liniowych, nabiera szczególnego znaczenia. 

Osobliwością nanotechnologii jest to, że konieczne jest zapewnienie niezależnej 

kontroli precyzyjnego przemieszczenia i wzajemnego ułożenia sondy pomiarowej i obiektu, a 

także ustalenie pozycji obiektu z błędem 0,1 nm. To z kolei wymaga stworzenia systemów 
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nadkrytycznych dla nanopowłoki zarówno sondy, jak i obiektu, oraz opracowania 

precyzyjnych przyrządów pomiarowych do ich liniowych przemieszczeń kątowych w czasie 

rzeczywistym z błędem mniejszym niż 1 nm. Ponadto, w celu kontroli precyzyjnych 

powierzchni mikroskopijnych przedmiotów nanotechnologicznych, wymagane są bezstykowe 

przyrządy pomiarowe do szybkiej obróbki powierzchni. 

Ważną rolę w rozwiązaniu problemu zapewnienia jedności i osiągnięcia wymaganej 

precyzji pomiarów liniowych w zakresie mikro i nanometrów należy specjalny test - obiekty, 

które zostały certyfikowane jako modele miar odniesienia o małej długości i próbki 

standardowe o wymiarach elementów strukturalnych 1 -3000 nm, które służą do kalibracji i 

certyfikacji urządzeń kontrolnych i pomiarowych oraz sprzętu nowej generacji. 

Technologia pomiarów i standardowych próbek w zakresie 10-9 - 10-5 m powinna 

zapewniać daną topologię powierzchni, stabilne i powtarzalne parametry struktury 

geometrycznej i spełniać wymagania ich zastosowania w różnych przyrządach pomiarowych 

o małych długościach. 

Osiągnięcia nanotechnologii są wprowadzane do nowych dziedzin nauki i technologii. 

Dlatego dzisiaj opracowuje się metodologię, metody i narzędzia technologii pomiarowej w 

zakresie nanometrów, a także wykorzystanie postępu nanotechnologii w rozwoju wrażliwych 

elementów przetworników pierwotnych. 

 

 


