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Резюме
Методите за Сканираща Сондова Микроскопия (ССМ), като Сканираща Тунелна
Микроскопия (СТМ) и Атомно Силова Микроскопия (АСМ), осигуряват възможност за
изследване на повърхността на нано- и микроразмерни обекти. В областта на нано- и
микроелектрониката тези методи са важни, както за фундаментални изследвания, така и за
контролиране на материалите, повъхностите и средата в която се обработват нано- и
микроелектронни прибори при тяхното производство. За разлика от сканиращата електронна
микроскопия, сканиращата сондова микроскопия позволява заедно с изобразяването на
субмикронни и нанометрични структури, да се получава информация за тяхната топография
(височина) и да се анализира на грапавостта на повърхността им. В допълнение, чрез
измервания със сканираща тунелна микроскопия могат да бъдат определяни локалните
електронни свойства на повърхностите на приборите.
Инструментите за тези методи използват прецизни нано- и микропремествания, които от
своя страна могат да се реализират от нано- и микроелектронни прибори. Такива примери са
интегрираните МЕМС с актюатори и сензори като интегрираните АСМ микроконзолни
сензори и микрохващачи.
Този модул въвежда в методите за сканираща сондова микроскопия - СТМ и АСМ и
приложенията им в областта на нано- и микроелектрониката, както и обяснява приципите на
реализация и детекция на нано- и микропремествания; представят се примери на
интегрирани МЕМС сензори и актюатори. Модулът подготовя обучаваните за започване на
практическа лабораторна работа със сканираща сондова микроскопия в областта на нано- и
микроелектронните приложения.
Въведение
1. Физични основи и принцип на работа на сканиращата сондова микроскопия
2. Сканираща тунелна микроскопия
• принцип на измерване
• режими на работа: постоянен ток, постоянно отстояние, спектроскопия I(z), I(V),
dI/dV
• сонди и образци: материали и подготовка
• измерване и анализ на данните (примери за приложение в нано-микроелектрониката)
• видео на лабораторна демонстрация (HEIG-VD)
3. Атомно Силова Микроскопия
• принцип на измерване
• режими на работа: контактен, безконтактен, F(z)
• сонди и повърхности на образците: материали и подготовка
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измерване и анализ на данните (примери за приложение)
видео на лабораторна демонстрация (HEIG-VD)

4. Сензори и актюатори за нано- и микропремествания
• Принцип на работа на актюатор: пиезоелектричество
• Контрол на преместването:
- капацитивен
- оптически
- пиезорезистивен
• Интегрирани МЕМС актюатори и сензори
• Демонстратор (AMГ Технолоджи ООД)
- Микроконзоли за сканиращи сондови методи
- Наногрипери
• Видео на примери за прибори (AMГ Технолоджи ООД)
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