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Zrealizowane prace badawcze w ramach podprojektu SUBNANO 

Prace prowadzone w podzadaniu skupiały się wokół następujących dziedziń: 

-opracowania układów optomechanicznych i optoelektronicznych do detekcji ugięcia mikrobelek SubNano w 
układzie belek pojedynczych i macierzowych.  

-opracowania układów elektronicznych przetwarzania sygnałów z dźwigni piezorezystywnych dla statycznego 
i dynamicznego trybu pomiarowego.  

-opracowania układów elektronicznych do przetwarzania sygnałów z fotodetektorów ugięcia dźwigni 
SubNano. Obejmuje to również układy do normalizacji sygnałów ugięcia względem mocy lasera, zasilania 
laserów, zasilaczy systemowych, filtrów selektywnych. 

-opracowania oprogramowania akwizycji i przetwarzania danych z matryc czujników SubNano z 
wykorzystaniem  wielokanałowych kart przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych.  

-wdrożenia wszechstronnych technik diagnostyki powierzchni funkcjonalizowanych czujników metodami 
mikroskopii bliskich oddziaływań.  

-wykonania pomiarów testowych zachowań mechanicznych belek SubNano, co obejmowało metrologiczne 
wyznaczanie stałych sprężystości na podstawie obserwacji szumu termicznego, masy dodanej i pomiarów 
optycznych.  

Dźwignie mikromechaniczne MNSDIAG 
 

Zaprojektowano w sumie 13 typów krzemowych struktur mikromechanicznych (rys. 1), obejmującą rozmaite 
architektury mikrodźwigni, zarówno znane w literaturze, jak i nowatorskie. Na podstawie wstępnych 
projektów zespołu PWr zostały przygotowane przez zespół ITE szczegółowe maski fotolitograficzne i 
dokumentacja technologiczna. Zaprojektowane struktury można podzielić na trzy typy, w zależności od 
struktur wytworzonych na powierzchni mikrodźwigni. W połowie struktur z matrycami dźwigni  zastosowano 
dodatkowe rowki separujące mechanicznie mikrodźwignie, co umożliwi ocenę wpływu ich obecności na 
redukcję sprzężeń mechanicznych między mikrodźwigniami. Wszystkie mikrodźwignie zakończono ostrzami 
planarnymi, celem umożliwienia wykorzystania ich w mikroskopii bliskich oddziaływań. 

Rys. 1. Przegląd i klasyfikacja zaprojektowanych struktur mikromechanicznych 

Typ mikrodźwigni elektrochemicznych MNSDIAG 

Mikrodźwignie elektrochemiczne wyposażono w metalizację złotą, do której zapewniono kontakt elektryczny, 
indywidualnie dla każdej dźwigni w matrycy. Takie rozwiązanie ma na celu umożliwienie prowadzenia analiz 
elektrochemicznych substancji związanych ma powierzchni mikrodźwigni pokrytej złotem (elektrodzie) oraz 
umożliwienie badania wpływu potencjału elektrod na dynamikę procesu osadzania warstw molekularnych i 
wiązania przez nie innych substancji. Mikrodźwignie elektrochemiczne zaprojektowano w wersjach o kształcie 
prostokątnym i trójkątnym, z pojedynczym i podwójnym zawieszeniem, z elektrodą złotą na całej długości 
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dźwigni (ciągła) i na samym końcu (apeks), jako pojedyncze i jako matryce 2 lub 4 dźwigni. Dodatkowo 
zaprojektowano nowatorską strukturę zawierającą dwie matryce po 4 mikrodźwignie (4x2) zawieszone w 
oknie struktury krzemowej (rys. 2), umożliwiającą dalszą integrację układu (mikrofluidyka), stosowanie 
bocznych sztywnych elektrod jako odniesienia, zabezpieczenie dźwigni przed przypadkowym uszkodzeniem. 

Typ mikrodźwigni impedancyjnych MNSDIAG 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Mikrobelki krzemowe z elektrodami palczastymi (producent ITE Warszawa): a) prostokątna, b) 
trójkątna, c) rysunek z wymiarami prostokątnej, d) włos ludzki dla porównania 

 

Rys.2. Projekt i wizualizacja matrycy dźwigni 4x2 (6x2) do pomiarów wielodźwigniowych i sterowania 
procesami adsorpcji i desorpcji. 

Mikrodźwignie impedancyjne wyposażono w elektrody palczaste umożliwiające pomiary metodami 
spektroskopii impedancyjnej (rys. 3). Zaprojektowano mikrodźwignie prostokątne i trójkątne, w obydwu 
przypadkach na podwójnym zawieszeniu, ze względu na wymiary elektrod i koniczność obniżenia stałej  

Pomiary właściwości elektrycznych dźwigni impedancyjnych MNSDIAG 

Przedstawione sensory zastosowano do pośredniego pomiaru stężenia NaCl w roztworze wodnym. Aby 
umożliwić pomiar w systemie przepływowym skonstruowano dedykowaną celkę pomiarową o wymiarach 
28x28x11 mm, zaprezentowaną na rys. 4. 

a) b) c) d) 
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a)   b)  c) 

 

Rys. 4. Celka pomiarowa: a) wygląd zewnętrzny z wyprowadzeniami elektrycznymi, b) wnętrze (po lewej 
stronie widoczny czujnik zamocowany na podstawce), c) saturator, celka, miernik wilgotności 

Typ mikrodźwigni elektromagnetycznych MNSDIAG 

Zaprojektowano prostokątne mikrodźwignie wyposażone w pętlę prądową, umożliwiającą elektromagnetyczną 
aktuację mikrodźwigni znajdującej się w zewnętrznym polu magnetycznym (rys. 5). Aktuacja zachodzi na 
zasadzie wytwarzania siły Lorentza działającej na  odcinek pętli prądowej prostopadły do kierunku wektora 
indukcji pola magnetycznego. Zaprojektowane kształty  pętli prądowej umożliwiają bezpośrednią aktuację I-go 
lub II-go modu drgań fleksyjnych (wektor indukcji magnetycznej zgodny z długą osią dźwigni) oraz I-go modu 
drgań torsyjnych (wektor indukcji magnetycznej prostopadły do długiej osi mikrodźwigni. 

Typ dźwigni piezorezystywnych MNSDIAG 

W przypadku dźwigni z piezorezystywnym detektorem ugięcia podstawą ich działania jest zjawisko zmiany 
rezystancji przewodnika elektrycznego pod wpływem wywołanych w nim naprężeń mechanicznych. 
Piezorezystory wytwarza się w miejscach, gdzie występują maksymalne naprężenia w strukturze dźwigni 
sprężystej, aby uzyskać maksymalną czułość detekcji ugięcia (rys.6).  

 

Rys.5.  Zasada działania dźwigni z aktuacją elektromagnetyczną (siła Lorentza). Po lewej – bezpośrednia 
aktuacja I-go modu drgań fleksyjnych, po prawej – bezpośrednia aktuacja II-go modu drgań fleksyjnych. 
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Rys. 6. Rozmieszczenie piezorezystorów na powierzchni krzemowej dźwigni sprężystej 

Głowica MNSDIAG do pomiaru pojedynczych piezorezystywnych  

 
W ramach realizowanego zadania wykonany został zespół przedwzmacniaczy pozwalających na 
charakteryzację i analizę szumową dźwigni mikromechanicznych ze zintegrowanym piezorezystywnym 
detektorem ugięcia. Ocena właściwości metrologicznych mikroprzetworników belkowych ma szczególnie 
ważna znaczenie przy określaniu minimalnych zakresów mierzonych sił oraz wychyleń, zazwyczaj są to 
wychylenia rzędu setek pm oraz siły rzędu od pN do nN . Mikroprzetworniki belkowe wykonywane są 
przeważnie z krzemu w postaci belki jednostronnie zamocowanej. Wymiary takich przyrządów to setki µm lub 
nm, w zależności od tego czy mamy do czynienia z układem typu MEMS (z ang. Micro Electro-Mechanical 
System) lub NEMS (z ang. Nano Electro-Mechanical System). Detekcja wychylenia możliwa jest na kilka 
sposobów, najbardziej popularnym jest optyczna detekcja wiązki odbitej od powierzchni przyrządu, drugą 
ciągle rozwijaną metodą jest pomiar odpowiedzi elektrycznej przyrządu na wskutek zmian rezystancji 
piezorezystorów utworzonych w procesach mikroelektronicznych. Zazwyczaj piezorezystory umiejscowione 
są tuż u nasady dźwigni (rys. 7), gdyż tam koncentrują się największe naprężenia wywołane ugięciem. Zasada 
działania detektora piezorezystywnego bazuje na pomiarze zmian rezystancji elementów poddawanych 
naprężeniom powstającym  
w wyniku uginania mikrodźwigni. W przypadku rezystorów metalowych - tensometrów, naprężenia 
mechaniczne powodują zmianę geometrii elementu, co w konsekwencji powoduje zmianę jego rezystancji. 
Zupełnie inaczej efekt zmiany rezystancji pod wpływem naprężeń wygląda w strukturach 
półprzewodnikowych. W tym przypadku oprócz wymiarów piezorezystora zmianie ulega również 
rezystywność piezorezystora. Na zmianę rezystancji piezorezystora półprzewodnikowego znacznie większy 
wpływ ma zmiana rezystywności materiału tworzącego piezorezystor niż zmiana jego wymiarów 
geometrycznych. 
 

 

Rys. 7. Piezorezystywne detektory ugięcia zintegrowane w strukturze mikrodźwigni, oraz równoważny 
schemat elektryczny piezorezystorów z uwzględnieniem źródła szumów 1/f 

Aby uzyskać jak najlepszą czułość pomiaru wychylenia lub siły piezorezystory łączone są  
w mostek Wheatstone'a. Ugięcie mikrodźwigni powoduje zmianę rezystancji piezorezystorów a to z kolei 
wpływa na napięcie niezrównoważenia przekątnej mostka. 

W przypadku mikrodźwigni z piezorezystywnym detektorem ugięcia, zdolność rozdzielcza pomiaru 
siły oraz ugięcia jest ściśle związana z szumami generowanymi  
w strukturze mostka. W każdym rezystorze znajdującym się w temperaturze powyżej zera bezwzględnego 
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występują chaotyczne ruchy wolnych elektronów, w wyniku, czego na jego zaciskach powstaje zmienne 
napięcie elektryczne o zerowej wartości średniej, lecz niezerowej wartości skutecznej. 

 
 Wskazać można dwa zakresy pracy dźwigni:  

 tryb statyczny, całkowity szum, pochodzący od detektora ugięcia, składa się nie tylko z 
szumów termicznych, ale także z szumów niskoczęstotliwościowych typu 1/f, 

 
 tryb rezonansowy, gdzie najmniejszą obserwowalną siłę limituje szum termiczny Johnsona-

Nyquista, związany z rezystancją piezorezystorów.  

 
Poza szumem pochodzącym od mostka piezorezystywnego sondy, tło szumowe tworzy również szum układów 
elektronicznych przedwzmacniacza. Dlatego szczególnie ważne jest projektowanie małoszumowych układów 
pomiarowych z uwzględnieniem parametrów elementów składowych takich jak: wzmacniacze operacyjne, 
rezystory, źródła zasilania. Wykonane urządzenia elektroniczne umożliwiają pomiar szumu 
niskoczęstotliwościwego 1/f  piezorezystorów oraz pomiar drgań termomechanicznych dźwigni, dając tym 
samym możliwość scharakteryzowania każdego przyrządu. Ogólna struktura blokowa układów pomiarowych 
przedstawiona została na rys. 8.  

 

Rys. 8. Struktura blokowa układu do pomiarów szumów dźwigni mikromechanicznych ze zintegrowanym 
detektorem ugięcia   

Poznanie parametrów szumowych detektora ugięcia dźwigni mikromechanicznej pozwala na ilościową 
interpretację uzyskiwanych sygnałów. Do podstawowych właściwości metrologicznych mikroprzetworników 
należą: 

 stała sprężystości, 

 czułość ugięciowa detektora piezorezystywnego, 

 maksymalna zdolność rozdzielcza pomiaru siły oraz wychylenia. 
W przypadku dźwigni krzemowych, dla których moduł Younga jest wyznaczony z duża precyzją, wyznaczanie 
stałych sprężystości, uwzględniając wymiary geometryczne  
i korzystając ze znanych zależności mechaniki klasycznej, jest obarczone błędem systematycznym rzędu 50%, 
wynikającym ze znacznego uproszczenia modelu dźwigni. Tego rodzaju dźwignie są wykonywane w bardzo 
złożonym procesie technologicznym, co powoduje, że ich budowa nie jest jednorodna i posiada strukturę 
wielowarstwową, gdzie każda warstwa często ma inne właściwości mechaniczne. Niedoskonałość technologii 
wykonania wprowadza znaczny rozrzut wymiarów geometrycznych uzyskiwanych mikrodźwigni, co 
niezwykle utrudnia wyznaczenie w sposób analityczny podstawowych parametrów, zwłaszcza stałej 
sprężystości, a w konsekwencji wprowadza duży błąd  
w pomiarze sił oddziaływań bądź też wychylenia. Posługując się metodą ekwipartycji energii lub metodą masy 
dodanej, jesteśmy w stanie oszacować stałą sprężystości z dokładnością 5 – 15 %. 
 
Głowica MNSDIAG do pomiarów pojedynczych dźwigni mikromechanicznych 
 

Do pomiarów charakterystyk pojedynczych dźwigni sprężystych wykorzystano głowicę, która pozwala na 
oświetlanie belki za pomocą wiązki światła laserowego, detekcję światła odbitego oraz obserwację 
mikrodźwigni pod mikroskopem. Budowę głowicy przedstawiono na rys. 9, rys. 10 oraz rys. 11. 
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Rys. 10. Elementy składowe głowicy pomiarowej i złożona głowica 

Na rys. 11 przedstawiono schemat przebiegu wiązki światła oświetlającej mikrodźwignię, propagowaną w 
torze optycznym głowicy. 

 

Rys. 11. Schemat toru optycznego głowicy optycznej dla pojedynczych dźwigni MNSDIAG SubNano 

 

Rys. 9. Głowica pomiarowa z układem kolimatora i mikroskopową kamerą CCD 
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Głowica MNSDIAG do pomiaru matryc dźwigni mikromechanicznych 
 

W trakcie prac badawczo-rozwojowych nad systemem do pomiaru czujników mikrodźwigniowych 
opracowano szereg rozwiązań technicznych, unikatowych na skalę światową. Należą do nich: rozszerzenie 
optycznej metody pomiaru ugięcia czujnika (OBD) na macierze mikrodźwigni, ekstrakcja właściwości 
rezonansowych mikrodźwigni z szumu termicznego, hybrydowy tryb pracy macierzy liniowych czujników 
położenia wiązki oraz hybrydowe sygnały statyczno-dynamiczne. Rysunek 12 przedstawia schemat ideowy 
demonstratora, a rys. 13 przedstawia zdjęcia skonstruowanego systemu. 

 

Rys. 12. Schemat ideowy demonstratora. I-V – przetworniki prąd-napięcie; Arytm – moduł arytmetyki 
analogowej; ADC – przetworniki analogowo-cyfrowe; FFT – szybka transformata Fouriera; Śred – algorytm 
uśredniania widm; L-M algorytm Levenberga-Marquardta; Δσ – sygnał trybu statycznego (naprężenia); Δm – 
sygnał trybu dynamicznego (masa) 

 

Rys. 13. Skonstruowany system pomiarowy - demonstrator. Po prawej stronie za pomocą kartki papieru 
uwidoczniono wiązki laserowe odbite od macierzy 8 mikrodźwigni 

Ugięcie rozszerzonej wiązki świetlnej-opis techniki 
 

Opracowany system pomiarowy wykorzystuje optyczną metodę detekcji ugięcia czujników (rys. 14). W celu 
rozszerzenia klasycznej metody OBD na macierze czujników, przy zachowaniu prostoty i kompaktowości 
systemu, opracowano jej rozwinięcie, nazwane metodą rozszerzonej wiązki świetlnej (ang. expanded beam 
detlection, EBD) 1 . Poprzez zastosowanie optyki astygmatycznej umożliwiono jednoczesny odczyt wielu 
dźwigni za pomocą pojedynczej i stacjonarnej wiązki świetlnej. Jest to rozwiązanie unikatowe na skalę 
światową. Zachowuje ono wszystkie zalety metody OBD, włącznie z najwyższą osiągalną rozdzielczością 
pomiaru. Zademonstrowano zastosowanie metody EBD dla macierzy 8-dźwigniowych mierzonych zarówno w 
powietrzu, jak i w cieczach. 

                                                 
1 K. Nieradka et al., Rev. Sci. Instrum. 82 (2011) 105112 
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Rys. 14.  Opracowana metoda pomiaru ugięcia macierzy mikrodźwigniowych za pomocą rozszerzonej wiązki 
świetlnej (EBD): geometria optyki sferycznej (a) i cylindrycznej (b) oraz obraz uzyskanych wiązek 
pochodnych (c)  

Detektory MNSDIAG do obserwacji  położenia wiązki laserowej 

Pomiaru wychylenia wiązki odbitej dokonuje się za pomocą jednego z dwóch typów wymiennych detektorów: 
macierzy fotodiodowej lub macierzy detektorów typu lateral-effect -rys. 15. Dobór detektora jest 
uwarunkowany wymaganiami danego eksperymentu. 

Macierz fotodiodowa zapewnia maksymalną czułość i ułatwia ekstrakcję modów giętnych i skrętnych z szumu 
termicznego na potrzeby trybu dynamicznego. Macierze w konfiguracji elementów 8x2 zostały 
wyprodukowane przez Instytut Technologii Elektronowej. Taka konfiguracja pozwala na pomiar ugięcia i 
drgań giętnych do 8 mikrodźwigni na raz lub ugięcia, skręcenia oraz drgań giętnych i skrętnych do 4 dźwigni 
na raz. Macierze tego typu posiadają jednak nieliniową charakterystykę przenoszenia, co utrudnia pracę w 
trybie statycznym. 

Na potrzeby trybu statycznego zastosowano macierz 1-wymiarowych detektorów typu lateral-effect, 
posiadających liniową charakterystykę przenoszenia. Pozwalają mierzyć ugięcia i drgania giętne do 16 
mikrodźwigni na raz. Występujące w tych detektorach ograniczenie rozdzielczości utrudnia jednak ekstrakcję 
modów giętnych z szumu termicznego. 

 

Rys. 15. Detektory wychylenia wiązki świetlnej: (a) detektor nieliniowy – macierz fotodiodowa 8x2; (b) 
detektor liniowy – macierz diod typu lateral-effect 16x 

Hybrydowy tryb pracy macierzy detektorów 

 

Opracowany hybrydowy tryb pracy macierzy detektorów pozwala stworzyć 2-wymiarową hybrydę między 
macierzą 1-wymiarowych detektorów typu lateral-effect a 2-wymiarową macierzą fotodiodową. Poprzez 
połączenie poszczególnych detektorów 1-wymiarowych w pary i odczytywanie ich tak, jak macierz 
fotodiodową 2x2, uzyskuje się oprócz liniowego odczytu ugięcia także bardzo czuły, nieliniowy odczyt 
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skręcenia i drgań skrętnych (rys. 16). Taka konfiguracja detektora pozwala na jednoczesną pracę w trybie 
statycznym i dynamicznym z wykorzystaniem modów skrętnych. Ułatwia też justowanie układu poprzez 
umożliwienie odczytu poziomego położenia plamek świetlnych na detektorze. 

 

Rys. 16. Ilustracja hybrydowego trybu pracy macierzy 1-wymiarowych detektorów typu lateral-effect 

Hybrydowe sygnały statyczno-dynamiczne 

 

Aby zminimalizować liczbę przetworników analogowo-cyfrowych, potrzebnych do rejestrowania sygnałów 
opracowano metodę scalania sygnałów statycznych z dynamicznymi. Poprzez zastosowanie filtrów i 
sumatorów analogowych niskie częstotliwości sygnałów trybu statycznego są sumowane z wysokimi 
częstotliwościami sygnałów trybu dynamicznego. Odpowiedni dobór częstotliwości odcięcia zapobiega utracie 
informacji. Tak spreparowany sygnał hybrydowy jest dalej przetwarzany tak samo, jak zwykłe sygnały. 

Celka cieczowo-gazowa dla dźwigni mikromechanicznych 

Na potrzeby pomiarów w środowisku cieczowym lub w kontrolowanej atmosferze gazowej zaprojektowano 
celkę pomiarową o objętości roboczej ok. 100-200 µl (rys.17). Korpus celki wykonano z polimetakrylanu 
metylu (PMMA), mocowanie mikrodźwigni ze stali kwasoodpornej, okna ze szkła a elementy mocujące z 
mosiądzu. Dodatkowo wykonano serię zmodyfikowanych celek cieczowych, przystosowanych do pomiarów 
elektrochemicznych. 

 

Rys. 17. Cieczowa celka pomiarowa 

 

Elektrochemiczna celka cieczowa dla dźwigni mikromechanicznych  
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Zaprojektowano i wykonano uniwersalną celkę przepływową, za pomocą której można dokonywać pomiarów 
czujników mikrodźwigniowych w ośrodkach gazowych i cieczowych. Użyte do jej konstrukcji materiały 
zapewniają inertność chemiczną i biologiczną. Wyeliminowano elementy metalowe mogące mieć kontakt z 
ośrodkiem badanym, co pozwala na połączenie czujników mikrodźwigniowych z metodami 
elektrochemicznymi. W tym celu celka posiada możliwość podłączenia elektrod pomiarowych, np. 
kontrelektrody platynowej i chlorosrebrowej elektrody referencyjnej (rys. 18Rys). 

 

Rys. 18. Uniwersalna celka przepływowa: (a) schemat elektryczny zintegrowanego układu 
elektrochemicznego; (b) elementy konstrukcyjne celki2 

 

                                                 
2 K. Nieradka et al., IMCS 2012 Proceedings (2012) 1437-1439 
 


