بخش  :1مقدمهای بر میکروسکوپ پروبی روبشی ()SPM
نویسنده :فرزاد حسینی نسب
مقدمه
از اوایل دهه  1990میکروسکوپهای پروبی روبشی )Scanning Probe Microscope (SPM
برای دستیابی به قدرت تفکیکهای مناسبتر در حد آنگستروم ابداع شدند .در مقایسه با
میکروسکوپهای نوری و الکترونی ،میکروسکوپهای پروبی روبشی روشی جدید برای مشخصهیابی مواد
نانوساختار هستند .این میکروسکوپها عالوه بر تصویردهی از سطح مواد ،قابلیت بررسی خواص سطحی
مواد نظیر خواص الکتریکی ،مغناطیسی ،نوع پیوندهای شیمیایی و غیره را نیز دارند .دستگاههای این
خانواده با استفاده از یک سوزن بسیار تیز سطح را روبش کرده و بسته به نوع دستگاه ،خواص سطحی
مورد نظر را تصویر میکنند .مانند خانواده میکروسکوپهای الکترونی که شامل دو زیرمجموعه عبوری و
روبشی بودند ،خانواده میکروسکوپهای پروبی روبشی نیز از زیرمجموعههایی تشکیل شدهاند که به
بررسی خواص سطحی مواد از مقیاس اتمی تا میکرونی میپردازند.
به دلیل امکان دیدن اتمها ،میکروسکوپ پروبی روبشی به عنوان قدرتمندترین ابزار موجود برای بررسی
ساختار سطحی مورد توجه است .ساخت این میکروسکوپ با اختراع میکروسکوپ تونلی روبشی
) Scanning Tunneling Microscope (STMدر سال  1982آغاز شد .میکروسکوپ تونلی روبشی از
جریان تونلی که پدیدهای از مکانیک کوانتوم است ،برای بررسی سطوح مواد رسانا استفاده میکند.
جریان تونلی از طریق فاصله اتمی بین نوك فلزی تیز و اتمهای سطحی ،جریان پیدا میکند .در اواخر
دهه  1980عضو دیگر میکروسکوپ پروبی روبشی به نام میکروسکوپ نیروی روبشی Scanning Force
) Microscope (SFMاختراع شد .نام رایجتر میکروسکوپ نیروی روبشی ،میکروسکوپ نیروی اتمی
)Atomic Force Microscope (AFMاست .میکروسکوپ نیروی اتمی از نیروهای میدان نزدیک بین
اتمهای نوك پروب و سطح برای تولید نشانههای ساختار سطح استفاده میکند .از آنجاییکه
میکروسکوپ نیروی اتمی محدود به سطوح هادی الکتریکی نیست ،گستردهتر از میکروسکوپ تونلی
روبشی مورد استفاده قرار میگیرد.
 -1تجهیزات میکروسکوپ پروبی روبشی
مشخصهی اصلی میکروسکوپ پروبی روبشی ،نوك تیز پروب است که سططح نمونطه را روبطش میکنطد.
نططوك بایططد در مجططاورت بسططیار نزدیططک بططه سطططح بططاقی بمانططد ،زیططرا میکروسططکوپ پروبططی روبشططی از
برهمکنشهای میدان نزدیک بین نوك و سطح نمونه استفاده میکنطد .ایطن مشخصطه میطدان نزدیطک،
محدودیت قدرت تفکیک میکروسکوپهای نوری و الکترونی را حذف میکند ،زیرا قطدرت تفکیطک آنهطا

توسط برهمکنشهای میدان دور بین موجهطای نطوری یطا الکترونطی و نمونطه محطدود میشطود (پطرا
موجهای نوری یا الکترونی مربوط به برهمکنشهای میدان دور ،قدرت تفکیک میکروسکوپهای نوری و
الکترونی را تا مقیاسهای طول موج محدود میکند) .برهمکنشهطای میطدان نزدیطک درمیکروسطکوپ
پروبی روبشی امکان بهدست آوردن تصویر حقیقی از اتمهای سطحی را فراهم میکند ،زیرا میکروسکوپ
پروبی روبشی ،شکل اتمهای سطحی را در جهتهای عمودی و جطانبی بطه دقطت انطدازهگیری میکنطد.
قدرت تفکیک جانبی و عمودی و بهخصوص قدرت تفکیک جانبی ،میتواند بهتطر از  0/1نطانومتر باشطد.
محدوده جانبی و عمودی اندازهگیری در میکروسکوپ پروبی روبشی به ترتیب تا  100و  10میکرومتطر
هستند.
میکروسکوپ پروبی روبشی باید در محیطی عاری از لرز کار کند ،زیرا فاصله پروب تا سططح تنهطا در
حد فاصله اتمی است .جدول  1مقایسه مختصری بین میکروسکوپ پروبی روبشطی و میکروسطکوپهای
نوری و الکترونی را فراهم کرده است.
دستگاه میکروسکوپ پروبی روبشی از چند جزء اساسی تشکیل شده است .پروب و حسگر متحطرك آن،
روبشگر ،کنترلکننده الکتریکی ،رایانه و سیستم مجزاکننده لرز که بهصطورت ططرحوار در شطکل 1
نشان داده شده است .این اجزاء به اختصار در قسمتهای بعدی معرفی میشوند.
جدول  :1مقایسه روشهای میکروسکوپی سطحی
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شکل  :1اجزاء اصلی میکروسکوپ پروبی روبشی

 -1-1پروب و روبشگر
پروب اساسیترین جزء میکروسکوپ پروبی روبشی است که به طور مستقیم در واکنش متقابل با سططح
نمونه است .پروب میتواند بر روی سطح ثابت روبش کند و یا اینکه ثابت باشد ،در حالیکه سطح نمونطه
توسط روبشگر که زیر آن است ،حرکت کند.
میکروسکوپ تونلی روبشی ) (STMو میکروسکوپ نیطروی اتمطی ) (AFMدر جطن مطاده پطروب و
چگونگی کار حسگر متفاوت هستند .در میکروسکوپ تونلی روبشطی ،پطروب بیشطتر از سطیم تنگسطتنی
ساخته میشود .سیم تنگستنی جریان تونلی جاری بین اتمهای سطح و اتمهای نوك را هدایت میکند.
در میکروسکوپ نیروی اتمی ،نوك پروب بیشتر از اکسید سیلیسیم یا نیترید سیلیسیم ساخته میشود و
بر روی فنر تیرك نصب میشود .در میکروسکوپ تونلی روبشی ،جریان تونلی برای دریافت فاصطله بطین
پروب و سطح نمونه استفاده میشود .در میکروسکوپ نیروی اتمی ،نیروهای میدان نزدیک بین نطوك و
نمونه برای دریافت فاصله استفاده میشوند .پروبی که بر روی نمونه در سطه جهطت و بطا دقطت حرکطت
میکند ،توسط روبشگر کنترل میشود .اگر قدرت تفکیک در حد اتمی مورد نیاز باشطد ،ززم اسطت تطا
پروب روبشکننده با دقت  1پیکومتر ( 10-12متر) موضعگیری کند .برای رسیدن به این سطح از دقت،
روبشگر از مواد پیزوالکتریک ساخته میشود .مواد پیزوالکتریک در میدان الکتریکی تغییر شکل داده و
یا اینکه به دلیل تغییر شکل ،تولید میدان الکتریکی میکنند .طول نسبی تغییر شکل متناسب بطا ولتطا
اعمالی ) (Eاست.

 -2-1كنترل و ایزوله كردن لرزش
بر خالف میکروسکوپهای نوری و الکترونی که میتوانند بدون رایانه کطار کننطد ،میکروسطکوپ پروبطی
روبشی دستگاهی وابسته به رایانه است.

شکل  :2میکروسکوپ تونلی روبشی .روبشگر نوك را به روی سطح نمونه حركت میدهد
و حلقه بازخورد جریان تونلی را ثابت نگه میدارد.

رایانه اطالعات جمعآوری شده را پرداز میکند .این دستگاه همچنین میتواند نقص در اطالعطات
هنگام بیثباتی تجهیزات و نیز قسمتهای ساختگی که میتواند به دلیل اثرات پیزوالکتریک دراطالعات
سطحی ظاهر شود را تصحیح کند .رایانه تصویرهای سطحی میکروسکوپ پروبی روبشی را با اسطتفاده از
اطالعات جمعآوری شده توسط نرم افزاری قوی پرداز و تولید میکند.
برای رسیدن به قدرت تفکیک باز ،میکروسکوپ پروبی روبشی باید از هرگونه لرز در اطراف خطود
جدا شود زیرا کارایی آن به تنظیم دقیطق فاصطله بطین پطروب مکطانیکی و سططح نمونطه وابسطته اسطت.
تداخلهای رایج ،لرز های کف اتاق و لرز صوتی هستند .حذف لرز کطف بطا نصطب میکروسطکوپ
پروبی روبشی بر روی فنر پایه زستیکی بهدست میآید .حذف لرز صوتی نیز با عملیطات دسطتگاه در
جعبه جامد حاصل میشود.
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