آشنایی با میکروسکوپ نیروی اتمی ()AFM

گردآورنده :مرضیه شیرازی
 -1مقدمه

برای م شاهدهی اج سام و نمونههای با ابعاد ب سیار ریز در حد مولکولهای کوچک و اتمها ،نمیتوان از میکرو سکوپهای
معمولی استفاده کرد ؛ چرا که این نمونهها ،ابعاد نانویی دارند و میکروسکوپهای معمولی ،قادر به نشان دادن ابعاد نانویی
نی ستند .بنابراین برای دیدن نمونههای نانویی ،باید از ابزارهای دقیقتر و پی شرفتهتر ا ستفاده شود .یکی از این ابزارها،
میکروسکککوپ نیروی اتمی )AFM( 1اس ک  .میکروسکککوپ نیروی اتمی قادر به تصککویربرداری با تفکیک مکانی اتمی از
نمونههای زسانا ،نارسانا و حتی نمونههای بیولوژیکی میباشد.
این میکروسکوپ نقش به سزایی در پیشرف

علوم مختلف از جمله الکترونیک ،نانوفناوری و علم مواد ایفا میکند .امروزه

دسککتهاههای تجاری متفاوتی با مبانی مشککابه و حا

کاری مختلف عرضککه شککدهاند که از نظر دق و کیفی تصککاویر با

یکدیهر تفاو دارند .در این مقاله ضکککمن معرفی میکروسککککوپ نیروی اتمی و نلوه عملکرد هن ،مدهای کاری مختلف و
مزایا و معایب هرکدام مورد بررسی قرار میگیرد.

 -2تاریخچه
گرد کارل بینیگ 2بر ا ساس طراحیهای قبلی که با همکاری هاینرک روهرر ، 3در هزمای شهاه تلقیقاتی زوریخ  ،IBMدر
جه طراحی و ساخ میکروسکوپ تونلی روبشی ،(STM) 4صور داده بود ،در سال  1891میالدی با همکاری کلوین
کوای  5و کریستف گربر 1از دانشهاه استانفورد ،میکروسکوپ نیروی اتمی ) ،(AFMرا ارائه نمود .هدف او از این کار اندازه
گیری نیروهای بسکککیار ناچیز (کمتر از  ، (1µNبین نوک سکککوزن  AFMو سکککنم نمونه مورد بررسکککی بود [.]1
تولیدا تجاری این ملصککو

 ،با میکروسکککوپ  STMدر سککال 1891میالدی و میکروسکککوپهای  ،AFMدر 1898

میالدی کلید خورد .به دنبال اختراع  STMو سپس  ،AFMتالشهای بسیاری جه منالعه مورفولوژی و ساختار سنوح
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و فصککم مشککترک هن ها صککور گرف و در بازه کوتاهی از زمان ،بسککیاری دیهر از ابزارهای شککناسککایی با مبانی مشککابه
درعملکرد ،ت ل

عنوان کلی میکروسککککوپ های پروبی روبشکککی ،سکککاخ ته و به ج هان علم ارا ئه گرد ید ند [2و.]3

 -3دامنه کاربرد میکروسکوپ نیروی اتمی
در حالی که میکرو سکوپ تونلی روب شی ،تنها میتواند جه منالعه سنوحی که از للاظ الکتریکی درجاتی از ر سانایی
دارند ،استفاده شود ،میکروسکوپهای نیروی اتمی میتوانند جه منالعه هر نوع سنم مهندسی استفاده شوند؛ بنابراین
میتوان از هن جه منالعه انواع مواد رسانا ،نیمه رسانا و نارسانا استفاده نمود.
امروزه  ، AFMیک کاو شهر سنلی ملبوب برای اندازه گیری های توپوگرافیک و ملا سبه نیروهای عمودی در مقیاس
میکرو تا نانو شناخته شده ا س  .همچنین از این د ستهاه م شخ صهیابی ،میتوان برای منالعه خراش و سائیدگی و نیز
اندازهگیری خواص مکانیکی ا سککتیک و پالسککتیک (از قبیم میزان سککختی جسککم در برابر جسککم فرورونده 1و مدول
ا ستیسیته) استفاده نمود [ 4و.]5
از  AFMدر ب سیاری از منالعا  ،جه نو شتار ،د ستکاری و جابجایی اتمهای منفرد زنون [ ،]1مولکولها [ ،]1سنوح
سککیلیکونی [ ]9و پلیمری [ ]8بکار گرفته شککده اس ک  .عالوه بر این از این میکروسککوپ جه انواع نانولیتوگرافی و تولید
نانوساختارها [ ]10و نانوماشینکاری استفاده شدهاس .
میکروسکوپ های نیروی اتمی که برای اندازه گیری نیروهای عمودی و جانبی ،طراحی شده اند ،میکروسکوپ های نیروی
جانبی ( ، 9)LFMیا میکروسکککوپهای نیروی اصککنکاکی ( 8)FFMنامیده می شککوند [ .]11دسککته ای از  FFMها از
توانایی اندازهگیری نیروهای جانبی در دو جه متعامد برخوردارند [ .]12ملققین بسیاری طراحیهای  AFMو FFM
را اصالح کرده و بهبود داده اند و هم اکنون این سیستمهای بهبود داده شده ،جه اندازه گیری چسبندگی  ،اصنکاک و
نیروهای پیوندی در سنوح جامد و مایع در مقیاس نانو و میکرو بکار می روند [13و.]14

 -2سیستم دستگاهی میکروسکوپ روبشی نیروی اتمی
میکروسکوپ روبشی نیروی اتمی  AFMسنم نمونه را توسط یک سوزن تیز ،به طول  2میکرون و غالبا قنر نوک کمتر
از  10نانومتر هنالیز می کند .سوزن در انتهای هزاد یک انبرک (کانتیلور) 10به طول حدود  100تا  450میکرون قرار دارد.
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شکل( )1اجزاء کلی میکروسکوپ نیروی اتمی و عملکرد هنها []15
نیروهای بین سوزن و سنم نمونه باعث خم شدن یا انلراف کانتیلور شده و یک ه شکار ساز میزان انلراف کانتیلور را در
حالیکه سککوزن سککنم نمونه را روبش میکند یا نمونه در زیر سککوزن روبش میشککود ،در سککیسککتمهایی که نمونه حرک
روبشی را انجام میدهد ،اندازه میگیرد .میتوان از انلراف کانتیلور برای ورودی یک مدار بازخورد استفاده کرد که روبشهر
پیزوالکتریک 11را در مواجهه با توپوگرافی سکککنم نمونه به گونه ای در جه

 zبا و پایین می برد که میزان انلراف

کانتیلور ثاب بماند .اندازه گیری انلرافا کانتیلور به کامپیوتر امکان تولید تصویر توپوگرافی سنم را می دهد.

 -1-3آشکارسازی موقعیت کانتیلور
در اغلب  AFMهایی که امروزه عرضککه می شککود ،موقعی کانتیلور را با اسککتفاده از روشککهای اپتیکی تعیین می گردد.
متداولترین هنها در شکم( )2نشان داده شده اس .

11اثر پیزو الکتریک به زبان ساده  ،قابلی برخی از مواد و کریستال ها برای تبدبم انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی و تبدیم انرژی الکتریکی
به مکانیکی اس .
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شکل ( )2نلوه هشکارسازی موقعی کانتیلور با روش متداول درمیکروسکوپ نیروی اتمی []11

یک اشعه لیزری به پش کانتیلور به سم یک هشکارساز نوری حساس به موقعی ( 12 )PSPDمنعکس می شود .با خم
شککدن کانتیلور ملم اشککعه لیزر روی هشکککارسککاز تهییر کرده و  PSPDمیتواند جابجایی به کوچکی  10هنهسککتروم (1
نانومتر) را اندازه گیری کند .نسب فاصله بین کانتیلور و هشکارساز به طول کانتیلور به عنوان یک تقوی کننده مکانیکی
عمم میکند .در نتیجه سیستم می تواند حرک عمودی کمتر از هنهستروم نوک کانتیلور را اندازه گیری کند .روشی دیهر
جه ه شکار سازی انلراف ه شکار ساز بر مبنای تداخم اپتیکی میبا شد .از مواد مورد ا ستفاده رایج در ساخ کانتیلورها
میتوان به الماسW ،Si ،Si3N4 ،و  Irاشاره نمود [.]11
 -4حاالت کاری میکروسکوپ روبشی نیروی اتمی
در هنهام کار با میکروسکوپ نیروی اتمی ،نیروهای مختلفی در انلراف کانتیلور AFMمشارک میکنند .از جمله این
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نیروها می توان به نیروهای بین اتمی یا نیروهای واندروالس اشاره نمود .وابستهی نیروی واندوالس به فاصله سوزن و نمونه
در شکم( ،)3نشان داده شده اس .

شکل ( )3نمودار انرژی پتانسیم پروب و نمونه []11
در شکم( ،)3دو حال مربوط به دو ناحیه عالم گذاری شده اس :
 -1حال استاتیکی ) (DC-AFMیا حال دفعی
 -2حال دینامیکی) (AC-AFMیا حال جذبی

 -1-4حالت استاتیکی
در حال اسککتاتیکی کانتیلور در فاصککله کمتر از چند هنهسککتروم از سککنم نمونه قرار داده میشککود .نیروی بین اتمی بین
کانتیلور و نمونه نیروی دافعه اس  .سوزن به انتهای کانتیلوری با ثاب فنر کم (کمتر از ثاب فنر مؤثری که اتمهای نمونه
را بهم مت صم میکند) ،وصم شده ا س و تماس فیزیکی مالیمی با نمونه برقرار میکند .هنهامی که روب شهر سوزن را به
هرامی روی سککنم نمونه روبش میکند ،نیروی اسککتاتیکی باعث خم شککدن کانتیلور میشککود تا بتواند تهییرا توپوگرافی
سنم را دنبال کند.
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با نزدیک کردن اتم ها ،از سککم راسک منلنی شکککم ( ،)3ابتدا هنها یکدیهر را بنور ضککعیفی جذب میکنند .این جاذبه
افزایش مییابد تا جائیکه هنقدر اتمها بهم نزدیک می-شوند که ابرهای الکترونی هنها بصور الکترواستاتیکی شروع به دفع
یکدیهر میکنند .با کاهش فاصله بین اتمی ،این دافعه الکترواستاتیکی بنور فزایندهای نیروهای جاذبه را تصعیف میکند.
وقتی که فاصله بین اتمها به یک یا دو هنهستروم ،حدود طول یک پیوند شیمیایی ،میرسد ،نیرو صفر می شود .در نتیجه
نیروی دافعه واندروالس تقریبا با هر نیرویی که بخواهد اتمها را به هم نزدیکتر کند ،مقابله مینماید .در چنین فا صلههایی
کانتیلور از طریق سوزن به نمونه ف شار میهورد و به جای اینکه اتمهای سوزن به اتمهای نمونه نزدیکتر شوند ،کانتیلور
خم میگردد .در صکککور وجود کانتیلور خیلی مقاوم نیروی زیادی به روی نمونه اعمال میگردد و احتما سکککنم نمونه
تهییر فرم مییابد که در نانولیتوگرافی 13مورد استفاده قرار میگیرد.

 -1-1-4حالت ارتفاع ثابت
در حالتی که ارتفاع روبشکککهر پیزو در حین روبش ثاب اسککک  ،تهییرا انلراف کانتیلور میتواند مسکککتقیما برای تولید
اطالعا توپوگرافی اسککتفاده شککود .از این حال  ،اغلب برای ایجاد تصککاویر در مقیاس اتمی از سککنوحی که در حد اتمی
م سنم ه ستند ،ا ستفاده می گردد .در اینجا انلرافا کانتیلور و بنابراین تهییرا در نیروی اعمالی ،کوچک ا س  .حال
ارتفاع ثاب برای ثب ت صاویر

همزمان14

سنوح در حال تهییر ،که سرع با ی روبش ضروری ا س  ،مورد نیاز ا س .

-2-1-4حالت نیروی ثابت
میتوان از انلراف کانتیلور برای ورودی یک مدار بازخورد استفاده کرد که روبشهر پیزوالکتریک را در مواجهه با توپوگرافی
سکککنم نمونه به گونه ای در جه

 zبا و پایین می برد که میزان انلراف کانتیلور ثاب بماند .در این مورد ،تصکککویر از

حرک روب شهر پیزو تولید می شود .با ثاب نههدا شتن انلراف کانتیلور ،کم نیروی اعمالی بر نمونه ثاب خواهد بود .در
حال نیروی ثاب  ،سرع روبش با زمان واکنش مدار بازخورد ملدود می شود ،ولی کم نیروی اعمالی تو سط سوزن بر
نمونه به خوبی کنترل می گردد .برای بسیاری از کاربردها ،حال نیروی ثاب ترجیم داده میشود.

 -3-1-4انواع نیروهای موجود در عملیات روبش
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میکروسککککوپ های نیروی اتمی در حین کار با نیروهایی نظیر نیروهای کوتاه برد ،الکترواسکککتاتیک ،موئینهی و  ...روبرو
ه ستند .بعنوان مثال در زیر به دو نیرویی که عالوه بر نیروی دافعه واندروالس ،در حین عملیا  AFMا ستاتیکی ح ضور
دارند ،اشاره می شود:

 -1-3-1-4نیروی اعمالی توسط کانتیلور
نیرویی که توسط خود کانتیلور اعمال می شود ،مانند نیروی یک فنر فشرده اس  .اندازه و عالم (جاذبه یا دافعه) نیروی
کانتیلور به انلراف کانتیلور و ثاب فنر هن بستهی دارد.

 -2-3-1-4نیروی موئینگی
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نیروی موئینهی معمو توسککط یه نازک هب (که ممکن اسکک از رطوب ملیط ناشککی گردد) اعمال می شککود .نیروی
موئینهی هنهامی بوجود می هید که یه ای از هب دور سککوزن ایجاد گردد .در این حال نیروی جاذبه قوی حدود 10-9
نیوتن را پدیدار می شود که در این حال

سوزن را در تماس با سنم نهه میدارد .بزرگی نیروی موئینهی به فاصله سوزن

تا نمونه ب ستهی دارد .تا زمانی که سوزن با نمونه تماس دارد ،نیروی موئینهی ثاب می با شد .همچنین فرض می شود که
یه هب تقریبا همهن اس .
در نتیجه نیروی متهیر در  AFMاسککتاتیکی باید توسککط نیروی دافعه واندروالس جبران گردد .اندازه نیروی کم اعمال
شده بر نمونه از  10-9نیوتن ( در شراینی که تقریبا هب سوزن را به طرف نمونه میکشد و کانتیلور هن را از نمونه میراند)
تا ملدوده معمولتر  10-1تا  10-1نیوتن تهییر میکند [.]3

-2-4حالت دینامیکی
میکروسکککوپ های نیروی اتمی دینامیکی ،یکی از چند تکنیک کانتیلور ارتعاشککی اسکک که در هن کانتیلور  AFMدر
نزدیکی سنم نمونه ارتعاش میکند .در حال دینامیکی کانتیلور در فا صله چند ده تا چند صد هنه ستروم از سنم نمونه
قرار داده میشکککود و در این حا ل

نیروی بین اتمی بین کانتیلور و نمو نه (ع مد تا به دل یم برهمکنش های وا ندروالس

دوربرد)  ،نیروی جاذبه اس  .فاصله حدود چند ده تا چند صد هنهستروم در منلنی واندروالس ،به عنوان مننقه دینامیکی
یا جذبی مشخص شده اس .

capillary
7
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در حال دینامیکی سی ستم کانتیلور را در نزدیکی فرکانس رزونانس هن ( 400-100هرتز) و دامنه چند دهم هنه ستروم
می لرزاند .سپس تهییرا فرکانس رزونانس یا دامنه لرزش با نزدیک شدن سوزن به سنم نمونه اندازه گیری می شود.
ح سا سی این روش ،د ستیابی به قدر تفکیک عمودی زیر هنه ستروم ت صویر را (مانند  AFMهای ا ستاتیکی) فراهم
میکند.
در حال

AFMدینامیکی ،سی ستم ،فرکانس رزونانس یا دامنه ارتعاش کانتیلور را اندازه گیری میکند و هن را به کمک

یک سی ستم بازخورد که روب شهر پیزو را با و پایین می برد ،ثاب نهه می دارد .با ثاب نههدا شتن فرکانس رزونانس یا
د امنه ،سی ستم متو سط فا صله سوزن تا نمونه را نیز ثاب نهه می دارد .همانند AFMا ستاتیکی(در حال نیروی ثاب )،
حرک روبشهر پیزو برای تولید اطالعا استفاده می شود .
 -5مزایا و معایب حاالت استاتیکی و دینامیکی
مزایای میکروسکوپ های نیروی اتمی دینامیکی بدین صور می باشد که توپوگرافی نمونه بدون تماس یا با تماس خیلی
کم بین سوزن و نمونه اندازه گیری می شود .کم نیروی بین سوزن و نمونه در حال دینامیکی ب سیار کم ا س

(معمو

حدود 10-12نیوتن) .این نیروی کم مزیتی ،برای منالعه نمونههای نرم یا ا ستیک به شمار می رود .همچنین نمونه هایی
مانند ویفرهای سیلیکونی از طریق تماس با سوزن هلوده نمی شوند .از طرف دیهر به دلیم اینکه نیروی بین سوزن و نمونه
در حال دینامیکی کم اس  ،اندازه گیری هن مشکم تر از نیروی چندین بار بزرگتر حال استاتیکی اس .
عالوه بر این کانتیلور های ا ستفاده شده برای AFMهای دینامیکی باید ن سب به کانتیلور های AFMهای ا ستاتیکی
سف تر باشند ،زیرا کانتیلور نرم می تواند به طرف سم

سنم نمونه کشیده شده و در تماس با هن قرار گیرد .از طرفی،

حال دینامیکی برای اندازه گیری نمونه های نرم بر حال ا ستاتیکی ترجیم داده می شود .مقدار کم نیرو و سف بودن
کانتیلورها ،در حال دینامیکی ،هر دو عواملی هستند که سیهنال  AFMدینامیکی را کوچک می کنند.
در مورد حال دینامیکی ،م شکم از بین رفتن سوزن یا نمونه ،که گاهی بعد از ا سکنهای فراوان تو سط حال ا ستاتیکی
مشاهده می شود ،وجود ندارد.
در مورد نمونه های صلب ممکن اس تصاویر  AFMاستاتیکی و دینامیکی به یک گونه بنظر برسند .ولی اگر برای مثال
چند یه هب روی سنم یک نمونه صلب میعان کرده با شد ،ممکن ا س ت صاویر کامال متفاو با شند . AFMکه در
حال ا ستاتیکی کار می کند می تواند به این یه نفوذ کند و سنم زیر هن را ت صویر کند ،در حالیکه در حال AFM
دینامیکی ،سنم مایع را تصویر می کند .در جدول ( )1نقاط ضعف و قو  AFMدر حال های کاری مختلف ارائه شده
اس .
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جدول( )1نقاط قو و ضعف حا

کاری]11[ AFM

جمع بندی
در میکروسکوپ نیرو اتمی نیروی بین سوزن روبشهر و سنم نمونه که باعث خم شدن کانتیلور می شود ،توسط هشکارساز
اندازه گیری می شکککود .از این میکروسکککوپ ها عالوه بر اینکه می توان جه انواع نانولیتوگرافی و تولید نانوسکککاختارها و
نانوماشینکاری استفاده کرد ،برای منالعه خواص مکانیکی ،سایش یا خراش و ...نیز بکار می روند .این میکروسکوپ ها با
دو حال کاری ا ستاتیکی(تما سی) و دینامیکی(غیر تما سی) کار می کنند .در حال ا ستاتیکی ،کانتیلور در فا صله کم از
سنم نمونه قرار دارد که هنهام روبش سوزن روی سنم نمونه ،نیروی استاتیکی باعث خم شدن کانتیلور می شود .در این
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 حال اسکککتاتیکی با دو مد کاری ارتفاع ثاب و نیرو ثاب کار می.  نیروی دافعه اسککک،حال نیروی بین کانتیلور و نمونه
) فرکانس رزونانس کانتیلور می تواند به عنوان معیار تهییر نیرو(یا تهییر فاصککله سککوزن تا نمونه، در حال دینامیکی.کند
 در این حال بعل عدم تماس با نمونه.  از نوع جاذبه ا س، در این حال نیروی اتمی بین کانتیلور و نمونه.ا ستفاده شود
. سرع روبش کمتری دارد، تخریبی ایجاد نمی شود اما نسب به حال تماسی،های نرم
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