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مقدم ه روشهای آنالیز نانومواد

ندا عسکرزاده /کارشناسی ارشد الکتروسرامیک دانشگاه شیراز

بایــد توجــه شــود کــه بــرای عملکــرد بهتــر دســتگاه SEM ،بایــد در
خــأ کار کنــد؛ بنابرایــن ،ســرانجام نمونــه را در دســتگاه قــرار داده ،سیســتم
خــأ فعــال میشــود و پــس از رســیدن بــه فشــار موردنظــر تصویربــرداری
آغــاز میشــود.

در گســتره علــم و پژوهــش ،میکروســکوپهای فراوانــی بــه منظــور
مشــاهده ســطح مــواد بــهکار میرونــد .از مهمتریــن میکروســکوپهای
پ الکترونــی روبشــی ،1میکروســکوپ
جدیــد میتــوان بــه میکروســکو 
الکترونــی عبــوری 2و میکروســکوپ نیــروی اتمــی 3اشــاره کــرد .قبــل از
پرداختــن بــه جزئیــات ایــن میکروســکوپها ،الزم اســت تــا نحوهکارکــرد
شــرط تشــکیل تصویــر در میکروســکوپهای الکترونــی روبشــی،
آنهــا بهصــورت ســاده شــرح داده شــود.
برخــورد الکترونهــا بــه نمونــه اســت .بــه همیــن دلیــل بایــد بــه رســانا
بــودن یــا نبــودن نمونــه توجــه شــود .در آمادهســازی نمونههــای رســانا،
پ الکترونی روبشی
 میکروسکو 
تنهــا اچ و پولیــش کافــی اســت امــا بــرای مــواد نارســانا بایــد نمونــه را بــا
 ،SEMاز پرکاربردتریــن ابـزار الکترونی در جهان اســت .این میکروســکوپ یــک الیــه نــازک از گرافیــت ،طــا یــا آلیاژهــای طــا پوشــش داد تــا
در ســال  1935توســط آزمایــش ماکــس نــول 4در آلمــان اختـراع و ســپس در ســطح نمونــه رســانا شــود.
ســال  1965بــه صــورت تجــاری روان ه بــازار شــد .برخالف میکروســکوپهای
ن بــه عــدم نیــاز بــه نمونــه
از دیگــر مزیتهــای  SEMمیتــوا 
نــوری کــه در آنهــا از نــور مرئــی بــه عن ـوان پدیدآورنــده تصویــر اســتفاده شــفاف ،بررســی تمــام نمونههــای رســانا و نارســانا ،امــکان تصویربــرداری
میشــود ،در میکروســکوپ الکترونــی روبشــی باریکــ ه الکترونــی عامــل در ســه بعــد ،آمادهســازی اولیــه آســان نمونههــا ،راحــت بــودن کار بــا
بهوجودآورنــده تصویــر اســت .بــه همیــن علــت بزرگنمایــی و قــدرت تفکیــک دســتگاه و ســرعت بــاالی آن اشــاره کــرد.
آن نســبت بــه میکروســکوپ نــوری بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت؛ بــه
ایــن میکروســکوپها بــا وجــود مزیتهــای متعــدد ،محدودیتهایــی
طوریکــه ایــن میکروســکوپ دارای بزرگنمایــی  10تــا  100000برابــر بــا
دارنــد؛ از جملــه نیــاز بــه خــأ بــاال ،ســیاه و ســفید بــودن تصاویــر و وضوح
قــدرت تفکیــک در حــد  3تــا  10نانومتــر اســت .در نتیجه با این میکروســکوپ
پاییــن( بیشــتر از چنــدده نانومتر).
ذرات بــه کوچکــی چنــد نانومتــر را میتـوان مشــاهده کــرد.
یتــوان بــه بررســی
از کاربردهــای میکروســکوپ الکترونــی روبشــی م 
مزیــت مهــم این میکروســکوپ ،تهیـ ه تصاویر مســتقیم و نقطــه به نقطه
مقاطــع شکســت ،بررســیهای کریســتالوگرافی نظیــر بررســی فازهــای
از ســطح نمونــه بــا وضــوح و قــدرت تفکیک باال اســت.
رســوبی و دندریتهــا ،بررســی قطعات نیمهرســانا ،ابررســاناها ،ســرامیکها،
 SEMدارای ســه بخــش اصلــی تفنــگ الکترونــی ،ســتون الکترونــی و مــواد مغناطیســی ،الســتیکها و پالســتیکها اشــاره کــرد .هــم چنیــن این
محفظـ ه دســتگاه اســت .در تفنــگ الکترونــی ،الکترونهــا پــس از تولیــد برای دســتگاه امــکان بررســی ســاختارهای نانــو کامپوزیتهــا ،پوشــشهای
برخــورد بــا ســطح نمونــه شــتاب میگیرنــد؛ ســپس یــک ســتون از الکترونها نانوســاختار ،نانوالیــاف نمونههــای بیولوژیــک و نانوســاختارهای دارویــی را
تولیــدمیشــود کــه بـرای تمرکــز پرتــو بــر روی نمونــه ،شــعاع آن را به کمک میدهــد.
چنــد لنــز الکترومغناطیــس کاهــش میدهنــد .ایــن پرتوهــای الکترونــی که با
نمونــه برخــورد میکننــد ،دارای انــرژی حــدود  1تــا  50الکترونولــت هســتند.
 میکروسکوپ الکترونی عبوری

طرح و عملکرد SEM

تفنگ نرش الکرتون

تقویت کننده
لنز همگراساز

منایشگر

کویل انحراف
لنز نهایی
ردیاب الکرتون
تصویر از طریق اسکن پرتو و خط به
خط روی منایشگر ظاهر میشود.
۱-لکششماتیکی از میکروسکوپ SEM

)1 Scanning Electron Microscope (SEM
)2 Transmission Electron Microscopy (TEM
)3 Atomic Force Microscopy (AFM
4 Max Knoll

پ الکترونــی عبــوری یکــی از قدرتمندتریــن ابزارهــای
میکروســکو 
موجــود در دنیــا بــرای مطالعــه مــواد و ســاختار آنهــا در مقیــاس نانــو و
حتــی کوچکتــر از آن اســت .قــدرت تفکیــک ایــن میکروســکوپ بــه
کوچکــی  0/1تــا  1نانومتــر و بزرگنمایــی آن بــه  1500000برابــر
میرســد ،بــه گونــهای کــه ذرهای بــا ابعــاد چنــد آنگســتروم را قابــل
مشــاهده میســازد TEM .از ابزارهــای ویــژه در مشــخص نمــودن ســاختار
و مورفولــوژی مــواد محســوب میشــود .عــاوه برایــن از آن جهــت مطالعه
ســاختار ،تقــارن ،جهتگیــری و نقائــص بلــوری میتــوان اســتفاده نمــود.
در ایــن میکروســکوپ ماننــد  SEMبــه جــای نــور از الکتــرون اســتفاده
میشــود .اجــزای  TEMشــامل تفنــگ الکترونــی ،عدســیها ،محفظــه
نمون ـه ،سیســتم تصویــر ،صفحــه نمایــش و پمــپ خــأ میباشــد.
در ایــن میکروســکوپ ،از عدسـیهای الکترومغناطیســی اســتفاده شــده
اســت تــا الکترونهــا را روی نمونــه متمرکــز کــرده و بــه صــورت یــک
پرتــوی باریــک گســیل کننــد.
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روش عملکــرد میکروســکوپهای الکترونــی عبــوری بــه طــور خالصــه
بــه ایــن شــرح اســت :یــک پرتــوی الکترونــی از ســطح نمونــه عبــور داده
میشــود و پــس از عبــور از عدســیها بــه صفحــه نمایــش فلوئورســنت
برخــورد کــرده و تشــکیل تصویــر میدهــد .رنــگ ایــن تصاویــر بســتگی
بــه میــزان الکتــرون عبــوری از نمونــه دارد؛ نواحــی روشـنتر ،الکترونهــای
بیشــتر و نواحــی تاریکتــر ،الکترونهــای کمتــری دریافــت کردهانــد.
تصاویر تشکیل شده به دو صورت است:
		• تصاویر زمینه روشن
		• تصاویر زمینه تاریک
در تصاویــر زمینــه روشــن ،در نواحــی کــه نمونــه وجود دارد یــا ضخامت
نمونــه بیشتــر اســت تصویــر بــه صــورت تاریــک دیــده میشــود و زمینــه
بــه صــورت روشــن .ایــن نــوع تصاویــر چــون ریزســاختار را بــه خوبــی
نشــان میدهنــد ،بــه منظــور بررســی حالتهــای بلــوری ،وضعیــت و
نقایــص دانــه اســتفاده میشــوند.

در میکروســکوپهای  TEMبــه ایــن دلیــل کــه بایــد تعــداد زیــادی
الکتــرون از نمونــه عبــور کنــد ،ضخامــت نمونــه بایــد خیلــی کــم باشــد.
پــس در آمادهســازی نمونــه ابتــدا بایــد نمونــه را بســیار نــازک کــرد؛ ایــن
عملیــات بــا اســتفاده از روشهــای مکانیکــی ماننــد پولیــش مکانیکــی و
یــا روشهــای شــیمیایی ماننــد الکتروپولیــش امکانپذیــر اســت .همچنیــن
بایــد نمونههــای نارســانا را بــا اســتفاده از یــک الیــه نــازک طــا یــا
گرافیــت رســانا کــرد.
 تفاوتهای میکروسکوپ  SEMو TEM

در  SEMپرتــو بــه ســطح مــاده میخــورد و ســطح نمونــه را مــورد آنالیز
قــرار میدهــد ،امــا در  TEMپرتــو از نمونــه عبــور میکنــد و داخــل نمونــه را
بررســی میکنــد .بــه همیــن دلیــل شــتاب الکترونهــا در  TEMاز SEM
بیشــتر اســت و نمونــه بایــد بســیار نازکتــر بایــد باشــد .پــس درنتیجــه
آمادهســازی نمونــه در میکروســکوپ  TEMســختتر از  SEMاســت.

ت مهــم ایــن دو میکروســکوپ در قــدرت تفکیــک و
دیگــر تفــاو 
تصاویــر زمینــه تاریــک برعکــس تصاویــر زمینه روشــن هســتند .در این
تصاویــر زمینــه بــه صــورت تاریــک ودر نواحــی وجــود نمونــه ،تصویــر بــه بزرگنمایــی اســت ،بــه طــوری کــه در  TEMبزرگنمایــی و قــدرت
صــورت روشــن اســت .ایــن تصاویــر در مشــخص کــردن نقائــص بلــوری و تفکیــک بــه ترتیــب تــا  0/1نانومتــر و  50تــا  1500000برابــر میتواند باشــد
امــا در  SEMایــن مقادیــر  0/5نانومتــر و  10تــا  1000000برابــر اســت.
کنتراســت پــراش کاربــرد دارنــد امــا دارای حــد تفکیــک پایینــی هســتند.
 SEMبــه صــورت خــط بــه خــط نمونــه را مــورد آنالیــز قــرار میدهــد
امــا  TEMدارای پرتــوی الکترونــی عریــض اســت و کل نمونــه را در یــک
مرحلــه آنالیــز میکنــد.

منــــــونه
عدسی شیئی
صفحه کانونی پشت
دیافراگم عینی

 میکروسکوپ نیروی اتمی

تصویر واسطه

این میکروســکوپ در ســال  1986در شــرکت  NECو توســط دانشمندان
گــرد بینیــگ 1و کــوات 2بــرای مطالعــه خــواص مکانیکــی ســطوح ســاخته
شــد .در ایــن میکروســکوپها یــک ســوزن بــه طــول تقریبــی  2میکرومتــر
و قطــر کمتــر از  10نانومتــر بــه یــک تیــرک کــه دارای طــول و قطــر100
تــا  400میکرومتــر میباشــد ،متصــل اســت .تیــرک بایــد خاصیــت ارتجاعی
باالیــی داشــته باشــد تــا در اثــر تحریــک الکتریکــی از خود حرکــت مکانیکی
نشــان دهــد ،بنابرایــن معمــو ًال جنس آن از ســیلیوم یا سیلیســیم نیتریــد بوده
و دارای مقاومــت باالیــی در برابــر فرســایش میباشــد.

دیافراگم SAED

تصویر واسطه
عدســـــی پراش

الگو پراش

صفحه منایش

تصویر

۲-لکششماتیکی از میکروسکوپهای الکترونی عبوری

از میکروســکوپ  TEMبــرای تعیین خســتگی ،اکسیداســیون ،رســوب،
جهــت رشــد مــواد بلوریــن ،بــردار برگــرز ،بررســی ســطوح شکســت و
شناســایی ترکیــب شــیمایی اســتفاده میشــود.
از محدودیتهــای ایــن میکروســکوپ میتــوان بــه فرآینــد ســخت
و زمانبــر آن ،قــدرت تفکیــک پاییــن( حــدود  0/2نانومتــر) ،میــدان دیــد
کوچــک و آســیب رســاندن اشــعه بــه نمونــه اشــاره کــرد .همچنیــن ایــن
میکروســکوپها امــکان ایجــاد تصویــر رنگــی را ندارنــد و نمونههــای
گازی ،مایــع و ضخیــم را نمیتواننــد آنالیــز کننــد.
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لیزر

آشکارساز نوری
حساس به محل

کانتی لیور
منونه
نگهدارنده منونه

۳لکشنمونه از ساختار AFM1 Gerd Binnig
2 Quate

ویژهنامهفراسویمواد

جنــس ســر دیگــر انبــرک متصــل بــه بازویــی از مــادهای
پیزوالکتریــک اســت؛ ایــن پیزوالکتریــک بــا ایجــاد تغییــرات و ولتــاژ
بســیار کوچــک ،در راســتای  y ،xو  zحرکــت میکنــد .بایــد توجــه شــود کــه ســوزن ایــن
میکروســکوپ بایــد بســیاز تیــز باشــد بــه طوریکــه در حالــت ایــدهآل در نــوک آن تنها یــک اتم
جــای گیــرد .ســطح نمونــه بــا اســتفاده از ایــن ســوزن روبــش میشــود.
در ایــن حالــت اتمهــای ســوزن و اتمهــای ســطح مــادهبــه یکدیگــر نیروهــای جاذبــه یــا
دافعــه وارد میکننــد کــه باعــث ایجــاد انحنــا در تیــرک میشــود .بــا اســتفاده از یــک لیــزر
کــه حــرکات تیــرک را آنالیــز میکنــد ،یــک ســیگنال بــه آشکارســاز
ارســال و ثبــت میشــود .بــرای انعــکاس بیشــتر لیــزر ،تیــرک را بــا
یــک الی ـهای بســیار نــازک از فلزاتــی ماننــد طــا ،آلومینیــوم یــا
نقــره پوشــش میدهنــد .بــا روبــش خــط بــه خــط تمــام ســطح
نمونــه ،تصویــر و توپوگرافــی ســطح بــهدســت میآیــد و خــواص
ســطحی مثــل پســتی و بلندیهــا ،چســبندگی ،میــزان اصطــکاک و خــواص مغناطیســی بررســی میشــود.
نیروهــای بیــن ســوزن و ســطح نمونــه میتوانــد واندروالســی ،الکترواســتاتیکی ،مویینگــی و مغناطیســی باشــد .بســته بــه وجــود
ایــن نیروهــا و فاصلـ ه بیــن ســوزن و ســطح نمونــه ،حالتهــای تصویربــرداری بــه ســه دســت ه حالــت تماســی ،غیرتماســی و ضربهای
تقســیمبندی میشــود .از حالــت تماســی بــرای نمونههــای ســخت و از غیرتماســی بــرای نمونههــای نــرم و زیســتی اســتفاده
میشــود .قــدرت تفکیــک حالــت غیرتماســی نســبت بــه حالــت تماســی کمتــر اســت.
از حالت ضربهای برای بررسی نمونههای آسیبپذیر در حالی که نیاز به قدرت تفکیک باال باشد ،استفاده میشود.
مقایس ه حالتهای گوناگون این میکروسکوپ در جدول زیر آورده شده است:
حالت عملیاتی
تماسی

ضربهای

غیرتماسی

مزایا

✅
✅ نمونههای سفت به راحتی روبش
میشوند
سرعت روبش باال

معایب

❎
❎ صدمه زدن به نمونه و کاهش
قدرت تفکیک
❎ سرعت روبش پایینتر
نیروهای جانبی اثر منفی بر
تصویر میگذارند

✅
✅ قدرت تفکیک باالتر
✅ صدمه کمتر به نمونه
❎ سرعت روبش پایینتر
✅ مناسب نمونههای نرم
✅ در خال بسیار باال قدرت تفکیک
اتمی میدهند
حذف نیروهای جانبی

جدول -1مقایسه حالتهای AFM

همچنیــن از  AFMمیتــوان بــرای نمونههــای رســانا ،عایــق و نیمهرســانا اســتفاده کــرد ،پــس درنتیجــه هیــچ محدودیتــی از
لحــاظ خــواص فیزیکــی مــواد بــرای بررســی انــواع نمونههــا نــدارد و ایــن از مهمتریــن مزیتهــای ایــن دســتگاه اســت.
ایــن نــوع میکروســکوپ نســبت بــه ســایر روشهــای آنالیــز آمادهســازی و کاربــرد آســانتری دارد؛ همچنیــن کار در محیطهــای
خــأ و هــوا و کاهــش هزینههــا ،منجــر بــه تمایــز بیــن اســتفاده از ایــن میکروســکوپ بــا ســایر روشهــای آنالیز شــده اســت.
از میکروســکوپ نیــروی اتمــی در علــوم مختلــف از جملــه الکترونیــک ،فضانــوردی ،انــرژی ،نانوفنــاوری ،علــم مــواد ،داروســازی،
دیس ـکهای حافظــه و  ...اســتفاده میکننــد.
محدودیتهای این روش نیز بازه بزرگنمایی محدود و امکان آسیب رسیدن به نوک سوزن یا نمونه میباشد.

ویژهنامهفراسویمواد
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میکروسکوپ الکترونی روبشی و اجزای آن

ابوالفضل انوری /کارشناسی مهندسی مواد دانشگاه تهران

 ساختار میکروسکوپ الکترونی روبشی

 مقدمه

میکروســکوپ الکترونــی روبشــیُ ،1پرکاربردتریــن ابــزار پرتــو الکترونــی
در جهــان اســت .قبــل از پرداختــن بــه میکروســکوپ الکترونی روبشــی ،به
عنــوان مقدمــه و مقایســه ،مطلــب کوتاهــی در مــورد میکروســکوپ نــوری
ارائــه میشــود کــه در درک کارکــرد میکروســکوپ الکترونــی کمک شــایانی
خواهــد نمود.

بــا شــرح ســاختار میکروســکوپ الکترونی روبشــی ،مکانیســم تشــکیل
تصویــر نیــز روشــن خواهــد شــد .در ایــن متن ،بــا گــذر از تاریخچه ســاخت
و ســیر تکامــل ،بــه توضیــح بخشهــای معمــول در یــک میکروســکوپ
الکترونــی روبشــی ،کارکــرد و وظیفــه هــر یــک از اجــزا در تشــکیل تصویــر
پرداختــه میشــود]3 ،1[ .

در میکروســکوپ نــوری 2از نــور مرئــی (مــوج الکترومغناطیــس در ناحیه
مرئــی) بــه عنــوان عامــل بهوجودآورنــده تصویــر اســتفاده میشــود .بــه ایــن
ترتیــب کــه نــور مرئــی 3پــس از عبــور از یــک یــا چنــد عدســی ،متمرکــز
شــده ،بــه نمونــه برخــورد کــرده و بازتــاب مییابــد .در اثــر شکســت نــور
ـن پرتوهــای نــور در جهــات مختلــف،
در برخــورد بــا نمونــه و بازتــاب یافتـ ِ
تصویــر بــر روی عدســی چشــمی میکروســکوپ یا بــر روی یک نمایشــگر
تشــکیل میگــردد .بــه عبــارت دیگــر ،مکانیســم تشــکیل تصویر ،شکســت
نــور اســت .اگــر پرتوهــای نــور ،دچار شکســت نشــوند ،یــک تصویــر کام ً
ال
یکدســت (یــک صفحــه ســفید) و بیمعنــا حاصــل خواهــد شــد .طــول
مــوج نــور مرئــی  400تــا  700نانومتــر اســت ،بنابرایــن ذراتــی بــا ابعــاد
کوچکتــر از ایــن محــدوده طــول مــوج ،حتــی در بزرگنماییهــای
بســیار زیــاد ،بــا نــور مرئــی قابــل رؤیــت نیســتند]1[ .

همــان طــور کــه ذکــر شــد ،عامــل بهوجودآورنــده تصویــر ،یــک باریکــه
از الکتــرون اســت؛ بنابرایــن ،در ابتــدا بــه یــک منبــع تولیــد الکتــرون یعنــی
تفنــگ الکترونــی 7نیــاز اســت .پــس از تولیــد الکتــرون ،آنهــا را بــه ســمت
نمونـ ه مــورد مطالعــه شــتاب میدهنــد تــا برخــورد صــورت گیــرد .بنابرایــن،
یــک سیســتم بــرای شــتابدهی الکترونهــا ،و سیســتمی دیگــر بــرای
تشــکیل و جهتدهــی و کنتــرل باریکــه الکترونــی الزم اســت .در مرحلــه
بعــد ،الکترونهــای در تعامــل بــا مــاده ،توســط یــک یــا چنــد آشکارســاز
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار میگیرنــد کــه منجــر بــه تشــکیل تصویــر
میگــردد .در ادامــه بخشهــای مختلــف میکروســکوپ بــه صــورت
مختصــر توضیــح داده میشــوند.

↙

تفنگ الکترونی

نقــش تفنــگ الکترونــی ،تولیــد الکترون بــه صورت پیوســته و پایــدار و
همچنیــن تشــکیل باریکــه الکترونــی اســت .انــواع مختلفــی از تفنگهــای
الکترونــی وجــود دارد کــه معمولتریــن آنهــا تفنگهــای الکترونــی
گرمایونــی یــا ترمویونــی 8اســت کــه بــه آنهــا ســه قطبــی نیــز گفتــه
میشــود؛ چــرا کــه دارای ســه بخــش اصلــی (قطــب) اســت( .شــکل ())2
۱-لکش بازتاب و شکست نور مرئی در اثر برخورد با نمونه []2

در میکروســکوپ الکترونــی روبشــی بــه جــای نــور مرئــی از پرتویــی
از جنــس الکتــرون بــا عنــوان باریکــه الکترونــی 4بــه عنــوان عامــل
بهوجودآورنــده تصویــر اســتفاده میشــود کــه در اثــر آن بزرگنمایــی 5و
قــدرت تفکیــک 6میکروســکوپ ،بــه شــدت افزایــش مییابــد؛ بــه گونـهای
کــه ذراتــی بــه کوچکــی چنــد نانومتــر قابــل مشــاهده خواهــد بــود .در اثــر
برخــورد باریکــه الکتــرون بــا نمونــه مــورد مطالعــه ،پدیدههــای مختلفی رخ
میدهــد .آگاهــی از ایــن پدیدههــا بــرای فهــم دقیــق مکانیســم تشــکیل
تصویــر در میکروســکوپ الکترونــی روبشــی الزم اســت .در ادامــه بــا شــرح
ســاختار میکروســکوپ الکترونــی ،بــه مکانیســم تشــکیل تصویــر اشــاره
خواهــد شــد.

)Scanning Electron Microscope (SEM
)Light Microscope, Optical Microscope (OM
visible light
electron beam
magnification
resolution

1
2
3
4
5
6

۲-لکشتفنگ الکترونی ترمویونی []4

بخــش اول ،رشــتهای 9از جنــس تنگســتن و یــا اســتوانه کوچکــی از
جنــس النتانیــوم هگزابورایــد 10اســت کــه در اثــر عبــور جریــان الکتریکی از
آن ،گــرم شــده و الکتــرون ســاطع میکنــد .فیالمــان و یــا نــوک اســتوانه
بــه صــورت  Vشــکل ســاخته میشــود( .شــکل ( ))3ایــن بخــش از تفنــگ
الکترونــی مصرفــی بــوده و پــس از مدتــی (در حــدود  100ســاعت کاری)
تعویــض میگــردد]1،3[ .
7 electron gun
8 thermionic electron gun
9 filament
10 LaB6
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ستون الکترونی

3

پــس از آن کــه باریکــه الکترونــی تولیــد و جهتدهــی شــد ،بایــد قطــر
باریکــه الکترونــی کاهــش یابــد تــا تعــداد الکترونهــای تعاملکننــده
بــا مــاده در واحــد ســطح ،افزایــش یابــد .بــرای ایــن کار از دو عدســی
الکترومغناطیســی 4اســتفاده میشــود کــه وظیفــه آنهــا ماننــد عدسـیهای
نــوری در میکروســکوپ نــوری ،کانونــی کــردن باریکــه الکترونــی اســت؛
بــا ایــن تفــاوت کــه فاصلــه کانونــی ایــن عدســی هــا ثابــت نیســت.
بــه عبــارت دیگــر بــا تغییــر جریــان عبــوری از ایــن عدســیهای
الکترومغناطیســی ،میتــوان فاصلــه کانونــی آنهــا را تغییــر داد .ایــن دو
عدســی الکترومغناطیســی بــه صورت مشــترک و همزمــان بــر روی باریکه
الکترونــی عمــل میکننــد و قطــر باریکــه الکترونــی را بــه کمتریــن میــزان
خــود( 5در حــدود  10نانومتــر) میرســانند.
در مرحلــه بعــد ،باریکــه الکترونــی از یک عدســی متمرکزکننــده 6و یک
۳لکش تصویر شماتیک و واقعی النتانیوم هگزابوراید (راست)و تنگستن (چپ) به کار رفته در تفنگ الکترونی []5
روزنــه یــا دهانــه بــا قطــر متغیــر عبــور میکنــد و بــه نمونــه میرســد.
از آن جــا کــه الکترونهــای تولیــد شــده در فیالمــان ،در همــ ه وظیفــه عدســی متمرکزکننــده ،تنظیــم دقیــق باریکــه الکترونــی بــر روی
جهتهــا منتشــر میشــوند ،از یــک کالهــک منفــذدار 1بــرای تشــکیل نمونــه اســت .روزنــه انتهایــی نیــز بــه ایــن عملکــرد کمــک میکنــد.
باریکــه الکترونــی کــه دقیقـ ًا بــر روی رشــته تنگســتنی واقــع شــده اســت،
ُپــر واضــح اســت کــه باریکــه الکترونــی فقــط بــر روی یــک نقطــه از
اســتفاده میگــردد( .شــکل ())2
نمونــه (نقطــه برخــورد) عمــل میکنــد؛ بنابرایــن بــرای دریافــت تصویــر از
تــا اینجــا الکترونهــای مــورد نیــاز ،تولیــد و باریکــه یــک ســطح ،نیــاز اســت کــه ایــن باریکــه بــر روی نمونــه جابجــا شــود یــا
الکترونــی تشــکیل شــده اســت .آخریــن وظیفــه تفنــگ الکترونــی ،اصطالح ـ ًا نمونــه را جــاروب یــا روبــش 7کنــد کــه بــا تعبیــه کویلهــای
شــتابدهی بــه الکترونهــا بــه ســمت نمونــه اســت .بدیــن منظــور بیــن روبشــی 8در ســتون الکترونــی ،ایــن امــکان فراهــم شــده اســت .بــه عبارت
فیالمــان تنگســتنی و یــک صفحــه کــه در زیــر کالهــک اســت ،اختــاف دیگــر نمونــه در محــل خــود ثابــت اســت و باریکــه الکترونــی نمونــه را
پتانســیلی برقـرار میگــردد کــه در ایــن حالــت فیالمــان نقــش کاتــد ،و صفحه روبــش میکنــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه نــام میکروســکوپ روبشــی
نقــش آنــد را بــازی خواهنــد کــرد .بدین ترتیــب ،باریکــه الکترونی شــتاب گرفته را بــه ایــن تجهیــز اختصــاص دادهانــد( .شــکل (]3 ،1[ ))4
و از تفنــگ خــارج میگــردد .ایــن اختــاف پتانســیل که بــه ولتاژ میکروســکوپ
نیــز معــروف اســت ،نقــش بســیار مهمــی را ایفــا میکنــد .هــر چــه ایــن ولتــاژ
بیشــتر باشــد ،الکترونها شــتاب بیشــتری بــه خــود گرفته و بــا انرژی بیشــتری
بــه نمونــه برخــورد میکننــد کــه تأثیــری مســتقیم بــر کیفیــت تصویــر حاصله
دارد .معمولتریــن بــازه اعمــال ولتــاژ  20تــا  25کیلوولــت اســت]3 ،1[ .

↙

سیستم خأل

علیرغــم شــتاب زیــاد ،از آن جــا کــه الکترونهــا جــرم ناچیــزی دارنــد ،در
صــورت برخــورد بــه ملکولهــای هـواُ ،کنــد و منحــرف میشــوند .در نتیجــه،
تعـداد برخوردهــای مفیــد الکترونهــا و تعامــات آنهــا بــا مــاده مــورد مطالعه
کــم شــده و کیفیــت تصویــر بــه شــدت اُفــت میکنــد .همچنیــن اگــر دمــای
رشــته تنگســتنی ،در معــرض هـوای حــاوی اکســیژن افزایــش یابد ،تنگســتن
بــه ســرعت اکســید میشــود .بــه همیــن دلیــل ،نیــاز اســت کــه دســتگاه
میکروســکوپ الکترونــی روبشــی کــه شــامل نمونــه نیــز میشــود ،از ه ـوا
تخلیــه گــردد؛ بنابرایــن ،فقــط نمونههــای جامــد و مایــع بــا فشــار بخــار پایین
قابلیــت آن را دارنــد که توســط میکروســکوپ الکترونی روبشــی تصویربــرداری
2
شــوند .فشــار خــأ در دســتگاههای مختلــف متفــاوت بــوده و گاهــی تــا تــور
کاهــش مییابــد .ایــن خــأ ،توســط انــواع پمپهــا ایجــاد میشــود کــه
هزینهبــر امــا ضــروری اســت]3 ،1[ .

7

1 wehnelt cylinder, grid cap
2 torr
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۴-لکش شماتیکی از بخشهای مختلف میکروسکوپ الکترونی روبشی []6

Electron Column
Electron Lens, Electromagnetic Lens, Condenser Lens
Spot Size
Objective Lens
scan
Scanning Coils

3
4
5
6
7
8
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1
محفظه نمونه
بــه دو آشــکارگر جداگانــه بـرای هــر یــک از ســیگنالهای فــوق نیــاز اســت.
محفظه دســتگاه و بــر روی ایــن آشکارســازها درون محفظــه دســتگاه و نزدیــک بــه نمونــه تعبیه شــدهاند.

نمونــه مــورد مطالعــه توســط اپراتــور ،درون
یــک پایــه 2قــرار داده میشــود .محدودیــت ابعــاد نمونــه در دســتگاههای انـواع مختلفــی از آشکارســازها وجــود دارد کــه طــی فرایندهــای پیچیــدهای،
مختلــف متفــاوت اســت .محفظههــای بزرگــی وجــود دارنــد کــه ســیگنال بازگشــتی از مــاده را بــه تصویــر تبدیــل میکننــد.
نمونههایــی بــه بزرگــی  20ســانتیمتر را نیــز در خــود جــای میدهنــد.
 آمادهسازی نمونه
پــس از آن کــه نمونــه در محفظــه قــرار داده شــد ،سیســتم خأل فعال شــده
و پــس از رســیدن بــه فشــار مــورد نظــر ،تصویربــرداری آغــاز میشــود .از
آمادهســازی هــر نمونــه بــا در نظــر گرفتــن هــدف تصویربــرداری و قبــل
آن جــا کــه سیســتم بایــد دائمـ ًا تحت خــأ باقــی بمانــد ،امــکان تعویض و از آن انجــام میگیــرد .گاهــی بــه یــک ســنبادهزنی ســاده اکتفــا شــده و
تغییــر وضعیــت نمونــه حیــن تصویربــرداری وجــود نــدارد .بــه همیــن دلیل گاهــی انــواع فرایندهــای حکاکــی 8بــر روی نمونــه انجــام میگیــرد .همــان
معمــو ًال پایههــا بــه گون ـهای طراحــی و ســاخته میشــوند کــه همزمــان طــور کــه ذکــر شــد ،تشــکیل تصویــر در میکروســکوپ الکترونــی روبشــی
چنــد نمونــه را در خــود جــای داده و تــا حــدی قابلیــت تغییــر زاویــه و منــوط بــه برخــورد الکترون بــه نمونــه اســت؛ بنابرایــن ،نمونههای غیررســانا
چرخــش نیــز داشــته باشــند.
را توســط الیــه نازکــی از یــک مــاده رســانا ماننــد طــا یــا گرافیــت پوشــش

↙

میدهنــد تــا نمونــه در ســطح خــود رســانا گــردد]3 ،1[ .

آشکارسازهای الکترونی

3

در اثــر برخــورد الکتــرون و تعامــل آن بــا مــاده ،پدیدههــای مختلفــی
رخ میدهــد و بازتابهایــی از مــاده صــورت میگیــرد کــه بــه اختصــار
آنهــا را ســیگنال 4مینامنــد .در شــکل  5برخــی از ســیگنالهای بازگشــتی
از مــاده در اثــر برخــورد الکتــرون و محــدوده اثر آنهــا 5در درون مــاده آورده
شــده اســت]3 ،1[ .

 ویژگی و کاربردهای میکروسکوپ الکترونی روبشی

✅
✅ متالوگرافــي در بزرگنماييهایــی بســيار بيشــتر از ميكروســكوپ
نــوري
✅ بررســي مقاطــع شكســت و ســطوحي كــه حکاکــی عميــق
شــد هاند
✅ بررســیهای كريســتالوگرافي نظيــر ارزیابــی دانههــا ،فازهــاي
رســوبي و دندريتهــا
✅ بررســي قطعــات نيمههــادي بــراي آناليــز شكســت ،كنتــرل
تصويــر گرفتــن از ســطوح در بزرگنمايــي  10تــا  000/100برابــر
بــا قــدرت تفکيــک در حــد  3تــا  100نانومتــر

عملكــرد و تأييــد طراحــي نمونههــا و...

امــروزه میکروســکوپ الکترونــی روبشــی ،کارکردهــای بســیار
وســیعی در میکروآنالیــز پیــدا کــرده اســت کــه در ایــن رابطــه
میتوان به کلیدواژههای زیر اشــاره نمود:

۵لکششماتیکی از سیگنالهای بازگشتی از ماده در اثر برخورد الکترون و محدودهاثر آن ها در عمق ماده [.]6

Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS,
)EDX, EDXS or XEDS

اگــر چــه دریافت و تحلیل دیگر ســیگنالها نیــز به طور موفقیتآمیــزی در
برخــی میکروســکوپهای الکترونــی روبشــی و دیگر دســتگاهها مورد اســتفاده
قـرار گرفتــه اســت ،امــا دو ســیگنال اصلــی کــه در همــه میکروســکوپهای )Energy Dispersive X-Ray Microanalysis (EDXMA
الکترونــی روبشــی مــورد بهرهبــرداری ق ـرار دارد ،الکترونهــای ثانویــه)SE( 6
و الکترونهــای بازگشــتی )BSE ( 7هســتند .هــر یــک از الکترونهــای ثانویــه
و بازگشــتی از بخــش مشــخصی از مــاده بازتــاب یافتهانــد و حــاوی اطالعاتــی
راجــع بــه همــان بخــش از مادهانــد؛ بنابرایــن ،بایــد هــر دو ســیگنال آشــکار
گــردد تــا بتـوان بــه اطالعــات مــاده در ســطح و عمق دســت یافــت .در نتیجه

)Energy Dispersive X-Ray Analysis (EDXA

sample chamber
stage
electron detectors
signal
interaction volume
)Secondary Electrons (SE
)Backscattered Electrons (BSE

1
2
3
4
5
6
7

8 etching
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میکروسکوپ نیروی اتمی و مکانیسم تشکیل تصویر درآن

ابوالفضل انوری /کارشناسی مهندسی مواد دانشگاه تهران

میکروســکوپ نیــروی اتمــی )AFM( 1بــا اندازهگیــری نیروهــای بیناتمی
ـطح مــاده پــردازش میکنــد .اندازهگیــری
در مقیــاس نانــو ،تصویــری را از سـ ِ
ـاس همــان فرمــول آشــنا و پرکاربــرد فنرهاســت ،بــه ایــن
ایــن نیروهــا ،بــر اسـ ِ
ترتیــب کــه اگــر بــه فنــری ،نیــروی  Fوارد شــود ،فنر بــه انـدازه  xتغییــر طول
میدهــد:
F = -k.x
در ایــن رابطــه  kثابــت فنــر اســت .ثابــت فنــر ،در واقــع همــان خاصیتــی
اســت کــه در مقابــل تغییــر طــول فنــر مقاومــت میکنــد .حــال فــرض کنیــد
کــه یــک فنــر نانومتــری ،عمــود بر ســطح یــک جامــد و در یک خط مســتقیم
جابجــا شــود .میت ـوان تصــور نمــود کــه فنــر در برآمدگیهــای ســطحی،
فشــرده شــده و در فرورفتگیهــا ،کشــیده میشــود .اگــر در حیــن حرکــت فنــر
بــر روی ســطح ،بتـوان میـزان تغییــر طــول فنــر را اندازهگیــری کــرد ،میتوان
ـش آن رســم کــرد.
برآمدگــی و فرورفتگیهــای ســطح مــاده را در خــط روبـ ِ
(شــکل (]2 ،1[ ))1
۲لکشبرخی از انواع سوزنها و کانتیلیورهای مورد استفاده درمیکروسکوپ نیروی اتمی []5 ،4

۱لکششماتیکی از مکانیسم تعیین خط برآمدگیها و فرورفتگیهایسطحی ماده با استفاده از یک فنر در مقیاس نانو.

در میکروســکوپ نیــروی اتمــی ســطح مــاده توســط یــک ســوزن یــا
نــوک 2تیــز (طــول و قطــر ســوزن درحــدود  2میکرومتــر و کمتــر از 10
ِ
3
نانومتــر) حــس میشــود .ایــن ســوزن بــر روی پایـهای بــه نــام کانتیلیــور
بــه طــول حــدودی  100تــا  400میکرومتــر قــرار دارد .تصاویــری از نحــوه
قرارگیــری ســوزن بــر روی کانتیلیــور و برخــی از انــواع ســوزنهای مــورد
اســتفاده در میکروســکوپ نیــروی اتمــی در شــکل  2آورده شــده اســت.
ســوزن در فاصلــه چند آنگســترومی از ســطح نمونه قــرار داده میشــود .در
ـطح مــاده بــه
ایــن حالــت ،اتمهــای موجــود در نــوک ســوزن و اتمهــای سـ ِ
یکدیگــر نیــرو وارد میکننــد کــه منجــر بــه انحنــای کانتیلیــور میگــردد.
میــزان انحنــای کانتیلیــور و نیــروی وارده بــر آن کــه در واقــع بــه عنــوان
یــک فنــر ایفــای نقــش میکنــد ،بــا دقــت بســیار باالیــی ثبــت میشــود.
بــا روبــش پــروب( 4مجموعــه کانتیلیــور و ســوزن) بــه صــورت خطــی بــر
روی ســطح نمونــه ،بــا انحنــای مــداوم کانتیلیــور ،مجموعــه فرورفتگیهــا
و برآمدگیهــای ســطحی در همــان خــط ،ثبــت میگــردد .بــا روبــش خــط
6
بــه خــط 5تمــام ســطح نمونــه ،تصویــر سـهبعدی از ســطح یــا توپوگرافــی
ســطح بــه دســت میآیــد( .شــکل (]3 ،2[ ))3
)Atomic Force Microscope (AFM
tip
cantilever
probe
line scan
topography

1
2
3
4
5
6

۳لکش(سمت راست) نحوه حرکت خطی کانتیلیور بر روی نمونه (سمت چپ)نمونهای از توپوگرافی سطحی در مقیاس نانومتر []7 ،6

 نیروهای بیناتمی

نیروهایــی کــه بیــن اتمهــای ســوزن و اتمهــای ســطح نمونــه وجــود
دارد و منجــر بــه انحنــای کانتیلیــور میگــردد بــه دو دســته کلــی نیروهای
جاذبــه 7و نیروهــای دافعــه 8تقســیمبندی میشــوند .نیروهــای جاذبــه بــه
نوبــه خــود عبارتنــد از :نیروهــای واندروالســی ،9نیروهای الکترواســتاتیک،10
نیروهــای مویینگــی 11و نیروهای مغناطیســی]8 ،2 ،1[ .12
13
منحنــی شــکل ( )4شــبیه بــه منحنی پتانســیل بر حســب فاصلــه اتم
بــوده و نیــروی وارده بــه دو اتــم فرضــی در فواصــل مختلــف را نشــان
میدهــد کــه میتــوان آن را بــر اتمهــای ســوزن و ســطح نمونــه تطبیــق
داد .در فواصــل زیــاد هیــچ نیرویــی بیــن اتمهــا وجــود نــدارد .بــا کاهــش
فاصلــه ،نیــروی جاذبــه بیــن ســوزن و ســطح بــه وجــود میآیــد کــه
کانتیلیــور را بــه ســمت نمونــه میکشــد .اگــر فاصلــه ســوزن و اتمهــای
ســطح نمونــه کــم شــود ،نیــروی دافعــه شــکل گرفتــه و بــا کمتــر شــدن
فاصلــه ،دافعــه بیشــتر میشــود تــا جایــی کــه برآینــد نیروهــا صفــر گــردد.
7 attractive force
8 repulsive force
9 Van der Waals forces
10 electrostatic forces
11 capillary forces
12 magnetic forces
13 potential-distance curves
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اگــر خــواص مغناطیســی نمونــه نیــز مــورد مطالعــه باشــد ،ســوزن
بــا ادامــه کاهــش فاصلــه میــان ســوزن و ســطح ،نیــروی غالــب میــان
کانتیلیــور از یــک جنــس مغناطیســی ماننــد نیــکل یــا آهــن ســاخته شــده
اتمهــای ســوزن و اتمهــای ســطح مــاده ،دافعــه خواهــد بــود.
و مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .در ایــن حالــت نیــروی مغناطیســی نیــز
وجــود دارد .ایــن تجهیــز خــاص را میکروســکوپ نیــروی مغناطیســی 4یــه
بــه اختاصــر  MFMمینامنــد]2 ،1[ .
 کارکرد دستگاه

شــماتیکی از دســتگاه میکروســکوپ نیــروی اتمــی در
شــکل ( )6آورده شــده اســت .همانطــور کــه در شــکل دیــده
میشــود ،نمونــه بــر روی یــک جایــگاه 5قــرار دارد .ســوزن کانتیلیــور در
نزدیکــی ســطح نمونــه تنظیــم شــده و روبــش آغــاز میگــردد .در اکثــر
میکروســکوپها ،موقعیــت کانتیلیــور توســط روشهــای نــوری 6تعییــن
میشــود .یــک لیــزر بــر ســطح کانتیلیــور میتابــد کــه بــه واســطه
۴لکشوابستگی نیرو به فاصله سوزن و سطح نمونهآن ،ســیگنالی بــه یــک آشکارســاز میرســد .در اثــر انحنــای کانتیلیــور،
محــل برخــورد لیــزر بــر صفحــه آشکارســاز 7تغییــر کــرده و ثبــت میشــود.
از میــان نیروهــای جاذبــه ،نیــروی واندروالســی اهمیــت بدیــن ترتیــب میــزان انحنــای کانتیلیــور و توپوگرافــی ســطحی آشــکار
ویــژهای دارد .ایــن نیــرو کــه بــه برهمکنــش دوقطبیهــا مربــوط میگــردد .روشهــای دیگــر بــرای تعییــن موقعیــت کانتیلیــور اســتفاده
میشود خود به سه بخش مختلف تقسیم میگردد:
از ســوزن  STMیــا اســتفاده از مــواد پیزوالکتریــک 8اســت .در برخــی از
• Keesom dipole force
دســتگاهها کانتیلیــور متحــرک بــوده و نمونــه را روبــش میکنــد و در
برخــی دیگــر ،نمونــه متحــرک و کانتیلیــور ثابــت اســت]3 ،2[ .
• Debye dipole force
• London dispersion force
اگــر ســوزن ،بــاردار 1باشــد ،نیــروی الکترواســتاتیک نیــز در جاذبه نقش
بــازی میکنــد .در شــرایطی کــه ســطح نمونــه بــا آب پوشــیده شــده باشــد،
ـوزن در حــال روبــش ،توســط آب ،تَــر 2میشــود .در ایــن حالت با تشــکیل
سـ ِ
3
یــک هــال آب بیــن ســوزن کانتیلیــور و ســطح نمونــه ،نیــروی جاذبــه
مویینگــی (در حــدود 8-10نیوتــن) بــه وجــود میآیــد( .شــکل ())5

۶-لکششماتیکی از دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

دســتگاه ،اطالعــات توپوگرافــی را در دو نــوع ارتفاعثابــت 9یــا نیروثابت
ارائــه میکنــد .در حالــت ارتفاعثابــت ،فاصلــه ســوزن کانتیلیــور و
ســطح مــاده مقــدار ثابتــی اســت؛ بنابرایــن در فرورفتگیهــای ســطحی،
جهــت نمونــه و در برآمدگیهــا در خــاف جهــت نمونــه،
کانتیلیــور در
ِ
انحنــا مییابــد .در ایــن حالــت ،توپوگرافــی ســطحی مســتقیم ًا از میــزان
انحــراف کانتیلیــور حاصــل میشــود .ایــن حالــت بــرای ســطوحی کــه در
مقیــاس اتمــی مســطح هســتند ،بــه کار مـیرود .میتــوان گفــت کــه اگــر
میــزان انحنــای کانتیلیــور ثابــت بمانــد ،برآینــد نیروهــای وارد بــر آن نیــز
ثابــت خواهــد بــود .بــه ایــن ترتیــب ،بــا اســتفاده از یــک مــدا ِر بازخــورد که
خــود بــه عنــوان آشکارســاز نیــز ایفــای نقــش میکنــد ،نیــروی وارد بــر
کانتیلیــور ثابــت باقــی نگــه داشــته میشــود]8 ،2 ،1[ .
10

۵لکشهالل آبی تشکیل شده میان سوزن و نمونه بر اثر عاملنیروی مویینگی []9

11

1 charged tip
2 wet
3 meniscus
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)4 Magnetic Force Microscopy (MFM
5 sample holder
6 optical
)7 Position Sensitive Photo Detector (PSPD
8 piezoresistive
9 constant height
10 constant force

 انواع تصویربرداری

همانطــور کــه ذکر شــد ،مکانیســم تشــکیل تصویــر در میکروســکوپ نیــروی اتمــی ،اندازهگیــری نیروهــای برهمکنش کننــده بین
اتمهــای ســوزن و اتمهــای ســطح مــاده اســت .بــر اســاس وضعیــت (فاصلــه) ســوزن نســبت بــه نمونــه ،دو حالــت تصویربــرداری در
میکروســکوپ نیــروی اتمــی وجــود دارد :حالــت تماســی 1و حالت غیرتماســی( .2شــکل ())7
در حالــت تماســی فاصلــه ســوزن و نمونــه بــه قــدری کــم اســت (کمتــر از  5آنگســتروم) کــه نیــروی وارد بــر کانتیلیــور از طــرف
ســطح ،از نــوع دافعــه اســت( .ناحیــه قرمــز رنــگ در شــکل ())4
میتــوان گفــت کــه در ایــن حالــت ســوزن بــا ســطح نمونــه در تمــاس فیزیکــی هســتند .ایــن حالــت ،دارای ســرعت روبــش
باالیــی بــوده و بــرای ســطوح زبــر و بررســی اصطــکاک بــه کار مـیرود؛ امــا بــرای ســطوح نــرم و انعطافپذیــر و بعضـ ًا ســامانههای
زیســتی مناســب نیســت .حالــت تماســی معمــو ًال در نیــروی ثابــت 3اجــرا شــده و در صــورت وجــود آب (یــا هــر مایعــی) بر روی ســطح،
توپوگرافــی واقعــی ســطحی را آشــکار میســازد]2 ،1[ .

۷-لکشحالتهای تماسی ،غیرتماسی و ضربهزنی کانتیلیور []10

در حالــت غیرتماســی ،بیــن ســوزن کانتیلیــور و نمونــه فاصلــه وجــود دارد (در حــدود  30تــا  150آنگســتروم) و تمــاس مســتقیمی
صــورت نمیگیــرد .برآینــد نیروهــای وارد بــر کانتیلیــور در ایــن حالــت ،از نــوع جاذبــه اســت( .ناحیــه آبــی در شــکل ())4
در حالــت غیرتماســی ،کانتیلیــور در نزدیکــی ســطح بــا فرکانــس مشــخص (نزدیــک بــه فرکانــس رزونانــس کانتیلیــور در
حــدود  400-100کیلوهرتــز) و دامنــه چنــد دهــم آنگســتروم نوســان میکنــد .طــی روبــش ،تغییــرات فرکانــس رزونانــس کانتیلیــور
اندازهگیــری و ثبــت میشــود .ایــن پارامتــر بــا ثابــت فن ـ ِر کانتیلیــور مرتبــط اســت .بدیــن ترتیــب ،نیــروی وارد بــر کانتیلیــور بــه
صــورت غیرمســتقیم اندازهگیــری و ثبــت میشــود .حالــت غیرتماســی بــرای نمونههــای نــرم ،زیســتی و حســاس بــه آلودگــی (ماننــد
ویفرهــای ســیلیکونی) مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد امــا قــدرت تفکیــک کمتــری نســبت بــه حالــت تماســی دارد]8 ،2 ،1[ .
حالــت ضربهزنــی یــا تماســی متنــاوب بــه عنــوان زیــر مجموعـهای از حالــت غیرتماســی در نظــر گرفتــه میشــود .فاصلــه ســوزن
و نمونــه در حالــت ضربهزنــی ،نــه بــه نزدیکــی حالــت تماســی و نــه بــه دوری حالــت غیرتماســی (در حــدود  5تا  30آنگســتروم) اســت.
نیــروی برآینــد وارد بــر کانتیلیــور از نــوع جاذبــه اســت .ســوزن کانتیلیــور در پایینتریــن نقطــه نوســان ،ســطح نمونــه را حــس
میکنــد .ایــن حالــت بــرای نمونههــای آســیبپذیر اســتفاده میشــود در حالــی کــه نیــاز بــه قــدرت تفکیــک بــاال باشــد.
بــه طــور کلــی ،از میکروســکوپ نیــروی اتمــی بــه منظــور تعییــن مشــخصات و بررســی ســاختارهای زیســتی و نانــو ،بررســی
پوش ـشهای دارویــی ،تصویربــرداری از ســطوح و بررســی موروفولــوژی و توپوگرافــی ،آنالیــز ترکهــای خســتگی و دینامیکــی و...
اســتفاده میشــود.

1 contact mode
2 non-contact mode
3 constant force
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AFM میکروسکوپ

میکروسکوپالکترونیعبوری

ابوالفضل انوری /کارشناسی مهندسی مواد دانشگاه تهران

 اجزای میکروسکوپ الکترونی عبوری و عملکرد آنها

 مقدمه

میکروســکوپ الکترونــی عبــوری 1یکــی از قدرتمندتریــن ابزارهــای
موجــود در دنیــا بــرای مطالعــه مــواد و ســاختار آنهــا در مقیــاس نانــو
و حتــی کوچکتــر از آن اســت .قــدرت تفکیــک 2ایــن میکروســکوپ بــه
کوچکــی  1/0تــا  1نانومتــر و بزرگنمایــی 3آن بــه  1500000برابــر مــی
رســد ،بــه گونــهای کــه ذرهــای بــا ابعــاد چنــد آنگســتروم (1A=10-
 )10mقابــل مشــاهده خواهــد بــود .قبــل از تشــریح مکانیســم عملکــرد و
کارکردهــای ایــن میکروســکوپ ،یــک مثــال ســاده را بررســی میکنیــم:
دیــواری را فــرض کنیــد کــه درون آن یــک ســوراخ وجــود دارد .اگــر منبــع
نــوری در یــک طــرف دیــوار روشــن شــود ،تصویــری از روزنـهی دیــوار ،در
طــرف دیگــر آن شــکل میگیــرد کــه تقریب ـ ًا تمامــی جزئیــات آن را بــه
تصویــر میکشــد .چنیــن مکانیســمی در میکروســکوپ الکترونــی عبــوری
بــه کار گرفتــه شــده اســت ،بــا ایــن تفــاوت کــه بــه جــای منبــع نــور از
الکتــرون اســتفاده میشــود .در واقــع ،باریک ـهای از الکتــرون ،تولیــد شــده
و از نمون ـهای نــازک عبــور داده میشــود .مطالعــه و بررســی برهمکنــش
الکتــرون بــا مــادهی مــورد نظــر ،اطالعــات فوقالعــادهای از ســاختار مــاده
را (حتــی در مقیــاس اتمــی) آشــکار میکنــد]1[ .
در اثــر برخــورد الکتــرون بــا مــاده ،پدیدههــای مختلفــی رخ میدهــد کــه
هــر یــک مکانیســم منحصــر بــه فــرد خــود را داراســت و هــر یــک نوعــی
خــاص از اطالعــات را بــه همــراه دارد( .شــکل ( ))1تولیــد پرتــو ایکــس،4
7
الکترونهــای بازگشــتی ،5الکترونهــای ثانویــه ،6پراکندگــی االســتیک
الکتــرون ،پراکندگــی غیراالســتیک 8الکتــرون و  ...از جمله این پدیدههاســت.
در میکروســکوپ الکترونــی عبــوری تقریبــ ًا تمامــی ایــن ســیگنالها
آشکارســازی شــده و اطالعــات آن اســتخراج میگــردد؛ بنابرایــن ،قبــل از
مطالعــه میکروســکوپ الکترونــی عبــوری الزم اســت کــه بــا ایــن پدیدههــا
آشــنا باشــیم]1[ .
پرتو  Xساطع شده
EDS & EMPA

پرتو الکرتون

الکرتون اوژە

الکرتون ثانویه
برگشتی
منونــــــــــــــــه

پراکندگی الکرتون
غیراالستیک

پراکندگی الکرتون
االستیک
پرتو الکرتونی پراکنده نشده

۱-لکشپدیدههای رخ دهنده در اثر تعامل الکترون و ماده []2

)Transmission Electron Microscope (TEM
resolution
magnification
X-ray
backscattered electrons
secondary electrons
elastic scattering
inelastic scattering

1
2
3
4
5
6
7
8

اگــر چــه بــا پیشــرفت علــم و فنــاوری ،تجهیــزات و امکانــات بســیار
مختلفــی بــه میکروســکوپ الکترونــی عبــوری اضافــه شــده اســت ،امــا
اجــزای اصلــی آن شــامل تفنــگ الکترونی ،ســتون الکتــرون ،عدســی های
الکترومغناطیــس ،نگهدارنــده نمونــه ،عدســی هــای شــیئی ،آشکارســازها و
سیســتم خــأ اســت( .شــکل (]3 ،1[ ))2

۲-لکششماتیکی از اجزای میکروسکوپ الکترونی عبوری []4

در ادامه ،به تشریح کلی این اجزا پرداخته شده است.
تفنــگ الکترونــی 9منبــع تولیدکننــدهی الکتــرون اســت که در قســمت
بــاالی میکروســکوپ قــرار دارد .دلیــل اســتفاده از الکتــرون بــه عنــوان
باریک ـ ه مــورد اســتفاده در ایــن میکروســکوپ آن اســت کــه طــول مــوج
پرتــو الکترونــی بــرای بررســی ســاختار مــاده در مقیاسهــای اتمــی
مناســب اســت .بــه عبــارت دیگــر ،تمــام مزایــای میکروســکوپ الکترونــی
عبــوری از جملــه قــدرت تفکیــک و بزرگنمایــی فوقالعــاده آن ،بــه همیــن
رفتــار شــگفت انگیــز الکتــرون وابســته اســت.
تفنگهــای الکترونــی معمول شــامل تفنگهــای گرمایونــی 10و تفنگهای
گســیل میدانــی 11هســتند .در تفنگهــای گرمایونــی ،یــک المــان داغ از جنس
تنگســتن یــا  LaB6تولیــد الکتــرون میکنــد .در تفنگهــای گســیل میـدان
نیــز ،بــا اعمــال یــک میـدان بــزرگ در ســطح فلــز ،الکتــرون تولیــد میگــردد.
تفنگهــای گســیل میــدان تصاویــر باکیفیتتــری بــه دســت میدهنــد
امــا نســبت بــه تفنگهــای گرمایونــی گرانتــر هســتند .الکترونهــای
تولیــد شــده در تفنــگ ،تحــت یــک می ـدان الکتریکــی فوقالعــاده قــوی در
جهــت ســتون الکترونــی و بــه ســمت نمونــه ،شــتابدار میشــوند .از آن جــا
کــه الکترونهــا بایــد از نمونــه مــورد مطالعــه عبــور کننــد ،نیــاز بــه انــرژی
جنبشــی باالیــی دارنــد کــه ایــن کار بــا اعمــال اختــاف پتانســیلهای بســیار
بــاال گاهــی بــه بزرگــی  3000کیلوولــت (محــدوده ولتــاژ متوســط  300تــا
 400کیلوولــت و ولتــاژ بــاال  600تــا  3000کیلوولــت) اســت) انجــام میشــود.
9 electron gun
10 thermionic emission
11 field emission

ویژهنامهفراسویمواد

14

در نتیجــه ،خألســازی محفظـ ه تجهیــز ضــروری اســت .میـزان ایــن خــأ به
 10-4mbarنیــز میرســد .اعمــال ولتــاژ و خــأ بــاال از دالیــل اصلــی قیمت
بــاالی میکروســکوپ الکترونــی عبــوری به شــمار مـیرود .ایجاد خــأ موجب
حفظ نمونه از اکســید شــدن در محیط اتمســفر و ســامت تجهیزات حســاس
میکروســکوپ نیــز میگــردد]3 ،1[ .
در ســتون الکترونــی چنــد عدســی الکترومغناطیســی قــرار دارد کــه
وظیفــه آنهــا کانونــی کــردن باریکــه الکترونــی (کاهــش ســطح مقطــع
باریکــه) اســت .میــدان مغناطیســی وارد بــر الکترونهــا از طــرف ایــن
عدس ـیها ،الکترونهــای شــتابدار در جهــت ســتون را بــه یــک حرکــت
گردابـهای یــا مارپیچــی وادار میکنــد .بــه مــرور ،شــعاع گردابــه کوچــک و
باریکــه الکترونــی متمرکــز و پرقدرتتــر میگــردد( ،شــکل ( .))3عدســی
جمع/متمرکــز کننــده 1نــام دیگــر ایــن عدسـیهای الکترومغناطیس اســت
کــه در فاصلــه تفنــگ الکترونــی و نمونــه قــرار دارنــد]3 ،1[ .

نمونهســازی صحیــح کــه قبــل از تصویربــرداری انجــام میشــود ،یکی
از مهمتریــن مراحــل در بــه دســت آوردن اطالعــات از مــاده اســت .بــه
دلیــل خــأ بــاالی دســتگاه ،اســتفاده از نمونههــای گاز و مایــع امکانپذیــر
نیســت .ابعــاد نمونههــای جامــد نیــز بایــد بــه مقادیــر بســیار کوچکــی
تقلیــل یابنــد .روشهــای مختلفــی بــرای نمونهســازی بــه منظــور اســتفاده
در میکروســکوپ الکترونــی عبــوری وجــود دارد کــه میتــوان بــه پولیــش
مکانیکــی ،پولیــش الکتروشــیمیایی ،ســایش اتمــی ،روش  FIB4و اســتفاده
از دســتگاه میکروتــوم 5اشــاره کــرد .البتــه نمونهســازی نیــاز بــه مهــارت و
تجربــه باالیــی دارد .برخــی از نمونههــا توســط ترکیبــات خاصــی ماننــد
فلــزات ســنگین رنــگ میشــوند تــا پــس از تصویربــردای ،اجــزای ســاختار
قابلیــت باالتــری بــرای شناســایی داشــته باشــند.
در مرحلــه بعــد باریکــه الکترونــی بــه نمونــه برخــورد میکنــد .در اثــر
ایــن برخــورد ســیگنالهای مختلفــی آشــکار میشــود کــه هــر یــک حــاوی
اطالعــات ویــژهای از مــاده اســت و آشکارســاز ویــژه خــود را نیاز دارد( .شــکل
( ))5بــه عنــوان مثــال ،از پــراش الکترونهــا بــرای تعییــن شــبکه کریســتالی
نمونــه (اگــر کریســتالی باشــد) و از پرتــو ایکــس بــرای تعییــن ترکیــب
شــیمیایی نمونــه ( )EDSاســتفاده میشــود؛ امــا مهمتریــن ســیگنال بــه
وجــود آمــده ،الکترونهــای عبورکننــده از مــاده اســت]5 ،3 ،1[ .

پرتو الکرتون
اولیه

آشکارساز
الکرتون ثانویه

آشکارساز الکرتون برگشتی
۳-لکشاثر لنز مغناطیسی بر الکترونهای عبور کننده از آن []2

باریکــ ه الکترونــی پــس از عبــور از عدســیهای
متمرکــز کننــده از یــک دریچــه 2عبــور کــرده و بــه نمونــه
میرســد .ضخامــت نمونــه کــه در یــک نگهدارنــده 3قــرار دارد در حــدود
 5میکرومتــر اســت .در ضخامتهــای بیشــتر ،الکتــرون قــادر بــه عبــور از
نمونــه نخواهــد بــود .قطــر محــل قرارگیــری نمونــه (یــک تــور دایــرهای
از جنــس مــس) در حــدود چنــد میلیمتــر اســت( .شــکل ( ))4محــل
قرارگیــری نمونــه ،بــر روی میل ـهای قــرار دارد کــه پــس از قــرار گرفتــن
نمونــه بــر روی آن ،از روزنـهای در ســتون الکترونــی بــه میکروســکوپ وارد
شــده و نمونــه را بــه محــل مناســب پرتــو دهــی میرســاند]5 ،3[ .

آشکارساز پرتو X

منونه

زمینه تاریک DF
زمینه روشن BF

آشکارساز الکرتون منتقل شده

منایشگر فلورسنت
فیلم فوتوگرافیک

آشکارساز انرژی
اتالف شده
الکرتون
۵لکشسیگنالهای به وجود آمده در اثر برخورد باریکه الکترونی با نمونه وآشکارسازهای مربوطه []6

۴-لکشنگهدارندهی نمونه []2
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1 condenser lens
2 aperture
3 specimen chamber/holder

ویژهنامهفراسویمواد

الکترونهــای عبــور کــرده از نمونــه در ادامــه ســتون الکترونــی بــه
چنــد عدســی وارد میشــوند .اولیــن عدســی ،یــک عدســی شــیئی 6اســت
کــه وظیفــه تشــکیل تصویــر یــا الگــوی پــراش را بــه عهــده دارد .در ادامه،
عدس ـیهای میانــی 7و عدس ـیهای تصویــری 8قــرار دارنــد کــه وظیفــه
ـردن تصویــر تشــکیل شــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت که
آنهــا بــزرگ کـ ِ
بــر اســاس هــدف تصویربــرداری ،امــکان اســتفاده انتخابــی از عدس ـیها
وجــود دارد .بــه عنــوان مثــال اپراتــور دســتگاه میتوانــد عدســیهای
الکترومغناطیــس را خامــوش نمایــد.
focused ion beam
microtome
objective lens
intermediate lens
projector lens

4
5
6
7
8

در انتهــای ســتون ،یــک صفحــه نمایــش فلورســنت 1قـرار دارد کــه وظیفــه آشکارســازی تصویــر را بــر عهــده دارد .بــر اســاس اینکه چه
ترتیبــی از عدسـیها (و دیگــر تجهیـزات موجــود در ســتون الکترونــی) برای تصویربرداری اســتفاده شــده باشــد ،بــر روی صفحه نمایشــگر یا
یــک تصویــر ســاختاری از نمونــه و یــا الگــوی پـراش نمونــه 2نقــش میبنــدد .اپراتور دســتگاه میتوانــد ایــن تصویر را بــه طور مســتقیم نظاره
کنــد و یــا آنکــه توســط دوربیــن هایــی ( ،)CCDتصویــر به صفحه نمایشــگر رایانــه منتقــل میشــود]5 ،3 ،1[ .
 خروجی میکروسکوپ الکترونی عبوری و کاربردهای آن

میکروســکوپ الکترونــی عبــوری قــادر بــه آشکارســازی مورفولوژی ،3ســاخت تصویــر سـهبعدی ،آنالیز ترکیــب شــیمیایی ،اندازهگیری
برخــی خــواص فیزیکــی و مکانیکــی ،آشکارســازی ســاختار کریســتالی و ...اســت .بــه جز مــواردی که نمونــه در مرحلــه آماده ســازی رنگ
میشــود ،میکروســکوپ الکترونــی عبــوری نمیتوانــد تصاویــر رنگــی تهیــه کنــد .همچنیــن امــکان تصویربــرداری از نمونههــای ضخیم
و نمونههــای گاز و مایــع وجــود نــدارد.
دو نــوع تصویــر رایــج در میکروســکوپ الکترونــی عبــوری ،تصویــر زمینــه روشــن 4و تصویــر زمینــه تاریــک 5اســت .الکترونهایــی
کــه از نمونــه عبــور میکننــد ،پــس از عبــور از عدســیها ،بــه صفحــه نمایــش فلورســنت برخــورد کــرده و تصویــر را تشــکیل
میدهنــد .ایــن تصویــر ســایه ماننــد (تاریــک و روشــن) ،بــه معنــای میــزان عبــور الکتــرون از مــاده اســت .بــه ایــن ترتیــب کــه
قســمتهای تاریکتــر ،الکتــرون کمتــر (ایــن بخــش از نمونــه،
چگالــی بیشــتری دارد) و نواحــی روشــنتر ،الکتــرون بیشــتری
دریافــت کــرده اســت (بخشهــای کمچگالتــر نمونــه) .بــر
اســاس شــکل  ،5اگر تصویربــرداری در محــور کانونی پرتــو الکترونی
عبــور کــرده از مــاده انجــام شــود ،تصویــری تشــکیل میگــردد کــه
زمینــه آن روشــن بــوده و بســته بــه جــرم مــاده ،نقــاط تاریکــی بــر
روی آن تشــکیل میشــود (تصویــر زمینــه روشــن) .ایــن تصویــر
حاصــل از آشکارســازی الکترونهــای پراکنــده شــده بــه صــورت
االســتیک اســت .اگــر محــور کانونــی پرتــو مســدود شــود و از مابقی
پرتوهــای عبــوری از مــاده ،تصویــر تشــکیل شــود ،زمینــه تصویــر
۶لکشتصویر کریستالهای اکسید زینک (سمت راست)تاریــک خواهــد بــود (پراکندگــی غیراالســتیک الکترونهــا)( ،شــکل
زمینه روشن (سمت چپ) زمینه تاریک []2
( .))6تعییــن پرتــو تشــکیلدهنده تصویــر توســط روزنــه شــیئی
انجــام میشــود کــه اجــازه عبــور دس ـتهای خــاص از پرتوهــا را
میدهــد]5 ،3 ،1[ .
الگــوی پــراش حاصــل از میکروســکوپ الکترونــی عبــوری ،بــه
ـفیدرنگ هممرکــز ظاهــر میگــردد کــه نیــاز بــه
صــورت نقــاط سـ
ِ
تحلیــل و تفســیر دارد .در شــکل  7الگــوی پــراش نمونـهای از جنــس
 Nd13CaO7آورده شــده اســت .تکنیکهــای دیگــری از جملــه
 HRTEM6بــر پایــه میکروســکوپ الکترونــی عبــوری گســترش پیدا
کردهانــد کــه در جایــگاه خــود مهــم و کاربــردی هســتند.

۷-لکشالگوی پراش ]2[ Nd13CaO6

fluorescent screen
diffraction pattern
morphology
bright field
dark field
high resolution transmission electron microscopy

1
2
3
4
5
6
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ندا عسکرزاده /کارشناسی ارشد الکتروسرامیک دانشگاه شیراز

آمادهسازینمون همیکروسکوپالکترونیعبوری

امید رضایی /کارشناسی مهندسی مواد دانشگاه تهران

بــرای انجــام مطالعــات ریزســاختاری بــا میکروســکوپ الکترونــی
عبــوری ابتــدا بایــد بــر روی نمونههــا آمادهســازی انجــام شــود .در
میکروســکوپهای  TEMبــه ایــن دلیــلکــه الکترونهــا بایــد از
نمونــه بگذرنــد ،نیــاز اســت کــه نمونــه بســیار نــازک باشــد .همچنیــن در
نمونههــای نارســانا بایــد یــک عملیــات پوشــشدهی انجــام دهیــم تــا
نمونــه رســانا شــود کــه بــرای ایــن کار از فرآینــد کندوپــاش 1بــرای ایجــاد
الیههــای نــازک طــا یــا کربــن اســتفاده میشــود.
بــه طــور کلــی روشهــای آمادهســازی نمونــه بــرای نــازک کــردن
ضخامــت آن بــه دو دســته تقســیم میشــوند:
 .1استفاده از روشهای شیمیایی و مکانیکی
 .2استفاده از برش دادن نمونه در امتداد صفحات کریستالوگرافی
 الکتروپولش و پولیش شیمیایی

 پولیش مکانیکی

در ایــن روش نــازک کــردن نمونــه بــا اســتفاده از ســمبادههایی بــا
درجهبندیهــای مختلــف انجــام میشــود .کاغذهــای ســمباده بــر روی
یــک ســطح تخــت و چــرخ دوار قــرار گرفتهانــد .از آب بــه عنــوان یــک
روانســاز اســتفاده میشــود تــا ســطح را از ذراتــی کــه از نمونــه جــدا شــده
اســت ،تمیــز کنــد .پــس نمونــه را بــا یــک فشــار کنترلشــده روی ســطح
ایــن ســمباده نگ ـ ه میدارنــد تــا صــاف شــود.
در ابتــدا نمونــه بــا یــک ســمباده ســخت پولیــش میشــود و بعــد از آن
بــا ســمبادههای نــرم پولیــش انجــام میشــود تــا ســطح بــه طــور کامــل
صــاف و صیقلــی شــود.
در پولیــش اولیــه کــه بــا ســمباده ضخیــم اســت ،یــک الیــه ســطحی
برداشــته میشــود .در ایــن مرحلــه خراشهایــی روی نمونــه ایجــاد میشــود.
در پولیــش بــا ســمباده نــرم ایــن خراشهــای ایجــاد شــده از مرحلـ ه قبلــی از
بیــن مـیرود .بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه جهــت پولیــش بــه طــور
مــداوم بایــد تغییــر کنــد تــا خراشهــا از بیــن بــرود .در غیــر ایــن صــورت
عــاوه بــر حــذف نشــدن خراشهــا ،خراشهــای بیشــتری ایجــاد میشــود.
در پولیــش بــا ســمباده نــرم از پــودر الماســه اســتفاده میکننــد؛ دلیــل
اســتفاده از ایــن مــاده ،خاصیــت برشــی شــدید پــودر الماســه اســت کــه در
جــدا کــردن الیههــای عمیــق بســیار موثــر اســت.
همانطــور کــه قبــا بیــان شــد ،الکتروپولیــش بــه کمــک جریــان برق
ســطح را صــاف کــرده و نمونــه را نازکتــر میکنــد .در نتیجــه نســبت بــه
پولیــش مکانیکــی قابلیــت تمیــزکاری ســطح ،مقاومــت بــه خوردگــی باالتر
و ســطح مطلوبتــری دارد]2[ .

ایــن روش از متداولتریــن روشهــا بــرای نــازک کــردن مــواد
رساناســت .در روش الکتروپولیــش نمونــه را در محلــول الکترولیــت قــرار
میدهنــد کــه در شــکل  1شــماتیک آن آورده شــده اســت .بــا عبــور دادن
جریــان ،نمونــه بــه صــورت آنــد عمــل کــرده و ضخامــت آن رفتهرفتــه
کــم میشــود .ایــن کاهــش ضخامــت تــا ایجــاد ســوراخ بــر روی نمونــه
ادامــه مییابــد .الکترولیــت مــورد اســتفاده در روش الکتروپولیــش شــامل
ترکیبــات ســولفوریک اســید ،فســفریک اســید و ترکیبــات پرکلــرات (دارای
ویســکوزیته بــاال) هســتند.
الکتروپولیــش بــرای مــواد نیمههــادی ،ســرامیکها و شیشــهها بــا
اســتفاده از ترکیبــات اســیدی بــدون اعمــال پتانســیل ب ـهکار م ـیرود .از
ایــن روش بــرای پولیــش نمونههــای پیچیــده بســیار کاربــرد دارد.
 سایش یونی و اتمی
از محدودیتهــای ایــن روش ،ناکارآمــد بــودن آن در برابــر مــواد
در ایــن روش از فرآینــد کندوپــاش اســتفاده میشــود .ایــن روش دارای
عایــق اســت .از مزیتهــا 
ی ایــن روش ایــن اســت کــه عــاوه بــر دو تفنــگ الکترونــی اســت کــه در آن اتمهــای پرانــرژی خنثــی بــه ســطح
اینکــه نمونــه نــازک میشــود ،صافتــر نیــز میشــود]1[ .
نمونــه برخــورد کــرده و اتمهــای ســطح نمونــه را بیــرون میانــدازد و باعــث
نــازک شــدن نمونــه میشــود .در روش ســایش اتمــی و یونــی از دو نــوع
تفنــگ اســتفاده میکننــد .در برخــی از ایــن تفنگهــا بــه طــور معمــول از
گاز آرگــون و در تفنگهــای یونــی انتشــار میــدان ،از گالیــم مایــع اســتفاده
میکننــد .هــر دو نــوع ایــن تفنگهــا بــر مبنــای میــدان الکتریکــی بــاال
بــرای تولیــد پالســما در فشــار گاز کــم توســط جــدا کــردن یــک یــا چنــد
الکتــرون از ســطح اتمهــا کار میکننــد.
مهمتریــن عوامــل بــرای کنتــرل میــزان نــازک شــدن نمونــه جریــان
پرتــو ،ماهیــت اتمهــای ســطح نمونــه و یونهــای برخــوردی بــه ســطح،
انــرژی و زاوی ـ ه برخــورد آنهاســت.
در ایــن روش بایــد توجــه داشــت کــه نمونــه گــرم نشــود؛ زیــرا گرمــای
ایجــاد شــده باعــث تولیــد انــرژی جنبشــی شــده و تصاویــر غیرواقعــی در
میکروســکوپ الکترونــی عبــوری تولیــد میشــود .پــس در نتیجــه ایــن
۱لکششماتیکی از روش الکتروپولیشروش بــرای نمونههــای حســاس بــه گرمــا مناســب نیســت .بــرای کاهــش
گرمــای تولیــد شــده توســط نمونــه ،در بعضــی از دســتگاههای ســایش یونی
از نیتــروژن مایــع اســتفاده میکننــد]3[ .
از محدودیتهــای دیگــر روش ســایش یونــی و اتمــی ایــن اســت کــه
حتمــ ًا نمونههــا بایــد بــه صــورت دیســک باشــند و بــر روی نمونههــای
پــودری عملیاتــی نمیتــوان انجــام داد.
Sputtering

1

ویژهنامهفراسویمواد

18

 اولترامیکروتومی
دلیــل اســتفادهی اشــعه گالیــم در دســتگاه باریکــهی یونــی متمرکــز
ایــن روش همانطــور کــه در شــکل  2نمایــش داده شــده اســت ،یــک ایــن اســت کــه در ابعــاد کوچکــی میتوانــد متمرکــز شــود .درنتیجــه ب ـرای
دســتگاه برشزنــی ظریــف اســت .کــه بــرای مقاطــع بافتهــا و پلیمرهــا نمونههایــی کــه نیــاز بــه بررســی محــل خاصــی دارنــد ،اســتفاده میشــود]1[ .
توســعهیافتــه اســت و کاربــرد آن بــرای نمونههــای فلــزی رو بــه افزایــش
اســت .در اولترامیکروتومــی نمونــه بــا ســطح حداکثــر  1میلیمتــر در 1
میلیمتــر در جــای خــودش ثابــت و توســط یــک چاقــو از جنــس شیشــه یــا
المــاس بــه برشهــای نــازک تقســیم میشــود .برشهــای ایجــاد شــده
توســط ایــن روش فقــط از طریــق  TEMقابــل مشــاهده اســت .ضخامــت
الیههــای ایجــاد شــده توســط روش اولترامیکروتومــی  50تــا  100نانومتــر
اســت امــا بــرای وضــوح بیشــتر ،بهتــر اســت ضخامــت برشهــا حــدود
 30تــا  60نانومتــر باشــد .الیههــای بــرش خــورده را روی یــک صفحــه
نگهدارنــده از جنــس مــس قــرار میدهنــد]1[ .
۳لکش( )aشماتیکی از یک فویل نازک تهیه شده از  FIBکه برای تهیهتصویر  TEMاز جهت عرضی( )bبرش خورده است.

 رپلیکا

روش دیگــر بــرای نمونههــای  TEMتهیـهی رپلیــکا از ســطح نمونــه
اســت .در ایــن روش بــه جــای اینکــه کل نمونــه را نــازک کنیــم ،میتــوان
بــا اســتفاده از الیــه نشــانی یــک الیــه نازکتــر از نــوار رپلیــکا بــر روی
ســطح نمونــه با پوشــش کربــن ،اطالعاتــی از قبیــل انــدازه ،شــکل و توزیع
ذرات نمونــه را بهدســت آورد.
در ایــن روش نــوار رپلیــکا ماننــد شــکل  4روی نمونــه نشــانده و پــس
ک شــدن از نمونــه جــدا شــده و ســپس ایــن الیــه بــه وســیلهی
از خش ـ 
کندوپــاش ،کربــن اتمــی تولیــد شــده در یــک محفظــه خــا پوشـشدهی
میشــود .بعــد از پوشــشدهی ،نــوار رپلیــکا توســط یــک حــال از بیــن
ی میمانــد و بــرای
م ـیرود و یــک الی ـهای از نمونــه بــا ذرات کربــن باق ـ 
بررســی بــه میکروســکوپ  TEMانتقــال داده میشــود]1[ .
۲-لکششماتیکی از روش اولترامیکروتومی

در مطالــب پیشــین اشــاره کردیــم کــه نمونــه بایــد در جــای خــودش
ثابــت باشــد؛ بــه همیــن منظــور نمونــه را در رزیــن قــرار میدهنــد که بســیار
زمانبــر اســت .ایــن یکــی از محدودیتهــای روش اولترامیکروتومــی اســت.
 باریکه یونی متمرکز

1

در دســتگاههای  FIBاز اشــعه یونهــای گالیــم اســتفاده میکننــد .ایــن
دســتگاه بــا برخــورد اشــعه گالیــم به ســطح نمونــه باعــث جداشــدن اتمهای
ســطح نمونــه بــه صــورت یونهــای مثبــت ،منفــی و یــا خنثــی میشــود.
دســتگاههای باریک ـهی یونــی متمرکــز پرتوهایــی بــا دانســیته بــاال تولیــد
۴لکششماتیکی از رپلیکاکــرده و نمونههــای میکرومقیــاس را نیــز میتوانــد بــرش بزنــد و نمونههــای
شــفافی تولید کند .شــکل  3شــماتیکی از این روش را نشــان دادهاســت]4[ .
نــوار رپلیــکای مورداســتفاده میتوانــد از جنــس اســتات ســلولز ،رزیــن
ســرعت بــاالی ایــن دســتگاه و زمــان آمادهســازی بســیار کــم از اکلریــک یــا رپلیســت باشــد .ایــن روش ،روش بســیار مشــکلی اســت و
مزیتهــای  FIBاســت ،امــا محدودیتهایــی از قبیــل آســیب بــه نمونــه ،نیــاز بــه دقــت و تجربـهی بســیار زیــاد دارد کــه از مشــکالت روش رپلیــکا
نیــاز بــه خــا بــاال و هزینــهی زیــاد دارد .از آســی 
ب بــه نمونــه میتــوان میباشــد]5[ .
بــه تغییــر ترکیــب شــیمیایی ســطح نمونــه بــه وســیلهی پرتوهــای یونــی با
دانســیته بــاال اشــاره کــرد.
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تفنگالکترونیمیکروسکوپالکترونیروبشیوبررسیتصاویرحاصلهازآن
میرعلیرضا فغانی تولون /کارشناسی مهندسی مکانیک و مواد دانشگاه تهران

تفنــگ الکترونــی وســیلهای الکتریکــی اســت کــه اشــعهای از الکتــرون با
انــرژی جنبشــی یــه وجود مـیآورد و در تکنولــوژی المپ کاتــدی و تلویزیون و
مانیتــور از آن اســتفاده میشــود .همچنیــن در تهیـ ه الیههــای نــازک 1اســتفاده
از پرتــو الکترونــی ب ـرای تبخیــر م ـواد ،مت ـداول میباشــد .درواقــع وســیلهای
کــه الکترونهــا را شــتاب میدهــد و بــه ســمت مــاده تبخیرشــونده هدایــت
میکنــد ،بــا عنـوان تفنــگ الکترونــی شــناخته میشــود.
 ساختمان تفنگ الکترونی

 مکانیزم تفنگ الکترونی

برای ایجـــاد پرتـــو الکترونی ،تنظیـــم ولتاژ و مقاومـــت بایاس
ی واگرایی
مناســـب برای داشـــتن حداقل نقطهی همگرایی و زاویـــ ه 
با بیشـــینه دانسیته جریان بســـیار حائز اهمیت اســـت .لذا تنظیم مقدار
مناســـب ولتاژ بایاس تأثیری مســـتقیم بـــر روی جریان انتشـــار دارد.
برای تفنگهای انتشـــار حرارتی ،دانســـیته جریان بر اســـاس رابطه
ریچاردسون-داشـــمن 2بدست میآید:
 CAT ö2eKT

=I

تفنــگ الکترونــی از یــک چشــمهی تولیــد الکتــرون ،یــک میــدان
الکتریکــی مناســب و بوت ه نگهداری ماده تبخیرشــونده تشــکیل شــده اســت.
چشــمه تولیــد الکتــرون ،یــک ســیم داغ از جنــس تنگســتن میباشــد.
بــا توجــه بــه اینکــه اســاس کار میکروســکوپ الکترونی روبشــی ،مبتنی
بــر روبــش ســطح نمونه توســط یــک پرتــو الکترونی میباشــد و مشــخصات
اصلــی و بنیادیــن یــک پرتــو الکترونــی در تفنــگ الکترونی تعییــن میگردد،
تفنگهــای الکترونــی بــه عنــوان منابــع تولیــد الکتــرون نقــش بســزایی در
کارایــی میکروســکوپ ایفــا میکننــد .در یــک نــگاه کلــی طبــق شــکل 1
1
2
E
) F 2
یــک تفنــگ الکترونــی شــامل ســه بخــش اصلــی میباشــد:
6.2 ×10−6 ( f
E w 

= JC
 . ١کاتــد یــا فیالمــان کــه الکترونهــا در ایــن بخــش تولید و منتشــر
Ef
 e −6.8×10 E F
میشــوند.
 E 
w 

قابــل ذکــر اســت کــه میــزان روشــنایی حاصلــه در تفنگهــای
 . ٢کالهــک نگهدارنــده فیالمــان کــه الکترونهــای منتشــر شــده در
ایــن قســمت کنتــرل و بــر روی نقط ـهی همگرایــی متمرکــز میگــردد .الکترونــی گســیل میدانــی صدهــا برابر بیشــتر از میــزان روشــنایی حاصل از
 . ٣آنــد کــه دارای بــار مثبــت بــوده و باعــث شــتابدهی الکترونهــا تفنگهــای انتشــار حرارتــی میباشــد .بــرای داشــتن فیالمانــی در شــرایط
کاری بهینــه الزم اســت کــه شــرایط اشــباع فیالمــان تهیــه گــردد ،در ایــن
بــه ســمت ســتون دســتگاه و نمونــه میگــردد.
شــرایط جریــان فیالمــان دقیقـ ًا بــه انــدازهای تنظیــم میگــردد کــه جریان
انتشــار بیشــینه حاصــل گــردد .بــا رســیدن جریــان انتشــار الکتــرون بــه
یــک مقــدار بیشــینه ،مقــدار آن ثابــت شــده و بــا افزایــش جریــان فیالمــان
تغییــری در جریــان انتشــار مشــاهده نمیگــردد ،در ایــن شــرایط گفتــه
میشــود فیالمــان اشــباع شــده اســت.

 Cعــددی ثابــت اســت کــه بســتگی بــه فلــز دارد A ،مســاحت کل
ســطح بیرونــی ســیم  T ،دمــای ســیم Φ ،تابــع کار (مقــدار انــرژی الزم
بــرای جــدا شــدن سسـتترین الکتــرون از ســطح فلــز) و  Kثابــت بولتزمن
است کــه برابــر  1/38x10-23میباشــد.
بــرای تفنگهــای الکترونــی گســیل میدانــی ،دانســیته جریــان بــر
اســاس فاولــر نوردهیــم بدســت میآیــد:

9

۱-لکشاجزای تفنگ الکترونی

9

۲-لکشنمودار رابطه بین جریان الکترونی و جریان فیالمان

دلیــل پدیــده فــوق بــه ایــن شــرح اســت :بــا افزایــش ولتــاژ بایــاس،
شــدت میــدان الکتریکــی در جهــت عکــس حرکــت الکترونهــا در
اطــراف فیالمــان ،افزایــش یافتــه و باعــث بازگشــت الکترونهــا بــه
ســمت فیالمــان ،محــدود کــردن انتشــار الکترونهــا و کاهــش شــدید
جریــان گســیل خواهــد شــد .از طــرف دیگــر بایــد توجــه کــرد کــه اگــر
ولتــاژ بایــاس خیلــی کــم باشــد ،عملیــات همگرایــی پرتــو تأثیــر چندانــی
نخواهــد داشــت و منجــر بــه افزایــش قطــر نقط ـ ه همگرایــی و کاهــش
شــدید روشــنایی خواهــد شــد.
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1 thin films

ویژهنامهفراسویمواد

2 Richardson-Dushman

 . ٢تفنگهای الکترونی گسیل میدان

✅
✅
✅

تفنگ گسیل میدان سرد
تفنگ گسیل میدان گرم (حرارتی)
تفنگ گسیل میدان شاتکی
قابــل ذكــر اســت میــزان قــدرت تفكیــک و رزولوشــن تصویــر در
تفنگهــای الکترونــی گســیل میدانــی در حــدود  0/5تــا  1نانومتــر میباشــد
کــه بســیار باالتــر از تفنگهــای انتشــار حرارتــی اســت.
۳-لکشمقادیر بایاس و جریان در نگهدارند ه فیالمان

وقتــی از یــک ســیم تنگســتن جریــان چنــد آمپــری عبــور میکنــد،
ســیم داغ شــده و بنــا بــر آنچــه بیــان شــد الکترونهــا آزاد میشــوند و
الکترونهــای تولیدشــده در اطــراف ســیم ســرگردان میماننــد .امــا میتــوان
بــه وســیلهی یــک اختــاف پتانســیل چندهزارولتــی بــه آنهــا انــرژی داد تا
بــه ســمت یــک هــدف معیــن (مــاده تبخیرشــونده) شــتاب بگیرنــد .اگــر این
ولتــاژ را  Vبنامیــم ،انــرژی هــر الکتــرون  eVخواهــد بــود کــه از نــوع انــرژی
پتانســیل اســت و ســبب حرکــت آن بــه ســمت آنــد شــده و تبدیل بــه انرژی
جنبشــی میشــود و هنــگام برخــورد بــا آنــد تبدیــل بــه انــرژی گرمایــی
میشــود .حرکــت ایــن الکترونهــا بــه ســمت آنــد ،باعــث ایجــاد جریــان
الکتریکــی میشــود کــه از معادلــه چایــد النلمیــر 1بدســت میآیــد:
2

1

I = PV

 Pمقــدار ثابتــی اســت کــه وابســته اســت بــه پارامترهــای مختلــف ،از
جملــه ابعــاد ثابتــی کــه بســتگی بــه پارامترهــای مختلــف از جملــه ابعــاد
هندســی تفنــگ الکترونــی دارد V .همــان ولتــاژ آنــد اســت کــه در حــدود
چنــد هــزار ولــت میباشــد .تفنــگ الکترونــی بــا تــوان بــاال قابلیــت تبخیــر
اجســام دیرگــداز را دارد .تنگســتن کــه در حــدود  3400درجــه ســانتیگراد
ذوب میشــود ،بــه وســیله یــک تفنــگ الکترونــی  2کیلوولتــی قابــل
تبخیــر اســت.
تقریب ـ ًا تمــام تفنگهــای الکترونــی نیــاز بــه یــک سیســتم چرخــان
آب بــرای ســرد کــردن بوتـ ه حــاوی مــاده تبخیرشــونده دارنــد ،زیــرا در غیــر
ایــن صــورت بوتــه نیــز بــر اثــر گرمــای زیــاد ذوب میشــود .بــرای آن کــه
پرتوهــای الکترونــی پرانــرژی با ســطوح جانبــی بوته برخــورد نکننــد و انرژی
آنهــا هــدر نــرود ،از سیســتمهای مختلــف بــرای متمرکــز کــردن آنهــا
روی مــاده تبخیرشــونده اســتفاده میشــود؛ یــک سیســتم ســاده ،اســتفاده از
محافــظ الکتریســیته ســاکن اســت کــه از یــک تــوری اســتوانهای تشــکیل
شــده و بوتــه را احاطــه میکنــد .ایــن محافــظ ،الکترونهــای اولیـ ه پرتــاب
شــده را جــذب کــرده و ولتــاژ منفــی باالیــی پیــدا میکنــد ،بــه طــوری کــه
بقیــه الکترونهــا را از خــود دفــع کــرده و در محــل بوتــه متمرکــز میکنــد و
بــه ایــن ترتیــب باعــث افزایــش کارایــی سیســتم میشــود.

 .1 تفنگهای الکترونی انتشار حرارتی

در ایــن نــوع از تفنگهــا از پدیــده ترمویونــی بــرای تولیــد الکتــرون
اســتفاده میشــود .بــا عبــور جریــان از فیالمــان و رخــداد پدیــده ترمویونــی،
الکترونهــا شــروع بــه انتشــار در داخــل کالهــک نگهدارنــده فیالمــان
میکننــد؛ ایــن کالهــک دارای یــک روزنــه در مقابــل نــوک فیالمــان
اســت کــه بــا اعمــال ولتــاژ منفــی بــه آن و ایجــاد یــک اختــاف ولتــاژ
بســیار بــاال بیــن آن و آنــد ،منجــر بــه دفــع الکترونهــا از نگهدارنــده
فیالمــان و همگــرا شــدن پرتــو الکترونــی ضمــن خــروج از آن و ورود بــه
آنــد میگــردد .شــرایط الکتریکــی فیالمــان ،نگهدارنــده و آنــد بــهگونـهای
اســت کــه باعــث ایجــاد یــک میــدان الکترواســتاتیکی و درنتیجــه همگــرا
شــدن پرتــو الکترونــی و ایجــاد نقطـهی همگرایــی پرتــو میگــردد .همــان
گونــه کــه پیشتــر گفتــه شــد ،تفنــگ الکترونــی انتشــار حرارتــی دارای دو
نــوع تنگســتنی و النتانیــوم هگزابورآیــد میباشــد.

↙

تفنگ الکترونی با فیالمان تنگستی

در ایــن نــوع از تفنگهــا ،کاتــد تولیدکننــده الکتــرون یــک ســیم
تنگســتنی بــه شــکل ســنجاق ســر خــم شــده و  Vشــکل میباشــد کــه
شــعاع نــوک آن حــدود  ١٠٠میکرومتــر اســت .دمــای کاری تنگســتن در
حیــن انتشــار الکتــرون  ٢٧٠٠درجــ ه کلویــن میباشــد و عمــر کاری آن
وابســته بــه نــرخ تبخیــر ســیم تنگســتنی اســت .در ایــن نــوع از تفنگهــا
انــرژی الکترونهــا معــادل  0/25الکتــرون ولــت میباشــند .بــا اعمــال
اختــاف پتانســیلی معــادل  ١٠٠٠تــا  ۵٠٠٠٠ولــت بــه نگهدارنــده فیالمان،
الکترونهــا بــه ســمت آنــد شــتاب داده میشــوند .فیالمانهــای
تنگســتنی نســبت بــه ســایر فلــزات ،اســتحکام مکانیکــی ،فشــار بخــار
پاییــن و نقطـهی ذوب باالیــی دارنــد ،امــا دمــای کاری بســیار بــاال منجــر
بــه کاهــش عمــر فیالمــان میگــردد و طــول عمــر آنهــا نهایتـ ًا تــا ٢٠٠
ســاعت کاری اســت.

 انواع تفنگ الکترونی

بــر اســاس مکانیــزم تولیــد الکتــرون کــه در ادامــه شــرح داده خواهــد
شــد ،دو نــوع تفنــگ الکترونــی وجــود دارد:
 . ١تفنگهای الکترونی انتشار حرارتی

✅
✅

تفنگ تنگستن
تفنگ النتانیوم هگزا بوراید

۴-لکشتفنگ الکترونی با فیالمان تنگستی

1 Chaide Lanlmir

ویژهنامهفراسویمواد
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↙

تفنگ الکترونی با فیالمان النتانیوم هگزابوراید

کاتــد مــورد اســتفاده در ایــن نــوع از تفنگهــا ،تککریســتالی از جنــس
النتانیــوم هگزابورایــد میباشــد .تککریســتال بــه شــکل مفتــول بــه قطــر
 1میلیمتــر مربــع و طــول  1/6ســانتیمتر و بــا شــعاع نــوک حــدود ١٠
میکــرون میباشــد.

۵-لکشتفنگ الکترونی با فیالمان النتانیوم هگزابوراید

در اطــراف کاتــد دو محافــظ وجــود دارد :محافــظ حرارتــی و محافــظ
تبخیــر .ایــن دو محافــظ بــه دلیــل واکنشپذیــری بــاالی ترکیــب النتانیوم
هگزابورایــد ،در اطــراف مفتــول فیالمــان ،تعبیــه شــدهاند .بــا گــرم شــدن
نــوک مفتــول و ایجــاد پدیــدهی ترمویونــی ،الکترونهــا بــا دانســیته
جریــان بســیار بیشــتر و نقطـهی همگرایــی بســیار کوچکتــر نســبت بــه
فیالمــان تنگســتنی ســنجاق ســری ،انتشــار مییابنــد .فیالمــان النتانیــوم
هگزابورایــد دارای  ٣نــوع میباشــد:
1
 .1فیالمان النتانیوم هگزابوراید بروئر
2
 .2فیالمان النتانیوم هگزابوراید وگل
3
 .3فیالمان النتانیوم هگزابوراید فریس
در فیالمــان النتانیــوم هگزابورایــد بروئــر ،قســمت باالیــی مفتــول
النتانیــوم هگزابورایــد ،در داخــل محفظ ـهای قــرار دارد کــه در حیــن کار
فیالمــان ،توســط گــردش روغــن خنــک میشــود و ســر دیگــر مفتــول
بــه وســیلهی یــک ســیمپیچ تنگســتنی احاطــه شــده اســت .ایــن
ســیمپیچ بــا عبــور جریــان گــرم و گرمــای تولیــد شــده در ســیمپیچ،
باعــث بمبــاران الکترونــی نــوک تیــز فیالمــان میگــردد .در فیالمــان
النتانیــوم هگزابورایــد وگل ،بــه جــای ســیمپیچ ،مفتــول بــه طــور
مســتقیم در الیـهی گرافیتــی قــرار داده میشــود و بــه صــورت مســتقیم
بــه پایههــای الکتریکــی وصــل میگــردد .در فیالمــان النتانیــوم
هگزابورایــد فریــس ،مفتــول توســط نــواری از جنــس الیــه گرافیــت یــا
النتــام بــه پایههــای الکتریکــی وصــل میگــردد .ایــن نــوع از فیالمــان
در مقایســه بــا تنگســتن ،نســبت دانیســته جریــان انتشــار الکتــرون بــه
نــرخ تبخیــر بســیار باالتــری دارد؛ از طــرف دیگــر میــزان خــاء مــورد
نیــاز آن  ١٠برابــر خــاء مــورد نیــاز بــرای فیالمــان تنگســتن میباشــد.
هــم چنیــن امــکان گــرم کــردن مســتقیم ایــن نــوع فیالمــان وجــود
نــدارد .دمــای کاری ایــن نــوع فیالمــان  ١٧٠٠تــا  ٢١٠٠درجـهی کلویــن
میباشــد و ولتــاژ بایــاس در ایــن نــوع از تفنگهــا حــدود  ٢۵٠٠ولــت
اســت .عمــر کاری ایــن نــوع فیالمــان تــا حــدود  ١٠٠٠ســاعت میباشــد.
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۶-لکشانواع فیالمان النتانیوم هگزا بوراید

 .2 تفنگهای الکترونی گسیل میدانی

در ایــن نــوع از تفنگهــا از پدیــدهی تونلــی جهــت تولیــد الکتــرون
اســتفاده میگــردد .در ایــن روش الکترونهــا بــا اســتفاده از اثــر تونلزنــی
و بــا پشــت ســر گذاشــتن ســد انــرژی ،یــک میــدان الکتریکــی قوی منتشــر
میکننــد .در ســاختمان ایــن نــوع تفنگهــا دو آنــد تعبیــه شــده اســت.
اولیــن آنــد بــه عنــوان آنــد اســتخراجکننده دارای ولتــاژ  1ولــت اســت کــه
جریــان انتشــار را کنتــرل میکنــد و دومیــن آنــد بــه عنــوان آند شــتابدهنده
دارای ولتــاژ  2ولــت بــوده کــه تعییــن کننــده انــرژی نهایــی پرتــو الکتریکــی
میباشــد .نــوک منتشــر کننــدهی الکتــرون در ایــن فیالمــان از یــک ســیم
تنگســتن بــه قطــری حــدود  0/125میکــرون بــا شــعاع نــوک حــدود ١٠٠
نانومتــر بــر روی یک ســیم تنگســتنی  Uشــکل جــوش داده شــده اســت؛ از
آن جایــی کــه نــوک فیالمــان بســیار نــازک میباشــد ،بــه منظور نگهــداری
آن حتمـ ًا بایــد محیــط یونیــزه باشــد ،لــذا ایــن نــوع تفنگهــا در شــرایط خأل
بــا فشــار خیلــی بــاال کار میکننــد.

۷-لکشتفنگهای الکترونی گسیل میدانی

قابــل ذکــر اســت میــزان روشــنایی تولیــد شــده در ایــن نــوع تفنگهــا
 ١٠٠برابــر بیشــتر از تفنگهــای انتشــار حرارتــی میباشــد .همانگونــه کــه
قبـ ً
ا گفتــه شــد ،ایــن دســته از تفنگهــای الکترونــی ،دارای  ٣نــوع تفنگ
گســیل میــدان ســرد ،تفنــگ گســیل میــدان گــرم و تفنــگ گســیل میدان
شــاتکی هستند.

↙

تفنگ گسیل میدانی سرد

1

اختــاف ولتــاژ بیــن نــوک منتشــرکننده و آنــد شــتابدهنده تعیینکنند ه
انــرژی الکترونهــای پرتــو الکترونــی میباشــد .از ایــن نــوع از تفنگهــا
بــا مقــدار بایــاس حــدود  ٣تــا  ۵کیلوولــت و ولتــاژ بایــاس دوم  ١٠٠تــا ٣٠
کیلوولــت جریانــی حــدود  10میکروآمپــر در شــرایط خــا کاری اســتفاده
میشــود .بــا توجــه بــه نــوک فوقالعــاده نــازک و نــوع خــاص کریســتالی
تنگســتن و بــه منظــور حفاظــت ،میــزان فشــار خــأ در ایــن نــوع از تفنگها
بســیار بــاال و دائمــیمیباشــد.
۹-لکشتفنگ گسیل میدانی شاتکی

↙

۸-لکشتفنگ گسیل میدانی سرد

↙

تفنگ گسیل میدانی گرم

2

ایــن نــوع از تفنگهــا از نظــر ســاختار کامـ ً
ا شــبیه تفنگهــای گســیل
میدانــی ســرد هســتند ،ولــی بــا توجــه بــه مشــکل تأمین خــأ کاری بســیار
بــاال در تفنگهــای گســیل میــدان ســرد ،در ایــن نــوع از تفنگهــا از هــر
دوی پدیــده تونلزنــی و پدیــده ترمویونــی بــرای تولیــد الکتــرون اســتفاده
میگــردد .همانگونــه کــه در قســمتهای قبلــی توضیــح داده شــد ،در
پدیــده ترمویونــی ،تولیــد الکتــرون بــا گرم کــردن مســتقیم فیالمــان صورت
میگیــرد و میــزان پهنــای انــرژی بیشــتر از حالــت تونلــی بــوده و لــذا در این
نــوع از تفنگهــا پهنــای بانــد انــرژی در مقایســه بــا تفنگهــای گســیل
میدانــی ســرد از  0/3بــه  ١الکتــرون ولــت افزایــش مییابــد و تحــت تأثیــر
آن از میــزان روشــنایی نیــز بــه مقــدار قابلتوجهــی کاســته میگــردد .قابــل
ذکــر اســت خــأ کاری مــورد نیــاز  ٩تــا  ١٠تــور میباشــد .بــا ایــن نــوع
تفنگهــا میتــوان در شــرایط کاری تفنگهــای گســیل میدانــی ســرد هــم
کار کــرد ولــی عمــر کاری فیالمــان کاهــش پیــدا میکنــد.

تفنگ گسیل میدانی شاتکی

3

ایــن نــوع از تفنگهــا از لحــاظ مکانیــزم کامــ ً
ا شــبیه تفنگهــای
گســیل میــدان گــرم میباشــند ،ولــی بــه خاطــر وجــود دمــای کاری بــاالی
فیالمــان گســیل میــدان گــرم و انتشــار حرارتــی ناخواســته از مناطــق خــارج
از نــوک فیالمــان و بــه منظــور رفــع ایــراد فــوق در تفنگهــای گســیل
میــدان شــاتکی ،پوششــی بــا الیــه بســیار نــازک اکســید زیرکونیوم بــر روی
فیالمــان داده میشــود .تحــت تأثیــر پوشــش فــوق میــزان دمــای کاری
بــه  ١٨٠٠درج ـهی کلویــن کاهــش مییابــد و میــدان الکتریکــی قویتــر
و ســد انــرژی عبــور الکتــرون کمتــر میگــردد و الکترونهــا آســانتر از
نــوک منتشــر میگردنــد .همچنیــن قطــر منبــع الکترونــی در مقایســه بــا
تفنــگ گســیل میدانــی ســرد از  ۵نانومتــر بــه  ١۵الــی  ٣٠نانومتــر افزایــش
پیــدا میکنــد ،در نتیجــه میــزان زاویـهی واگرایــی افزایــش و قــدرت تفکیک
کاهــش پیــدا میکنــد .بــا توجــه بــه افزایــش قطــر پرتــو الکترونــی و افزایش
گســترهی انــرژی ،میــزان روشــنایی بــه مقــدار قابلتوجهــی کاهــش پیــدا
میکنــد.
در جــدول  1مقایس ـهی انــواع میکروســکوپ الکترونــی روبشــی آورده
شــده اســت.
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جدول  .1مقایسهی انواع میکروسکوپ الکترونی روبشی
)1 Cold field-emission (CFE
)2 Thermal field-emission (TFE

)3 Schottky field-emission (SFE
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 اطالعات تصاویر حاصل از الکترونهای ثانویه

پنــج ویژگــی خــاص از اطالعــات بدســت امــده از میکروســکوپ الکترونــی روبشــی را میتــوان تجزیــه و تحلیــل کــرد که شــامل
مــوارد زیر اســت:
بررســی ســطح مقطــع :میتــوان وجــود تــرک ،حفــره و گســیختگی در فصلمشــترک زیرالیــه یــا پوشــش را بــا ایــن تصاویر
تعییــن و بــا روشهــای گوناگــون و اصــاح شــرایط پوشـشدهی ،اقــدام بــه اصــاح عیــوب کــرد .عــاوه بــر ایــن امــکان بررســی
کیفیــت اتصــال پوشــش بــه زیرالیــه ،امــکان بررســی کیفیــت چســبندگی الیههــای باالیــی بــه الیههــای پایینــی در پوشـشهای
چندالیــه ،تعییــن ضخامــت پوش ـش ،بررســی کیفیــت پوشــش و وارد شــدن ذرات (و یــا درمــواردی نانــوذرات) تقویتکننــده بــه
ریزســاختار مــاده مرکــب بــا اســتفاده از تصاویــر ســطحمقطع میکروســکوپ الکترونــی روبشــی وجــود دارد.
بررســی خوردگــی :باتوجــه بــه انــواع خوردگــی (خوردگــی یکنواخــت ،خوردگــی حفــرهای ،خوردگــی بیندانـهای و خوردگــی
شــیاری) بــا بررســی انــواع خوردگــی میتــوان دراصــاح آنهــا و جلوگیــری از هزینههــای سرســامآور اقــدام کــرد .در خوردگــی
یکنواخــت ،تمــام ســطوح بهصــورت یکنواخــت خــورده میشــود کــه مطلــوب بــوده و قــدرت تخریــب اندکــی دارد .دلیــل ایــن نــوع
خوردگــی ،تشــکیل تعــداد زیــادی ســلول خوردگــی در سرتاســر ســطح اســت .خوردگــی بیندانــهای در مرزدانههــا رخ میدهــد؛
مرزدانههــا بهدلیــل داشــتن مقادیــر زیــاد ناخالصــی ،بســیار پرانــرژی بــوده و نقــش آنــد را در ســلول خوردگــی ایفــا میکننــد و خــورده
میشــوند .ایــن درحالــی اســت کــه ســطح دانــه کاتــد میشــود .در خوردگــی حفــرهای ،معمــو ًال یــک حفــره ایجــاد شــده و عمــق آن
در اثــر حضــور و نفــوذ بیشــتر مــادهی خورنــده ،بیشــتر میشــود .خوردگــی حفــرهای یــک نــوع خوردگــی موضعــی اســت .در خوردگــی
شــیاری کــه ناشــی از حضــور مایــع ســاکن روی یــک مــاده اســت ،معمــو ًال شــیار یــا شــیارهایی در ســطح مــاده دیــده میشــود.
بررسـیهای تریبولوژیکــی :دو نــوع مکانیــزم اصلــی دربررســی تریبولوژیکــی و انــواع ســایش وجــود دارد .ســایش ســاینده 1و
ســایش چســبان 2دو نــوع متــداول ســایش هســتند .ســایش ســاینده معمــو ًال در اثــر وجــود برآمدگیهــا یــا ذرات ســخت در راســتای
مســیر حرکــت ســطح جامــد رخ میهــد و مورفولــوژی آن بــه صــورت مضــرس اســت .ســایش چســبان بــهدلیــل پیونــد موضعــی
بیــن ســطوح جامــد در تمــاس بــا هــم رخ داده و باعــث انتقــال مــاده بیــن دو ســطح ،یــا کاهــش جــرم از هــر ســطح میشــود.
مورفولــوژی ســایش چســبان بهصــورت صــاف و مســطح اســت کــه هــر چــه پهنــای خــط ســایش باریکتــر باشــد ،مــاده مقاومــت
بیشتــر در برابــر ســاییده شــدن از خــود نشــان میدهــد.
ســطح شکســت :نــوع شکســت رخ داده و تــرد و یــا نــرم بــودن شکســت را میتــوان بــا بررســی مورفولــوژی ســطح شکســت
و بــا حضــور حفــره در تصویــر شکســت تشــخیص داد .شکســت تــرد معمــو ًال بــهصــورت ناگهانــی رخ میدهد و ســطح آن بــهصورت
صــاف اســت .امــا در شکســت نــرم ،ابتــدا ترکهــا جوانــه زده و ســپس بــا پیوســتن آنهــا بــه یکدیگــر شکســت رخ میدهــد.
ســطح شکســت پــس از وقــوع شکســت نــرم دارای حفــره یــا حفراتــی خواهــد بــود.
مورفولــوژی ســطحی :بــه دلیــل بزرگنمایــی بــاال در میکروســکوپ الکترونــی روبشــی عــاوه بــر بررســی کلیــت مورفولوژی
ســطح یــک مــاده ،میتــوان مورفولــوژی تکتــک دانههــا را نیــز مــورد مطالعــه قــرار داد و بررســی کــرد.
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1 Abrasive wear
2 Adhesive wear
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کاربرد میکروسکوپ  AFMدر لیتوگرافی و صنعت الکترونیک

امیرحسین جعفری /کارشناسی مهندسی مواد دانشگاه تهران

امــروزه بــکار گیــری دســتگاه  AFMدر ســاخت مــدارات الکترونیکــی
بــا ســاختارهای نانومتــری و میکرومتــری کابــرد بســیاری پیــدا کــرده
اســت .همچنیــن اســتفاده از آن در روش لیتوگرافــی رواج پیــدا کــرده و
گزینــه مناســبی نســبت بــه ســایر روشهــای موجــود لیتوگرافــی در حــال
حاضراســت .لیتوگرافــی بــر پایــه  AFMمیتوانــد طرحهــای نانومقیــاس
زیــادی را ایجــاد کنــد کــه ســاختارهای پیچیــده و نویــن بهشــدت
قدرتمنــدی را بــه همــراه داشــته باشــد.
 لیتوگرافی چیست؟

لیتوگرافــی یــا ســنگنگاری ،فرآینــد بســیار مهمــیدر صنعــت و
ســاخت نیمههادیهــا محســوب میشــود .ایــن روش بــرای الگوبــرداری
اشــکال خــاص از یــک الیــه نــازک روی بســتر ســخت ،بــرای ســاخت
مــدارات الکترونیکــی اســتفاده میشــود .بــه زبــان ســاده ،ایــن روش بــه
منظــور ســاخت ابزارهــای الکترونیکــی و نــوری شــامل ترســیم طرحــی از
یــک الگــوی خــاص از مــادهای و انتقــال و حــک کــردن آن بــر روی مــاده
دیگــر میباشــد.
مطابــق شــکل ( )1بــر روی ویفــر و زیرالیــه ،الیــه نازکــی از مــواد
اغلــب پلیمــری مقــاوم بــه نــور بــه عنــوان مــواد محافــظ ،1بــا روشهــای
خــاص مثــل الیــه نشــانی چرخشــی 2اعمــال میکنیــم ،ســپس بــر روی
الیــه نــازک ،ماســکی نــوری کــه عمدتــا از جنــس کوارتــز یــا شیشــه و
دارای الگــوی از قبــل طراحــی شــده بــوده قــرار میدهیــم .بــرای ایجــاد
طــرح ،نــور پرقــدرت فرابنفــش ( طــول مــوج بیــن  193تــا  436نانومتــر) را
روی ماســک میتابانیــم کــه ایــن نــور در هنــگام برخــورد بــه مــاده مقــاوم،
باعــث انجــام یکســری واکنشهــا درمــاده مقــاوم و تغییــر خــواص
انحاللپذیــری آن در حــال میشــود .بــرای از بیــن بــردن ماســک
ی کــه نــور ندیــده و تغییــری نکــرده ،توســط محلــول
نــوری و مــاده مقاومـ 
شــمیایی مناســب در مرحله  developشستشــو داده میشــود .ســپس در
مرحلــه اچکــردن ،طــرح نهایــی بــه زیــر الیــه منتقــل میشــود و در آخــر
نیــز در مرحلــه  ،stripباقــی مانــده مــواد مقــاوم ،درمحلــول شســته شــده
و از بیــن مـیرود .معمــوال ازمــاده (DMSOدی متیــل سولفوکســید) بــرای
مرحلــه الیــه بــرداری نهایــی اســتفاده میشــود]2[ .

 لیتوگرافی مثبت و منفی

در فرآینــد لیتوگرافــی ،اگــر تغییــر حاللیــت مــاده مقــاوم ،منجــر بــه
شکســته شــدن پیوندهــا شــود بــه آن لیتوگرافــی مثبــت و مــاده مــورد
اســتفاده آن مقــاوم مثبــت نــام دارد .از جملــه مــواد مقــاوم مثبــت میتــوان
بــه (پلــی متیــل متاکریــات)  PMMAاشــاره نمــود .امــا چنانچــه ایــن
تغییــر در خاصیــت انحاللــی ،باعــث ایجــاد اتصــاالت عرضــی در ماده شــود،
لیتوگرافــی منفــی بــا مــاده مقــاوم منفــی ماننــد  SU-8داریــم.
از جملــه تفــاوت بیــن ایــن دو روش ،حــد تفکیــک کمتــر مــواد مقــاوم
منفــی نســبت بــه مــواد مقــاوم مثبــت میباشــد.
ویژگیهایی که یک ماده مقاوم باید داشته باشد عبارت اند از:
• کنتراست باال بین ناحیههای حل شدنی و حل نشدنی
• حساسیت نوری باال
• مقاومت باال نسبت به دسته خاصی از فاکتورهای شیمیایی
که در خواص نهایی الگو و کیفیت آن بسیار اثر گذارهستند]3[ .
 روشهای مختلف لیتوگرافی

حــدود ســالهای  ،1970روشهــای مبتنــی بــر  EBLیــا لیتوگرافــی
باریکــه الکترونــی رواج پیــدا کــرد و در دهــه  80و  90میــادی روشهــای
لیتوگرافــی اشــعه ایکــس گســترش یافــت امــا از اواســط  1990تــا اواســط
 2000روش  EUV-Lیــا لیتوگرافــی اشــعه مــاوراء بنفــش قوی ،بیشــتر مورد
اســتفاده قــرار گرفــت.
اصــوال در فرآینــد لیتوگرافــی نحــوه رســیدن به الگوها توســط دســتگاهها
و روشهــای مختلــف حائــز اهمیــت میباشــد ،کــه ازایــن رو میتــوان
تکنیکهــای گوناگــون لیتوگرافــی را بــه صــورت زیــر دســته بنــدی نمــود.
3
• لیتوگرافی نوری
4
• لیتوگرافی باریکه الکترونی
5
• لیتوگرافی چاپی
6
• لیتوگرافی پروب روبشی
در لیتوگرافــی نــوری از نورهــای بــا طــول مــوج کوتــاه بــرای انجــام
فرآینــد اســتفاده میکننــد و لیتوگرافــی اشــعه ایکــس و اشــعه مــاوراء
بنفــش قــوی از زیــر مجموعــه ایــن روش بــه حســاب میآینــد .بــرای
تولیــد اشــعه مــاوراء بنفــش ،از یــک دســتگاه لیــزر پالســمای قلع ،اســتفاده
میکننــد .اشــعه تولیــد شــده توســط آیینههــا و عدسـیهای متعــدد تقویــت
میشــود .امــا در روش لیتوگرافــی باریکــه الکترونــی از منبــع گســیل
گرمــا یونــی النتانیــوم هگزابوریــد بــرای وضــوح پاییــن و از تنگســتن و
اکســید زیرکونیــوم گــرم شــده بــرای وضــوح بــاال اســتفاده میشــود و
الکترونهــای ســاطع شــده از ایــن منابــع ،توســط عدس ـیهای متمرکــز
کننــده بــرای لیتوگرافــی آمــاده میشــوند.
روش لیتوگرافــی چاپــی ،یــک روش غیــر تابشــی مبتنی بــر قالبگیری
اســت کــه بــا ایجــاد کــردن طرحــی بــر روی قطعــه ای از جنــس کوارتــز
یــا ســیلیکون انجــام میشــود .ســپس الگــوی درســت شــده بــر روی مــاده

۱لکشمراحل فرآیند لیتوگرافی[]11 resist
2 spin coating

3 PhotoLithography or optical lithography
4 Electron-Beam Lithography
5 Nano-Imprint Lithography
6 Scanning Probe Lithography
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پلیمــری قــرار گرفتــه و در اثــر اعمــال فشــار و گرمــا همزمــان بــا مرحله اچ
کــردن طــرح قطعــه بــه پلیمــر انتقــال پیــدا میکنــد]4[ .
امــروزه روش پــروب روبشــی ،بــه دلیــل وجــود محدودیتهــای
روشهــای قبلــی ،مــورد اســتقبال بیشــتری قــرار گرفتــه اســت .عمــده
محدویتهــای روشهــای بیــان شــده ،در ســاخت مــدارات ریزتــر و پیچیــده
تــر بــا وضوحهــای بــاال میباشــد ،امــا بــا اســتفاده از روش  SPL1میتــوان
حتــی بــه وضــوح زیــر  10نانومتــر نیز دســت یافــت ،همچنین قیمت ســاخت
قطعــات بــا هزینــه بیشــتر و نیــاز بــه دســتگاههای پیچیــده و گــران قیمــت
بــرای تولیــد در روشهــای قبلــی از جملــه علتهــای محبوبیــت روش پروب
روبشــی میباشــد .ایــن روش برعکــس روشهــای قبــل ،نیــاز بــه خألهــای
بــاال نــدارد و در اتمســفر محیــط هم امــکان لیتوگرافــی وجــود دارد ،همچنین
نیــاز بــه تهیــه ماســک بــرای انتقــال الگــو بــر روی زیرالیــه نــدارد ،امــا
ســرعت کــم ایــن روش در تولیــد قطعــات نســبت بــه ســایر روشها یکــی از
چالشهــای جــدی پیــش روی روش  SPLاســت.
2SPMهــا ،میکروســکوپهای روبشــی هســتند کــه بــا اســتفاده
از تمــاس بیــن نــوک پــروب و مــاده جامــد ،خــواص ســطحی مــاده را
بررســی و انــدازه گیــری میکننــد STM .و  AFMازجملــه پرکاربردتریــن
میکروســکوپهای روبشــی هســتند .در STMبــه خاطــر اینکــه ســطح ماده
مــورد بررســی ،حتمــا باید رســانا باشــد دارای محدودیــت در شناســایی و اندازه
گیــری خــواص ســطحی مــاده بــوده ،لــذا از ســال  1986دســتگاه  AFMبه
شــدت مــورد اســتقبال قــرار گرفــت و از آن در زمینــه لیتوگرافــی نانــو مقیاس
اســتفاده شــد .تکنیکهــای موجــود در ایــن زمینــه عبارتنــد از:
3
• اکسیداسیون الکتروشیمیایی
4
• انتقال ماده
5
• لیتوگرافی مکانیکی
6
• لیتوگرافی گرمایی

↙

اکسیداسیون الکتروشیمیایی

ایــن روش بــا اکسیداســیون مســتقیم ســطح ،انجام میشــود .نــوک پروب
 AFMیــا بــه اصطــاح  Tipدســتگاه کــه رســانا هــم هســت ،بیــن  3تا چند
ده ولــت بــرق مســتقیم بایــاس بــه آن میدهیــم ،ایــن کار باعــث میشــود
کــه اکســیژن موجــود ه ـوای محیــط اط ـراف نــوک دســتگاه بــا مــاده زیــر
نــوک واکنــش دهــد و ســطح مــاده را اکســید کنــد .این مقـدار از اکسیداســیون
در ســایر روشهــا مضــر اســت و فقــط در ایــن روش از ایــن مکانیــزم انجــام
میشــود .نــوک دســتگاه میتوانــد بــا ســرعت  1میلــی متــر بــر ثانیــه ایــن
عمــل را انجــام دهــد و هــر ســری محــدودهای بــه انـدازه  10تــا  100نانومتر را
بســته بــه مـواد مختلف اکســید کنــد و طــرح مورد نظــر را بــر روی مــاده مورد
نظــر ایجــاد کنــد .بعــد از ایجــاد طــرح مناطقــی کــه اکســید نشــدهاند توســط
محلــول شــیمیایی ،اچ میشــوند و ناحیههــای اکســید شــده باقــی میماننــد.
بعــد از آن مـواد از جنــس متفــاوت در قســمتهای اچ شــده نشــانده میشــود
تــا ســاختار و قطعــه مــورد نظــر بدســت آیــد .چالشهــای موجــود در اینجــا،
ســینتیک اکسیداســیون و کنتــرل رطوبت و اکســیژن موجــود در هوا اســت که
تاثیــر مســتقیم بــر کیفیــت نهایــی خواهــد گذاشــت .ایــن روش برای ســاخت
نانو ســیمهای ســیلیکونی و ســاختارهای اکســید فلزی مثــل  SiO2و ســاخت
سنســورهای آرایـهای بایــو و قطعــات نیمهرســانا مناســب اســت.
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)1 Scanning Probe Lithography (SPL
)2 Scanning Probe Microscope (SPM
3 electrochemical oxidation
4 material transfer
5 mechanical lithography
6 thermal lithography
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۲-لکشساخت ساختار  PtSiبا روش الکتروشیمیایی[]5

فرآیند انتقال مواد

در روش قبــل نیــاز بــه الکتریســیته خارجــی بــرای انجــام واکنــش
اکسیداســیون بــود ،امــا در روش انتقــال مــواد بــه منبــع الکتریکــی نیــازی
نیســت و مــواد از نــوک دســتگاه بــا اســتفاده از جــذب شــیمیایی بــه ســطح
نمونــه منتقــل میشــوند .فرآینــد ماننــد جــاری شــدن جوهــر بــر روی
کاغــذ در هنــگام نوشــتن میباشــد .مــواد داخــل مخزنــی تعبیــه شــده
درنــوک پــروب دســتگاه نگــه داشــته شــده و بــا حرکــت نــوک دســتگاه
بــر روی نمونــه مــواد بــه ماننــد جوهــر خــودکار بــر روی نمونــه قــرار
میگیرنــد و واکنــش شــیمیایی میدهنــد تــا طــرح مــورد نظــر ایجــاد
شــود .از کاربردهــای ایــن روش میتــوان بــه تعمیــر ماس ـکهای نــوری
و کاربردهــای متعــدد در زمینههــای مــواد زیســتی ماننــد چیپهــای
پروتئینــی نانــو مقیــاس نــام بــرد.

↙

لیتوگرافی مکانیکی

در اینجــا بــه وســیله نیــروی مکانیکــی نــوک پــروب بــرروی مــواد
جامــد شــیارهایی بــه عنــوان الگــو و طــرح بــر نمونــه ایجــاد میشــود.
از چالشهــای جــدی ایــن طــرح ،اصطــکاک زیــاد نــوک پــروب بــا
نمونــه و امــکان آســیب دیــدن آن و همچنیــن تغییــر شــکل نمونــه هنــگام
لیتوگرافــی اســت کــه اینهــا ســبب میشــود ایــن روش و دقــت آن تحــت
تاثیــر قــرار گیــرد.
7
دســتگاه  FFMیــا میکرســکوپ نیــروی اصطکاکــی در ایــن زمینــه
کاربــرد زیــادی دارد .بــرای حــل مشــکل آســیب ندیدن نــوک پــروب ،نیروی
متوســطی بــه ســطح اعمــال میشــود و هــر لحظــه از برخــورد نــوک بــا
ســطح نمونــه بازخوردهــای بــه دســتگاه داده میشــود تــا درصــورت لــزوم
بــا اســتفاده از موتورهــای پیــزو مانــع آســیب دیــدن نــوک پــروب بشــود.

۳لکشالگو ایجاد شده روی ماسک آلومینیومیتوسط ]6[FFM7 Friction Force Microscope

↙

لیتوگرافی گرمایی

بــه طــور خالصــه ،در لیتوگرافــی گرمایــی مــا بــا اســتفاده از اعمــال ولتاژ
بــه انبــرک دســتگاه ،دمــای انبــرک و نــوک پــروب دســتگاه را بــاال میبریــم
تــا بتوانیــم بــر روی مــواد پلیمــری بــه راحتــی طــرح مــورد نظرخــود را پیــاده
کنیــم .مــواد پلیمــری بــا رســیدن گرمــای نــوک پــروب کــه حــدود  200تــا
 300درجــه ســانتی گــراد اســت ســریعا بــه حالــت بخــار در آمــده و نواحــی
گرمــا ندیــده باقــی میماننــد و بــرای مراحــل اچ و اعمــال طــرح آمــاده
میگردنــد .در ایــن روش توجــه بــه دمــای مــورد نیــاز بــرای بخــار شــدن ماده
پلیمــری حائــز اهمیــت اســت و اگــر کنتــرل دقیقــی بــر روی دمــای نهایــی
اعمــال شــده روی ســطح نداشــته باشــیم ممکــن اســت کــه بــه زیرالیــه
آســیب زده و دقــت روش را پاییــن بیــاورد .تحقیقــات در ایــن روش نویــد
بخــش پیشــرفتهای بیشــتر در زمینــه صنعــت نیمــه رســانا میباشــد،
کــه ممکــن اســت در آینــدهای نزدیــک جایگزیــن روشهــای حــال حاضــر
لیتوگرافــی نــوری شــود.

تکنیــک بهکارگیــری از نوکــی بــا قابلیــت داغ شــدن ،بــرای ایجــاد طرح
بــر روی مــاده پلیمــری در ســاخت قطعــات نانومتــری بســیار موثــر اســت
کــه در ادامــه بــه تشــریح ایــن روش پرداختــه خواهــد شــد .دســتگاه از یــک
 cantileverانبــرک داغ شــونده تشــکیل شــده اســت .ایجــاد حــرارت
توســط اعمــال ولتــاژ بــه پایههــای انبــرک صــورت میگیــرد یکــی از
پایههــا مســئول کنتــرل ولتــاژ و گرمایــی نــوک انبــرک میباشــد کــه بــه
صــورت مــداوم دادههایــی از شــرایط نــوک بــه دســتگاه ارســال میکنــد.
پایــه وســطی مســئول ایجــاد حــرارت الزم بــرای انجــام کار اســت .هنــگام
ایجــاد طــرح دو نــوع ولتــاژ بــه سیســتم اعمــال میشــود کــه  Vhبــرای گرم
کــردن نــوک اســت و  Vfبــه زیرالیــه اعمــال میشــود تــا تمــاس نــوک
بــا ســطح نمونــه برقــرار شــود(مطابق شــکل  .)5دمــای خــود انبــرک حــدود
 1000درجــه اســت امــا دمــای نــوک بایــد در حــدود  200تــا  300درجــه
تنظیــم شــود تــا بتوانــد بــه خوبــی مــاده پلیمــری را تبخیــر کنــد و طــرح بــا
کیفیتــی ایجــاد کنــد.
تنظیــم دمــای نــوک بــا مباحــث انتقــال حــرارت مرتبــط اســت و ازایــن
راه دمــای نــوک کنتــرل میشــود .مــاده مقــاوم ،معمــوال مــاده پلیمــری
( polyphthalaldehyde (PPAپلــی فتــال آلدئیــد بــا نقطــه Tg 150
درج ـهای اســت کــه بــرای لیتوگرافــی مناســب میباشــد .در ایجــاد الگــو،
زمانــی کــه نــوک پــروب بــه مــاده پلیمــری برخــورد میکنــد مــاده فــورا بــه
مونومرهــای فــرار تبدیــل شــده و تبخیــر میشــود .ســرعت ایجــاد الگــو در
ایــن روش  2پیکســل بــر میکروثانیــه اســت در حالــی کــه ســرعت تصویــر
بــرداری آن  20میلــی متــر بــر ثانیــه اســت .تولیــد طرحهــای بــا دقــت زیــر
 10نانومتــر نیــز توســط ایــن روش امــکان پذیــر اســت.

۴-لکشنوک دستگاه و ساختارهای ساخته شده سیلیکونی با لیتوگرافی گرمایی[]7

 استفاده از  T-SPL1در الکترونیک

در طــول  70ســال گذشــته ،نیمههادیهــا بــه یــک عنصــر مهــم
در ســاخت الکترونیــک تبدیــل شــدند .از زمــان اختــراع ترانزیســتور ،دنیــای
الکترونیــک همــواره از نظــر تحقیــق ،توســعه ،ســاخت ،تولیــد دســتگاهها
و فناوریهــای جدیــد پیشــرفت ســریعی داشــته اســت .دســتگاههای
الکترونیکــی هــم بــه واســطه ایــن پیشــرفت ســریع ،دســتخوش تحــوالت
بســیار بودنــد و کاربردهــای گســترده آن در صنایــع و تولیــد ،پزشــکی و
هنــر هــرروز افزایــش یافتــه اســت .بــه مــوازات ،روشهــای ســاخت ایــن
دســتگاهها ،از گذشــته تــا بــه امــروز درحــال تغییــر کــردن بــوده و روشهــای
نویــن ،جایگزیــن روشهــای قبلــی شــدند .یکــی از ایــن روشهــا لیتوگرافی
گرمایــی میباشــد کــه امــروزه کاربــرد بســیاری در حوزههــای مختلــف پیــدا
کــرده اســت .لیتوگرافــی گرمایــی بیــش از دو دهــه اســت کــه در شــرکت
 IBMاســتفاده میشــود و در ســاخت حافظههــای ذخیــره اطالعــات بــا نــام
پــروژه  Millipedeتوســعه یافتــه اســت.

1 Thermal Scanning Probe Lithography

۵لکش )aشکل انبرک  )bولتاژها و نحوه کار )cتصویر TEMنوک پروب  )dفرمول ساختاری ماده ]8[ PPA

در ادامــه ،تصویــر مربــوط بــه مراحــل لیتوگرافــی آورده شــده کــه مربــوط
بــه ســاخت مـواد فلــزی بــر روی زیرالیه ســیلیکونی اســت .بـرای ایــن منظور
ابتـدا ســه الیه بــا ضخامتهای مختلــف از مـوادی ماننــد  PMMA، SiO2و
 PPAبــه روشهــای مختلــف الیــه نشــانی بــر روی زیرالیــه اعمال میشــود
ســپس بــا نــوک داغ پــروب دســتگاه بــر روی مــاده  PPAطــرح را ایجــاد کرده
و گازهــای اکســیژن و نیتــروژن را بـرای کــم کــردن ضخامــت مــاده  PPAو
گاز  CHF3 RIEرا ب ـرای ماســک ســخت  SiO2بــه کار بــرده میشــود تــا
لیتوگرافــی مثبــت یــا منفــی را ایجــاد کنــد .ســپس  PMMAتوســط مــاده
مخصــوص برداشــته میشــود تــا بــه زیــر الیــه ســیلیکونی برســیم .بعــد از
آن مــاده فلــزی مــورد نظــر بــا روش  2CVDروی ســیلکون نشــانده میشــود
و اضافــه م ـواد فلــزی و  PMMAتوســط محلــول ،الیــه بــرداری نهایــی
میشــود تــا ســاختار نهایــی شــکل بگیــرد و کامــل شــود .وجــود الیههــای
 PMMAو  SiO2بـرای دســتیابی بــه وضــوح بیشــتر در مرحلــه اچ کــردن و
نیــز بــه عنـوان مانعــی بیــن زیــر الیــه و نــوک داغ دســتگاه الزم اســت.
2 Chemical Vapor Deposition
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۶-لکشمراحل لیتوگرافی توسط ]8[ TSPL

در ادامــه تصاویــر برخــی از ســاختارهایی کــه بــا اســتفاده از ایــن روش
تولیــد شــده را مشــاهده میکنیــم:

۷لکش aتصویر  SEMاز آرایههای  SiNWsبا فاصله  nm 16از یکدیگر (bشمای دستگاه )cتصویر  STEMاز آرایههای  SiNWsبا فاصله  nm 7که بدلیل
اندازه زیر  10نانومتری وضوح باالیی ندارد )dتصویر  AFMاز دو ترانزیستور
ساخته شده (مستطیل سبز رنگ) []8

روش  TSPLعلــی رغــم ویژگیهــای بســیاری کــه در تولیــد
ســاختار و قطعــات نانومتــری در وضــوح بــاال دارد ،امــا همچنــان ایــن روش
صنعتــی نشــده و ســرعت کــم تولیــد ایــن دســتگاهها مانعــی بــزرگ بــرای
شــرکتهای فعــال در حــوزه ســاخت قطعــات الکترونیکــی اســت .همچنیــن
انتخــاب مــاده مقــاوم مناســب و بــا خلــوص ثابــت بــرای داشــتن یــک
الگــو دقیــق و نیــاز بــودن بــه مرحلــه اچ کــردن دقیــق مشــکل زا اســت امــا
پیشــرفتهایی بــرای حــل مشــکالت صــورت گرفتــه اســت ،مثــل اســتفاده
از دســتگاههایی بــا چندیــن انبــرک در یــک دریــف بــه جــای یــک انبــرک
بــرای ایجــاد طــرح کــه عــاوه بــر حفــظ راندمــان کار ،ســرعت انجــام ایــن
کارا بــاال بــرده و در آینــده نزدیــک جایگزیــن روشهــای متــداول کنونــی
لیتوگرافــی میشــود]8[ .
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شناسایی شیمیایی اتم های سطحی توسط میکروسکوپ نیروی اتمی
علی بیاتی /کارشناسی مهندسی مواد دانشگاه تهران

میکروســکوپ نیــروی اتمی یکــی از روشهای میکروســکوپی روبشــی
بــه حســاب میآیــد کــه در ابعــاد نانــو میتوانــد اطالعــات توپوگرافــی
(جلوههــای ســطح مــواد) را در اختیــار مــا قــرار دهــد .در ایــن مقالــه بــه
بررســی نحــوهی شناســایی اتمهــای ســطح بــا اســتفاده از دادههــای
توپوگرافــی و تحلیــل دادههــای آن پرداختــه میشــود.

↙

منحنــی  a2پنــج طیــف نیــروی دینامیــک اندازهگیــری شــده بــر
روی یــک زمینــهی  Siرا نشــان میدهــد کــه در نــوک اهــرم یــک
الیـهی اتمــی  Snوجــود دارد .بــا ایــن وجــود ،ایــن آزمایــش بــا اســتفاده از
اتمهــای مختلــف بــر روی نــوک اهــرم ،چندیــن بــار انجــام شــده اســت.
ایــن نوکهــا ســاختار و ترکیبــات مختلفــی دارنــد (قلــع یــا سیلیســیم) و
بعضــی از مواقــع تمــاس بیــن ایــن نــوک و ســطح نمونــه تعمــداً قبــل
از بــه دســت آوردن منحنــی نیــرو انجــام شــده اســت .ایــن منحنیهــا
بیانگــر یــک ویژگــی مهــم میباشــند :منحنــی بدســت آمــده توســط
اتمهــای  Siنیــروی اندرکنــش بیشــتری دارد .همچنیــن یــک مقایسـهی
معنــادار بیــن نیروهــای کوتاهبــرد اندازهگیــری شــده نیازمنــد تحلیــل دادهها
مــی باشــد تــا متغیرهــای بــه وجــود آمــده توســط نوکهــای مختلــف
کاهــش پیــدا کنــد .نتایــج بدســت آمــده نشــان میدهنــد کــه نســبت
اندرکنشهــا (نســبت بیشــترین نیــروی جــذب کوتاهبــر ِد دو منحنــی
در اندازهگیریهــای نمونههــای سیلیســیم و قلــع) تقریبــ ًا ثابــت مانــده
اســت .نســبت اندرکنــش در ایــن زمینــه  0/77میباشــد .ایــن قضیــه در
منحنــی  b2نشــان داده شــده اســت .ایــن روش بــر روی دیگــر عناصــر
ماننــد ســرب یــا ایندیــم نیــز جــواب داده اســت .دادههــا نشــان میدهنــد
کــه ایــن نســبت اندرکنــش بــرای ســرب و سیلیســیم  0/59میباشــد.
(منحنــی  c2و  )d2میانگیــن نســبت اندرکنــش بــرای ایندیــم و سیلیســیم
نیــز  0/72اســت.

روش میکروســکوپی روبشــی یکــی از روشهــای قدرتمنــد بــرای
تصویربــرداری و اندازهگیــری پارامترهــای مختلــف ســطح مــاده در ابعــاد
اتمــی میباشــد .در دماهــای پاییــن ،ایــن روش توانایــی ایجــاد طیــف تونلــی
الکتــرون 1را دارد کــه میتــوان بــا اســتفاده از ایــن طیــف ،بــه شناســایی
شــیمیایی اتمهــا پرداخــت .امــا در بســیاری از مــوارد و بــه خصــوص در
سیســتمهای عایــق ،بدســت آوردن ترکیــب شــیمیایی دقیــق ســطح یــا
ســاختارهای نانــو یــک چالش بــرای دانشــمندان میباشــد؛ قاعدت ًا با اســتفاده
از روش میکروســکوپی نیــروی دینامیــک 2میتــوان بــه ایــن مشــکل غلبــه
کــرد ،زیــرا ایــن روش میتوانــد از نمونههــای عایــق ،نیمهرســانا و فلــزی بــا
توجــه بــه شناســایی و انــدازه گیــری نیروهایــی کــه از پیونــد شــیمیایی بیــن
اتمهــای نــوک اهــرم و اتمهــای ســطح بــه وجــود مــی آینــد ،تصویربــرداری
کنــد .در ایــن مقالــه بــه بررســی دقیــق نیروهــای شــیمیایی و اندازهگیــری
آنهــا پرداختــه میشــود .ایــن عمــل بــه مــا اجــازه خواهــد داد کــه ایــن
گونــه اندازهگیریهــای شــیمیایی را بــه عنــوان یــک پایــه و اســاس بــرای
شناســایی اتمهــا حتــی در دمــای اتــاق اســتفاده کنیــم .همچنیــن در ایــن
مقالــه عملکــرد ایــن روش را بــا اســتفاده از تصویربــرداری ســطحی از یــک
بــرای تاییــد مشــاهدات تجربــی ،محاســبات در مقیــاس بــزرگ اتمی با
سیســتم آلیــاژی چالشبرانگیــز مــورد بررســی قــرار میگیــرد .ایــن آلیــاژ از اســتفاده از مدلهــای نوک-ســطح انجــام شــده اســت .در ایــن محاســبات،
اتمهــای عناصــر سیلیســیم ،قلــع و ســرب تشــکیل شــده اســت کــه خواص نــوک همگنــی کــه دارای ســاختار مختلــف بــرای روبــش اتمهــای  Snو
شــیمیایی بســیار مشــابه و همچنیــن چینــش ســطحی یکســانی دارنــد.
 Siبــر روی مــدل دارای الیــه ی ســطحی  ،Sn/Siمنحنیهــای نیــروی
شناســایی شــیمیایی تکاتمهــا و مولکولهــا از ابتــدای اختــراع کوتاهبــرد مختلفــی را بــه وجــود آورده اســت( .شــکل )e2اگــر ایــن نوکها
میکروســکوپ نیــروی اتمــی بــه عنــوان هدفــی مهــم دنبــال شــده اســت .دارای ســاختار یکســان امــا بــا اتــم متفاوتــی در قســمت انتهایــی باشــد،
در شــکل زیــر نحــوهی تشــکیل پیونــد شــیمیایی بیــن اتمهــا نشــان داده نیــروی کوتاهبــرد بــرای نــوک قلــع در برابــر نــوک سیلیســیم ضعیفتــر
بدســت میآیــد .در تمامــی ایــن محاســبات ،هماننــد آزمایشهــا ،اندرکنــش
شــده اســت:
نوک-ســطح بــرای ســطح  Siقویتــر از  Snمیباشــد.

 ۱لکششــکل  aبــه صــورت شــماتیک نحــوهی کارکــرد ایــن میکروســکوپ رانمایــش میدهــد .در قســمت  bخــط ســبز رنــگ بیانگــر ایجــاد پیوند شــیمیایی
بیــن دو اتــم میباشــد کــه نــه تنهــا نیروهــای کوتاهبــرد  ،بلکــه دارای نیروهــای
دوربــرد کــه از اندرکنشهــای واندروالســی ایجــاد میشــود ،میباشــد .منحنــی
 cنشــان دهنــدهی نیروهــای واندروالســی ،اندرکنشهــای شــیمیایی و همچنیــن
مجمــوع نیروهــا اســت .تصاویــر  dو  eنیــز بــه ترتیــب از نمونههــای قلــع و
ســرب گرفتــه شــده اســت .ابعــاد تصویــر  4/3×4/3نانومتــر مربــع میباشــد.
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Electron tunneling spectra
Dynamic force microscopy
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۲-لکشآزمایشها و محاسبات نمونههای مختلف

طبــق آزمایشــات صــورت گرفتــه و مدلهــای بدســت آمــده ،میتــوان
ایــن طــور نتیجــه گرفــت کــه اگرچــه شــکل منحنیهــای نیرو-جابجایــی
بــه اندرکنــش االســتیک بســتگی دارد امــا انــدازهی حداکثــر نیــروی
جذبــی کوتاهبــرد تنهــا بــا اســتفاده از اندرکنشهــای شــیمیایی کوتاهبــرد
مشــخص میشــود .بنابرایــن بــا اندازهگیــری نســبت نیروهــای کوتاهبــرد
حداکثــری امــکان شناســایی اتمهــا در سیســتمهای چندعنصــری وجــود
دارد .ایــن ظرفبــت از  AFMدر شــکل  3نشــان داده شــده اســت ،بــه
طــوری کــه در یــک سیســتم دارای سیلیســیم ،قلــع و ســرب ،تکتــک
اتمهــا بــه طــور مجــزا شناســایی شــدهاند .بــا اندازهگیــری نیــروی جذبــی
کوتاهبــرد ایــن آلیــاژ ،نیروهــا بــه ســه دســتهی مجــزا تقســیم میشــوند
کــه هــر دســته مربــوط بــه اتــم مرتبــط اســت.

۳-لکششناسایی اتمهای قلع ،سیلیسیم و سرب با استفاده از روش AFM
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