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مقدمه•
وانمي تكهگفت سخنرانييک، در فینمنريچاردبه نام دانشمندي 1959سالدر 

ه توان بميشرطيداد به صفحه دايره المعارف را در ابعاد يک سر سوزن جا هزار 25

انجام شود و اتم ها را مولکولاتم و مقیاسدر كارهاكهكردپیداهدف دست اين

.بچینیميکييکيخواهیمميخودمان كهطوري

ار بيکاست را مولکولهمان اتم و كهجهان ماده ايمواد پايه كهاست كافيتنها 

.بچینیممولکولبه مولکولاتم به اتم و ديگر

ها به آزمايشگاهها و اتم ها را در مولکولتوانند ميدر حال حاضر هزاران دانشمند 

.ببیننداندازه بزرگ 
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(AFM)اتمینيرویميکروسکوپ ( 1

AFM رودميبه كار مواد در ابعاد نانومتر سطحيخواص و ساختار بررسيبرايكهاست دستگاهي.

AFMهاي قابل كاركرد محیط -

داشتن محدوديت كمتر نسبت به ساير پروب ها-

انواع سطوحبررسيامکان-

خواص قابل اندازه گیري زياد-

استفاده از اين قابلیت ها براي بررسي سطوح-

AFMچند نوع سوزن در 
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AFMاجزای دستگاه •
ظريفو تیزبسیارسوزن يک-

(cantilever)تیرک -

الکتريکپیزوبازوي-

لرزانکروكش پشت -

AFMنحوه عملکرد •
ينیرويبه هنگام مجاورت سوزن با سطح نمونه، -

.شودميبه سوزن وارد 
ميتیرکاز سطح باعث خم شدن ناشينیروي-

.شود
توسط تیرکخمیدگيمیزاناز آگاهيبا -

انتهاييمکانو معلوم بودن نوريديودهاي
.ودشميسوزن مشخص فضاييموقعیت، تیرک
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به سه دسته AFMبر اساس محدوده عملکرد سوزن مدهاي -
:تقسیم مي شوند

تماسی. 1
بین مي گويند كه نیروياي ناحیة تماس تعريف به ناحیه مطابق -

.باشدسوزن و سطح دافعه 
شبه تماسی. 2
از چکي به عالوة بخش كوبه ناحیة بین ناحیة تماسي و غیر تماسي -

تماسيشبه ناحیة ( آنگستروم30آنگستروم تا 4حدود )تماسي ناحیة 
.گويند

غير تماسی. 3
در اين ناحیه نیروي بین نوک و-

.سطح از نوع جاذبه مي باشد

یه انسانی تهکروموزمهاینمونه ای از تصویر 
AFMشده توسط 

دو مد تماسی و غیر تماسی
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کاربردها•
اده به آمنیازمختلف، عدم محیطيشرايطاغلب سطوح در بررسيدر محدوديتدقت باال، عدم -

ررسيبتواناييو بعديسه تصاويرتهیه، گیرياندازه باالينمونه در اغلب موارد، سرعت سازي

سطحيانواع خواص 

ر، ، ارتباطات از راه دوبیولوژي، علم مواد، خودروسازي، هوا فضا ، الکترونیکدر AFMاستفاده از -

...،داروسازي، انرژي

:عبارت است ازتکنولوژيمختلف هايدر حوزه  AFMاستفاده از دلیل-

ذشت تحوالت ساختار و خواص ادوات با گبررسي, ساختار و خواص ادوات ساخته شدهكیفیتبررسي

ادواتخوردگيو متالورژي, اصطکاكيفرآيندهايمطالعة, مختلفشرايطزمان و در 
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(STM)تونلیروبشیميکروسکوپ( 2

سطوحاز خواص برخيساختار و بررسيبراياين دستگاه 

همچنینرسانا هستند و حديتا كهبیولوژيکرسانا، مواد 

نشانياليهرسانا زيراليهرويكهنارسانانازکهاياليه 

.رودميبه كار نانومتر، زير، در حد ابعاد اندشده 

ن سوزن آمده بیبوجودالکتريکيجرياندستگاه ايندر سطحيهندسه و خواص گیرياندازه مبناي

.و سطح است

.دشومياستفاده غیرمستقیمو مستقیمدو صورت به STMخواص نقاط مختلف سطح از تعییندر 
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STMنحوه عملکرد دستگاه •
سانا رتیزنوکو ظريفبسیاراتصال سوزن -

پیزوالکتريکبازوييکبه 

ونهنمسوزن نسبت به سطح مکانتنظیم-

سطح نمونه و بینولتاژ اعمال اختالف -

سوزن 

محدوده مناسبسوزن در تنظیم ارتفاع -

ت به دستونلياندازه گیري جريان اخردر -

ات آمده از سوزن به منظور تعیین خصوصی

سطح
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نزديك ميداننوریميکروسکوپ ( 3
(SNOM)روبشی 

بشيرونزديک میداننوريمیکروسکوپيهايدستگاه كاراساس 
.شدكشف NichollsوAshتوسط  1972سالدر 

نیرويپمیکروسکودستگاه شبیهبسیارحقیقتدستگاه در ينا
.نوريهايمیکروسکوپمي باشد تا  (AFM)اتمي

قدرت نمونه باتوپوگرافياز خوبيبسیارتصوير SNOMدستگاه 
.میدهدخوبيعموديتفکیک
سطح روبشبرايپروب آنها در SNOMو  AFMدستگاه تفاوت 

.باشدمي
ح سطتوپوگرافيتعیینبر عالوه  SNOMدستگاه نوکهمچنین 

 .رودميكاربه نیزنمونه كردنروشن براي

SNOMو AFMمقایسه ای از 
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SNOMنحوه عملکرد دستگاه •
.مي باشدAFMهمانند دستگاه SNOMيک دستگاه عملکرد 

.شودبه نمونه توسط فیبر نوري، نور تابیده مي ولي در اينجا 
.مي شودنور بازگشت شده از نمونه توسط يک فیبر ديگر جمع 
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کاربردها•
يا فتولومینسانسقابلیت بازتاب بدست آوردن -

نور از كريستال هاي فوتونیکاندازه گیري انتشار -

لیزريهدايت امواج در ساختارهاي -

هاتصاوير با قدرت تفکیک باال از سلول تهیه -

ايساختار فازها در پلیمرهاي اليه بررسي -

بررسي ساختار داخلي ژل هاي پلیمري-

نزديک–دهي پلیمر توسط میکروسکوپ نوري میدانشکل -

 SNOMتک مولکول ها توسطاسپکتروسکوپي -
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SEMروبشی ميکروسکوپ الکترونی ( 4
.پرتو الکتروني به نمونه مي تابديک  TEMمانندنیز SEMروبشي در میکروسکوپ الکتروني 

از موالً مع( تفنگ الکتروني)الکتروني منبع 

ته نوع انتشار ترمويونیکي فیالمان يا رش

سیل اما استفاده از منابع گ. استتنگستني 

ش میدان براي قدرت تفکیک باالتر، افزاي

-Kev 30معموالً الکترون ها بین. استيافته 

دو يا سه سپس , شوندشتاب داده مي 1

كوچک عدسي متمركزكننده پرتو الکتروني را

نه مي كنند، تا حدي كه موقع برخورد با نمو

و اجزاي آنSEMتصويري از دستگاه .نانومتر است10-2بین قطر آن حدوداً 
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SEMنحوه کار •
.مواد غیرهادي معموالً با اليه نازكي از كربن، طال يا آلیاژ طال پوشش داده مي شوند

.باال باشندنمونه ها بايد عاري از مايعاتي با فشار بخار 

.دادقرار میکروسکوپ در مي توان را سانتي متر 20تا15بزرگيمعموالً نمونه هايي به 

SEMکاربرد های •
نانومتر100تا 3حد برابر با قدرت تفکیک در 105تا 10بزرگنمايي از سطوح در تصويرگرفتن -

كنترل كیفیت و بررسي عیوب قطعات نیمه هادي-

نوريبررسي نمونه هاي متالوگرافي، در بزرگنمايي بسیار بیشتر از میکروسکوپ -

عمیقبررسي مقاطع شکست و سطوح حکاكي -

هاارزيابي جهت كريستالوگرافي اجرايي نظیر دانه -

بررسي قطعات نیمه هادي براي آنالیز شکست، كنترل عملکرد و تأيید طراحي نمونه ها-
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ESEMمحيطی الکترونی ميکروسکوپ ( 5

از میکروسکوپ الکتروني محیطي استفادهSEMبه دلیل برخي محدوديت هاي 

.مي شود

الکترونيهاي میکروسکوپ الکتروني محیطي نیز مانند تمامي انواع میکروسکوپ 

باشد كه و متمركز كردن پرتو الکتروني مي براي تولید يک منطقه خأل داراي 

.همیشه در فشار پايین قرار دارد

.مورد نیاز است(  kpa 60بیش از)به عالوه  يک منطقه با فشار باال 

 .تکنیک ويژه از يکديگر مجزا گردندتوسط يک اين دو ناحیه بايد به نحو مطلوب و 

-pressure)فشارمحدود كننده يا توسط دريچه هاي كوچک و پنجره عبور الکترونفیلم هاي كار يا توسط اين 

limiting aperture, PLA) مي پذيردانجام.
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اجزا و نحوه عملکرد•
ه حداقل دو دريچه براي محدودكردن مؤثر فشار ايجاد شد

.مي باشددر ستون الکترون اپتیکي مورد نیاز 
طريق سیستمي از لوله ها و از PLA1جريان گاز از میان 

از پمپ ها به بیرون پمپ مي شود و فقط بخش كوچکي
پمپ ها و سوپاپ بقیه .میکندنشت  PLA2طريقگاز از 

نیاز در محفظه نمونه وفشار مورد نگه داشتن ها براي 
همچنین براي تسهیل انتقال نمونه به داخل و خارج از

.سیستم به كار گرفته مي شوند
ز شده يک فاصله مشخص در داخل گاز، يک پرتو متمركتا 

ل دارد و اگر يک نمونه به اين محدوده منتقمناسب وجود 
د مورشود يا در اين منطقه وجود داشته باشد، مي تواند 

.گیردقرار مطالعه 
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(TEM)میکروسکوپ الکتروني عبوري . 6
.ها استالکتروني عبوري يکي از مهم ترين و پركاربرد ترين دستگاه میکروسکوپ 

دستاين روش اندازه و شکل ذرات را با دقت حدود چند دهم نانومتر به 

.مي دهد كه به نوع ماده و دستگاه مورد استفاده بستگي دارد

عبوريعالوه بر تعیین شکل و اندازة ذرات به وسیلة میکروسکوپ الکتروني 

تركیبويژگي هاي ديگر مواد نانوساختاري مانند ساختار بلوري و برخي 

.را نیز مي توان بدست آوردشیمیايي 

.در اين روش از گسیل پرتو الکتروني براي تعیین ويژگي هاي ماده استفاده مي كنند

 Thermoionic)ترمويونیکمختلفي تولید مي شود كه از مهم ترين آنها مي توان به گسیل روش هاي پرتو الکتروني به 

Emission) كردگسیل میداني اشاره و.

.باريکه تولید شده با برخورد به سطح ماده و بازگشت اين پرتو خواص ماده را مشخص مي كند
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طیف سنجي الکترون اوژه. 7
سطحطیف سنجي الکترون اوژه يک روش آنالیز استاندارد در فیزيک 

.فصل مشترک ها استو 
باال از ضرورياتاتمي بودن سطح نمونة مورد مطالعه و خالء فوق 

.روش مي باشداين 
روندساير زمینه هاي مهم استفاده از اين روش عبارتند از مطالعة 

آنالیزهمچنین و ( تحلیل الکتروني)اليه و تركیب شیمیايي سطح رشد 
.نمونهراستاي عمق در 

ي بیرون الکترونتفنگ الکترون ها توسط باريکه اي از الکترون هاي فرودي كه از يک تحريک AESدر فرآيند طیف سنجي 
.مي آيند انجام مي شود

.در نتیجة فرآيند اوژه، الکترون هاي ثانويه اي با توزيع انرژي نسبتاً تیز بدست مي آيند
.به دلیل محدوديت درعمق فرار الکترون هاي اوژه، اين روش، يک روش آنالیز حساس به سطح است

بیرون انداختن يک و kيا Lاي تراز هسته با يونیزاسیون الکترون فرودي اولیه اصول كار به اين صورت است كه يک باريکه 
.الکترون، يک حفره در آن تراز ايجاد مي كند

در نتیجه ساختار الکتروني اتم يونیزه شده.الکترون فرودي و الکترون تراز هسته اي، اتم را با انرژي نامعلومي ترک مي كنند
بازآرايي مي شود 
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(FIB)باريکه يوني متمركز . 8
.مي كنداين دستگاه بیشتر شبیه دستگاه میکروسکوپي الکتروني روبشي عمل 

اشعهجاي اشعه الکتروني از به  FIBاين تفاوت كه در دستگاه هاي با 

.گالیم استفاده مي شوديون هاي 

با برخورد اشعه به سطح نمونه اتم هاي سطحي به صورت يون هاي مثبت 

.و منفي يا به صورت اتم هاي خنثي از سطح جدا مي شوند

هاياز سیگنال هاي ناشي از يون هاي خارج شده از سطح و يا الکترون 

.شوداستفاده مي براي تصوير برداري ثانويه 

.همچنین در نمونه هاي نارسانا از يک تفنگ الکتروني كم انرژي استفاده مي شود

.استدر صنعت نیمه هادي بوده  FIBتا به امروز بیشترين كاربرد دستگاه 

TEMآنالیز عیوب، بهسازي مدار، تعمیر ماسک ها و آماده سازي نمونه هاي  :از اين كاربردها عبارتند از برخي 
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موادمهندسیوهانيمه هادیدرFIBدستگاههایقابليت
XeClو XeFكمک گازهاي زدايش به -1

دهي فلزاترسوب -2

كاري مواد تا قدرت تفکیک چند ده نانومترماشین -3

واز سطوح با استفاده از الکترون ها تصويرگیري -4

يون هاي ثانويه

زدايش مادهاز كنتراست دانه ها بدون تصويرگیري -5

دروضعیت شیمیايي سطوح به خصوص بررسي -6

خوردگيمطالعات 

زني و تصوير برداري از سطوحمقطع -7
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جدول مقايسه برخي پروب هاي روبشي
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با تشکر از توجه شما


