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برای  عموماً  که  است  روبشی  تونل زنی  ميکروسکوپ های  انواع  از  یکی  پایين4  دمای  روبشی  تونل زنی  ميکروسکوپ 
انجام پژوهش  در مقياس اتمی، شرایط خالء باال و دمای اتاق تا کمتر از 5 درجه کلوین طراحی شده و مورد استفاده قرار 

می گيرد. شکل )1( دو مدل از این دستگاه را نشان می دهد.
 STM این نوع ميکروسکوپ حرکت بيشتر گونه های جذب  شده  را که می توانند روی سطح نمونه، درون و یا بيرون
تبخير شوند، منجمد و متوقف می کند. حفاظی که دستگاه را خنک نگه می دارد، مانع از هرگونه نزول کيفيت نمونه شده 
و بررسی نمونه های جذب شده روی سطوح را برای هفته ها ممکن می کند؛ عالوه بر آن، تونل زنی به علت نفوذ کم تر در 
سوزن، پایدارتر است. LTSTM کاهش تحرک در دمای پایين، شناسایی جزیيات رفتار نفوذ و برهم کنش گونه های انفرادی 
قابليت بررسی و  یا جانبی،  روی سطح را ممکن می سازد ]1[. همچنين به دليل کاهش و حتی توقف حرکت چرخشی 
مطالعه ساختار داخلی مولکول به وسيله این دستگاه وجود دارد. الزم به ذکر است همانند سایر تجهيزات شناسایی، الزم 

ميکروسکوپ تونل زنی روبشی دمای پایين، 
دستکاری  روبشی،  تونل زنی  ميکروسکوپ 
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انواع  از  یکی  پایين  دمای  روبشی  تونل زنی  ميکروسکوپ 
آزمایش  در  انجام  برای  که  است  روبشی  تونل زنی  ميکروسکوپ های 
مقياس اتمی، شرایط خالء باال و دمای کمتر از 5 درجه کلوین طراحی 
شده است. از مزایای این ميکروسکوپ، کم ترین انحراف حرارتی و باالترین 
پایداری، امکان انجام آزمایش در دمای متغير، تعویض سریع و ایمن نمونه 
و سوزن، اندازه گيری های هم زمان STM و AFM، مصرف کم نيتروژن و 
هليوم مایع در دمای پائين، دستکاری اتمی / مولکولی در سطوح است. 
این دستگاه برای انجام مطالعات مختلف در زمينه فوق  رساناهای دمای 
باال، نانولوله های کربنی، سطوح فلزات نجيب و ناخالصی در نيمه هادی ها 
به کار می رود. همچنين به  عنوان روش تصویربرداری قدرتمند در دیناميک 

سياالت استفاده می شود.
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است که LTSTM کاليبره شود. برای کاليبراسيون می توان از نمونه گرافيتی و الیه های نازک طال استفاده نمود ]2[.
دقيق  کنترلي  تونلی،  جریان  عوامل  و  نمونه  سطح  از  نقطه  هر  بر  و  شده  کنترل  دیجيتالی  به  صورت  روبش  قسمت 
LTSTM را می توان برای انجام اندازه گيری های طيف سنجی )به عنوان مثال، )Z(Iز، )I)Vز( تعيين  اعمال می شود؛ بنابراین 
 خواص الکترونی یا ارتعاشی نمونه، برهم کنش بين سوزن و نمونه و انواع دست کاری اتمی استفاده کرد. ثبت تمام اطالعات 
پایين  دمای  تونل زنی  ميکروسکوپ  از  استفاده  با  مولکولی   - اتمی  غيره( طی دست کاری  و   I)t(، U)t(،  XYZ)t(، dI/dU(

ممکن است.
مزایای استفاده از ميکروسکوپ تونل        زنی دمای پایين به شرح زیر است:

 کار در دمای پایين )کمتر از 5 کلوین(؛
 کم ترین انحراف حرارتی و باالترین پایداری؛

 امکان انجام آزمایش در دمای متغير؛
 تعویض سریع و ایمن نمونه و سوزن ]3 و 1[؛

 اندازه گيری های هم زمان STM و AFM؛
 مصرف کم نيتروژن و هليوم مایع در دمای پائين LN2 و LHe؛

 انتقال نمونه سرد؛
 دستکاری مولکولی؛

 فوق العاده پایدار در دمای پایين؛
 ترکيب آماده سازی و آناليز؛

 قابليت حمل آسان نرم افزار و سخت افزار.
برای اندازه گيری دما در LTSTM، از یک المنت گرمایی و یک دیود سيليسيوم استفاده می شود. سامانه گرمایی موجود 
در آن، قابليت تغييرات دمایی سریع بين 5 تا 60 درجه کلوین )در حالت هليوم دمای پایين( و 78 تا 250 درجه کلوین 
)در حالت LN2( را فراهم می نماید. بر مبنای سيم پيچي که در قسمت پشت صفحه نمونه قرار گرفته، ميدان های مغناطيسی 
می نمایند.  جلوگيری  گرما  توليد  از  ابررسانا  سيم های  از  استفاده  کار،  هنگام  در  می شوند.  توليد   LTSTM در  عمودی 

کویل های مغناطيسی برای جریان های متناوب یا مستقيم در دسترس هستند ]5 و 4[.

شکل 1: دو مدل دستگاه ميکروسکوپ تونل زنی روبشی 
دمای پایين
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میکروسکوپ تونل زنی روبشی

ساخت دستگاه STM توسط گرد بينيگ5 و هاینریش روهرر6 
در سال 1981، تالش بشر را برای دیدن اتم ها ميسر ساخت ]7 و 
6[. اصول کلي کار STM بدین صورت است که این ميکروسکوپ 
از نوعي جریان الکتریسيته با عنوان جریان تونلي استفاده مي کند. 
در محدوده 4-7  نوک  تيز دستگاه  و  بسيار ظریف  سوزن  معموالً 
آنگسترومي از سطح نمونه، که موقعيتي تعادلي بين حالت جاذبه 
)3 تا 10 آنگستروم( وحالت دافعه )کم تر از 3 آنگستروم( است، نگه 
الکترون ها  موقعيت،  این  در  بایاس  ولتاژ  اعمال  با  مي شود.  داشته 
بين سوزن و نمونه تونل مي زنند و جریاني ایجاد مي شود که قابل 
اندازه گيري است. جهت این جریان تونلي نيز، بسته به عالمت ولتاژ 
ولتاژ  اگر  است.  برعکس  یا  و  به سوزن  نمونه  از  و  متفاوت  بایاس، 
بایاس بزرگ تر از صفر باشد، الکترون ها از تراز اشغال  شده اتم سوزن 
به تراز خالي اتم نمونه و اگر ولتاژ بایاس کوچک تر از صفر باشد، 
الکترون ها از تراز اشغال  شده اتم نمونه به تراز خالي اتم سوزن تونل 
مي زنند. جریان تونلي حاصل، تابعي از موقعيت سوزن، ولتاژ اعمال 

شده و چگالي موضعي ترازهاي نمونه است ]8[.
تصاویر STM در واقع اندازه ای از شدت الکترون باالی سطح 
کمترین  تيره  رنگ های  و  بيشترین  روشن  رنگ های  است.  نمونه 

مقدار را نشان می دهند.
تونلی  جریان  در   STM به وسيله  نمونه  سطح  تصویر  معموالً 
می شود. تهيه  سوزن   - آنگسترومی سطح  چند  فاصله  در  و  ثابت 

کاهش فاصله سوزن تا سطح نمونه و روبش سطح با سوزن، حرکت 
تک اتم ها و تک مولکول ها را در طول سطح به وسيله نيروهاي کوتاه 
برد، ميسر می سازد. روی سطوح فلزی، به طور معمول از این نيروها 
و ساختارهای  استفاده شده  مواد جذب شده  سطحی  برای حرکت 
نظير  متفاوت  فرآیندهای  کلی  به طور  می شوند.  مونتاژ  مصنوعی 
برهم کنش نيرو، تهييج غيراالستيک الکترون های تونل زن و ميدان 
الکتریکی توليد شده سوزن می تواند قابليت جابجایی کنترل  شده 
به عنوان   .)2 )شکل  کند  ایجاد  را  سطحی  جذب شده های  مواد 
مثال، در دست کاری عمودی مواد جذب شده  سطحی روی سطوح 
و   STM سوزن  بين  جذب شده ها  برگشت پذیر  انتقال  نيمه رسانا، 

سطح دارای اهميت است.

شکل 2: دست کاری جانبی در راستای X و حرکت مولکول ها یا اتم ها 
در طول سطح، دست کاری عمودی در راستای Z و انتقال اتم ها یا 

.STM مولکول ها بین سطح و سوزن

نيازی  اتمی  برای دست کاری  پائين  بسيار  از دماهای  استفاده 
اساسی است که به دو دليل مورد توجه است:

 انتشار یخ زدگی سطح؛
 رسيدن به پایداری لغزشی کافی برای انجام دست کاری با دقت 

اتمی ]4[.

LTSTM روش

برای تهيه تصاویر با تفکيک باال در مواردی که در اثر افزایش 
مواد  گيرند)مانند  قرار  تخریب  مورد  است  ممکن  حرارت  درجه 
روبشی  الکترونی  ميکروسکوپ های  از  غيره(  و  رسوبات  ارگانيک، 
تونل زنی  ميکروسکوپ   .]9[ می شود  استفاده  پایين  حرارت  درجه 
روبشی که تحت خالء بسيار زیاد و در دمای حدود 4 درجه کلوین 
کار می کند، به منظور جابجایی و دست کاری اتم ها کاربرد دارد. بدین 
منظور تلفيق با ابزارهای استاندارد بررسی علمی سطح مانند اوژه7 
و اسپکتروسکوپی، پراش الکترون با انرژی پایين8 و همچنين منابع 
تبخير برای رشد مقطع نازک نيازمند است. سامانه طوری طراحی 
نمونه  بين بخش های مختلف محفظه،  امکان دست کاری  شده که 
می تواند  نمونه  دارد.  وجود  نمونه  اندازه گيری  و  مشخصات  تعيين 
نمونه در ميکروسکوپ  نگهداری  به محل  از محفظه ميکروسکوپ 
تونل زنی روبشی، یعنی محل اندازه گيری، منتقل شود ]10[. محل 
بهترین  LTSTM طوری طراحی شده است که  نمونه در  نگهداری 
عملکرد برای STM و AFM به دست آید )شکل3(. طراحی بسيار 
محدوده  در  پایداری  با  ارتعاشات  دقيق  بررسی  روبشگر،  محکم 

پيکومتر را تضمين می کند.

شکل3: الف( نگهدارنده لنزها و ب( محل نگهداری نمونه.

محدوده دمایی قابل استفاده در روبشگر STM، 5 تا 150 درجه 
کلوین، متنوع است. همچنين در دمای پائين و در تعادل حرارتی، 
ميزان انحراف کم )کوچکتر از 2 آنگستروم بر ساعت( است. استفاده 
از LTSTM به منظور ایجاد قابليت های بيشتر در حال بهبود است.

مطالعه در دماهای پائين یا باال، امکان بررسی نمونه را با فلزات 
مختلف و اتم های گوناگون گاز ممکن می سازد. این دستگاه برای 
نانولوله های کربنی،  انجام مطالعات مختلف در زمينه فوق رساناها، 
سطوح فلزات نجيب )مطالعات کاندو9( و ناخالصی در نيمه هادی ها 
را نشان می دهد   LTSTM به کار می رود. شکل )4( نمای دستگاه 

.]11[
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LT-STM شکل 4: نمای دستگاه

دسترسی نوری و تبخیر درجا

LTSTM قابليت تبخير درجا با استفاده از دو تبخيرگر در زمان 
عملکرد STM را دارد. با نمونه رو به پائين، رسوب مواد از زیر امکان پذیر 
است. عالوه  بر این، در محدوده وسيعی در راستاي 10mm( Z( برای 
موقعيت سوزن، امکان خروج سوزن از منطقه تبخير وجود دارد. کارکرد 
سپر حرارتی )شامل دو جفت سپر حرارتی خصوصاً برای نيتروژن و 
از 5 درجه  است. ميکروسکوپ در شرایط کمتر  آسان  مایع(  هليوم 
کلوین کار می کند و برای به حداقل رساندن اثر گرما، محافظ دارای سه 
دسته متحرک انتخابی و قابل تنظيم است. شکل )5( دسترسی نوری 
و تبخير درجا در LTSTM را نشان می دهد ]12[. چهار مجرای نوری 
)OA( هميشه باز هستند، درحالی که پنجره های کوارتز قابل تعویض 

ضد مادون قرمز بوده و از تأثيرگرما جلوگيری می کنند.

شکل 5: الف( عملکرد دستگاه با دمـای کمتر از 5 درجه کلوین، 
ب( هم زمان با بسته شدن دریچه تعویض نمونه ها به وسیله حسگرها 
دریچه تبخیر باز می شود. ج( هم زمان با بسته شدن دریچه تبخیر 

دریچه تعویض نمونه ها به وسیله حسگرها باز می شود.

مثال هایی از میکروسکوپ تونل زنی روبشی دمای پائین

در مطالعات LTSTM، تغييرات چگالی حالت های فرومغناطيسی 
الیه های نازک مانگانيت به صورت تابعی از دما موضوع بسيار جذابی 
است. طيف سنجی تونل زنی و به دست آوردن تصویر سطح از طریق 
برای مطالعه چنين  مناسبي  تونل  زنی روبشی، روش  ميکروسکوپ 
در  روبشی  تونل زنی  ميکروسکوپ  از  استفاده  و  است  قابليت هایی 
LaPrCaM-  دمای پائين را ترویج می کند. در مانگانيت هایي نظير

مجزای  بخش های  که  کوری10(،  )دمای  بحرانی  دمای  در   ،nO3
کاهش  می کنند،  شدن  ادغام  به  شروع  فرومغناطيسی  ميدان های 
شدید مقاومت مشاهده می شود ]13[. مطالعه رفتار این ميدان ها، 
تابع دمای مورد استفاده در LTSTM است. یک مانگانيت در دمای 

اتاق به صورت جامد عایق است.
)در  مواد  مقاومت  پيک های  کوری،  دمای  تا  دما  کاهش  با   
می شوند.  ظاهر  فلزی(  حالت  در  مقاومت  شيب  کاهش  موقعيت 
انتقال از حالت نارسانا به حالت فلزی با استفاده از رفتار ميدان های 
مغناطيسی در طول مانگانيت مشخص می شوند. هنگامی که ميدان 
حدود 10 تسال است، افت بزرگی در مقاومت ایجاد می شود که این 
پدیده مقاومت مانگانيتی بسيار بزرگ11 است ]14[ )قابليتی است 
که در بعضی از فلزات وجود دارد؛ به طوری که بيشتر منگنزهای بر 
پایه اکسيدهای پروسکيت، مقاومت الکتریکی شان با حضور ميدان 
مغناطيسی تغيير می کنند(. این ميدان ها ابتدا در نواحی مجزا ایجاد 
و سپس زمانی که به حد اشباع مغناطيسی برسند، گسترده خواهند 
ميدان  اشباع  ماهيت  مانگانيت،  شيميایی  ترکيب  به  بنا  و  شد 
مغناطيسی تغيير خواهد نمود. استفاده از مقياس آنگستروم به وسيله 
LTSTM در این مورد بسيار کاربردی است و امکان آناليز و بررسی 
انتقاالت فاز را در زمان واقعی ميسر می نماید.در این خصوص، هدف 
در  ميکروسکوپ  این  از  استفاده  با  انتقاالت  این  از  تصویربرداری 
نظریه های  است.  تسال   9 ميدان های  در  کلوین   10 حدود  دمایی 
انرژی جفت شدگی هاند12، و اثر جان - تلر13 در توضيح سازوکار 
که  اندازه گيری هایی  تمام  هستند.  ضعيف  بسيار  مانگانيت،  رفتار 
ممکن است این تئوری ها را تایيد یا رد کند تاثير شگرفی در فهم 
مناسبی  تجربی  روش   LTSTM مطالعات  دارد.  مانگانيت ها  رفتار 

برای این اندازه گيری ها محسوب می شود ]15[.
LTSTM بر خالف STM در شرایط درجه حرارت بسيار پایين 
و ميدان مغناطيسی قوی استفاده می شود. لذا باید از مواد مناسب 
برای ساخت آن  استفاده شود. استفاده از ماکور14، به عنوان ساختار 
اصلی بدین منظور مناسب است. ماکور یک سراميک شيشه ای قابل 
در  مختلف  اشکال  با  که   93×10-7  °C انبساط  ضریب  با  تراش، 
استحکام  باال،  دي الکتریک  قدرت  داراي  ماده  این  است.  دسترس 
در خالء، پایداري قدرتي و ابعادي، مقاومت شيميایي بوده و قابل 
تغيير  پائين  C° 1000 است و در دمای  تا   استفاده در دماهاي 

شکل نمی دهد.
شکل )6( ساختار ماکور را که در LTSTM استفاده می شود، 
نشان می دهد. مواد دیگری نظير مس و فوالد ضدزنگ نيز به ترتيب 
برای افزایش هدایت و مقاومت در ساخت LTSTM به کار می روند. 
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پروب LTSTM نيز از فوالد زنگ نزن ساخته می شود.

شکل 6: ساختارهای سفید از ماکور ساخته شده است.

سامانه ضد لرزش LTSTM از سه مخزن نيتروژن که روی یک 
حرارتی15،  عایق  محفظه  شده است.  تشکيل  گرفته،  قرار  پایه  سه 
در  که  قوی  مغناطيسی  ميدان های  و  می کند  سرد  را   LTSTM
هوا  از  بالشتکی  روی  شده است  ایجاد  آلومينيومی  صفحه  اطراف 
متوقف می شوند. همچنين براي کاهش نوسانات، سرب به صفحه 
اضافه شده تا با افزایش وزن کل سامانه، نوسانات کاهش یابد. در 
شکل )7( سامانه ضد لرزش در LTSTM نشان داده  شده است ]13[.

شکل 7: سامانه ضد لرزش

نيمه هادی ها،  مولکول ها،  طيف سنجی  و  تصویربرداری 
فوق رساناها و دست کاری اتم ها، مثال هایی هستند که در آن پایين 
جذب شده  گونه های  تحرک  دارد.کاهش  مهمی  نقش  دما،  بودن 
سطحی در دمای پائين، اجازه تجزیه و تحليل دقيق رفتار، سازوکار 
ميسر  را  سطح  روی  منفرد  گونه های  بين  برهم کنش  و  انتشار 
می نماید. LTSTM به لحاظ حرارتی عایق بندی شده و دارای قابليت 
تغيير دما در محدوده 5 تا 300 درجه کلوین است. STM دمای 

را که می توانند روی  بيشتر گونه های جذب شده   ای  پائين، حرکت 
سطح نمونه، داخل یا خارج STM تبخير شوند، منجمد می کند.

سطح یا گونه های مواد جذب شده سطحی می توانند هفته ها بررسی 
شوند و طی زمان طوالنی در دمای حدود 4 درجه کلوین  و در حالی که 
STM سرد باقی مانده است، هيچ گونه تخریب نمونه، مشاهده نمی شود. 
در طراحی کریواستات، زمانی که STM در پایين ترین دماست، مصرف 
ليتر در هر 48 ساعت( است. کمترین  پایين )4  هليوم مایع بسيار 
جریان تونلی مورد استفاده 2 پيکوآمپر است. سامانه دسترسی نوری 
روی نمونه، از یک تلسکوپ برای کنترل محل دقيق سوزن استفاده 
می کند، انتقال نمونه می تواند در دمای پایين صورت گيرد. هليوم سرد 
شده به عنوان بازوی مکانيکی، امکان آماده سازی، آناليز و انتقال نمونه ها 
در دمای بسيار پایين را مهيا می نماید. در LTSTM امکان کنترل این 

مراحل با استفاده از یک نرم افزار قوی وجود دارد ]15[.

LTSTM کاربرد

براي  تصویربرداري،  عالوه بر  روبشي،  تونل زني  ميکروسکوپ 
جابه جایي و دست کاري اتم ها نيز استفاده مي شود ]16[. جابه جا کردن 
اتم ها اهميتي ویژه  دارد  به طوري  که ساخت قطعات الکترونيکي در 
ابعاد اتم از جمله اهداف بسيار مهم دست کاري اتم هاي مواد است. الزم 
به ذکر است که نرم افزار مورد استفاده، این قابليت را ميسر می نماید. 
دست کاري سطح نمونه با سوزن، براي تغيير توپوگرافي نمونه و ایجاد 
سامانه  داراي   STM است:  توجه  جالب  نظر  دو  از  جدید،  ساختار 
کنترل دقيق موقعيت به  شکل اتمي است که دست کاري بسيار دقيق 
در مقياس اتمي را ممکن مي سازد و پس از اصالح سطح با سوزن، 
تصویربرداری با همان سوزن انجام مي شود و به دستگاه دیگری نياز 
نيست. انواع روش های دست کاری اتمی - مولکولی و آناليز ساختار 

سطحی به ترتيب در شکل های )8( و )9( نشان داده شده اند ]1[.
مولکولی،  طيف سنجی  پژوهش های  انجام  به منظور   LTSTM
استفاده  فلزات، مغناطيس ها مورد  گازهای روی  ابررساناها،  کربن، 
قرار می گيرد ]1[. این دستگاه برای انجام طيف سنجی در مقياس 
بار  چگالی  امواج  مطالعه  در  همچنين  می رود.  کار  به  نيز  اتمی 
دیناميک  در  قدرتمند  تصویربرداری  روش  به عنوان  الکتریکيی16 و 

سياالت استفاده می شود ]18[.

برای تصویربرداری  به طور گسترده  ابتدا   LTSTM
و دست کاری انفرادی اتم ها و مولکول های روی سطوح 
به منظور  همچنين  است،  گرفته  قرار  استفاده  مورد 
پژوهش در سطح مولکولی مانند تعویض پيکربندی و 
ساز وکار انتشار در مقياس اتمی به کار گرفته می شود. 
نيتروژن درجه  و  به همراه هليوم   LTSTM نسل دوم 
در  عملکرد  قدرت  و  باال  پایـداری  با  پایين  حـرارت 
آزمایش های  برای  پژوهش،  به منظور  کلوین  درجه   5
پيچيده با اندازه گيری های طوالنی  مدت گسترش یافته 

است ]12[.
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پی نوشت

1. کارشناس ارشد زمين شناسی - دانشگاه فردوسی مشهد - آزمایشگاه 
مرکزی

2. کارشناس ارشد شيمی تجزیه - پژوهشگاه صنعت نفت – پژوهشکده 
کاتاليست و نانوفناوری

3. عضو کارگروه تخصصی SPM - شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

4. Low Temperature Scanning Tunneling Microscope 
(LT-STM)

5.Gerd Binnig

6. Heinrich Rohrer

7. Auger 

8. Low Energy Electron Diffraction Spectroscopy 

(LEED)

9. Kondo

10. کوری واحدی از رادیو اکتيویته است

11. Colossal Magnetoresistance (CMR)

12. Hunds coupling energy

13. Jahn-Teller effect

14. Macor®

15. Dewar

16. Charge Density Wave (CDW)

شکل 8: انواع دست کاری اتمی - مولکولی با استفاده از سوزن میکروسکوپ تونل زنی [1]

شکل 9: تصویر و آناليز ساختار سطحی با استفاده از دستکاری اتمی ]17[
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