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تونل زني  ميکروسکوپ  روبشي،  تونل زني  طيف سنجي 
روبشي، چگالي موضعي ترازهاي الکتروني و گاف نواري.
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طیف سنجی تونل زنی روبشی6 روش آزمایشگاهی 
است  روبشی7  تونل زنی  میکروسکوپ  در  قوي 
گاف  و  انرژي8  حالت هاي  چگالی  بررسی  که 
نواري9سطوح و مواد روي آنها را در مقیاس اتمی 
ممکن می کند. همچنین اطالعات مهمی در رابطه 
با توزیع خاص سیستم های الکترونی را در اختیار 
STS، در حالت جریان  به طور کلی  قرار می دهد. 
بررسی  نمونه،   – سوزن  بایاس  اعمال  با  ثابت 
جریان  موضعی  اندازه گیري  انجام  و  تغییرات 
و   )dI/dV( تونلی  هدایت  اندازه گیري  تونلی، 

مواردي دیگر را در بردارد.

چکيده

طیف سنجی تونل زني روبشی

 در مطالعه نانومواد
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میکروسکوپ تونل زنی روبشی اولین نوع از سري میکروسکوپ هاي پروبی روبشی است که امکان بررسی مستقیم 
اتم ها و مولکول ها را براي اولین بار ممکن ساخت)شکل 1(. در این میکروسکوپ، هنگام روبش سطح یک نمونه هادي، 
با استفاده از برقراری جریان تونلی بین یک سوزن تیز و سطح نمونه هادي، اطالعات با ارزشی از سطح نمونه به دست 

می آید ]1[.
هنگامی که نوک تیز سوزن دستگاه دارای ولتاژ معینی نسبت به سطح نمونه باشد و در فاصله چند نانومتری سطح 
رسانا حرکت کند، در اثر پدیده تونل زنی الکترونی از فضاي خالی بین سوزن و نمونه جریانی عبور کرده و جریان تونلی 
برقرار می شود. شکل )2( پدیده تونل زنی الکترونی براساس مکانیک کوانتوم را نشان می دهد. هنگام روبش سطح نمونه، 
تغییرات بسیار اندک جریان ناشی از وجود ناهمواری های سطح به تصویر تبدیل می شود. تصویر ایجاد شده، نشان دهنده 
آرایش فضایی نوار هدایت فلز یا نیمه هادی است. به کمک این میکروسکوپ می توان آرایش اتم ها در سطح شبکه را نیز به 

تصویر کشید. صحت تصویربرداری این روش وابسته به شرایط محیطی و میزان تیزی سوزن است ]1[.

.]1[ STM شکل 1: دو نمونه دستگاه ميکروسکوپ

شکل2: رفتار موجي ذره اي الکترون و توصيف عبور جريان از سد )پديده تونل زنی الکترونی( ]1[

با اختراع میکروسکوپ تونل زنی روبشی، عالوه بر امکان تهیه اطالعات توپوگرافی، تهیه یک سری اطالعات از حاالت 
الکترونی و طیف انرژی از قابلیت رسانایی )هدایت( دینامیکی موضعی )dI/dV( نیز میسر است. این روش که حجم 
زیادی از اطالعات و جزئیات حاالت الکترونیکی در سطوح مختلف را تهیه می کند، طیف سنجی تونل زنی روبشی نامیده 

می شود ]2[.
گراف های )V-I( با استفاده از روش STS به دست می  آیند. بدین منظور با قرار دادن سوزن دستگاه روی یک نقطه 
از نمونه و خاموش کردن سیستم بازخورد، جریان تونلی به صورت تابعی از ولتاژ در محدوده )VSet تا VSet-( اندازه گیری 
می شود. برای به دست آوردن نتایج تکرارپذیر و قابل قبول، بهتر است که گراف فوق از سطوح صاف تک الیه به دست آید. در 
این حالت، جریان تونلی بین اتم هاي نوک سوزن و نقطه ای از سطح دقیقاً زیر آن اتم، جریان می یابد و اثرات شکل سوزن به 
کمترین مقدار می رسد. اندازه گیری باید در زمانی بسیار کوتاه انجام شود تا سوزن معادل با شعاع تک مولکول انحراف یابد. 
در دمای اتاق، میزان سرعت انحراف، 1 نانومتر بر دقیقه تا 0/02 نانومتر بر ثانیه است. انحراف سوزن در اندازه گیری های 

)I)V طی زمان 3 الی 5 ثانیه، تقریباً 0/06 تا 0/1 نانومتر خواهد بود ]5-3[.
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)STS(طيف سنجی تونل زني روبشی 
قوي  آزمایشگاهی  روش  یک  روبشی  تونل زنی  طیف سنجی 
بررسی چگالی  که  است  روبشی  تونل زنی  میکروسکوپ  کاربرد  در 
موضعی ترازهاي الکترونی10 و گاف نواري سطوح و مواد روي آنها 
حالت  در   ،STS کلی  به طور  می کند.  ممکن  اتمی  مقیاس  در  را 
و  تغییرات  بررسی  نمونه،   – سوزن  بایاس  اعمال  با  ثابت  جریان 
انجام اندازه گیري موضعی جریان تونلی، اندازه گیري هدایت تونلی 
در  تونلی  جریان  آنجایی که  از  می کند.  میسر  را  غیره  و   )dI/dV(
 5 Å میکروسکوپ تونل زنی روبشی تنها در ناحیه اي با قطر تقریباً 
روش هاي  دیگر  با  مقایسه  در   STS روش  بنابراین  می شود،  ایجاد 
طیف سنجی که به طور متوسط در ناحیه بزرگ تری انجام می شوند، 

منحصربه فرد است.
توسط  روبشی  تونل زنی  طیف سنجی  با  آزمایش ها  اولین 
 - نمونه  بین  بایاس  اعمال  با  آنان  شد.  انجام  روهرر12  بینیگ11و 
سوزن، تغییرات اتم های شبکه سیلیسیم )111( را در ابعاد )7×7( 

نانومتر مربع مشاهده کردند.
روش STS توانمندی های متنوعی به شرح ذیل دارد:

نواري  الکترونی و گاف  ترازهاي  امکان بررسی چگالی موضعی   
سطوح و مواد روی سطوح در مقیاس اتمی؛
 امکان نمایش ساختار الکترونی سطوح؛

بایاس  برحسب  تونلی  جریان  موضعی  اندازه گیري  امکان   
نمونه - سوزن، ترسیم منحنی )I-V( و اندازه گیري مقدار هدایت 

تونلی)dI /dV(؛
 امکان بررسی تغییر خواص الکتریکی نانومواد به دلیل حساسیت 

بسیار زیاد به تغییرات دانسیته ترازهای نمونه در مقیاس اتمی؛
امکان کاربرد در فشار متغیر، دمای متغیر، گازهای متناوب و   

محلول ها؛
 امکان توصیف رفتار گوناگون مولکول ها و تغییر هدایت مولکول ها 

به روش های متفاوت؛
 امکان ارزیابی خواص انتقال بار نانوذرات انفرادی با ابعاد مختلف، 
طوری که ارتباط مستقیم مشخصه تونلی در محیط شیمیایی خاص 

را با ساختار مولکولی ذرات میسر کند؛
 تشخیص ترازهای الکترونی نوار ظرفیت از سطح جامد، در حالی 
که توانایی آن برای تشخیص ترازهای الکترونی پر)در نوار ظرفیت( 

محدود است ]6-8[.

 روش های تهيه نمودارهای طيف سنجی تونل زنی
از  بسیاري  در   STM استاندارد  توپوگراف ها ي  آوردن  به دست 
ممکن  توپوگرافیکی  نتایج  مقایسه  و  سوزن   - نمونه  بایاس هاي 
است ساده ترین روش طیف سنجی باشد ]9[. بایاس نمونه - سوزن 
می تواند در طی یک روبش، خط به خط تغییر کند. این روش، دو 

تصویر یک در میان در بایاس هاي مختلف ایجاد می کند ]7[.
توپوگراف ها ي جریان ثابت، عالوه  بر دانسیته ترازهاي الکترونی 
نمونه و سوزن، به فاصله  نمونه و سوزن نیز وابسته است ]9[. براي 
به دست آوردن هم زمان نمودار )I-V( و تصویر توپوگرافی، الزم است 

که ولتاژ اعمال شده بر )z( پیزو، حذف و فاصله سوزن – نمونه ثابت 
بدون   )I-V( اندازه گیري  مناسب،  موقعیت  در  و  شود  داشته  نگه 
سامانه بازخورد صورت گیرد. بایاس سوزن – نمونه در مقادیر معینی 
جاروب شده و جریان تونلی ثبت می شود. پس از به دست آمدن طیف، 
بایاس سوزن – نمونه به مقدار مناسب براي روبش برگردانده شده و 
روبش آغاز می شود. با استفاده از این روش می توان ساختار الکترونی 

نیمه هادي ها در گاف نواري را مورد بررسی قرار داد.
طیف سنجی تونل زنی تصویري جریانی13، روشی از STS است که 
در آن منحنی )I-V( در هر نقطه از توپوگراف STM ثبت می شود. 
ممکن است یکی از دو طیف سنجی تونل زنی روبشی فاصله ثابت، یا 

فاصله متغیر براي ثبت منحنی ها ي )I-V( به کار برده شود.
در روش طیف سنجی تونل زنی روبشی با فاصله ثابت14، سوزن، 
 )V( بر حسب )I( روبش را در محل دلخواه متوقف می کند تا منحنی
به دست آید. فاصله سوزن - نمونه به گونه ای تنظیم می شود تا به جریان 
دلخواه برسد که این مقدار می تواند متفاوت از جریان تنظیم شده اولیه 
باشد. با خاموش کردن سیگنال بازخورد پیزو )z( و جلوگیری از تغییر 
بایاس استفاده شده به پیزو )z( به وسیله سیستم بازخورد، فاصله نمونه 
– سوزن ثابت نگه داشته می شود. بایاس نمونه - سوزن در مقادیر معین 

جاروب شده و جریان تونلی ثبت می شود ]10[.
متغیر15، همانند  فاصله  با  روبشی  تونل زنی  روش طیف سنجی 
می افتد.  اتفاق  بازخورد  اثر  شدن  خاموش  واسطه  به   CS-STS
زمانی که بایاس نمونه - سوزن در مقادیر معین جاروب شود، فاصله 

سوزن - نمونه به طور پیوسته با کاهش بایاس کم می شود.
نمونه در  و  فاصله سوزن  میزان  تعیین کمترین  با  به طورکلی، 
سطح  روي  سوزن  شکستن  از  نمونه،   – سوزن  ولت  صفر  بایاس 
رسانایی  اندازه گیري  براي   ،VS-STS می شود.  جلوگیري  نمونه 
قبیل  این  است.  مفید  بزرگ  نواري  گاف ها ي  با  سیستم ها یی 
شکاف  بررسی  و  نوار  کناره ها ي  دقیق  تعیین  برای  اندازه گیري ها 

ترازها مناسب هستند.
 )V( نسبت به )I( می تواند از دیفرانسیل گیري ،)dI/dV( هدایت
و  حرارتی  انحراف  یا  پیزو  خزش  از  جلوگیري  براي  آید.  به دست 
حرکت ناحیه روبش مورد مطالعه در زمان روبش، تعداد پیکسل ها 
می تواند کاهش یابد. از آنجایی که در برخی روبش های طیف سنجی 
تونل زنی تصویري جریان، به عبارت دیگر، روشی از STS که منحنی 
)I-V( در هر نقطه از توپوگراف STM ثبت می شود، می تواند بیش 
قطعی  کوچک  خزش  و  انحراف  وجود  بکشد،  طول  ساعت   12 از 

است ]11[.

 تفسير داده ها 
در  نمونه  نواري  گاف  آمده،  به دست   )I-V( منحنی ها ي  از 
در   )I( مقدار  رسم  با  می شود.  تعیین   )I-V( اندازه گیري  محل 
به  نواری  گاف  - سوزن،  نمونه  بایاس  برحسب  لگاریتمی  مقیاس 
راحتی تعیین می شود. اگرچه تعیین گاف نواری از ترسیم خطی 
منحنی )I-V( نیز ممکن است، ولی مقیاس لگاریتمی حساسیت 

را افزایش می دهد.
 ،)V( سوزن   – نمونه  بایاس  برحسب   )dI/dV( هدایت  ترسیم 
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میسر  را  نواری  گاف  و  باند  لبه ها ی  موقعیت  تعیین  امکان 
می کند. زمانی که بایاس نمونه - سوزن کمتر از توابع کار نمونه 
و سوزن باشد، هدایت به عنوان یک تابع از بایاس نمونه - سوزن 
تقریب  معموالً  است.  مرتبط  الکترونی سطح  ترازهاي  دانسیته  با 
در  اندازه گیری ها  این  تفسیر  به منظور  تونلی  جریان  در   WKB
- سوزن  نمونه  کار  توابع  به  نسبت  – سوزن  نمونه  پایین  بایاس 
تقریب  T مجهول است ولی در  اگر چه عموماً  استفاده می شود. 
WKB در یک موقعیت ثابت به طور یکنواخت با بایاس سوزن و 

می یابد. افزایش  نمونه 
از آنجایی که جریان تونلی و هدایت به دانسیته ترازهاي الکترونی 
سوزن و احتمال انتقال تونلی بستگی دارد، به دست آوردن اطالعات 
درباره دانسیته ترازهاي الکترونی نمونه بسیار مشکل است ]9-13[.

 مثال هايی از نمودارهای طيف سنجی تونل زنی روبشی
کار  تابع  مورد  در  اطالعات  تهیه  برای   ،)IZ( طیف سنجی 
می رود.  به کار  سوزن  کیفیت  بررسی  نیز  و  سطوح  میکروسکوپی 
شکل های )3( تا )5(، منحنی های )IZ( را روی سطوح مختلف که 
با استفاده از میکروسکوپ هاي NTMDT و نما تهیه شده را نشان 

می دهند.

شکل 3: منحنی تيز IZ نشان دهنده وضعيت نوک سوزن تيز تهيه شده با 
NTMDT ميکروسکوپ

شکل 4: منحنی IZ روی سطح طال تهيه شده با ميکروسکوپ

شکل 5: منحنی IZ سطح باهدايت مختلف تهيه شده با ميکروسکوپ 
NTMDT، شکل منحنی در نقاط با هدايت مختلف، متفاوت است ]14[

برای ترسیم )IV(، ابتدا باید تصویر توپوگرافی در I0 و V0تهیه 
بازخورد خاموش و ولتاژ  از تصویر، مدار  شود، سپس در هر نقطه 
بایاس در مقادیر متفاوت تنظیم شده و شدت جریان های متفاوت 
ثبت  شوند. شکل )6(، نشان دهنده نمونه ای از منحنی )IV( به دست 
آمده روی سطح طال و شکل )7(، نمونه ای از منحنی )IV( به دست 

آمده روی سطحی با هدایت مختلف است.

شکل 6: نمودار )IV( روی سطح طال تهيه شده با ميکروسکوپ

شکل 7: منحنی )IV( به دست آمده روی سطحی با هدايت مختلف تهيه شده با 
.]14[ NTMDT ميکروسکوپ
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با  و  مشابه  ساختار  دارای  مولکول های  همکارانش  و  بوم16 
ارتفاع متفاوت نظیر آلکان تیول ها را مطالعه کرده و دریافتند که 
این ترکیبات با ساختار مشابه ولی ارتفاع متفاوت، دارای هدایت 
الکتریکی مختلف هستند. بررسی طیف هدایت آلکان تیول ها به 
این  هدایت  که  داد  نشان  روبشی،  تونل زنی  طیف سنجی  کمک 
مشخص  همچنین  دارد.  بستگی  زنجیرشان  طول  به  مولکول ها 
روی  آن  فیزیکی  جهت گیری  تغییر  با  مولکول  هدایت  که  شد 
گزیل  متیل  تترا  مولکول  مثال،  به عنوان  می کند.  تغییر  سطح 
مطالعه  افقی  و  عمودی  مختلف  جهت گیری  دو  در  تیول17  دی 

شدند )شکل 8(.

شکل 8: دو جهت گيری مولکول TMXYL روی سطح طال )111(

در ساختار TMXYL افقی، تیول از دو سمت به سطح اتصال 
یافته است و در ساختار TMXYL عمودی رو به باال، اتصال یک 

تیول روی سطح طال )111( وجود دارد]14[.
ارتفاع  سطح،  روی  ساختار  دو  این  جهت گیری  تغییر  با 
فیزیکی مولکول و گروه های انتهایی آن که به سوزن میکروسکوپ 
 )I-V( نتایج   ،)9( شکل  بود.  خواهند  متفاوت  می شوند،  متصل 
و )dI/dV( را که روی این دو ساختار با دو جهت گیری متفاوت 
که  می دهند  نشان  فوق  نمودارهای  می دهد.  نشان  شده،  انجام 

مورفولوژي مولکول بر خواص الکتریکی آن اثر دارد.

شکل 9: نمودارهای dI/dV و I-V روی ساختار TMXYL با دو جهت گيری 
متفاوت ]16[.

کوچک،  بایاس  ولتاژهای  در  که  می دهد  نشان   )I-V( نتایج 
ساختارهای TMXYL بدون توجه به جهت گیری، عایق هستند. 
TMXYL با جهت گیری رو به باال )حالت  هدایت کمتر مولکول 
1( نسبت به مولکول TMXYL با جهت گیری افقی )حالت 2( به 
علت افزایش ارتفاع حالت )1( نسبت به حالت )2( است ]14[.

محدوديت ها   
توان  با  شگفت انگیزي  طیف سنجی  اطالعات   STS چه  اگر 
برخی  داراي  اما  می دهد،  قرار  اختیار  در  سه بعدي  تفکیک 
برای  حساسیت   فاقد   STS و   STM است.  نیز  محدودیت ها 
بایاس  آنجایی که  از  هستند.  نمونه  شیمیایی  خواص  تشخیص 
محدود   )±  Ф/e( به  تونل زنی  آزمایش های  در  نمونه   - سوزن 
می شود )Ф ارتفاع ظاهري سد است(؛ STM و STS تنها درگیر 
تشکیل  ازآنجایی که  هستند.  نمونه  ظرفیت  الکترونی  ترازهاي 
می کند،  آشفته  بسیار  را  ظرفیت  ترازهاي  شیمیایی،  پیوند 
 STS و STM استخراج اطالعات ویژه عنصر از طریق آزمون های

است. غیرممکن 
در  زیادي  اهمیت  سوزن  شکل   ،STM در  روبش  هنگام 
  STS اطالعات  اعتبار  و  سه بعدي  تفکیک  توان  آوردن  به دست 
تصویر  یک  اتمی  تفکیک  توان  آوردن  به دست  به منظور  دارد. 
متأسفانه سوزن هاي  اما  باشد.  تیز  باید خیلی  توپوگرافی، سوزن 
الکترونی غیریکنواخت داشته باشند  بسیار تیز می توانند ساختار 
سوزن هاي  می کنند.  تولید  اعتمادي  غیرقابل  طیف سنجی  و 
به دست  براي  ضعیف  سه بعدي  تفکیک  توان  تهیه  با  کند  خیلی 

مقبول تر هستند ]9[. معتبر،  آوردن طیف سنجی 
به صورت  را  سوزن  تهیه  فرآیند  همکارانش  و  فینسترا18 
و  ترازها  هموارتر  دانسیته  با  سوزن هایی  ساخت  برای  درجا19 
از  فرآیند  این  در  دادند.  توسعه  فلزی  آزاد  الکترون های  رفتار 
استفاده  انتهای سوزن  برای حرارت موضعی  جریان نشر میدانی 
می شود که به ذوب موضعی و تبلور مجدد منجر شده و سطوحی 
با  این فرآیند سوزن هایی  پایین تشکیل می شود.  انرژي  با سطح 
طیف تونلی تجدیدپذیر تولید می کند. از آنجایی که توان تفکیک 
کمتر  فواصل  دارد،  بستگی  نمونه   - سوزن  فاصله  به  سه بعدي 
و  طرح ها   توپوگرافی،  در  باالتر  تفکیک  توان  و  نمونه   - سوزن 

اشکال را در طیف ها ي تونل زنی تیره می کند.
فراوانی  مزایای  دارای   STM و   STS محدودیت ها ،  این  وجود  با 
فلزات،  موضعی  الکترونی  ساختار  ردیابی  امکان  و  هستند 
روش هاي  با  که  مقیاسی  در  نازک  عایق هاي  و  نیمه رساناها 
می دهند.  قرار  اختیار  در  را  است  غیرممکن  طیف سنجی  دیگر 
توپوگرافی  و  طیف سنجی  داده هاي  روش ها،  این  در  همچنین 

می توانند در یک زمان ثبت شوند ]11[.
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دستگاه STM ساختار ساده ای دارد و به صورت تجاری در دسترس است و اگر به دقت با آن کار شود، بررسی نمونه 
بدون آسیب رسیدن به آن امکان پذیر خواهد بود. به کمک این دستگاه، هدایت الکتریکی موادی که روی سطح در مقیاس 

نانومتر هستند، به دست می آید و به مواد آلی یا سیستم های مولکولی محدود نمی شود.
در این دستگاه، زیرپایه هادی یا نیمه هادی مورد نیاز است. برای اندازه گیری هدایت و انجام مطالعات طیف سنجی با 

STM فقط باید نمونه روی سطح قرار گیرد و آماده سازی های پیچیده در آن وجود ندارد.

STS به تغییر دانسیته ترازهای الکترونی نمونه در مقیاس اتمی و گاف نواري سطوح بسیار حساس است. تغییرات 

در خواص الکتریکی نمونه های مورد مطالعه به سهولت قابل بررسی است که می تواند شامل تشخیص بار در یک رخداد 
شیمیایی باشد. اندازه گیري موضعی جریان تونلی برحسب بایاس نمونه - سوزن، ترسیم منحنی )I-V( و اندازه گیري مقدار 
هدایت تونلی نیز به کمک این روش امکان پذیر است. عالوه بر این، مطالعات STM و STS در محیط های مختلف از جمله 

فشارها، دماها و گازهای متفاوت و حتی در محلول ها نیز قابل انجام است.
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