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اصول و کاربردهای
میکروسکوپي نیروی پاسخ پیزو
چکیده
میکروسکوپ نیروی پاسخ پیزو ،6تغییر شکل ماده پیزوالکتریک ناشی از میدان الکتریکی اعمال شده از
سوزن یک میکروسکوپ نیروی روبشی را تشخیص میدهد و آن را اندازهگیری میکند و همچنین میتواند
توپوگرافی و دامنههای (حوزههای) فروالکتریک با توان تفکیک جانبی چند نانومتری را نقشهبرداری و ترسیم
کند .این ویژگیها ،میکروسکوپ نیروی پاسخ پیزو را برای ثبت و تحقیق الگوهای حوزه فروالکتریک ،از دیگر
روشها متمایز ساخته است .در این مقاله ،اصول اساسی میکروسکوپ نیروی پاسخ پیزو در تصویربرداری
حوزه ،حالتهای تصویربرداری ،تجزیه و تحلیل تصاویر ،حالتهای پیشرفته میکروسکوپ نیروی پاسخ پیزو،
کاربردها ،مزایا و معایب دستگاه شرح داده میشود.

واژههای کلیدی
میکروسکوپ نیروی پاسخ پیزو ،پیزوالکتریک ،حوزه ،تصویربرداری.

مقدمه
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کلمه یونانی «پیزو »7به معنای فشار است .در سال  1880برادران کوری ،ژاک و پیرکوری 8پديدهاي را گزارش کردند که سال
بعد توسط هنکل ،9پیزوالکتریسیته 10نامیده شد که در آن استرس مکانیکی اعمالشده به برخی مواد ،بار الکتریکی روی سطوح
مواد ایجاد میکند و منجر به تولید میدان الکتریکی و پتانسیل متناظر با آن میشود [1و .]2رفتار پيزوالکتريک يا پيزوالکتريسيته
رفتاری است که از توليد الکتريسيته با استفاده از پالريزاسيون يک بلور در اثر اعمال تنش بهوجود میآید .شرط ضروري براي
پيزوالکتريک بودن يک بلور ،عدم وجود تقارن مرکزي در ساختار بلوري است .اثر پیزوالکتریکی توانایی برخی مواد برای تبدیل
انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی و تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی است ،موادی که این پدیده را از خود بروز میدهند
مواد پیزو الکتریک نامیده میشوند .اثر پیزوالکتریک در انواع بسیاری از مواد نظير تکبلورها ،سرامیکها ،بسپارها و مواد مرکب
دیده میشود .فعالیت پیزوالکتریکی در اکسید نسوز تیتانیوم باریوم ( )BTو در دهه  1950در محلول جامد تیتانات زیرکونات
سرب کشف شد [ .]3ترکيبات سرب – زيرکونات – تيتانات ( )PZTبا ساختار پروسکايت ،اکسید روی و کوارتز ،مثالهايي از مواد
پيزوالکتريک هستند .میکروسکوپ نیروی پاسخ پیزو یکی از مهمترین ابزارهایی است که امکان اندازهگیری و تعیین ویژگیهای
رفتار پیزوالکتریک مواد را در مقیاس نانومتر و کمتر از آن فراهم میکند .در حال حاضر ،ابزار دیگری که بتواند بهطور معمول و با
همان سهولت پاسخ الکترومکانیکی یک ماده را در مقیاس نانومتر اندازهگیری کند در دسترس نیست [.]4

اصول اساسی ميكروسكوپ نيروي پاسخ پيزو

شكل ( :2الف) تصویر توپوگرافی حالت تماسی و (ب) تصویر فاز میکروسکوپ
نیروی پاسخ پیزوي حوزهها (دامنهها) در یک اليه نازک فروالکتریک [.]9

هنگاميکه میدان الکتریکی به یک ماده فروالکتریک اعمال
میشود ،پاسخ پیزو نوسان میکند ،اگر پالریزاسیون ماده موازي
ميدان باشد ،پاسخ پیزو همفاز با ميدان است و ماده منبسط میشود
و اگر موازی نباشد ،غير همفاز و ماده منقبض میشود؛ بنابراین،
انبساط و انقباض در میکروسکوپ نیروی پاسخ پیزو ،باعث تغییر
خمیدگی پروب میشود (شکل.]9[ )3

اصول و کاربردهای میکروسکوپي نیروی پاسخ پیزو

میکروسکوپ نیروی پاسخ پیزو روشی است که از زمان آغاز
به کار آن و اولین پیادهسازی و اجرا [ ]5بهطور مداوم عالقمندان
زیادی را به خود جذب نموده است .این امر ،بهدلیل مزایای زیاد
و معایب کم  PFMاست که محققان در زمینههای مختلفی
از فروالکتریک ،نیمههادیها و حتی زیستشناسی از آن بهره
ميبرند [ PFM .]6یک نوع میکروسکوپ نیروی اتمی 11است
که تصویربرداری و دستکاری حوزههای فروالکتریک را امکانپذیر
میسازد و با نزدیک کردن سوزن تیز رساناي یک پروب 12به یک
سطح فروالکتریک (یا مواد پیزوالکتریک) و اعمال بایاس جریان
متناوب ( )ACبه سوزن ،13تغییر شکل نمونه در اثر تحریک ،از
طریق اثر پیزوالکتریک معکوس ( )CPEبهدست میآید .انحراف
تيرك 14از طریق روشهای آشکارساز دیود نوری 15تشخیص
داده میشود .در این روش ،توپوگرافی و دامنههای (حوزههای)
فروالکتریک میتواند بهطور همزمان و با وضوح باال تصویربرداری
شود [ .]7با اعمال ولتاژ الکتریکی با استفاده از سوزن رسانای
 ،AFMبه سطح نمونه ،پاسخ مکانیکی به كمك  PFMاندازهگیری
میشود .در پاسخ به محرک الکتریکی ،همانطور که در شكل ()1
نشان داده شدهاست ،انقباض يا انبساط نمونه ،باعث انحراف قابل
اندازهگيري در تيرك شده و امكان تفسير ویژگیهای پیزوالکتریک
نمونه فراهم ميشود [.]8
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شکل  :1نمايي از طرز کار  .PFMتغییر شکل نمونه در پاسخ به ولتاژ
اعمال شده [.]8

شکل ( :3الف) پاسخ پیزوی همفاز و (ب) غیر همفاز ماده پیزوالکتریک به
میدان الکتریکی اعمالی [.]9

طیفسنجی میکروسکوپ نیروی پاسخ پیزو
طیفسنجی  ،PFMروشی است كه در آن پاسخ پیزوي مکان
خاصي روی سطح نمونه ،میتواند نقشهبرداری شود؛ برای مثال،
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هنگاميکه میدان الکتریکی به یک ماده فروالکتریک اعمال
میشود ،اگر میدان ،موازی پالریزاسیون ماده باشد ،مواد منبسط
و اگر غیرموازی باشد ،منقبض میشوند .معموالً این ویژگی ماده
(فروالکتریک) را پاسخ پیزوي 16آن مینامند [ .]9از آنجا که تمام
فروالکتریکها ،پیزوالکتریک هستند ،میتوان در مورد خواص
فروالکتریک از جمله پاسخ پیزو ،اطالعات مفيدي بهدست آورد.
توان تفكيك جانبی  ،PFMاطالعاتی را در مورد رفتار الکترومکانیکی
اليههای نازک 17فروالکتریک فراهم میکند (شکل .]9[ )2
بهعنوان مثال ،اليههای نازک مواد فروالکتریک از قسمتهایی
مجزا تشكيل شدهاند که روی بسترهای فلزی رشد کردهاند ،در
بررسي فرآيند رشد اليه نازك PFM ،با توانايي بررسي حوزه
نانومتری مشخص برای پاسخ پیزوالکتریک ،ميتواند نقطهای را
كه در هنگام رشد اليه نازک داراي فروالکتریسیته 18است ،تعيين
کند .قسمتي كه در آن پاسخ پیزو وجود دارد ،به معنی وجود
فروالکتریسیته است [.]10
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بایاس  ،Vdc( dcشکل ( ،))4یا فرکانس سیگنال  ،Vac( acشکل ())4
از طریق سوزن به نمونه اعمال ميشود .این روش همچنین میتواند
برای مطالعه ویژگیهای هیسترتیک 19پاسخ پيزو مورد استفاده قرار
گیرد [ 11و .]12
ز
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اثر پیزو

ز

رابطه میان کرنش و میدان الکتریکی اعمال شده (که اغلب بهعنوان اثر
پیزو معکوس معرفی میشود) در مواد پیزوالکتریک با یک تانسور 20رتبه
( )3شرح داده میشود .مهمترین مؤلفه این تانسور برای « PFMعمودی»
مؤلفه  d33است [ .]13ولتاژ اعمال شده به سوزن طبق معادله زیر است:

اصول و کاربردهای میکروسکوپي نیروی پاسخ پیزو

)(1

)Vtip=Vdc +Vac cos (ωt

ولتاژ اعمال شده به سوزن منجر به فشار پیزوالکتریک در مواد
میشود که این کار ،موجب جابجایی تيرك بهدلیل اثر پیزوالکتریک
خواهد شد [.]14
)(2

)Z= Zdc + A (ω, Vac, Vdc) cos (ωt +φ

هنگامیکه ولتاژ به فرکانسی پایینتر از رزونانس تماسی تيرك
ميرسد ،خواهيم داشت:
شکل  :4نمايي از دستگاه میکروسکوپ نیروی پاسخ پیزو [.]9

پروب در ميكروسكوپ نیروی پاسخ پیزو
مهمترین ویژگی پروب در ميكروسكوپ نیروی پاسخ پیزو ،رسانا
بودن آن است و براي اعمال بایاس به نمونه استفاده ميشود .اين پروبها
میتوانند از طریق ساخت پروبهای سیلیسيمي استاندارد و پوشش
آنها با یک ماده رسانا بهدست آيند (شکل  .)5پوششهای متداول مورد
استفاده شامل پالتین ،طال ،تنگستن و الماس رسانا است [.]7

)(3

)Z= d33 Vdc + d33 Vac cos(ωt +φ

فرض ميشود d33 ،به حالت پالریزاسیون مواد بستگی دارد.
طبق معادله ( ،)3بزرگی پاسخ نوسانی از بزرگی  d33اندازهگیری
ميشود و اين فاز بهدلیل پالريزاسيون نمونه حساس است .مقادیر
 ،d33در محدوده  0/1 pm/Vبرای مواد پیزوي ضعیف تا 500 pm/V
برای مواد قویتر قرار دارند.
پروب در حالتهای تصویربرداری PFM

سه حالت تصویربرداری  PFMو لیتوگرافی پیزوالکتریک بهطور
خالصه در زیر توضیح داده شدهاست.
 الف .ميكروسكوپ نيروي پاسخ پيزوي عمودی
غيرصفحهاي22

در تصویربرداری  PFMعمودی ،21پالریزاسیون
با ثبت سیگنال انحراف سوزن در فرکانس نوسان اندازهگیری
ميشود .شکل ( )6تصویر  PFMعمودی اليه تیتانات سرب را نشان
میدهد .حوزههاي 23غیرموازی با پالریزاسیون غيرصفحهاي در
تصویر فاز  PFMدیده ميشود در حالیکه حوزه صفحهای 24در
تصویر دامنه  PFMبهدلیل سیگنال ضعیف پاسخ پیزوی عمودی
بهصورت خطوط زرد رنگ دیده ميشود [.]8
www.IJLK.ir
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شكل  :5تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از پروب روبشی
پوشش داده شده  .5PtIrبزرگنمایی تصاویر از تصویر (الف) به (ج)،
به ترتیب افزایش مییابد بهطوری که مقیاس در تصویر (الف) 50
میکرومتر و در (ج)  200نانومتر است( .الف) پايه ،تيرك و سوزن و (ب)
هندسه سوزن و (ج) نوک پروب را نشان میدهد .سوزن مناسب ،با
شعاع انحنای کمتر از  40نانومتر است [.]7

شکل ( :6الف) تصویر فاز  PFMعمودی و (ب) دامنه  PFMعمودی روی
توپوگرافی  AFMدر اليه تیتانات سرب ،محدوده روبش  5میکرون [.]8

 ب .ميكروسكوپ نيروي پاسخ پيزوي جانبی

 ج .ميكروسكوپ نيروي پاسخ پيزوي برداری
در  PFMبرداری ،27جهت پالریزاسیون متشکل از سه مؤلفه
پاسخ پیزو است PFM :عمودی به اضافه حداقل دو  PFMجانبی
متعامد [ .]20شکل ( )7تصویر  PFMبرداری اليه باریم تیتانات
استرانسیوم 28را نشان ميدهد .رنگ ،شناسایی جهت موضعي
پالریزاسیون را امکانپذیر میسازد .مناطق فیروزهای رنگ (آبی
تیرهتر /سبز) دارای پالریزاسیونی هستند که بهصورت عمده عمود
بر سطح اليه هدايت شدهاند .مناطقی که قرمز آبی یا سبز روشن
به نظر میرسند دارای پالریزاسیونی هستند که بهطور عمده در
سطح اليه هدايت ميشوند .شدت رنگ نقشه نشاندهنده بزرگی
پاسخ است [.]8

جداسازي  PFMعمودی و  PFMجانبی از طریق استفاده از
یک شكاف آشکارساز دیود نوري چهار قسمتی (ربعهای A، B،
 Cو  )Dامکانپذیر است (شکل  .)8ولتاژ مرکز آشکارســـاز صفر
است؛ اما از آنجاییکه محل نقطه لیزر با یک فاصله شعـــاعی از
این نقطه مرکزی حرکت میکند ،بزرگی ولتاژ خروجی بهصورت
خطی افزایش خواهــد یافت .انحــراف عمودی میتوانــد بهصورت
{( })A+B) - (C+D) / (ABCDتعریف شود بهطوری که ولتاژهای
مثبت و منفی به جابجایی عمودی مثبت و منفی تيرك نسبت
داده میشوند .بهطور مشابه ،تغییر شکل جانبـی بهصورت
{( })B+D) - (A+C) / (ABCDبرای توصیف حرکات پیچشی
مثبت و منفی تيرك تعریف میشود .بنابراين VPFM ،از انحراف
سیگنال عمودی آشکارساز دیود نوری استفاده خواهد کرد .در این
صورت تنها به مؤلفههای پالریزاسیون غیرصفحهای حساس خواهد
بود و  LPFMاز انحراف جانبی سیگنال در آشكارساز دیود نوري
استفاده خواهد كرد و فقط به مؤلفههای پالریزاسیون صفحهای
حساس خواهد بود [.]7

اصول و کاربردهای میکروسکوپي نیروی پاسخ پیزو

 PFMجانبی 25روشي است که مؤلفه صفحهاي پالريزاسيون،
از حرکت جانبی تیرک بهدلیل باياس القايي برش سطحي
شناسایی ميشود .اخيرا ً تعدادي از محققين [ ]15-18نشان
دادهاند که مؤلفه صفحهاي پالریزاسیون میتواند از انحراف جانبی
تیرک  AFMپيروي كند و این روش را برای بازسازی کاربردی
توزیع سهبعدی پالریزاسیون در حوزه تکبلورهای فروالکتریک
بهکار بردهاند .رولف 26و همکارانش از این روش بهمنظور تمایز
حوزههای  90و  180درجه در الیههای نازک تیتانات سرب
( )PbTiO3استفاده کردهاند [.]19

تفاوت سیگنالهای عمودي و جانبی در ميكروسكوپ
نيروي پاسخ پيزوي
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شكل  :8نمایش نمودارهای اثر حرکت تيرك در آشکارساز نوري.
(الف) تغییر در انحراف عمودی در اثر جابجایی عمودی و (ب) تغییر
در انحراف جانبی در اثر خمیدگی پیچشی تيرك [.]7

شكل  :7تصویر  PFMبرداری از اليه  ،BSTمحدوده روبش  1میکرون× 1
ميكرون .چرخه رنگ جهت بردار  PFMرا تعیین میکند [.]8

 PFMمیتواند براي تغيير پالریزاسیون فروالكتريك نمونه
از طريق بكارگيري باياس مورد استفاده واقع شود .هنگامی که
میدان الکتریکی اعمال شده به اندازه کافی بزرگ باشد ،میتوان
پالریزاسیون فروالکتریک معکوس را القا نمود .این فناوری میتواند
براي توضيح الگوهای پیچیده بدون تغییر توپوگرافی سطحی مورد
استفاده قرار گیرد.

 PFMدر زمینههای مختلفی به شرح زیر کاربرد دارد:
 علم مواد
در شناسایی حوزهها (دامنهها) ،پدیدههای بحرانی و انتقاالت
فازی ،دینامیک هستهای ،پلیمرهای فروالکتریک ،بلورهای مایع و
کامپوزیتها استفاده میشود.
 مواد پیزوالکتریک
در ساخت دستگاههای میکرو الکترومکانیکی ،برداشت و ذخیره
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انرژی ،سوئیچها و فیلترهای  ،RFسونار ،29استانداردهای فرکانس و
باالنس ،دی الکتریکهای  Kو خازنها کاربرد دارد.
 مواد فروالکتریک

 الکترومکانیک زیستی
در تهیه و ساخت امکانات قلبی ،سمعی ،سیگنال سلولی،
الکترومکانیک ساختاری و حسگرهاي زيستي استفاده میشوند.
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از مزایای  PFMمیتوان تهیه تصاویر با توان تفكيك باال در
مقیاس نانومتری ،تهيه همزمان تصوير توپوگرافی و اطالعات
پاسخ پیزو ،غیرمخرب بودن ،آمادهسازی آسان نمونه و دستکاری
حوزههای فروالکتریک را نام برد.
پوشش سوزن که میتواند سبب تغییر سطح تعامل (واکنش)
شود و کنتراست را تحت تاثیر قرار دهد و روبش آهسته (بهعنوان
مثال ،ده دقیقه) از معایب  PFMمحسوب میشوند.

 کاربردهای زیستی
از  PFMبا موفقیت در طیف وسیعی از مواد زیستی مانند
دندان [ ،]21استخوان ،و فیبرهای کالژن استفاده شدهاست [.]7
این فرضیه ارائه شده که پیزوالکتریسیته درونی در این مواد ممکن
است مربوط به زیستشناسی مکانیکی آنها باشد .بهعنوان مثال ،با
استفاده از  PFMنشان داده شدهاست که یک کالژن تک رشته به
ابعاد  100نانومتر عمدتاً بهصورت مواد پیزوالکتریک برشی با ثابت
پیزو الکتریک مؤثر  ~1 PM / Vرفتار میکند [.]7
 PFMامکان تفکیک اجزای آلی و معدنی سیستمهای
زیستی و مطالعه ساختار میکروسکوپی و ویژگیهای موضعي
مواد را فراهم میکند .همچنین با استفاده از  PFMبرداری
میتوان جهتگیری پروتئین در فضای حقیقی را نشان داد.
بهعنوان مثال ،ميتوان ساختار داخلی و جهتگیری رشتههای
کوچک پروتئین با وضوح چند نانومتری را در مینای دندان
انسان مشخص نمود .همچنین در سیستمهای زیستیPFM ،
میتواند برای مطالعات الکتروفیزیولوژی در سطوح سلولی و
مولکولی (بهعنوان مثال ،انتشار سیگنال در عصبها) استفاده
شود .تصاویر فاز و توپوگرافي  PFMاز فیبرهای کالژن در شکل
( )9نشان داده شدهاست.

شکل ( :9الف) توپوگرافی و (ب) تصویر فازی  PFMفیبرهای کالژن،
 1/4میکرون []8
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قابلیت مهندسی دامنه ،حافظه غیرفرار ،وسایل ذخیره اطالعات،
دینامیک و انرژی حوزه.

فصلنا مه

تخصصی

توصیـف پاسـخهای الکترومکانیکـی در
مـواد گوناگـون بهمنظـور درک و پیشـرفت
فناوريهـا از علـوم زیسـتی تـا تولیـد انـرژی
بسـیار اهمیـت دارد .در حـال حاضـر ،وجـود
اثـرات پیزوالکتریـک ،بهصـورت مسـتقیم و
معکـوس در طیـف گسـتردهای از گروههـای
مـواد ،از جملـه پلیمرها ،مواد زیسـتی ،چوب،
سـرامیک و مـواد جامـد بلـوری غیرفلـزی بـا
سـاختار بلـوری بـدون مرکـز تقارن مشـخص
شدهاسـت .بـا عالقـه رو به رشـد در اسـتفاده
از خاصیـت پیزوالکتریـک و بسـیاری از
رویدادهـا در مقیـاس نانومتری ،میکروسـکوپ
نیـروی پاسـخ پیـزو بهعنـوان ابـزار کلیـدی
در پیشـبرد تحقیـق و توسـعه برنامههـای
کاربـردی براسـاس مـواد پیزوالکتریـک و
فروالکتریکهـای صنعتـی مهـم بـه كار گرفته
شدهاسـت .میکروسـکوپ پروبـی روبشـی
بهعنـوان ابـزاری جهانـی بـرای اندازهگیـری
چنیـن سـاختارها و عملکردهـا در ابعـاد
نانومتـری پـا بـه عرصه ظهور گذاشـته اسـت.
تحقیـق بـا ایـن ميكروسـكوپ ،پیشـرفتهای
جدیـد در رشـتههای گوناگـون را ممکـن
سـاخته اسـت بهطوری کـه پیشـرفتهایی در
حوزههـای گوناگـون از دسـتگاههای ذخیـره
اطالعـات و ماشـینهای مولکولـی تـا مـواد
اصلاح شـده بـرای انرژیهـای تجدیدپذیر را
نيـز شـامل میشـود.
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)6. Piezoresponse force microscopy (PFM
7. Piezo
8. Jacques and Pierrer Curie
9. Hankel
10. Piezoelectricity
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 .3کارشناس ارشد مهندسی الکترونیک ،آزمایشگاه تولیدی و تحقیقات صنعتی آبسار کویر یزد

(11. Atomic Force Microscopy (AFM
12. Probe
13. Tip
14. Cantilever
15. hotodiod
16. piezoresponse
17. Thin Films
18. ferroelectricity
19. hystertic
20. Tensor
21. Vertical
22. Out- of- plane
23. Domain
24. In-Plane
25. Lateral

27. Vector
)28. Barium strontium titanate (BST
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