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 (AFM,STM)نانولیتوگرافی با استفاده از میکروسکوپ هاي پروبی روبشی

  کارشناسی ارشد مهندسی برق -آرام قادري

 چکیده

 لیتوگرافی به دست و نانو (SPM)روبشی  یهاي پروب ي میکروسکوپ انجام شده در زمینه ات نتایج تحقیقاین گزارش که از گردآوري 
سمت        سمت، که ق سه ق شکل از  سکوپ  آمده، مت سمت  ها، اول معرفی میکرو سی   حوهن) ، AFM ,STMها ( SPM دوم معرفیق برر

ب دهی ماده، اچ ها ،نحوه تابش الیه محافظ، رسـو  SPMبه بحث نانولیتوگرافی با اسـتفاده از   قسـمت سـوم  سـطوح، حاالت کاري و  
سیون و      کردن،  سیدا صالحات حرارتی، اک ست.    DPNا شده ا ستفاده از   ايیااز مز پرداخته  ها می توان کاهش   SPMلیتوگرافی با ا

ساخت،  سبت به روش هاي         دماي کار  خطاي ثبت  صی، هزینه کم ن صر ناخال ستفاده از اکثر عنا کم، نیاز به تجهیزات کم، ایمنی، ا
ــب پذیر بودن نوك آن می توا معایبدیگر باتوجه به دقت باال و   ــرعت و بازدهی کم، احتمال خطا در طی مدت باتوجه به آسـ ن سـ

 را می توان برشمرد. AFMپروب، مجازي بودن تصاویر حاصل از 
 
 

 .AFM ،STM، نانولیتوگرافی، روبشیهاي پروب میکروسکوپ :کلید واژه

 
 مقدمه
ج افراد و تیم هاي پژوهشــی  اثر انکار ناپذیر و قابل توجهی بر زندگی انســان گذاشــته اســت، حاصــل رن که و پیشــرفت علمتوســعه 

ستند.      شگران دیگري ه سیاري بوده که آنان نیز ادامه دهنده راه پژوه سط قرن   ب ل و همراه اکثر تاکنون با 20علم الکترونیک در اوا
  حاصــل هاســت، که این قابل حمل بودن، دن و ویژگی قابل حمل بودن آندي بور، و این همراه شــدن به دلیل کاربعلوم دیگر شــده

ه هاي مهم، هزینیکی از فناوري SMTباشد.ساخت مدارهاي مجتمع و قطعات   مینانو منجر به ساخت مدارهاي مجتمع  فناوري هاي 
سته بندي نیاز    ر عناص  حل خالص سازي راهمواره در ساخت این قطعات از م  بر، پیچیده و کاربردي می باشد که  صلی تا ساخت و ب ا
 به بازرسی و کنترل آنها می باشد.

سی و کنترل   س   قرص سطوح در بازر سیلی شده براي پردازش امآم یهاي  سیون و    هایی چون نفوذ،ده  سیدا صحت ویفر  اک .... از لحاظ 
شود،   سی  شیمی و الکترونیک را بر       برر سی متخصصان علم و مواد، فیزیک حالت جامد،  سی   که این برر شت که تجهیزات برر آن دا

 ... انجامید. AFMو  SEM ، TEMاین گسترش به ایجاد میکروسکوپ هاي مختلف از جمله  سطوح را گسترده تر کنند و
بودند، که اندك اندك با گسترده شدن علم توانستند به ابزارهایی  روبشی فقط جهت بررسی سطوح   یهاي پروبدر ابتدا میکروسکوپ 

نیاز به اینکه لیتوگرافی این جه ســاخت فراوان مدارهاي مجتمع هاي اخیر با توتبدیل شــوند. در طی ســالســطوح براي دســتکاري 
شود نیز افزایش یافت، به نحوي که اکنون یکی از روش هاي نانو    ستره تر  سکوپ    قطعات گ ستفاده از میکرو   یهاي پروبلیتوگرافی ا

 د.  می باش (AFM,STM)روبشی
 

 کلیات
ساخت       امروزه در ساخت قطعات نیمه هادي باتوجه به اینکه تجیهزات  شور  در زمینه علم مواد و  شی و تحقیقاتی ک اکثر مراکز آموز

ساخت در مراحل اولیه ختم می گردد         شنایی به  سی و آ ستر سیار باالیی دارند د شد، و در   هزینه ها ب صورت تئوري می با و فقط به 
سکوپ هاي پروبی          وگرافی برخی مراکز این تجیزات نانو لیت سترش حیطه کاري میکرو ست وجود دارد. گ صی ا صا که براي امور اخت

شکل کمک نماید و پلی براي          ساده تر به رفع این م شرایط کاري  ستفاده از هزینه اندك و  شی می تواند تا حد قابل توجهی با ا روب
 اتصال محققان نوپا به فعالییت هاي عملی باشد.
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 وع آشکارسازانواع میکروسکوپ از نظر ن .1,1
ضوع   سکوپ  گزارشدر اینجا باتوجه به مو سکوپ   هاي الکبه میکرو شاره، و میکرو شی  یپروبهاي ترونی و نوري فقط ا  و  AFM روب

STM 7(به تفصیل شرح داده شده اند.( 
 
 

 )7(ها از لحاظ نوع آشکارشازمعرفی انواع میکروسکوپ )1جدول(
 روبشی پروبهاي میکروسکوپ

 
 میکروسکوپ نوري

 
 هاي الکترونیمیکروسکوپ

 میکروسکوپ نیروي اتمی
 

 میکروسکوپ نوري عبوري
 

 میکروسکوپ الکترونی روبشی
 

 میکروسکوپ نیروي جانبی
 

 روسکوپ نوري بازتابیمیک
 

 میکروسکوپ الکترونی روبشی
 

 میکروسکوپ نیروي مغناطیسی
 

 میکروسکوپ میدان نزدیک نوري
 

 
 

 STM میکروسکوپ تونلی روبشی .۱٫۲
و ایده   شود. نوك یک پروب سالم  در میکروسکوپ تونلی روبشی، سطح نمونه بوسیله سوزنی نوك تیز، بنام تیپ یا پروب روبش می      

لیل و به د بودهکه در نوك آن تنها یک اتم جاي می گیرد؛ بنابراین از حساسیت بسیار باالیی برخوردار    طوريهآل، بسیار تیز بوده، ب 
ها را در سطح نمونه آنالیز نماید و با استفاده از تجهیزات بلنديتواند در حد نانومتر، کوچکترین پستی یا ابعاد بسیار کوچک خود می

 نمایشگر نمایش دهد. روي و نرم افزارهاي موجود در دستگاه، داده هاي بدست آمده را بصورت تصویر بر
ش    سکوپ تونلی روب سکوپ    ،(STM)ی میکرو ضو در خانواده میکرو شی ب اولین ع سکوپ در    ه هاي پروبی روب شمار می آید. این میکرو

سوئیسی ب     1981سال   شرکت   هاي گرد کارل بینیگنامه میالدي بوسیله دو محقق  شگاه تحقیقاتی   IBM و هاینرك رورر در آزمای

سوئیس اختراع    سان  شد. آن شهر زوریخ  ستند با مهار نو صله  خارجی  هايها توان سوزن، در فا سیار   يو فراهم آوردن امکان حرکت  ب
سیله، راهکار           شان دهند که این و سازي مقیاس نانو با پروب را حذف نموده و ن صویر شکل کلیدي در ت سطح نمونه، دو م نزدیک از 

ساده و مؤثري جهت مطالعه   سط آن    ارائه می دهد. سطوح تقریبا  شده تو صویر   تکنیک ارائه  ساختار اتمی    ها پس از به ت شیدن  ک
 .)5( تعدادي از مواد، از جمله سطح احیاء شده سیلیکون، مورد تأیید و تصدیق قرار گرفت

 
 دامنه کاربرد میکروسکوپ تونلی روبشی .1,3

شی، تنها می تواند جهت مطالعه     سکوپ تونلی روب ستفاده     سطوحی میکرو سانایی قابل قبولی دارند، مورد ا که از لحاظ الکتریکی ر
، جهت تصویر برداري و ایجاد تصویر Zو X,Y در جهات 109تا  103ها از ها در بازه وسیعی از بزرگنماییاین میکروسکوپ .واقع شود

شی جریان تونلی)    2(قدرت تفکیک) باال و یا به عنوان ابزار طیف نگاري 1از مقیاس میکرو تا ابعاد اتمی با رزولوشن  (طیف نگاري روب
هاي معمولی، اتمســفر، گازهاي گوناگون، مایعات،  ن ابزارها می توانند در هر محیطی، از قبیل محیطاســتفاده شــده اند. همچنین ای
شوند    کلوین) و نیز در دماهاي باال 100خالء، دماهاي پایین( پایین تر  ستفاده واقع  صویر برداري در مایعات  .مورد ا امکان مطالعه  ت

ــتی را فراهم می آورد و زمانی ــویر برداري نمونه نمونه هاي زنده زیس ــفر معمولی انجام میهاکه تص گیرد، نیروهاي  ي آبی در اتمس
سوزن را حذف می     موئینگی موجود در ف شترك نمونه و  ستی یا آلی یا پدیده که نمونه کند. زمانیصل م هاي دماي پایین از هاي زی

                                                           
1 Resolution  
2 Scanning Tunneling Spectroscopy 
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
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پائین ( دماهاي محدوده هلیوم مایع)، مفید خواهد قبیل ابررســانایی یا چگالی بار الکتریکی مطالعه می شــوند، تصــویربرداري دماي 
دمایی، جهت به تصــویر کشــیدن نیروها، با حســاســیت باال،    اتهمچنین تصــویر برداري در دماي پایین، بدلیل کاهش نوســان .بود

گرافیتی، از  سطوح روي  1هاي روانساز هاي مایع و مولکولاز قبیل کریستال  تیبه عالوه جهت تصویربرداري سیاال   .سودمند می باشد  
 ).5( این روش استفاده شده است

 
 نحوه کار میکروسکوپ .1,4

د و باش می "انبرك و نوك"ترین بخش آن مجموعه مختلفی تشکیل شده است که مهم    روسکوپ نیروي اتمی از اجزاء و قطعات میک
از سیلیسیم و نوك از یک تک اتم (معموال    به طور معمولآید. جنس انبرك به شمار می  سطوح در واقع قسمت اصلی براي شناخت    

س کند،  ها را در ابعاد نانومتر حها و فرورفتگیوسکوپ نیروي اتمی بتواند برجستگی  اتم الماس) تشکیل شده است. براي اینکه میکر   
ست نوك ت  شد؛  الزم ا شته با رت دار صو نوك، به وسیله همان انبرك  "جاروکردن سطح "در واقع کل فرآیند یز انبرك ظرافت اتمی دا

ستی و بلندي می ست که به جابجایی عرض      ها باال و پایین میگیرد. انبرك به راحتی در پ صل ا سمتی مت رود و انتهاي آن هم به ق
هاي  نالاي رایانه قابل فهم باشد. سیگ  کند که برها را ثبت کرده و به عالئمی تبدیل میانبرك بسیار حساس است و این تغییر فاصله    

 (2).شودها در کنارهم، بر روي صفحه نمایشگر، نشان داده شود تا نحوه قرار گیري اتمشده توسط رایانه پردازش میایجاد 
 

 هاي جارو کردن سطحروش .1,5
 روش تماسی و روش غیرتماسی.: دو روش کلی براي جاروکردن سطح وجود دارد که عبارتند از

شتر    د سی که براي بی صله کارایی  سطوح ر روش تما سطح قرار می     دارد، نوك انبرك در فا سیار کم از  سیار ب  گیرد و به محضاي ب
گردد.  شـــود، امکان نمایش توپوگرافی براي رایانه فراهم میرســـیدن به پســـتی یا بلندي، به دلیل جابجایی که در انبرك ایجاد می

د؛  شوشان از هم، کم می ه هم زیاد شده و با دورشدن  شدن این دو ب درواقع نیرویی که بین سطح و نوك انبرك وجود دارد، با نزدیک 
 .گرددها میاین مسئله باعث مشاهده غیرمستقیم آرایش اتم

گیرد؛ در این شیوه ابتدا انبرك را با نوسانی دقیق به تحرك کثیف و آلوده مورد استفاده قرار می سطوحروش غیرتماسی بیشتر براي   
شود. در ، باال و پایین میی و فنري دارد و به راحتی در عرضکنیم. انبرك خاصیت ارتجاعمیآوریم و آن را روي سطح هدایت می در

ــان انبرك تأثیر می  ــطح و نوك انبرك وجود دارد، در نوس ــطح  این حالت، نیرویی که بین س ــیله آرایش اتمی س گذارد و به این وس
 .)6(شودمشخص می

 
 

 
 )6(تصویر حالت تماسی و غیر تماسی)1شکل(

 
 دامنه کاربرد میکروسکوپ نیروي اتمی .1,6

ــی، تنها می تواند جهت مطالعه   ــکوپ تونلی روبش ــطوحیدر حالی که میکروس ــانای س د،  ی دارنکه از لحاظ الکتریکی درجاتی از رس
ن آهاي نیروي اتمی می توانند جهت مطالعه هر نوع سطح مهندسی استفاده شوند؛ بنابراین می توان از     استفاده شود، میکروسکوپ   

یک کاوشگر سطحی محبوب براي اندازه گیري هاي     ، AFMامروزه .رسانا و نارسانا استفاده نمود   ت مطالعه انواع مواد رسانا، نیمه جه
صه یابی، می              شخ ستگاه م ست. همچنین از این د شده ا شناخته  سبه نیروهاي عمودي در مقیاس میکرو تا نانو  توپوگرافیک و محا

                                                           
1 lubricant molecules 
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ئیدگی و نیز اندازه گیري خواص مکانیکی االستیک و پالستیک (از قبیل میزان سختی جسم در برابر     توان براي مطالعه خراش و سا 
 و مدول االستیسیته) استفاده نمود.  1جسم فرورونده

 AFM   ر سیلیکونی و پلیمري بکا  سطوح  ها،در بسیاري از مطالعات، جهت نوشتار، دستکاري و جابجایی اتمهاي منفرد زنون، مولکول
 .(2)ها جهت انواع نانولیتوگرافی و تولید نانوساختارها و نانو ماشین کاري استفاده شده اندعالوه این میکروسوپشده اند. به گرفته

 
 

 
 AFM (1) تصویر سطح هاي دو بعدي و سه بعدي حاصل از )2شکل(

 

 یروبش پروب میکروسکوپ با یتوگرافیل .1,7
 در سنجی  طیف و سازي  تصویر  در باال هاي قابلیت بر عالوه شدند  معرفی 1981 سال  در بار اولین که روبشی  یپروب هاي میکروسکوپ 

شته  مطرح نیز ساختار  نانو مواد ساخت  سکوپ  این کاربرد .اندگ سیار  هايقابلیت و پایین هايهزینه علتبه فناوري نانو در هامیکرو  ب

 استوار  اصلی  تکنیک دو بر روبشی ی پروب میکروسکوپ  با لیتوگرافی .باشد می نظر مد صنعت  سطح  در هم و پژوهش عرصه  در هم باال

 .AFM یا   اتمی نیروي میکروسکوپو  STM یا  روبشی زنی تونل میکروسکوپ :است
سته  سه  در روش دو این هايقابلیت بخش این در شانی،   الیه محافظ، الیه تابش عنوان تحت کلی د سوب ن  کردن اچ و ماده دهیر

 در( باال تفکیک قدرت کاربرد، تنوع آسان،  کارکرد با هایی تکنیک مجموعه روبشی  پروب با لیتوگرافی کلی طورهب. شد  خواهند بحث

 .شودمی پرداخته مورد این در بحث به ادامه در که گیردمی بر در را توجیه داراي اقتصادي نظر از حال عین در و )نانومتر15 حد
رین وضوح تصویر   مواد با باالت سطوح هایی قدرتمند براي تجسم  ، به عنوان روشAFM و STM روبشی مانند  یهاي پروبمیکروسکوپ 

انگسترومی در حالت   05/0انگسترومی در حالت افقی و   1/0داراي وضوح   AFM اند. در مورد آنالیز ساختاري، فضایی شناخته شده   
شد. در حالی میعمودي  صویر  با ضوح ت شتر از  STM که میزان و ست.   AFM چند برابر بی ستم     ا سی صاویر مربوط به  ضوح ت هاي این و

ست، که در مورد     ستالی ا صویر        نرم سطوح کری ضوح ت ستیابی به و سبنده د شد. در میان روش هاي باال امکان پذیر نمیو چ هاي با
ــی  ــاختارهاي موجود، لیتوگرافی پروب روبش ــاخت نانوس ــیار نوید یکی از روش SPL(2 (س اس نانو بخش براي تولید در مقیهاي بس

ســطح، می توان  -هاي قوي و موضــعی بین ســوزنو شــارپ و همچنین ایجاد برهم کنش هاي تیزباشــد. با اســتفاده از ســوزنمی
ــتکاري اتمبه  )SPM(3از ــی براي دس ــطوحها بر روي عنوان روش ــطوحو تولید نانو الگوها بر روي  تافلز س ها  ت و نیمه هاديافلز س

ضوع     ستفاده نمود، که این مو شیدن در ظهور تکنیک     ا سرعت بخ ست. با این حال  SPL هاي جدیدسبب  تواند نمی SPL گردیده ا
ــرعت روش به  ولید و  ت هایی همچون لیتوگرافی نوري و لیتوگرافی الکترونی الگوها را تولید کند. اما این روش به علت توانایی در         سـ

 .)4(ار گرفته است محققان قرطور همزمان و با دقت بسیار باال، مورد توجه ایجاد تصویر به
 

                                                           
1 indentation hardness 
2 Scanning Probe  Lithography 
3 Scanning Probe Microscopy 
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 روبشی زنی تونل میکروسکوپ با لیتوگرافی .1,7,1
شده یک    SPMاولین  سال   STMساخته  شد.  Binningتوسط   1987بود، که در   کنار در هادي پروب نوك یک از  STMدر اختراع 

ستفاده می  نمونه سطح  و نوك بین بایاس ولتاژ یک صله  که هر زمان .شود ا  شود  نانومتر یک حد در نمونه سطح  با پروب نوك فا

 این که کنندمی حرکت آن از خارج یا پروب سمت  به بایاس عالمت به بسته  و زنندمی تونل خالی فضاي  از نمونه سطح  هايالکترون

شابه  الکترونی جریان یک  و نمونه سطح  توپوگرافی به که شده  القاء  تونل زنی جریان .آوردمی وجودبه  را  الکترونی باریکه یک م
 دهد.را نشان می STMتصویر شماتیک  )3(شکل .دهدمی تشکیل را STMتصویر  دارد آن بستگی الکتریکی خواص

 
 

 
 STM (1) تصویر شماتیک )3شکل(

 
 ثبت پروب نوك ارتفاع تغییرات ثابت حالت جریان در .ثابت ارتفاع و  ثابت جریان از: عبارتند که دارد عملکرد حالت دو  STMیک 

 دهد.دو حالت شماتیک  را نشان می) 4(باشد. شکلمی تصویر تشکیل مبناي و شده
 
 

 
  (1) تصویر حالت هاي کاري جریان ثابت و ارتفاع ثابت)4شکل(

 
ــابه ثابت جریان حالت در STMLعملکرد شـــود. می گرفته کاربه ثابت جریان حالت عموماً STMLیا  STMبا  لیتوگرافی در  مشـ

  STML در گرفته شکل الکترونی جریاندارد.  EBLبه  نسبت زیادي مزایاي 2STMLباشد که  می )EBL(1الکترونی باریکه با لیتوگرافی

                                                           
1 Electron Beam Lithography 
2 Scanning Tunneling Microscope Lithography 
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ست  EBLسه برابر بزرگتر از   ست  کوچکتر بار 4 بایاس ولتاژ کهحالی در ا سه با    در  STMLقدرت تفکیک  افزایش باعث این . ا مقای
EBL در  نانومتر 20 حدود (از شود می EBL در نانومتر 10 بهSTML (شتی  هايالکترون مثل یاثرهای که چرا  باعث EBLدر  که برگ

 انحراف فرصت  نمونه سطح  با پروب نوك نزدیک بسیار  فاصله  عالوهبه .رسند می حداقل به STMLشوند در  تفکیک می قدرت کاهش

سی وظیفه  لنزهاي از پیچیده ايمجموعه EBL در آنکه حال .گیردمی شده  ایجاد باریکه از را پخش و سازي    الکترومغناطی سو  و یک
 دارند. را الکترونی جریان کردن باریک
STM حساسیت   محافظ هايالیه این که چرا باشد می  باال تفکیک قدرت با و نازك بسیار  محافظ هايالیه تابش براي مناسب  ابزاري 

شتري  کارآیی مورد در این  STM در باالتر جریان و دارند کمتري سفر  در STML طور معمولبه این بر عالوه .دارد بی  هم محیط اتم

 (1). پذیردمی انجام باال خالء در  EBLکه حالی است در انجام قابل
 محافظ الیه تابش .1,1,1,1

ست در  الزم به .1nA ،10V ،1um/s از عبارتند لیتوگرافی براي تابش انجام حین STM  در روبش سرعت  و ولتاژ جریان،   STMLذکر ا
سیته زیر الیه باید رساناي جریان   EBL نیز مشابه  شد  الکتری طور به که چرا رودمی شمار به نوري ابزارهاي تولید براي مانعی این که با

 (1)عایق هستند. معمول
 

 ماده دهی رسوب .1,1,1,2
شر  منبع یک عنوانبهSTM  پروب نوك حالت این در  به پروب سطح  از ذرات نانو یا هااتم شود  اعمال ولتاژ یک وقتیکند. می عمل ن

 کوچکتر اندازه با دهی رسوب  به منجر که رودمی بکار منفی بایاس دهی رسوب  براي طور معمولبه .یابندمی انتقال هدف ماده سطح 

 نانومتر 10 ابعاد تا دهیصحیح رسوب   تنظیمات با که هستند  دهیرسوب  قابل  هاسیم  نانو و  هانقطه نانو روش این در . شود می انجام

 bرسوب داده شده توسط پروب پوشش داده شده با نقره و       Agنانو نقطه هاي  STMتصویر   aبه ترتیب  )5(در شکل .است  ممکن نیز
 (1) . گرددمی ظهمالح  طال با شده داده پوشش باپروب شده داده رسوب طال نانوخط  AFMتصویر 

 
 

 
 AFMتصویر  (b)رسوب داده شده توسط پروب پوشش داده شده با نقره و  Agنانو نقطه هاي  STMتصویر )a( )5شکل(

 (1)طال با شده داده پوشش باپروب شده داده رسوب طال نانوخط
 

 STM با کردن اچ .1,1,1,3
 انجام نانومتر 50 مقیاس در اچ طور معمولبهروش  این در .شـود می انجام  الکترون با حرارتی تجزیه کمکبه نانومتري اچ STM در

  STMپروب  با سیلیس  اچ شماتیک  تصویر  ترتیببه )6(شکل  .است  انجام اچ قابل عمل نیز نانومتر 10 تا خاص شرایط  در ولی شود می
 .)1(دهدمی نشان را روش این به شده ایجاد هايحلقه و ریزساختار
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 (1)روش این به شده ایجاد هاي حلقه ریزساختار (b)و STMپروب  با سیلیس اچ شماتیک تصویر(a)) 6شکل(

 
 .باشــدمی STMLکاربردهاي  از نیز هاي نانومتريحفره تولید. کرد اچ توانمی را متنوعی الگوهاي پروب نوك روبش بر کنترل با

شته  عمق نانومتر 0/24و قطر نانومتر 3 طال پایه زیر یک در این روش کمکبه شده  ایجاد پایدار حفره کوچکترین ست  دا  این که ا

 .)1(باشدمی طال اتم 100 برداشتنبا  معادل
 

  AFML(1(اتمی نیروي میکروسکوپ با لیتوگرافی  .1,7,2
 گیري اندازه نمونه ســطح و پروب نوك بین دافعه یا جاذبه یروهاين AFMطراحی شــده اســت. در  STMبر منبا  AFM ســیســتم

ساس  که شوند می  آن روبش که دارد قرار درگیر یکسر  تیر یک آزاد انتهاي در پروب نوك .هستند  متغیر سطح  و نوك بین فاصله  برا

 . سازدمی معین را نمونه سطح توپوگرافی نوسانات این گیرياندازه و شودمی تیر باعث انحراف سطح در
ــبت کمتري هايمحدودیت AFMLدر  ــرایط در کهچرا دارد وجود STMLبه  نس  نوع هر و دارد کارکرد قابلیت محیطی معمولی ش

را  STM هاي عملکرد عمده AFM رسانا   پروب یک از استفاده  صورت  در عالوهبه. داد قرار بررسی  مورد AFMبا  توانمی نیز را ايماده
صلی  تفاوت خواهد داشت.   AFM اما و کندمی عمل یا خالء هوا اتمسفر  در و ثابت جریان حالت در STMLکه  است  این در روش دو ا

 نانو ایجاد تواناییSTML دهد.را نشـان می   AFMشـکل زیر شـماتیک عملکرد    .کندمی کار هوا اتمسـفر  در و  ثابت ولتاژ حالت در

 کمتر تفکیک قدرت با ساختارها  نانو تولید  AFML در کهحالی در است  کم آن سرعت  اما دارد را باالتر تفکیک قدرت با ساختارهایی 

 (1). پذیردمی انجام باالتر سرعت در اما )STMتا نانومتر با 10درمقابل  AFMنانومتر در  20تا  STM )15از 
 
 

                                                           
1 Atomic Force Microscope Lithography 
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 AFM (1) شماتیک عملکرد ) تصویر 7شکل(

 
 AFMLدر  محافظ الیه دادن تابش .1,1,1,1

 (1).است شده گزارش نانومتر 30 تفکیک قدرت تا پروب رسانا یک از شده خارج الکترونی جریان یک با محافظ الیه دادن تابش
 حرارتی اصالحات .1,1,1,1

 .رودمی بکار پایه زیر روي الگوها یا نقاط ایجاد براي داغ پروب شود می گرم1800Cنوك پروب داغ تا   mw 30حدود در توانی اعمال با
سري  از دارد نام میلیپد که روش این در شابه  هاي پروب یک  یک  روي بر اطالعات کردن پاك و نوشتن  خواندن، براي AFMپروب  م

 پلی ي رو بر داغ  AFM پروب با شده  ایجاد هاي نانونقطه تصویر  aترتیب  به )8(شکل  در .شود می استفاده  پلیمري نازك بسیار  فیلم

 (1).است شده داده نمایش میلیپد سیستم شماتیک تصویر b و  کربنات
 
 

 
 (1)سیستم میلیپد شماتیک تصویر (b) کربنات پلی روي بر داغ AFMپروب با شده ایجاد هاي نانونقطه تصویر(a)) 8شکل (

 
 الکتریکی اکسیداسیون .1,1,1,2

سیون    سیدا ضعی  اک شیمیایی  فرآیند یک پروب کمکبه مو ست  الکترو ساس  بر که ا سبت  در پروب منفی ولتاژ یک ایجاد ا  سطح به ن

 طور معمولبه و باشند  رسانا  حدي تا باید نمونه و پروب لذا دارد الکتریکی جریان یک به نیاز اکسیداسیون   فرآیند .کندمی عمل نمونه

 موجود هوا در اتمسفر که را آب هايملکول قوي الکتریکی میدان یک یجادا .هستند فرآوري قابل ها هادي نیمه و فلزات روش این در

ست  سیده  اعثب OH- هاي یون و کندمی یونیزه ا شکل  می پروب در زیر سطح  موضعی  شدن  اک    Si نمونه دو ساختار  ریز )9(شوند. 
ایجاد  %14نومتر در رطوبت نا 23خطوط  bو در  %60نانومتر در رطوبت  90خطوط  aدهد که در را نشان می   AFMاکسیده شده با  

 (1)رود.کار میرقیق براي تمیز کاري سطح به HFمحلول  طور معمولبه که است مهمی عامل نیز زیرالیه سطح تمیزياند.گردیده
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 (1)در رطوبت متفاوت  AFM با شده اکسید Siدونمونه ساختار ریز) تصویر 9شکل (

 
 مواد دهی رسوب .1,1,1,3

 انتقال باعث که شودمی ایجاد هدف ماده و نوك پروب بین بایاس ولتاژ یک .باشدمی STMمشابه  AFMدر ماده دهیرسوب مکانیزم

 و Ni،Ptجنس  از هاییپروب با هاسیم نانو و هانقطه نانو صورتبه  AFMLدر  مواد دهیتاکنون رسوب .گرددمی سطحبه پروب از ماده
Au , Fe ,W مثالً .شودممکن می خاص هايماده پیش کمکبه نیز مواد سایر دهیرسوب پروب، از رسوب جزهب .است شده گزارش 

 .(1)دارد باالیی یتاهم ها هادي نیمهگزارش شده است که در  4N3Siو پروب  4CuSOماده  پیش با مس دهیرسوب
 

 کردن   اچ .1,1,1,4
 پروب با خراش یا کاري ماشین کمک به یا عمل این است نانومتري مقیاس در سطح از برداري الیه و اچ  AFM کاربردهاي از یکی

طور به .است پروب عمر دارد یتاهم پروب با سطح خراش در آنچه .رسدمی انجام به پروب با الکتروشیمیایی اچ یا و شودمی انجام
 شده داده خراشیک مربع  )10شکل( .باشند داشته باالتري خراش مقاومت تا شوندمی داده پوشش کربن یا الماس با هاپروب معمول

در میکا ایجاد  4N3Si جنس از پروبی با که دهدمی را نشان نانومتر  1عمق و نانومتر  3ضخامت به خطوط داراي AFMپروب  نوك با
 (1)شده است.

 
 

 
  AFM (1) پروب  نوك کمک به دادن خراش با اچ) تصویر 10شکل (

 
 AFM  نانولیتوگرافی بر مبناي .1,8

فراوانی جهت بررسی حکاکی به صورت    هايهاي اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و تحقیق  در سال   AFMلیتوگرافی بر پایه 
سوزن          ست.  سکوپ نیروي اتمی انجام گرفته ا ستفاده از میکرو ستجوگر تیز با ا سوزن ج تواند براي حمل می AFM نانولیتوگرافی با 

، سطوح روي  ها برصورت یک قلم براي اتصال مولکول  صورت انتخابی استفاده شود، یا به   نقاط واکنشی فعال سطحی به  کاتالیست به  
صورت طبیعی بین سوزن و سطح  کشش سطحی آب که به   DPN کار رود. در روشهاي مشتق شده از آن به  و روش DPN 1در روش

ه شود. اگر مایع منتقل شد  میسطح مورد هدف  ا از سوزن پوشیده شده با مایع به   هانتقال کنترل شده مولکول رد، سبب  گیشکل می 

                                                           
1 Dip-Pen Nanolithography 
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شــود. همچنین از ، یک نانوســاختار پایدار تولید میبا ســطح واکنش دهد، در اثر جذب شــیمیایی انجام شــده   براي ایجاد طرح
 .)8)، (2(شودنیز استفاده می سطوحمستقیم  اکسیداسیون موضعی عنوان الکترود برايبه AFM هايسوزن

 عبارتند از:  AFMمزایاي روش 
 اي نیاز ندارد.ل انجام است و به تجهیزات پیچیدهتحت شرایط محیطی قاب .1
 باشد.نانومتر و کمتر می 10ی با ابعاد قادر به تولید قطعات .2
 خارجی .   وح ترازي نانومتري براي سطصورت فضاي واقعی با دقت همتصاویري با وضوح تصویر باال و بهتولید  .3

سال  ستفاده از آرایه   صورت تجربی  ها بهدر طی  شده که با ا ستجوگر موازي می   ثابت  سوزن هاي ج سرعت و بازده را نیز  اي از  توان 
ایجاد گردیده است. شکل    AFM هاي دیگري براي تولید نانوساختارها با روش استفاده از نیروهاي موضعی، تکنیک  با  .بهبود بخشید 

، نانوخراشدهد که عبارتند از:نشــان می AFM هاي ســاخت نانوســاختارها بر مبنايتکنیک از روش، تصــویر شــماتیکی را از ســه 7
 ).NPRW(  )3 (1نانوقلم خواننده و نگارنده و   (Nanografting)نانوپیوند

سه روش لیتوگرافی بر پایه     )11(شکل  شماتیکی از  صویر  صاویر ردیف باال و پایین به ترت  AFM ، ت صاویر قبل و بعد از تولید  ، ت یب ت
ــاویر رمی ــند و تصـ ــان میباشـ در زمینه نانوالکترونیک و  AFM کاربرد نانولیتوگرافی بر پایه دهد.دیف وســـط فرآیند تولید را نشـ

ــیســتم ماننصــورت موفقیت آمیزي در زمینه تر نوید بخش اســت. کارهاي اولیه بهنانوبیوتکنولوژي بســیا د  ولید نانوطرح هاي بیوس
 .)3( صورت گرفته است DNA پروتئین ها و

 
 

 
 )9(AFM  )تصویر تکنیک هاي ساخت نانوساختارها بر مبناي11شکل(

 
 :ایجاد خراش و نانوشیار .1,8,1

در حالت اول  شــود.کانیکی و شــیمیایی نیز اســتفاده می براي خارج کردن مواد در مقیاس نانو با اســتفاده از ابزارهاي م  AFMاز
ــتقیم با ایجاد(مکانیکی)، ماده به ــورت مس ــوزن کنده می  ص ــط س ــیار توس ــتفاده از اچ خراش یا ش ــود. در حالت دوم، ماده با اس ش

سوزن خارج می   ال شیمیایی القایی  سوزن یا با کنترل انحناي      کترو سبتاً باالیی از نیرو به  شود. در حالت مکانیکی، با اعمال میزان ن
ــوزن کانتیلور ــط AFM در طی روبش، س ــختی هاي متفاوت مانند وح قادر به ایجاد خراش بر روي س ــیدهتافلزبا س ا و نیمه ، اکس

شیارهایی با پهنا و عمق    ها میهادي شد که در نهایت  سطح تولید می با صلی در  یکی از محدودیت.شود چند نانومتر بر روي  هاي ا
باشد، زیرا نیروهاي اعمال شده به سوزن، به علت امکان آسیب سوزن یا        ده میروش مکانیکی مستقیم، عمق کم شیارهاي ایجاد ش   

 .)9( تواند زیاد باشدکاهش عمر آن، نمی
 
 

                                                           
1 NanoPen Reader and Writer 
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 )9(از یک نانوخراش AFM تصویر) 12شکل(

 
 نانو پیوند: .1,8,2

را با شیمی سطح جذب    AFM ه داده شد. در این گزارش، محققان توسع  Liu توسط گروه  1997تکنیک نانوپیوند اولین بار در سال  
ــطوحتیول بر روي  ــازي تحت نیروي کم از یک تک الیه خود  س ــویرس ــ طال، ترکیب کردند. در این روش با یک تص  ن دهندهاماس

(SAM)  شروع می  هايشود. با افزایش نیروي اعمالی در طی روبش، مولکول آلکن تیول در محیطی مایع حاوي نوع دیگري از تیول 
ه  وسط سطح تاز  ت سرعت بههاي تیول موجود در محلول نیز شوند. مولکول ل منتقل میجدا شده و به حال  تیول زمینه توسط سوزن  
سوزن    بی حفاظ طال جذب می ساختار مطلوب دنبال می را براي ایجا  AFMشوند که روبش  شده   د طرح نانو کنند. نانوطرح ایجاد 

 البته با نیروي کاهش پیدا کرده، بررسی شود.  AFM صورت درجا با همان سوزنتواند بهمی
شیمی فی  جنبه ست. نانوپیوند می  هاي منحصر به فردي، نانوپیوند را تبدیل به یک ابزار جدید و قدرتمند در  سطح نموده ا تواند  زیک 

شیمیایی در محیط صویر مولکولی و به  ساز را قادر میمتنوع کار کند که آن هاي  س یم واکنشصورت مستق  د تا با وضوح ت طح را هاي 
واکنش  ت(سرعت) و محصوالها، سینیتیکه یک روش مستعد براي کشف مکانیسمرا مانیتور کند. در نتیجزمان آندنبال کرده و هم

کند. امکان ایجاد کاربردي در علم مواد را فراهم میباشـــد. همچنین نانوپیوند امکان تولید نانوســـاختارهایی با اســـتفاده از مواد می
 .)3(هاي نانوساختار سه بعدي و انتقال طرح توسط واکنش سطح بیشتر، با استفاده از این روش نیز وجود داردطرح

 نانوقلم خواننده و نگارنده: .1,8,3
ــرفت      نانوپیوند، پیشـ بداع  به  نانوقلم  .هایی در این زمینه مورد تحقیق قرار گرفت   پس از ا گارنده امکان ایجاد       ها  نده و ن عنوان خوان

ــرایط محیطی یا خنثی فراهم کردند. در تکنیک نانوقلم خوا    نانوپیوند    روي  هاي مطلوب بر ننده/نگارنده، ابتدا واکنش دهنده     را در شـ
(به صورت پوشش). سپس پروب تحت نیروي کم تصویربرداري کرده و بعد از آن تحت نیروي زیاد، ماده      گیرند قرار می AFM پروب

 هاي ماده مقاوم می کند.  مولکوله، جایگزین مطلوب را بر روي سطح ماد
ــایر روش   ــی مانند لیتوگرافی بر پایه     مانند سـ نیز مزایاي زیادي براي     NPRWو روش نانوپیوند،   STM هاي لیتوگرافی پروب روبشـ

تعیین بنابراین تولید و  .استفاده در صنعت علم مواد و نانوتکنولوژي دارد. به عنوان مثال، وضوح تصویر سه بعدي این روش باالست       
ساختارهاي کوچکتر از      صیات  صو ساختارها همزمان با تولید، با     100خ ست. نانو صویر باالیی آنالیز نیز    نانومتر امکان پذیر ا ضوح ت و

افزارها و دیجیتالی نمودن، به صورت چشمگیري سبب بهبود اتوماته شدن نانولیتوگرافی براي تولید محصوالتی با بازده       شوند. نرم می
ستند.            اال و آرایهب سوزن قابل تولید ه شش  ست. ترکیبات متفاوتی نیز با تغییر محلول یا پو شده ا ساختارهاي پیچیده  ر دها و نانو

 .)3(صورت همزمان بدون نیاز به تغییر ماسک یا تکرار فرآیند تولید، امکان پذیر استامکان تغییر یا اصالح طرح به نهایت
 

 آغشته     قلم با لیتوگرافی .1,9
 معرفی Northwesternدر دانشگاه    1999 سال  در بار اولین که است  نانولیتوگرافی در جدید روشی   (DPN)آغشته  قلم با لیتوگرافی

شش  AFM پروب یک روش این در .گردید ستفاده  مورد آلکانتیول مثل جوهر یک هايمولکول با شده  داده پو  وقتی .گیردمی قرار ا

ــطح نزدیکی در نوك ــله در آب قطره یک گیردمی قرار س ــطح و نوك فاص ــودمی چگالیده س ــاي این .ش  براي پلی مانند آبی فض

 شماتیک   )13(شکل  .شوند می واکنش وارد سطح  با و یابندمی انتقال سطح به طریق این از که کندمی عمل جوهر هايمولکول

 .)1( دهدمی نشان را آغشته قلم با لیتوگرافی فرآیند
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 DPN (1)آغشته  قلم با لیتوگرافی فرآیند شماتیک) تصویر 13شکل(

 
شد  ايگونهبه باید جوهر و زیرپایه جنس انتخاب شند  پذیر واکنش که با شکیل  از پس تا با صال  حفظ الگو  ت ضمین  یکدیگربه آنها ات  ت

صوص  جوهرهاي انواع .گردد سترس  در هادي پلیمر و بیوملکولی معدنی،از نوع آلی،  DPN مخ ستند  د  متنوعی هايزیرپایه با که ه

 .هستند سازگار هادي یا نیمه و فلز از اعم
 جوهر و سطح  شیمیایی  فیزیکی ، خواص زیرپایه با نوك تماسی  نیروي رطوبت، دما، مثل متعددي عوامل به DPNدر  لکولیوم انتقال

 سایر خالف برو  .را مقدور می سازد نانومتر 15-10اندازه به خطوطی پارامترها ترسیم این دقیق کنترل .دارد بستگی روبش سرعت و

سوب  چرا دارد وجود موازي کار امکان DPNدر AFM یا   STMپایه  بر هاروش ستقل  دهیکه ر ست.   شده  اعمال نیروي از م   DPNا
 .)1(دارد شدن صنعتی براي باالیی پتانسیل نانو فناوري در باال به پایین روش یک عنوانبه
 

 نتیجه گیري
ستفا در نانو  سیار باال  اما  یکروسکوپ هاي پروبی روبشی دقت کار و قدرت دستکاري و تغ   یده از ملیتوگرافی با ا رعت خیلی س یرات ب

ــد. ــاخت  و لیتوگرا کند می باش ــاس و در هنگام کار حتی کوچکترین نقص هم از حرکت پروب پنهان نبوده و براي س فی هاي حس
سایر روش ها به تجهیزات بسیار گسترده اي نیاز     کاربرد دارد همچنین در مقایسه با  ری شدن پروسه ها بسیا   تو صنع  اولیه تا نهایی

ــرفته اي هم امکان انجام پروژه وجود دارد.البته در روش   ــگاه هاي نه چندان پیش ــتفاده از آزمایش ــتفاده از  AFMندارد و با اس با اس
ا براي فرایندهاي دسـتکاري روش خاصـی براي بهبود   ام بهبود بخشـید  را در بررسـی سـطوح   روبشـگرهاي موازي می توان سـرعت  

سرعت وجود نداد که در نهایت می توان نتیجه گرفت استفاده از میکروسکوپ هاي پروب روبشی در نانولیتوگرافی دقت بسایر باالیی  
 طوري کلی میکروسکوپ  به دارند اما سرعت بسیار کند می باشد،که کاربرد آنها را به فعالیت هاي آزمایشگاهی محدود نموده است.      

هاي پروب روبشی تجهیزات بسیار ساده تر و کم هزینه تر نسبت به سایر روش هاي از جمله کاشت یون و ... براي نانولیتوگرافی در       
 سطوح آزمایشگاهی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی می باشند.  
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