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چکیده

گسترده  مقاومت  میکروسکوپ 
از روش هاي میکروسکوپی  روبشي یکي 
گسترده  به طور  که  است  اتمي  نیروي 
نظیر  نیمه هادي  مواد  شناسایي  براي 
مواد سیلیکوني استفاده مي شود. در این 
پوشش  سیلیکوني  پروب هاي  از  روش 
استفاده  تجاري  الماس  با  شده  داده 
محدوده  در  تفکیکی  توان  و  می شود 
می آید.  به دست  نانومتر   20 تا   10
روبشي  گسترش  مقاومت  میکروسکوپ 
از حساسیت قابل توجهي برخوردار بوده 
موضعي  مقاومت  کمي  اندازه گیري  و 
این  از  استفاده  لذا  است،  ممکن  آن  با 
یافته  افزایش  اخیر  سال-هاي  در  روش 
است. در این مقاله مروری، بر روش هاي 
میکروسکوپ  کاربردهاي  اندازه گیري، 
اندازه گیري  و  روبشي  گسترده  مقاومت 

کمي به کمک آن پرداخته شده است.

معرفي ميكروسكوپ 
مقاومتي گسترده 

روبشي و برخي از 
كاربردهاي آن
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نیمه هادي ها6  مواد مهمي ازگروه جامدات هستند که اکنون کاربردهاي زیادي در حوزه هاي تحقیقاتي پید اکرده اند، این 
مواد در ساخت قطعات الکترونیکي، سلول هاي خورشیدي، لیزرهاي نیمه هادي، دیودهاي نوري و سایر موارد به کار مي روند.

یکي از ویژگی های مهم نیمه هادي ها، تغییر خواص الکتریکي آنها از جمله تعداد و نوع حامل هاي جریان و تحرک آنها با 
افزودن ناخالصي ها است که بر حسب نوع حامل موجود )الکترون یا حفره( به دو نوع n و p تقسیم مي شود. نوع نیمه هادي و 
همچنین خواص در پیوندگاهp-n 7 باعث استفاده گسترده از نیمه هادي ها مي شود. لذا امروزه بررسي این نیمه هادي ها، محل 
پیوندگاه و به خصوص میزان تغییرات مقاومت موضعي در این نواحي که تأثیر بسزایي در طراحي و ساخت قطعات الکترونیکي 

دارند، حایز اهمیت است.
پیشرفت فزاینده نانوفناوری در صنایع الکترونیک، باعث توسعه فناوری نیمه رساناها و انجام تحقیقات گسترده روي آنها 
شده است. امروزه کاهش ابعاد قطعات الکترونیکي به منظور کوچک کردن مدارات مجتمع بسیار مورد توجه است. براي ساخت 
و بررسي عملکرد آنها به تجهیزاتی با توان تفکیکی در محدوده نانومتر نیاز است. امروزه میکروسکوپ مقاومت گسترده روبشي 

به عنوان یکي از ابزارهاي مناسب، در این بررسي ها مورد توجه و استفاده قرار گرفته است.
در مقاله فوق با توجه به اهمیت این میکروسکوپ، در ابتدا به معرفي آن و در ادامه به بررسي برخي از کاربردها و توانایی هاي 
میکروسکوپ مقاومت گسترده روبشي موضعي در اندازه گیري کمي و کیفي مقاومت موضعي در محدوده نانومتر پرداخته 
شده است. همچنین مقایسه برتري این روش میکروسکوپی در مقایسه با روش هاي شبیه سازي قطعات الکترونیکي و در نهایت 

به تأثیر کاهش شعاع پروب در افزایش توان تفکیک انجام شده است ]1و2[.
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میکروسکوپ مقاومتي گسترده روبشي

مهم  اعضاي  از  یکي  روبشي۸  گسترده  مقاومتي  میکروسکوپ 
خانواده میکروسکوپ پروبي روبشي محسوب مي شود. اساس کار این 
میکروسکوپ، نظیر میکروسکوپ نیروي اتمي بوده و در حالت کاري 
براي  آالییده9  الماسي  پوشش  با  سیلیکوني  پروب  یک  از  تماسي 
روبش سطح نمونه استفاده مي شود. در این روش با توجه به مقدار 
نیروي الزم )تقریباً 2 تا 100 میکرونیوتن( میکروسکوپ در حالت 
کاري تماسي تنظیم شده و یک ولتاژ )dc( بین پروب و نمونه اعمال 
با تصویر توپوگرافي،  می شود )شکل )1((. در روش فوق، هم زمان 
نمونه  از سطح  موضعي10  یافته  مقاومت گسترش  تغییرات  تصویر 
تهیه مي شود. در این روش با توجه به قدرت تفکیک باال )در حد 
شعاع پروب به طور معمول 10تا 15 نانونیوتن( مي توان نقشه هاي 
مقاومت گسترش یافته را با توان تفکیک باال و در محدوده ی نانومتر 
تهیه کرد. امروزه این روش براي بررسي سطح نیمه هادي ها کاربرد 
گسترده ای پیدا کرده و بسیار با اهمیت است که در ادامه به بررسي 

برخي از این کاربردها پرداخته شده است.

 

شکل 1: نمایی از میکروسکوپ مقاومتي گسترده روبشي ]1[.

مقاومت گسترده روبشي از رابطه زیر به دست مي آید:
--------------------------------------

R=ρ/4a
--------------------------------------

که در آن:
R = مقاومت اندازه گیري شده، ρ = مقاومت ویژه موضعي نمونه 

و a = شعاع تماس پروب است.
قبل از اندازه گیري نمونه هاي مجهول باید پروب کالیبره شود، 
برای این کار، ابتدا منحني هاي کالیبراسیون از نمونه هایي با مقاومت 
معین تهیه مي شود که در این حالت یک رابطه تجربي غیرخطي 
به صورت R=f(ρ)ρ براي آنها مورد استفاده قرار می گیرد و پس از 
کالیبره کردن پروب ها، به اندازه گیري ساختار پیچیده نیمه هادي ها 

و تعیین مقاومت موضعي آنها پرداخته مي شود ]1و3[.
 

بررسي ترانزیستورهاي اثر میدان 11

ترانزیستورهاي  فناوري  پایه  بر  مجتمع  مدارهاي  کلي  به طور 
اثرمیدانی را مي توان بسیار کوچک تر و ساده تر از مدارهاي مجتمع 
بر پایه ترانزیستورهاي دو قطبي ساخت، همین ویژگي باعث بررسي 
ویژگی های این ترانزیستورها در ابعاد نانو، با بهره گیری از تجهیزات 

پیشرفته شده است.
با توجه به نقش بسزایي که این نوع از ترانزیستورها در ساخت 
مدارات مجتمع ایفا مي کنند، در این قسمت به کمک میکروسکوپ 
SSRM، اثر کاهش ابعاد آنها، به خصوص در محدوده نانو بررسی 
شده و نتایج حاصل از آن با نتایج حاصل از روش هاي شبیه سازي 
شده با نرم افزارهاي مرسوم در الکترونیک مورد بررسي قرار گرفته 

است.
 p و n در سـاخت ایـن ترانزیسـتورها از نیمه هادي هـاي نـوع
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اسـتفاده مي شـود، یـک نیمه هـادي خالص حـاوي تعداد مسـاوي 
بیشـتر  در  اسـت.  حفره هـا(  و  )الکترون هـا  بـار  حامل هـاي  از 
کاربردهـا مـوادی مـورد نیـاز اسـت کـه داراي مقـدار بیشـتري از 
یـک نـوع حامل بار باشـند و بنابرایـن با وارد کـردن ناخالصی هاي 
مناسـب مي تـوان نیمه هـادي نـوع n یـا p را تهیـه کـرد. در اینجا 
اسـتفاده از روشـی قوي که بـه کمک آن بتوان به صـورت موضعي 
نیمه هـادي  سـاختارهاي  گونـه  ایـن  در  موجـود  مقاومت هـاي 
حایـز  )p-n پیونـدگاه  در  خصـوص  )بـه  کنـد  اندازه گیـري   را 

اهمیت است.
روي  فلـز  اکسـید  و  فلـز  از  الیـه اي  ترانزیسـتورها  ایـن  در 
الیه هـاي نیمه هـادي نـوع n و p قـرار مي گیـرد، ایـن ترانزیسـتور 
ایـن  در  اسـت.  سـورس14  و  دریـن13  گیـت12،  پایه هـاي  شـامل 
ترانزیسـتورها گیت با الیه اي از اکسـید سـیلیکون )SiO2( از کانال 

.))2( )شـکل  مجـزا شده اسـت 

 
.]2[ n شکل 2: نمایی از یک ترانزیستور اثر میدان با کانال نوع

در ایـن نـوع ترانزیسـتورها پایه هـاي دریـن و سـورس از نـوع 
نیمه هـادي n اسـت، به منظـور برقـراري جریـان بیـن ایـن دو پایه 
بایـد ولتـاژ کافـي اعمال شـود تـا الکترون هـا بتوانند در اثـر میدان 
الکتریکـي ایجـاد شـده بیـن دو پایه جا به جا شـوند. ایـن جریان با 
اثـر میـدان الکتریکي ایجاد شـده، باعث روشـن شـدن ترانزیسـتور 

می شـود )شـکل )3((.

 

شکل 3: نمایی از برقراي جریان بین درین و سورس و ایجاد کانال ]2[.

اعمال ولتاژ بین درین و سورس منجر به برقراري جریان در 
داخل کانال شده و با افزایش آن مقدار جریان افزایش می یابد تا 
به یک مقدار ثابت برسد و بعد از آن، افزایش ولتاژ اثر محسوسي 
ایجاد  ترانزیستورها  نوع  این  در  لذا  داشت.  نخواهد  جریان  روي 
اهمیت  حایز  بسیار  سورس  و  درین  پایه  دو  بین  مناسب  کانال 
است و ویژگي هاي کانال ایجاد شده روي خواص ترانزیستور بسیار 
کوتاه تر،  کانال  چه  هر  مي دهد،  نشان  بررسي ها  است.  تأثیرگذار 
نوع  حسب  بر  مي شود.  بیشتر  جریان  و  کمتر  موضعي  مقاومت 
شده  ایجاد  کانال هاي  ویژگي هاي  روي  زیادي  تحقیقات  کاربرد، 
این  در  بسزایي  تأثیر   SSRM میکروسکوپ  که  مي شود  انجام 
هنگامي  ترانزیستور  یک  کلي،  به طور  است.  نموده  ایفا  تحقیقات 
با  قیاس  قابل  آن  کانال  که طول  گرفته مي شود  نظر  در  کوچک 
ابعاد ناحیه تخلیه پایه هاي درین و سورس باشد، هنگامي که طول 
کانال براي افزایش سرعت اجراي عملیات در ترانزیستور را کاهش 
مي دهیم با کاهش ابعاد ترانزیستور و افزایش تعداد آنها روي یک 
برد الکترونیکي، اغلب پدیده اي مرسوم به اثرات کانال کوتاه ظاهر 
می شود که در اثر آن، برخي از پدیده هاي فیزیکي نامطلوب ایجاد 

مي شود.
در کانال کوتاه محدودیت هایي بر وضعیت رانش الکترون تحمیل 
مي شود و تنظیم و تغییرات اعمالي بر ولتاژ راه اندازي که الزمه ی 
کنترل بهینه کانال است، در اثر کوتاه شدن کانال از وضعیت قبلي 
خارج مي شود. اثر نامطلوب دیگر، اثر یونیزاسیون در نتیجه برخورد 
است که به دلیل سرعت باالي الکترون در حضور میدان الکتریکي، 
یونیزاسیون  پدیده  واسطه  به  الکترون-حفره  زوج  تولید  به  منجر 
برخوردي مي شود. به زبان ساده تر، برخورد الکترون هاي پر انرژي به 
اتم هاي سیلیسیم مسیر و یونیزه کردن آنها است. تمام این عوامل 
بر ولتاژ آستانه تحریک ترانزیستور، میزان جریان و مقاومت موضعي 

آن بسیار مؤثر است.
بنابرایـن، امروزه بررسـي ولتاژ آسـتانه ترانزیسـتور و اصالح آن 
بـا در نظـر گرفتـن اثـرات کانـال کوتـاه به عنـوان یکـي از مـوارد 
بسـیار مهمـی اسـت کـه در تحقیقـات ایـن حـوزه بایـد در نظـر 
گرفتـه شـود. در بررسـي هاي انجـام شـده مشـاهده شده اسـت که 
میـزان بـار تخلیه در سـاختار )ناحیه زیـر گیت(، وابسـته به میدان 
الکتریکـي ایجـاد شـده بـا اسـتفاده از گیـت اسـت. در حالـي کـه 
بـار تخلیـه شـده در نزدیکـي نواحـي سـورس و دریـن، ناشـي از 
پیوندهـاي اتصـال p-n اسـت. بنابراین مقـدار باري کـه ولتاژ گیت 
در ناحیـه بالـک15 فراهـم مي کند بسـیار تأثیرگذار بر مقـدار واقعي 
ولتـاژ آسـتانه بـه خصـوص در ابعـاد کوچـک اسـت. همان گونه که 
مطـرح شـد، میـدان الکتریکـي در ناحیـه کانـال کـه در زیـر گیت 
قـرار دارد، بـا گیـت تأمیـن مي شـود و انتظـار بر آن اسـت که تمام 
بـار القا شـده ناشـي از این میـدان و در نهایت ولتاژ آسـتانه را فقط 
گیـت تأمیـن کند، ولـي بررسـي هاي انجام شـده نشـان داد که در 
ترانزیسـتورهاي بـا کانال کوتاه، برخي از خطوط شـارژ تولید شـده 
بـا الکترودهـاي سـورس و دریـن روی بارهـاي القایـي درون کانال 
اثـر گذاشـته و ولتاژ گیـت مورد نیاز براي رسـیدن به ولتاژ آسـتانه 

تحـت تأثیـر آنهـا کاهش می یابـد ]2[.
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رفتار کانال با استفاده از مدل هاي ریاضي و روش هاي شبیه سازي 
مطالعه شده و در مورد بررسي این اثرات بر ولتاژ آستانه، تحقیقاتي 
صورت گرفت. از آنجایي که بیشتر این شبیه سازي ها براي قطعات 
با ابعاد بزرگ است، مشاهده مي شود که در ترانزیستورها با کانال 
اثرات  و  آستانه  ولتاژ  بر  اثر  و  کارایي  به علت کاهش خطي  کوتاه 
افت  و  جریان  اشباع  نامطلوب  موقعیت  به  سریع تر  آن  از  حاصل 

بازدهي ترانزیستور خواهیم رسید.
با  همان گونه که از شکل ها و نمودارهای تصویر )4( پیداست، 
کوچک تر شدن ابعاد عالوه بر کاهش ولتاژ آستانه، شیب نمودار نیز 
تغییر کرده و باعث افزایش شدید جریان در زیر ولتاژ آستانه خواهد 
کوچک  ترانزیستورهاي  در  بازدهي  افزایش  موجب  امر  این  و  شد 

است ]2[.

 
شکل 4: نمایی از کاهش ابعاد ترانزیستور شبیه سازي شده با نرم افزار و 

اثرات آن بر منحني هاي جریان-ولتاژ ]2[.

حجـم  بـودن  بـاال  شبیه سـازي،  مشـکالت  از  دیگـر  یکـي 
پـردازش و نیـاز بـه افزایـش دقـت محاسـبات پیچیـده و کاهـش 
از  حاصـل  نتایـج  دیگـر،  طـرف  از  و  اسـت  پـردازش  سـرعت 
دیگـر  نانـو  مقیـاس  بـه  ورود  بـا  مي دهـد  نشـان  اندازه گیـري 
نمي تـوان در محاسـبات از رفتـار و توصیف کالسـیک تبعیت کرد 
و بـراي کنتـرل موثـر کانـال به کمـک ولتاژ آسـتانه، محـدود نگه 
داشـتن جریـان و جلوگیري از نشـتي آن باید به سـراغ روش هاي 

رفـت ]4[.  SSRM نظیـر  قوي تـر 
با طول کانال در محدوده  ترانزیستورهاي  امروزه کالیبراسیون 
با  ترانزیستورها  روي  تحقیقی  در  است،  توجه  مورد  بسیار  نانومتر 
کالیبراسیون  به منظور  نانومتر   500 تا   50 محدوده  در  کانال هاي 
اندازه گیري هاي تئوري و باال بردن دقت اندازه گیري، از میکروسکوپ 
 )5( شکل  در  که  همان گونه  شده است.  استفاده  روبشي  مقاومت 
افزایش  هدایت  میزان  گیت،  اندازه  کاهش  با  مي شود،  مشاهده 
مي شود.  دیده  تیره  رنگ  به صورت   SSRM تصویر  در  که  می یابد 
در تصاویر حاصل از شبیه سازي با نرم افزار مشاهده مي شود که با 
اندازه کانال به علت عدم توانایي الزم در محاسبات ناحیه  کاهش 
SSRM دقت  با  مقایسه  در  نانومتر  ابعاد 70  با  کانالی  در  هدایت 

کمتري نشان داده شده است ]4[.

    
شکل 5: تصاویر مقاومت گسترش روبشي با اندازه کانال 500 و 70 نانومتر 

)باال(  است و تصاویر حاصل از شبیه سازي با نرم افزار )پایین( ]4[.

اندازه گیري  دو  هر  در   )6( شکل  به  توجه  با  دیگر،  طرف  از 
تأثیر  کانال  طول  در  حامل ها  غلظت  از  نیز  آستانه  ولتاژ  میزان 
مي گیرد. با توجه به قدرت SSRM در بررسي جزئیات و با توجه 
اندازه گیري هاي  در  که  می شود  مشاهده  حاصل  منحني  دو  به 
و  سورس  و  درین  پایه هاي  در   p-n اتصاالت  در  حامل ها  میزان 
ولتاژ آستانه در حالت شبیه سازي در مقایسه  بر  آنها  تاثیر مقدار 
با  کانال هاي  مقادیر گزارش شده فقط در طول   SSRM نتایج  با 
مقادیر زیاد نزدیکي دارد و با توجه به مقایسه نتایج حاصل از هر 
آستانه  ولتاژ  بهبود  راستاي  اعمال اصالحاتي در  امکان  دو روش، 
ایجاد مي شود و از روي نمودارها می توان مشاهده نمود که بهترین 
نانومتر   500 کانال  در  مي شود  شامل  را  نتیجه  دو  هر  که  نتایج 
است. در کانال هاي با طول کمتر از 250 نانومتر روش هاي شبیه-

سازي قادر به گزارش نیستند.

 SSRM شکل 6: نمودارهاي حاصل از شبیه سازي )نقاط تیره( و
)نقاط کم رنگ( ]4[.
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در حقیقت از روي نتایج حاصل از SSRM مي توان عواملي نظیر 
اثر دما، اثر درین بر کاهش پتانسیل، پراکندگي حامل ها در سطح، اثر 
کاهش سایز کانال، یونیزه شدن حامل ها در اثر اعمال میدان و اشباع 
شدن سرعت حامل ها در کانال را بررسي و با توجه به نتایج حاصل، 

اصالحات الزم را در شبیه سازي ها و محاسبات اعمال نمود.
با  قطعاتي  ساخت  به منظور  الکترونیک  قطعات  تولید  در 
پیوندهاي عمیق و کاهش و محدود نگه داشتن جریان هاي نشتي، 
الیه اي از مواد را با روش الیه نشاني شیمیایي بر سطح نیمه هادي 
قرار مي دهند. در مطالعه دیگري که روي ترانزیستورهاي اثر میدان 
 16

 STM با روش SSRM صورت گرفت، نتایج حاصل از روش n نوع
مقایسه شد. همان گونه که در شکل )7( مشاهده مي شود،  با هم 
در تصاویر مقاومت موضعي حاصل از روش SSRM در ترازیستور 
تغییرات  گیت،  محل  در  الیه  بدون  و  الیه  با  نانومتر   40 کانال  با 
ناحیه نفوذي )ناحیه بین گیت و درین که باعث ایجاد جریان نشتي 

مي شود( در حد چند نانومتر است ]4[.

 

شکل 7: ترانزیستور با الیه نیترید )چپ(، بدون الیه نیترید )راست( ]4[.

 41 حدود  در  گیت  اندازه  نیتریدي  پوشش  با  ترانزیستور  در 
نانومتر و عمق کانال 35 نانومتر است و فاصله بین گیت و درین 
که مي تواند باعث ایجاد جریان نشتي شود، در حدود 14/5 نانومتر 
است. در مقایسه با نتایج به دست آمده، قبل از قرار دادن الیه که 
اندازه گیت در حدود 50 نانومتر و فاصله بین گیت و درین، در حدود 
16 نانومتر است، مي توان مشاهده نمود که در حدود چند نانومتر 
در ناحیه نفوذي اصالح داشته ایم. در این مطالعه، ترانزیستور فوق 
با روش STM هم مورد بررسي قرار گرفت )جدول )1((؛ در نتایج 
به دست آمده با استفاده از روش فوق، براي ترانزیستور با طول کانال 
روش  با  مقایسه  در  نفوذي  ناحیه  اندازه  شد  مشخص  نانومتر   40
SSRM، در حدود 3 تا 4 نانومتر تفاوت دارد و دقت اندازه گیري در 

روش STM پایین تر است.

جدول 1: مقایسه نتایج حاصل از دو روش SSRM و روش های موثر بر کنترل 
کانال براي دو ترانزیستور مختلف ]4[.

 طول
ترانزیستور

 طول ناحیه نفوذي با
STM استفاده از روش

 طول ناحیه نفوذي با
SSRM استفاده از روش

14 نانومتر10 نانومتر40 نانومتر

از  جلوگیري  کانال،  کنترل  بر  موثر  روش های  از  دیگر  یکي 
پراکندگي حامل ها در سطح و محدود نگه داشتن جریان هاي نشتي 
در مطالعه ترانزیستورها، ایجاد یک الیه از جنس بور اکسید با روش 

آنیل کردن17، است )شکل )۸((.

 

شکل 8: نمایی از حذف جریان هاي نشتي با ایجاد الیه بور اکسید در زیر
 کانال ترانزیستور ]2[.

 ،SSRM تصاویر مقاومت موضعي به دست آمده به کمک روش
مورد  در  که  داد  نشان   ))2( )جدول  کردن  آنیل  حالت  سه  براي 
نمونه D5، شرایط بهینه است که عالوه بر کاهش عمق کانال به 25 
نانومترکاهش مي-یابد،  نانومتر، فاصله درین و گیت به مقدار 15 

بنابراین داراي کمترین جریان نشتي است )شکل )9(( ]2و4و6[.

 ،)D03, D05 ,D011( شکل 9: سه ترانزیستور با شرایط آنیل کردن متفاوت
نواحي تیره نشان دهنده هدایت بیشتر و عمق کانال]4[.

جدول 2: شرایط مختلف آنیل کردن ]4[

شرایط مختلف آنیل کردنکدهای نمونه

D03در دماي 1100 کلویننمونه

D05در دماي 650 سانتي گرادنمونه

D011در دماي 950 سانتي گرادنمونه

 
بررسي لیزرهاي چاه کوانتومي 1۸

خیلي  ضخامت  با  نیمه هادي  ساختارهاي  کوانتومي،  چاه هاي 
کم و دارای راندمان بازده انرژی بزرگتری هستند که مي توان اثرات 
لیزرها  این گونه  کرد.  کنترل  و  رویت  را  آنها  کوانتومي  و  مکانیکي 
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بیشتر خواص ویژه خود را از حبس کردن حامل هاي بار )الکترون 
و حفره( در الیه هاي نیمه هادي مي آورند. طول موج ساطع شده از 
لیزر چاه کوانتومي برخالف دیگر لیزرها با باند شکاف مواد سازنده 
بنابراین، طول موج هاي  به پهناي چاه بستگي دارد.  آنها تعیین و 
بسیار کوچک تري را از لیزرهاي متداول ایجاد مي کنند و از آنجایي 
تزریقي(  الکترون  به  تولیدي  فوتون  )نسبت  کوانتومي  بازدهي  که 
غالباً به جذب نور توسط الکترون ها و حفره ها محدود مي شوند، لذا 

بازدهي کوانتومي باالیی حاصل مي شود.
لیزرهاي با چاه کوانتومي که داراي ناحیه فعال19 با ابعاد کوچک 
ناحیه فعال  با  لیزرهاي  به  آنها نسبت  هستند به خاطر مزیت هاي 
بزرگ، بیشتر مورد توجه قرار دارند. یکي از اثرات واضح تغییر پهناي 
بهره  افزایش  سبب  که  است  لیزر  موج  طول  مقدار  بر  تاثیر  چاه، 
بیشتر نسبت به لیزرهاي معمولي و کاهش جریان آستانه مي شود 
که سهم عمده اي از تلفات داخلي لیزر ناشي از جریان تزریقي به 
لیزر است، لیزرهاي چاه کوانتومي که به جریان تزریقي کمتري نیاز 

دارند، بازدهي بیشتري داشته و توان بیشتري را تولید مي کنند.
امروزه هدف، طراحي و ساخت ناحیه فعال با ضخامت چندین 
برابر نازک تر است، با کاهش ضخامت، ناحیه ی فعال پخش شدگي 
و  الکترون ها  به  مربوط  مانند  موج  و حالت هاي  است  کمتر  انرژي 
حفره هاي حبس شده در ناحیه فعال از حالت پیوسته به گسسته 

تغییر مي کند.
با  شده  دفن  لیزر  زمینه،  این  در  کاربرد  پر  لیزرهاي  از  یکي 
چندین چاه کوانتوم20 است. در این نوع لیزر ناحیه ی فعال از هر 
طرف با چندین الیه با ضریب شکست کم احاطه مي شود )به این 

دلیل به آنها لیزرهاي دفن شده مي گویند( )شکل )10((.

شکل 10: تصویري از ساختار لیزر با چند چاه کوانتوم ]7[.

بودن  دارا  به دلیل  ایندیم-فسفر21،  زیرالیه  از  لیزر  نوع  این  در 
استحکام و مشخصات مناسب )خلوص بلوري و شیمیایي( استفاده 
مي شود و روي آن ساختاري با 3 تا چند الیه نازک از نیمه هادي هاي 
مرکب III-V رشد مي دهند. این نوع از لیزرها داراي جریان آستانه 
پایین و بهره باال هستند و میزان توزیع ناخالصي ها در مناطق فعال 
تأثیر بسزایي را در کارایي این نوع لیزرها دارد. سطح مقطعي22 از این 
لیزر را با دو روش SSRM و میکروسکوپ ظرفیت خازني روبشي23 

مورد بررسي قرار دادند، در نتایج حاصل از روش SSRM همان گونه 
که در تصویر )11( مشاهده مي کنیم، ناحیه فعال به صورت یک نوار 
باریک روشن در مرکز که الیه هاي آالییده p و n در باال و پایین آن 
را پوشانده و در قسمت هاي چپ و راست ناحیه فعال ساختارهاي 
متقارن p-n-p-n دیده مي شوند. قابل ذکر است در این روش در کنار 
تصاویر مقاومت موضعي، تصاویر توپوگرافي از سطح نمونه نیز تشکیل 

مي شود ]7[.

شکل 11: تصویر مقاومت موضعي SSRM از سطح مقطع لیزر در ولتاژ 0/5 
و با سرعت 250 هرتز ]7[.

اندازه گیري  جریان  بر  تأثیرگذار  موضعي  مقاومت  میزان 
شده است و از غلظت حامل هاي موضعي تأثیر مي گیرد. از طرفی، 
حامل هاي  با  متناسب  و  دارد  مقاومت  با  معکوس  نسبت  جریان 
موضعي n است و از سویی دیگر، تحرک حامل ها در نزدیکي نقطه 
 SSRM تماس، تأثیرگذار بر میزان مقاومت است، لذا به کمک روش
انجام داد  نیز  اندازه گیري هاي کمي  آنالیز کیفي مي توان  بر  عالوه 

)شکل )12((.

 

شکل 12: الف( نمودار اندازه گیري مقاومت موضعي SSRM از سطح
 مقطع ساختار n و p در سه ولتاژ 1، 1/5 و 2 ولت، ب( تصویرسطح مقطع 

ناحیه فعال ]7[.

تغییرات  میزان  مي شود،  مشاهده  نمودار  در  که  همان گونه 
مقاومت در نواحي p-n-p-n در عرض ساختار لیزر نشان داده شده-

است، از روي نمودارها مشخص مي شود، میزان مقاومت با افزایش 
 p-n ولتاژ بایاس کاهش مي یابد، ولي در هر سه ولتاژ، در اتصاالت
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افزایش مقاومت خواهیم داشت. این نواحي مربوط به ناحیه فعال 
هستند و با توجه به معادله )1( انتظار مي رود در ناحیه فعال هدایت 

پایین تري داشته باشیم.

--------------------------------------
)معادله 1(

W= ]2εrε0kT/q2 Ln ((NaNd)/ni2( )1/Na + 1/Nd([ 1/2

--------------------------------------

که در آن:
W: عرض ناحیه فعال، εr: ضریب گذردهي زیرالیه، ε0: ضریب 
 :ni ،دما :T ،ثابت بولتزمن :k ،بارالکتریکي :q ،گذردهي فضاي آزاد
 :p-n، Na غلظت حامل هاي دهنده در تقاطع :Nd ،غلظت حامل ها

غلظت حامل هاي گیرنده در تقاطع p-n است.
با توجه به نمودار، مقدار عرض ناحیه فعال در تقاطع p-n حدود 
0/07 میکرومتر به دست آمد که با مقدار محاسبه شده با رابطه )1( 
که حدود 0/066 است هم خواني دارد. بنابراین، با توجه به مقادیر 

حاصل از SSRM، امکان آنالیز کمي نیز وجود دارد.
هنگامي که همین نمونه با روش SCM بررسي شد، در تصاویر 
تهیه شده در دو حالت مدار بازخورد باز24 و مدار بازخورد بسته25 
مقطع  سطح  تصویر  در  تفکیک  توان  شد  مشاهده   ))13( )شکل 
علت  است.  پایین تر  بسیار   SSRM روش  به  نسبت  فعال  ناحیه 
کنتراست ضعیف تر این است که توان تفکیک روش SSRM وابسته 
به شعاع نوک پروب است، در حالي که در روش SCM بیشتر از 
توزیع جانبي ناحیه فعال نیمه هادي در زیر نقطه تماس پروب تأثیر 

مي گیرد ]1و7[.

 

شکل 13: الف( تصویر SCM در حالت مدار باز، ب( تصویر SCM در حالت 

مدار بسته ]7[.

 
بررسي اثر شعاع پروب بر اندازه گیري مقاومت موضعي

 ،SSRM در بیشتر کاربردها براي اندازه گیري مقاومت در روش
از پروب سیلیکوني با پوشش الماس استفاده مي شود. الماس داراي 
آن  الکتریکي  مقاومت  و  است  توجهي  قابل  نیمه رسانایي  خواص 
به طور متوسط 50 برابر نیمه رساناهاي متداول است. الماس به دلیل 
و  مقاومت، چگالي  داراي سختي،  پیوندهاي شیمیایي خاص،  نوع 

الکتریکي خوبی داشته  و  باال است و رسانایي گرمایي  نقطه ذوب 
مناسب   SSRM روش  در  پروب  پوشش  به عنوان  استفاده  برای  و 
است. در اتصاالت p-n، به منظور شناسایي حامل هاي بار با صحت و 
حساسیت باال، شعاع پروب بسیار اثرگذار است و تالش های فراوانی 
انجام شده است.   SSRM پروب در روش  نوک  برای کاهش شعاع 
دارای  الماس،  با  شده  داده  پوشش  سیلیکوني  معمول  پروب هاي 
)14-الف((،  )شکل  هستند  نانومتر   20 تا   10 حدود  در  شعاعي 
به منظور افزایش توان تفکیک، تالش شده تا از پروب هاي تیرک های 
سیلیکوني با نوک الماس استفاده شود، در این حالت شعاع نوک به 

5 نانومتر کاهش پیدا مي کند )شکل )14-ب((.

 
شکل 14: الف( پروب سیلیکوني پوشش داده شده با الماس، ب( پروب 

سیلیکوني با نوك الماس ]5[.

میزان  باشد،  کمتر  پروب  نوک  شعاع  چه  هر  است  ذکر  قابل 
نشان  به منظور  مي کند،  اندازه گیري  را  بیشتري  موضعي  مقاومت 
دادن اثر اندازه شعاع بر میزان مقاومت، در تحقیقي از چهار پروب 
مختلف براي اندازه گیري مقدار مقاومت روي سطح پالتین استفاده 
شد. یک پروب سیلیکوني با پوشش الماس و سه پروب سیلیکون 
با شعاع هاي مختلف بدین منظور استفاده شدند  الماس و  با نوک 

)شکل )15((.
در نمودارهاي جریان-ولتاژ حاصل از این اندازه گیري ها مشاهده 
شد که با افزایش ولتاژ و جریان، مقاومت بهینه 100 کیلو اهم است، 
مقاومت  میزان  الماس،  با  داده شده  پوشش  پروب  کارگیري  به  با 
حدود 9 کیلو اهم و با به کار بردن تیزترین پروب با نوک الماس 

حدود 97 کیلو اهم به دست مي آید )شکل )16(( ]5، ۸ و 9[.

شکل 15: )الف، ب، ج(: پروب سیلیکون با نوك الماس و با شعاع هاي مختلف، 

)د( پروب پوشش داده شده با الماس ]8[.
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با توجه به میزان توانایي و قدرت روش 
مهم  شاخه هاي  از  یکي  به عنوان   SSRM

اندازه گیري  در  اتمي  نیروي  میکروسکوپ 
امروزه  نیمه هادي ها،  در  موضعي  مقاومت 
مي توان به راحتي تحقیقات گسترده اي را در 
صنایع مختلف نیمه هادي ها و الکترونیک در 

حوزه نانومتر انجام داد.
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6. Semiconductors

7. Junction

8. Scanning spreading resistance microscopy (SSRM)

9. Doped

10. Local spreading resistances

11. Semiconductor field effect transistor

12. Gate (G)

13. Drain )D(

14. Source (S)

15. Balk

16. Scanning tunneling Microscope

17. Annealing 

18. Quantum Well

19. Active band

20. Multi quantum well-buried hetero structure (MQWBH) 

21. InP

22. Cross section 

23. Scanning capacitance microscopy (SCM)

24. open loop

25. Closed loop
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شکل 16: نمودار جریان-ولتاژ چهار پروب مختلف ]8[.
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