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1 Introdução

O Microscópio de Varredura por Tunelamento (STM) foi inventado em 1981 por Binning e Rohrer. Seu

prinćıpio de funcionamento consiste na aproximação de uma ponta metálica aguda (idealmente com poucos

átomos na extremidade) de uma superf́ıcie condutora ou semicondutora. Quando uma pequena tensão é

aplicada entre elas e a distância é suficientemente pequena, é posśıvel detectar uma corrente elétrica que

se deve ao tunelamento de elétrons(ou buracos) da ponta para amostra. A corrente túnel é extremamente

senśıvel à distância e isso permite, ao varrer uma área da superf́ıcie, adquirir medidas de topografia da

amostra[4]. A resolução alcançada é sub-namométrica.

O movimento da ponta é realizado por transdutores piezoelétricos, que conectados a um sistema de fe-

edback possibilitam a operação em dois modos: altura constante e corrente constante. Além de informações

topográficas, o equipamento permite o estudo de propriedades eletrônicas e óticas, pelas técnica de Es-

pectroscopia de Tunelamento por Varredura (STS) e Luminescência induzida por STM (STM-LE). Essas e

outras técnicas são empregadas pelo grupo de pesquisa no estudo de materiais bidimensionais, em particular

dicalcogenetos de metais de transição (TMDs) e Nitreto de Boro Hexagonal(h-BN).

Para a execução de estudos dessa natureza é necessária a operação em temperaturas criogênicas, nas

temperaturas de LN2 e LHe, e no regime de ultra-alto-vácuo (UHV), isto é, pressões inferiores a 10−9

mbar. Outra exigência é a estabilidade mecânica e térmica do sistema. Esse projeto se concentra nesse

último aspecto citado, em especial nas implicações do manipulador do dispositivo detector de luz para a

estabilidade térmica do STM.

O sistema de detecção e injeção de luz foi desenvolvido no grupo [3], tendo sido recentemente patenteado.

Sua instalação foi feita em um UHV PanScan Flow Cryo STM da empresa RHK Technology. O dispositivo

de coleção de luz se baseia em um pequeno espelho parabólico de alta concavidade. Alinhado ao seu ponto

focal há um orif́ıcio em que se pode passar a ponta.

O manipulador é composto basicamente por três transladores piezoelétricos e está instalado dentro de

uma pequena câmara de vácuo acoplada à câmara de vácuo onde fica o STM. O espelho fica na ponta de

um suporte que permite a colocação do espelho no interior do STM.
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A motivação inicial desse projeto foi o desenvolvimento de um novo modelo para esse suporte, uma vez

que o anterior possúıa alta condutividade térmica levando ao aquecimento do espelho. Como consequência,

a inserção do espelho no STM ocasionava diminuição na estabilidade térmica, além de impedir o alcance das

temperaturas esperadas. Devido à refrigeração parcial do manipulador a amostra é sutilmente movimentada

pela expansão térmica. Nos trabalhos publicados pelo grupo até o momento nenhuma imagem com resolução

atômica foi adquirida com o espelho inserido no sistema.

Ao longo do desenvolvimento do projeto o foco foi ampliado, uma vez que, com o acompanhamento das

variações de temperatura, se tornou evidente que o manipulador não poderia ser considerada a única fonte

de instabilidade térmica. Assim, além do desenvolvimento de um projeto mecânico (e usinagem) para um

novo manipulador, durante o trabalho foi realizado um estudo sobre a estabilidade térmica do sistema.

Foi desenvolvido um software para coleta de dados relativos à temperatura do STM, interfaceando o

controlador de temperaturas criogênicas ”Lakeshore 335”. A partir das coletas buscou-se estabelecer um

protocolo de operação a baixas temperaturas.

2 Metodologia

2.1 Software para o controlador de temperatura

A temperatura no STM é medida em dois pontos, através do medidor de temperatura criogênica La-

keshore Model 335. Os pontos são o dedo frio (cold finger) e próximo à amostra, que aparecem no visor do

equipamento como A e B, respectivamente. A coleta desses dados se mostrou necessária para entender o

impacto de diferentes ações/alterações no sistema.

A conexão do controlador com o computador foi feita via USB, emulando porta serial com baud rate de

57600 bps. Foram realizadas tentativas de escrever o código com as linguagens de programação LabView e

Python. Essa última foi a escolhida, devido a maior facilidade em realizar adaptações. Embora o fabricante

possúısse uma biblioteca nessa linguagem para os equipamentos, ela precisou ser modificada para o adequado

funcionamento do programa.

Em sua versão final, o programa ao ser executado solicita dois inputs: o tempo entre cada coleta e o

peŕıodo de coleção de dados. Como output, é gerado um arquivo .csv com as temperaturas A e B medidas

em Kelvin, além das datas e horas das medições.

2.2 Suporte do espelho

O projeto do novo suporte para o espelho partiu de uma versão desenvolvida anteriormente, mas que

não havia sido usinada ou instalada. O material dessa versão era uma liga de alumı́nio 6061.

A partir da leitura sobre materiais adequados para uso em Ultra Alto Vácuo (UHV)[1][2], foi escolhido

como material alternativo o ”PolyEther Ether Kethane”(PEEK). Esse poĺımero termoplástico possui con-

dutividade térmica (a 23ºC) de 0.25W/(K.m), isto é, cerca de duas ordens de grandeza menor que a do

alumı́nio.

Feita a escolha do material, com o uso do programa Autodesk Inventor foi realizado um projeto mecânico

para o novo suporte. As alterações feitas consideraram o formato do PEEK dispońıvel, a necessidade da

mudança no centro de massa do suporte, devida ao posśıvel mau funcionamento de um dos piezoelétricos

do manipulador e compatibilidade com espelho.

O suporte foi usinado a partir de um cilindro de 74cm de comprimento e 20.5 mm de diâmetro de PEEK.

Os parafusos escolhidos para fixação tanto do espelho quanto do suporte no manipulador são de aço inox,
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próprios para ambientes em UHV.

3 Resultados e discussão

3.1 Controle de temperatura

O primeiro gráfico da figura 1 apresenta as medidas de temperatura durante a operação do STM com

LN2. No peŕıodo que antecede 13h00, o espelho não estava inserido no sistema. As variações de temperaturas

do peŕıodo se devem a abertura e fechamento do shutter e também ao aĺıvio manual de pressão na válvula

no dewar de nitrogênio. As 23h00 deixou-se de operar em temperatura de LN2.

No segundo gráfico há as variações de maior interesse. As 13h o shutter foi aberto e novamente viu-se

o crescimento da temperatura. Essa tendência é sutilmente aumentada às 13h46, quando foram acesas as

luzes para iluminação interna do STM. O aumento é maior no ińıcio da inserção do espelho no sistema, que

aconteceu às 13h51. As 14h11, já com o espelho totalmente inserido, as luzes foram apagadas e o shutter

fechado. Nas três horas seguintes, o aumento médio de temperatura foi de 3,38 K/h. A taxa considerando

o peŕıodo até 23h00 foi de aproximadamente 2,1 K/h.

Figura 1: Temperaturas medidas durante operação com uso de LN2

3.2 Usinagem do suporte em alumı́nio

A fim de verificar a executabilidade e a necessidade de modificações para facilitar a produção do suporte

em PEEK, a versão anterior (em alumı́nio) foi usinada antes da versão termoplástica. Na figura 2, está

apresentada a vista traseira do projeto mecânico (que foi a base do projeto atual)e uma foto da peça

pós-produção.

Com essa etapa constatou-se a necessidade de alargamento dos quatro furos que servem para fixação do

suporte no manipulador. Além disso, no encaixe do espelho, parte frontal, notou-se um arredondamento

indesejado. Para evitar que o mesmo se repetisse na versão em PEEK, a parede frontal foi alargada, de

modo que a fresadora pudesse ser usada para corrigir os cantos.

3.3 Protótipo do suporte em PEEK

Na figura 3 estão presentes as vistas isotrópicas das duas versões do manipulador, em alumı́nio e em

PEEK. A seta 1 aponta para uma parede interna que representava um obstáculo no caminho da luz, sem
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(a) Vista traseira do suporte (b) Suporte usinado em 2021

Figura 2: Versão antiga do suporte (em Alumı́nio 6061)

possuir utilidade. Ela foi retirada, assim como a parte indicada pela seta 2, em que se encontra uma

região antes destinada ao acoplamento de uma malha eletroĺıtica que deveria ”levar frio”por condução ao

manipulador. Os dois furos maiores seriam utilizados para fixar a malha, e o furo menor (superior) seria

utilizado na medição de temperatura com sensores de platina PT100. Tanto o resfriamento quanto a medição

deixaram de ser posśıveis dessa forma, devido à escolha de um material não condutor de calor. A seta 3

aponta para os furos que foram alargados, como citado na seção anterior.

Foi percebido durante a utilização do STM uma menor velocidade no movimento do manipulador em um

dos eixos de traslação, indicando mau funcionamento de um dos transladadores piezoelétricos. A empresa

fornecedora do sistema informou que a posśıvel causa seria o torque atuante no manipulador. Para reduźı-

lo, o fundo do manipulador foi alargado, como mostra a seta 4. Isso fez com que o centro de massa fosse

deslocado para a região de fixação do suporte (entre os parafusos de fixação). Os centros de massa de ambos

os modelos estão indicados nas figuras. Por fim, a parte externa do suporte foi arredondada acompanhando

a forma do cilindro de PEEK dispońıvel para a usinagem.

Figura 3: Comparativo entre os projetos mecânicos das versões em alumı́nio e PEEK do suporte.

3.4 Usinagem do suporte me PEEK

A versão em PEEK foi usinada na oficina mecânica do Departamento de F́ısica Aplica do IFGW. A

figura 4 apresenta uma foto da peça, antes do acabamento.

A compatibilidade com o espelho e com os parafusos foi testada fora do vácuo. Viram-se necessárias
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Figura 4: Suporte usinado em PEEK

pequenas modificações, como a retirada de rebarbas que travavam o espelho. Durante os testes, realizados

com um espelho novo (com sutis diferenças no design), também foi notada a necessidade de deslocar e

alargar os furos frontais.

4 Conclusões e perspectivas

No trabalho desenvolvido foi projetado e usinado um suporte para o espelho de um dispositivo detector

de luz de um LT-STM. No decorrer das atividades foi constada a necessidade de registrar as medidas de

temperatura e para isso foi criado um programa para a coleta dos dados do controlador. O acompanhamento

das medidas indicou a existência de outras fontes de instabilidade térmica do sistema que futuramente

deverão ser identificadas e corrigidas.

A associação das temperaturas medidas com as práticas diversas no laboratório (manipulação de amos-

tras, acender de luzes, entre outras) durante experimentos deverá servir para o estabelecimento de um

protocolo de operação, em especial em baixas temperaturas. A versão final do suporte em PEEK deverá ser

instalada e seu desempenho testado, tanto analisando as variações térmicas como realizando tentativas de

medidas de STM com o espelho inserido.
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