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SEM: Scanning Electron Microscope

-
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1

ا

امروزه روش های مختلفی جهت شناسایی و آنالیز مواد
وجود دارد که یکی از معروف ترین آنها ،روش های
میکروسکوپی می باشد .در این روش ها می توان تصاویر
بزرگنمایی شده از نمونه به دست آورد .میکروسکوپ
که از گروه میکروسکوپ های

الکترونی روبشی

الکترونی است ،از معروف ترین روش های میکروسکوپی
به شمار می رود که عالوه بر تهیه ی تصاویر بزرگنمایی
شده ،در صورتی که به تجهیزات اضافی مجهز شود می
تواند برای آنالیز شیمیایی و دیگر بررسی ها نیز به کار
گرفته شود .مبنای عملکرد این میکروسکوپ ،برهم کنش
پرتوی الکترونی با ماده است .پرتوهای ساطع شده از این
برهم کنش می تواند جهت بررسی ها مورد استفاده قرار
گیرد.

وضوح باال در حدود یک نانومتر تا چند انگستروم قابل

- -

با استفاده از روش های میکروسکوپی ،تصاویر با بزرگنمایی

دسترسی است .در همین رابطه ،دقت عمودی و افقی برخی

باال از ماده به دست می آید تا بتوان جزئیات آن را با دقت

از مهم ترین روش های میکروسکوپی در شکل  1نشان داده

مطالعه نمود .قدرت تفکیک تصاویر میکروسکوپی با توجه

شده است
- -

به نوع پرتوی مورد استفاده مشخص می شود .به عنوان
مثال ،با استفاده از میکروسکوپ های نوری ،قدرت تفکیکی

میکروسکوپ های الکترونی به خاطر محدودیت

در حدود  1میکرومتر یا حتی  022نانومتر و با استفاده از

میکروسکوپ های نوری توسعه پیدا کرده اند .در

AFو یونی با

میکروسکوپ نوری شاید بتوان با تغییر انحنای سطح

، T
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شکل -1طرحی که نشاندهنده وضوح عمودی و افقی روش های مختل

ز

تصویربرداری است .مالحظه می شود که بسیاری از روش ها خصوصا

در محدوده ی  12-122نانومتر هم پوشانی دارند .با اینحال این روش ها لزوما از قسمت یکسانی از نمونه تصویر تهیه نمی کنند .به عنوان مثال،
و

 Tهر دو هم پوشانی زیادی دارند ،ولی اولی از سطوح و دومی از داخل ماده تصویر تهیه می-کند

عدسی ها(میزان تقعر و تحدب) و تعداد آنها بزگنمائی

از لنزهای شیئ و چشمی تشکیل شده اند ،با این تفاوت که

تصاویر را به هر مقدار زیاد کرد ،اما به علت بلند بودن طول

در میکروسکوپ های الکترونی ،به جای نور از شار الکترون

موج نور ،عمال تصاویر در بزرگنمائی های باالی 0222

(پرتوهای الکترونی) پرانرژی استفاده می گردد .عالوه بر

وضوح خود را از دست می دهند .منظور از وضوح یاحد

این ،لنزها نیز در این نوع میکروسکوپ ها از نوع لنزهای

تفکیک ) (resolutionکمترین فاصله بین دو نقطه ای است

الکترومغناطیس می باشند که با لنزهای نوری متفاوت می

که بتوان آنها را از هم تفکیک کرد .میکروسکوپ های

باشند .از نگاه تاریخی ،اولین نوع از میکروسکوپ های

نوری معمولی ،بزرگنمایی ماکزیمم 1222 ،تا  0222برابر و

الکترونی ابداع شده ،میکروسکوپ الکترونی عبوری

قدرت تفکیک  2.0میکرون دارند که این باعث محدودیت

(Tمی باشد

)icroscope

lectron

=Transmission

استفاده از این دستگاه ها می شود .به عنوان مثال ،برای

که مکانیزم عملکرد آن دقیقا مانند یک میکروسکوپ عبوری

دیدن ساختار سلول های آلی به بزرگنمایی  12222برابر

نوری است ،با این تفاوت که در آن به جای نور از یک

نیاز است که به وسیله ی میکروسکوپ نوری با طول موج

پرتوی الکترونی و به جای لنزهای نوری از لنزهای

امواج مرئی قابل دستیابی نیست.

مغناطیسی استفاده می شود
- -

در میکروسکوپهای الکترونی بجای نور از پرتوی الکترونی
استفاده می شود .از آنجایی که طول موج الکترون می تواند

میکروسکوپ الکترونی روبشی که به آن canning

بسیار کوتاه باشد ،پس در میکروسکوپ های الکترونی می

icroscope

توان به بزرگنمائی بسیار باال دست یافت (تا حد یک میلیون

انواع بسیار معروف میکروسکوپ های الکترونی است که

برابر در بعضی از میکروسکوپ های الکترونی) .در واقع

خصوصا کاربردهای بسیاری در فناوری نانو پیدا کرده است.

میکروسکوپ های الکترونی براساس قوانین امواج

نخستین تالش ها در زمینه ی توسعه ی میکروسکوپ های

الکترومغناطیس کار می کنند و مانند تمام میکروسکوپ ها

روبشی به سال  1391باز میگردد که ماکس نول ( ax
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 lecronیا به اختصار

گویند ،یکی از

-

) Knollدر آلمان پژوهش هایی در زمینه ی پدیده های

الکترونیک نوری انجام داد و تصویری را بر اساس

-

مرسوم را

مجهز گردید .شکل  0نمونه ای از یک
نشان می دهد.

کانتراست کانالی الکترونی )(electron chanelling contrast

از فوالد سیلیسیمی به دست آورد .مانفرد وان آردن
تحقیقات بیشتری را بر روی اصول فیزیکی

و

برهمکنش آن با نمونه انجام داد و توانست در سال  1391با
اضافه کردن سیم پیچ های روبشی به یک

،T

میکروسکوپ الکترونی عبوری روبشی بسازد .با اینحال
دستگاه او از نظر عملی مورد استقبال قرار نگرفت .استفاده

از

برای مطالعه ی نمونه های ضخیم غیرشفاف اولین

شکل  - 0تصویری از یک دستگاه

بار توسط ژورکین و همکاران در سال  1390در ایاالت
متحده آمریکا انجام شد .توسعه بیشتر

توسط

پروفسور چارلز اُتلی و همکارش گَری استوارت در دانشگاه
کمبریج بریتانیا به انجام رسید و در سال  1391برای اولین
بار به صورت تجاری روانه ی بازار شد
ساخت

سبب شد تا محققان بتوانند نمونه ها را به

سادگی و با وضوح بیشتر مطالعه کنند .بمباران نمونه با
پرتوی الکترونی سبب می شود تا از نمونه الکترون ها و
فوتون هایی خارج و به سمت آشکارسازها رها شوند که در
آن قسمت تبدیل به سیگنال می شوند .حرکت پرتو بر روی
نمونه مجموعه ای از سیگنال ها را فراهم می کند که بر این
اساس میکروسکوپ می تواند تصویر متقابل از سطح نمونه
را به صورت لحظه به لحظه بر صفحه نمایش دهد .بنابراین
مکانیزم عملکرد

با میکروسکوپ های نوری کامال

متفاوت است.

در ابتدا مزیت اصلی دستگاه

 ،تهیه تصاویر

میکروسکوپی به طور مستقیم از نمونه های جامد با وضوح
و قدرت تفکیک و تمرکز بهتر در مقایسه با میکروسکوپ
های نوری بود .اما بعدها قدرت اجرایی و عملیاتی دستگاه
توسعه یافته و به روش های تجزیه وتحلیل ،نظیر اشعه
ایکس برای تعیین ترکیب شیمیایی و کانال های الکترونی
) (electron channelingجهت تشخیص وضعیت بلوری

امروزی

- -

اصول عملکرد

بر سه اصل استوار است که به صورت

زنجیروار با هم در ارتباط هستند :
 .1برهم کنش پرتوی الکترونی با نمونه؛
 . 0امکان تولید و کنترل مشخصه های پرتوی الکترونی
روبشگر در میدان های الکتریکی و مغناطیسی؛
 . 9امکان آشکارسازی پرتوهای ساطع شده از سوی نمونه
در اثر برهم کنش آن با پرتوی الکترونی ورودی.

وقتی پرتوی الکترونی روبشی با نمونه برخورد می کند ،بین
آنها برهمکنش روی می دهد .نتیجه ی آن ،ساطع شدن
پرتوهایی است که با کمک آشکارسازها دریافت و شناسایی
می شوند و مشخصات ماده را آشکار می سازند .شکل 9
شماتیکی از پرتوهایی که از نمونه ساطع می شود را نشان
می دهد[ .] 1نوع اطالعاتی که از این طریق به دست می آید
به برهمکنش پرتو و نمونه بستگی دارد .به همین دلیل الزم
است جزئیات این برهمکنش را بررسی کنیم .موارد  0و 9
در بخش های بعد شرح داده خواهند شد.

در

 ،پرتوهای الکترونی ورودی به نمونه معموال

حاوی الکترون هایی با انرژی  1تا  12الکترون ولت هستند
که هنگام برخورد با ماده ،رفتارهای بسیار متفاوتی از خود
نشان می دهند .در برهمکنش نمونه والکترون ،الکترون می
تواند
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 .1بی تأثیر بوده و از نمونه عبور نماید؛

 .1پراکندگی االستیکی :تغییرجهت حرکت پرتوی الکترونی

 . 0به طور االستیکی پراکنده شود تغییری در انرژی آن به

ضمن از دست دادن مقدار قابل اغماضی انرژی .پراکندگی

وجود نیامده ،اما جهت آن تغییر نماید.

االستیکی عمدتا در برخورد پرتوی الکترونی با هسته ی اتم

 .9پراش یافته و انکسار یابد در یک جهت ترجیحی که

رخ می دهد و باعث انحراف قابل توجهی در مسیر پرتوی

توسط ساختار بلوری نمونه تعیین می شود ،پخش گردد.

الکترونی ورودی به ماده می شود.

 .9به طور غیراالستیکی پراکنده شود در انرژی و جهت آن

 .0پراکندگی غیر االستیکی :از دست دادن انرژی و تغییر

تغییر ایجاد گردد.

قابل اغماض جهت حرکت پرتوی الکترونی .پراکندگی غیر

 .1جذب شود.

االستیکی از طریق دو مکانیزم اتفاق می افتد )1( :پراکندگی

در صورت اتفاق افتادن موارد  9و  ،1الکترون های ثانویه یا

غیر االستیکی در برخورد با الکترون های باندهای الکترونی

پرتوهای الکترومغناطیسی(اشعه ی  Xیا نور) منتشر می شود

اتم ماده و ( ) 0پراکندگی غیر االستیکی در برخورد با هسته

ویا اینکه حرارت آزاد می گردد.

ی اتم .در واقع ،هدف برخورد الکترون های پرتو الکترونی

کانتراست ) (contrastقابل رویت در هر یک از موارد

ورودی ،اتم های ماده است که خود شامل هسته و الکترون

مزبور ،به جز در مورد شماره یک ،ممکن است ایجاد شود.

های اطراف آن می باشند .در اثر برخورد االستیک پرتوی

معموال در نمونه های غیربلوری ،کانتراست از تاثیرات 9 ،0

الکترونی ورودی با الکترون های اتم ماده ،جهت حرکت

و یا  1می باشد .مورد شماره  9دلخواه نیست .چون هنگامی

آنها تغییر نموده و امکان برخوردهای بعدی فراهم می گردد.

که انرژی الکترون تغییرمی کند ،طول موج آن نیز تغییر

اگر پرتوی الکترونی ورودی با الکترون های اتم برخورد

نموده و در نتیجه فاصله ی کانونی عدسی ها تغییر پیدا می

کند و به صورت غیراالستیکی پراکنده شود ،دو حالت

کند؛ یعنی سبب می شود لنزها عیب رنگی (کروماتیک)

وجود دارد  .ممکن است پرتوی الکترونی با الکترون های

بروز دهند.

الیه ی خارجی برخورد کند و انرژی پرتو به آن منتقل شود

حالت 9به طور عمده برای مقایسه و بررسی ساختارهای

که باعث می شود الکترون آن اتم برانگیخته شود و از الیه

بلوری ورق های فلزی نازک یا ذرات رسوبی به کار می

ی الکترونی خارج گردد .طبق تعری  ،انرژی الکترون

رود .این شیوه عالوه بر ایجاد کانتراست ساختاری و تمیز

خارج شده از اتم که به آن الکترون ثانویه گویند ،معموال

جهات ترجیحی پخش الکترون ها ،اطالعاتی نیز در مورد

حدود  12الکترون ولت است .با اینحال  32درصد این

ساختار بلوری ارائه می دهد .بدین منظور می توان پراش

الکترون ها انرژی کمتر از  11الکترون ولت دارند (شکل

الکترونی و الگوهای کیکوچی ) (Kikuchiرا ثبت نموده و

 .) 9اگر عمق ایجاد الکترون های ثانویه کمتر از  12نانومتر

تصاویر جداگانه ای با استفاده از میدان دید تاریک از

از سطح نمونه باشد ،با توجه به اینکه انرژی سطحی

پرتوهای پراکنده شده به دست آورد .برای حصول اطالعات

جامدات حدود  0تا  9الکترون ولت است ،عمال خروج

بیشتر ،استفاده از میدان روشن و یا پرتوهای الکترونی عبور

آنها به عنوان پرتو الکترون های ثانویه = econdary

یافته مفید است

lectrons

اما عمده ترین برهمکنش ها و خصوصا آن مواردی که در

های ثانویه در عمقی بیش از  12نانومتر از سطح ماده ایجاد

مطرح می باشند ،موارد  0و  9می باشند که به طور

شده باشند ،با توجه به برخوردهای بی نهایتی که ممکن

دقیق تر عبارتند از:

از سطح امکان پذیر خواهد بود .اما اگر الکترون

است در راه رسیدن به سطح ،با الکترون ها و هسته های اتم
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شکل  - 9برهمکنش پرتوی الکترونی و نمونه[

ها داشته باشند ،شانس بسیار ناچیزی برای خروج از سطح
خواهند داشت  .کانتراست موجود در تصاویر حاصل از

الکترون های ثانویه ناشی از اختالف در انرژی ،تعداد و
مسیر آنها می باشد .در شکل ( 1ال ) یک تصویر

از

سطح مقطع یک نمونه ی پودر نشان داده شده است.

شکل  -9طی

الکترونی که نشاندهنده ی فراوانی نسبی الکترون های

ثانویه) (  ،اوژه ) (Aو برگشتی ) ( بر حسب انرژی الکترون است.
توجه شود که مقیاس انرژی ،پیوسته نیست؛

به طور نمونه بسیار

شکل  -1تصویر (ال

بیشتر از  12الکترون ولت است

)و (ب

)از سطح مقطع یک ذره .

برای تصویربردای در حالت توپوگرافی و مورفولوژی و
برای کنتراست توزیع فازی مناسب است
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در حالت دوم پراکندگی غیراالستیکی الکترون های پرتوی

پرتوی الکترونی را متصور شد .چنین تغییر جهتی می تواند

پرتوی  Xمشخصه

امکان بازگشت پرتو به سمت سطح را فراهم سازد .این

)(characteristic X-ray linesتولید می شوند .این وضعیت

الکترون های بازگشته از داخل نمونه را الکترون های

الکترونی

ورودی،

خطوط

وقتی رخ می دهد که جای خالی الکترون جدا شده از اتم با

بازگشت ) = ack cattered lectrons

شرایط خاص به وسیله ی الکترون دیگر از الیه های باال

بیشتر الکترون های بازگشتی حداقل  12درصد انرژی

جایگزین شود .میزان انرژی از دست داده پرتوی الکترونی

الکترون های ورودی را دارند (شکل  .)9جالب است که

ورودی در برخورد غیراالستیک با الکترون های اتم می

تغییر زاویه در پراکندگی االستیکی پرتوی الکترونی در

تواند برابر با انرژی پیوند الکترون های الیه هایL ، Kو

برخورد با هسته ی اتم های سنگین ،بیشتر از اتم های سبک

باشد و منجر به خروج الکترون الیه های مذکور و تابش

است (شکل  .) 9با توجه به تغییر زاویه ی کمتر پرتوی

اشعه ی  Xمشخصه شود .همچنین ممکن است به دنبال

الکترونی در پراکندگی االستیکی از هسته با عدد اتمی کمتر،

خروج یک الکترون و جایگزینی جای خالی الکترون با

احتمال (یا فراوانی) خروج الکترون های بازگشتی از مواد

الکترونی از یک تراز انرژی باالتر ،به جای خروج تفاوت

دارای عدد اتمی کمتر (اتم های با هسته ی سبک تر) کمتر

انرژی ترازها به صورت فوتون ،انرژی به یک الکترون دیگر

خواهد بود .به بیان دیگر ،در اتم های با عدد اتمی کمتر،

انتقال پیدا کند و آن را از اتم خارج کند .این الکترون

قبل از اینکه پرتوی الکترونی با زوایای بیشتر از  32درجه

خروجی به الکترون اوژه ) (A =Auger lectronمعروف

پراکنده شود و فرصت بازگشت بیابد ،به اعماق ماده نفوذ

است.

نموده و بخش عمده ای از آن جذب می شود .اما در اتم

در کنار پراکندگی غیراالستیکی ،پراکندگی های االستیکی

های با عدد اتمی بیشتر ،امکان تغییر زاویه ی بیش از 32

هم می توانند اتفاق بیفتند .با پراکندگی االستیک شدید یک

درجه بیشتر است .در این شرایط ،مقدار الکترون های

پرتوی الکترونی در واکنش با هسته ی اتم ،به خوبی می

بازگشتی بسیار بیشتر از زمانی است که پرتوی الکترونی با

توان امکان تغییر جهت بیش از  32درجه در مسیر الکترون

یک هسته ی سبک ،به صورت االستیک برخورد می کند.

شکل –9ارتباط بین ضریب پراکنده شدن الکترون ها و بازده ی الکترون های ثانویه با عدد اتمی مواد
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شکل  -خالصه ای از برهم کنش االستیکی و غیراالستیکی پرتوی الکترونی ورودی و ماده[1

بنابراین مقدار الکترون های بازگشتی خارج شده از یک

نشان می دهد  .اگر پرتوی ورودی با هسته ی اتم ماده

ماده به شدت متأثر از عدد اتمی ماده ای است که پرتوی

برخورد کند و به صورت غیراالستیکی پراکنده شود ،پرتوی

الکترونی به آن وارد شده است .به بیان دقیق تر ،در تصویر

Xساطع می شود .شکل

الکترون های برگشتی ،فازهای حاوی عناصر سنگین ،روشن

های الکترون ها در اثر برهمکنش پرتوی الکترونی با نمونه

تر و فازهای سبک تر تیره تردیده می شوند[ .]1شکل 1

را نشان می دهد.

(ب) نمونه ای از تصویر

از سطح مقطع یک ذره را

شکل  -1عمق نفوذ پدیده های مختل

خالصه ای از انواع پراکندگی

با توجه به از دست رفتن انرژی در پراکندگی غیراالستیک

ناشی از برهم کنش پرتوی الکترونی و نمونه
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پرتوی الکترونی ورودی در برخورد با الکترون های اتم،

اصول ریاضی و آمار است .بر اساس محاسباتی که محققین

احتمال خروج الکترون های ثانویه از عمق حداکثر 12

به انجام رسانیده اند مشخص شده است که حجم اندرکنشی

نانومتر وجود دارد .از سوی دیگر ،در پراکندگی االستیک

به صورت گالبی شکل است که در منطقه ی ورود پرتو به

پرتوی الکترونی ورودی با هسته ی اتم ،مقدار از دست

داخل ماده قابل تصور می باشد .این حجم در شکل  1به

رفتن انرژی بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی است .بنابراین

صورت شماتیکی نشان داده شده است .خاطر نشان می

عمق خروج الکترون های بازگشتی بیشتر و در حدود 0

شود که عمق و گستردگی برهم-کنش به شرایط پرتوی

میکرومتر می باشد .البته باید به خاطر داشت که در هر دو

الکترونی و ماده بستگی دارد .
- -

مورد ،میزان ساطع شدن الکترون های ثانویه و بازگشتی،

از روش های پرکاربرد میکروسکوپی محسوب می

متأثر از انرژی پرتوی الکترونی ورودی و نوع ماده است

شود .همانند دیگر میکروسکوپ های الکترونی ،به دلیل

- - -

 ،حد تفکیک بسیار

با توجه به مکانیزم های پراکندگی ،می توان انتظار داشت که

استفاده از پرتوی الکترونی در

خروج پرتوی الکترون های ثانویه از عمق  12نانومتری و

باالیی قابل دستیابی است.این میکروسکوپ از زمان اختراع

پرتوی الکترون های برگشتی از عمق  0میکرومتری اتفاق

آن با پیشرفت های چشمگیری همراه بوده است .اساس

بیفتد  .البته این اعداد بسته به شرایط پرتوی الکترونی

عملکرد

 ،برهمکنش پرتوی الکترونی با ماده است که

ورودی و ماده متغیر است .به سادگی می توان تصور کرد

نشر الکترون ها و فوتون ها از ماده را به همراه دارد .از

که پرتوی الکترونی ورودی ،به سطح ماده برخورد می کند

جمله مهم ترین این پرتوها که برای بررسی ماده استفاده می

و عمقی را تحت تأثیر قرار می دهد .بیان سطح و عمق در

شوند ،الکترون های ثانویه (برای بررسی مورفولوژی و

جمله ی قبل به وضوح حاکی از وجود یک حجم

توپوگرافی) و الکترون های برگشتی (با هدف بررسی توزیع

اندرکنشی ) (interaction volumeاست.

فازی) می باشند.

شناخت حجم اندرکنشی کار پیچیده ای است که علت این
پیچیدگی ،تنوع و کثرت برخوردهایی است که ممکن است
به وقوع بپیوندد .بهترین راه بررسی این حجم ،استفاده از
فهرست
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پرتوی الکترونی تولید و توسط لنزهای الکترومغناطیسی

باریک و روی نمونه متمرکز می شود .در حقیقت پرتوی

1

الکترونی بر روی نمونه روبش می شود ) (scanتا از نقاط
مختل

آن اطالعات به دست آید .در نتیجه ی برخورد

پرتوی الکترونی با نمونه ،سیگنال های مناسب تولید می
2

شوند که توسط آشکارسازها دریافت و در نهایت به تصویر

م

یا دیگر اطالعات موردنظر تبدیل می شوند .با توجه به این

ر
ا

خالصه ی عملکرد ،درمی یابیم که یک میکروسکوپ

ا

در مقاله گذشته به معرفی میکروسکوپ الکترونی روبشی به
عنوان یکی از روش های قدرتمند آنالیز مواد پرداخته شد.
در این مقاله و در ادامه بحث ،به بررسی اجزاء و عملکرد
این دسته از میکروسکوپ ها پرداخته خواهد شد .به طور
دارای شش جزء اصلی است که عبارتند از:

کلی

تفنگ الکترونی ،لنزهای الکترومغناطیسی ،سیستم روبش،
آشکارسازها ،سیستم نمایش تصویر و سیستم خأل .در این
بخش دو مورد اول شرح داده خواهند شد .در
 ،تفنگ-های الکترونی جهت تولید

میکروسکوپ های

پرتوی الکترونی استفاده می شوند .این تفنگ ها بر مبنای

از اجزای زیر تشکیل یافته است

.1

تفنگ الکترونی

.0

لنزهای الکترومغناطیسی

.9

سیستم روبش

.9

آشکارسازها (سیستم جمع آوری و تقویت سیگنال)

.1

سیستم نمایش تصویر

.9

سیستم خأل
را نشان می دهد .در ادامه به شرح

شکل 1اجزای یک

این اجزاء پرداخته خواهد شد که در واقع به نوعی ،بیانگر
نحوه ی عملکرد دستگاه نیز می باشد.

نشر ترمویونیک یا نشر میدانی عمل می کنند و از جنس
تنگستن یا هگزا براید النتانم می باشند .از آنجا که پرتوی
از نوع الکترونی است ،لنزهای

مورد استفاده در

الکترومغناطیس جهت باریک کردن و متمرکز کردن آنها به
استفاده می شوند بر دو

کار می روند .لنزهایی که در

نوع متمرکز کننده و نهایی می باشند که هر یک با هدف
خاصی در دستگاه تعبیه می شوند.
- -

برای کار با میکروسکوپ الکترونی به محیط خأل نیاز است.
به همین دلیل پس از قرار دادن نمونه در محفظه ،اتمسفر

شکل 1طرح کلی یک میکروسکوپ الکترونی روبشی

داخل ستون میکروسکوپ به کمک پمپ های موجود به
خأل مناسب می رسد .وقتی که خأل موردنیاز حاصل شد،
*

د

* ح د

ش فج
قم (

(

ده
ده

) -ک
ئ

)-

خصص -
شج

ک

د
خصص -

د

شگ ه
-

از [9

- -

اولین قسمتی که مشخصات پرتوی الکترونی رقم می خورد،
ن

شگ ه
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شکل -0تصویر فیالمان های تجاری رایج .مالحظه می شود که فیالمان تنگستنی سنجاق سری به علت گرم شدن بیش از حد ذوب شده است که
محل ذوب شدگی و قطره ی ذوب و منجمد شده قابل مشاهده هستند[. 1،9
محل تولید آن ،یعنی تفنگ الکترونی )un

 .9فیالمان نشر یونی).

( lectron

است .به بیان دیگر ،تفنگ الکترونی منبع نسبتا پایداری از

(F

شکل  0تصویر این سه نوع فیالمان را نشان می دهد.
- - -

الکترون است که پرتو الکترونی را ساطع می کند .تفنگ
های الکترونی از نظر مکانیزم به دو دسته تقسیم می شوند[

بهترین گزینه در استفاده از پدیده ی ترمویونی ،استفاده از

1،0

ماده ای است که اوال نقطه ذوب بسیار باالیی داشته باشد تا

 . 1تفنگ های الکترونی نشر حرارتی (Thermoionic

شکل و مشخصات مکانیکی خود را تا دمای انتشار الکترون

) unsکه بر مبنای پدیده ی ترمویونی عمل می کنند .در

حفظ کند .ثانیا ،تابع کاری ترمویونی پایینی داشته باشد تا در

این نوع ،با گرم شدن تفنگ تا دمایی بسیار باال ،درصد

دمای نسبتا کمتری شروع به انتشار الکترون کند .به همین

معینی از الکترون های آن به سطح مشخصی از انرژی می

دلیل از تنگستن استفاده می شود؛ تنگستن با نقطه ذوب باال
)

رسند و می توانند سطح آن را ترک کنند؛
 .0تفنگ های الکترونی نشر میدانی mission

(Field

(Kو تابع کاری مشابه اغلب فلزات

(برابر با 9.1

الکترون ولت) رایج ترین ماده برای استفاده در سازه های

) unsکه از پدیده ی تونلی جهت تولید الکترون استفاده

تولید الکترون است .با این وجود ،در صورت استفاده از

می کنند .در این نوع تفنگ الکترونی ،سطح تحت یک ولتاژ

هگزا براید النتانم با تابع کاری برابر با  2.9الکترون ولت

بسیار باال قرار می گیرد و الکترون ها می توانند سطح آن را

قدرت تولید الکترون تا  12برابر افزایش پیدا می کند.

ترک کنند ،بدون آنکه نیاز به اعمال انرژی تابع کاری

فیالمان تنگستن سنجاق سری به شکل شکل و شعاع نوک

ترمویونی باشد .قدرت تولید این فیالمان ها بسیار بیشتراز

آن حدود  122میکرومتر است که به عنوان کاتد تولید کننده

فیالمان های ترمویونی است.

الکترون در باالی ستون میکروسکوپ نصب می شود .دمای
 Kمی

بر همین مبنا ،سه نوع فیالمان تجاری به عنوان تفنگ

کاری فیالمان در هنگام انتشار الکترون حدود

الکترونی استفاده می شوند که عبارتند از

باشد .الکترون های به دست آمده از فیالمان (کاتد) ،با

 .1فیالمان تنگستن سنجاق سری؛

استفاده از اختالف پتانسیلی معادل  1222تا  1222ولت ،به

 .0فیالمان النتانم هگزا براید)  (La؛

سمت آند شتاب داده می شوند .شماتیک این نوع تفنگ
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شکل  –9شماتیک تفنگ الکترونی فیالمان تنگستنی[1

الکترونی در شکل  9نشان داده شده است .قسمت در

افزایش می یابد و گرادیان میدان منفی در اطراف فیالمان

برگیرنده یا همان نگهدارنده ی فیالمان به صورت یک

شدت گرفته و با بازگشت الکترون ها به سمت فیالمان،

کالهک شبکه ای ) ( rid apیا به صورت استوانه ی

انتشار الکترون )  (iاز آن را محدود می سازد .جریان

فلزی است که به آن اصطالحا وهنلت )(Wehnelt cylinder

فیالمان اشباع ،بهترین شرایط کاری برای فیالمان است که

گفته می شود .این نگهدارنده دارای یک روزنه مرکزی است

در آن ،پرتوی الکترونی تولیدی از پایداری مناسب

که دقیقا مقابل به نوک فیالمان قرار می گیرد .وهنلت نسبت

برخوردار است

به کاتد (= فیالمان) در یک ولتاژ منفی مختصر نگه داشته
می شود تا الکترون های ایجاد شده در فیالمان را به خارج
از محفظه ی نگهدارنده دفع کند .ولتاژ منفی به صورت
بایاس (متغیر بر حسب شرایط) و با مقادیر صفر تا 122
ولت اعمال می شود .با این روش ،پرتو به صورت همگرا با
یک نقطه ی همگرایی تولید می شود.

با افزایش جریان فیالمان)  ، (iگرم شدن و رخداد پدیده ی
ترمویونی ،الکترون تولید می شود .رابطه ی جریان فیالمان
با جریان انتشار الکترون( )  (iدر شرایطی که مقاومت بایاس

شکل  -9رابطه ی جریان فیالمان )  (iبا جریان انتشار الکترون ) (i

به درستی تنظیم گردد) در شکل  9نمایش داده شده

در شرایط تنظیم مناسب مقاومت بایاس

است.مالحظه می گردد که با افزایش جریان فیالمان ،جریان
انتشار الکترون افزایش می یابد و به یک حد اشباع می
رسد.دلیل این پدیده این است که با افزایش جریان فیالمان
از مقدار مورد نیاز برای انتشار الکترون ،ولتاژ بایاس نیز

- - -

در این نوع تفنگ ها ،تک کریستالی از جنس النتانم هگزا
براید نقش کاتد را بر عهده دارد .این تک کریستال به شکل
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مفتولی به قطر یک میلیمتر مربع و طول  1.9سانتی متر تولید تا  12برابر فیالمان های تنگستنی ترمویونی ،روشنایی داشته

و نوک آن تا قطر  12میکرون تیز می شود (شکل  .)0در این باشد .درست به همین علت است که با وجود مشکالت
نوع کاتد ،نسبت چگالی جریان انتشار الکترون به نرخ تبخیر کاربردی موجود ،هنوز اهمیت و بازار اقتصادی خود را به
فیالمان بسیار باالتر از فیالمان های تنگستنی است .با اینحال عنوان فیالمانی قوی تر از فیالمان-های تنگستنی حفظ کرده
کار کردن با فیالمان های

 Laبا مشکالتی همراه است که است .دانشمندان نشان داده اند با توجه به دمای کاری پایین
تر فیالمان های  ، Laچگالی جریان انتشار باال و تابع کار

اصلی ترین آنها عبارتند از:

 .1نیاز به خأل باالتر که به حدود  12برابر خأل کاری فیالمان ترمویونی بسیار کم آن ،امکان رسیدن به عمر کاری 1222
ساعت به خوبی فراهم است ،در حالیکه عمر کاری فیالمان

های تنگستنی می رسد؛

 .0عدم امکان گرم کردن مستقیم ترکیب  La .این در های تنگستنی به صورت تجاری حدود  022ساعت اعالم

حالیست که در فیالمان های تنگستنی ،رشته-ی سیم شده است .عالوه بر این ،به دلیل ریزتر بودن شعاع نوک
تنگستنی مستقیما با عبور جریان الکتریکی گرم می شود.

فیالمان  Laو روشنایی و چگالی جریان انتشار باالی آن،

روش های مختلفی جهت گرم کردن کاتد  Laوجود دارد امکان کاهش عمده شعاع نقطه ی همگرایی و در نتیجه
که از جمله معروف ترین روش های آن ،قرار دادن مفتول کاهش قطر پرتوی الکترنی به  92تا  12آنگستروم وجود
 Laدر الیه ای از جنس گرافیت یا النتانم براید است که دارد .بنابراین این نوع تفنگ ها ،در میکروسکوپ هایی که
این نوار به عنوان واسط حرارتی فیالمان عمل می کند .سپس قدرت تفکیک باال دارند و میکروآنالیز دقیق انجام می دهند،
این مجموعه به پایه های اتصال الکتریکی متصل می شوند .استفاده می شوند.
روشنایی با افزایش درجه حرارت فیالمان و کاهش تابع کار - - -

ترمویونی آن افزایش می یابد .نکته ی مهم در مورد تفنگ تصویر این نوع تفنگ الکترونی در شکل  0و  1نشان داده
های  ، Laتابع کار ترمویونی آنهاست که در حدود یک شده است .در این نوع تفنگ ،دو آند تعبیه شده است .به
پانزدهم مقدار مربوط به تنگستن است .از اینرو  Laمی اولین آند (آند استخراج کننده) ولتاژ مثبت

اعمال می

تواند در دمای کاری پایین تر (حداکثر  0222درجه کلوین) گردد و نقش کنترل کننده جریان انتشار را ایفا می کند .به

شکل  -1شماتیکی از تفنگ الکترونی نشر میدانی
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-

اعمال می شود که این کردن با آنها را مشکل می کند .دانشمندان ب رای ح ل ای ن

ولتاژ تعیین کننده انرژی نهایی پرتوی الکترونی است .شکل مشکل راه حلی پیشنهاد کردند که طبق آن به جای استفاده از
این آندها طوری طراحی می شود که امکان گرفتن (جذب) پدیده تونلی در خأل باال و یا استفاده از پدی ده ی گس ی ل
میدان ضعی

و ناچیز اطراف روزنه الکترودها را داشته باشد .ترمویونی در دمای باال ،از مجموع دو پدیده در شرایط بهین ه

قطر پرتوی الکترونی در این تفنگ ها به شدت وابس ت ه ب ه استفاده شود .این طرح زمینه ساز تولید تفنگ هایی ت ح ت
نسبت ولتاژ دو آند تفنگ بوده و به صورت تئوری محاس ب ه عنوان تفنگ های نشر حرارتی-میدانی گردید .مشخص شده
می شود .به طور مثال اگر نسبت ولتاژ آند اول به آند دوم  10است که شرایط کاری بهینه برای این تفنگ ها ،دمای 1122
باشد ،قطر پرتوی الکترونی معادل  12 -0میکرون ب ه دس ت درجه کلوین و فشار  12-3تور است .این تفنگ ها ب ا ن ام
میآید که این مقدار در عمل به  0.1×12-0میکرون میرسد .سازنده ی آنها یعنی تفنگ های اسکاتیک یا ت ف ن گ ه ای
نشان داده شده است که پرتویی با این مش خ ص ات ،دارای انتشار میدانی داغ شناسایی می شوند .شایان ذکر اس ت ک ه
روشنایی معادل صد تا هزار برابر روشنایی پرتوی تولید شده فیالمان تفنگ های اسکاتکی معموال دارای پوششی از جنس
اکسید زیرکونیم است که با افزایش دم ای ک اری ش رای ط
در تفنگ های ترمویونی فیالمان تنگستنی است.
پرتوی الکترونی تولید شده در یک تفنگ الک ت رون ی نش ر محافظتی بهتری را فراهم می نماید .در جدول  1م ی ت وان
میدانی از کیفیت باالیی برخوردار است ،اما بای د در ن ظ ر مشخصات مختل تفنگ های الکترونی را با هم م ق ایس ه
داشت که این تفنگ ها به خأل کاری باالیی نیاز دارند که کار کرد.
جدول  - 1مشخصات تفنگ های الکترونی
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هدف اصلی از کاربرد این دو لنز در ستون اپتیکی

،

 ،لنزهای کاهش قطر پرتو و افزایش تراکم آن است به طوری که قطر

مغناطیسی آن هستند که تحت خأل کار میکنند .در این لنزها ،آن از مقدار اولیه ی  01-122میکرون (در تفنگ الکترونی)
بر خالف لنزهای شیشه ای ،پرتوی ورودی تحت اثر هیچ به قطر بسیار کم  12آنگستروم تا  1میکرومتر (بر حسب
محیط مادی قرار نمی گیرد و کلیه ی تغییراتی که در آن نیاز) کاهش پیدا کند.
ایجاد می شود ناشی از میدان های الکترومغناطیسی ایجاد - - -

شده توسط سیم پیچ هاست .تغییر جهت و تمرکز الکترون برای ایجاد یک میدان مغناطیسی با قدرت ،اندازه و شکل
ها در میکروسکوپ های الکترونی تنها توسط میدان های مناسب ،معموال از یک سیم پیچ تنگستنی با دورهای زیاد
الکترومغناطیسی سیم پیچ ها انجام می گیرد و اطالق نام لنز استفاده می شود .هسته ی سیم پیچ از آهن نرم و به شکل
به آنها تنها برای درک بهتر مطلب بوده و هیچ مشابهتی بین استوانه انتخاب می شود .هسته ی سیم پیچ ،یک شکاف
لنزهای صلب شیشه ای با مشخصات ثابت و سیم پیچ ها با بسیار کوچک دارد که بسیار دقیق تراشکاری شده و میدان
مشخصات کامال قابل کنترل وجود ندارد.

مغناطیسی در عرض آن تشکیل می شود .عبور جریان های

معموال دو نوع لنز در ستون وجود دارد که هر یک خود می متفاوت از سیم پیچ که معموال بین صفر تا  1آمپر تغییر می
تواند شامل مجموعه ای از لنزها باشد .این لنزها عبارتند از :کند منجر به تغییر قدرت میدان مغناطیسی می شود .اساس
 .1لنزهای متمرکز کننده

کار لنزهای مغناطیسی ،یک اصل فیزیکی بسیار ساده است:

 .0لنز نهایی

اعمال نیروی میدان مغناطیسی بر الکترون باردار متحرک .

شکل -9شماتیکی از سطح مقطع لنز مغناطیسی متمرکز کننده که به صورت استوانه ای بوده و از نظر شدت و سایر مشخصات نسبت به محور
اپتیکی متقارن است
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بنابراین چنانچه الکترونی با سرعت  vدر یک میدان باید لنز را عوض کرد:

مغناطیسی با شدت

حرکت کند ،نیروی اعمال شده از

طرف میدان برابر Fخواهد بود.چون سرعت الکترون ،قدرت
میدان و نیروی وارد شده از طرف آن ،کمیت هایی برداری
هستند ( یعنی عالوه بر مقدار ،جهت آنها هم مهم است)،
رابطه ی بین این سه کمیت به صورت برداری مطرح می
گردد:

که در آن فاصله ی کانونیK ،مقدار ثابت،
های سیم پیچ و

تعداد حلقه

شدت جریان عبوری از لنز می باشد.

بنابراین کار کردن با لنزها بسیار ساده است ،زیرا با تغییر
جریان عبوری از لنز به راحتی می توان عمق تمرکز لنز را
طوری تنظیم کرد که پرتوی الکترونی بر روی سطح نمونه

که در آن eبار الکترونv ،سرعت الکترون و

قدرت میدان

است .با توجه به قانون دست راست فیزیک ،به راحتی می
توان جهت اعمال نیرو از میدان مغناطیسی بر الکترون در
حال حرکت را تعیین نمود .در شکل  9شماتیکی از سطح
مقطع لنز مغناطیسی استوانه ای نشان داده شده است.

از شکل  9مشخص است که میدان مغناطیسی موازی با
جهت حرکت الکترون ها و به طور دقیق تر موازی با جهت
حرکت الکترون ها نزدیک به محور اپتیکی ستون الکترون -

اپتیک میکروسکوپ است .قدرت میدان مغناطیسی (شدت
میدان مغناطیسی) متناسب با حاصل ضرب تعداد دور سیم
پیچ های القاگر ) ( در جریان الکتریکی عبور کننده از لنز
) (است« .فاصله ی کانونی »لنز ) ( عبارت است از فاصله
ی نقطه ای که پرتوی الکترونی با محور اپتیکی موازی است
تا نقطه ای که پرتو پس از عبور از لنز ،محور اپتیکی را قطه
می کند .فاصله ی کانونی در شکل  9با

مشخص شده

است .هر چه فاصله ی کانونی کمتر باشد ،لنز قوی تر است
و پرتوی ورودی به لنز را زودتر متمرکز می سازد .فاصله ی
کانونی و میزان کاهش قطر پرتو به قدرت و شکل میدان
مغناطیسی بستگی دارند.قدرت میدان مغناطیسی نیز بستگی
به جریانی دارد که از سیم پیچ عبور می کند .این جریان بین
صفر تا یک آمپر متغیر است .بنابراین می توان فاصله ی
کانونی لنز را طبق رابطه ی زیر تنظیم نمود .این در حالیست
که در میکروسکوپ های نوری ،برای تغییر فاصله ی کانونی

متمرکز و به مقدار کافی نیز متمرکز شده باشد .لنزهای

مغناطیسی متمرکز کننده بر حسب نیاز و قدرت
میکروسکوپ الکترونی ،ممکن است به صورت منفرد یا
دوتایی به کار برده شوند.
- - -

مبانی روش کار لنز نهایی مشابه اصولی است که در رابطه با
لنز مغناطیسی متمرکز کننده بیان شد .بخش عمده ی کاهش
قطر پرتوی الکترونی در لنز نهایی اتفاق می افتد .لنز نهایی،
آخرین بخش عملگر امتداد ستون اپتیکی است و تنها قطعه

ی موجود بعد از لنز نهایی در ستون ،روزنه ی نهایی یا
روزنه ی محدود کننده است .این روزنه ،یک کنترل کننده ی
قطر بوده و تغییر چندانی در پرتو به وجود نمی آورد.

لنز نهایی به صورت مخروطی طراحی می شود (شکل ).
این نوع طراحی مزایای زیر را به همراه دارد:

 . 1پرتوهایی که پس از خروج از لنز متمرکز کننده ،هنوز دور
از محور اپتیکی هستند ،امکان ورود به لنز نهایی را دارند.
این امر منجر به افزایش قابل توجه بازده ی نهایی مخروطی،

نسبت به سایر شکل های فضایی می گردد؛
 . 0ناحیه ای از لنز که بر پرتوی الکترونی مؤثر است ،در
انتهای خارجی لنز قرار می گیرد .همین امر موجب میشود که
کاهش قطر ناشی از تأثیر لنز نهایی ،در پرتوی ارسال شده به
سمت نمونه حفظ شود؛
 . 9مسأله تأثیرگذاری میدان مغناطیسی لنز نهایی بر پرتوه ای
انتشار یافته از سمت نمونه (پ س از ب رخ ورد پ رت وی
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الکترونی) به حداقل خود می رسد .همچنین از قرار گرف ت ن پایین تر و چگالی جریان انتشار باالتر در تفنگ های

قسمت هایی از بدنه ی لنز نهایی در مس ی ر پ رت وی  Xالکترونی استفاده می شود .با این وجود ،این نوع فیالمان
جلوگیری می کند.

نسبت به فیالمان تنگستنی گران تر بوده و به خأل کاری
باالتری نیاز دارد .تفنگ های نشر میدانی از روشنایی و
کیفیت باالتری نسبت به تفنگ های نشر ترمویونیک
برخوردارند.پرتوی الکترونی تولید شده در تفنگ های
الکترونی با استفاده از لنزهای مغناطیسی متراکم و
باریک می شود .با استفاده از مقدار جریان ورودی به این
لنزها به راحتی می توان قدرت آنها را تنظیم نمود.

شکل –شماتیک ساده ای از لنز نهایی
- -

فهرست

تولید پرتوی الکترونی در

در قسمت تفنگ الکترونی

اتفاق می افتد و مکانیزم عملکرد آنها می تواند نشر
ترمویونی یا نشر میدانی باشد.تنگستن به دلیل نقطه ی ذوب
باال و تابع کار کم ،رایج ترین فیالمان در تفنگ الکترونی
است  .النتانم هگزا براید به دلیل تابع کار کمتر ،دمای کاری

ا

و فناوری نانو،چاپ اول ،اص ف ه ان:

 . 1م .کرباسی،میکروسکوپ الکترونی روبشی و کاربردهای آن در علوم مختل
جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان.)1911(،
 .0پ .مرعشی ،س .کاویانی ،ح .سرپولکی و ع .ذوالفقاری،اصول و کاربرد میکروسکوپهای الکترونی و روشهای نوی ن
آنالیز  -ابزار شناسایی دنیای نانو،ویرایش دوم .چاپ دوم ،تهران :دانشگاه علم و صنعت ایران.)1913(،
. ikispaces.com .

. http: nspinosa

 .9ی .خرازی و ا .ش .غفور،ابزار شناسایی ساختار مواد،چاپ اول ،تهران :دانشگاه علم و صنعت ایران.)1912(،
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عالوه بر امکان کج کردن پرتو در دو جهت ،یک سیستم

روبش باید از قابلیت های کنترلی مناسبی برخوردار باشد تا

1

امکان پردازش نتایج حاصل از روبش پرتو امکان پذیر باشد.
پردازش موفق نتایج روبش الکترونی ،تنها در سایه ی نظم در
روبش امکان پذیر است که خود نتیجه ی کنترل مناسب

3

سیستم روبش بر زوایای کج شدن پرتو می باشد.

م

به منظور کج کردن پرتوی الکترونی از دو سیم پیچ روبشی

ر
ر

) (scan coilاستفاده می شود که هر دو با اعمال میدان های

ار ا ا

مغناطیسی عمود بر محور اپتیکی ،پرتوی الکترونی را به

در مقاله قبل بررسی دو مورد از اج زاء م ی ک روس ک وپ سمت مناسب کج می کنند .اولین سیم پیچ ،زاویه ی مناسب
الکترونی روبشی آغاز گردید .در این مقاله به بررسی برخ ی با محور اپتیکی را ایجاد می کند و دومی آن را به سمت

دیگر از اجزاء این میکروسکوپ پرداخته خواهد شد
 .محور اپتیکی برمی گرداند .این عمل به نحوی انجام می شود
یک میکروسکوپ الکترونی روبشی است ،بنابراین نیاز است که پرتو بتواند از روزنه ی ورودی لنز نهایی وارد منطقه-ی

که پرتوی الکترونی بر روی سطح نمونه روبش (ح رک ت) داخلی لنز نهایی شود (سیستم پیماشگر قبل از لنز نهایی قرار
شده و نقاط مختل آن را بررسی کند .این وظیفه بر ع ه ده دارد) .در این منطقه ،قطر پرتو به طور مؤثر کاهش یافته و با

ی سیستم روبشگر در
است که از دو سی پیچ تشکیل ادامه دادن به مسیر خود ،از محور اپتیکی زاویه می گیرد.
یافته است .عالوه بر این ،به تجیهزاتی نیاز است تا پ س از اگر تنها یک مرحله ی کج کردن پرتو وجود داشت ،با زاویه
برهم کنش پرتوی الکترونی با نمونه ،پرتوهای خروج ی از گرفتن پرتو و دور شدن آن از محور اپتیکی ،امکان ورود آن
آن به نحوی دریافت ،جمع آوری و بررسی شوند .این ک ار از روزنه ی ورودی لنز نهایی وجود نداشت و اگر هم

توسط آشکارساز ها انجام م ی ش ود .آش ک ارس ازه ای درصدی از پرتو می توانست به آن وارد شود ،عالوه بر بازده
اورهارت تورنلی ،نیمه هادی ،رابینسون و درون ل ن زی از ی ناچیز عبور پرتو ،کنترلی بر امتداد پرتو و زاویه ی نهایی
مهم ترین آشکارسازها در
می باشند .سیستم روبشگ ر آن وجود نداشت .اما با استفاده از طراحی دو مرحله ای سیم
و آشکارسازها موضوع مورد بحث این مقاله می باشد.
پیچ های روبشی ،عالوه بر تعیین دقیق و نهایی زاویه ی کج
- -

پس از اینکه یک پرتوی موازی با قطر مناسب تولید شد،
نوبت به مرحله ی روبش می رسد .عملی که در این مرحله
صورت می گیرد ،زاویه گرفتن یا همان کج کردن پرتوی
ساطع شده از لنزها است تا بدین ترتیب امکان انجام فرایند
روبش سطح فراهم گردد .این روبش به صورت نقطه به
نقطه انجام می شود تا یک خط روبش شکل گیرد و این
فرایند خط به خط ادامه پیدا می کند.

*

د

* ح د

ش فج
قم (

(

ده
ده

) -ک
ئ

)-

خصص -
شج

ک

شدن پرتو ،قبل از ورود به لنز نهایی ،بازده ی ورود پرتو به
لنز نهایی بسیار باال خواهد بود .در شکل  1شماتیک کار سیم
پیچ های روبش نشان داده شده است .در تصویر کوچک
باالیی واقع در سمت چپ شکل می بینیم که یک ولتاژ
دندانه اره ای به جفت سیم پیچ های  -و  -اعمال می
شود .میدان های مغناطیسی تولید شده توسط سیم پیچ ها،
نیرویی اعمال می کنند که پرتوی الکترونی را از چپ به
راست و در امتداد خطی که درپایین روی نمونه رسم شده

د
خصص -

د

شگ ه
-

ن

شگ ه
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شکل -1سیستم روبش دو مرحله ای .
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وقتی سیم پیچ های روبشی باالیی)  ، ( -پرتوی الکترونی را تحت زاویه ی منحرف می کنند،

سیم پیچ های روبش پایینی)  ( -آن را تحت زاویه ی  0برمی گرداند و الکترون ها به ترتیب در امتداد خط نشان داده شده ،به نمونه برخورد
می کنند .تصویر کوچک باالیی در سمت چپ شکل ،ولتاژی دندانه ای را نشان می دهد که جریان عبوری از سیم پیچ های روبش
کند .تصویر کوچک پایینی در سمت چپ شکل ،دنباله ی نقاط روی نمونه برای مسیرهای الکترونی مختل

را کنترل می

 9 ،9 ،0 ،1و  1در امتداد

میکروسکوپ را نشان می دهد .سیمپیچ های روبش  -و  -انحراف پرتو برای دنباله ی نقاط  1´ ،1و ´´ 1را موجب میشوند (جزئیات در
شکل تکمیلی

است ،منحرف می کند .میدان های مغناطیسی متغیر در جفت خوب و حتی االمکان متقارن و دایره ای باشد .این پرتو
سیم پیچ های  -و  -انحراف های کوچک تری را از روی سطح روبش می شود و با برخورد آن به هر واحد از
نقطه ی  1به ´ 1و به´´1که با جزئیات در تصویر کوچک  Aسطح نمونه ،واکنش متقابل پرتوی الکترونی و ماده رخ می
نشان داده شده است ،تولید می کنند .بنابراین پرتوی دهد که موجب گسیل پرتو های خاصی می گردد .برای
الکترونی به طور مکرر ،پهنای نمونه را از چپ به راست و با تصویر سازی ،نیاز به جمع آوری این پرتوها و ترجمه ی
الگوی شبکه ای روبش می کند که نهایتا کل سطح قاب  r×rآنها به یک تصویر دیجیتال عموما دو بعدی است.

روی نمونه را در بر می گیرد[ .]1،0چندرسانه ای  1نیز نحوه می توان یک فضای بزرگ (به صورت یک نیم کره را در
ی روبش پرتوی الکترونی بر روی سطح را نمایش می دهد .باالی نمونه متصور شد که پرتوهای خروجی از نمونه در آن
- -

انتشار می یابند .بنابراین اگر بخواهیم از تمامی این پرتوهای

پرتوی الکترونی تولید شده در تفنگ الکترونی با طی مسیری خروجی استفاده کنیم ،باید تمامی این فضا پوشیده از
بسیار پیچیده از میان لنزهای متمرکز کننده ،سیم پیچ های آشکارسازها باشد که این حداقل از نظر طراحی فیزیکی
روبشی و لنز نهایی آماده سازی می شود .پرتوی نهایی به دستگاه امکان پذیر نیست .بنابراین جمع آوری و
گونه ای است که نهایتا دارای قطر مناسب ،توزیع تراکمی آشکارسازی پرتوها کار مشکلی بوده و به طور کلی بخش
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شکل –0آشکارساز اورهارت -تورنلی

کوچکی از این پرتوها برای ساخت تصویر مورد استفاده پرتوی ثانویه بسیار کم انرژی تر از ارقام مذکور هستند و
قرار می گیرند .از اینرو ،برای اینکه بتوان از مقدار ناچیز پرتو بنابراین به آشکارساز این الکترون ها ،ولتاژ مثبتی معادل با
جمع آوری شده ،تصویر ساخت ،نیاز به یک تقویت کننده  10کیلو ولت اعمال می شود .در اثر این ولتاژ ،الکترون ها
ی بسیار قوی است .در این بخش انواع آشکارسازهای مورد قبل از برخورد به جرقه زن شتاب می گیرند و با انرژی کافی
استفاده در
- -

شرح داده می شوند
-

-

به آن برخورد نموده و نور تولید می کنند .جرقه زن توسط
-

یک شبکه ی فلزی که به آن شبکه ی فاراده گفته می شود،

تصویر شماتیکی از این آشکارساز در شکل  0نشان داده

شده است.جزء اصلی این آشکارسازها ،یک جرقه زن
) ( cintillatorاست .ماده ی تشکیل دهنده ی این جرقه زن
به گونه ای است که در صورت اصابت یک الکترون پر
انرژی ،شروع به ساطع کردن نور می کند که البته شدت نور
ساطع شده ،متأثر از مقدار الکترون برخورد کرده به سطح
جرقه زن می باشد .نور تولید شده پس از عبور از داخل یک
هدایتگر نور) ، (Light pipeوارد قسمت تقویت کننده ی
نور ) ( hotomultiplierمی-شود .در اکثر جرقه زن ها،

حداقل انرژی الزم برای الکترون اصابت کننده01 ،تا 11
کیلو الکترون ولت است که البته اگر انرژی الکترون اصابت
کرده از این مقدار کمتر باشد ،جرقه زنی انجام نشده و نور
ساطع نمی گردد.در عمل ،اگر گستره ی انرژی پرتو
الکترونی ورودی عمدتا بیش از  02الکترون ولت باشد،
بخش عمده ای از پرتوی الکترونی بازگشت یافته از نمونه،

احاطه شده است .این شبکه فلزی در ولتاژی بین  -12تا
 + 012ولت نگه داشته می شود که به آن ولتاژ جمع کننده
گفته می شود .وجود شبکه ی فلزی با قابلیت تغییر ولتاژ در
یک بازه ی حدود  922ولتی می تواند دو تأثیر مهم داشته
باشد( )1از تأثیرگذاری ولتاژ بسیار باالی جرقه زن (10222
ولت جهت شتاب دهی به الکترون های ثانویه) بر پرتوی
الکترونی جلوگیری کند و ( )0منجر به جذب انتخابی (ثانویه
یا برگشتی) پرتوی الکترونی نمونه ،به سمت جرقه زن شود.
لذا با اینکه عموما آشکارساز به طور دقیق مقابل نمونه قرار
نمی گیرد ،اما از بازده جذب مناسبی برخوردار است.
هرچند که در آشکارساز -T

مقداری از الکترون های

برگشتی نیز جمع آوری می شوند ،اما بازده ی این کار بسیار
کم است .بر این اساس ،همه ی میکروسکوپ های الکترونی
به انواع آشکارسازهای مخصوص پرتوی الکترونی برگشتی
مجهز هستند که در ادامه توضیح داده می شود

قدرت جرقه زنی را دارد .با اینحال ،معموال الکترون های
444

-

- - -

مج

-

ز

بیشتر باشد ،تعداد جفت های الکترون -حفره بیشتر و در

اساس کار آشکارسازهای نیمه هادی یا همان آشکارسازهای نتیجه جریان ایجاد شده نیز قوی تر خواهد بود .به بیان
حالت جامد) ، ( olid tate Detectorsایجاد تعداد بسیار دیگر ،آشکارسازهای مذکور به مقدار انرژی الکترون های
زوج های الکترون -حفره با ورود یک الکترون پر انرژی به ورودی حساس هستند و به همین دلیل نمی توانند برای
یک ماده ی نیمه هادی است .در این شرایط ،اگر دو الکترود الکترون های کم -انرژی ثانویه مفید باشند .اثر الکترون های
به دو طرف قطعه ی نیمه هادی وصل شده و توسط یک ثانویه در آشکارساز  -Tنیز ،با وجود انجام عملیات شتاب
مدار خارجی اختالف پتانسیلی بین دو الکترود ایجاد شود ،دهی ،بسیار ناچیز و مستلزم حساسیت بسیار باالی آشکارساز
آنگاه الکترون های آزاد به سمت الکترود مثبت جذب می می باشد .لذا آشکارسازهای نیمه هادی عموما در
شوند و همزمان با این پدیده حفره ها نیز در جهت عکس آشکارسازی الکترون های برگشتی مورد استفاده قرار می
الکترون ها حرکت خواهند کرد .لذا جریانی به وجود می آید گیرند.

که در مدار خارجی قابل مشاهده است .اگر جریان مذکور به طرحی از آشکارسازهای نیمه هادی در شکل  9نشان داده
نحوی مناسب تقویت شود ،می تواند به صورت یک سیگنال شده است .در این آشکارسازها می توان از تراشه های نیمه
تصویری درآید.

هادی دایره ای شکل با قطر  01میلیمتر یا حتی بیشتر استفاده

در این نوع آشکارساز ،هر چه انرژی الکترون برخورد کننده نمود .این تراشه ها که وسط آنها روزنه ای برای عبور پرتو

شکل –9شماتیک آشکارساز نیمه هادی( :ال ) محل قرار گرفتن( ،ب) جزئیات عملکرد و اجزای آشکارساز
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شکل –9شماتیک آشکارساز رابینسون ساده

اولیه وجود دارد ،معموال در انتهای ستون ،در باالی نمونه و است .مزیت آشکارساز مورد بحث (مشابه آنچه در رابطه ب ا

در نزدیک ترین جای ممکن نسبت به نمونه کار گذاشته می آشکارساز  -Tگفته شد) ،زمان پاسخ کوتاه آن است که تهیه
شوند .در چنین شرایطی ،زاویه ی فضایی شکل گرفته در ی تصاویر

در مد تلوزیون نیز امکان پذیر م ی س ازد.

حین جمع آوری الکترون های برگشتی بسیار نزدیک به نیم آشکارساز رابینسون معموال در بررسی نمونه های بیولوژیکی
کره خواهد بود و از این نظر ،آشکارسازهای نیمه هادی از و به طور کلی غیرصلب (در میکروسکوپ های الک ت رون ی
بازده ی باالتری نسبت به آشکارسازهای  -Tبرخوردارند .روبشی م ح ی ط ی : nvironmental canning

(

عالوه بر این ،هزینه ی ساخت و نگهداری آشکارسازهای ) lectron icroscopeمورد استفاده قرار م یگ ی رد .در
نیمه هادی بسیار پایین تر از آشکارسازهای  -Tاست ،زیرا شکل  9یک نوع آشکارساز رابینسون ساده نشان داده ش ده
اصلی ترین قطعه ی موردنیاز آن تنها یک تراشه ی نیمه است[1
هادی است .معایب آشکارسازهای نیمه هادی ،نیاز به انرژی - - -

تحریک باال و نیز موضوع کیفیت و سرعت پایین تقویت
کننده های مورد استفاده برای آنهاست  .در چندرسانه ای ،0
نحوه ی عملکرد این آشکارساز نمایش داده شده است.

آشکارسازهای درون لنزی که شماتیک ساده ای از آنها در
شکل  1آورده شده است ،بیشتر در میکروسکوپ های
الکترونی روبشی مجهز به تفنگ های الکترونی پرقدرت نشر

- - -

ساختار آشکارسازهای رابینسون بسیار شبیه به آشکارسازهای
 -Tبوده و مشابه آنها از بخش های اص ل ی :ج رق ه زن
(معموال از جنس پالستیک) ،هدایتگر نوری و تقویت کنن ده
ی نوری تشکیل شده است .سطح آشکارگره ای م ذک ور،
بسیار وسیع تر از آشکارسازهای حالت جامد است و ان دازه
ی نسبتا بزرگ این نوع آشکارسازها منجر به محدود ک ردن
فاصله ی کاری شده و معموال جلوی رسیدن پ رت وی  Xب ه
آشکارساز آنالیزگر را می گیرد (آشکارساز آنالیزگر ،آن ال ی ز
شیمیایی نمونه را به عهده دارد) .بنابراین معموال برای انج ام
آنالیز نیاز به دور کردن آشکارساز مذکور از امت داد س ت ون

میدانی به کار می روند .در این میکروسکوپ ها ،لنز نهایی
دارای میدان مغناطیسی بسیار قوی است و خطای کروی در
آن به حداقل خود رسانده خواهد شد (انواع خطاها در بخش
های بعد شرح داده خواهند شد

روش عملکرد این آشکارساز به این صورت است که بخش
عمده ای از پرتوهای ثانویه ی ساطع شده از سوی نمونه،
تحت اثر میدان مغناطیسی بسیار قوی لنز نهایی شروع به
حرکت مارپیچ به سمت باال (داخل ستون) نموده و به یک
آشکارساز از نوع جرقه زن -هدایتگر نوری و تقویت کننده
ی نوری که در داخل لنز کار گذاشته شده است ،برخورد می
کنند  .این سیستم بازده ی بسیار باالیی در جمع آوری
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پرتوهای ثانویه دارد ،اما فاصله ی کاری درآن نسبتا کم است آشکارسازها استفاده می شود .عالوه بر این ،تقویت پرتوهای

که خود منجر به محدودیت هایی در شکل و اندازه ی نمونه دریافت شده ،جهت دستیابی به تصویری با کیفیت بهتر ،به
وسیله ی تقویت کننده ها انجام می شود.آشکارساز اورهارت

می شود.

 تورنلی  -Tکه رایج ترین آشکارساز است ،بیشتر برایکار با الکترون های ثانویه استفاده می شود و از دیگر
آشکارسازهایی چون نوع نیمه هادی ،رابینسون و درون لنزی
برای الکترون های برگشتی استفاده می شود .آشکارساز-

 Tو رابینسونبر مبنای سیستم جرقه زن و تقویت کننده عمل
می کنند ،در حالیکه اساس عملکرد آشکارساز نیمه هادی،
زوج های الکترون -حفره و جریان حاصل از آنها می باشد.
شکل –1شماتیک آشکارسازهای درون لنزی )(TTL
- -

وظیفه ی سیستم روبشگر ،حرکت دادن پرتوی الکترونی بر
روی سطح نمونه است که توسط دو سیم-پیچ انجام می
شود .علت استفاده از دو سیم پیچ به جای یک سیم پیچ،
دستیابی به کنترل ،دقت و بازده ی باالتر است.

برای دریافت و ترجمه ی پرتوهای گسیل شده از نمونه از

ا
 .1م .کرباسی،میکروسکوپ الکترونی روبشی و کاربردهای آن در
علوم مختل و فناوری نانو،چاپ اول ،اصفهان :جهاد دانشگاهی
واحد صنعتی اصفهان.)1911(،
 . .0پ .پول و ف .ج .اونسز ،مقدمهای بر نانوفناوری ،ترجم ه
ن .تقوی نیا ،چاپ دوم ،تهران :مؤسسه انتشارات علمی دانش گ اه
صنعتی شری .)1913(،
 . 9ی .خرازی و ا .ش .غفور،ابزار شناسایی ساختار م واد،چ اپ
اول ،تهران :دانشگاه علم و صنعت ایران.)1912(،
. gerton . F.
hysical rinciples o lectron i
croscopy-an ntroduction to T
and A
e
( ork: pringer
).
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سیستم تصویر برداری در

1

کاتدیT

بر استفاده از لوله ی پرت وی

 athode ay Tu eمبتنی است .تصویرس ازی

به این روش در کلیه سیستم های تصویری م ان ن د ان واع
تلویزیون ها و مانیتورها رایج بوده است و تا قبل از اب داع
تکنولوژی نمایش مبتنی بر استفاده از کریستال مایع Li uid

4

 ، rystal Display L Dاز عمومیت گسترده ای برخ وردار
ها

چهارم

ا

ص

بوده است .شماتیک لوله های پرتوی کاتدی مورد استفاده در

ا ا ر

تلویزیون ها و صفحه های نمایش در شکل  1آورده ش ده

ر

پس از جمع آوری پرتوهای نشر شده از ن م ون ه ت وس ط است .لوله پرتوی کاتدی ،یک محفظه استوانه ای تحت خ أل
آشکارسازها ،نوبت به تشکیل تصویر با استفاده از آنه ا م ی است که در آن ،تصویر با استفاده از تهییج نقاط مختل یک
رسد .این کار وظیفه ی سیستم تصویرسازی است .عالوه ب ر صفحه فسفرسنت با انرژی مختل
این ،یک بخش مهم میکروسکوپ ،سیستم خأل آن می باشد .در شکل  1که نشانگر اجزای مختل

ایجاد می گردد .با دق ت
یک لوله پرتوی کاتدی

ستون میکروسکوپ به دالیل مختلفی باید به خأل کافی برسد تصویرساز است ،به عبارت های آش ن ای ی در م ق و ل ه
که این کار توسط پمپ های مربوطه انجام می شود .همچنین میکروسکوپ الکترونی برخورد می کنیم :تفنگ الک ت رون ی،
یکی از موضوعات مهم در میکروسکوپ ها ،خطاهایی است سیم پیچ های منحرف کننده و پرتوی الکترونی .لذا به خوبی
را متصور
که باعث می شوند تصویر از آنچه که از نظر تئوری انت ظ ار میتوان کاربرد  Tدر تصویرسازی توسط
می رود انحراف داشته باشد .سیستم تصویرسازی ،سی س ت م شد .با اینحال یک مشکل اساسی در سر راه استفاده از T

 ،وجود دارد و آن

در ادامه شرح داده به طور مستقیم ،در تصویرسازی در
انرژی کم پرتوهای الکترونی به دس ت آم ده از ن م ون ه

خأل و خطاهای موجود در دستگاه
خواهند .شد.

(خصوصا پرتوهای الکترون های ثانویه) نسبت ب ه ان رژی

شکل -1شماتیک لوله های پرتوی کاتدی مورد استفاده در تلویزیون ها و صفحه های نمایش
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مورد نیاز برای تهییج صفحه فسفرسنت (مورد است ف اده در بزرگنمایی را افزایش داد و بالعکس .هر چه ذرات پوشش
T

است .بنابر این پیش از برخورد پرتوی الکترونی ناشی فلورسنت صفحه ی T

ریزدانه تر باشد ،قدرت تفکیک

از نمونه به صفحه فسفرسنت ،نیاز به مراحلی است ک ه در بهتر خواهد بود .همچنین برای اینکه تصویری با کیفیت
ادامه شرح داده می شوند.

مناسب حاصل شود باید افزایش زمان تقویت کننده ویدئویی

با برخورد پرتوی الکترونی ساطع شده از نمونه به جرقه زن ،چندین برابر کوچکتر از زمان الزم برای حرکت پرتوی
فوتون های نور تولید می شوند .انرژی هر یک از فوتون ها الکترونی روی اجزای نمونه مورد بررسی باشد و نیز اندازه
با انرژی پرتوی الکترونی برخورد کرده با آشکارساز متناسب ی اجزای تصویر بزرگنمایی شده نباید از محدوده ی قدرت
است .فوتون های مذکور توسط هدایتگر نوری به داخل تشخیص چشم انسان ( 2.0میلیمتر) کوچکتر باشد .
تقویت کننده نوری (که در خارج از محفظه ی خأل دستگاه - -

قرار دارد) هدایت شده و در آنجا با شدت باالیی در مراحل علت اصلی نیاز به برقراری خأل در سیستم های الکترونی و
متعدد تقویت می شوند .پس از این مرحله ،فوتون های به خصوص میکروسکوپ های الکترونی از یک تفاوت
نوری تقویت شده ،با حفظ نسبت انرژی متناسب با انرژی عمده ی نور و پرتوی الکترونی نشأت می گیرد .الکترون ها
پرتوی الکترون برخورد کرده به جرقه زن ،وارد بخش تولید در محیط های گازی به شدت پراکنده می شوند ،درحالیکه
سیگنال الکتریکی می شود .این کار توسط یک فوتو کاتد پراکنده شدن نور در محیط های مشابه ،بسیار کمتر از
انجام می گیرد .در این مرحله ،مجددا نور به الکترون تبدیل الکترون است .شدت پراکنده شدن الکترون ها در محیط
شده و با برخورد به صفحه فسفرسنت ،موجب ایجاد نقاط های گازی آنقدر زیاد است که الزم است تمام مسیرهای
تصویری قابل مشاهده بر روی صفحه نمایش دستگاه می اپتیکی در میکروسکوپ الکترونی تا فشاری کمتر از 12-12
گردد.

پاسکال خأل شوند .پراکنده شدن الکترون ها در شرایط خأل

بنابراین ایجاد یک تصویر بر روی T

نیاز به تعیین و نامناسب باعث کاهش قدرت تفکیک و وضوح تصویر می

کنترل دو عامل دارد:

گردد .عالوه بر این ،با توجه به دمای بسیار باالی فیالمان

 .1شدت پرتوی الکترونی

های ترمویونی و حساسیت شدید فیالمان های نشر میدانی

 .0محل برخورد الکترون به صفحه ی فسفرسنت

به حضور اکسیژن و سایر مواد گازی ،نیاز به کاهش شدید

بنابراین شدت سیگنال الکتریکی (پرتوی الکتریکی) برخورد فشار گاز توسط سیستم های خأل و کنترل حضور مواد گازی
کننده به صفحه ی فسفرسنت ،بر مبنای شدت پرتوی اجتناب ناپذیر است .پایین بودن خأل در میکروسکوپ های
الکترونی ساطع شده از نمونه و در آشکارساز تعیین می الکترونی باعث تخلیه ی الکتریکی ناگهانی در طول مسیر
گردد  .بعالوه ،محل این سیگنال ،دقیقا منطبق بر محل ساطع اپتیکی و همچنین آلودگی نمونه و تجهیزات موجود می
شدن الکترون از نمونه در قاب تصویر بر روی نمونه است.

گردد.

به عبارت دیگر ،متناظر با هر نقطه بر روی نمونه ،نقطه ای بر سیستم خأل میکروسکوپ های الکترونی نیز با پیشرفت های
روی T
اندازه ی T

ایجاد می شود.

زیادی همراه و یکی از ارکان مهم تجاری شدن این

ثابت است و از آنجا که هر نقطه بر روی میکروسکوپ ها بوده است .از عمومی ترین تجهیزات ایجاد

نمونه ،نقطه ی نظیری بر روی T

دارد ،با کاهش اندازه ی خأل باال در میکروسکوپ های الکترونی روبشی ،پمپ های

قاب تصویر یا همان مساحت روبش بر روی نمونه ،می توان چرخشی ) ( otary umpمکانیکی هستند که خأل اولیه را
444

-

-

شکل  –0سطح مقطع یک پمپ مکانیکی چرخشی

شکل  –9سطح مقطع یک پمپ نفوذی

ایجاد می کنند  .به منظور ایجاد خأل نهایی در سیستم ،پمپ پمپ نفوذی مستقیما در زیر ستون

قرار می گیرد و

مکانیکی مذکور به همراه پمپ های قوی تر توربومولکولی مرحله ی نهایی ایجاد خأل را به پشتیبانی پمپ مکانیکی
)ump

olecular

 (Tur oیا پمپ های نفوذی انجام می دهد .شماتیک این پمپ در شکل  9نشان داده شده

) (Di usion umpبه کار میروند .
- - -

است .حداکثر خأل ایجاد شده توسط پمپ های نفوذی 12-1
تور می باشد.

پمپ های چرخشی که به پمپ های پره ای نیز مشهورند ،با در پمپ های نفوذی از بخار روغن در ایجاد خأل استفاده
اعمال فشار روغن بر یک پره ی خارج از مرکز کار می کنند میشود که این امر منجر به باقی ماندن مقادیر بخار روغن در
که با چرخش پره ی مذکور جابجایی ساده ی هوا انجام می محفظه می شود .بخار روغن مورد استفاده در پمپ نفوذی،
گیرد .نتیجه ی کار این پمپ ،ایجاد خأل ضعیفی در حدود معموال روی کلیه ی سطوح در تماس محفظه ی خأل و
-0
 12تور می باشد .شماتیکی مقطع این پمپ در شکل  0نمونه رسوب می نماید .با انجام عملیات روبش الکترونی بر

نشان داده شده است .
- - -

روی سطح نمونه و ایجاد امکان افزایش دما ،در نواحی بسیار
کوچک قاب تصویری بر روی نمونه ،روغن مذکور سوخته
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شکل  –9سطح مقطع یک پمپ توربومولکولی

و منجر به ایجاد دوده در سطح نمونه می شود .بعالوه ،وجود به وسیله ی لنز ،از یک نقطه ی جسم نشأت گرفته است .در
روغن در محفظه ،منجر به خطا در تعیین کربن نمونه توسط مواجهه با بزرگنمایی هایی کم برای مقاصد عملی در چنین
آنالیزگر های همراه

می شود

- - -

لنزهایی ،این فرض به قوت خود باقی است .اما در
میکروسکوپ های الکترونی که لنز ها با هم تلفیق شده و

این نوع پمپ ها از اهمیت باالیی برخوردارند ،زیرا توانایی بزرگنمایی قابل توجهی ایجاد می نمایند ،فرض»نقطه تصویر
باالیی در به حداقل رساندن آلودگی در

دارند .این  -نقطه جسم« به میزان کارکرد مناسب وابسته است .این امر

موضوع خصوصا هنگامی که دقت باالیی در آنالیز عناصر نیز دور از حقیقت نیست که معموال لنزها (شیشه ای یا
موجود در نمونه نیاز باشد اهمیت پیدا می کند .نمونه ای از مغناطیسی) دارای انحرافاتی هستند .در تصویرسازی نقطه به
پمپ های توربومولکولی در شکل  9نشان داده شده است .نقطه ،خطاها کمترند ،اما واقعیت تصویرسازی به صورت
تنها محدودیت این پمپ ها نسبت به پمپ های نفوذی ،نقطه به صفحه (دایره ای) است .بنابراین با توجه به مقدار
قیمت باالی آنها می باشد.
- -

خطای لنز ،هر نقطه از جسم به صورت یک صفحه دایره ای
شکل ) (Discتصویر می شود .این صفحه به »صفحه

وقتی که از یک لنز دستی برای بزرگنمایی یک جسم خاص آشفتگی« )on usion

 (Disc oیا صفحه ی اغتشاش یافته

استفاده می شود ،فرض بر این است که هر نقطه ی تصویر ،معروف است .در ادامه به تشریح برخی از خطاها یا عیوب

شکل –1خطای کروی در یک لنز مغناطیسی
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شکل –9خطای رنگی در یک لنز مغناطیسی

لنزهای مغناطیسی با ذکر منشأ خطاها و اثر آن بر پرتوی مقدار فاصله ی کانونی می شود).

الکترونی پرداخته می شود
- - -

هنگام برخورد یا عبور الکترون ها به نمونه ،تلفات انرژی
وجود داشته باشد.

این خطا هنگامی بروز می نماید که قدرت میدان در عرض در شکل  9شمایی از خطای رنگی نشان داده شده است.
فاصله ی لنز متغیر باشد .همانطور که در شکل  1مالحظه می همانطور که مالحظه می شود ،اختالف انرژی در پرتوها
شود ،در صورت وجود خطای کروی ،میزان کج شدن و باعث ایجاد عدم تطابق و تمرکز در نقطه ی مشترک شده
انحراف دورترین الکترون ها نسبت به محور لنز بیشتر از است .با کم شدن فاصله ی کانونی لنز نهایی و افزایش ولتاژ
الکترون های نزدیک تر است .با نصب یک صفحه ی شکاف شتاب دهنده ،ضمن افزایش توان تفکیک ،خطای رنگی
دار یا روزنه در مقابل پرتوهای ورودی می توان خطای کاهش می یابد.

کروی را به حداقل رسانید .افزایش قدرت میدان نیز قادر همراه با خطای رنگی ،اثری به نام »اثر پر کردن فضای
است از میزان خطای کروی بکاهد .صرف نظر از این خالی« )ect

 ( pace- hargeوجود دارد و پاسخ دهنده

توضیحات ،خطای کروی به عنوان یک محدودیت در این سؤال است که چه مقدار الکترون ها می توانند بدون
استفاده از میکروسکوپ الکترونی برای ایجاد تصویر از رانش متقابل ) ( utual epulsionدر یک نقطه ی کانونی
جزئیات نمونه های بسیار ریز است[0،1
- - -

متمرکز شوند  .وقتی چگالی پرتوی الکترونی کم است ،این
اثر قابل اغماض می باشد .اما در چگالی باالی الکترون ها،

همانطور که از نام آن نیز مشخص است ،خطای رنگی به این امر باعث تلفات سرعت و در نتیجه تغییر طول موج می
امکان غیر تک رنگ شدن پرتوهای روشن کننده یا انرژی شود.
منتشر شده از الکترون ها مرتبط می شود .در صورت بروز - - -

حالت های زیر ممکن است عیب رنگی افزایش یابد.

در میکروسکوپ ها فرض بر این است که لنز ها با تقارن

همه الکترون ها ،پرتاب کننده الکترون را با همان سرعت کامل تهیه شدهاند .اما هرگونه انحراف از میدانهای
اولیه ترک نکنند.

مغناطیسی متقارن کامل ،باعث ایجاد تصویر یک نقطه از

وسایل پایدار کننده ولتاژ باال ناکافی بوده و یا خوب عمل جسم به صورت خط یا رگه خواهد شد .بنابراین سعی
نکنند (در این صورت فاصله کانونی لنز متغیر خواهد بود).

سازندگان لنز بر این است که با طراحی مناسب ،ماشینکاری

جریان سیم پیچ ها به درستی کنترل نشوند (که باعث تغییر و ساختمان صحیح لنزهای مغناطیسی و قطعات قطب های
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آنها ،خطای آستیگماتیسم را به حداقل برسانند .هر چند به مولکول های هوا و دیگر گازها دچار پراکندگی نشوند و

دلیل افزایش آلودگی در حین کارکرد معمولی میکروسکوپ دوما فیالمان هایی که در دمای باال عمل می کنند اکسید
از تکه های قطب لنز و روزنه ها ممکن است این خطا نشوند .برای دستیابی به خألهای پایین 12-0تور از پمپ
افزایش یابد .این آلودگی ها از خود نمونه و سیستم چرخشی و برای خألهای باالتر از پمپ های نفوذی و
توربومولکولی استفاده می شود.

خألسازی نیز می توانند ناشی شوند .
- -

خطاها در میکروسکوپ باعث می شوند که تصویر از حالت
با استفاده از لوله ی پرتوی کاتدی T

تصویر در

و ایده آل خارج و به طور مثال هر نقطه به یک دیسک مبدل

بر روی صفحه ی فسفرسنت تشکیل میشود .از تقویت کننده شود .مهم ترین خطاها ،خطای کروی ،رنگی و آستیگماتیسم
جهت تقویت شدت پرتوهای گسیل شده از نمونه استفاده می باشند .برای کاهش هر چه بیشتر این خطاها می توان

می شود .محل برخورد پرتوی الکترونی به صفحه ی راهکارهایی چون استفاده از روزنه ی مناسب ،کم کرد فاصله
فسفرسنت و شدت آن ،تصویر را نقطه به نقطه شکل می کانونی لنز ،افزایش ولتاژ شتاب دهنده و طراحی دقیق لنز ها
دهد .به عبارت دیگر ،هر نقطه روی تصویر متناظر با یک را به کار گرفت.
نقطه روی نمونه است.

بتواند عمل کند محیط داخل ستون اپتیکی

برای اینکه

باید کامال خأل باشد تا اوال پرتوی الکترونی با برخورد به

فهرست

ا
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فیزیک ،ش ی م ی ،زم ی ن ش ن اس ی،

کشاورزی ،صنایع غذایی ،پزشکی و مهندسی مواد ،نساج ی،

1

عمران ،مکانیک ،بیوفناوری و نانوفناوری داشته باشد.
 -- - -

عمق میدان بزرگ یکی از مزایای

5

می باشد .عمق

میدان فاصله ای است که می توان جسم را درون آن جابجا
ا
ا

ا
ار

ا

ا

ا
ر

ا ر

کرد ،بدون آنکه چشم ،تغییری در کیفیت تصویر آن
تشخیص دهد و بتوان به طور همزمان تصویر واضحی از آن
تهیه نمود .در شکل  ،1عمق میدان با ʺ dʹdمشخص شده

 ،مان ن د ت م ام ی روشه ای است.

نمونه مورد مطالعه در

ها ،در بزرگنمایی های کمتر ،بسیار

میکروسکوپی دیگر باید ویژگی هایی داشته باشد که م ه م عمق میدان در
ترین آنها ابعاد محدود و صلب بودن نمون ه اس ت .ب رای بیشتر است .به طور مثال ،عمق میدان در بزرگنمایی های زیر
باید آن ه ا را آم اده  ،02حدود  0میلیمتر است .بعالوه ،در یک بزرگنمایی ثابت،
بررسی نمونهها با میکروسکوپ
بیش از  122برابر عمق میدان

سازی کرد .رسانا بودن سطح نمونه شرط الزم نمونه است تا عمق میدان یک
بتوان آن را مورد بررسی قرار داد .به همین ج ه ت ،ب رای میکروسکوپ نوری است .شکل  0به خوبی اثر عمق میدان
را در تهیه ی تصویر نشان می دهد .جهت

نمونه های نارسانا ،از یک پوشش نازک رسانا بر روی نمونه باالی یک
افزایش عمق میدان می توان از دو روش استفاده نمود)1( :
استفاده می شود .انجام مطالعات میکروسک وپ ی ب ا

مزایای بسیاری چون عمق میدان باال ،بزرگن م ای ی و ح د کاهش اندازه روزنه نهایی با استفاده از روزنه های ریزتر
تفکیک زیاد ،متنوع بودن نتایج ،دستیابی به تصاویر سه بعدی (شکل  )9و ( )0افزایش فاصله سطح نمونه با لنز نهایی که
و  ...را به همراه دارد که باعث گردیده کاربردهای گس ت رده منجر به کاهش زاویه تصویرسازی می گردد (شکل .]1[)9

شکل  –1شماتیک ساده ی عمق میدان در یک لنز (نقص ها در نظر گرفته نشده اند)
*

د

* ح د

ش فج
قم (

(

ده
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ئ
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چندرسانه ای  1نیز تأثیر کاهش اندازه ی روزنه ی نهایی بر تفکیک درمیکروسکوپ ها با رابطه زیر بیان می شود:

عمق میدان را نمایش می دهد.

که در آن  λطول موج پرتوی تصویرسازμ ،ضریب شکست
محیط تصویر و αزاویه ی تصویرسازی می باشد .به کمک
این رابطه به خوبی می توان قدرت تفکیک میکروسکوپ
های نوری و الکترونی را مقایسه نمود .زاویه ی تصویرگیری
در میکروسکوپ های الکترونی بسیار کمتر از میکروسکوپ
های نوری است و از همه مهم تر طول موج پرتوهای
الکترونی بسیار کمتر از پرتوهای نور مرئی می باشد (طول
موج فوتون های نور مرئی  932تا  12نانومتر و طول موج
رایج در میکروسکوپ های الکترونی رایج کمتر از 2.29

شکل -0اثر عمق میدان در تهیه ی تصاویر در (ال ) میکروسکوپ
نوری و (ب .

)مالحظه می شود که در

نانومتر است .این مقدار با افزایش ولتاژ شتاب دهنده ی

به دلیل عمق

ترتیب ،باید سطح نمونه های

میدان باالتر به تصاویر بسیار بهتری می توان دست یافت .ذرات از

با نمونه گیر ،پایه و ...

جنس آلیاژ آلومینیوم هستند که به روش انجماد سریع تولید شده اند یک مدار الکتریکی تشکیل دهند .پس اوال سطح نمونه ها
باید رسانا باشد و دوما اتصال الکتریکی آن با نمونه گیر

- - -

طبق تعری  ،قدرت تفکیک عبارت است از حداقل فاصله

دو نقطه غیر مشابه (با خصوصیت تصویری متفاوت
 eparate Featuresاز نمونه که به صورت دو نقطه متفاوت
(قابل تشخیص) بر روی تصویر دیده می شود .قدرت

برقرار باشد .اگر رسانایی سطح نمونه به طور کامل برقرار
نشود ،الکترون ها تجمع نموده و این باعث شکسته شدن
پرتوی الکترونی و تغییر مسیر الکترون ها می شود .پیامد
نامطلوب این پدیده ،سفید شدن قسمت هایی از تصویر

شکل 9اثر اندازه روزنه نهایی بر عمق میدان :روزنه کوچکتر (ال ) عمق میدان بیشتری را نسبت به روزنه بزرگتر (ب) فراهم می کند
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شکل  -9اثر فاصله ی سطح نمونه با لنز نهایی بر عمق میدان :فاصله ی کاری کمتر (ال ) عمق میدان کمتری را نسبت به فاصله ی کاری
بزرگتر (ب) فراهم می کند

است که در این صورت امکان تشخیص جزئیات تصویر در بررسی با

آماده شود.

منطقه ی سفید شده وجود نخواهد داشت .این پدیده شارژ - - -

سطحی الکترون ) ( lectron ur ace ahrgingنام دارد .هنگامی که از کانتراست عدد اتمی استفاده می شود ،ا
نمونه هایی که در مانت غیرهادی ) ( ountقرار گرفته اند کردن نیاز نیست چرا که اختالف عدد اتمی خود باعث
نیز باید با محل نمونه گیر اتصال الکتریکی برقرار نمایند .این مشخص شدن فازها می شود .بدین صورت که فاز با عدد
کار با اتصال چسب رسانا ،از نمونه ی داخل مانت به سطح اتمی کمتر ،تیره تر و فاز حاوی عناصر سنگین تر روشن تر
زیرین انجام می شود .چندرسانه ای  0تأثیر وجود الیه ی ظاهر می شود .ا
رسانا بر روی نمونه ی نارسانا را نمایش می دهد.

کردن در هنگام استفاده از کانتراست

توپوگرافی نیاز است تا بتوان پستی ها و بلندی های سطح را

برای رسانا کردن سطح نمونه های نارسانا معموال از بخار با ا کردن نمایان کرد .برای این منظور می توان از ا یونی
فلزاتی چون طال ،نقره ،پاالدیم ،پالتین ،اوسمیم ،ایریدیم ،یا الکترولیتی استفاده کرد.
تنگستن ،کروم و یا پوشش های کربنی استفاده می شود که - -

به روش رسوب فیزیکی بخار

apor

( hysical

در مطالعات بسیاری از مواد نظیر فلزات ،آلیاژها ،مواد

) Depositionیا کندوپاش ) ( putteringبر سطح اعمال می مغناطیسی ،ابررساناها ،نیمه رساناها ،سرامیک ها ،کامپوزیت
ها ،دوفلزی ها ،پودرها ،بلورهای یونی ،پلیمرها ،عایق ها،
شود .نمونه ی این دستگاه در شکل  1مشاهده می شود.
ضخامت پوشش ایجاد شده بسیار کم است و تأثیری بر الستیک ها و پالستیک ها به کار برده می شود .این تحقیقات
موفولوژی سطحی نمونه ندارد .حداقل ضخامت پوشش به در شاخه های گوناگونی چون رشد بلور و دانه ،انجماد،
ناهمواری سطح بستگی داشته و از  1آنگستروم برای سطوح جهات دوقلویی و بلوری ،شکست ،بازیابی ،تبلور مجدد،
میکروسکوپی تا  122آنگستروم برای سطوح صاف و  1222خستگی ،خوردگی ،اکسیداسیون ،سایش ،فرسایش ،تغییر
آنگستروم برای سطوح زبر و خشن متغیر است .شکل  9یک شکل مکانیکی ،اتصاالت الکتریکی ،مغناطیس ها ،اجزای
عنکبوت را نشان می دهد که با طال پوشش داده شده تا برای نیمه رسانا ،مدارهای الکترونی و پوشش دهی صورت می
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شکل -1دستگاه کندوپاش جهت پوشش دهی نمونه ی

شکل –9عنکبوت پوشش داده شده با طال جهت بررسی با

گیرد .با بررسی با

.

می توان اطالعاتی در حوزه های خصوصا فازهای رسوبی

مورفولوژی ،توپوگرافی ،ترکیب و کریستالوگرافی به دست ارزیابی گرادیان ترکیب شیمیایی روی سطح نمونه ها در
آورد.

چندین نمونه از کاربردهای

فواصل میکرو و نانومتری
عبارتند :

بررسی گسترش و مسیر انتشار ترک ها نسبت به اجزای

شکست نگاری (Fractography):

ساختاری (مرزدانه ها ،درون دانه ،رسوبات ،آخال ها و )...

ارزیابی کلی سطح شکست و تعیین عامل شروع شکست

در نمونه ی پولیش و ا شده

تعیین مکانیزم شکست

• ریخته گری و انجماد:

بررسی شکست های ناشی از خستگی)(Fatigue

بررسی ساختار دندریتی حاصل از انجماد

متالوگرافی (در بزرگنمایی های بال

بررسی پدیده ی جدایش فازی در حین انجماد

تعیین اندازه ی دانه

بررسی ساختار کامپوزیت های ریختگی

تعیین ساختار متالوگرافی در نمونه های مختل

• مهندسی سطح:

بررسی مرزدانه ها حتی در حالت ا نشده

شناسایی حفره ها

ارزیابی چگونگی حضور فازهای مختل

در ساختار ،بررسی ساختار پوشش ها
444

-

جم

-

تریبولوژی و بررسی سایش



نیاز به خأل باال در سیستم؛

• خوردگی:



نیاز به آموزش ویژه و تجربه جهت دستیابی به نتایج عالی
و تشخیص نتایج گمراه کننده(Arti acts).

تشخیص نوع و مکانیزم خوردگی
عالوه بر موارد ذکر شده،

کاربردهای بسیاری نیز در - -

فناوری نانو دارد که از این جمله میتوان اندازهگیری محدوده عمق میدان باال ،حد تفکیک و بزرگنمایی زیاد از مزایای
محسوب می شود .عمق میدان در

اندازه نانوذرات و بررسی مورفولوژی آنها ،بررسی ساختار

بیش از 122

نانوکامپوزیت ها ،ساختار نانولوله ها ،تغییرات نانوساختارها برابر میکروسکوپ نوری است که می توان با کاهش اندازه
در عملیات مختل  ،نانوالیاف ،پوششهای نانوساختار ،ی روزنه ی نهایی و افزایش فاصله ی کاری آن را افزایش
نانوساختارهای دارویی ،نانوفیلترها ،ساختار نانوگلها  ( anoداد .حد تفکیک و بزرگنمایی باالی دستگاه نیز به علت
) ، Flo ersنمونه های بیولوژیک و بررسی پدیده ها و استفاده از پرتوی الکترونی با قطر کم و طول موج کم است.

نمونه های مورد مطالعه در دستگاه باید ابعاد مشخصی داشته

استحاله ها در مقیاس نانو را نام برد[1

باشند و صلب باشند .مهم ترین مراحل آماده سازی ،تمیز

 -

امکان بررسی تقریبا تمامی انواع نمونه ها چه هادی و چه کردن ،ثابت کردن ،برقراری اتصال الکتریکی و ا
غیرهادی؛



است .برقراری اتصال الکتریکی برای نمونه های نارسانا با

عدم نیاز به نمونه های شفاف (به دلیل مکانیزم عمل که بر ایجاد یک الیه پوشش نازک رسانا بر روی آنها حاصل می
اساس برهم کنش پرتوی الکترونی با نمونه است)؛



کردن

امکان تصویربرداری در سه بعد، X

شود .امروزه

و ؛

با مزایای بسیاری که دارد به یکی از مهم

ترین و رایج ترین دستگاه های شناسایی مواد تبدیل شده

 امکان برقراری ارتباط و تنوع نتایج با استفاده از است.

آشکارسازهای مختل ؛


راحت بودن کار با دستگاه با وجود آموزش های مناسب
و پیشرفت های کامپیوتری همراه با نرم-افزارهای ویژه؛



فهرست

سریع بودن کار با دستگاه؛

 نیاز به آماده سازی اولیه ی کم برای اغلب نمونه ها.
 -

گران ،بزرگ و نیاز به محیطی عاری از تداخل های
الکتریکی ،مغناطیسی و ارتعاشی؛



وضوح پایین ،معموال در بیشتر از چند ده نانومتر؛



سیاه -سفید بودن تصاویر به دلیل استفاده از پرتوی
الکترونی (با اینحال در سیستم های مدرن که مجهز به نرم
افزار آنالیز تصویر هستند می توان با ایجاد رنگ های
مصنوعی )( seudo-colorتصاویر نسبتا رنگی به دست
آورد)؛
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ریاست جمهوری
معاونت علمی و فناوری
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

مفاهیم پایه
نانوساختارها
روشهای سنتز نانوساختارها
روشهای شناسایی نانوساختارها

فصل چهارم
میکروسکوپ های الکترونی
edu.nano.ir

سیستم جامع آموزشیفناوری نانو نسخه دو

تجاری سازی

روشهای شناسایی نانوساختارها

کاربردهای فناوری نانو
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ها

ش م میکروسکوپ های الکترونی وری
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هفتم روش های ای اد ت ویر و ال وی پراش توس میکروسکوپ های الکترونی وری
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8

ه تم م رفی ی

9

نهم ت یی ان از را با استفاد از میکروسکوپ الکترونی وری

سنجی جرمی

ن ار الکترونی اف

میکروسکوپهای پروبی روب ی

ان از گیری خواص مغنا ی ی
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سنجی نوری

انر ی

روش های پرتو X
آنالیز ساختاری
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روش های ی

305

سنجی

روش های ج اسازی

میکروسکوپهای الکترونی
روشهای ت یی ان از را

TEM= Transmission electron microscope
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مفاهیم پایه
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روشهای سنتز نانوساختارها
روشهای شناسایی نانوساختارها

فصل چهارم
روشهای تعیین اندازه ذرات
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سیستم جامع آموزشی فناوری نانو نسخه دو

تجاری سازی

روشهای شناسایی نانوساختارها

کاربردهای فناوری نانو

4

2

ا

او اندازه یری ذرات با روش پراکند ی استاتی

1

2

905

نور یزر

دو روش پراکند ی نور دینامی ی برای م ا عه اندازه نانوذرات
سو پراکند ی پرتو ای

3

پنجم اس تروس وپی ه
دینامی

طیف سنجی جرمی

ذرات مع در ی

با زاویه کو

اندازه یری خواص مغناطی ی

931

و س و مو ر

ت ی فوتونی برای اندازه یری توزی و

مای

می روس وپهای پروبی روبشی
طیف سنجی نوری

915
929

هار روشهای اندازه یری میزا ت

4

9

ر

ر

943

روش های پرتو X

روش های طیف سنجی

روشهای تعیین اندازه ذرات

آنا یز ساختاری

روش های جداسازی

می روس وپهای ا ترونی

SLS=Static light scattering
DLS=Dynamic light scattering
SAXS=Small Angle X-ray Scattering
BET=Bruanuer-Emmett-Teller
PCS=Photon Correlation Spectroscopy

-

-

روش پراش لیزر روشی است که به صورت گساتارده ای

برای اندازه گیری ذرات مورد استفاده قرار می گیرد .روش

2

هایی که از پریو نور به عنوان ی

پیمایشگر برای یایایایان

اندازه ذرات استفاده می شود به دو دساتاه ییاویاری و
غیرییویری یقسیم بندی می شوند .روش غایارییاویاری
1

ر
ر

براساس اصول فیزیکی است که بیان کننده برهمکنش بایان
ار

نور و ذره می باشد .دستگاه اندازه گیری ذرات با استفاده از

ا

پراکندگی استایی

ر

نور لیزر در گروه روشهای غیرییویاری

قرار می گیرد .شکل ( ) 0شماییکی از این دستگاه را نشاان
می دهد.

اندازه گیری ذرات با استفاده از روش پراکندگی استاایایا

-

نور لیزر روشی براساس الگوی نور پراکنده شده بار روی

نور موج الکترومغناطیس در محدوده (مادون قارماز

آشکارساز است .این الگوی نور پراکنده شده مجموعه ای از

01

01

01

از ذرات ایاجااد

هریز یا (ماورابنفش)  01هریز یا محدوده  1یاا 11111

می شود .بوسیله این الگوی پراکندگی می یوان اطالعایی از

نانومتر است .رابطه بین فرکانس و طول موج باه صاورت

الگوهای پراکندگی است که یوسط هر ی

اندازه ذرات بدست آورد .این روش آنالیزی روشی ساریا

 =λѵمی باشد که در آن

سرعت نور در خأل است .ناور

انادازه

خاصیت موج و ذره دارد .نور را می یوان به صورت بساتاه

ذرات است  .از این روش برای اندازه گیری ذرایی که اندازه

های انرژی یا فویون در نظر گرفت که همه فویون های نور

آن ها بیش از  01میکرومتر است کاربرد دارد.

طول موج خاصی داشته و مقدار مشخیی انارژی دارناد.

نسبت ًا ارزان و غیر مخرب برای اندازه گیری یوزیا

شدت نور در ی

-

طول موج خاص برابر است باا یایاداد

اندازه ذرات و یوزی آن ها یاثیر بسیاری بر روی دانسیاتاه

فویون هایی که در واحد زمان از واحد سطح می گذرند.

خواص مکانیکی الکتریکی و حراریی مواد می گذارد.

در روش یییین اندازه ذرات با پراش لیزر از لیزر به عناوان

شکل  -0شماییکی از دستگاه اندازه گیری ذرات با روش پراکندگی استایی
* ط
* مح

ح

پ
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منب نور استفاده می شود .در مقایسه با نور سفید که شامال

م

- -

طاول ماوج

با یوجه به فرکانس نور پراکنده شده و ناور بارخاوردی

یشکیل شده و اصطالح ًا یکفام است .ناور لایازر ناوری

روشهایی که براساس پراکندگی نور هستند به ساه گاروه

طیفی از طول موج ها است نور لیزر از یا
کوهرنت و جهتدار است.

االستی

با برخورد نور به ذره چهار پدیده پراش جذب انیکاس و

در حالت االستی

شبه االستی

یقسیم بندی میشوند .

و غیر االستی

سیگنال پراکندگی شانااساایای شاده

از این پدیده هاا باه

براساس شدت نور متوسط -زمان است و بنابراین انحاراف

طول موج نور و ویژگی های اپتیکی ماده بساتاگای دارد

فرکانس نور برخوردی اندازه گیری نمی شود .در پراکندگی

1و .]5شکل ( ) 2پدیده های پراش انایاکااس جاذب و

شبه االستی

فرکانس نور پراکنده شده اختالف کمی با نور

انکسار نور را نشان می دهد.

برخوردی دارد و عمدی ًا در محدوده چند هریز یا چند صاد

انکسار رخ می دهد که مقدار هر ی

هریز است .این اختالف فرکانس ایجااد شاده نااشای از
حرکت انتقالی و چرخشی ذرات است و مقدار آن راباطاه
مستقیمی با حرکت ذرات دارد .در پراکندگی غیر االستیا
اختالف فرکانس نور پراکنده شده و نور برخوردی بیش از
چند صد هریز است .در پراکندگی غیر االستی

سایاگاناال

های پراکندگی برای ذرایی با جرم زیاد در ماقاایساه باا
االستی

شکل  -2برهمکنش نور با ذره.

و شبه االستی

بسیار ضییف است و باناابارایان

کاربردهایی در آنالیز ذرات ندارد .از این پراکندگی اغلب در

-

هر ساختاری دارای الکترون است و نور نیز شامل مایادان
های الکتریکی و مغناطیسی است .در اثر برخورد ناور باا
ماده میدان الکتریکی نوسان کننده نور بر روی الاکاتارون
های ذره یاثیر می گذارد و ارییاش الکترونی در ذره ایاجااد
می کند  .این عامل سبب می شود نور از مسیر خود منحرف
شود .پراکندگی به صورت مجموعی از پراش اناکاساار و
انیکاس ییریف می شود .در پراکندگی نور جذب در نظار
گرفته نمی شود زیرا با جذب انرژی دوباره نشر نمی شاود
و یبدیل می شود .

شدت نور پراکنده شده یابیای از طاول ماوج λزاویاه
پراکندگی(  θزاویه بین نور برخوردی و پراکنده شده) اندازه
ذره  dو  nضریب شکست نسبی محیط و ذره است.

مطالیه ساختار مولکول ها و ماییات استفاده می شود.

پراکندگی نور به صورت استایی
) scatteringدر گروه االستی

و پراکندگی نور به صاورت

دینامیکی )ynamic light scattering

شبه االستی

=

( در گاروه

قرار دارند .در روش پراکندگی نور استاییا

اطالعات در مورد اندازه ذرات از ویژگی های شدت الگوی
پراکندگی در زوایای مختلف حاصل می شود .در حالی کاه
در روش پراکندگی نور دینامیکی اندازه ذرات با استفاده از
اریباط بین متغیرهای شدت نور و حرکت باراونای ذرات
یییین می شود .
- -

دستگاه هایی که براساس پراش نور عمل می کنند بر پاایاه
سه اصل کلی استوار هستند:

910

یاا = tatic light

(

-

-

ذرایی که نور را پراکنده می کنند کروی هستند.

آشکارسازی وجود ندارد که بین نور پراشیده شده و دیاگار

برهمکنشی بین نور پراکنده شده از ذرات مختلاف وجاود

پدیده ها یمایز قائل شود .بنابراین نیاز است که دیگر پدیده
آنالیز دقیق

ندارد (به عبارت دیگر پراکندگی مضاعف وجود ندارد

های پراکندگی نیز برای بدست آوردن نتایج ی

الگوی پراکندگی در آشکارساز مجموع الگوهای پراکندگی

بکار گرفته شوند .راه حل این مشکل استفاده از فرمول Mie

است که یوسط هر ذره در اثر برهمکنش با نور بارخاوردی

برای آنالیز است .این فرمول یمام پدیده هایی کاه در اثار

حاصل می شود.

برخورد نور به ذرات کروی ایفاق می افتد را در برمی گیرد.

به منظور یوضیح پراکندگی نور از ذرات کروی مدل هاای

این فرمول بسیار پیچیده است که شکل ساده شاده آن باه

اپتیکی مورد نیاز هستند .راه حل پراکندگی نور یوسط ذرات

صورت رابطه ( )2است.با خارج شدن پارامترهای پیچیده از

کروی با اندازه های مختلف بر اساس یقسیم بانادی زیار

آن در نهایت سه پارامتر یاثیرگذار

شیااع ذره  Wزاویاه

است:

پراکندگی و پارامترهای اپتیکی و  mضاریاب شاکاسات

 زمانی که قطر ذره از طول موج برخوردی بسیار بزرگ یار

موهومی و حقیقی است .این یئوری از سه بخش یشاکایال

باشد ) (d>>λدر این حالت از مدل  Fraunhoferاستافااده

شده است یرم اول پراکانادگای Fraunhofer

می شود.

پراکندگی  Mieو یرم سوم پراکندگی Raylieghاست .اگار

 زمانی که قطر ذره قابل مقایسه با طول ماوج بارخاوردی
باشد از مدل  Mieاستفاده می شود .

 و اگر قطر ذره از طول موج برخوردی بسیار کوچ

اندازه ذرات خیلی بزرگ باشد قسمت دوم و سوم بسایاار
کوچ

یار

یارم دوم

هستند و بنابراین می یوان از آن ها صرفنظر نمود .و

اگر ذرات بسیار ریز باشند یرم اول بسیار کوچ

بوده و می

باشد ) (d<<λدر این حالت از مدل  Raylieghاستفاده مای

یوان آن را نادیده انگاشت .

شود (شکل )1

در ذرایی که پراکندگی  Fraunhoferرا نشان مای دهاناد

 در رابطه  Raylieghقطر ذرات  1.0طول موج است .مدل

پراکندگی بسیار قوی به سمت جلو دارند و شادت ناور

Fraunhoferزمانی است که اندازه ذرات حدود  5-6برابر

پراکنده شده بسیار شدید است .ذرات کاوچا

یار کاه

از طول موج نور برخوردی بزرگ یر باشند .در عمل طول

پراکندگی  Mieرا نشان می دهند در این حالت پراکندگی به

موج دستگاه ها  611-011نانومتر است و بنابراین فاقاط

سمت جلو و شدت نیز کاهش می یابد .ذرایی که پراکندگی

برای ذرات بزرگ یر از  0/8میکرومتر می یوان از یقزیاب

 Raylieghرا نشان می دهند الگوی پاراکانادگای بسایاار

 Fraunhoferاستفاده نمود .ذرایی که از این مقدار کوچ

متقارنی دارند .این ذرات اطالعات زاویاه ای نادارناد و

یر هستند با یئوری  Mieآنالیز می شوند .

بنابراین ذرایی با ویژگی  Raylieghبوسیله لیزر مورد آنالیاز

الگویی که یوسط برخورد نور به ذرات و جم شدن آن بار
روی آشکارساز ایجاد می شود ینها الگوی یفرق یاا پاراش
نیست بلکه ی

الگوی پیچیده پراکندگی است .متاسافااناه
911

قرار نمی گیرند
- -

اگر اندازه ذرات بسیار بزرگ یر از طول موج نور باشد و یا

-

م م

-

م

شکل  -1الگوهای پراکندگی نور در برخورد به ذره

ماده به شدت جذب داشته باشد ذرات مقداری از انارژی

شود و عمدی ًا در زوایای کمتر از  01درجه است .در ایان

نور را به نسبت دو برابر سطح مقط شان حذف می کناناد.

یئوری در مورد ذرات کروی زاویه اولین مینیامام شادت

در این حال لبه ذرات یاثیر زیادی بر روی شدت پراکندگای

پراکندگی با اندازه ذره به صورت مقابل رابطه ( )1دارد:

می گذارند .یینی پراش بوسیله خم شدن ناور در اطاراف
ذرات است .در این موارد پراکندگی از قسمت داخلای ذره
از اهمیت کمتری برخوردار بوده و نادیده گرفته می شاود.

-

برای ذرات بزرگ با یوجه به یاثیر لبه ها ییدادی مایاادالت

- -

پراش برای یوضیح الگوی پراکندگی در نظر گرفته می شود.
ذرات به جای ی

ذره سه بیدی مانند ی

شی دو بایادی

رفتار می کنند و فقط سطحی که در برابر ناور بارخاوردی
است اهمیت پیدا می کند .پراش ی

اثر فیزیکی ماهام در

یمام پدیده های موجی است .دو گروه از پراکندگی با ناام
های  Fraunhoferو  Freselوجاود دارناد .پاراکانادگای
 Fraunhoferزمانی است که منب مورد اساتافااده شاامال
پریوهای موازی (موج های صفحه ای کوهارنات) بااشاد.
پراکندگی  Freselنیز در حالتی است که منابا

ناور ماورد

استفاده منب نقطه ای باشد .

در مواردی که ذره بسیار بزرگ یر از طول موج نور و جسم
مات باشد یئوری  Fraunhoferدر نظر گرفتاه مای شاود.
شدت پراکندگی در این مورد در جهت جلو متمارکاز مای

از دو منب نوری در دستگاه های پراش لیزر استافااده مای
شود که شامل  )0نور سفید و  ) 2نور لیزر است .منب

ناور

سفید المپ ینگستن -هالوژن است که در ماواقایای ماورد
استفاده قرار می گیرد که چندین طول موج مورد نیاز باشاد
و طول موجی از  251یا  111نانومتر دارد .مزیتی کاه ناور
لیزر دارد آن است که ی

طول موج جهت دار و کوهرنت

است .لیزرهای مورد استفاده لیزر هلیوم-نئون و لایازرهاای
دیودی است .یفاوت آن ها در یوان لیزر و طول موج است.
در بیشتر موارد از لیزرهای هلیوم-نئون با طول ماوج 612
نانومتر استفاده می شود .هرچه از طول موج های کوچکتری
استفاده شود محدوده اندازه گیری اندازه ذره افزایاش مای
یابد .برای مثال اگر λبرابر با  115نانومتر باشد پایین یریان

915

محدوده اندازه گیری نیف حالتی است که از طاول ماوج

-

شکل  -8یاثیر زمان اولتراسنی

برابر با  151نانومتر استفاده شود

-

بر نتایج اندازه گیری ذرات

روش های مختلفی مانند آلتراسونایا

اضاافاه ناماودن

پراکندهساز و پایدارسازی با  pHانجام می شود.

- -

نمونه های مورد آنالیز در دستگاه های پراکندگی نورلیزر به

البته باید یوجه نمود که فرایند پراکنده نمودن باعث ایاجااد

صورت:

حباب نشود زیرا سبب خطا در یوزی اندازه ذرات می شود.

ذرات جامدی هستند که به صورت میلق در مای اند.

غلظت نمونه نیز از مواردی است که باید مورد یوجه قارار

ذرات جامد یا مای هستند که در ی

محایاط گاازی باه

گیرد .از آنجایی که این دستگاه براساس پراکندگی نور است

صورت میلق در آمده اند

بنابراین اگر غلظت سوسپانسیون باال بااشاد پاراکانادگای

برای اینکه بتوانیم یوزی اندازه دقیقی داشته باشیم بایساتای

مضاعف رخ می دهد و اگر غلظت کم باشد نور با ذره ای

و

برخورد نمی کند .ماییات مورد استفاده در این روش آب

آماده سازی نمونه به دقت انجام گیرد .هرگونه یاجاما

آگلومره شدن بر روی یوزی اندازه ذرات نهایی یاثیارگاذار

ایزوپروپانول و یا دیگر ماییات کم خطر است.

است.

شکل( )8نشان می دهد که با افزایش زمان اولتراسنایا

از

در مورد ذرات جامد میلق در محیط مای چون دساتاگااه

 05ثانیه به ی

نمی یواند بین ذرات آگلومره شده و یا ذرایی که به صورت

شده است .و در زمان هایی بیش از  1دقیقه کاهش کمی در

یفکی

شده از هم هستند یمایز قائل شود بنابرایان باایاد

دقیقه یغییر زیادی در اندازه ذرات مشااهاده

قطر میانگین دیده می شود .

فرایند آماده سازی انجام شود .در این حال پراکنده کردن باا
915

-

-

م

م م

صحیح است .آشکارسازهای مورد استفاده شامل:

- -

وقتی نور به ذرات برخورد می کند بسته به ماهایات مااده

فویودیودها :یکی از موثریرین آشکارسازهای نوری هستناد

طول موج نور و اندازه ماده نور در جهات مختلف پراکناده

که از اییاالت نیمه هادی ساخته می شوند .وقاتای یا

می شود .این الگوی پراکنده شده باید به نحوی جم آوری

فویون به نیمه هادی برخورد می کند در نتیاجاه آن یا

شود .در این قسمت از لنز استفاده می شود .لنزهایی که بین

الکترون از الیه ظرفیت به الیه هدایت منتقل شده و یا

نمونه و آشکارساز قرار می گیرند لنزهای فوریه نامیده مای

جفت الکترون-حفره ایجاد شده و سیگنال حاصل می شود.

شوند .در این جا پریوهایی که با هم موازی هستند بر روی

جم کنناده

ی

ها :عناصر حساس به نور هستند که ی

نقطه در صفحه کانونی در جایی که آشکاارسااز قارار

الکترون دارد و الکترون را ذخیره می کند .همان طاور کاه

گرفته است جم می شوند .بنابراین حرکت ذره در منطاقاه

انرژی نور باعث آزاد کردن الکترون می شاود بارخاالف

اندازه گیری یاثیری بر روی الگوی پراکنادگای آن نامای

آشکارساز نوری که جریان یولید می کند

ها الکتارون

گذارد .

را جم می کنند.

ماکزیمم زاویه پراکندگی که شدت پراکندگی آن یوسط لناز

آشکارسازهای حلقه ای :نور پراکنده شده یوسط لنزهاا باه

جم می شود طبق رابطه زیر است:

حلقه های این آشکارساز برخورد می کنند .بین این حلاقاه
ها فاصله عایقی وجود دارد که حلقه ها را از یکدیگر جادا
می کند .زمانی که الگوی پراکندگی بر روی حلقه ها منطبق

که در آن

قطر پریو  dقطر لنز و  lفاصله لنز یا ناماوناه

می شود هر حلقه عرض مشخیی داشته و محدوده خاصی

است.

از زوایا را دربرمی گیرد .سیگنال یولید شده بوسیله هر حلقه

- -

با شدت متوسط آن محدوده از زوایای حلقه متناسب است.

یکی از مهمترین و پیچیده یرین جزئی که در دستگاه هاای

ییداد حلقهها بر روی آشکارساز حلقه ای متغیر است .

اندازه گیری ذرات با لیزر استفاده می شود آشکارساز است.

- -

ییداد آشکارسازهایی که مورد استفاده قرار می گیرد عاامال

در اثر برخورد نور با ذره ذره شروع به پراکنده ساختن ناور

انادازه

می کند .وقتی ییداد کافی از ذرات در ناحیه اندازه-گایاری

یییین کننده ای در بدست آوردن دقت باال و یوزی

شکل  -5الگوی پراکندگی و یوزی اندازه منطبق با آن الگوی پراکندگی
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پیچیاده-یار مای شاود.

باشد سیگنال مناسبی از آشکارساز نوری دریافت می شود.

شود در این صورت مایریس

در طی هر اسکن شدت نور بوسیله آشکارساز به جاریاان

در شکل ( ) 5الگوی پراکندگی و یوزی اندازه منطبق باا آن

یبدیل می شود و سیگنال ها به صورت دیجیتالی به رایااناه

الگوی پراکندگی را برای نمونه ای که دارای انادازه ذرات

فرستاده می شود .

 1.0میکرومتر یا  0میلی متر است و در آن از روش مایریس

یوزی شدت نور پراکنده شده به اندازه ذرات بستگی دارد و

میکوس استفاده شده است را نشان می دهد

از آنجایی که ذرات با اندازه های مختلفی در محیط انادازه
گیری هستند بنابراین یکی از روش هاای بادسات آوردن
یوزی اندازه ذرات استفاده از مایریس اسات کاه در آن:
 sاطالعات یوزی شدت نور پراکنده شده.

 qاطالعات یوزی اندازه ذرات که برحسب درصد بیان مای
شود.

ی

مایریس ضریب است که برای یبدیل اطاالعاات از

یوزی اندازه به شدت نور پراکنده شده استفاده می شاود .

همانطور که پیش از این بیان شد وقتی قطر ذره از طاول
موج بزرگ یر طول موج باشد یئوری  Fraunhoferدر نظار
گرفته می شود .اما اگر ذره قابل مقایسه با طول موج بااشاد
در این صورت نیاز است که از پراکندگی  Mieاستفاده شود
بنابراین بایدویژگی های اپتیکی محیط و ذره در نظر گرفتاه
919
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چالش هایی را در درک و یشخیص رفتار مواد در مقایااس

نانو ایجاد می کند .دانستن اندازه و یوزی اندازه ذرات از

2

اطالعات پیش نیاز برای یولید و ساخت محیوالت مختلف
است .از آنجایی که اندازه و یوزی اندازه ذرات یاثیر زیادی
بر روی استحکام مکانیکی دانسیته و خاواص ناوری و

2
م ر
ا

حراریی محیول نهایی دارد یییین این اندازه هاا بسایاار
ا

ر

ضروری اند .امروزه ابزارهایی وجود دارند که امکان ییییان

ا

اندازه و یوزی اندازه ذرات با استفاده از آنها امکاان پاذیار

ر

پراکندگی نور دینامیکی روشی فیزیکی است که برای یییین
یوزی ذرات موجود در محلول ها و سوسپانسیون استافااده
می شود .این روش غیرمخرب و سری برای یییین انادازه
ذرات در محدوده ی چند نانومتر یا میکرون به کار می رود.
در فناوری های اخیر ذرایی با قطر کمتر از نانومتر نیاز باا
این روش قابل اندازه گیری هستند .این روش به برهمکنش
نور با ذره بستگی دارد .نور پراکنده شده بوسیله نااناوذرات
موجود در سوسپانسیون با زمان یغییر می کند که می یواناد
به قطر ذره اریباط داده شود.

است .در میان این ابزارها دستگاه هایی هستناد کاه مای

یوانند آنالیز پودرها را به صورت پاخاش شاده در یا
سوسپانسیون انجام دهند .نکته حائز اهمیت این اسات کاه
بدانیم دستگاههای متفاوت بر مبنای مدل های فایازیاکای
متفاویی پایه گذاری شده اند و بنابراین یفاوت هاایای در
ساختار اندازه گیری ابزار مختلف وجود دارد .روش یافارق
ناور )ynamic light scattering

دینامی

طیف سنجی اریباط فویونی = hoton correlation

)spectroscopyنیز نامیده می شود برای اندازه گیری اندازه
نمونه ای از دستگاه یفرق دینامی

نانویکنولوژی و کاربردهای آن در زمینه هاای ماخاتالاف

شکل  -0دستگاه یفرق دینامی
* ط
* مح

ح

پ

(
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) -ک ر
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ذرات در محیط مای مورد استفاده قرار می گیرد .شکل ()0

-
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نور را نشان می دهد.
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-

در ی

م

اندازه ی بدست آمده با این روش می یواند بازرگ یار از
محلول برخورد ذرات و مولکول های کوچا

باا

مقدار حاصل از روش میکروسکوپ الکترونی باشد .

مولکول های حالل منجر به حرکت ییادفی مولکاول هاا

در عمل ذرات در مای هیچ گاه ساکن نیستند و بوسیلاه ی

سایاال حارکات

حرکات براونی دائماً در حرکت هستند .یکی از ویژگی های

براونی نامیده می شود .هر ذره در سوسپانسیون دائاما ًا در

حرکت براونی آن است که ذرات کوچ

و ذرات

حال حرکت است و حرکتش به ذرات دیگر مریبط نیسات.

بزرگ آهسته حرکت می کنند .

می شود .حرکت ذرات کوچ

در ی

مشاهده ی ذرات بزرگ یر در مقایسه با ذرات کوچ

سریا

یار

زمانی که ذرات به طور ثابت در حرکت باشند به نظر مای

نشان می دهد که در دمای ثابت ذرات بزرگ یار بسایاار

رسد که الگوی ایجاد شده بوسیله آن ها نیز حرکت می کند

آهسته یر حرکت می کنند .

اگر به ی

ذره ی کوچ

در این حالت مناطق یاری
یینی ذرایی که اندازه ی آن هاا

در مقایسه با طول موج نور کوچ

باشاد (کاوچا

و روشن یقویات شاده و باا

استفاده از شدت نوسان اندازه ی ذرات محاسبه می شود .

یار

اریباط بین اندازه ذرات و سرعت حرکت باراونای آن هاا

از  251نانومتر ) نور لیزر یابیده شود ذره نور را در یاماام

بوسیله میادله ی استوک -انیشتین ییریف مای شاود .ایان

جهات پراکنده می سازد.

میادله به صورت زیر است:

هنگامی که پریو لیزر با فرکانس میین به ذرات ماتاحارک
برخورد کند نور با فرکانس متفاوت پخش شده و در فااز
نور پخش شده نوسان ایجاد می شود .میازان یاغایایار در
فرکانس نور پخش شده با اندازه ذرات اریباط دارد و بارای
یییین اندازه ذرات مورد استفاده قرار می گیرد .در سارعات
متوسط بیشتر ذرات کوچ

یر یغییر بیشتری را در فرکانس

نور ایجاد می کنند.

شدت نوسان نور پخش شده با استفاده از ی

آشاکاارسااز

مناسب قابل اندازه گیری است .شدت نوسان ناور پاخاش
شده مستقیم ًا به سرعت نفوذ مولکول در حالل بستگی دارد
و با دانستن ویسکوزیته محیط شدت این نوساناات بارای
یییین قطر نمونه مورد استفاده قرار می گیرد .قطری کاه در
این روش اندازه گیری می شود قطر هیدرودینامیکی نموناه
نامیده شده و نشان دهنده ی چگونگی نفوذ ذرات در سیاال
است.

قطر بدست آمده با این روش مربوط به کره ای با ضاریاب
انتقالی میادل ذره ی مورد اندازه گیری است .ضریب نافاوذ
انتقالی به اندازه ی ذره ساختار سطحی غلظت و نوع یاون
های موجود در محیط بستگی دارد این بدین میناست کاه

dHقطر هیدرودینامیکی ذره

ثابت بولتزمن ηویسکوزیته

حالل است که به دما وابسته بوده و به چاگاالای و فشاار
سیستم مریبط نیست دمای مطلق و

ضریب نفوذ است.

-

ما به ندرت نور را به صورت مستقیم مشاهده می کانایام
میمو ًال نوری که مشاهده می شود و یا یوسط دستگاه هاای
آشکار ساز نور شناسایی می شود به صورت غیر مستقایام
از منب خارج می شود و با عواملی در مسیر حرکت بر هام
کنش داشته است نور در برخورد با ذرات چهار نوع برهم
کنش از خود نشان می دهد:

یفرق یاiffraction
انیکاس یاReflection
جذب یاsorption
شکست یاRefraction.

یفرق عباریست از انتشار نور دوریر از لبه های هندسی ی
ذره به طوری که نور کمی از مسیر مستقیم اصالای خاود
دچار انحراف شده است .بنابراین یفرق پدیده ای است کاه
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شکل  -2بر همکنش نور با ذرات
قسمت موهومی است:

در لبه های ذره ایفاق می افتد.

انیکاس بازگشت نور یوسط سطح است بادون ایاناکاه
یغییری در فرکانس یا طول موج نور بوجود آید .بنابراین می
یواند در داخل و یا خارج ذره ایفاق بیافتد.

جذب کاهش شدت باریکه نور با عبور از یا

قسمت حقیقی ضریب شکست یا همان  nنسبت سارعات
ماحایاط

نوردر خأل به سرعت نور در محیط مورد استفاده است .در

بواسطه یبادل انرژی در آن محیط می باشد و در ناتایاجاه

حالی که قسمت موهومی ضریب شکسات

قسامات

پدیده ای است که در داخل ذره ایفاق می افتد.

جذب آن را نشان می دهد.

شکست یغییر در جهت نور همراه با یغییار در سارعات

نوع دیگری از ضریب شکست ضریب شکسات نسابای

محیط وارد ماحایاط

است که نسبت ضریب شکست مختلط ذره باه ضاریاب

انتشار آن می باشد هنگامی که از ی

شکست محیطی است که ذره در آن پخش شده است.

دیگر می شود .در این زمینه بر طبق قانون اسنل داریم :

که در این رابطه  nmو  npضرایب شکست دو محیط یاا باه
عباریی دیگر ضریب شکست ذره و محیطی است که در آن

از این ضریب شکست در یئوری  Mieاستفاده می شود.

پخش شده و زوایای  Ѳmو  Ѳpزوایای انحراف نور از مسیر

ذرات نور را پراکنده می کنند و این در حالی اسات کاه

اصلی اش با ورود به این دو محیط می باشناد .باناابارایان

پراکندگی مجموعه ای از هر سه پدیده بازیابش شکست و

شکست پدیده ایست که در فیل مشترک ذره و محیط رخ

یفرق می باشد و جذب از اجزای پراکندگی محسوب نمای

می دهد.

شود.

در اینجا نیاز به ییریف چند مدل ضریب شکست می باشد:

-

ضریب شکست مختلط :ضریب شکست مختلط ضاریاب
شکست ذره است که شامل ی

دانشمندان در حدود ی

قرن پیش کشف کردند که ذرات با

اندازه های مختلف نور را به صوریهای مختلفی پراکنده می

قسمت حقیاقای و یا
915
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کنند  .آنها دریافتند که ذرات بزرگ یر نور را در زوایاای

کوچ

یری پراکنده می کنند در حالی که ذرات کاوچا

م

یئوری  Mieبهترین راه حل عمومی برای ذرات کوچکاتار

از  51میکرومتر می باشد.

یر در محدوده زوایای وسی یری نور را پاراکاناده مای

شدت نور پراکنده شده از ذرات یابیی از طول موج نور λ

سازنند .بنابراین روش های پراکندگی نور یبدیل به یکی از

زاویه پراکندگی  Ѳاندازه ذره  dو ضریب شکست نسبای

روشهای یییین اندازه و یوزی اندازه ذرات در سیستم هاای

ذره و محیط  nاست .به عبارت دیگر در الگوی پراکندگای

کلوئیدی گردید.

شدت نورهای پراکنده شده در زوایای مختلف یاب اندازه
شکل و خیوصیات نوری ذره است.

برای استفاده از یئوری  Mieشرایطی وجود دارد که ایان
شرایط بدین شرح است.

نور برخوردی به ذرات برای یییین اندازه آنها باید یکافاام
باشد .به عباریی یمام اشیه های نور برخوردی بایاد یا
طول موج و ی


فرکانس داشته باشند.

ذره باید کروی باشد چون شکل ذره بر الگوی پراکندگی
اثرگذار است.



شکل -1ی ثیر اندازه ذره بر پراکندگی نور

یا غیر همسان باشد خیوصیات نوری آن در جاهاات

در سال  usta Mie 0016میادالت امواج الکترومغناطیس

ماکسول را یوسیه داد و به یکسری روابط ریاضی– فیزیکی
برای پراکندگی امواج الکترومغناطیس از ذرات کروی رسید.
این یئوری حساسیت بیشتری نسبت به ذرات کوچا

یار

دارد و شدت پراکندگی را به عنوان یاابایای از زوایاای
پراکندگی مختلف پیش بینی می کند .همینطور این یئاوری
برای ذرات مات نیز قابل استفاده است.
به عبارت دیگر یئوری  Mieوقتی ایفاق می افتد که ذرات
هم اندازه یا کمی بزرگتر از طول موج نوری هستند کاه باا
آنها برخورد می کند.

مختلف متفاوت خواهد بود.


 هم پراکندگی و هم جذب باید در نظر گرفته شوند.
 ضریب شکست محیط و ذره باید شناخته شده باشد.


و باالخره مجموعه باید همگن باشد زیرا ناهمگنی روی
الگوی پراکندگی اثر دارد.

برخی از این شرایط جزء شرایط اصلی یئوری  Mieهستند
ولی برخی دیگر برای ساده سازی مسئله و یییین اندازه باه
کار گرفته می شوند.

شکست ذره و محیط یا همان ضریب شکست نسبای دارد.
از این رو این یئوری برخالف یقریبFraunhofer

نور برخوردی باید به صورت امواج صفحاه ای بااشاد
( یوزی سه بیدی نداشته باشد).

برای استفاده از این یئوری کاربر نیاز به دانستان ضاریاب

ذرات شفاف در محدوده اندازه ی

ذرات باید ایزویروپ و همسان باشند اگر ذره انیزویروپ

بارای

یا پنجاه میکرومتر نیاز

قابل استفاده است .می یوان گفت که  Fraunhoferناتاایاج
خوبی برای ذرات بزرگتر از  51میکرومتر می دهاد ولای
950

باید اشاره کنیم که منظور از الگوی پاراکانادگای هاماان
یغییرات شدت نور پراکنده شده بر حسب زاویه پراکندگای
پس از برهم کنش نور با ذره است و زاویه پاراکانادگای
زاویه ای است که پریو نور پراکنده شده با امتداد پریو ناور
برخوردی می سازد .بنابراین مجموعه ای از ذرات یا
الگوی نور پراکنده شده را یولید می کنند که یوسط شدت و

-

شکل  -8شماییکی از الگوی نقطه ای

شکل  -5شماییکی از شدت نوسانات برای ذرات بزرگ و کوچ

شکل - 6منحنی یواب اریباط برای بزرگ و کوچ

951

-

-

-

زاویه ییریف می شود و می یواند یبدیل به یوزیا

م م

انادازه

ذرات شود.

یاب اریباط در زمان های t+ δt

م

t+ δtو t+ δtو t+ δt

ادامه یابد نهایتاً میزان اریباط به صفر می رسد
- -

دامنه نور پراکنده شده در زوایاای ماخاتالاف (الاگاوی
پراکندگی) نه ینها به غلظت و اندازه ذرات وابسته اسات

سرعت حرکت ذرات نقش مهمی در رابطه ی بیان یاابا

بلکه به نسبت ضرایب شکست ذرات به محیطی که ذرات

اریباط و اندازه ذرات دارد .اگر ذرات بزرگ اندازه گایاری

در آن قرار دارند نیز بستگی دارد و نسبت باه یاغایایارات

شوند آن ها به آهستگی حرکت کرده و شدت نور پاخاش

در اندازه یا مقادیر ضریب شکست بسیار حسااس

شده به آهستگی نوسان کند .حال اگار باه هاماان ذرات

کوچ
است.

صورت ذرات کوچ

اندازه گیری شوند آن ها سری

یار

حرکت می کنند و شدت نور پخش شده به سرعت نوساان

-

اگر ییور شود که نمونه در محفظه ای قرار گرفته و ذرات

می کند .شکل ( ) 6اریباط بین یواب اریابااط بارای ذرات
را نشان می دهد.

موجود در نمونه ثابت باشند و همچنین از لیزر و غارباالای

بزرگ و کوچ

شیشه ای برای دیدن ذرات استفاده می شود .در شکل ()8

همانطور که مشاهده می شود سرعت افت یاب اریباط باه

الگوی نقطه ای برای ذرات ثابت نشان داده شده است .نقاط

اندازه ی ذرات بستگی دارد .سرعت افت یابا

در ماورد

یر سری یر از ذرات بازرگ اسات  .]2از

ییره مشخص کننده نورهای پراکنده شده به صورت غیرهام

ذرات کوچ

فاز است که یکدیگر را دف می کنند .نقاط روشن حااصال

اطالعات به دست آمده از اندازه گیری یاب اریبااط بارای

یداخل سازنده نور پراکنده شده از ذرات اسات کاه باا

اندازه گیری ذرات در حالت پراکنده که به صورت ثابت و

یکدیگر هم فاز هستند.

یا ییادفی هستند سبب می شوند که نور پراکنده شاده باه

در سیستمی که ذرات حرکت براونی دارند الگوی نقطه ای

صورت یابیی از زمان نوسان کنند .اریباط دهاناده یاابا

مشاهده می شود که موقییت هر نقطه دیده شده در حرکتی

اریباط ) (τرا از شدت نور پراکنده شده ایجاد می-کند .که

ثابت است .این بدان میناست که افازایاش فااز از ذرات

τاختالف زمان اریباط دهنده است.

متحرک الگوهای جدیدی را ایجاد می کند .سارعات ایان
نوسانات شدیی به اندازه ذرات بستگی دارد .شاکال ()5
شماییکی از نوسانات شدیی ناشی از پراکندگی ذرات بزرگ
و کوچ

را نشان می دهد.

در دستگاه یفرق دینامی

برای ذرات بزرگ که حرکت براونی دارند یاب اریبااط باا
زمان اریباط دهنده به صورت اکسپتانسیلی کاهش می یابد .
Γپهنای خط طیف است که با ضریب نفوذ رابطه دارد.

نور قسمتی به نام اریباط دهاناده

وجود دارد .این جزء درجه یشابه دو سیگنال را در محدوده
ی زمانی خاصی اندازه گیری می کند .اگر شدت سیاگاناال
بدست آمده در ی

لحظه ی زمانی tبا شدت سایاگاناال

حاصله در زمان کویاه بیدی ) (t+δtمقایسه شود یشاباه و
اریباط نزدی

دو سیگنال به یکدیگر مشخص مای شاود.

ادامه ی مقایسه سیگنال اولیه در زمان های بیادی)(t+ δt

نشان دهنده کاهش یاب اریباط است .اگر اندازه گیری هاای

 qبردار پراکندگی nضریب شکست محیط ماایا θزاویاه
پراکندگی و  λ0طول موج لیزر است .بردار پراکنادگای باه
صورت اختالف بردار موج پراکنده شاده و بارخاوردی
ییریف می شود (شکل)1
با یرکیب میادله ( ) 0با پهنای خط می یوان میادله ای بارای

955
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جدول  -0مقایسه میان روش های مختلف ارزیابی یوزی اندازه ذرات

شیاع ذرات پراکنده کننده نور بدست آورد.

شکل( )0یوزی اندازه ذرات بدست آمده برای آلومیاناا باا
استفاده از طیف سنجی اریباط فویونی یا پراکانادگای ناور
دینامیکی را نشان می دهد .میانگین و میانه اندازه ذرات باه

طیف سنجی اریباط فویونی به صورت دیجیتالی نوسااناات

یرییب  06نانومتر و  05نانومتر است.

شدیی سیگنال را در فویون اندازه گیری می کند .برای هار
زمانی یاب خود همبستگی بوسیله اریباط دهنده ایومایایا
محاسبه می شود .زمانی که لگاریتم یاب خودهمبستگای باا
زمان رسم شود شیب خط نهایی پهنای خط است که باا
استفاده از میادله ( ) 1اندازه ذرات پراکنده کننده یییین مای
شود [0

955

فهرست

م
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-
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) qو بردار پراکندگیsf  و پراکنده شدهsi  شماییکی از برخورد نور به ذره (بردار موج برخوردی-1شکل

 محاسبه شدت یاب اریباط از نوسانات شدت با زمان-0 شکل

ا

 یوزی اندازه نانوذرات آلومینا با استفاده از-0 شکل
ا
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ذرات یا حفره های نانومتری پخش شده درناماوناه ماورد

بررسی است .با استفاده از این یکنی

2

می یوان یوزی اندازه

ذرات یایوزی اندازه حفره های ماواد باه صاورت هاای
مختلف مانند بی شکل) ( mrphous materialsبلوری و
ماکرومولکول هایی مانند مولکول های پلیمری را برای افت

3
م

و خیزهای چگالی الکترونی که در نمونه روی مای دهاد
ا

پراکندگی پریو ایکس با زاویه کوچ

محاسبه کرد که با یجزیه و یحلیل شدت پریو ایکس پراکنده

چ

شده در محدوده زاویه ای  1.0یا حدود  5درجه ایان امار

mall ngle -ray

امکان پذیر است .ناهمگنی های موضیی در مواد بی شکال

 cattering -یکنیکی غیر مخرب و سری است که

ذرات کلوئیدی و ذرات کلوخه شده با اساتافااده از ایان

میموال برای مشخیه یابی یوزی اندازه ذرات پخش شاده

یکنی

و مدل های

در محیط مای یا یوزی اندازه ذرات و حفره ها در ناماوناه

ساختاری می یوان نظم بلند برد و فاصله میان ذرات را در

هایی که به صورت الیه نازک الیه ضخیم یوده متخلخل و

مجموعه ای از مولکول های پلیمری یییین کرد .این روش

پودر هستند استفاده می شود .این آناالایاز مایاماوال در

روشی غیر مخرب است که با استفاده از آن می یوان نموناه

پیکربندی عبوری که پریو ایکس از میان ماده عبور می کناد

هایی را که در برابر نور مرئی شفاف نیستند را مطالیه کرد .

قابل شناسایی است .با استفاده از

انجام می شود اما در نمونه های الیه نازک به دلیل جاذب

می یواند ذرات یا حفره هایی با اندازه  0یاا 011

به وسیله زیرالیه سیگنال های پراکنده شده از الیاه ناازک

نانومتر را شناسایی کند هر چند برای ذرات با اندازه هاای

ضییف اند و شناسایی آنها دشوار است بنابراین بایستی از

خارج از این بازه نیز قابل استفاده است.با استفاده از آناندازه

پیکربندی بازیاب استفاده کرد.

ذرات با اندازه های  0یا  01نانومتر را می یاوان باا دقات

-

پراکندگی پریو ایکس با زاویه کوچا
)

-

ngle

بیشتری یییین کرد .با در نظر گرفتن شکل ذرات یا حفره ها

( mall

ray cattering -روشی برای ارزیابی یوزی اندازه

می یوان اندازه متوسط را به دست آورد .در کنار یایایایان
اندازه یوزی اندازه و شکل ذرات با استفاده از

شکل  -0طرح واره پراکندگی پریو ایکس با زاویه کوچ )
* ف
*

رف (
بز

(

) -ک ر
م ئ

) -ک ر

خصص  -م
خصص -

ز ک-

شگ

شگ ص
ر

شک

ر ف پژ شک
عل

گر
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شکل  -2نحوه اندازه گیری اندازه ذرات در روش .

م م

فلش های دو طرفه نارنجی رن

م

بیدی از ماده را نشان می دهد که به وسیله

اندازه آنها ثبت می شود.
یوان نسبت سطح به حجم نمونه را نیز یییین کرد.

جدول  0مقایسه روش

آنالیز بایستی داده های حاصل از نمونه مرج که فاقد ذرات

با سایر روش هایی که برای

است نیز اندازه گیری شود .ینظیم ضخامت نماوناه هاا و

بررسی اندازه ذرات به کار گرفته می شود را نشان می دهد .

غلظت ذرات برای داشتن داده با کیفیت باالیرنیز از ماوارد

نمونه ای را در نظر می گیریم که دارای افت و خایازهاای

ضروری است .

چگالی از مریبه نانومتر در داخل زمینه ای است که میماوال

مانند آنالیز بلوری در R

مایریس میزبان نام دارد .مانند کلوئیدها که ذرات در یا

در راستایی که هم راستا با بردار پراکندگی اسات انادازه

محیط آبی پخش شده اند .پریو ایکاس فارودی بایاد از

گیری می شود .اگر در یوزی اندازه ذرات ناهمساناگاردی

 2θکاه

داشته باشیم نمونه بایستی به گونه ای قرار داده شود که هم

برخورد به ذرات در زاویه پراکنادگای کاوچا
نزدی

به صفر است پراکنده می شود( شکل ).0در چنایان

نمونه ای اندازه یا یوزی اندازه شاکال ذرات یاا طاول
همبستگی بین ذرات با استفاده از

در

نیز اندازه گیری هاا

جهت با بردار پراکندگی باشد .شکل  2نحوه یییین یاوزیا
اندازه ذرات را با استفاده از

نشان می دهاد .بارای

قابل اندازه گیاری

یییین یوزی اندازه ذرات می یوان پروفایلی که در آناالایاز

است .همان طور که در شکل  0مشاهده می شود پاهاناای

مشاهده می شود را با پروفایل هایی که بر اساس انادازه و

پریو مستقیم فرودی موقییت کمترین 2θدر دساتارس را

شکل ذرات محاسبه شده اند برازش ) (Fittingکرد.

یییین می کند بنابراین حداقل در راستای عماودی پاریاو

چنانچه نمونه ای که برای آنالیز با اساتافااده از

ایکس فرودی بایستی موازی شده باشد .در ضامان بارای

کارگرفته می شود به صورت الیه نازک روی زیرالیه باشاد

آنالیز بهتر است یا جایی که امکان دارد سیگنال نااشای از

و ییداد پراکنده کننده ها کافی نباشد یا نتوان با استفااده از

مایریکس حذف شود .اگر چنین شرطی اعمال نشود بارای

چیدمان عبوری اندازه گیری را انجام داد از چیدمان بازیاب

955
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استفاده می شود که در آن برای بررسی سطح ساختارها و با

بازیاب آینه ای با ایجاد شرایطی که یساوی زاویه فرودی و

یوجه به ضخامت اندک نمونه ها بایستی سیگنال ضیایاف

خروجی در آن از بین رود انجام می شود .چیدمان داخال

دریافتی به طور موثر جم آوری شود .از طرفی مساحتی که
یحت یابش قرار می گیرد متناسب باsinθ

-

صفحه ای در

در ستون سمت راسات !rror

اسات کاه θ

 n no n s itch argument.نشان داده شده است .از آن

زاویه پریو ایکس فرودی است و بنابراین پاریاو ایاکاس

جایی که آشکارساز در جهت عمود بر بازیاب آینه ای قارار

بایستی به طور خراشان  ra ingیینی یقریباا ماوازی باا

می گیرد بخش قابل مالحظه ای از سیگنال بازیاب آینه ای

سطح) و نزدی

با سیگنال

به زاویه ای که بازیاب کلی رخ می دهد

هم پوشانی ندارد .در عوض اثار پاریاو

به سطح نمونه بتابد یا سهم پراکندگی افازایاش یااباد .از

ایکس فرود آمده بر سطح نمونه مشاهده می شود .در شکل

طرفیدر چیدمان خراشان سهم بزرگی از پریو ایاکاس باه

سمت چپ پریو ایکس فرودی بایستی در راستای عماودی

وسیله زیرالیه جذب نمی شود .به عبارت دیگر در چیدماان

(در امتداد عمود بر سطح) موازی شده باشد که در چیدماان

بازیاب پریو ایکس فرودی یحت یااثایار باازیااب هاای

داخل صفحه ای عالوه بر موازی شدن پاریاو ایاکاس در

چندگانه و پدیده شکست در سطح الیه و فیال مشاتارک

راستای عمود بر سطح باید در راستای سطح (یایانای در

است که ییحیح شدت اندازه گرفته شده با اساتافااده از

امتداد عمود بر ییویر سمت راست شکل )1نیز پریو ایکس

یقریب موج بورن ناهموار شاده ( istorted Wa e orn

موازی شده داشته باشیم که به این منظور از آینه های خاص

 pproximation= Wانجام می شود .به ایان روش

(confocal-type dou le para olic multilayered
) mirrorاستفاده می شود.

)

در آنالیز
کوچ

روش پراکندگی پریو ایکاس باا زاویاه
و فرودی خاراشاان ra ing- ncident mall-

-

) articlesنیکل در شکل  8مشاهده می شود .منحنی خط

 ngle -ray catteringگفته می شود.

چیدمان هایی که در روش

-

به کار گرفته می شود

در شکل  1نمایش داده شده است .برای انجام آناالایاز -

دانستن مقادیر دقیق پارامترهای فیزیاکای مااناناد
ضخامت الیه چگالی زبری سطح و زبری فیل مشاتارک
نیاز است .بنابراین انجام آنالیزی مانند -ray Reflecti ity

 = RRقبل از انجام آنالیز

-

چیدمان خارج از صفحه در آنالیز

ضروری اسات .در
-

که در ساتاون

سمت چپ شکل  1نمایش داده شده است زاویه فرودی با
زاویه خروجی برابر است و بازیاب آینه ای رخ می دهد که
این چیدمان مشابه چایادماان روش -ray Reflecti ity

) ( RRاست اما شدت سیگنال آنالیز

چین حاصل از یحلیل

-

با چیدمان داخل صفاحاه

ای است که اندازه در راستای سطح نمونه را نشان می دهاد
و منحنی دیگر حاصل یحلیل داده های به دسات آماده از
چیدمان خارج از صفحه ای است که اندازه را در راساتاای
عمود بر سطح نمونه را نشان می دهد .بنابراین نااناوذرات
دانه ای نیکل اندازه و یوزی اندازه همسانگارد باا قاطار
متوسط  5نانومتر دارند.

نمونه هایی که ساختارهای روی سطح آنهاا باه صاورت
خطوط یا فضاهایی است که به طور متناوب یاکارار مای
شوند و در ادوات الکترونیکی نوری یا مغناطیسی باه کاار
گرفته می شوند را می یوان با استفاده

در مقایسه با

 RRمیموال ضییف است .بنابراین در چیدمان بازیاب آینه
ای سیگنال

نتایج یحلیلی یاوزیا

انادازه ذرات داناهای ( ranular

در مقایسه با سایر سیگنال های یاولایاد

شده ناچیز است که حذف سیگنال های مزاحم حاصال از

-

مطاالایاه

کرد یا پهنای خطوط فاصله بین خطوط اریفاع و عاماق
ساختارهای متناوب ایجاد شده را به طور دقیق اندازه گیری
کرد .هر چند این نوع مطالیه با استفاده از میاکاروساکاوپ

955

-

م م

-

شکل  -1دو چیدمان مختلف (سمت راست) داخل صفحه ای و (سمت چپ) خارج از صفحه در روش.

شکل -8یوزی اندازه ذرات نیکل با استفاده از آنالیز(

-

م

-

خط چین) چیدمان داخل صفحه ای و (خط ممتد) چیدمان خارج از صفحه
ای.

شکل  -5طرح واره دستگاه

که شامل منب یولید پریو ایکس اپتی

پریو ایکس به منظور موازی و یکفام کردن پریو ایکس و

آشکارساز دوبیدی است.

955

-

-

نیروی ایمی ) ( FMو میکروسکوپ الکتارونای روبشای

پریوهای پراکنده شده به طور متقارن و مخروطی حول پریو

مای

ایکس اولیه یوزی می شوند و در صفحه آشاکاارسااز باه

یوان متوسط اندازه و یا یوزی اندازه را بارای ماحادوده

صورت دایره حول پریو اولیه ظاهر می گردند( .ب) ماوازی

)M

-

( امکان پذیر است اما با استفاده از

وسییی از سطح نمونه به دست آورد.

کننده خطی که پریو ایکس فرودی را در ی

از آن جایی که پریو ایکس در کنار حفره های باز حافاره

می کند که پروفایل پریو طویل اما به صورت خطی باریا

های بسته را نیز ارزیابی می کند با استفااده از
یوان یخلخل مواد را یییین کرد .اگر

بید ماحادود

مای

است .حجمی از نمونه که در این حالت یحت یابش قارار

در آنالیاز ماواد

می گیرد بسیار بزرگتر از حالتی است که موازی کننده نقطاه

نانومتخلخل به کار گرفته شود دقت کمی خواهد داشت.

ای استفاده شود بنابراین شدت پراکنده شده بیشتر است که

-

سبب می شود زمان اندازه گیری در صوریای کاه ماوازی

کننده خطی استفاده شود کویاه یر از حالتی باشد که ماوازی
دستگاه

شامل منب یولید پریو ایکس یکفام کننده ها

و آشکارساز است .در

کننده نقطه ای به کار گرفته می شود.

پریو ایکس یکفام شاده باه

-

نمونه می یابد .در حالی که بخشی از پریو بدون برهمکناش

هنگامی که چگالی الکترونی ذرات متفاوت از چاگاالای

با نمونه از آن می گذرد و خارج می شود بخشی از پاریاو

الکترونی محیط در بردارنده آنها باشد پدیده پراکندگی رخ

ایکس پراکنده می گردد .پریوهای پراکنده شده در موقییات

می دهد .پروفایل پراکندگی  ( (qبرابر با مرب قدرماطالاق

آشکارساز طرح پراکنده شده ای از پریو ایکس را یشکایال

یبدیل فوریه افت و خیزهای چگالی الکترونی ) F(qاست.

می دهند .آشکارساز دو بیدی پریو ایکس میموال در پشات
نمونه در راستای عمود بر راستای پریو ایکس اولیه که بار
نمونه می یابد قرار گرفته است.

که برای ذرات کروی با قطر

∆ρبا محیط دربردارنده آن و بردار پراکندگی  qداریم:

طرح پراکندگی شامل اطالعات ساختاری نمونه است .مساله
اساسی در

جداسازی شدت ضییف پریو ایاکاس

θزاویه پراکندگی و λبردار موج پریو ایکس است .برای هر

پراکنده شده از پریو اصلی است که شدت قوی دارد .هار
چه زاویه کوچکتر باشد این جداسازی دشواریر است زیارا
باید مان از رسیدن پریوهای پراکنده نشده ای که از نماوناه

و یفاوت چگالی الکترونای

نمونه ای یوزییی از اندازه ذرات وجود دارد که اثار ایان
یوزی به صورت یابیی در یاب ) F(qضرب می شود.

عبور می کنند نیز شود بدون این که پریوهای پراکنده شاده

شکل  6طرح پراکندگی پریو ایکس با زاویه کوچ

مجاور آنها حذف شوند .از طرفی واگرایی پریو ایکاس در

می دهد که به صورت شدت پراکندگی بر حساب زاویاه

بیشت ِر مناب پریو ایکس رخ می دهد که با متمارکاز کاردن

پراکندگی است .با استفاده از این طرح انادازه ذرات دو

پریو این مشکل بر طرف می شود اما در مورد پریو ایکاس

نمونه مختلف شامل نانوذره های طال اندازه گایاری شاده

این متمرکز کردن به آسانی قابل انجام نیسات .باناابارایان
موازی سازی در

دارای اهمیت است .دو نوع موازی

کننده وجود دارد( .الف) موازی کننده نقطه ای کاه شاکال
پریو ایکس را به صورت نقطه ای روی نمونه می یاباند کاه

را نشان

است.
-

مواد مورد مطالیه در

می یوانند جامد مای یا موادی

باشند که شامل حوزه های جامد مای یا گاز هستند .نه ینها
ذرات بلکه ساختارهای منظم را نیز می یوان با استفاده از آن
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-

شکل -6شدت پراکندگی پریو ایکس بر حسب زوایای کوچ

م م

م

که با استفاده از آن اندازه ذرایی با اندازه  05و  15نانومتر اندازه گیری شده.

نیاز به آماده ساازی خااصای

) (monodisperseو هم نمونه هایی که یوزی اندازه آناهاا

ندارد و در دمای ایاق قابل انجام است و در مورد ناماوناه

مختلف ) (polydisperseاست را بررسی کرد .در ناماوناه

هایی که به صورت الیه هستند می یوان آنها را باه طاور

های با یوزی باری

اندازه شکل و ساختار داخلای ذرات

مستقیم در دستگاه قرار داد و ارزیابی کرد.همچنین این آنالیز

قابل یییین است و در نمونه های با یوزی اندازه مختالاف

در مدت کویاهی در حد چند دقیقه پایان می یابد .با استفاده

) (polydisperseبا فرض هم شکل بودن یاماامای ذرات

بررسی کرد .یکنی

از

یوزی اندازه قابل محاسبه است.

می یوان هم نمونه هایی که یوزی اندازه بااریا

ا
. ya gi and atsuhi o na a
-ray thin film measurement techniques: mall ngleray cattering
he Riga u ournal
) (
- .
.
ito asa i
i e istri ution nalysis of
anoparticles sing mall ngle -Ray cat
tering echnique
he Riga u ournal
) (
- .
. . mote . to and . a amura ppl.
hys. ett.
(
)
.
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فهرست

-

-

کاربردهای متیددی در مطالیه کایالیستها کربن فیال مواد

دارویی سرامی ها پلیمرها رن ها پوشش هاا و نااناو

2

لولهها میباشد .از این رو روش های ماخاتالافای جاهات
اندازه گیری مساحت سطح و یخلخل مورد یاوجاه قارار
گرفته است که می یوان به روش های میاکاروساکاوپای و

4
چهارم ر

روش های مبتنی بر جذب اشاره نمود .اگر ی

ا

ال پایداری داشاتاه بااشاد
غیر قابل نفوذ بوده و شکل کام ً

ل

مساحت سطح کل آن به صورت یقریبی قابل اندازه گایاری

اندازه گیری دقیق مساحت سطح و یخلخل در بسایااری از
کاربردها مانند کایالیست ها نانو جاذب ها یارکایاباات و
افزودنی ها مواد دارویی و صنای غذایی و همچنین در ناناو
ساختارهایی نظیر نانو ذرات فلزی نانو لولهها نانوالیاف و
غیره از اهمیت باالیی برخوردار است .از بیان روش هاای
مورد استفاده در یییین میزان یخلخل روش

که مبتنای

بر جذب میباشد بسیار مورد یوجه قرار گرفته است .در این
روش ی

الیه کامل از مولکولهای ماده جذب شونده روی

سطح بوجود میآید  .با دانستن ضخامات ماتاوساط یا
مولکول می یوان سطحی که ی

مولکول اشغال میکناد را

محاسبه نمود و براساس میزان ماده جذب شده مسااحات

است .اما در مورد نمونههایی با ساختار متخلخال جاهات

یییین میزان یخلخل و همچنین مساحت ساطاح کال آن
دشواریهایی وجود دارد .یکی از مهمیرین روشها جاهات
اندازه گیری دقیق مساحت کل نمونههای متخلاخال روش
میباشد که بر اساس جذب برخی گونههای مولکولی
خاص در حالت گاز روی سطح آنها استوار است .با یوجه
به اهمیت یییین میزان مساحت کل و یخلخل در ناناوماواد
ابتدا الزم است یا با مفاهیم اولیه نظیر یاخالاخال انادازه
یخلخل سطح ویژه و حجم ویژه یخلخل آشنا شد.
- -

اکثر مواد جامد در داخل ساختار خاود دارای حافارایای
می باشند که یحت عنوان یخلخل شناخته شده و بر اسااس

سطح کل نمونه را اندازهگیری کرد.

اندازه نوع و شکل خود یقسیمبندی میگردند.

اندازه گیری مساحت سطح حجم و یوزی مناافاذ دارای

براساس دسته بندی که یوسط آیاوپااک )

-

شکل  -0دستهبندی آیوپاک بر اساس اندازه حفره
*
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شکل  -2نوع یخلخلها بر اساس شکل و موقییت شکل یخلخل

شکل  -1شکل یخلخل براساس هندسه

شکل  -8جذب ی

955

الیه

م

-

-

گرفته است ساختار محیط متخلخل با یوجه به میااناگایان

نظر جهت یییین سطح ویژه و یخلخل پرداخته مای شاود.

ابیاد حفره ها می یواند حاوی حفره هایی کوچاکاتار از 2

روش های مختلفی جهت یییین میزان یخلخل و سطح ویژه

نانومتر با نام میکروحفره حفرههایی بین  2یا  51نانومتر باا

وجود دارد که هر ی

خاصیات فایازیاکای

نام مزوحفره و حفرههایی بزرگتر از  51ناناوماتار باا ناام

خاص استوار میباشد .در این میان مییوان به روش هاای

ماکروحفره باشد .[0

مبتنی بر جذب یفرق و روشهای ییویری اشاره کارد .در

بر اساس ی

ادامه به میرفی مختیر هر ی
بر اساس شکل و موقییت حفره ها نسبت به یکادیاگار در

میشود.

داخل مواد متخلخل حفره ها به چهار دسته زیر یاقاسایام

- -

میشوند:
حفرههای راه به در) (passing poresحفرههای کور (dead

) end poresحفرههای بسته ) ) closed poresحفاره هاای
متیل به هم (inter-connected pores).در شکل زیار باه
صورت شمایی

این حفرهها نشان داده شدهاند.

از این روشهاا پارداخاتاه

میکروسکوپ الکترونی روبشی )M

(یکی از ابازارهاای

مورد استفاده در فناوری نانو است که با کم

پاریاوهاای

الکترونی ییاویر اجسامی به کوچکی  01نانومتر را بارای
مطالیه یهیه میکند M

.اطالعایی از جمله یاوپاوگارافای

نمونه شامل خیوصیات سطح مورفولوژی شامل شاکال

شکل یخلخل براساس هندسه آن به  6دسته اساتاواناهای

اندازه و نحوه قرارگیری ذرات در سطح جسم و یارکایاب

مخروط ناقص الیه ای قطرهای و چاهکی شکل طبقهبندی

شامل اجزایی که نمونه را میسازند در خیوص نموناه در

نشان داده شده

اختیار میگذارد .با یوجه به موارد اشاره شده مشاهده سطح

می شود که در شکل زیر به صورت شمایی
است.

به وسیله میکروسکوپ ی

- -

می شود .اگر ی

روش وقت گایار ماحاساوب

ماده جامد غیر قابل نفوذ باشاد شاکال

در ییریف و بررسی یخلخل سه پارامتر سطح ویژه حاجام

پایداری دارد و مساحت سطح آن به صورت یقریبی قاابال

ویژه یخلخل و درصد یخلخل مطرح میگردد که به صورت

اندازه گیری است ولی بسیاری از نمونهها دارای سااخاتاار

زیر ییریف میشوند:

متخلخل هستند و یییین دقیق سطح و میزان یخلخل در آنها
با این روش ممکن نیست.

عباریست از مساحت کل جسم متخلخل یقسیم بر جرم آن:

- -

این روش به ندرت جهت اندازهگیری یخلخل مورد استفاده
قرار میگیرد و در اندازهگیری یخلخلهای متیل باه هام
محدودیت دارد .این روش ینها در مورد یایایایان مایازان

عباریست از درصد حجم مجموع حفرات یقسیم بر حجم

یخلخل مواد با حفرات منظم و هم جهت کارایی دارد.
-

یفرق نویرون زاویاه کاوچا
) catteringو یفرق پریو

-

پس از آشنایی با مفاهیم اولیه به میرفی روشهاای ماورد

eutron

زاویه کوچا

ngle

( mall

( mall ngle

) -ray catteringاز جملهی آنالیزهای غیر مخربی هستند
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-

م

که اطالعایی پیرامون پارامترهای ساختاری نظیر یوزی اندازه

داخل منافذی با ابیاد چند ده نانومتر نفوذ کنند .از مازایاای

دانه (یا یخلخل) سطح ویژه و درجه پراکندگی (degree of

این روشها مییوان به اندازهگیری یخلخلهای باز در اندازه

) dispersionدر نانو پودرها نانوکامپوزیتها و سیستمهای

 nm 51-1.8و همچنین سهولت اندازهگیری و قیمت پاییان

متخلخل در محدوده  0یا  011نانومتر ارائه میدهند .چاون

آن اشاره نمود.

این روش ها قادر به آنالیز حفرات باز و حافارات بساتاه

جذب) ( dsorptionبنا به ییریف عباریست از چسابایادن

میباشند اندازهگیری یخلخل مواد با نفوذپذیری ضییف هم

ایم یون و یا مولکولهای گاز مای و یا جامد حل شده باه

از جمله کاربردهای آنها به حساب می آید .الباتاه وقاتای

الیه از ماده جذب شونده

سطح ی

جامد که در اثر آن ی

جهت مواد نانومتخلخل به کار رود دقت پاایایانای

) ( dsor ateبر روی سطح ماده جاذب )( dsor entشکل

خواهد داشت .از جمله محدودیت هاای ایان دو روش

می گیرد .این واژه اولیان باار یاوساط Heinrich ayser

می یوان به قیمت باال و همچنین دشواری یحلیل نتایج اشاره

فیزیکدان آلمانی و در سال  0000بیان گردید.

نمود که استفاده از آنها جهت یییین میازان یاخالاخال را

مشابه ینش سطحی جذب نیز ناشی از انارژی ساطاحای
میباشد .به طور کلی در ی

محدود ساخته است.
-

این یکنی

حجم از جسم ایمهای سازنده

بوسیله پیوندهای مختلف به یکدیگر مربوط هساتاناد .اماا
روش بررسی یخلخل مواد مااناناد انادازه

ایم های واق در سطح از آنجا که به طور کامل با ایام هاای

ی

یخلخل ها حجم یخلخل در سطح و حجم ماده و چگاالای

دیگر احاطه نشده اند قادرند یا مواد جذب شونده را جذب

مطلق ماده است .اساس اندازه گیری یخلخل با این روش به

نمایند .ماهیت دقیق این پیوند بستگی به ماواد جااذب و

این صورت است که جیوه با فشار باال وارد یخلخال هاای

جذب شونده دارد ولی به طور کلی فرآیند جذب باه دو

نمونه شده و با اندازه گیری میزان فشار الزم برای مقابله باا

دسته کلی جذب فایازیاکای) (physisorptionو جاذب

کشش سطحی مای و ورود آن به یخلخل مییاوان انادازه

شیمیایی) (chemisorptionیقسیم میگردد .نیروی پیوند در

این روش نه ینها مایازان

جذب فیزیکی از نوع واندروالس و در جذب شیمیاایای از

یخلخل را محاسبه نمود .به کم

یخلخل بلکه یوزی خلل و فرجها را نیز مییوان یایایایان

نوع پیوند قوی کوواالنسی میباشد.

نمود.

با یوجه به کاربرد و مزایای باالی روشهای مبتنی بر جذب

-

در یییین میزان یخلخل در ادامه به میرفی بایاشاتار ایان

اساس کار اندازه گیری یخلخل و سطح در این روشها بار

روشها و همچنین اصول حاکم بر آن پرداخته میشود.

پایه جذب سطحی ماده جذب شده میباشد .اگر شرایط باه

-

الیه کامل از مولکولهاای

یئوری النگمیر یوسط r in angmuirدر سال  0006در

ماده جذب شونده روی سطح بوجود آید بایییین ضخامات

الیهای مولکولهای گاز بر روی سطاح

گونه ای ایخاذ شود که در آن ی
متوسط ی

مولکول مییوان سطحی که ی

مولکول اشغال

اریباط با جذب ی
ی

جامد بیان شده است که به نام خود او شناخته میشود.

می کند را محاسبه کرد و بنابراین براساس میزان ماده جاذب

این یئوری از قانون جذب فیزیکی مولکول گاز روی سطاح

شده می یوان مساحت سطح کل نمونه را اندازهگیری نمود.

جامد بدست آمده است که فرضیات زیر در رابطاه باا آن

مناسب یرین مواد برای این منظور گازها یا بخار برخای از

لحاظ شده است  :سطح جسم جامد یا

مواد هستند که ابیاد مولکولی کوچ

دارند و مییوانند باه

یکنواخت و همگن است یینی از ی

955

ساطاح کااماال
نوع ماده یشاکایال

-

-

بیانگر فشار جزئی گاز میباشد.

شده و مکان یرجیحی برای جذب در ساطاح آن وجاود

که در این رابطه

نداشته و یمام مکانها اولویت یکسان برای جذب دارند.

محاسبه و اندازه گیری در شرایط آزماایشاگااهای مشاکال

هر مکان بیشتر از ی
ی

شرایطی ی

مولکول جذب نمیکند در چانایان

الیه از مولکول ها بر روی ساطاح جسام

جامد جذب خواهد شد.

≈  θو برای

می باشد و در عمل برای فشار گاز بسیارکم
فشار گاز باال θ ≈ 1میباشد.

اگر میزان حجم گاز میرفی برای یشکیال یا

مولکول های گاز جذب شده در فاز بخار ی

رفتار ایده آل

شرایط استاندارد از لحاظ دما و فشار )

دارند یینی هیچ بر همکنشی بین مولکول های گاز باهم و با

حجم گاز جذب شده در فشار با

سطح جاذب وجود ندارد.

سطح پر شده  θبرابر است با:

( را با

الیاه در
mon

و

نشان داده شود میزان

یمام مولکولها با مکانیزمی مشابه هم جذب سطح میشوند.

باید یوجه داشت که در عمل این چهار شارط باه نادرت
عملی شده و در واق سطحی که جذب در آن رخ میدهاد
پر از نقایص و غیر یکنواخاتای اسات دیاگار ایاناکاه

که در این حالت رابطه خطی النگمیر به صورت زیر بایاان
میگردد:

مولکول های جذب شونده خنثی نبوده و با یکدیگار و باا
سطح واکنش میدهند مکانیزم جذب برای مولکولهایی کاه
در ابتدای فرآیند جذب سطح میشوند با مولکولهایی کاه
در انتها جذب میشوند متفاوت میباشد .و در نهایت اینکاه
در عمل شرایط یشکیل ی

الیه از ایمهاای جاذب شاده

مشکل بوده و میموال جذب به صورت چند الیاه صاورت
میگیرد.

از این رو یئوری جذب

برای شرایط جذب چند الیاه

جهت رف نقص یئوری النگمیر ارائه گردید که در اداماه
یوضیح داده میشود.

النگمیر در یئوری جذب خود پیشنهاد نمود که جاذب از
طریق واکنش زیر انجام میشود:

که در آن

g

ثابت ییادل مربوط به واکنش رفت و بارگشات نایاز باه
صورت و

بیان میگردد .اگر میزان سطح پر شده با θ

نشان داده شود که بیانگر درصد مکانهای جذب پار شاده
میباشد در آن صورت:

از رابطه فوق میتوان
مقدار محاسبه شده

و
mon

mon

را بدست آورد.

مربوط به میزان مکانهای پر شده

یوسط گاز می باشد .به این صورت که با دانساتان یایاداد
مولکولهای جذب شده و دانستن سطح اشغال شده یوساط
هر مولکول مییوان به راحتی سطح کل را محاسبه نمود .
 -1.یئوری جذب

از حرف اول نام سه دانشمند باه ناام هاایابارونار
) ( tephen runauerامت) ( aul Hug mmettو یالار
)( d ard ellerکه این یئوری را در سال  0010ارائه کرده
بودند گرفته شده است .این یئوری که گسترده شده یئوری

مولکولهای گاز و مکانهای جذب میباشد.
-

از طریق مقادیر مربوط به شیب و عرض از مبدأ خط حاصل

النگمیر است بر اسا س جذب چند الیهای مولکاول هاای
گاز یوسط ماده استوار است.

سیستم

بر اساس سنجش حجم گاز نیتروژن جذب و

واجذب شده یوسط سطح ماده در دمای ثابت نیتروژن مای
(  11درجه کلوین) کار می کند .پس از قرار گرفتن سالاول
حاوی نمونه مورد نظر در مخزن نیتروژن مای با افازایاش
یدریجی فشار گاز نیتروژن در هر مرحله میزان حجم گااز
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-
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-

م

جذب شده یوسط ماده محاسبه میشود .سپس باا کااهاش

یدریجی فشار گاز میزان واجذب ماده اندازهگیری میشاود
و در نهایت نمودار حجم گاز نیتروژن جاذب و واجاذب
شده یوسط ماده براساس فشار نسبی در دمای ثابات رسام
میشود .نمودار

که نمودارجذب و واجذب هامادماا

) ( dsorption esorption sothermنیز نامیده می شاود
ی

نمودار خطی است که میزان سطح موثار مااده از آن

استخراج میشود .

گرمای جذب برای یشکیل ی

در این رابطه

الیه اول و

گرمای جذب برای ایجاد الیه دوم و الیه هاای بااالیار
است و میادل گرمای مای شدن گاز جذب شونده در دیگر
الیه ها است .مقدار ثابت  cبرای گاز نیتروژن بین 011-211
در بازه  1.15برای بادسات آوردن

قرار دارد .رابطه

حجم گاز نیتروژن که به صورت ی

مولکولی در شارایاط

استاندارد جذب سطحی شده است از میادله زیر اساتافااده
میشود:

= عرض از مبدا نمودار
= شیب نمودار
m
)

بدست آمده از رابطه باال را روش چند نقطهای (Multi
 ointمینامند.

می یوان طبق میادله زیر به شیوهای سادهیر که روش یا
شکل  -5نمودار

میادله

نقطهای )

به صورت زیر بدست میآید:

( ingle ointنامیده میشود  mرا بدسات

آورد اما دقت کمی کاهش مییابد.
اگر فشار نسبی  ./ 1باشد نتیجه بدست آمده از روش یا

= فشار جزئی گاز جذب شده در حالت ییادل در دماای
8/11

نقطهای و روش چند نقطه ای یطابق خوبی خواهند داشات.
سطح ویژه ماده)

بر حسب پاسکال

( یوسط میادله زیر ییریف میشود.

= oفشار جزئی گاز جذب شده بر حسب پاسکال

 = aحجم گاز جاذب شاده در شارایاط اساتاانادارد
×

)

= .

.

=عدد آووگادرو 6.122×01 mol
-0

= (بر حسب میلی لیتر

 = mحجم گاز جذب شده در حالت استاندارد برای یولید
ی

ی

= aسطح مقط موثر ی

21

مولکول جذب شاده بار حساب

میلیمتر مرب

الیه روی سطح نمونه بر حسب میلی لیتر

= مقداری ثابت که به آنتالپی جذب گاز جذب شده روی

=mجرم نمونه یست شدهبر حسب گرم

نمونه پودری بستگی دارد

 = 22811حجم اشغال شده یوسط  0مول گاز جذب شاده

مقدار پارامتر بر اساس رابطه زیر محاسبه میشود:

در حالت استاندارد بر حسب میلی لیتر
955

-

-

جدول- 0گازهای مختلف در فرایند جذب .

مقدار aبرای گازهای مختلف در جدول زیر آمده است:

الیه روی سطح میشود.

از ی
- -

-

جذب میموال از طریق ایزویرمهایی بیان میگردد که میاادل

این نوع ایزویرم که اغلب با نام النگمیر خوانده می شود باه

میزان ماده جذب شونده بر روی سطح جاذب اسات کاه

ندرت در مواد غیر متخلخل دیده می شود و برای یرکیبایای

یابیی از میزان فشار (در مورد گازها) و یا غلظت (در ماورد

که دارای حفرههای بسیار ریزی هستند) >  (nmمناساب

ماییات) ماده جذب شونده در شرایط دمای ثابت میباشاد.

است.

بلیکس ایزویرم واجذب بوسیله اندازه گیری ماقادار گااز
واجذب شده حاصل می شود .در شکل زیار باه صاورت
شمایی

ی

نمودار ایزویرم نشان داده شده است

شکل  -1ایزویرم ایزویرم جذب نوع
- -

این نوع ایزویرم برای یرکیبات غیر متخلخل قابل اساتافااده
است .در نقطهای که با حرف مشخص شده است یشکیل

شکل  -6ایزویرم جذب و واجذب

ایزویرمهای جذب را مییوان به شش گروه طبقهبندی کارد.

ی

در همه انواع ایزویرم های جذب با افزایش فشاار جازئای
بخار ماده جذب شونده مقدار ماده ای که جذب مای شاود
افزایش می یابد یا زمانی که ی

ی

الیه روی سطح بوجود

آید .افزایش فشار پس از این نقطه باعث بوجود آمدن بیاش
955

الیه روی سطح کامل میشود.

-

م م

-

منافذ بسیار باری

م

و به صورت مویین است کاه در ایان

حالت میزان جذب به مقدار قابل یوجهی افزایش مییابد و
ماده جذب شونده روی سطح متراکم می شاود .ایان ناوع
ایزویرم اغلب برای کایالیستهای صنیتی مشاهده میشود و
منحنی مربوط برای یییین یوزی اندازه ی منافاذ اساتافااده
میگردد.

شکل  -0ایزویرم جذب نوع
- -

نوع نمایش داده شده در شکل زیر همواره ی

خمیدگی رو

به بیرون دارد و نقطه ای نظیر در آن دیده نمیشود .ایان
نوع ایزویرم بسیار کم مشاهده می شاود و ماتایالاق باه
سامانه هایی است که متخلخل نبوده ونیروی جذب در آنها

شکل -01ایزویرم جذب نوع

.

خیلی ضییف است .هنگامی که سطح جذب با ماده جاذب

این نوع ایزویرم بسیار شبیه نوع

شونده مرطوب نمیشود این نوع ایزویرم را مییوان مشاهده

در مواد متخلخل حاوی مزوحفره دیده می شود و جاهاش

کرد.

منحنی در مقادیر

است با این یفاوت کاه

بسیار باالیر روی میدهد .این حالات

به ندرت مشاهده میشود.

شکل  -0ایزویرم جذب نوع
شکل  -00ایزویرم جذب نوع

- -

این نوع ایزویرم برای مواد متخلخل به کار برده میشود .در
صورت کم بودن نسبت _

شبیه ایزویرم نوع

اسات

ولی هنگامی که این نسبت خیلی بزرگ باشد مااده دارای

- -

این نوع ایزویرم پله ای است که در مواد غیرمتخالاخال باا
سطح کامالً یکنواخت دیده می شود و شکل منحنای نشاان
دهنده جذب چند الیه روی سطح است

955

-

-

هیسترسیس نشان دهنده حضور مزوحفره در ماده است و باا

استفاده از آن می یوان اطالعایی در رابطه با هندسه حفرههاا
بدست آورد .در شکل زیر  5نوع هیسترسیس با یوجاه باه
شکل حفره نشان داده شده است
-

نمونه ها جهت آنالیز میمو ًال به صاورت پاودر باا ابایااد
نانومتری بوده و این روش قادر به اندازهگیری ابیاد حافاره
 1.5یا  211نانومتر و سطوح ویژه حداقل  0مترمرب برگارم

.

میباشد .مقدار ماده مورد نیاز به اندازهای است که سطح کل

شکل  -02ایزویرم جذب نوع

ایزویرمهای نوع
نوع می یواند ی

و

میموالً برگشتپذیر میباشند اما

هیسترسیس داشته باشد .در نوع

نیز هیسترسیس دیده میشود.

و

آن بیش از  0متر مرب شود .به طور میمول  1.0گرم از ماده
جهت آنالیز استفاده شده و برای نمونههای با سطح کام در
حدود  1.2گرم از ماده مورد نیاز است .

آماده سازی نمونهها شامل خش کردن وگاز زدایی بوده کاه

شکل -01هیسترسیس جذب و واجذب .

شکل  -08انواع هیسترسییس با یوجه به هندسه حفره .
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شکل  -05شماییکی از فرایند جذب با افزایش فشار گاز

برای این منظور میبایست نمونهها در دمای  001یاا 001

الیه بر روی هم رسوب می کنند .همچانایان بایاضای از

درجه سانتیگراد و به مدت  01یا  05دقیقه در خال حارارت

یخلخل ها در این مرحله شروع به پر شدن میکنند کاه در

داده شوند یا بخارآب دیاکسیدکربن و یا سایر مولکولهایی

این حالت  %11حجم ماده پر شده است .در مرحله آخر گاز

که ممکن است حجم حفره های ماده را اشغال کرده باشناد

به طور کامل سطح ماده را پوشانده و همچنایان یاماامای

حذف گردند .سپس نمونهها یا دمای مای شدن گاز نیتروژن

یخلخلها پر می شوند .در اینجا  011%ماده به حالت اشبااع

خن

می شوند .البته میازان دماا و زماان الزم جاهات

رسیده و پر میشود.

آماده سازی به نوع و مشخیات نمونه بساتاگای دارد .در

در مرحله آماده سازی نمونه برای محاسبه سطح ویژه جسم

مرحله ی بید نمونه در میرض مقدار مشخایای از گااز

الزم است وزن نمونه اندازهگیری شود .به این منظور مراحل

نیتروژن قرار می گیرد و فرصت برقاراری یایاادل ایاجااد

زیر انجام میگیرد.

می شود .با یوجه به فشار گاز به هنگام ییادل و با استفاده از

یکی از لوله های آزمایش را همراه با قفسه و چوب پنبه آن

رابطه گازها مقدار گاز جذب شده محاسبه میشاود .ایان

وزن کاارده و وزن آن یااادداشاات ماای شااود(W ).

فرایند چندین بار یکرار میشود یا مجموعهای از داده هاای

-مقداری پودر به لوله آزمایش اضافه میشود و لوله آزمایش

مربوط به حجم گاز جذب شده در فشاارهاای یایاادلای

حاوی پودر وزن میشود(W ).

مختلف بدست آید .سطح مقط مولکول گاز جاذب شاده

 -لوله آزمایش بید از گاز زدایی و خن

)m

(را مییوان از چگالی مای آن گاز حدس یخمین زد .با

شروع آزمایش در مرحله اول ابتدا گاز بر روی ماده جاماد
به صورت ی

شدن دوبااره وزن

میشود(W ).
وزن پودر وارد شده به سیستم از رابطه زیر محاسبه میشود:

الیه مینشیند که در این مرحله ماده به %11

حالت اشباع می رسد .در مرحله دوم گازها به صورت چناد
950

W =W -W

-

-

شکل - 06دستگاه آنالیز یخلخل
شده است.

-

ابتدا سه لولهی آزمایش به مدت  0سااعات یاحات گااز
نیتروژن قرار داده میشوند یا خش

در روش

گردند .سپس لوله های

مییوان از هر نوع گاز خنثی که قاابالایات

متراکم شدن دارد استفاده نمود ولی بارای اناجاام یا

آزمایش از آون خارج شده و به مدت  5دقیقه در هوای آزاد

اندازه گیری قابل اطمینان باید از گازهایی استفاده کرد کاه

قرار داده می گیرند .یکی از لوله ها برای آنالیز و دو لولاه ی

و کروی شکل باشد و در

دیگر برای کالیبره کردن فشار

به کار برده میشوند .لولاه

اندازهی مولکول های آن کوچ

دمای آزمایش به راحتی کنترل شود.

آزمایش حاوی نمونه در محفظه گااز زدایای قارار داده

گازهای کریپتون آرگون و نیتروژن انتخاب های منااسابای

شدن نماوناه از

برای این منظور هستند .گاز نیتروژن متداولیرین گاز ماورد

محفظه خارج می شود .دو لوله آزمایش دیگر با قرارگایاری

استفاده است زیرا دسترسی به آن میمو ًال راحت اسات در

قرار میگیرند .محفظهای که عایاق

صوریی که آرگون و کریپتون گران قیمت هستند همچنیان

شدهاست از گاز نیتروژن پر میشودو لوله آزمایش حااوی

میزان خلوص نیتروژن بیشتر از آرگون و کریپتون اسات .در

نمونه و لوله ی دیگر در آن قرار داده مای شاود .ساطاح

مواردی که ماده حفرات ریزیری دارد از گاز آرگون استفاده

شود و در صاورت نایااز

می شود زیرا نفوذ آن بهتر است و دقات انادازه گایاری

نیتروژن مای اضافه گردد .قبل از شروع آزمایش الزم اسات

میکروحفرهها افزایش می یابد .اگر ماده مورد آزمایش کربان

 (mmHgونارخ خاال باه

فیال باشد از گاز دی اکسید کربن استفاده میشود .آناالایاز

دستگاه داده شود .بید از ایمام یست پاودر داخال لاوالاه

یوسط گاز دی اکسید کربن زمان کمیری میبرد و محدود به

آزمایش خارج می شود .سپس لاوالاه باا آب و حاماام

میکرو حفره است.

میشود .سپس با گذشت  5دقیقه و خن
در دستگاه یحت گاز

نیتروژن باید به طور مریب چ
نوع ماده فشار اشباع )

آلتراسونی
سانتیگراد ش

.

شستشو داده شده و در آون با دمای  61درجاه
می گردد .در شکل زیر دستگاه نشاان داده

-

روش
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آن فرض میشود جذب در الیه nام هنگامی روی میدهاد

ال از مقداری از آن
سطح بیشتری اندازهگیری می کند که عم ً

که الیه  n-کامالً پر شده باشد مورد انتقاد جدی اسات .از

گاز عبور نمیکند .پس خطای اندازهگیری در این روش باال

با یوجاه باه

روش زمان بر است و باه

این رو برای رف این ایراد الزم است ثابت

است .]05همچنین این روش ی

برخی از پارامترهای یجربی ییحیح شود .البته انجام ایان

اندازه کافی برای اندازه گیری سطوح کم دقیق نیست و ایان

اصالحات میزان مساحت سطح محاسبه شده را چانادان

یکنی

برای نمونه های پودری با سایز ذره مایاکاروماتاری

دچار یغییر نمی کند زیرا هنگاامای کاه نسابات _p⁄pدر

مناسب نمیباشد

محدوده 1.15و  1.1قرار دارد در بیشتر موارد جذب چناد
الیه ای ایفاق نمی افتد .هنگامی کاه فشاار نسابای _p⁄p

از بین روش های مورد استفاده در یییین میزان یخلخال و

بین 1.15و  1.1است دادههای جذب یطابق خوبی با میادله

قابلیات

سطح روش های مبتنی بر جذب بویژه روش

نشان می دهند و در این هنگام مایاماو ًال مای یاوان

اندازه گیری یخلخل های باز در اندازه  8/1یا  51نانومتر را

اندازهگیری مساحت سطح را با دقت انجام داد .ولی هنگامی

داشته و همچنین سهولت اندازه گیری و قیمت پایین آن از

که مقدار  p⁄pباالیر از حد فوق باشد پیچیدگیهایی ناشای

مزایای آن محسوب می گردد .همچنین این روش این امکان

الیه و یا انجام یراکم مشاهده

را می دهد که از روی نوع ایزویرم جذب حاصل به ناوع

می شود .هنگامی که نسبت  p⁄pکمتر از حد فوق باشد در

میزان و شکل یخلخل موجود در ماده پی برد .از محدودیت

بیشتر موارد مقدار جذب آنقدر کم میشود که نامای یاوان

های این روش می یوان به زمان بر بودن دقت پاییان ایان

اندازهگیری را با دقت انجام داد .[6

روش برای سطوح کم و نیاز به نمونه های پاودری اشااره

در مواد متخلخل فقط حفرههای راه به در اجازه عبور گاز را

نمود.

از انجام جذب در بیش از ی

میدهند .اما روش

سطح حفره هاای راه باه در و

حفرههای بسته را اندازهگیری می کند .اگر ناماوناه حااوی
مقادیر قابل یوجهی حفره بسته باشاد روش
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پراکندگی می ) (Mie catteringگفته می شود کاه بارای

ذرات کروی با هر شیاعی کامال حل شده است .باا ایان

2

حال شروع استفاده از این روش به اوایل  0010برمی گاردد
که در آن زمان نوسانات زمانی مربوط به میانگیان شادت
نور پراکنده شده با یوجه به حرکت ذرات و ضریب پخاش

9

آنها فرمولبندی شد .البته انیشتین قبل از آن راباطاه بایان
حرکت و ضریب پخش را پیدا کرده بود و ینها وارد کاردن

ف
ا

ر

ر

آن در این فرمولبندی کافی بود یا این روش از لحاظ یئوری

ا

یکمیل شود .با این وجود این روش بیورت عامالای باا

در این مقاله به میرفی روش اسپکتروسکوپی همباساتاگای

اختراع لیزر شروع شد .در دهه  0061پاکاروا ) ( ecoraباا

فویونی پرداخته شده است .در ابتدا یاریخچه ای از ایان

بررسی پراکندگی متغیر با زمان نور نشان داد که با آناالایاز

روش و نحوه ی کاربرد آن بیان شده است در ادامه یئاوری

یوزی فرکانسی مربوط به نوسانات شدت نور پراکنده شاده

این روش به یفییل بحث و بررسی شده است بیاشاتاریان

از سوسپانسیون ماکرومولکول ها می یوان اطالعات مربوط

ذرات میلاق در

به ضرایب پخش حارکاتاهاای چارخشای و لارزشای

مای می باشد که برای نمونه روش یجربی انجام ایان

بارای

کاربرد این روش در اندازه گیری دینامی
ی

ماکرومولکول ها را بدست آورد .در ابتدا روش

آزمایش بیان شده است .در انتها به بیان روشهای جدید باا

اندازه گیری ضریب پخش ماکرومولکول ها استفاده می شد

استفاده از این یئوری پرداخته شده است .در ایان ماقاالاه

که از این طریق ابیاد هیدرودینامیکی ذرات را ماحااساباه

میایب و مزایای این روش برای نتیجه گیری از جاایاگااه

میکردند در نیمه دوم دهه  0011یالش عمده بر روی بهبود

اسپکتروسکوپی همبستگی فویونی در بین روشهای انادازه

وسایل اندازه گیری مانند کورلیتور که در واق دستگاه آنالیز

گیری بیان شده است.

سیگنال دیجیتال می باشد و الگوریتم های الزم برای آنالیاز

-

یوزی زمان واهلش انجام شد یا مدت زمان اندازه گیری در

روش اسپکتروسکوپی همبستگی فویاونای ( hoton

ی

) orrelation pectroscopyبه مینای امروزی در اواساط

در سال  0008رابطه ای برای بهترین یفکی

قرن بیستم با بسط و گسترش مفاهیم کوانتومی نور شاروع
شد ولی کاربردهای آن در بررسی دینامی
قرن نوزدهم برمی گردد یائاوری

افزایش سرعت رایانه ها برای آنالیز داده ها رشد فزاینده ای

باه

در کاربرد این روش دیده می شود.

بارپاایاه یائاوری

-

پراکندگی ریلی می باشد .ریلی در سال  0010پراکندگی نور

اسپکتروسکوپی همبستگی فویونی برپایه اریباط موجود بین

ذره که ابیاد آن در مقایسه با طول موج ناور

طیف فرکانسی اندازه گیری شده یوساط آشاکاارسااز در

فرودی کوچکتر بود بررسی کرد .البته به پراکندگی ناور از

خروجی و طیف شدت نور فرودی است .نور فارودی بار

ذرات دارای ابیاد بزرگتر از طاول ماوج ناور فارودی

آشکارساز می یواند ناشی از نور لیزر و یا نور پراکنده شاده

را از ی

* مر ب
*

ماماکان را

بدست آوردند .با ورود کورلیتورهای با کایافایات بااال و

ذرات مایالاق

مانناد روش )( ynamic ight pectroscopy

آزمایش کاهش داده شود .همچنین بریرو و همکاراناش

بز

ی

ک ئ (
(

)-ک
م ئ

) -ک ر

خصص -

ز ک-

ز ک-

شگ
شگ

بش
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شک
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یوسط ذرات متحرک مانند ذرات گرد و غبار و یا میکاروب

م

پراکنده وجود خواهند داشت.

مای کامال همگن نور را فقط در راستای مستقیم ولای

ها باشد (هوموداین اسپکتروسکوپی) .در بارخای ماوارد

ی

یداخل بین نور لیزر فرودی و نور پراکنده شاده بار روی

مای ناهمگن نور را در راستاهای مختلف پراکنده می کناد.

آشکار ساز ایجاد می شود و طیاف یاداخال هامادوس

در مای

حرکت گرمایی مولکولها و ایمها باعث نوسااناات

آشکارسازی می شود (هیتروداین اسپکتروسکوپی) .از نگااه

چگالی می شود که منجر به یغییر در نوسااناات ضاریاب

دیگر اسپکتروسکوپی همبستگی فویونی را می یوان به ایان

شکست و شدت نور پراکنده می گردد .در واق دلیل اصلی

صورت بیان کرد که روشی اسات بارای انادازه گایاری

در پراکندگی نور در ی

مای دارای چند نوع ماولاکاول

نوسانات شدت در حالتی که ییداد فویون هاای شاماارش

نوسانات در چگالی این مای می باشد.

شده با آشکارساز در بازه های زمانی مشخیی بیان شود.

نور پراکنده از ی

یاب خود همبستگی زمانی برای شدت اندازه گیری شده باه

سیگنال (شبیه به اختالل) ) (noiseحول ی

وسیله کورلیتور محاسبه می شد .به دلیال پایاشارفات در

نوسان می کند که این حجم پراکنده کننده براساس بخاشای

افزایش سرعت مدارهای الکترونیکی در سالهای اخیر مدت

از نور آشکارشده و شیاع حجم مشخص می شاود .ایان

زمان الزم برای انجام اندازه گیری یا حد بااور ناکاردنای

اختالل در سیگنال آشکار شده در واق نشانگر دیاناامایا

کاهش یافته است [1

حرکت مولکولهای موجود در مای و نحوه همبستگی آنها با

در روش

نور لیزر با شدت قطباش و طاول ماوج

مشخص بر روی نمونه کانونی می شود .سپس مولکولهاای
یحت یابش در ی

حجم کوچ

پراکنده کننده بیورت ی

مقدار مشخیی

یکدیگر است .برای استخراج این اطالعات بایستای یاابا
همبستگی شدت آشکارشده را محاسبه کرد:

میدان الکتریکی متناوب قرار داده مای

شوند .در این حالت نور پراکنده به غیر از جهت قطبش نور
فرودی در همه جهات پراکنده می شود .بیشتر نور پراکاناده

()0
که سمت چپ یساوی نشانگر میانگین زمانای و  τزماان
ییداد اندازه گیری ها می باشد .برای زمااناهاای

شده دارای همان قطبش نور اولیه می باشد البته به دلایال

یاخیر و

راستای مولکولها نورهای غیرقطبشی نیز در زمایاناه ناور

یاخیر طوالنی شدت ها دیگر همبسته نیستاناد باه بایاان

شکل  -0نمودار یاب خودهمبستگی برحسب زمان

955

-

-

پ جم

شکل  -2چیدمان اپتیکی اندازه گیری یاب خودهمبستگی

ریاضی در داخل براکت میانگین زمانی هیچ یرم یاداخالای
وجود ندارد که بتواند در میانگین گیری زمانای از داخال
براکت بیرون آید در نتیجه:

یاب همبستگی میدان با یاب خود همبستگی در ی

آزمایش

هموداین و با آمار گاوسی پراکنده کننده می یوان بیاورت

()2

که سمت راست یساوی نشانگر میانگین مرب شادت مای
باشد .پس

زیر بیان کرد:
()5

از

به

یبدیل می شاود .باه

دلیل اینکه یاب همبستگی به زمان اولیه بستگی نادارد مای
نوشت.

یوان آنرا بیورت

یاب نرماالیز شده شدت خودهمبستگی بیورت زیر ییریف
می شود:

که در آن  σی

ییداد مساحتهای همدوسی در سطح آشکارساز مشخص می
شود .مساحت همدوسی بیورت زیر ییریف می شود:
()6

است و  λطول موج نور فرودی می باشد .چیدمان اپتیاکای

مثال از یاب خود همبستگی شدت در شکل  0نشاان

برای

داده شده است.

کمیتی که بطور مستقیم به دینامی

فاکتور همدوسی وسیله است که باوسایلاه

که  Rفاصله بین آشکارساز و حجم پراکنده کننده با شیاع a

()1
ی

()8

بایستی طوری باشد که  σیقریبا برابر ی

شود.

-

پراکنده کننده ربط دارد

یاب همبستگی میدان الکتریکی) g (tاست:

در شکل  2ی

چیدمان اپتیکی شمایی

از ناحاوه اناجاام

آزمایش نشان داده شده است .لیزر هلیوم-نئون با طول موج
 nm 612.0با یوان خروجی mW61به عنوان منبا

ناور و

ییغه رب موج نیز برای یغییر قطبش به حاالات عاماودی
959
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عدسای بار

آزمایش صدق می کند .روش

م

محادوده بازرگای از

روی نمونه کانونی شده است دمای نمونه با استفاده از یا

اندازه از  0نانومتر یا  1میکرومتر را پوشش مای دهاد در

منب گرمایی-سرمایی قابل کنترل می باشد .زاویه پراکندگای

حالی که در روشهای دیگر محدوده اندازه گیری ایاناقادر

را می یوان یغییر داد یا وابستگی بردار موج را بررسی کارد.

وسی نیست .اندازه گیری زمانی دقیق می باشد و به پهنای

عدسی جم آوری مای شاود و

یوزی ذرات میلق اندازه مطلق و مشخیات فیزیکی آناهاا

قطبشگر هندسه پراکندگی را مشخاص

وابسته است .دستگاههای پراکندگی فرانهوفر (روشی دیگار

لوله با طول cm 51

ن اندازه ذرات از 21
برای اندازه گیری ذرات) قادر به یییی ِ

با قطر mm0عبور داده میشود این کار منجر به آشکارسازی

نانومتر یا چندین میلیمتر می باشند .این دستگاهاهاا از دو

مساحت همدوسی در فویوکاید (در فویوکایاد انارژی

بخش یشکیل شده اند که بخش اول بر پایه یئوری پاراش

فویونها به الکترونها منتقل می شود و جریان در مدار ایجااد

(پراکندگی با زاویه کوچ

)با پیمانه d(dاندازه قطار ذرات

می شود) می گردد.

می باشد که با یوان  2زاویه پراکندگی رابطه دارد) و بخاش

نور پراکنده بوسیله ی
سپس به کم

ی

می کنند .سپس نور پراکنده شده از ی
ی

در فویوکاید یاب همبستگی جریان فویوالکتاریا

در دو

دیگر بر پایه پراکندگی می با پیمانه  d)dاندازه قطار ذرات

حالت قابل یشخیص است:

می باشد که با یوان  6زاویه پراکندگی رابطه دارد) می باشند

فرایند آماری نشر الکترون از کاید منجر به نوسانات آمااری

که این دو بخوبی نشانگر دلیل اندازه گیری پراکندگی با این

جریان الکتریکی می شود حتی در حالتی کاه ماوج ناور

محدوده وسی اندازه ذرات می باشند ولی بخاطر پایامااناه

فرودی شامل شار فویونی منظم و بدون اختالل باشد.

های مختلف و یفکی

نوسانات دامنه موج نور فرودی وابسته به مشخیات منبا

جرمی صحیح ممکن نیست به همیان دلایال روش

نور و یا ذرات پراکنده کننده نور باشد.

نسبت به این روش پرکاربرد ارجحیت دارد.

پس از آشکارسازی نور پراکنده شده بوسیله  M-tu eو باا
استفاده از ی

پایین امکان بدست آوردن یاوزیا

- -

یقویت کننده مجزاگر پالسی سیگنال به یا

پالس دیجیتال یبدیل می شود .خروجی قطار پاالاس هاای

در سالهای اخیر پیشرفت کورلیتورها یغییرات قابل یوجهای

دیجیتال به کورلیتور انتقال داده شده که در این بخش یاابا

در اندازه و همچنین قابلیت اندازه گیری با محدوده زماانای

خودهمبستگی پالسهای ورودی (شدت آشکارسازی شاده)

وسییتری جهت شمارش نمونه ایجاد کرده اند که ناتایاجاه

نرمالیزه می شود .

رشد مدارهای مجتم با سرعتهای باال و روشهای جدید در
محاسبه یاب خودهمبستگی شده است .همانطور که قبال نیز

-

ذره مشاخاص باه

اشاره شد کورلیتورها دستگاههای آنالیز سیگنال دیجایاتاال

دلیل فیزی

متفاوت آنها نتایج متفاویی نسبت به هم دارند.

( می باشند .به پشتوانه پیشرفتهای فزاینده در صنیات

در روش

ینها می یوان ییداد اندکی ذرات بزرگ را در

روشهای مختلف اندازه گیری برای ی

نیمه هادیها مانند سرعت محاسبه چگالی مدارهای مجتما

یشخیص داد .با این حال این

و یوان میرفی کمتر و حجم کوچکتر و چگالی گایاتاهاای

روش مطلق است و نیازی به کالیبراسیون ندارد.

ها انجام و منجار

بین ییداد زیادی ذره کوچ
روش ی

)

بیشتر رشد قابل یوجهی در ساخت

در هر اندازه گیری بایستی چیدمان اپتیکی و کالیباراسایاون

به استفاده بیشتر از کورلیتورها در کارباردهاای

ثابت باشد و داده های بدست آمده از اندازه گیری برای این

است.
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اندازه ذرات و حرکت دینامیکی آنها بسیار کارامد می باشد.
بیشتر از لیزر دیودها به دلیل پایداری شدت

با این حال هر روشی دارای مزایا و میایبی می باشد در این

در روش

خوب آنها استفاده می شود البته در صورت نیاز به یوانهاای

نتیجه گیری برای مقایسه و نشان دادن جایگاه ایان روش

باالیر برای مثال روش

از لیزر آرگون و برای طاول

موجهای بلندیر از  101نانومتر از لیزرهای

مزایا و میایب آن بیان شده است

استفاده می

شود.

-

 این روش هیستوگرام (نمودار گرافیکی از یوزی

- -

در ی

شادت

عکس دیجیتالی) یفکیکی باالیی از یوزی ذرات را

ایجاد نمی کند.

به دلیل اینکه اسپکتروسکوپی همبستگی فویونی کاربردهای
فراون و گسترده در زمینه های مختلف مانند زیست (انادازه

 شکل ذرات بیورت کره فرض شده و قطر این کره را می

گیری مولکولهای آلی) شیمی( اندازه گیری ذرات میلق در

یوان بدست آورد ولی در حالت واقیی ذرات دارای شکل

حاللها) مکانی
ی

سیاالت( یوزی سرعت گرادیانی ذرات در

شاره) و غیره دارد به روشهای جدید باا انایاطااف

های متفاویی می باشند


در اندازه گیری بیشتر مواق یوزی

ذرات بار حساب

پذیری الزم جهت استفاده در حوزههای مختلف نیاز اسات.

عکس میانگین ی

در ادامه به برخی از این روشها اشاره می شود .مثاأل روش

قابلیت اندازه گیری مستقیم اندازه ذرات را ندارد.

اسپکتروسکوپی پخش موجی)  ( Wکه در آن امکان انجام

 آلودگی محیط مانند گرد و غبار آنالیز داده ها را مشاکال
می کند.

در چگالی های بزرگتر میسر شده است .در روشای
دیگر از فیبرهای ی

مد استفاده می شود که این امکاان را

فراهم می آورد یا نور پراکنده شده فقط ناشی از ی

اسپکل

- -

 اندازه گیری ها در بازه های زمانی کویاه بین چند ثانیه یاا
چند دقیقه صورت میگیرد.

(محدوده های پرشدت و یکدست که بیورت جازیاره در
محدوده یابشی نور لیزر بر روی پرده دیده می شوند) باشاد

 روش اندازه گیری آن مطلق می بااشاد و نایاازی باه

که از یاب همبستگی یقاطیی ross orrelation Function

کالیبراسیون ندارد.

سیگنالهای ناشی از دو آشکارساز اندازه ذرات با دقت بااال
محاسبه شود .ی

محور برای مثال بدست می آیاد و

 حتی ییداد بسیار اندکی از ذرات در مای

قاابال انادازه

گیری هستند.

روش دیگر در واق ی

دستگاه یجااری

 Fمی باشد که از دو فیبر ی

مد استفاده مای

 در هر سوسپانسیونی که شرایطی مانند غیرجذبای باودن

کند که راستای محور آنها با زاویه مشخیی قرار می گیرند.

شفافیت و چسبندگی برقرار باشد اندازه ذرات قابل اندازه

یالشهای فیلی در راستای یولید دستگاههای ثابت مااناناد

گیری می باشد.

بنام

اسپکترومترهای میمولی می باشد یا بتوان آنها را بیاورت
ی

 اندازه ذرات را می یوان از  0نانومتر یا چند میکرون اندازه
گیری کرد.

سیستم مجزا به بازار عرضه کرد

 دستگاههای اندازه گیری با این روش بطور یاجااری در

-

در این مقاله سیی بر این بود یا روش اسپکاتاروساکاوپای

بازار موجود می باشد.

همبستگی فویونی با یوجه به کاربرد آن میرفی و بحث شود
که با یوجه به مطالب ذکر شده این روش در اندازه گایاری
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طیف جذبی یک عنصر در شکل گازی و اتمی آن یک

3

سری خطوط باریک کامال مشخص است که از جهش های
الکترونی بیرونی ترین الکترونها بوجود می آیند .الکترونهای
الیه ظرفیت اتم ،تابش الکترومغناطیس در گستره فوق بنفش
و مرئی را جذب یا نشر می کند .در اتمهای آزاد ،بر خالف

1

مولکولها که دارای ترازهای انرژی ارتعاشی و چرخشی
است ،فقط جهش های الکترونی صورت می گیرد .به همین
در این مقاله به بررسی طیف سنجی به روش جذب اتمی
ش طیف سنجی ،با عبور پرتوی تک
می پردازیم .در این رو ِ
رنگ از نمونه مورد بررسی می توان غلظت نمونه را تعیین
نمود .اساس این روش بر این اصل استوار است که میزان
پرتوی جذب شده هنگام عبور از نمونه ،متناسب با غلظت
عنصر مورد نظر است .این روش توانایی آنالیز حدود 57
عنصر فلزی و شبه فلزی را دارا است .ولی توانایی آنالیز
مواد غیر فلزی را بصورت مناسب

ندارد.

دلیل وقتی که انرژی توسط اتمها جذب یا نشر میشود،
خطوط طیفی مجزا مشاهده می شود ،که اساس روشهای
طیف بینی اتمی است .مولکولها و یونهای چند اتمی دارای
نوارهای جذبی پهن هستند ،درحالی که اتمها دارای خطوط
جذبی باریک (معمو ًال با پهنای  ....0الی  ...0نانومتر)
هستند؛ با این حال دو اثر زیر تمایل دارند که خطوط جذبی
اتمها را  ...0تا  ...7انگستروم پهن کنند.
از حرکت سریع ذرات جذب کننده ،نسبت به منبع ناشی

طیف سنجی (یا طیف نمایی یا اسپکتروسکوپی) مطالعه ماده
و خواص آن ،با بررسی نور ،صوت و ذرات گسیل شده،
جذب شده یا پراکنده شده از ماده مورد نظر است.

می شود  .برای اتمهایی که به طرف منبع حرکت می کنند
طول موج تابش بطور موثری توسط اثر داپلر کم می شود؛
بنابراین ،در واقع طول موج های قدری بلندتر جذب می
شوند .عکس این مسئله ،درباره اتمهایی که از منبع دور می

طیف سنجی به عنوان مطالعه برهمکنش بین نور و ماده نیز
تعریف میشود .از لحاظ تاریخی طیفسنجی به شاخهای از
علم برمی گردد که برای مطالعات نظری در ساختار ماده و
آنالیزهای کیفی و کمی از نور مرئی استفاده می شد .در حال
حاضر طیف سنجی به عنوان یک تکنیک جدید نه فقط

شوند ،نیز صادق است( .اثر داپلر بیان می کند که با توجه به
اینکه ناظر به سمت چشمه حرکت می کند یا از آن دور می
شود ،فرکانسی (یا به عبارتی دیگر طول موجی) که از منبع
ساطع می شود را بیشتر یا کمتر دریافت میکند).
-

برای نور مرئی بلکه برای بسیاری از تابش ها با طول
موجهای متفاوت به کار برده می شود .طیف سنجی جذب
اتمی یکی از روشهای طیف سنجی است که به وسیله آن
می توان با دقت باالیی غلظت عناصر فلزی موجود در یک
نمونه را تعیین

نمود.

برخوردهای بین اتمها سبب تغییرات کوچکی در ترازهای
انرژی حالت عادی می شود و در نتیجه پیکها پهن می
شوند.

پیکهای جذبی یا نشری باریک که هنگام طیف بینی جذب
یا نشر اتمی مشاهده میشوند ،طیف خطی نامیده می

* مهدیه هاشمی (نویسنده اول)  -دکتری تخصصی  -فیزیک  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم گروه فیزیک
* فهیمه بهزادی (نویسنده مسئول)  -دکتری تخصصی  -فیزیک  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم گروه
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فلزات دیگر توسط این روش ،قابل اندازه گیری است.

 .0همه اتم ها می توانند نور جذب کنند

طیف سنج های جذب اتمی همچنین برای تعیین اینکه آیا

 .0طول موج نوری که جذب می شود برای هر عنصر

سطح درمانی داروهایی نظیر لیتیم در خون ،تامین شده است

متفاوت بوده و مختص همان عنصر است

یا خیر و همچنین برای تعیین تراکم آهن در هوای محیط

 .0میزان نور جذب شده مستقیما به غلظت اتمهای جذب

کار ،مورد استفاده قرار می گیرد .از جمله کاربردهای دیگر

کننده نور یا به عبارتی به غلظت عنصر مورد نظر در نمونه

آن عبارتند از :سنجش سرب یا کادمیوم در یک قطره خون ،

محلول ،بستگی دارد .در تجزیه جذب اتمی ،ماده مورد

سنجش نقره در آب باران مصنوعی ،جستجوی ناخالصی در

اندازه گیری باید به حالت عنصری کاهش یابد ،تبخیر شود

آلیاژها و فعال کردن واکنش-گرها ،آنالیز آب ،آنالیز مستقیم

و سر راه شعاع تابش منبع ،قرارگیرد .در این فرایند نمونه ها

هوا ،آنالیز مستقیم سنگ معدن فلزات و فلزهای تصفیه

باید بصورت محلول باشند .در اولین قدم آزمایش ،محلو ِل

شده ،سنجش عناصر آلیاژی در فوالد همانند منگنز ،منیزیم،

حاوی عنصر مورد نظر ،بوسیله یک شعله که به عنوان مثال

کروم ،مس ،نیکل ،مولیبدن ،وانادیم ،کبالت ،تیتانیوم ،قلع،

با هوا و استلین می سوزد در دمای  0...درجه سلسیوس

آلومینیوم و

(درجه حرارتی پایین تر از طیف تابشی) بخار میشود .در

سرب.

-

اثر بخار شدن ،قسمت اعظم عناصر موجود در محلول به

دستگاه طیف سنجی جذب اتمی دارای مزایایی است که در

حالت خنثی در می آید و پرتوی تابش شده از المپهای

زیر آورده شده است

کاتدی (المپ مخصوص برای هر عنصر توسط اتم های

 .0حساسیت خوب آن برای عناصر مختلف

خنثی شده ،جذب می شود .در این حالت شدت اشعه تابش

 .0ساده بودن دستگاه

اولیه کمتر می شود .تفاوت شدت دو پرتوی تابشی و

 .3تعیین غلظت عناصر مختلف بوسیله یک محلول

خروجی معیار غلظت عناصر موجود در محلول

است .

 .4دقت ،صحت ،تکرارپذیری خوب و سرعت باال

عیب اصلی این تکنیک ،وجود نیاز به یک المپ منبع
جداگانه برای هر عنصر مورد تجزیه است .برای رفع این

مزاحمتهای رایج در طیف نورسنجی چهار نوع هستند که

نقیصه کوشش هایی به عمل آمده است تا یک منبع پیوسته

عبارتنداز :شیمیایی ،یونش ،طیفی و زمینه ای .مزاحمتهای

به همراه یک تکفام ساز (تکفام ساز ،جلوی منبع نور قرار

شیمیایی از واکنشهای اتفاق افتاده ناشی می شوند .چون در

می گیرد و طول موج مورد نظر را عبور میدهد ).با قدرت

شعله مقداری از عنصر مورد تجزیه ،مصرف می شود ،لذا

جداکنندگی بسیار باال به کارگرفته شود .اما این تکنیک به

تعداد آنها که باید تابش را جذب کنند کاهش و در نتیجه

اندازه به کارگیری یک المپ مخصوص برای هر عنصر
رضایت بخش

جذب کاهش می

یابد.

از جمله مزاحمتهای شیمیایی ،تشکیل اکسیدهای دیرگداز

نیست.

درون شعله با حضور اکسیژن است .مثل تبدیل آلومینیوم و

-

2O3

طیف سنجی جذب اتمی یک روش فوق العاده با کاربرد

آهن به اکسیدهای دیرگداز

چندمنظوره در شیمی تجزیه است .غلظت عناصر کمیاب

اکسیژن .یک راه برای کاهش مزاحمت شیمیایی استفاده از

سمی موجود در آب آشامیدنی و چند عنصر معمول دیگر،

شعله های با دمای زیاد ،مانند شعله نیتروز اکسید و استیلن

مانند کلسیم ،سدیم و همچنین مقادیر بسیار ناچیز غلظت

به جای شعله هوا استیلن است.در این شعله عالوه بر دمای
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زیاد ،با کاهش غلظت اکسیژن در حذف مزاحمت شیمیایی

قسمتی جذب محیط دوم و قسمتی هم ازمحیط دوم خارج

موثراست .راه دیگر برای حذف مزاحمت شیمیایی ،افزایش

می شود .رابطه بین شدت نور تابش و خارج شده از محیط،

یک ماده رهاساز (بافر طیف بینی) به نمونه مورد تجزیه

توسط المبرت

 (Laدر سال  057.به دست آمد .و بیر

است .عامل رهاساز ماده ای است که با یک یا چند عوامل

 (Bearدر سال  0570درستی آن را درباره محلول ها بررسی

مزاحم واکنش می دهد و ترکیبات غیر دیرگداز ایجاد می

نمود و نتیجه گرفت که این قانون درباره محلول ها هم

ber

است.

کند و از تشکیل اکسیدهای دیرگداز جلوگیری می کند.

صادق

برای مثال ،جهت اندازه گیری کلسیم در حضور فسفات،

قانون بیر المبرت یکی از قوانین اصلی در اپتیک است .این

نمک النتانیم با فسفات ترکیب شده و از تشکیل ترکیب

قانون تجربی ارتباط شدت نور جذب شده در اثر عبور از

دیرگداز جلوگیری می

کند.

ماده همگن بدون پراکندگی را با خصوصیات ماده بیان

مزاحمت یونش زمانی اتفاق می افتد که تعداد زیادی از
اتمها درون شعله یونیده شوند و باعث کاهش اتمهای

می کند  .این قانون بطورکلی به صورت زیر بیان می شود
(رابطه

(0

جذب کننده تابش شود .ازآنجا که یونها در طول موج مورد
آزمایش برای عنصر مورد تجزیه ،جذب ندارند ،جذب کم
می شود .معمو ًال یونش توسط دمای خیلی زیاد شعله اتفاق
می افتد و انرژی یونش توسط گرمای شعله تامین شود.
مزاحمت طیفی ،زمانی اتفاق می افتد که دو عنصر یا یک

که در آن  0شدت نور اولیه ،شدت نور عبوری و مقدار
جذب ماده α ،ضریب خاموشی ،ضخامت سلول و  cغلظت
ماده است

(شکل(.0

عنصر و یا یک ترکیب چند اتمی درون سلول ،در طول
موج مورد نظر ،جذب یا نشر داشته باشند .در صورتی که
ترکیب مزاحم ،تابش را جذب کند منجر به خطای مثبت و
اگر تابش را نشرکند ،سبب خطای منفی می

شود.

مزاحمت زمینه ای ،معمو ًال توسط جذب گونه های چند
اتمی یا پراکندگی تابش درون سلول ایجاد می شود و برای
حذف آن از روش افزایش استاندارد نمی توان استفاده کرد.
برای حذف مزاحمت زمینه ای ،ضروری است که مقدار
جذب مربوط به زمینه تعیین و از جذب کل کم شود ،تا
جذب تصحیح شده مربوط به آنالیز بدست

شکل  - 0اثر جذب ماده در هنگام برخورد نور به آن

آید.

اولیه ،شدت نور عبوری و

0

.شدت نور

مقدار جذب مادهα ،ضریب جذب

ماده ،ضخامت و  cغلظت آن است.

-

برای به دست آوردن غلظت نمونه مورد بررسی در طیف
سنجی ،نیازمند رابطه ای میان میزان نور جذب شده توسط
نمونه و غلظت نمونه هستیم که همان قانون بیر المبرت
است  .وقتی یک دسته امواج نورانی تکرنگ ازمحیطی وارد
محیط یکنواخت دیگر می شود ،قسمتی از آن منعکس و

چنانچه پرتو جذب شده هنگام عبور از نمونه با  d zو پرتو
فرودی با  zنشان داده شود؛ رابطه زیر بین پرتو جذب شده
و فرودی هنگام عبور از قطعه ای از نمونه به طول  dzبرقرار
است (رابطه
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برای اینکه غلظت ماده مورد نظر توسط طیف سنجی جذب

چنانچه از رابطه ( )0در فاصله  L=0و  L=Lانتگرال بگیریم،
خواهیم داشت (رابطه

(3

اتمی معین شود ،باید مراحل زیر را انجام داد
 .0تهیه محلول بالنک (یا محلولی که دارای تمامی گونه ها
غیر از گونه مورد نظراست).
 .0تهیه نمونههای استاندارد از گونه موردنظر با غلظت های

که در آن

T

جزئی از نور تابیده شده است که ازمحیط

جاذب خارج شده است ،ضخامت سلول،

σ

مشخص

سطح مقطع

.3قرائت جذب محلول های استاندارد

جذب پرتو (رابطه )4و  Nچگالی اتمهای نمونه می باشد.
اغلب اوقات میزان عبور را برحسب درصد عبور
معرفی می

 . 4رسم جذب برحسب غلظت های استاندارد و بدست

(T%

نمایند.

آوردن نمودار کالیبراسیون

 . 7اندازه گیری جذب محلول مجهول و بدست آوردن
غلظت مجهول از روی

ابتدا بایستی محلول بالنک را در سلول قرار داد و شکاف

- -

منبع تابش را بست تا  %0..جذب یا صفر درصد عبور را

قانون بیر ،منحصراً در شرایط ایده آل زیر اعتبار دارد
 . 0نور عبور کرده ازمحیط جاذب ،به مقدار کافی تکرنگ
باشد.

 .0یعنی موالریته جسم حل شده ،نمی تواند به طور
دلخواه ،هر مقداری درمحلول داشته باشد .قانون بیر-

المبرت غالب ًا در مورد محلولهای رقیق تر از  ...0موالر ،به
خوبی صادق

نمودار.

است.

 .3نباید تصور شود که انحالل و حضور اجسام بی رنگ در
محلول ،اگرچه واکنشی شیمیایی هم با جسم جاذب ندهد،
برمیزان جذب بی تأثیر است ،گاهی اتفاق می افتد که این
تأثیر شدید می

باشد.

 .4قانون بیر-المبرت در مورد محلولهای کولوئیدی صادق
نمی باشد ،چون قسمتی ازامواج نورانی به علت برخورد و

پخش ،از بین می

رود.

 .7قانون جذب ،برای امواج

R

و  UVو همچنین امواج با

انرژی خیلی باال مانند اشعه  Xو اشعه گاما صادق

است.

تنظیم کرد .سپس شکاف منبع تابش ،باز شده تا  %0..عبور
یا صفر درصد جذب تنظیم شود .بعد از تنظیم صفر و ،0..
جذب محلولهای استاندارد و همچنین محلول مجهول
اندازهگیری

میشود.

دو روش در تجزیه کمی رایج است که عبارتندد از :روش
نمودار کار (یا روش نمودار درجه بندی) و روش افدزایدش
استاندارد .در روش نمودار کار ،ابتدا محلولهای استاندداردی
با غلظت های مناسب و خطی از آنالیت ،دقیق ًا بده هدمدان
روش که محلول نمونه تهیه شده است ،تهیه می شود .سپس
بعد از تنظیم جذب صفر توسط محلول بدالندک ،جدذب
محلولهای استاندارد به ترتیب از رقیق به غدلدیدو تدوسدط
دستگاه خوانده وثبت می شود .در پایان ،جذب مدحدلدول
مجهول نیز در همان شرایط ثبت می شود .سپدس ندمدودار
جذب برحسب غلظت ،برای محلولهای استاندارد رسم مدی
شود و جذب مربوط به محلول مجهول روی آن مشدخدص
کرده و غلظت آن تعیین می شود .دراین حالت دقت نتدایدج

 .7محیطی که نور را جذب می کند ،باید یکنواخت باشد.

بین دو الی پنج درصد و صحّت آنها در محدوده  ..0الی0..

 . 5طرز تعیین غلظت یک ماده توسط طیف سنجی جذب

درصد است .روش دیگر که صحّت بیشتری دارد افدزایدش

اتمی

استاندارد متعدد است .در روش افزایش استاندارد متعدد ،به
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حجم معینی از محلول مجهول (به غلظت  )xحدجدمدهدای

نظر به صورت اتمی درآمده ،می باشد .به دلیل حسداسدیدت

مختلفی از یک محلول استاندارد افزوده ،سپس جذب ایدن

باالی این روش می توان از آن برای اندازه گیری عدنداصدر

محلولها بر حسب غلظت رسم می شود و از طدریدق آن

کمیاب سمی موجود در آب آشامیدنی ،تعیین ایدندکده آیدا

غلظت محلول مجهول بدست می آید .حساسیت در طیدف

سطح درمانی داروهایی نظیر لیتیم در خون تامین شده است

یک عدندصدر کده

یا خیر و همچنین برای تعیین تراکم آهن در هوای مدحدیدط

سنجی جذبی عبارت است از مقدار

بتواند مقدار جذبی برابر با  ....44تولید کند .حد تشخیص

کار ،مورد استفاده قرار

میگیرد.

یک عنصر برابر مقداری از آن عنصر اسدت ،کده بدتدواندد
پاسخی معادل دو برابر انحراف استاندارد زمینه در آشدکدار
ساز ایجادکند ،یا به عبارت دیگر با کمترین مقدار حساسیت

برابر است .مقدار حساسیت برای عناصر مختلف در روش
جذب اتمی در حدود  .....3الی 0.

است.

روش طیف سنجی جذب اتمی یک روش ساده و بدادقدت
باال برای اندازه گیری غلظت عناصر فلزی بر مبنای مدیدزان
جذب طیف عبوری از نمونه در شرایطی که عنصدر مدورد

ا
 .0مبانی طیف سنجی مولکولی ،سی ان نبول  ،ترجمه  :دکتر
رضا اسالمپور ،دکتر مسعود حسن پور.
 .0اصول تجزیه دستگاهی ،جلد اول ،اسکو ،هالر ،نیمس.
3. L. Ebdon, «An Introduction to Atomic Adsorption
Spectroscopy», Heyden, 1982.
4. Laser Spectroscopy: Basic Concepts and Instrumentation, W. Demtröder, springer, 1996
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-

یک المپ کاتدی توخالی شامل یک کاتد استوانه ای توخالی

3

به قطر  0.-0.میلی متر است که ازجنس فلز مورد نظر می
باشد (هر فلز طول موج مشخصی را از خود ساتع می کند).
این کاتد استوانه ای همراه یک سیم تنگستنی به عنوان آند در
یک شیشه حاوی گاز نادری در فشار  0تا  0میلیمتر جیوه

2

قرار داده شده است .الکترودها بوسیله ی پتانسیلی در حدود
م

ا

ا

ا

 0..تا  4..ولت انرژی داده می شوند و در جریانهایی تا

در این مقاله به بررسی نحوه کار یک دستگاه طیف سنج
جذب اتمی می پردازیم .در یک طیف سنج جذب اتمی ابتدا
توسط المپهای کاتدی توخالی یا تخلیه الکتریکی پرتو تک
رنگ تولید می شود .از طرفی نمونه مورد نظر نیز در حالل
خاصی بصورت محلول درآمده و توسط وسیله ای به داخل
شعله پاشیده می شود و در آنجا بصورت اتم آزاد در می آید،
پس از عبور پرتوی تک رنگ ،مقداری از این پرتو توسط این
اتم های آزاد جذب می شود و از شدت آن کاسته می گردد.
سپس با محاسبه مقدار پرتوی جذب شده توسط آشکارساز و
به وسیله منحنی های کالیبراسیون می توان غلظت عنصر
مجهول را در محلول محاسبه

کرد.

حدود 0..

کار می کنند .گاز نادر که اساسا شامل نئون یا

آرگون است به یونهای مثبت ،یونیده شده و یونها پس از
شتاب گرفتن به دیواره داخلی کاتد استوانه ای برخورد می
کنند .اگر پتانسیل به اندازه کافی بزر

باشد این یونهای نئون

و یا آرگون انرژی جنبشی کافی برای کندن تعدادی از اتم
های فلزی را از سطح کاتد پیدا می کنند و سپس اتمهای کنده
شده بوسیله این یونها برانگیخته می شوند .پیکر بندی استوانه
ای کاتد باعث می شود تا تابش را در یک ناحیه محدود از
لوله متمرکز سازد ،این طرح همچنین احتمال اینکه رسوب
دادن مجدد اتمهای فلزی ،روی کاتد را نسبت به رسوب دادن
روی دیواره های شیشه ای را افزایش می دهد .عموما کاتد
بیشتر المپ ها فقط شامل یک عنصراست .اما گاهی

یک دستگاه طیف سنج جذب اتمی شامل اجزای زیر می

ازعناصری مناسب برای ساخت یک آلیاژ کاتدی استفاده می

باشد
منبع اولیه تابش  -یک طول موج گزین برای تولید تابش
تکفام – یک وسیله برای افشاندن محلول به درون شعله و
تولید بخار اتمی –یک آشکارساز– وسیله ای برای خواندن
داده

ها.

-

المپ های کاتدی توخالی و المپ های تخلیه بدون الکترود

شکل  -0نمایی از یک المپ کاتدی توخالی

به طور عمده برای تامین تابش اولیه در طیف سنجی جذب
اتمی بکار می

روند.

شود .بنابراین ،یک المپ برای اندازه گیری دویا چند عنصر به
کار برده می شود (شکل )0

* مهدیه هاشمی (نویسنده اول)  -دکتری تخصصی  -فیزیک  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم گروه فیزیک
* فهیمه بهزادی (نویسنده مسئول)  -دکتری تخصصی  -فیزیک  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم گروه
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خطوط طیفی دیگری که ممکن است مزاحمت ایجاد کنند یا

در میان منابع تابش خطی ،المپهای تخلیه بدون الکترود

حساسیت را کاهش دهند ،جدا سازد .انتخاب گرهای طدول

بیشترین تابش و باریکترین پهنای خطوط نشری را دارند.

موج به دو دسته صافی ها و تکفام سازها تقسیم می شدوندد.

این المپها هم در جذب اتمی و هم در فلوئورسان اتمی به

صافی ها خود به دو دسته صافی های تداخلی و صافی های

کار رفته و شدت تابش آنها می تواند چندین برابر المپ

جذبی طبقه بندی

های کاتد توخالی باشد .این المپ ها متشکل از یک محفظه

- -

شیشه اى ازجنس کوارتز مى باشد که توسط گاز بى اثر با

- - -

میشوند.

فشار چند تور (تور واحد فشار است) پرشده است .داخل

این صافی ها که عموما نسبت به صافی های تداخلی بدهدای

این المپ ها یک قطعه ازفلز مورد نظر یا نمک آن قرار مى

کمتری دارند استفاده گسترده ای برای انتخداب طدیدف در

گیرد و اطراف آن ،سیم پیچى قرارمى گیرد که امواج رادیویى

ناحیه مرئی را دارند و با جذب بخش مشخصی از طیف ،کار

یا میکروویو ازآن عبورمى کند .بر اثر امواج رادیویى،گاز

می کنند .معروف ترین نوع آن ،از شیشه های رنگی یا تدک

آرگون یونیده شده و تحت میدان مغناطیسى ایجاد شده با

رنگ که به صورت معلق در ژالتین درآمده و بین صفحدات

سرعت بسیار زیادى حرکت مى کند و به سطح فلز و یا

شیشه ای قرارداده شده ،تشکیل گردیده است .پهنای مدوثدر

نمک فلز برخوردکرده و موجب ایجاد اتمهاى زیادى

نوار در مورد این صافی ها ،بین  3.تا  3..نانومدتدر اسدت

درحالت برانگیخته مى شود .این اتمها در هنگام برگشت به

( پهنای پیک در نصف ارتفاع را پهنای موثر باند می گویند .

حالت پایه ،خط نشرى مورد نظر را تولید مى کنند(شکل )0

این پهنا برای معرفی صافی ها استفاده می شود و هدرچده
پهنای موثر کوچکتر باشد ،محدوده عبوری نور کمتر خواهد
بود) .صافی هایی می توانند باریک ترین پهنا را تولید کندندد
که قسمت قابل توجهی از تابش دلخواه را جذب کنند .ایدن
صافی ها ممکن است شدت عبوری در حدود  0.درصد یدا
کمتر در پیک های نوار خودشان داشته باشند .خصوصدیدات
عملی صافی های جذبی بطور قابل مالحظه ای نسبدت بده

شکل -0نمایی از یک المپ تخلیه بدون الکترود

از آنجایی که آسیب پذیرترین قسمت یک المپ ،الکترود
است و در اغلب موارد عامل اصلی خرابی و پایان عمر
المپ ،از بین رفتن الکترود است؛ با حذف الکترود در این
المپ ها ،طول عمر آنها نسبت به بقیه المپ ها ،بسیار باال
است ،مگراینکه المپ دچار شکستگی

شود.

-

این قسمت از دستگاه ،پرتو چند فام را به پرتو تکفام تبدیدل
می کند .در واقع دستگاه باید قادر به ایجاد یک پهندای ندوار

صافی های نوع تداخلی برتری

دارد.

- - -

در صافیهای تداخلی ،از یک باریکه موازی ،تنها طول موج
خاصی از آن عبور می کند و بقیه طول موجها ،بازتابیده می
شود و همان طور که از اسم آن مشخص است صافی های
نوری متکی به تداخل نوری هستند تا نوارهای باریک
تابشی .این صافی ها در نواحی فرابنفش ،مرئی و مادون
قرمز ،کاربرد دارند .نمایی از این نوع صافی در شکل  3نشان
داده شده

باریک باشد تا خط انتخاب شده برای اندازه گدیدری را از
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از تابش تولید می نماید -3 ،یک قطعه اپتیکی مانند منشور

که تابش را به طول موج های تفکیک شده تبدیل می کند،
 -4یک عنصر جمع کننده که تصویر پرتو را روی سطح
تختی جمع می کند که صفحه جمع کننده نام دارد - 7 ،یک
منفذ خروجی در صفحه جمع کننده که باند طیفی دلخواه را
جدا می نماید .در تکفام ساز منشوری ،نوری که از درون
یک شکاف ورودی وارد می شود توسط یک عدسی موازی

شکل  -3نمایی از یک صافی تداخلی

یک صافی تداخلی از دو الیه نیمه شفاف فلزی (الیه های
کرمی رنگ در شکل  )3و از دو الیه شفاف (قسمت
خاکستری رنگ شکل  )3تشکیل شده است  .قسمت سفید،
الیه دی الکتریک است که ضخامت آن طول موج این تابش
عبوری را تعیین می کند .وقتی یک پرتو عمودی از تابش با
این آرایش برخورد می کند یک قسمت از آن ،از میان
نخستین الیه فلزی عبور کرده در حالی که قسمت باقی
مانده ،منعکس می شود .بخشی از نور عبوری وقتی به الیه
بعدی فلز برخورد می کند بازتاب می شود .اگر قسمت
بازتابیده ،تداخل سازنده با نور فرودی داشته باشد در این
طول موج خاص ،نور تقویت می شود در حالیکه اغلب
طول موج های دیگر با طول موج بازتابیده هم فاز نبوده و
دستخوش تداخل مخرب می شود .صافی های تداخلی با
پیک های قابل عبور در سراسر ناحیه فرابنش و مرئی و تا
حدود  04میکرومتر در مادون قرمز در دسترس می باشند.
بطور کلی پهنای نوار موثر  0.7درصد از طول موج عبوری
پیک است .با این وجود در این حالت در بعضی از صافی
ها نوار باریک تا  ..07درصد از طول موج عبوری کاهش
می یابد .این صافی ها دارای ماکسیمم شدت عبوری برابر
0.

درصداند.

شده و سپس با زاویه ای به سطح منشور برخورد می کند.
برای نور در هر دو سطح منشور شکست اتفاق می افتد و

پس از آن بر روی سطحی که کمی خمیده است و حاوی
شکاف خروجی است متمرکز می شود .با چرخاندن منشور
می توان از شکاف تابش با طول موج های مورد نظر داشت.
تکفام سازهای منشوری ،برای پراکنده کردن تابش فرابنفش،
مرئی و مادون قرمز مورد استفاده قرار می گیرند .مواد مورد
استفاده برای ساختن آنها اگرچه به طول موج بستگی دارد،
متفاوت

است.

-

هدف ازاتم سازی نمونه ،تولید اتم های آزاد است .اتمهای
آزاد اتم هایی هستند که با اتم های دیگر ترکیب نمی شوند.
هیچ اتمی به حالت آزاد وجود ندارد بجز اتم گازهای نادر
که با هم به صورت مولکولی در میآیند .بنابراین برای
ایجاد اتم های آزاد ضروری است که مولکول ها شکسته
شوند .این فرایند را اتم سازی گویند .بهترین روش برای
اتمی کردن مولکولها ،تفکیک آنها به وسیله گرماست .برای
آنالیز محلول ها ،از شعله به عنوان منبع گرما استفاده می
شود و نمونه برای تبدیل به اتم های آزاد در دمای زیاد گرم
می شود .این روش را روش اتم سازی شعله ای می گویند
(شکل  4الف) .در روش غیرشعله ای کوره گرافیتی برای

- -

تکفام ساز وسیله ای است که تابش را به اجزا سازنده آن
تفکیک کرده و هر قسمت دلخواهی از طیف را از باقیمانده
آن جدا می کند .قطعات یک تکفام ساز -0 :یک شکاف
ورودی - 0 ،یک عدسی محدب یا آینه که یک پرتو موازی

اتم سازی محلول ها ،محلولهای آبکی و نمونههای جامد
مورد استفاده قرار می گیرد (شکل  4ب)
- -

در این حالت ،تمام یا قسمتی از محلول یک نمونه به
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شکل  -4الف) نمایی از یک دستگاه اتم ساز نوعی در حضور شعله ای از جنس هوا-استیلن (شکل سمت راست) ب) نمایی از دستگاه اتم سازی
بدون شعله(شکل سمت چپ(.

صورت مه رقیقی به داخل شعله ای که در مسیر تابش از

نمونه جذب می گردد .با وارد شدن به منطقه واکنش ،اتمها

منبع قرار دارد ،افشانده می شود (مهپاش) .نواحی مهم شعله

به اکسید تبدیل می شوند .این اکسیدها سپس از داخل

از پایین به باال عبارتند از پایه ،مخروط داخلی ،منطقه

پوشش بیرونی عبور می کنند و متعاقبا از شعله دفع می

واکنش و پوشش بیرونی (شکل

(7

شوند .هر قطره ای که به داخل شعله کشیده می شود نباید
الزاما این تسلسل را طی کند .در حقیقت بسته به اندازه
قطرات و سرعت عبور جریان ،قسمتی از نمونه ممکن است
اساسا بدون تغییر از داخل شعله عبور کند .سوخت های
بکار رفته برای تولید شعله عبارتند از گاز طبیعی ،پروپان،
بوتان ،هیدروژن و استلین که پر مصرف ترین آن استیلن می
باشد .اکسنده های معمولی عبارتند از هوا ،هوای غنی شده
با اکسیژن ،اکسیژن و نیتروس اکسید .شعله هوا-استیلن در
گستره وسیعی به کار برده می شود و حدود  3.عنصر با

شکل  -7نواحی مهم یک شعله

این شعله اندازه گیری می شوند .شعله نیتروس اکسید-

محلول نمونه به صورت قطره های ریز به درون شعله
پاشیده و به علت گرمای زیاد شعله ،حالل موجود
درمحلول با سرعت زیاد تبخیر می-شود .ذرات جامد مواد
حل شده که پس از تبخیر حالل باقی می مانند ،ذوب شده
و به مایع تبدیل می شوند ،سپس به حالت گازی درآمده و

استیلن باالترین دما را در طیف بینی جذب اتمی تولید می
کند  .این شعله به طور موثری برای تجزیه عناصری مانند
,V ,Ti

که تشکیل مولکول های اکسیدی خیلی پایدار می

دهند و به سختی در دماهای معمولی مثال در شعله هوا-

در پایان به اتم تفکیک می شوند .در این منطقه است که
فرایند های تحریک و جذب نیز شروع می شوند و قسمتی
از تابش المپ که از درون شعله می گذرد ،توسط اتم های
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استیلن به اتم تبدیل می شوند ،به کار برده می شود .مخلوط
نیتروس اکسید و استیلن به علت خطر انفجار کمتر آن در
مواقع نیاز به یک شعله داغ ارجحیت دارد .شعله هایی که
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هیدروژن را به عنوان سوخت به کار می برند مانند هوا-

دارند ،به کار برده می شود .در این روش ها ،بعضی از

هیدروژن این مزیت را دارند که جذب تابش به وسیله

واکنش های شیمیایی ر ا برای اتم سازی به کار می برند ،به

شعله ،در گستره طول موج کوتاه ،بی نهایت کم است .این

طوری که نمونه در حالت مولکولی ساده بتواند

تبخیرگردد .

شعله ها در مقایسه با شعله ی هوا-اکسیژن نوسان کمتری

مثال در مورد ارسنیک ،یون های ارسنیک یا پتاسیم یدید و

با

استانوکلرید به یون های سه ظرفیتی کاهیده می شوند.

خطوط تجزیه -ای با طول موج کوتاه در این شعله ها

سپس پودر روی به یونهای در حالت اسیدی اضافه می

صورت می گیرد .یکی از معایب شعله های هیدروژنی این

گردد .اسید و روی واکنش داده و هیدروژن آزاد می شود.

دارند .بنابراین ،تجزیه عناصری مانند

, e ,Zn , b , n

H

است که دمای شعله کم است .ناحیه ای از شعله که در آن

ارسنیک با هیدروژن ترکیب و

حداکثر جذب یا نشر اتفاق می افتد به متغیرهایی نظیر

فرار است و بالفاصله تبخیر می گردد .این گاز به داخل

اندازه قطرات ،نوع شعله بکار رفته ،نسبت اکسنده به

شعله آرگون -هیدروژن فرستاده و به سادگی شکسته می

سوخت و تمایل گونه ها به وارد شدن در تشکیل اکسید،

شود و اتم های ارسنیک به صورت آزاد تولید می گردند .در

بستگی

دارد.

تولید می شود که کامال

مورد جیوه که در یک محلول به صورت یونهای مثبت

- -

وجود دارد ،وقتی که یونها در حالت طبیعی کاهیده می

روش اتم سازی بدون شعله توسط لوف توسعه یافت .او

شوند ،به صورت اتم های آزاد تحت شرایط دمای طبیعی

یک لوله گرافیتی گرم شده را که حساسیتی حدود  0.تا

تبخیر خواهند شد .استانوکلرید به عنوان عامل کاهنده به کار

 0..برابر روش اتم سازی با شعله داشت به کار برد .کوره

برده می شود و اتم های جیوه به صورت آزاد از میان یک

گرافیتی در مقایسه با شعله از مزایای بیشتری برخوردار

سلول گازی شکل که طول مسیر نوری آن  0.تا  3.سانتی

است .در این وسیله نمونه ها مستقیم ًا درون کوره گرافیتی

متر است ،جریان می

قرار می گیرند و کوره طی چند مرحله به صورت الکتریکی

یابند.

-

گرم شده و نمونه را خشک می کند .دمای لوله گرافیتی به

دستگاه هایی هستند که یک نوع از انرژی را به نوع دیگری

طور آزادانه منطبق با تغییر جریان به کار برده شده به داخل

تبدیل می کنند و معموال به سه گروه اصلی تقسیم میشوند:

لوله است و لوله گرافیتی به آهستگی گرم می شود تا اینکه

-0فتوالکتریک -0فتوشیمیایی و -3حرارتی .رایج ترین آنها،

نمونه در داخل لوله حرکت داده شود .بعد از گرم کردن،

دستگاه فوتوتکثیرکننده است که انرژی تابشی را با بهره

عمل تبخیر ترکیبات اصلی صورت می گیرد .در نهایت ،لوله

گیری از پدیده فوتوالکتریک به عالمت الکتریکی تبدیل می

تا دمایی حدود  3...درجه سانتیگراد گرم می گردد تا

کند و توانایی آشکارسازی نور مرئی ،ماوراءبنفش و

ترکیبات اتمی شوند  .در این حین گاز نیتروژن و گاز بی

فرکانس های نزدیک مادون قرمز را دارد .این آشکارسازها

اثری مانند آرگون از میان لوله گرافیتی جریان پیدا می کند

می توانند نور تابشی را تا صد برابر تقویت کرده و حتی در

تا لوله را از هوا تخلیه کند و از اکسایش جلوگیری

شود .

شرایطی که شار فرودی خیلی کم است آن را آشکارسازی

- -

کند .یک فوتوتکثیرکننده ،شامل یک فوتوکاتد و چندین

در تجزیه ارسنیک ،سلنیم ،جیوه و بعضی از عناصر خاص

کاتد ثانویه و یک آند است .فوتوکاتد با ماده ای نظیر آلیاژ

دیگر ،اغلب روش های اتم سازی مختلفی که حساسیت

سزیم– آنتیموان که به سهولت یونیده می گردد ،پوشیده

بیشتری از روش های اتم سازی شعله ای یا بدون شعله

می شود .چنانچه فوتون فرودی برای یونش ماده ،به قدر
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شکل  -7نمایی از یک فوتو تکثیرکننده

کافی پرانرژی باشد موجب کنده شدن الکترون می شود و
بدین ترتیب پرتو نور به سیگنال الکتریکی تبدیل می

شود .

اسیلسکوپ یا صفحه نمایشگرکامپیوتر با نرم افزارهای
متنوع

باشد.

اگر لوله های فوتو تکثیرکننده بسیار کارآمد هم باشند،
جریان تولید شده توسط این فرایند کوچک است و سیگنال

درطیف سنجی جذب اتمی ،عنصر مورد اندازه گیری باید به

با استفاده از فرآیند نشر ثانوی که در زیر توضیح داده می

حالت اتمی کاهش یابد و سپس سر راه پرتو فرودی از منبع

شود ،تقویت میشود

تابش مناسب قرارگیرد .با توجه به میزان جذب طیف

همانطور که در شکل  7دیده می شود تکثیرکننده الکترون از

عبوری از نمونه می توان مقاد یر عناصر فلزی و شبهه فلزی

تعدادی الکترود تشکیل شده است که کاتد ثانویه نامیده

د ر ترکیبات معد نی طبیعی و سنتزی ،فلزات و آلیاژها را

می شوند .تمامی این کاتدهای ثانویه در ولتاژی مثبت تر از

اندازه گیری نمود .از مزایای عمد ۀ طیف سنجی جذب اتم،

کاتد ثانویه قبل از خود قرار داده میشوند .نخستین الکترون

ارزان بودن هزینۀ دستگاه و آنالیز

است.

کنده شده از فوتوکاتد ،مقداری انرژی از فوتون های وارده
دارد و وقتی وارد اولین کاتد ثانویه می شود به وسیله میدان

فهرست

الکتریکی شتاب می گیرد و به انرژی باالتر می رسد .سپس
الکترون ها به سمت دومین کاتد ثانویه شتاب میگیرند .کاتد
ثانویه ها به صورت سری به یکدیگر متصل شدهاند و در هر

صورت در هر مرحله تعداد الکترونهای تولید شده افزایش
می یابد و در آخر به آند می رسند جایی که انباشتگی بارها
یک جریان زیاد را نتیجه می دهد .المپ های تکثیرکننده نور
برای کارکرد درست به  0...تا  0...ولت اختالف
پتانسیل اعمالی احتیاج

دارند.

ا
 .0مبانی طیف سنجی مولکولی ،سی ان نبول  ،ترجمه  :دکتر
رضا اسالمپور ،دکتر مسعود حسن پور.
 .0اصول تجزیه دستگاهی ،جلد اول ،اسکو ،هالر ،نیمس.
3. L. Ebdon, «An Introduction to Atomic Adsorption
Spectroscopy», Heyden, 1982.
4. Laser Spectroscopy: Basic Concepts and Instrumentation, W. Demtröder, springer, 1996
5- Fundamentals of Photonics, Bahaa E. A. Saleh, M.
C. Taich, Wiley, 2007

-

این قسمت ،می تواند یک گالوانومتر ،صفحه ثبات،
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ماده را در بر می گیرد که جهت مطالعات کیفی یا کمی ماده

و یا فرایند های فیزیکی کاربرد دارد .ماده مدیتدواندد اتدم،

3

مولکول ،یون های مولکولی یا اتمی جامد و یا مایع بداشدد.
برهمکنش تشعشع با ماده سبب تغییر تابش و یا انتقال مداده
بین سطوح مختلف انرژی می

3

گردد.

جذب :انتقال از سطح انرژی پایین به سطح انرژی باالتر بداانتقال انرژی از پرتو تابش به یک جاذب

م

طیف سنجی

 -نشر :انتقال از سطح باالتر انرژی به پایین تر با انتقال انرژی

ار

 ( ec ro coحوزه های جذب ،نشدر و

پخش امواج الکترومغناطیس در برخورد با ماده را در بر می
گیرد .طیف سنجی جذب اتمی به مطالعه جذب نور توسدط
اتم ها در طول موج ویژه هر عنصر می پردازد و امکان بده
دست آوردن اطالعات کیفی و به ویژه کمی از حضور گونه
تجزیهای (آنالیت) موردنظر در نمونه را فراهم می آورد.
طول موج فوتون جذب شده برای تحریک الکترون در گونه
تجزیه ای متناسب با اختالف انرژی سطوح الکترونی درگیدر

از یک نشر کننده تابش است .اگر در انتقال از سطح باال بده

پایین هیچ تشعشعی نشر نیابد فرایند خاموشی غیر تدابشدی
نامیده می

o

(  ،تدکدفدام سداز

 ،( onoc ro a orآشددکددارسدداز

( و ثددبددات

e ec or

همکنش با ماده است .پخش ممکن است همراه با اندتدقدال
انرژی  ( ne a icیا بدون انتقال انرژی

است.

طیفسنجی ،جدذب  ( b or ionو نشدر

i ion

(و

پخش  ( ca erinامواج الکترومغناطیس طی برهمکنش با

a ic

(باشد .بده

این معنا که در تشعشع پخش شده طول موج ندور تدابدش
یافته ممکن است تغییر یافته یا ثابت بماند
- -

در تکنیک طیفسنجی جذب اتمی

 (Readouمی باشد .محاسبات در این تکنیک بر قانون بیر
-المبرت استوار

شود.

-پخش :تغییر جهت نور تابشی میباشد که نداشدی از بدر

می باشد .دستگاه طیفسنج دارای اجزای اصلی منبع تابش،
اتمساز  ، ( o izerچداپدر er

است.

( ،برهمکنش نور با

اتم های آزاد در فاز گازی مطالعه می شود و بنابراین روش
یکی از شاخه های طیف سنجی اتمی به شمار می رود.
الکترون در حالت های انرژی کوانتیده ،با انرژی تعیین شده
به دور هسته می چرخد .الکترون ها می توانند بین این

شکل -0جذب و نشر فوتون در الیه های الکترونی
* شبنم هاشم زاده (نویسنده اول)  -دکتری تخصصی  -نانو فناوری پزشکی  -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
* محسن سروری (نویسنده مسئول)  -دکتری تخصصی  -شیمی  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم پایه گروه شیمی

555

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

روشهای شناسایی نانوساختارها -روش های طیف سنجی -قسمت سوم :تجزیه با روش طیف سنجی جذب اتمی

شکل -3نمایش شماتیک مدارهای الکترونی در ساختار اتم

منجر به یک طیف پهن نمیشود)
انرژی تحریک از اختالف بین سطح انرژی حالت پایه و

شکل -0پخش نور

حالت تحریک الکترون تعیین می
حالت ها یا مدارها با نشر یا جذب فوتونها در فرکانسهای
خاص ،انتقال یابند .انتقال الکترون از الیه های پایین به الیه
های باال مستلزم جذب فوتون می باشد و فرکانس یا
فرکانس های جذبی جهت انتقال برای هر عنصر اختصاصی
می باشد .با جذب نور توسط اتم ها الکترون های حالت
پایه ی آنها به سطح انرژی باالتر منتقل می
اتم های آزاد طیف خطی ec ra

شود.

 (Lineدارند .این بددان

معناست که آنها می توانند انرژی نور را در سطحی اندرژی
(یا طول موج متناظر آن) که با انرژی الزم جهت تدحدریدک
الکترون از عنصر مورد نظر مطابق است جذب کنندد (ایدن
جذب برای گستره ای از طول موجها اتفاق نمیافتد و لدذا

شود.

=

در این رابطه

انرژی تحریک یا اختالف انرژی سدطدوح

پایه و تحریک شده ،ثابت پالنک برابر

-34

 7.70 0.و

فرکانس فوتون جذب شده است .تنها طدول مدوج(هدای)
خاص از نور به انرژی تحریک الکترون در عنصر مورد نظر
تعلق دارد و زمانی که این عنصر در معر

طیف پیوسدتده

(نور سفید که دربرگیرنده طول موج های طیف مرئی است)
قرار می گیرد ،این طول موج از طیف پیوسته بواسطه جذب
شدن توسط عنصر حذف می شود و یک خط تیره در طیف
جذبی اتم مشاهده می

شود.

برای هر فلز طول موج (های) مشخصی وجدود دارد کده

شکل -4طیف های جذب و نشر اتمی در برابر طیف پیوسته
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شکل -7اجزای دستگاه جذب اتمی

توسط آن فلز جذب می شود .برای هر فلز خاص ندور بدا
طول موج معین از منبع تابش اختصاصی تدابدیدده و بده
آشکارساز  e ec orمی

مدوله را تشخیص می دهد .بنابراین مزاحمت نورهای نشدر
شده از اتمساز در طول موج منبع تابش حذف می

شود.

.4تکفامساز  ( onoc ro a orکه طول موج موردنظر را

رسد.

طیف سنجی جذب اتمی به عنوان یک روش قوی در تجزیه

به آشکارساز هدایت کرده و با ممانعت از عبور طول مدوج

بر اساس جذب فوتون در طول موج مربوط استوار است .از

های دیگر مزاحمت ناشی از آنها را رفع می

آنجایی که تحریک غیرفلزات به انرژی بسیار باالیی نیاز

 .7آشکارساز ( e ec or

دارد این روش عمدتا برای فلزات بکار می رود .این گونه

 .7ثبات )Readou

کند.

- -

های تجزیهای آسانتر و با تابش در فرکانس های نسبتا پایین
ماوراءبنفش یا مرئی تحریک میشوند .در اسپکترومتری

اسپکترومتری جذب اتمی روشی برای تعیین حضور (آنالیز

جذب اتمی هدف تجزیه کمی و کیفی مقادیر عناصر می

کیفی) و غلظت (آنالیز کمی) عنصر فلزی خاص در یک
نمونه می

باشد.

باشد .

روش های اتمی شدن شامل موارد زیر میباشد

- -

 .0منبع تابش  (Radia ion ourceکه طیف خطدی تدیدز

-اتمیزاسیون شعله ای

 ( arمخصوص عنصر گونه تجزیهای را نشر می کند که

در استفاده از اتمساز شعله ای ،نمونه باید ابتدا جهت آنالیز

(Ho o

بصورت محلول درآید و انتخاب روش انحالل مناسب برای

( ec ro e

هر نمونه و عنصر حائز اهمیت می باشد .نمونه پس از

معموال از نوع المپ کاتد حدفدره ای a ode
-H L
L

-

 Laیا المپ تخلیه بدون الکتدرود
i c ar e La

است .

انحالل ،جهت اتمی شدن توسط مهپاش(  (Nebu izerوسیله

 .0اتمساز  ( o izerبرای تبخیر و اتمیزه کدردن گدونده

ای برای پاشیدن قطرات محلول نمونه به شعله) به اتمساز

تجزیهای(ماده مورد تجزیه) به کار میرود که شعله یا کدوره

تزریق می گردد .در دمای باالی اتمساز()07..-3...

 ( raاست.

حالل تبخیر شده و گونه تجزیه ای به اتم های آزاد تبدیل

گرافیتی i e Furnace
 .3چاپر er

o

( یا مدوله کننده مکانیکی یا الکتریدکدی،

می

شود .

این قسمت بین منبع تابش و اتمساز قرار گرفته و تدابدش

-اتمی شدن با کوره ی گرافیتی

حاصل از منبع را مدوله می کند .آشکارساز فدقدط تدابدش

روش کوره گرافیتی شرایط نسبتا مطلوبی را برای تجزیه
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مستقیم نمونه های جامد فراهم می آورد .این روش اتمی

از نمونه جهت آنالیز کافی است .با افزایش غلظدت جدذب

شدن جدیدتری است که حساسیت بیشتری نسبت به شعله

نیز باالتر می رود.

ایجاد می کند .در این روش نمونه داخل کوره گرافیتی اتمی

نور بعد از منبع تابش یک چاپر

شده و در مسیر عبور نور قرار می گیرد .این روش به دلیل

نور خارج شده از المپ را مدوله می کند .دتکتور این نور

حذف مرحله انحالل نمونه باعث صرفه جویی در زمان و

مدوله شده را از نور با طول موج برابر که از فرآیند نشر
i ion

سادگی روش شده و به دلیل عدم نیاز به رقیق سازی منجر
به افزایش حساسیت می

گردد .

(

er

در اتمساز سر چشمه می گیرد و به جذب

مربوط نمی شود تفکیک

-تولید هیدرید فرار enera ion Tec ni ue

o

( قرار می گیرد که

کند.

)H dride

جزء بعدی تکفام ساز است که نور را پس از عبور از شعلده

فقط در مورد عناصر آرسنیک ،بیسموت ،ژرمانیوم ،آنتیموان،

به صورت تک رنگ به آشکارساز هدایت می کدندد .جدزء

سلنیوم ،قلع ،تلوریوم و سرب که هیدید فرار تشکیدل مدی

اصلی آشکارساز معموال یک شبکه  ( ra inیا مدندشدور

دهند کاربرد دارد .در این روش گونه به صورت هدیددریدد

 ( riمیباشند  .شبکه بدر اسداس تدداخدل (O ica

آزاد میشود و در مرحله بعد در شعله اتمی

 n er erenceعمل کرده و پاشیددگدی خدطدی (Linear

میگردد.

-روش بخار سرد  ) o d Va orدر مورد عنصر جیوه و به

 i er ionایجاد می کند و منشور از طریق پداشدیددگدی

خاطر قابلیت تولید بخار در دمای اتاق بکار می رود .در این

زاویه ای  ( n u ar i er ionطول موج ها را از هدم
کند .

روش و روش تولید هیدرید ،منبع اتم سازی معموال شدعلده

تفکیک می

است این بدان معناست که بخار جیوه یا بخار هدیددریددی

آشکارساز سیگنال الکتریکی متناسب با شدت نور دریافدت

برای اتمی شدن باید وارد شعله
منبع تابش در

شده تولید کرده و در نهایت جذب بده صدورت جدذب

شود.

 ) b orbanceقرائت می شود

 H Lالمپ کاتد حفره ای) یدا L

(المپ تخلیه بدون الکترود( است که بدرای هدر عدندصدر

در طیفسنجی جذب اتمی شعله ای حساسیت در محدوده
bi ion- 0-

اختصاصی و از جنس خود عنصر ساخته می شود و طدول
موج(های) مورد نظر را ساطع می کند .این طول مدوج بده

i ion- 0- - b( ar

( ar

و در

اسپکترومتری جذب اتمی با اتمایزر کوره گدرافدیدتدی در
2

ri ion- 0-

( ar

–b

نمونه اتمی شده در اتمساز برخورد کرده و آن را تحدریدک

محدوده

می کند و بسته به غلظت عنصر مورد آنالیدز (تدعدداد اتدم

طیف سنجی جذب اتمی برای تعیین بیشتر عناصر فلدزی و

جاذب طول موج)جذب می شود که به صورت کاهدش در

عناصر غیر فلزی سیلسیم و فسفر که بیش از  7.عدندصدر

شدت نور وابسته به غلظت آشکارسازی می گردد .بددیدن

شیمیایی را در بر می گیرد بکار می رود .برای هر عدندصدر

ترتیب حضور و میزان غلظت گونه تدجدزیده ای از روی

یک منبع تابش متناسب الزم می باشد

تغییرات جذب تعیین می شود .علت ترجیح منبدع تدابدش
خطی در برابر منبع پیوسته تبعیت بهتر از قانون بیر-المبرت

 -روابط جذب توسط قانون بیر –المدبدرت )Beer-La ber

 Laتشریح می

 (Beer-La ber Laو افزایش حساسیت اندازه گدیدری
oe icien

حساسیت باالیی بر خور دار بوده و وجود مقادیر بسیار کدم

شود.

=αbc

در طول موج مربوطه است کده در آن ضدریدب جدذب
 ( b or ionحداکثر اسدت .تدکدندیدک از

به دست می

آید.

 :میزان جذب

0

 : αضریب جذب مولی وابسته به

نوع گونه تجزیهای و طول موج :bطول سل ثابت 0
 cغلظت نمونه
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(Loren zian Broadeninنیز می گویند .بدراسداس ایدن

 :شدت نور خروجی از نمونه

با ترسیم منحنی کالیبراسیون برای نمونه های استاندارد و با

نظریه وقتی یک اتم نشر کننده یا جذب کننده با ذرات دیگر

غلظت های مختلف(جذب در برابر غلظت) غلظت نمدونده

بر خورد می کند یک وقفه ای در ارتعاش الکتدرون داخدل

های مجهول با اندازه گیری جذب آنها و استفاده از نمدودار

اتم که مسئول خط طیفی است بوجود می آید .ایدن وقدفده

کالیبراسیون قابل محاسبه است .هر چده شدیدب ندمدودار

بصورت پهن شدن خط ظاهر می شود که نسبت مستقیم بدا

کالیبراسیون بیشتر باشد ،حساسیت (تغییرات جذب نسبدت

تعداد برخوردها در ثانیه به ازای هر اتم دارد .وجود مولکول

به غلظت) بیشتر می شود .شیب غلظت تدوسدط ضدریدب

های بیگانه با غلظت های نسبتا زیاد در

شعلهای منجر

جذب تعیین می گردد.

به پهن شدگی لورنتزی خط می شود.
-

-

همان طور که ذکر گردید ،مطابق تئوری ،طیف های جدذب

طیف سنجی اتمی ارتباط دوسویه ای با نانوساختارهدا دارد؛

) باشدندد؛ امدا در

بطوری که نانو مواد در آنالیز نمونه هدای مدخدتدلدف بدا

)Broadenin

اسپکترومتری اتمی کاربردهای متعددی داشته و همچنین بدا

دارد .

استفاده از اسپکترومتری جذب اتمی می توان به مدطدالدعده

اتمی باید به صورت خطی و تیز

ar

طیف های بدست آمده اندکی پهن شدگدی

مشاهده می شود .این پهن شدگی دالیل متعددی

پهن شدن طبیعی خط که از عمر محدود یک اتدم در هدر

کمی و کیفی (آنالیز عنصری) برخی نانومواد

حالت برانگیخته حاصل می شود

این ارتباط دو سویه در مواردی چون کاربرد ناندومدواد در

پهن شدگی داپلر

er Broadenin

 ) oاز حدرکدات

حرارتی اتم های نشر کننده و جذب کننده ایجاد می شود.

آنالیزهای زیستی  ،پیش تغلیو و استخراج آنالیز کدمدی و
کیفی نانومواد مشاهده می

شود.

-

تحت شرایطی که نوعا اندازه گیری هایی طیفسنجی انجام
-

پرداخت .

مدی

طیف سنجی جذب اتمی روشی کارآمد ،سریع و اقتدصدادی

باشد .اتم هایی که با این سرعت در حد فاصل منبع تابش و

در اندازه گیری بیش از  7.عنصر شیمدیدایدی بدوده و از

آشکارساز حرکت می کنند ،بسته به دور و نزدیک شدن بده

پتانسیل باالیی در آنالیز نمونه هدای جدامدد و مدحدلدول

منبع یا آشکارساز طول موج های متفاوتی را جذب می کنند

برخوردار است .منابع تابش خطی به افزایش حسداسدیدت

که این عامل سبب پهن شدگی طیف می گردد(این پددیدده

کمک می کنند .نمونه ها در اتمساز شعله به صورت محلول

همان اثری است که سبب می گردد برخی ستارگان به رنگ

و در کوره گرافیتی جامدند و نیازی به مراحل اندحدالل و

سر و برخی به رنگ آبی مشاهده شوند زیرا یک دسته در

رقیق سازی ندارند .هشت عنصر تولید کننده هیدرید فرار و

حال نزدیک شدن به زمین و دسته دیگر در حال دور شددن

جیوه به دلیل تولید بخار در دمای معمولی همچدندیدن مدی

می گیرند ،سرعت اتم ها در حدود  0تدا 0..

می باشند و در نتیجه طول موجی که از آنها به ناظر زمیندی

توانند به روش های اختصاصی به اتمساز انتقال داده

شوند.

می رسد متفاوت خواهد بود
پهن شدگی فشاری

 ( re ure Broadeninبرخورد یک

اتم نشر کننده یا جذب کننده با سایر اتمها یا مولکولها در
پهن شدگی ،جابجایی و عدم تقارن نمایه خط موثر اسدت.
پهن شدن فشاری را پهن شدن تصدادفدی یدا لدورندتدزی
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) و ترکی

آ با طیف سن جرمی (

-

)

- -

پالسمای جفت شده القایی از یک مشعل با سه لوله مدتدحدد

3

المرکز از جنس کوارتز تشکیل شده است .درون هر لوله گداز
آرگون (با سرعت جریان های متفاوت) جهت خنک کردن و
همچنین انتقال نمونه به درون پالسما جریان دارد .نمایدی از
مشعل و سایر اجزاء

4

در شکل 0آورده شدده اسدت .در

باالی یکی از لوله های مشعل (بلندترین لوله) یک سیم پدیدچ
چهارم

ا

ا
-

ا

القایی وجود دارد که نیروی آن توسط یک جندراتدور امدواج

(

رادیویی تامین می

(

شود.

طیف سنجی پالسمای جفت شده القایی از جمله روشهای

جرقه تولید شده به کمک سیم پیچ تسال (القایی) سبب یونیزه

طیف سنجی اتمی است که در آن اتمی شدن عناصر

شدن گاز آرگون می شود .یون ها و الکترون های حاصدل از

به کمک محیط گرم پالسما صورت میپذیرد.

یونیزاسیون با میدان مغناطیسی تولید شده توسط سیدم پدیدچ

این روش در مقایسه با روشهای دیگر ،روشی حساستر ،با

القایی برهمکنش می دهند و در نهایت سبب ایجاد جدریدان

حد تشخیص بهتر و تکرارپذیری باالتر است .از تلفیق این

الکترون و یونها در مسیرهای مدور و مشخصی درسیستم می

( میتوان برای افزایش قابلیتهای

شوند .اتمهای یونیزه نشده آرگون در درون پالدسدمدا دراثدر

این روش استفاده کرد .از جمله کاربردهای روش طیف

برخورد با ذرات باردار ،یونیزه شده و بدین ترتیب مدحدیدط

سنجی جرمی توسط پالسمای جفت شده القایی در

پالسما در طول آزمایش پایدار باقی می ماند .دمای پالدسدمدا

نانوفناوری ،تعیین اندازه نانوذرات است .تکنیکها و روشهای

بسیار باال و در حد  0....و دانسیته جریان الکدتدرون در

o iza ion

(

روش با طیف سنج جرمی

مختلفی بدین منظور مورد استفاده قرار میگیرد از جمله روش

نمونه به کمک گاز آرگون (که در لوله کوارتز مرکزی با فشار

الکتروفورز.

تک ذره ،روش کروماتوگرافی و روش های ژل

حد 0.07

3

 cاست.

in 0

-

جریان دارد) به قسمت باالی لوله هدا کده حداوی

 ،از

پالسمای داغ است هدایت می شود  .نمونه می تواند به فدرم

است که اتم

بخار گرم متمرکز  ( ero eو یا پودر بسیار ریز وارد مشعدل

سازی در آن به کمک پالسمای تولید شده توسط یک گاز بی

شود .پس از تبخیر ،تحت تاثیر انرژی الکترون و یدون هدای

است صورت می¬پذیرد .از این

محیط به اتم های تشکیل دهنده خود تبدیل و در نهایدت در

بیشتر عناصر

محیط بسیار گرم پالسما برانگیخته می شوند .پرتوهدای ندور

بجز آرگون (گاز بی اثر استفاده می شود .به مجموعه ای از

ساطع شده از عناصر پس از عبور از یدک تدکدفدام سداز

الکترونها و یون های مثبت گازی بی اثر (که دارای انرژی و

 ( onoc ro a orبه آشکارساز تکثیر کدندندده فدوتدون

دمایی باال هستند پالسما گفته می شود ،هرچند به دلیل باال

( o o u i ierمی رسند تا شدت آن اندازه گیری شود.

بودن غلظت این دو جزء (کاتیون و الکترون) در کل بار کلی

بدین ترتیب امکان تشخیص و اندازه گیری غلظت عدندصدر

پالسمای جفت شده القایی

a

a

جمله روشهای طیف سنجی نشری
اثر که عمدتاً آرگون

( r

روش برای آنالیز عنصری

پالسما تقریبا صفر

است.

i

na

ou ed
i ion

( nduc i e
(

( e en a

مورد نظر را فراهم می

* فاطمه اسفندیاری بیات (نویسنده اول)  -کارشناسی ارشد  -شیمی  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم پایه گروه شیمی
* محسن سروری (نویسنده مسئول)  -دکتری تخصصی  -شیمی  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم پایه گروه شیمی
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آ با طیف سن جرمی (

-

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

)

با رسم منحنی شدت خطوط طیفی حاصل از دستگداه ،بدر

 Re er aمی شود .در حالی که یکسان بودن دمای قسمدت

حسب غلظت عنصر مورد نظر( منحنی کالیبراسدیدون) مدی

های مختلف پالسما سبب حل این مشکالت و افدزایدش

توان غلظت عناصر را به راحتی تعیین کرد .این مدندحدندی

دامنه خطی Linear Ran eاین روش را تا چند بدرابدر مدی

خطی بوده و به دلیل نشر زمینه کدم round

Bac

(Lo

شود و در کل کارآیی تکنیک را باال می

b

( است.

در مقایسه با روشهای نشری دیگر از جمله شعله در ایدن
روش اتمی شدن کاملتر و همچنین مشکل مزاحمدت هدای

شیمیایی نیز به مراتب کمتر است .نکته جالب دیدگدر ایدن
است که به دلیل غلظت باالی الکترون آزاد در پدالدسدمدا،
مزاحمت ناشی از یونیزاسیون اتم ها در این روش بسدیدار
ناچیز است (نشر از یون با نشر از اتم خدندثدی مدیتدواندد
متفاوت باشد) .از مزیتهای دیگر این روش این اسدت کده
اتمی شدن عناصر در یک محیط خنثی شیمیایی انجام مدی
گیرد در نتیجه با ممانعت از اکسیداسیون آنالیت (گونه مورد
تجزیه) ،زمان ماندگاری  (Li e i eباالتر و حسداسدیدت
اندازه گیری نیز بیشتر می شود .عدم توزیع یکسان دمایی در
روش هایی مثل جرقه ،قوس و شعله سبب ایجاد مشکالتدی
مثل خودجذبی b or ion

e

و خود واروندگدی e

-

-

دارای حد تشخیص بسیار پایینی است ،به طوریدکده بدرای
بیشتر عناصر در محدوده یک تا صد میکروگرم در لدیدتدر

برد.

طیف سنجی جرمی توسط پالسمای جفت شده القایی،
نوعی از طیف سنجی جرمی است که برای تعیین فلزات و
تعدادی از نافلزات در غلظت های پایینی در حد0.-00
کاربرد دارد .در مقایسه با روشهای دیگر

سرعت و حساسیت باالتری
-

در روش
0...

-

دارای

است.

پالسمای آرگون با دمای باال -7...

به عنوان منبع تولید یون عمل می کند .به این

منظور ابتدا پالسما در مشعلی ازجنس کوارتز تشکیل می
شود سپس نمونه به داخل پالسما مهپاشی شده
(Nebu izin

و در دمای باالی پالسما ،تبخیر ،اتمی و

یونیزه می شود .به منظور برقراری ارتباط
(

سنجی جرمی

با طیف

یونهای خارج شده از پالسما از طریق

یک سری فیلتر به درون طیف سنج جرمی (که معموال چهار
قطبی

شکل -0نمایی از مشعل
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 (Quadroاست) وارد می شود .در ادامه به

و اجزاء جانبی آن
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مراحل مختلف انجام آنالیز اشاره می

شود .

) و ترکی

مورد نظر ،بیشتر در محیط می

آ با طیف سن جرمی (

-

ماند.

اولین مرحله در اندازه گیری ،وارد کردن نمونه است .که بده

البته در مواردی محدودی از گاز هلیوم نیز استفاده می شود

روش هایی مختلفی انجام می شود .مرسوم تدریدن روش

ولی به دلیل مزایای یاد شده گاز آرگون بیشترین کاربرد را

ورود نمونه ،استفاده از یک مدهدپداش  (Nebu izerاسدت.

دارد.

وسیله ای که به کمک آن محلولها را به  ero oتبدیل می

گاز آرگون از لوله مرکزی وارد محیط گرم پالسما می شود.

کنند و سپس ائورسل تولید شده به محیط پالسما انتقال می

دمای باالی پالسما شرایط الزم را برای تبدیل درصد باالیی

یابد و یون تولید می شود .روش دیگر ورود نمونه ،استفداده

از نمونه به یون ،فراهم می کند .این درصد تبدیل ،برای

از لیزر است .در این روش با استفاده از لیزر نمونه به شکل

ترکیباتی مانند سدیم به  0..درصد نیز میرسد و به پتانسیل

ابر پر مانندی در آمده و به درون پالسما وارد مدی شدود.

یونیزاسیون بستگی دارد .با عبور درصدی از یون های تولید

معموال برای نمونه های جامد از این روش استفاده می شود

شده از درون دو حفره با قطرهای به اندازه  0و  ..4میلیمتر،

هر چند که استفاده از این روش مشکالتی از جمله تدهدیده

خالء الزم برای ورود نمونه به طیف سنج جرمی فراهم می

استاندارد در آنالیزهای کمی را در بر دارد .روشهای دیگری

شود .

مثل تبخیر الکترودمدایدی a oriza ion

ec ro er a

مرحله سوم ،ورود یون های آنالیت به طیف سنج جدرمدی:

( TVو تبخیر درون مشدعدل in Torc Va oriza ion

قبل از جداسازی جرمی باید باریکه ای از یون های مثدبدت

 ( TVنیز وجود دارند که درآن از یک سدطدح داغ بدرای

خارج شده از پالسما (یون های آنالیت) را از سایدر اجدزاء

تبخیر و ورود نمونه استفاده می

شود.

مزاحم ،از جمله یون های خنثی و ذرات جدامدد (ذرات

مرحله دوم اندازه گیری ،شامل تولید پالسما و در نهایت

ناخواسته وارد شده از

ایجاد یون در آن محیط است .گاز آرگون توسط جریان

مختلف از تکنیک های متفاوتی به این منظور بهره می برندد

الکتریکی موجود در سیم هایی که اطراف آن را گرفته (سیم

(از لنز امدگدا (O e a

برای مثال شرکت اجیلنت

جداکرد .شرکت های تدجداری
i en

پیچ تسال) یونیزه می شود و پالسما را تولید می کند .بعد از

 Lenاستفاده می کند .تکنیکهای مرسوم دیگری از جمله

ورود نمونه دمای باالی پالسما سبب ایجاد اتم در محیط و

استفاده از هدایت گرهای یونی (چهار قطبی ،شش قدطدبدی

در نهایت تولید یون فلزی می شود

و )...نیز مورد استفاده قرار می گیرند .به منظور جدا کدردن

e-

(

استفاده از گاز آرگون برای تولید پالسما چندین مزیت دارد
که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد
 .0به دلیل فراوان بودن گاز آرگون ،استفاده از آن ارزان تر از
بقیه گازهای نجیب است ( .مثال در جو از واکنش کاهش
رادیواکتیوی پتاسیم تولید می شود)
 . 0اولین پتانسیل یونش آن باالتر از عناصری مانند هلدیدوم،
فلئور و نئون است بنابراین واکنش الکترون گیری آرگدون
r

نظر

e

یون های مزاحم ،از دو روش کلی استفاده می کنند  :روش
اول استفاده از سل واکنش های بدرخدوردی

 Reac ion ceاست که با نامهای تجاری مختلفی در بازار
موجود است .برای مثال شرکت پرکدیدن
er

e

الدمدر– ( er in

از این نوع سل قبل از جرم سنج چدهدار قدطدبدی

استفاده می کند .روش دوم ،استفاده از فضایی برای واکندش
های برخوردی اسدت ( o i iona Reac ion n er ace

 Rدر این روش یون های مزاحم با ورود گاز برخوردی

) rراحت تر از الکترون گیری عنصر مدورد
) انجام می شود در نتیجه یون فدلدزی

( o i ion

(مثل هلیوم) و یا گاز واکنش دهنده (مثل هیددروژن) و یدا
مخلوطی از این دو ،تخریب و مزاحمت آنها حدذف مدی
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با خواص متفاوتی از جمله آنالیز همزمانی چند عنصدر،

مرحله چهارم اندازه گیری :پس از حذف مزاحمت ها یونها

حد تشخیص پایین و دامنه خطی زیاد ،روش مناسبی بدرای

جداسازی و توسط

اندازه گیری نانو ذرات مختلف از جمله نانو ذرات معددندی

براساس نسبت جرم به بار

z

(

آشکارساز فوتون افزای ثانویه شناسایی می شوند .برای

است.

تجزیه وتحلیل کمی ،مقدار فراوانی بدست آمده برای یون

مقاالت و گزارش های زیادی در مورد استفداده از روش
-

خاص را به غلظت آنگونه نسبت می دهند .آنالیز داده ها در
یک مجموعه سسیستمهای کامپیوتری انجام می

گیرد.

برای مثال دگیولدر و همکارانش از مدل تدک ذره بدرای

-

- -

در اندازه گیری اندازه نانو ذرات منتشر شده است

تعیین اندازه نانو ذرات طال استفاده کرده اند .یونیدزاسدیدون

یکی از مراحل اساسی در آنالیز نانو ذرات ،تعیین دقیق

توسط این روش در پالسما ،سبب تولید ابرهای یونی شدده

اندازه و همچنین غلظت این ذرات است .تکنیک های

و با نشر نور توسط این یون ها سیگنالی قوی تولید می کند

(

که متناسب است با اندازه نانو ذرات .با استفاده از این روش

 ،اسپکتروسکوپی  ،UV Viمیکروسکوپی

ذراتی با اندازه  0.تا  07.نانومتر را مورد بررسی قرار داده

na ic Li

مختلفی از جمله پراکندگی دینامیک نور
L

ca erin

الکترونی عبوری

icro co

ec ron

i ion

(Tran

 ، Tبرای اندازه گیری اندازه نانو ذرات مورد استفاده
قرار می گیرند ولی کار با این روش ها دارای مشکالتی
مختلفی از جمله وقت گیر بودن ،گران بودن و همچنین
عدم ارائه اطالعات کافی درباره ساختار نانو مواد

است.

از روشهای استاندارد در آزمایشگاههای تجزیه اسدت کده
برای آنالیز بیشتر عناصر مورد استفاده قرار می

برای اندازه گیری اندازه کلوئیدهای طال نشان می دهد.

همچنین گزارشات دیگری نیدز از تدلدفدیدق
روشهایی مثل ژل الکتدروفدورز

ore i

ec ro

-

بدا
) eو

کروماتوگرافی مایع معکوس برای تعیین توزیع اندازه ذرات

طیف سنجی جرمی توسط پالسمای جفت شده القایی یکی
گدیدرد-

اند .شکل زیر نمایی از دستگاه

-

و مدل تک ذره را

.

وجود دارد .برای مثال برای تعیین اندازه نانو ذرات طدال از
تلفیق

-

با کرواتوگرافی مایع باال بدا سدتدون

استفاده شده است در این روش هدر چده انددازه ذرات
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آ با طیف سن جرمی (

-

کوچکتر باشد زمان بازداری  )Re en ion Ti eبیشتر مدی

تشخیص و مزاحمت های طیفی و شیمیایی کمتری نسبت

شود .با تعیین زمان بازداری نمونه های استاندارد حاوی نانو

به سایر روش های نشری است .از گاز آرگون برای تولید

ذرات با اندازه مشخص  ،می توان اندازه ذرات مجهدول را

پالسما و یونیزاسیون عناصراستفاده می شود .از تلفیق این

تعیین کرد .همچنین در تلفیق با ژل الکتروفدروز هدر چده

روش با طیف سنج جرمی روشی با قابلیت های باال ایجاد

اندازه ذرات بیشتر باشد زمان مهاجرت نیز بیشتر می شود .

می شود ،از این روش جهت تعیین اندازه نانو ذرات استفاده

برای مطالعه بیشتر در زمینه روش کروماتوگرافی مدایدع بدا

می

شود.

کارآیی باال می توانید به مقاله تحت همیدن ندام مدراجدعده
فرمایید.

-

روش طیف سنجی پالسمای کوپل شده القایی از جمله
بهترین روش های طیف سنجی برای تعیین نوع و غلظت
عناصر مختلف است .این روش دارای حساسیت ،حد
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ستاد توسعه فناوری نانو

انرژی جنبشی آنها ،به آشکارساز هدایت می شوند تا تعداد
الکترون های اوژه تولیدی با انرژی جنبشی مشخص شمارش
شوند .در نهایت با توجه به این که سیگنال اوژه ضعیف

3

است ،مشتق شدت الکترون های اوژه بر حسب انرژی
جنبشی الکترون اوژه رسم می
-

5
ار

شود.

طیف نگاری الکترونی اوژه

ec ro co

ec ron

u er

(بر اساس اثر اوژه است .در این اثر ،الکترونی از الیه

ا

از آن جایی که برهمکنش الکترون با اتم های ماده زیاد است

های درونی اتم با اعمال انرژی  0تا  7.الکترونولت ،جدا می

و عمق نفوذ الکترون در ماده اندک است ،آنالیزهایی که مبتنی

شود .با ترک الکترون از اتم ،جای خالی الکترون در این الیه

بر فرود الکترون بر سطح ماده است مانند طیف نگاری

از اتم بر جای می ماند .الکترون های الیه های باالتر که

( برای مطالعه سطح مواد ،به کار برده می

پرانرژی ترند می توانند به جای خالی الکترون بروند و انرژی

شود .الکترون های اوژه برای عنصرسنجی و تعیین ترکیب

آزاد کنند .انرژی آزاد شده می تواند یا به صورت فوتون تابش

سطح ماده استفاده می شوند .طیف نگاری الکترونی اوژه بر

شود و یا به الکترون دیگری منتقل گردد و آن الکترون را به

اساس اثر اوژه است .اثر اوژه ،به فرایند بدون تابشی گفته می

بیرون از اتم پرتاب کند .الکترونی که به این صورت از اتم

شود که در آن اتم یا یونی که قبال با از دست دادن یکی از

خارج میشود ،الکترون اوژه می نامند.

الکترون های پوسته ی داخلی یونیزه شده است ،جای خالی

بنابراین ،با سقوط یک الکترون از الیه باالتر به جای خالی

الیه داخلی را با یک الکترون الیه خارجی پر می کند و

الکترون در الیه پایینتر ،الکترون دیگری گسیل می شود که

همزمان یکی دیگر از الکترون های الیه خارجی را به بیرون

الکترون اوژه نام دارد و در طیف نگاری الکترونی اوژه به کار

الکترونی اوژه

از اتم می

فرستد.

برده می شود.

این الکترون ها پس از ارسال به تحلیلگر انرژی و تعیین

در طیف نگاری الکترون اوژه ،فرایند تحریک الکترون ها به

شکل -0طرح واره مکانیزم یونیزه شدن اتم ،بازآرایی اتم و تولید الکترون اوژه الف) برخورد الکترون پر انرژی به اتم و تحریک الکترون الیه
داخلی اتم

( ب)یونیزه شدن اتم با پرتاب شدن الکترون الیه داخلی

الکترون از الیه خارجی

(به خارج اتم( .ج) پر شدن جای خالی الیه داخلی

( و پرتاب همزمان یکی دیگر از الکترون های الیه خارجی

( به بیرون از اتم که همان الکترون اوژه است.

* نفیسه شریفی (نویسنده اول)  -دکتری تخصصی  -مهندسی فناوری نانو  -دانشگاه صنعتی شریف پژوهشکده علوم و فناوری نانو
* فهیمه بهزادی (نویسنده دوم)  -دکتری تخصصی  -فیزیک  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم گروه فیزیک
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وسیله باریکه ای از الکترون های فرودی که از یک تفنگ

اشعه ایکس باشد یا این که به صورت انرژی جنبشی به

الکترونی بیرون می آیند انجام می شود و شدت الکترون های

یکی از الکترون ها منتقل شود .این الکترون ثانویه ،می تواند

اوژه بر حسب انرژی جنبشی آنها اندازهگیری میشود .مقدار

در همان الیه انرژی یا الیه با انرژی باالتری باشد .در نتیجه

انرژی جنبشی الکترون گسیل شده (الکترون اوژه) ،به کمک

این الکترون انرژی کامالً مشخصی به نام انرژی اوژه دارد .با

انرژی یونش الیه ای که الکترون اوژه در آن الیه قرار دارد و

توجه به این که انرژی الکترون اوژه خروجی ،به اختالف

انرژی انتقال الکترون ،تعیین می شود .بنابراین انرژی

انرژی الیه های اتم بستگی دارد ،با اندازه گیری انرژی

الکترون اوژه با تغییر انرژی باریکه الکترون های فرودی،

الکترون اوژه می توان نوع اتم را مشخص کرد .چنان چه

تغییر نمی کند .توزیع انرژی الکترون های اوژه نسبتا تیز

حفرۀ اولیه در الیه ایجاد شده باشد ،یک الکترون از تراز

است که انرژی آن ها به وسیله تحلیل گرها ،آشکار سازی

Lاین حفره ،جای خالی را پر می کند و الکترون الیه  L2,3به

می شود .از آن جایی که انرژی های الکترون های اوژه به

صورت الکترون اوژه از سطح خارج می شود .انرژی

اندازه ای است که عمق فرار این الکترون ها را محدود می

الکترون اوژه به صورت زیر مشخص میشود

کند ،این طیف نگاری یک آنالیز حساس به سطح است که
با استفاده از آن می توان عمق  0.تا  3.آنگستروم را مطالعه
کرد .الکترون های اوژ ای که از عمق  07آنگسترومی سطح
به تحلیل گر میرسند ،انرژی برابر با  0...الکترون ولت
دارند.

با کنده شدن الکترون از الیه داخلی و پرتاب آن به بیرون از
اتم ،اتم یونیزه می شود  .از بازآرایی الکترونی اتم یونیزه،
الکترون دوم که انرژی آن معین است آزاد می شود و انرژی
آن یکی از مشخصه های اتم یونیزه است .بازآرایی نتیجه
رقابت میان نیروی دافعه ناشی از برهم کنش الکترون-
الکترون و نیروی جاذبه ناشی از برهمکنش الکترون  -هسته
است که در نهایت نیروی دافعه بر جاذبه غلبه می

کند.

اصول فرایند اوژه در شکل  0نشان داده شده است .الکترون
فرودی اولیه که انرژی  0تا  7کیلوالکترون ولت دارد ،با
یونیزه کردن الیه

یا  Lو پرتاب یک الکترون به بیرون از

اتم ،یک جای خالی (حفره) در آن الیه ایجاد می کند.
الکترون فرودی و الکترون جدا شده از اتم ،اتم را با انرژی
نامعلومی ترک می کنند .بنابراین ساختار الکترونی اتم یونیزه
شده بازآرایی می شود که در این بازآرایی یک الکترون از
الیه با انرژی باالتر این حفره را پر می کند .این گذار با آزاد
شدن انرژی همراه است که میتواند به صورت تابش فوتون

که در آن

انرژی الکترون اوژه،

in

انرژی الیه Lو

L2,3

انرژی

انرژی الیه ،

L

الیه  L2,3است.

برای هر اتمی ،تعدادی گذار های اوژه اتفاق می افتد که
گذاری با بیشترین احتمال بیشترین شدت را دارد .بنابراین
در طیف نگاری الکترونی اوژه ،هر اتم یک انرژی اوژه

اصلی و انرژی های اوژه فرعی دارد که به شناسایی اتم
کمک می کنند .در فرایند اوژه همواره دو حفره نهایی بر
جای می ماند ،وقتی اتم در یک جامد قرار داشته باشد ،این
دو حفره می توانند در نوار ظرفیت ایجاد شوند .در حالت
کلی بیشترین شدت که در فرایند اوژه مشاهده می شود
مربوط به وضعیتی است که دو حفره نهایی در ناحیه ای با
بیشترین چگالی حالت در نوار ظرفیت بوجود آمده باشد.
در شکل  0انرژی های اصلی اوژه برحسب عدد اتمی

مشخص شده

است.

شکل  3طرح واره ی طیف نگاری الکترون اوژه را نشان می
دهد که شامل یک تفنگ الکترونی است که باریکه الکترونی
با انرژی  0تا  7کیلوالکترون ولت تولید مدی کدندد .یدک
تحلیلگر آینهای استوانهای irror na zer

indrica

)

=برای تعیین انرژی الکترونهای اوژه و تعداد آن-ها
معموالال بده صدورت
ً
به کار برده می شود .تفنگ الکترونی

555

روشهای شناسایی نانوساختارها -روش های طیف سنجی -قسمت پنجم :طیف نگاری الکترو های اوژه AES

ستاد توسعه فناوری نانو

شکل  -0انرژی های اصلی الکترون اوژه بر حسب عدد اتمی برای گذارهای مختلف، LL
اولیه در الیه

Lو  NN.گذار  LLنشان می دهد که حفرۀ

ایجاد شده است ،یک الکترون از تراز  Lاین حفره یا جای خالی را پر کرده است و الکترون الیه Lبه صورت الکترون اوژه از سطح
خارج شده است.

هممحور با

- -

نصب می شود که میدان قوی بدیدن دو
 ،الکترونهای اوژه را به سدمدت

برای تولید الکترون از تفنگ الکترونی استفاده می شود که

آشکار ساز هدایت می کند .به کمک یک تبدیلکننده تدعدداد

از منبع تولید الکترون و لنزهای الکترومغناطیسی تشکیل

استوانۀ هممحور در

الکترونها در واحد انرژی یعنی  dN dمشخص

شده است (شکل .) 4تولید الکترون می تواند بر اساس

میشود.

پدیده ترمویونیک باشد که با عبور جریان ،فیالمان آن قدر

-

در این بخش ،قسمتهای مختلف دستگاه طیف نگار الکترون

گرم می شودکه الکترون انرژی کافی برای غلبه بر تابع کار

اوژه توضیح داده می شود که شامل منبع تولید الکترون،

فلز را پیدا می کند و گسیل الکترون از فلز ر می دهد.

تحلیلگر انرژی و آشکارساز

است.

برای این منظور معموال از فلز تنگستن استفاده می شود که

شکل  - 3طرح واره یک سیستم طیف نگار الکترون اوژه با تحلیلگر .
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شکل  -4طرح واره تولید الکترون با استفاده از ( )0فیالمان تنگستنی بر اساس پدیده ترمویونیک )0( ،هگزا بوراید النتانیم  (LaBبر اساس
پدیده ترمویونیک و ( )3تفنگ گسیل میدانی بر اساس پدیده تونل زنی.
na zer

تابع کار آن  4.7الکترون ولت است که دمای مورد نیاز برای

erica

= na zer

گسیل الکترون از آن نیز  03..کلوین است .ترکیب دیگری

He i
irror

(و

H = oncen ric

indrica

(

در

استفاده می شود .شکل 7

که برای گسیل الکترون به دمای کمتری ( 00..کلوین) نیاز

تحلیلگر آینه ای استوانه ای،

را نشان میدهد که متشکل

دارد که ناشی از تابع کار اندک آن ( 0.7الکترون ولت)

از دو استوانه هم مرکز است که تفنگ الکترونی درون

است .روش دیگر برای

تحلیلگر قرار گرفته است .با تغییر پتانسیل اعمال شده به

تولید الکترون استفاده از پدیده گسیل میدانی است که

استوانه خارجی ،تعداد الکترون ها بر حسب انرژی جنبشی

معموال تنگستن تک کریستال به صورت سوزنی با قطر

آنها شمارش می شود و شدت آنها تعیین می شود . dبه

حدود  7.نانومتر در میدان الکتریکی قرار می گیرد که بر

اندازه روزنه های تعبیه شده روی استوانه داخلی بستگی

اساس تابع کار فلز و میدان الکتریکی اعمال شده الکترون

دارد که اگر  dبسیار کوچک باشد تعداد الکترون کمتری از

ها از فلز به بیرون تونل می زنند .از لنزهای الکترومغناطیسی

d

است ،هگزا بوراید النتانیم

(LaB

برای متمرکز کردن ،شکل دادن پرتو الکترونی گسیل شده
استفاده می

شود.

آن عبور می کند و در نتیجه سیگنال ضعیفی داریم و اگر
بسیار بزر

باشد قدرت تفکیک کاهش می یابد .با توجه به

این که سیگنال الکترون اوژه ضعیف است ،چنان چه زاویه

- -

محور استوانه با روزنه های تعبیه شده روی استوانه داخلی

تحلیلگرهای انرژی ،الکترون ها را بر اساس انرژی آنها با

 40درجه باشد ،بیشترین تعداد الکترون به آشکارساز می

(dجدا می کند .یعنی

رسد.

فقط الکترون ها با انرژی خاص را از خود عبور می دهد .از

- -

قدرت تفکیک مناسب

≅0. - %

آن جایی که تفکیک انرژی در میدان الکتریکی انجام می

الکترون هایی که از تحلیلگر انرژی عبور می کنند در نهایت

شود؛ یک تحلیلگر خوب تحلیلگری است که کمترین

به آشکارساز برخورد می کنند .به علت تعداد ک ِم الکترون

حساسیت را به میدان های خارجی مانند میدان مغناطیسی

ها ،برای تقویت و افزایش تعدا ِد آنها ،از تقویت کننده ها

زمین و یا سایر میدان های مغناطیسی موجود در آزمایشگاه

(ضرب کننده ها) استفاده می شود .یک نوع از ضرب کننده

داشته

باشد.

معموال

تحلیلگرهای

انرژی

مانند

ها ،فوتوضرب کننده های
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شکل  - 7تحلیلگر آینهای استوانهای،

که به صورت صفحه های متوالی یا به صورت شیپوری

می توان موقعیت پیک ها را با طال که فلزی پایدار است و

ساخته می شود .هر الکترون پس از برخورد ،چند الکترون

به راحتی در واکنش های شیمیایی شرکت نمی کند ،کالیبره

تولید می کند و هر یک از الکترون های تولید شده نیز به

کرد زیرا جابه جایی پیک های طال فقط می تواند به دلیل

نوبه خود الکترون های بیشتری را تولید می کنند و به این

باردار شدن نمونه باشد .در بعضی موارد می توان با پرتاب

ترتیب جریان قابل مالحظه ای از الکترون ها ایجاد می

الکترون ،بار مثبت نمونه را جبران کرد و یا در مواد جامد و

شود .گاهی نیز برای شمارش الکترون ها صفحات

رسانا با اتصال مناسب نمونه به زمین می توان بر مشکل

فلوئورسان استفاده می شود که برخورد الکترون ها را به

باردار شدن نمونه فائق آمد .در عمل بیشتر نمونه ها جامد

تابش نور تبدیل می کند و یک دوربین در پشت این

اند که می توانند به صورت پودر یا غیر پودری باشند .در

صفحات ،تعداد الکترون ها را در هر انرژی ثبت می

کند .

مورد نمونه های پودری ،می توان آنها را تحت فشار به

-

صورت قرص درست کرد و یا بر روی یک سطح آغشته به

نمونه در نزدیکی ورودی تحلیلگر انرژی قرار می گیرد تا

یک ماده چسبنده (مانند چسب کربن) ثابت نگه داشت .از

الکترون های خروجی از سطح در ابتدای ورود به تحلیلگر

U ra Hi

آن جایی که اکسیدهای فلزی در خال بسیار باال

در اثر اعمال میدان الکتریکی به میان استوانه ها هدایت

UHV

 Vacuuاکسیژن سطحی خود را از دست می دهند

شوند و پیش از رسیدن به آشکارساز از نظر مقدار انرژی

بایستی مدت زمان آزمایش آنها کوتاه باشد .در دستگاه

تفکیک شوند .از آن جایی که در این آنالیز سطح نمونه ها

امکان بمباران سطح نمونه و الیه برداری به کمک تاباندن

(U ra Hi

پرتویی از یون های گاز نجیب مانند آرگون وجود دارد .در

نیاز است تا سطح با مولکول های آب و

این حالت هم زمان با الیه برداری از سطح ،آنالیز اوژه در

بررسی می شود بنابراین به خال بسیار باال
UHV

Vacuu

نشود .

عمق نمونه انجام می شود و با ثبت فاصله قله تا قله پیک

نمونه ها می توانند جامد ،مایع و گاز باشند که در تمامی آن

هر عنصر بر حسب زمان (یا محاسبه عمق نمونه با در دست

ها مشکل باردار شدن نمونه بر اثر خروج الکترون وجود

داشتن سرعت و زمان کندوپاش) رفتار هر عنصر بر حسب

دارد که در اثر باردار شدن نمونه ،پیک ها حرکت می کنند.

عمق مشخص می شود (شکل )7

مولکول های دیگر پوشیده
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شکل  -7تحلیل عمقی اوژه .طیف شدت قله تا قله پیک اوژه بر حسب زمان کندوپاش که غلظت سیلیکون ،کربن ،نیتروژن و اکسیژن را در
نمونه مورد بررسی ،نشان می دهد.

شکل  -5مقایسه (الف) طیف مستقیم شدت الکترون های اوژه و (ب) مشتق طیف شدت الکترون های اوژه برای وضوح بیشتر پیک های
اوژه برای عنصر مس.
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شکل - 0الگوی پیک اوژه برای (الف) سلنیم و (ب) ایندیوم و تصویر میکروسکوپ روبشی
-

-

طیف اوژه بر حسب انرژی جنبشی نمایش داده می شود

با استفاده از طیف نگاری الکترون اوژه می توان توزیع اتم

(شکل  .)5الکترون های ثانویه جدا شده ،یک طیف زمینه
نسبتاً بزر

ها در سطح را به صورت یک تصویر مشخص کرد .برای

دارند و الکترون های اوژه به صورت قلههای نه

این منظور باریکۀ الکترون فرودی سطح نمونه را جاروب

چندان بزرگی روی این طیف زمینه قرار می گیرند .همان

می کند و در هر نقطه خاص ،نوع و غلظت عنصر موردنظر

طور که در شکل  5ب نمایش داده شده است برای وضوح

را مشخص می کند .شکل  0الف و ب تصاویر اوژه روبش

بیشتر پیک ها ،از طیف شدت الکترون های اوژه ،مشتق
گرفته می

( نمونه

u( n, a e

شده و شکل  0ج تصویر الکترون روبشی

شود.

a e

( n,را نشان می

( نمونهu

دهد.

فهرست

ا
. a , . F., o en o e, . n n roduc ion o ur ace
na i b X and
, 2nd di ion, Ne
or , i e
(2003 .
2. ru on, . ur ace
ic , 2nd di ion, Ne
or ,
Ox ord Uni er i
( re
.
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الیه های بسیار نازک است .این روش قادر به اندازه گیری

ضریب شکست ،ضریب جذب و ضخامت الیه های نازک

3

است .این وسیله بر این اساس کار می کند که بازتاب از
فصل مشترک (سطح) دی الکتریک می تواند قطبش و فاز
موج ورودی را تغییر دهد .این تغییرات به ضریب شکست

6

ماده بستگی دارد .این روش می تواند خواص مختلفی از
قبیل ضخامت ،خواص نوری ،مورفولوژی و حتی ترکیبات

بیضی سنجی

i o er

روشی نوری است که برای

مطالعه و بررسی الیه های نازک ،ویژگی های نوری
(ضریب شکست ،ضریب جذب و توابع دی الکتریک)
سطوح و فصل مشترک مواد استفاده می شود و می توان با
استفاده از آن ضخامت ،مورفولوژی ،یکنواختی سطح،
ریختشناسی

oo

or

(  ،کیفیت بلور ،ترکیب شیمیایی و

رسانایی مواد را ارزیابی کرد .در بیضی سنجی ،معموال
شکست نور بررسی می شود و ویژگی هایی مانند ضخامت
نمونه ،ضریب شکست و ویژگی های دی الکتریک ،موجب
تغییرات در حالت نور قطبیده می شود .در بیضی سنجی

تغییراتی که نور قطبیده پس از بازتاب یا عبور متحمل می
شود مورد مطالعه قرار می گیرد که با بررسی تغییرات
قطبش نور بازتاب شده از نمونه ،می توان در مورد الیههایی
که ضخامت کم تر ازطول موج نور دارند ،اطالعاتی مانند
ترکیب شیمیایی و رسانایی نیز به دست

آورد.

بیضی سنجی یک روش توانمند و غیرمخرب برای آنالیز

شیمیایی الیه را نیز مشخص کند .همچنین بیضی سنجی
می تواند برای اندازه گیری ضخامت الیه هایی با ضخامت

نانومتری که روی زیرالیه های مختلف قرار دارند ،استفاده
شود .حتی به کمک این روش می توان نمونه های چندالیه
ای

u i a er

( را نیز بررسی و مطالعه

نمود.

بیضی سنجی در حوزه هایی از قبیل زیست شناسی و
پزشکی نیز روز به روز بیش تر مورد توجه قرار می گیرد.
بیضی سنجی یک روش اپتیکی بسیار حساس است .این
حساسیت به دلیل تغییر فاز نسبی نور قطبیده ای است که از
یک الیه نازک منعکس میشود و یا از میان آن عبور میکند.
اندازه گیری این تغییر فاز را می توان در یک طول موج یا
چندین طول موج و در یک زاویه برخورد یا در زوایای
برخورد متفاوت انجام

داد .

در این روش نور منبع به عنوان موج الکترومغناطیسی و
غیرقطبی ،به وسیله قطبی کننده

o arizer

 ،خطی و قطبیده

شکل  -0طرح واره بیضی سنج که شامل منبع نور ،قطبی کننده ،جبران کننده ،آنالیزور و آشکارساز است.
* نفیسه شریفی (نویسنده اول)  -دکتری تخصصی  -مهندسی فناوری نانو  -دانشگاه صنعتی شریف پژوهشکده علوم و فناوری نانو
* فهیمه بهزادی (نویسنده دوم)  -دکتری تخصصی  -فیزیک  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم گروه فیزیک
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میشود .سپس توسط یک جبران کننده

en a or

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 ، coقطبش در صفحه فرود و  rمولفه نوسانی عمود بر صدفدحده فدرود

خطی به قطبش دایرهای تبدیل میگردد .سپس نور حاصل به است (شکل  .) 0با توجه به این نسبت دو مقدار اندازه گیری
نمونه می رسد .بعد از برخورد نور قطبیده شده به نمونه و می شود .بیضی سنجی روشی دقیق و تکرارپذیر است .بیضی
بازتاب از سطح نمونه و به ترتیب پس از عبور از جبران سنجی به پخش نور حساس نیست و در آن نیازی به نمونده
کننده دیگر و همچنین عبور از قطبی کننده دوم که آنالیزور مرجع برای تصحیح روش وجود ندارد .در نمونه هایی کده
نامیده می شود ،به آشکارساز می رسد تا شدت آن تعیین الیه از نظر نوری کامال یکنواخت ،همگن و همسانگرد باشد،
شود .در نهایت متغیرهای بیضی سنجی( و )ψاز رابطه اصلی با استفاده از داده های  ψو

به طور مستدقدیدم مدی تدوان

بیضی سنجی محاسبه می گردند و با مدل سازی این توابع به خواص مواد را به دست آورد .اما در نمونه های پیچیده تدر،
وسیله بانک اطالعاتی ،میتوان به خواص نوری الیه پی برد .با در نظر گرفتن ثابت های نور مانند تابع دی الکتریدک یدا

ت هر یک از الیده هدا
نقشه خواص در یک ناحیه مشخص سطح با استفاده از ضریب شکست و پارامترهای ضخام ِ
بیضی سنجی نیز امکان پذیر است .به جای جبران کننده می بایستی یک مدل طراحی
توان از مدوله کننده فاز

a e- odu a or

شود.

نیز استفاده کرد .در بیضی سنجی برای هر طول موج طیف ،حداقل دو کمیت

شکل 0طرح واره ای از دستگاه بیضی سنج را نشان می دهد .اندازه گیری می شود و در این روش نسبت شدت ها به
در بیضی سنجی ،زاویه تابش برابر با زاویه بازتاب است .نور جای شدت اندازه گیری می شود .بنابراین این روش کم تر
با قطبش موازی یا عمود بر صفحه تابش (صفحه تابش عمود تحت تأثیر شرایط محیط ،تغییر شدت نور منبع است .بیضی
بر نمونه است) به ترتیب نور قطبیده و نامیده مدی شدود سنجی بی نیاز از اندازه گیری مرجع

است.

(شکل  .)0دو تابش تقویت شده و بعد از بازتاب از سطح از جمله مدل هایی که برای محاسبه توابع دی الکتریک در
به حالت اولیه خود بر می گردند که به ترتیب دارای دامدنده بیضی سنجی به کار گرفته می شود ،مدل نوسانی لورنتس
های  rو  rهستند و نسبت  rبه  rبر اساس معداددلده زیدر
اندازه گیری می

شود.

r = an(ψ ei

ode

(Loren z O ci a or

است .معادله سلمیر

eier

e

( که

در محاسبه توابع دی الکتریک در مواد عایق استفاده می
=r

شود ،و معادله کوشی

ua ion

تغییرات قطبش) anψ ،نسبت دامنه بازتاب است که نسبت دیگری هستند .مدل درود

( auc

rude

نیز مدل های

( نیز در مورد فلزات به کار

تغییرات برای نور با قطبش و را نشان می دهد و بیانگر گرفته می شود .برای محاسبه توابع دی الکتریک در مواد بی
جابه جایی نسبی فاز است که در بیضی سنجی این دو کمیت شکل از معادله
( ) anψو

اندازه گیری می شود . rبیانگر مولفه نوسداندی محیط موثر

Tauc-Loren z

T eor

ediu

و در مواد بلوری از تئوری

ec i e

( استفاده می

شود.

شکل  -0نمایش صفحه تابش ،نور با قطبش و  .صفحه تابش شامل پرتو فرودی و بردار عمود بر سطح نمونه و پرتو بازتاب شده است.
نور با قطبش موازی صفحه تابش و نور با قطبش عمود بر صفحه تابش است.
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-

پایین اندازه گیری می شود .این دستگاه می تواند اندازه

بعضی از دستگاه های بیضی سنج دارای آنالیزور چرخان اند

حفره ها و توزیع آن ها در الیه های بسیار نازک با ضخامت

که در آن ها از سیستم چرخش هم زما ِن آنالیزور برای

کم تر از  0.نانومتر را نیز شناسایی

ی نو ِر قطبیده شده پس از بازتاب از سطح استفاده
شناسای ِ

در نوع دیگری از بیضی سنج از طیف سنجی مادون قرمز

می شود .با اعمال اصالحات به گونه ای که آنالیزور به

استفاده می شود که در مطالعه نمونه های رسانا به کار گرفته

کمک موتور حول محور تابش چرخانده شود ،می توان

می شود که با تلفیق بیضی سنج با یک میدان مغناطیسی

بیضی سنج های معمولی را به بیضی سنج با آنالیزور

خارجی می توان چگالی ،تحرک نوری ،بارهای آزاد و جرم

کند .

چرخان تبدیل کرد .سرعت این نوع آنالیزور سریع است و

مؤثر را بررسی

جمع آوری داده ها ،آنالیز آن ها و تعیین ضخامت در حدود

در دستگاه های بیضی سنج با یک طول موج از یک منبع

ی ضخامت در
 7ثانیه قابل انجام است .دقت اندازه گیر ِ

نور تک طول موج استفاده می شود که در بیضی سنجهای

کرد.

حدود یک آنگستروم است .بیضی سنج با آنالیزور چرخان

لیزری معموال یک لیزر در ناحیه مرئی (مانند

به دلیل دقت و سرعت باال در بررسی واکنش ها به ویژه

طول موج  730نانومتر) به کار گرفته می شود .این نوع

واکنش هایی که در الیه نازکی بر روی سطح روی می دهد،

بیضی سنج ،پرتو لیزر را روی یک نقطه متمرکز می کند و از

استفاده می

شود.

لیزرHe-Ne

با

آن جایی که قدرت لیزر نسبت به منابع با گستره ای از طول

در بعضی دیگر از بیضی سنج ها از یک مدوالتور قطدبدیدده

موج ها بسیار بیشتر است از این نوع بیضی سنج می توان

استفاده می شود که دقت آن در اندازه گیری زوایدا ....0

برای تصویر برداری استفاده

کرد.

درجه است و حدود  3.ثانیه زمان نیاز است تا ثابت هدای

در بیضی سنج طیف سنج ،گستره ای از طول موج ها،

نوری  nو در یک طول موج تعیین

شود.

فرابنفش ،مرئی و مادون قرمز به نمونه تابیده می شود و

در بیضی سنج های هم زمان  ( n i uکه روشی دینامیکدی

میتوان ضریب شکست و یا توابع دی الکتریک را در گستره

است برای ثبت تغییرات نمونه در حین فرایندهایی مداندندد

طول موج به دست آورد و با داشتن این کمیت ها سایر

رشد الیه نازک ،تمیز شدن نمونه ،اثر اسیدشویی ها ،ایجداد

ویژگی های فیزیک مواد را بررسی کرد .بیضی سنج مادون

خراش در شرایط ویژه استفاده می شود .در بیضی سنج های

قرمز ویژگی های ارتعاشات شبکه و بار نمونه را تعیین می

هم زمان می توان سرعت رشد یا سرعت فدرایدنددی کده

کند و در سایر نواحی طیف برای بررسی ضریب شکست و

مطالعه می شود را تعیین کرد و همچنین تغییرات خدواص

خواص الکترونی مواد مورد استفاده قرار می

نوری نسبت به زمان اندازه گیری می شود .در ایدن روش

چنان چه امکان تبدیل نور پالریزه و به یکدیگر وجدود

وسایل جانبی مانند آینه عدسی و منشور برای متمرکز کردن

نداشته باشد از بیضی سنج های معمولی استفاده مدی-شدود

نور روی نمونه نیاز است .می توان بیضی سدندجدی را در

که می تواند برای نمونه های بی شکل و مواد بدلدوری بدا

گستره ای از طول موج و با استفاده از آشکارسازهای چندد

شود .

کانال مانند

و یا در تک طول موج ،انجام

داد .

ساختار مکعبی به کار برده

در دستگاه بیضی سنج ،با اسدتدفداده از

گیرد.

بده عدندوان

در دستگاه های بیضی سنج با قابلیت تخلخل سنجی،

آشکارساز می توان به طور لحظه ای تصویر تهیه کدرد کده

تغییرات ویژگی های نوری و ضخامت ،در حین فرایند

اطالعات مفیدی درباره ضخامت الیه و ضریب شدکدسدت

جذب و یا واجذب مواد فرار در فشاراتمسفر یا فشارهای

نمونه ارائه می کند .در بیضی سنج های لیزری ،نور لیزر بعد
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از عبور از قطبی کننده و سایر قسمت های بیضی سندج بده این گونه فرایندها متفاوت از تشکیل الیه های دائمی

صورت بیضوی قطبیده می شود و سپس این نور قطبیدده از اکسیدی است که امکان مطالعه آن ها با استفاده از بیضی
سطح نمونه بازتاب می شود و پس از عبور از آنالیدزور ،در سنج ممکن
تصویر تشکیل می

شود.

نیست.

از روش بیضی سنجی در مطالعه اکسیداسیون نیمهرساناها و

-

فلزات در محیط های مختلف می توان استفاده کرد که می

با استفاده از این بیضی سنج حتی الیه هایی که ضخامت آن توان رشد الیه اکسید روی سطح را در محیط های گازی یا
ها کمتر از ضخامت یک اتم منفرد است را نیز می توان محیط های مایع بررسی کرد .این بررسی در مورد الیه های
بررسی کرد .نمونه مورد مطالعه بایستی متشکل از تعدادی نیتریدی و یا سولفیدی روی سطح نیمه رسانا و فلزات در
الیه مشخص باشد و از نظر نوری یکنواخت ،ایزوتروپ دماهای مختلف امکان پذیر است .این روش در مطالعه

(دارای خواص فیزیکی مشابه) و غیر جاذب باشد .چنان چه فرایند الکتروشیمی نیز استفاده می شود که با استفاده از
نمونه ای این ویژگی ها را نداشته باشد باید از تکنیکهای بیضی سنج می توان فصل مشترک الکترود -الکترولیت را به
پیشرفته تر بیضی سنجی استفاده

کرد.

طور هم زمان بررسی کرد .می توان بیضی سنجی را هم زمان

-

با سایر روش های اندازه-گیری الکتروشیمیایی (مانند ولتاژ

بیضی سنجی کاربردهای گوناگونی در علوم مختلف دارد که – جریان و ظرفیت) انجام داد .فرایندهای الکتروشیمیایی
معموال برای شناسایی سطح مشترک و الیه های نازک مانند جذب یونی ،اکسیداسیون آندی ،خوردگی ،غیر فعال
استفاده می شود .همان طور که گفته شد تغییر شکل حالت سازی و جال دادن الکتریکی را می توان با استفاده از بیضی
قطبش نور در اثر بازتاب ،اساس کار بیضی سنج در تعیین سنج مطالعه و بررسی کرد .در صنعت نیمه رسانا ،برای اندازه
خواص نوری مواد است که با آن می توان تفاوت نمونه های گیری ضخامت الیه هایی مانند اکسیدها و نیتریدها روی
الیه نازک و توده و نمونه هایی که در برابر نور ایزوتروپ یا سیلیکون به خصوص با ضخامت های کم تر از 7..
غیر ایزوتروپ هستند را بررسی

کرد.

آنگستروم از روش بیضی سنجی استفاده می

شود.

بیضی سنجی الیه های نازکی که بین زیرالیه و محیط تشکیل یکی از کاربردهای بیضی سنجی در داروسازی و پزشکی
شده اند منجر به تعیین ضخامت و خواص نوری الیه می است که واکنش آنتی ژن–آنتی بادی در الیه های نازک قابل
شود .اندازه گیری ها معموال به صورت تابعی از طول موج بررسی است .از طرفی بیضی سنجی برای مطالعه آسیب های
انجام می شود .در واقع بیضی سنجی روشی مناسب برای ناشی از تشعشع در جامدات ،آسیب دیدگی مکانیکی سطوح
بررسی الیه های نازک به شمار

میآید.

نیمه رسانا و دی الکتریک کاربرد

دارد.

جذب گونه های مولکولی و یا اتمی روی سطح نمونه هایی
که در محیط مایع یا گاز قرار گرفته اند ،به کمک بیضی
سنجی که تکنیکی غیر مخرب است مطالعه می شود .در

فهرست

بعضی از واکنش ها ،فرایند جذب به طور مثال با اعمال
حرارت برگشت پذیر است (که به آن واجذب گفته می
شود) و با استفاده از بیضی سنج واکنش هایی از این نوع را
نیز می توان مطالعه و بررسی قرار داد .بایستی اشاره کرد که
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ریاست جمهوری
معاونت علمی و فناوری
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

مفاهیم پایه
نانوساختارها
روشهای سنتز نانوساختارها
روشهای شناسایی نانوساختارها

فصل چهارم
روشهای
edu.nano.ir

سازی

سیستم جامع آموزشی فناوری نانو نسخه دو

تجاری سازی

روشهای شناسایی نانوساختارها

کاربردهای فناوری نانو

4

4

ر

1

و طیف سنجی

طیف سنجی رمی

میکروسکوپهای پروبی روبشی

ن ز گیری خو ص مغناطی ی

طیف سنجی نوری

ا

ا

ت ی

روش های پرتو X
نا یز ساختاری
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اساس نام گذاری در دسته بندی دوم که مرسوم تر است،

نوع فاز متحرک ،فاز ساکن و همچنین نوع تعادل ایجاد شده

4

بین دو فاز است .این دسته شامل دو گروه کلی
کروماتوگرافی مایع (فاز متحرک مایع میباشد) و
کروماتوگرافی گازی (فاز متحرک گاز) است.

1
ر

ر

ا

ف

ا

کروماتوگرافی مایع با کارایی باال

ا ار

ا

درتمامی روشهای کروماتوگرافی ،جداسازی بر پایه تفداوت

(H L

مقداری آنالیت (ماده مورد جداسازی) در دو فداز سداکدن

 (H Lاز جمله تکنیک

ae

a ionar

 obi eاندجدام مدی

و متحرک a e

های جداسازی  ( e ara ionمرسوم در بسیاری از علوم

شود .این تفاوت مقدار ،در نهایت منجر به تشکیل تعدادلدی

است .در این مقاله ابتدا به تاریخچه ای از کروماتوگرافی،

( بدیدان

می گردد که آن را با پارامتری به نام ثابت توزیع

و به ترتیب نشان دهنده غلظت

اصطالحات و روابط آن اشاره می شود و در ادامه به نحوه

می کنند .در این رابطه

انتخاب دقیق پارامترهای دستگاهی وآزمایشگاهی به منظور

مولی آنالیت در فازمتحرک و فاز ساکن است.

انجام یک جداسازی کارآمد اشاره می شود .پارامترهایی از
قبیل انتخاب نوع ستون و انتخاب فاز متحرک که به قطبیت
آنالیت بستگی دارد و یا انتخاب آشکارساز مناسب که به

نتایج تحقیقات نشان می دهند که پدیده های فیدزیدکدی و

ساختار و ویژگی های شیمیایی نمونه بستگی دارد .و در

شیمیایی متفاوتی بر روی سرعت جداسازی و همدچدندیدن

نهایت به نحوه آنالیز کمی و کیفی کروماتوگرام اشاره می

پهنای باند دیده شده برای هر آنالیت تاثیر دارند .از بدیدن

شود.

تئوری های موجود که به توجیه و محاسبه این عوامل مدی

-

پردازند ،تئوری بشقابک هدای فدرضدی  ( a eکداربدرد

بدون شک مهمترین و پرکاربردترین روش جداسازی،

بیشتری دارد .در این تئوری فر

روش کروماتوگرافی است.

یک سری الیه های باریک ،افقی وکامال مجزا از هم ،که بده

کروماتوگرافی

ro a o ra

می شود که هرستون از

به وسیله یک گیاه شناس

طور متوالی قرار گرفته اند ،تشکیل شده است .به هر یک از

روسی به نام تسوت ،در اوایل قرن بیستم ( )00.3کشدف

این الیه ها ،بشقابک گفته می شود .در هدرکددام از ایدن

شد .او از این تکنیک برای جداسازی رنگدانه های مختلدف

بشقابکها آنالیت در تعادلی بین فاز متحرک و ساکدن قدرار

گیاهی مانند کلروفیلها و گزانتوفیلها استفاده کرد.

دارد و در نهایت با انتقال بین بشقابکها عمل جدداسدازی

روشهای کروماتوگرافی بر پایه دو مفهوم کلی دسته بدنددی

صورت می پذیرد .کارایی هر ستون به تعداد بشقابک هدای

می شوند :در روش اول ،جداسازی بر اساس مفاهیم فیزیکی

موجود درستون و یا به عبارت دیگر به تعداد تعدادل هدای

صورت گرفته و شامل دو گروه کروماتوگدرافدی سدتدوندی

ایجاد شده در ستون بستگی دارد .بنابراین بدرای بدررسدی

 o u nو کروماتوگرافی سطحی است.

کارایی ستون تعداد بشقابک های فدر

* فاطمه اسفندیاری بیات (نویسنده اول)  -کارشناسی ارشد  -شیمی  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم پایه گروه شیمی
* روح اهلل میرزایی (نویسنده دوم)  -کارشناسی ارشد  -شیمی
* محسن سروری (نویسنده مسئول)  -دکتری تخصصی  -شیمی  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم پایه گروه شیمی
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زیرمحاسبه می کنند .در این رابطه  Hنشان دهنده ارتفاع هر

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

- -

دستگاه و تجهیزات  H Lشامل قسمت های مختلفی است

بشقابک و  Lطول ستون را به نمایش می گذارد.

که در ادامه به آنها اشاره می شود
 -0مخازن حالل :که در آنها فاز متحرک و یا حاللهای
در این مباحث پارامترها و تعاریف مختلف دیگری به منظور شستشو دهنده ستون ریخته شده است.

محاسبه کارایی  ،شرایط آزمایشگاهی و در نهایت اندازه  -0موتور یا پمپ :به منظور انتقال حالل و همچنین نمونه
گیری کمی آنالیت وجود دارند .برای اطالعات بیشتر به منبع در فضای نسبتا طویل ستون نیاز به ایجاد فشاری در سیستم
شماره  0مراجعه شود.

است که برای ایجاد آن حداقل از یک پمپ یا موتور استفاده

-

از میان تکنیک های جداسازی ،کروماتوگرافی مایع با کارایی
باال H L

ro a o ra

er or ance Li uid

Hi

بیشترین رشد و کارایی را داشته است و سالیانه میلیونها دالر
صرف خرید و فروش دستگاههای  H Lدر دنیا می شود.
علت این رشد را می توان به حساسیت باال ،تعیین مقدار
کمی با صحت باال ،قابلیت آنالیز نمونه های غیرفرار و
حساس به دما که با تکنیک

(کروماتوگرافی گازی)

امکانپذیر نیستند ،نسبت داد.

در مورد قطبیت فاز های ساکن و متحرک یک قاعده کلی
وجود دارد .طبق این قاعده ،قطبیت حل شونده و فاز
متحرک باید نزدیک به هم باشد ،ولی با فاز ساکن اختالف
داشته باشد .ترتیب قطبیت گروه های عاملی در ترکیبات به
صورت زیر است
هیدروکربن<اترها<استرها<کتونها<آلدئیدها<آمیدها<آمینها<الکلها

خصوصیات فاز متحرک در  H Lدر زیر آمده است
 درصد خلوص باال(حاللهایی با درصد خلوص بسیار باال،

 ، H Lدر بازار موجود است که قیمت باالیی نیز

دارد.
 نقطه جوش باالتر از دمای ستون ( به خصوص در مواردی
که با گرمکن  (O enکار می شود).
واکنش پذیری کم

( ner ne

 قابلیت تطابق با آشکارساز

جریان ثابتی بر روی فاز ساکن حرکت داده می شود .فشار
سیستم به اندازه (سایز) ذرات موجود در ستون ،گرانروی
(Vi co iو سرعت جریان فاز متحرک بستگی دارد .بسته
به نوع جداسازی ،میزان سرعت جریان فاز متحرک تعیین می
گردد .در مواردی که با تعددی از آنالیتها مواجه هستیم ،هر
گونه جدا شده خود را به صورت یک پیک در کروماتوگرام
نهایی نشان می دهد .در سرعت جریان کمتر فاز متحرک ،
فاصله بین پیک ها افزایش یافته و جداسازی بهتری خواهیم

- -

rade

می شود .حالل (فاز متحرک) توسط پمپ با سرعت و

داشت .معموال گفته می شود که در ستون هایی با قطر
مرسوم (کمتر از 7
in

) سرعت جریان نباید باالتر از 0.7

باشد چرا که باعث صدمه زدن به ستون و کاهش

عمر مفید آن می شود.

به عنوان فاز متحرک ،مخلوطی از حالل ها در ازای یک
حالل خالص می تواند به کار گرفته شود .نسبت اجزاء فاز
متحرک در طی یک تزریق ممکن است ثابت باشد که در این
صورت به آن روش ایزوکراتیک  ( ocra icگفته می شود.
در حالتی دیگر که به آن روش گرادیانت  radienگفته می
شود ،طی یک تزریق و با پیشرفت زمان ،طبق برنامه ای که
از قبل برای سیستم تعریف شده است ،درصد متفاوتی از دو
یا چند حالل مخلوط شده و در سیستم توسط پمپ جریان
می یابد .

 -3تزریق کننده  ( njec orتزریق نمونه ،بسدتده بده ندوع
دستگاه ،به دو شکل دستی و یا خودکار انجام می گیدرد .در
555
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روش خودکار ،نمونه در ظروف مخصوصی ریخته شدده و

شستشو ،بسته به نوع ستون ،حالل متفاوتی را با ترتیب

در محل تعبیه شده در دستگاه قرار می گیرد .پس از ایندکده

خاص انتخاب می کنیم .برای مثال در ستون های غیرقطبی

اپراتور دستور تزریق را (از طریق نرم افزار ) می دهد ،نمونه

پس از اتمام کار ،ابتدا ستون را با یک حالل قطبی (معموال

توسط یک سرنگ به سیستم منتقل مدی شدود .در روش

آب) و سپس با یک حالل غیرقطبی (معموال متانول)

دستی ،از سرنگ هایی با ظرفیت های مختلف برای تزریدق

شستشو می دهند .

نمونه استفاده می شود .حجم نمونه تزریق شده (در هر دو

 -7آشکارساز  ( e ec orآشکارساز بر اساس نوع آنالیت

روش) ،به حجم حلقه نمونه بردار  (Looبستگدی دارد و

انتخاب می شود .به طور کل یک آشکارساز خوب باید

مقدار آن معموال در حد  7تا  7..میکرولیتر است .ندمدونده

دارای ویژگی های زیر باشد

ابتدا وارد این حلقه شده و پس ازآماده شدن سیدسدتدم بده

حساسیت باال

همراه فاز متحرک وارد ستون می شود .

غیر مخرب بودن( :(Nonde ruc i eدر طول روند

 -4ستون :پس از تزریق ،نمونه ابتدا وارد قسمتی بده ندام

شناسایی نمونه را تخریب نکند.

پیش ستون  ( re-co u nیا ستون محافو uard co u n

 پاسخ خطی به غلظت در دامنه وسیع (برای سهولت در

می شود .نقش این ستون محافظت از ستون اصلدی اسدت.

محاسبات)

طول این ستون معموال در حد سانتی متر است و جنس آن

درادامه به تعدادی ازآشکارسازهای مرسوم اشاره می شود

از فوالد ضد زنگ است .ماده پدرکدندندده  ac inسدتدون

الف -از پر کاربردترین انواع آشکارساز ،طیفسنج UV-Vi

محافو از جنسی مشابه ماده پرکننده ستون اصلی است .هدم

است که برای اجسامی که در این ناحیه جذب داشته باشندد

جنس بودن نوع پرکننده این مزیت را دارد که اگر مداده ای

مورد استفاده قرار می گیرد .در این آشکارساز با استفاده از

که با ذرات ستون وارد واکنش شود در نمونه موجود باشدد،

تفاوت میزان جذب نمونه با منبع نوری اولیه و در نهایت با

در ابتدا در ستون محافو به دام افتاده وستون اصلی را دچار

استفاده از قانون بیر المبرت غلظت نمونه اندازه گیری مدی

آسیب نمی کند .طول ستونهای اصلی دستگاه معموال حدود

شود .در مواردی که از این آشکارساز استفداده مدی شدود

 03- 3سانتی متر بوده و درون ستون را با موادی کده بده

انتخاب طول موج مناسب یکی از مواردی است کده مدی

یکی از دو فرم پوسته دار و یا متخلخل است ،پر کرده اندد.

بایست مد نظر قرار بگیرد ،در طول موج انتخابدی ،ندبدایدد

سایز این مواد پرکننده که بر کیفیت جداسازی تاثیر فراواندی

مزاحم های موجود در نمونه و همچنین حالل جذب داشته

دارد متفاوت بوده و معموال در حد  3تا  7میکرومتر است.

باشند.

ستون می تواند قطبی و یا غیرقطبی باشد .از مرسوم تدریدن

ب -آشکارساز ضریب شکست ،اساس کار این آشکارساز بر

O

مبنای تغییراتی است که در ضریب شکست سیستم حالل به

اشاره کرد .جنس ستونها از فوالد ضد زنگ است .پدس از

تنهایی و سیستم حالل همراه با نمونه ،ایجاد می شود.پاسدخ

ورود نمونه به ستون ،بر اساس تفاوت قدطدبدیدت ،اجدزاء

این آشکارساز به حرارت وابسته بوده و به همدیدن دلدیدل

مختلف نمونه در زمان های متفاوتی با نام زمدان بدازداری

معموال به ندرت ازآن استفاده می-شود .

 Re en ion Ti eاز یکدیگر جدا شده و برای تشدخدیدص

ج -آشکارساز فلورسانس ،حساس تر از آشکارساز UV Vi

ستون های غیرقطبی میتوان به

 ،اکتادسیل سیدالن

نوع ماده به سمت آشکار سازe ec or

هدایت می شوند.

است ولی ترکیبات کمی موجودند که خاصیت فلورسداندس

در نهایت پس از اتمام کار باید ستون را شستشو دهیم .برای

داشته باشند درنتیجه کاربرد این آشکارساز نیز محدود است.
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شکل -0نمایی از دستگاه H L

د  -آشکارساز الکتروشیمیایی ،که عملکرد آن بر پایه واکنش

بررسی نمونه در حضور مزاحمهای شیمیایی اشاره کرد.

های اکسید و احیا می باشد و شامل روشهای آمپرومتری

در صورتیکه از هیچ کدام از این موارد نتوان استفاده کرد ،از

 ، o aro raکلون سنجی

مشتق سازی(ایجاد تغییرات شیمیایی روی نمونده) جدهدت

ero e r

 ،پالروگرافی

 ou o e rو هدایتسنجی  onduc o e rاست.

-آشکارساز طیف سنج جرمی(

ایجاد نمونه فعال در هر یک از این آشکارسازهای ذکر شده

) :این مورد امدروزه بده

دلیل مزایای زیادی که دارد به طور وسیعی مورد اسدتدفداده
قرار می گیرد.از این جمله میتوان به حد تشخیص

استفاده می شود .شکل زیر نمایی از یک دستگداه  H Lرا
به همراه اجزاء مختلف آن به تصویر کشیده است.

(LO

-

بسیار پایین ،حساسیت و انتخابگری  e ec i iباالو امکان

یک نمونه کروماتوگرام در شکل  0نشان داده شده است که

شکل  -0نمونهای از یک کروماتوگرام
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- - -

در آن سه نوع قند از یکدیگر جدا شده اند .اطالعات کمی،
نیمه کمی و کیفی از ولتاموگرام قابل استخراج است.

در این روش ابتدا ماده مجهول ،آنالیز می شود ،سپدس بده
چند ظرف که حاوی مقدار یکسانی از نمونه است ،حدجدم

- -

آنالیز کیفی ،برای تشخیص و شناسایی نوع ترکیبات اندجدام

های مشخصی از استاندارد اضافه می شود و کروماتدوگدرام

می شود .از آنجایی که زمان بازداری Re en ion Ti eبرای

مربوط به هر مرحله را آنالیز و در نهایت ارتفاع یا سطح زیر

هر ماده در یک سیستم و شرایط خاص آزمایشگاهی ثابت و

پیک نمونه ها را بر اساس حجم استاندارد اضافه شده رسدم

مشخص می باشد ،می توان از آن جهت تعیین نوع آنالدیدت

می کنند .در نهایت با استفاده از روابط موجود مدی تدوان

استفاده کرد .به این منظور کروماتوگدرام آندالدیدت را بدا

غلظت نمونه را محاسبه کرد .استفاده از این روش سدبدب

کروماتوگرام به دست آمده از استاندارد آن آنالیت مقدایسده

حفو بافت و ماتریس نمونه ها می شود در نتیجه بدا ایدن

می کنند .در صورت یکسان بودن زمان بازداری می توان بدا

روش احتمال مزاحمت بافت a rix n er erence

قطعیت نوع ماده را تعیین کرد .ذکر این نکته الزم است کده

از بین برده می شود.
- - -

این مقایسه این دو کروماتوگرام تنها در شرایط آزمایشگاهی
و دستگاهی کامالً یکسان معتبر است.

نمونده

دو نوع خطا (سیستماتیک و تصادفی) در سیستم مدوجدود
است .برخی از این منابع ثابت را می توان با اضافده کدردن

- -

به منظور تعیین کمی مقدار آنالیت ،سطح زیر پدیدک و یدا

یک استاندارد داخلی به نمونه ها و تقسیم ارتفاع پیدک یدا

ارتفاع پیک ترکیب مجهول را با نمونه استاندارد مقایسه می-

سطح زیر پیک مربوط به هر آنالیت بر همین مقادیر مربدوط

کنند .در مواردی که پیک ها باریک و متقارن باشند ،انددازه

به استاندارد داخلی ،حذف کرد .در انتخاب استاندارد داخلی

گیری ارتفاع پیک از صحت و سرعت بیشتری بدرخدوردار

باید به شباهت های ساختاری آنالیت با جدزء اندتدخدابدی،

است .هر چند که امروزه به راحتی می توان ارتفاع و سطدح

نزدیک بودن زمان بازداری پیک آن به پیک ندمدونده و، ..

زیر پیک را به کمک دستگاه های الکترونیک بدا دقدت و

توجه کرد .با انتخاب یک استاندارد داخلی مناسب می توان

صحت باالیی محاسبه کرد .روشهای مختلفی جهت محاسبه

خطا را از  0تا  0درصد به  ..7تا  0درصد کاهش داد.
-

مقدار مجهول وجود دارد که در ادامه به برخی از این روشها

کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ،روشی منداسدب جدهدت

اشاره می شود.

جداسازی ،اندازه گیری ،و تعیین نوع مواد است .این تکنیک

- - -

در این روش ،محلول هایی با غلظت هدای مدخدتدلدف از

با تلفیق با روشهای دیگر و آشکارسازهای پیشرفته ای مانند

استاندارد (استاندارد آنالیت مورد نظر) ساخته شده و سپدس

طیف سنج جرمی کاربرد های زیادی در علوم مختلف دارد.

بر اساس ارتفاع یا سطح زیدر پدیدک بددسدت آمدده از

انتخاب فاز متحرک و ثابت ،انتخاب آشکارساز و تدعدیدیدن

کروماتوگرام این استانداردها ،منحنی کالیبراسیون ( منحدندی

سرعت جریان فاز متحرک از جملده مدوارد اسداسدی در

ارتفاع و یا سطح زیر پیک ،بر حسب غلظت) رسم می شود.

تنظیمات یک روش مناسب  H Lاست.

با استفاده از معادله خط بدست آمده ،مقدار ارتدفداع و یدا
سطح زیر پیک نمونه مجهول ،مقدار دقیق آنالیت محاسدبده
می شود.

فهرست
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نمونه ی کریستالی قله های متعددی در زوایای متفاوت و

باشدت های متفاوت وجود دارد .هر کدام از این قله ها

5

مربوط به صفحه ای خاص از نمونه می باشد .همانطور که
درادامه توضیح داده خواهد شد زاویه ی هر قله وابسته به
فاصله بین صفحه وشدت قله مربوط به آرایش اتم ها در

1

صفحات می باشد .شکل دو بعدی زیر تفاوت دو صفحه ی
خاص از یک کریستال را در فاصله بین صفحه ای و آرایش

ر

اتمها در هر صفحه را نشان میدهد .دو صفحهی الف و ب
از نمونه بریده شده و به صورت افقی نمایش داده شدهاند.

-

در پرا ش اشعه ایکس توسط کریستال مشاهده می شود که
شدت اشعه ایکس باز تابیده از کریستال ،که در هر اتم
بصورت االستیک پراکنده شده اند (بدون تغییر طول موج)،
در زوایای خاصی ما کسیمم خواهد بود و در بقییه زوایا،
شدت اشعه پرا شیده شده مقدار قابل مالحظه ای ندارد.
منظور از پراش همین رفتار اشعه ایکس میباشد.

شکل -فاصله صفحهای متفاوت و آرایش م تلف اتمها در دو صفحه
از یک کریستال
- -

برخورد اشعه ایکس به یک اتم یا مولکول ،با ث تحریک و
نوسان الکترون های اتم یا مولکول می شود .همانطور که
شکل -نمونه اطال ات

شده از پراش یک نمونه در روش پودری

شکل نمودار شدت اشعه ایکس بازتابیده از یک نمونه را
بصورت تابعی از زاویه نشان می دهد .توضیح این امر
مربوط به خاصی

موجی اشعه ایکس و آرایش تناوبی

کریستال می باشد .در شکل دیده می شود که برای یک

می دانیم ذرات باردار شتابدار ،از خود موج الکترومغناطیسی
ساطع می کنند .بنا براین ،این نوسان ها خود با ث تابش
امواج جدیدی خواهند شد .اگر فرکانس نور بازتابیده با
فرکانس نور ابتدایی یکی باشد ،این پدیده را پراکندگی
رایلی  ayleigh scatteringمی نامند.

از دیدگاه کوانتومی امواج الکترو مغناطیسی از فوتون

* محمدحسن حقیقی فرد (نویسنده اول)  -کارشناسی  -فیزیک  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم گروه فیزیک
* فهیمه بهزادی (نویسنده مسئول)  -دکتری تخصصی  -فیزیک  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم گروه فیزیک
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میکنیم.
-- -

ط ق رابطه

پراش اشعه ایکس ،ن ستین بار توسط ویلیام هنری براگ و
به فرکانس وابسته می باشد .فرکانس موج و اب

پالنک

می باشد .با توجه به اینکه فرکانس نور در پراکندگی رایلی
تغییر نمی کند ،ط ق رابطه
نمی کنند .اساس کار

انرژی تک فوتون ها نیز تغییر

پسرش ویلیام لورنس براگ جه
کریستال ها مورد استفاده قرار گرف

بررسی خواص ساختاری
که جایزه نوبل فیزیک

در سال  1 1را برای آنها به همراه داش .

 ،پراکندگی رایلی از صفحات

کریستال می باشد.

الوه بر پراکندگی رایلی ،اتم ها تابش فلورسانس نیز دارند.
در تابش فلورسانس ،اتم فوتون را جذب میکند و فوتونیی
با فرکانس پایین تر (طول موج بلند تر) ساتع میکند .گرچیه
در پراش اشعه ایکس تابش فلورسانس نیز وجیود دارد و
حاوی اطال اتی از نمونه می باشد ،توسط فیلترهای اپتیکیی

شکل -ویلیام هنری براگ (راس ) ولورنس هنری براگ (چ )

حذف می شود .در واقع تابش فلورسانس اساس تکینیییک
همانطور که در شکل 4مشاهده می شود اشعه ایکس به

اس .

صفحات کریستال برخورد کرده و بازتاب می شود .اشعه

-

آمده از پراش یک کریستال شامل زاویه ی

که از سطح باالیی و اشعه که از سطح زیرین منعکس می

قله ی ماکسیمم ،شدت نس ی ماکسیمم ها و همچنین پهنای

شوند ،دارای اختالف راه می باشند که این اختالف راه به

را تشکیل

و از فرمول زیر

اطال ات بدس

هر قله می باشد .این اطال ات اساس

می دهند وبا استفاده از همین اطال ات کاربرد های زیادی
برای

زاویه تابش و فاصله دو صفحه وابسته اس
تعیین میشود:

وجود دارد .در ادامه این اطال ات را بررسی

شکل -4پراش اشعه ایکس توسط آرایه منظم از اتمها .قسم
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 Δxاختالف راهd ،فاصله دو صفحه و θزاویه بین اشعه و

را توضیح می دهد .برای هر کریستال می توان صفحات

صفحه میباشد.

متعددی در نظر گرف  .این صفحات در فاصله بین

این امر منجربه اختالف فاز بین دو اشعه می شود که از

صفحه ای با هم متفاوت هستند .شرایط براگ برای هر

فرمول زیر تعیین میشود:

صفحه در زاویه خاصی اتفاق می افتد (با فرض اب
طول موج اشعه ایکس) .در شکل

 ΔΦاختالف فاز λ،طول موج اشعه و Δxاختالف راه دو
اشعه میباشد.
حال در صورتیکه این اختالف فاز مضرب صحیحی  πاز

هر ماکسیمم مربوط به

یک صفحه می باشد .در کریستالوگرافی صفحات را با
اندیس های میلر  (Miller indicesمش ص می کنند .در
شکل

اندیس های میلر هر ماکسیمم در باالی آن نوشته

شده اس .

باشد دو اشعه بصورت سازنده با هم جمع می شوند .در
واقع هر وسیله اپتیکی اشعه های

بودن

- -

و را با وجود فاصله

ال گفته شد صفحات نه تنها در زاویه براگ
همانطور که ق ً

بینشان ،بصورت مجموع یا به بیان بهتر میانگینی از آنها

(فاصلهی صفحه ای) بلکه در شدت نس ی اشعه بازتابیده نیز

میکند .این جمع شدن همفاز دقیقاً مربوط به شدت

با هم متفاوت هستند .شدت اشعه پراشیده وابسته به جنس،

می باشد .این

تعداد ونحوه توزیع اتم ها در صفحات نمونه می باشد .برای

الگوی برهمنهی در تمام طول دو صفحه تکرار می شود.

روشن شدن نحوه تأ یر آرایش اتم ها در شدت اشعه

همچنین این الگو بین صفحات پایین تر هم تکرار می شود.

بازتابیده به شکل زیر توجه کنید.

این شرط را میتوان بصورت زیر خالصه کرد:

فرض کنید در شکل  ،1اشعه های

دریاف

ما کسیمم اشعه ایکس باز تابیده در شکل

نس
رابطه  4قانون براگ میباشد که ل

ماکسیممهای شکل

و

و همچنین

و4

به هم ،در شرایط براگ صدق می کنند .اختالف راه

برای آن ها مضرب صحیحی از طول موج می باشد وآن ها
بطور سازنده با هم جمع می شوند .شرایط برای اشعه های

شکل -1تأ یر آرایش اتمها در شدت اشعه بازتابیده .قسم
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شکل -لوله اشعه ایکس

و و همچنین
همچنین

و 4اینطور نیس  .اشعه های

و 4دارای اختالف راه (قسم

و

س ز رن

و
در

شکل  )1می باشند که الزام ًا مضرب صحیحی از طول موج
نیس

و این جف

اشعه ها در حال

کلی بطور سازنده با

تفاوت میکند .در حال

کلی اجزا یک دستگاه

شامل

من ع اشعه ایکس ،نمونه ،آشکارساز واپتیک اشعه ایکس
(فیلترهای اشعه ایکس) میباشد.
- -

معموال به یک من ع اشعه ایکس تکفام نیاز اس

هم جمع نمی شوند .این امر با ث کاهش شدت اشعه

در

بازتابیده می شود .با توجه به تفاوت آرایش اتم ها در

که در شیوه های متداول از لوله اشعه ایکس (x-ray tube

صفحه ها این تأ یر در هر صفحه متفاوت بوده و با ث
تفاوت در شدت ماکسیمم صفحهها نس

به هم میشود.

از زاویه براگ و شدت نس ی ماکسیممها اطال ات ساختاری
زیادی است راج میشود
- -

پهنای هر قله نیز حاوی اطال اتی از نمونه می باشد .موارد
زیادی در پهن شدگی قله ها تأ یر دارد .مواردی مانند تأ یر
تجهیزات آزمایشگاهی ،میکرو کرنش ها ،اندازه حوزه های
کریستالی ،ا رات گرمایی وناهمگنی محلول جامد اشاره
کرد  .جه

اطال ات بیشتر پیرامون نحوه تأ یرگزاری و

کاربرد این موارد به مقاله پراش اشعه ایکس ،تکنیک ها
وکاربردها مراجعه کنید.
-

پیکربندی و اجزا

شکل  -نمودار شدت تابش هدف بم اران شده توسط اشعه

متنوع می باشد و بسته به کاربرد

الکترونی بر حس
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استفاده می شود .در شکل زیر لوله اشعه ایکس نشان داده

معینی اتفاق می افتد و مش صه نصر هدف می باشد .این

شده اس .

قله ها در ا ر گذار الکترون بین الیه های داخلی اتم اتفاق

اشعه ایکس توسط برخورد الکترون های پر انرژی که در

می افتد .برای این گذار در ابتدا الزم اس

یک پتانسیل الکتریکی شتاب گرفته اند ،با هدفی معین تولید

در الیه داخلی ایجاد شود که این امر بوسیله برخورد

می شود .در مل در صورتیکه هدفی خاص ،بوسیله

الکترون های شتاب گرفته در میدان الکتریکی با اتم هدف

الکترونهای پر انرژی بم اران شود ،هدف از خود یک طیف

صورت می گیرد .این جای خالی می تواند توسط گذار

مش ص از امواج الکترومغناطیسی ،همانند تصویر زیر،

الکترون الیههای باالتر که انرژی بیشتری دارند به این الیهی

گسیل می دهد .این طیف دو قسم

یک جای خالی

خالی پر شود .

اساسی دارد .منحنی

هموار وقله ها .در بم اران بوسیله اشعه الکترونی کم انرژی

این طیف پیوسته و هموار می باشد ،همانند سه نمودار زیر

در شکل  8سه تابش به الیه  Kکه خالی می باشد نشان داده

از پایین به باال معرف بم اران بوسیله اشعههای

(حرف  Kبیانگر تابش به الیه Kمی باشد).

که به ترتی

الکترونی با انرژِی  1 ، 1و 1کیلو الکترون ول

شده اس

تابشهای  Kαبر ا ر گذار الکترون الیه  Lبه  Kو تابش Kβبر

میباشند.

ا ر گذار الکترون الیه  Mبه  Kمیباشد .تابش  Kαخود از دو

هنگامیکه انرژی اشعه الکترونی افزایش می یابد قله هایی در

طول موج بسیار نزیک (در حدود چند ده هزارم آنگستروم)

نمودار بوجود میآید .همانند باالترین نمودار در شکل که

تشکیل شده که نتیجه گذار از زیر الیه های الیه  Lبه K

بم اران توسط اشعه الکترونی با انرژی 52کیلو الکترون
ول

می باشد .در

می باشد  .این قله ها برای هر نصر در طول موج

شکل-8ترازهای انرژی اتمی و گذارهای مرت ط
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جدول  -مش صه اشعه ایکس

یافتن به طیف تکفام

بوسیله میدان الکتریکی در این مسیر بسته  ،به آن ها شتاب

می باشد استفاده می شود .برای دس

(تک فرکانس) تابش Kβحاصل از هدف ،بوسیله فیلتر های

می دهد .همانطور که می دانیم ذرات باردار شتابدر از خود

م صوص از طیف حذف می شود .در جدول زیر طول

موج الکترو مغناطیسی ساتع می کنند .پدیده تابش

موج های تابش اشعه ایکس و ولتاژ مورد نیاز ناصر

سینکروترون بعل

ذرات باردار در

م تلف آورده شده اس .

سینکروترون اتفاق می افتد .با استفاده از من ع اشعه ایکس

از آنجاییکه طول موج  Kαبرای هدفهای م تلف تفاوت

سینکروترون می توان به اشعه ایکس با شدتی به مرات

دارد ،ولتاژ موردنیاز باید به گونه ای انت اب شودکه اشعه
الکترونی انرژی الزم جه

باالتر از شیوه لوله اشعه ایکس دس

ایجاد تابش  Kαدر نصر هدف

را داشته باشد.

شتابدار بودن حرک

یاف  .الوه بر این در

تابش سینکروترون ا مکان تنظیم طول موج نور براحتی
وجود دارد.
- -

باید به این نکته توجه کرد که در این روش حدوداً درصد

نمونه می تواند به صورت الیه یا ورقه نازک یا

از انرژی اشعه الکترونی به تابش اشعه ایکس ت دیل میشود

در

و بقیه انرژی با ث گرم شدن نصر هدف می شود .از این

پودر نمونه باشد .به طور کل

نیاز به آماده سازی

رو نصر هدف باید پیوسته خنک شود.

س

در تکنیک پراش اشعه ایکس با قدرت تفکیک باال

نمونه استفاده می شود .نمونه پودری ،شامل صفحات نمونه

 (Hتابش Kα2نیز از Kα1حذف می شود .این امر

می باشد که به صورت تصادفی در نمونه وجود دارند .این

موج

باال رفتن رزلوشن می شود .تکنیک

بررسی الیه های نازک با رشد هم اف

 Hبرای

و پیچیده ندارد .معموال در آزمایش

امر با ث افزایش سر

Epitaxial Growth

از پودر

بررسی نمونه میشود.

ذرات این پودر باید کوچکتر از  11میکرومتر باشند .نمونه

کاربرد فراوان دارد.

ای با ذرات کوچکتر منجر به پهن شدگی قله ها در نمودار

روش دیگر برای تولید اشعه ایکس استفاده از تابش

پراش می شود .این مسئله خود منشا تکنیک هایی در

سینکروترون synchrotronمیباشد .سینکروترون یک شتاب

می باشد .در نمونه ای با ذرات بزرگتر ما شاهد برجسته تر

بسیار باال

شدن جهتی خاص از صفحات هستیم که این امر نیز منشأ

نور) می رساند .سینکروترون از طریق

می باشد .باید توجه کرد که برجسته

دهنده ذرات می باشد که ذرات را به سر
(نزدیک به سر

تکنیک هایی در

آهنربا های خود ذرات باردار را در مسیر دایرهای قرار داده و
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پراشیده نس

به حال

-

کامال تصادفی ،برای برخی از

صفحات میشود.

تکنیکی کم هزینه و پر کاربرد می باشد .ل

این امر

اصول فیزیکی ساده این شیوه می باشد .اطال ات بدس

- -

منظور از اپتیک در

آمده از پراش اشعه ایکس که شامل زاویه ماکسیمم شدت

استفاده از ادوات اپتیکی ،جه

کنترل و به ود اشعه ایکس می باشد .ب شی از این ادوات

اشعه پراشیده شده ،شدت اشعه پراشیده شده در هر زاویه و

بین من ع اشعه ایکس و نمونه قرار می گیرند که هدف آنها،

پهنای هر ماکسیمم می باشد وابسته به طیف وسیعی از

حذف فرکانس های نا مطلوب از تابش اشعه ایکس جه

خصوصیات و کمیات کریستال ها می باشد .این امر کاربرد

تشکیل اشعه تکفام تک فرکانس)  ،همسو کردن اشعه و
دوم ادوات بین نمونه

کنترل واگرایی اشعه می باشد .قسم

و آشکارساز قرار می گیرند .هدف مده این ادوات حذف
تابش های زمینه در اشعه ایکس پراشیده می باشد .در
استفاده می شود .این

روش های جدید از کریستال گرافی

را به همراه دارد .از جمله محاسن

دم

فراوان

نیاز به خالء میباشد که با ث کاهش هزینه ساخ

میشود

و آن را در مکانی برتر نس
می دهد .همچنین

به تکنیک های الکترونی قرار

تکنیکی غیر تماسی و غیر م رب

میباشد و نیاز به آماده سازی س

و مشکل ندارد.

کریستال ،بین نمونه و آشکارساز قرار می گیرد که هم

از معای

فرکانسهای نا خواسته در تابش من ع و هم تابش های زمینه

کم اشعه پراشیده شده نس

حاصل از پراش از کریستال را حذف می کند .از آنجاییکه

شدت اشعه الکترونی پراشیده شده درحدود  18بار بزرگتر

این کریستال جایگزین ادوات اپتیکی بین من ع اشعه و نمونه

از اشعه

می باشد .نتیجه این امر نیاز به استفاده از

و همچنین بین نمونه و آشکارساز اس  ،استفاده از آن

نمونه بزرگتر و در نتیجه تعیین اطال ات به صورت میانگین

با ث کاهش هزینه ها می شود.

در

- -

می توان به رزلوشن وتفکیک پایین وشدت
به پراش الکترونی نام برد.

میباشد.

شدت اشعه پراشیده شده در

آشکارساز تأ یر بسیاری در کیفی

اطال ات

وابسته به دد اتمی

شده دارد.

می باشد .برای ناصر س کتر این شدت کمتر بوده و کا ر را

متداول ترین آشکارساز ،آشکارساز تناس ی proportional

برای

مشکل می کند .به نوان مثال هنگامیکه که

 detectorاس  .در این نوع آشکار ساز اشعه ایکس وارد

نمونه از یک اتم سنگین در کنار اتمی س ک تشکیل شده

محفظه ای شیشه ای شده و اتم های گاز موجود در آن را

باشد،

به خوبی توان تفکیک این دو را ندارد .تکنیک

یونیزه می کند .الکترون های حاصل از یونیزه شدن اتم ها

پراش نوترونی راه جایگزینی برای این مشکل می باشد .اگر

رسانای متصل به

برای ناصر سنگینتر کارایی بهتری دارد اما برای

بوسیله اشعه ،درون محفظه ،به سم
اختالف پتانسیل حرک

می کنند و جریانی را در آن ایجاد

چند

ترکی ات مواد از هر نصری قابل استفاده اس .

می کنند .شدت این جریان نشان دهنده شدت اشعه ایکس
میباشد.

همچنین در

از آشکارساز  CCاستفاده می شود که

بازده باالتری دارد ولی به ل

قیم

باالتر آن نس

به

آشکارساز تناس ی ،کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.
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ستاد توسعه فناوری نانو

(مومنتوم) یا ش که ی بردار موج می توان تعریف کرد .این

ش که در تحلیل برهمکنش ش که با امواج کاربرد زیادی

5

دارد .فرض کنید اشعه بطور یکسانی با نقاط ش که برخورد
میکند .همانند شکل زیر در حال

دو بعدی.

2
م

ا

ار

ا

پراش اشعه ایکس دارای اصولی ساده ولی با کاربردهای

فراوان اس  .آشنایی بیشتر با این روش مستلزم آشنایی با
تجهیزات آزمایشگاهی و ریاضیات پیشرفته تر دارد .ما در
این مقاله با بیانی ساده برخی روش های آزمایشگاهی
وچندین کاربرد پراش اشعه ایکس را توضیح می دهیم .اما
برای درک بهتر در ابتدا ش کهی وارون را بررسی می کنیم.

شکل -برخورد اشعه با ش که با تناوبی همانند تاوب ش که

این حال

را می توان با متناوب بودن بردار

همانند بردارهای یا بیان کرد .با فرض اینکه

با تناوبی
موج ت

باشد:

-

برای هر ش که منظم و متناوب می توان سه بردار پایه
تعریف کرد که معرف تناوب این ش که باشند .این سه بردار

بنابر این برای  Kبا توجه به تناوب

پایه را با (  )ā ،ā ،āنشان می دهند وآن ها را از آن جه

دارد .Kهای متعددی در این شرایط صدق می کنند و

پایه می نامند که کوچکترین بردار های ممکن برای بیان

همانطور که بردار های

شرایط خاصی وجود

یک ش که را تعیین می کردند،

تناوب ش که می باشند .هر بردار در ش که بین نقاط ش که را

بردارهای

میتوان به صورت زیر نشان داد:

ش که وارون می باشد .بردارهای پایه در ش که وارون بر
حس

نیز یک ش که را تعیین می کنند .این ش که،

بردار های ش که کریستالی بصورت زیر تعریف می

شوند:

در شکل دو بعدی زیر این بردارها نشان داده شده اس .

شکل  -بردارهای پایه در یک ش که دو بعدی

برای هر ش که ،ش کهای بنام ش کهی وارون یا ش کهی تکانه

برای روشن شدن رابطه شرط براگ و ش که وارون به شکل
زیر توجه کنید.

* محمدحسن حقیقی فرد (نویسنده اول)  -کارشناسی  -فیزیک  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم گروه فیزیک
* فهیمه بهزادی (نویسنده مسئول)  -دکتری تخصصی  -فیزیک  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم گروه فیزیک
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می باشد که نشان دهنده ی طول موج برابر می باشد .برای

بردار  Kiتمام نقاط روی دایره در شرایط براگ صدق
می کنند .این شکل راهی برای پیدا کردن بردارهای م تلف
که در شرط براگ صدق میکنند را نشان میدهد .

در مل برای پیدا کردن اشعه های ممکن پراشیده شده ی
حاصل از اشعه  ،Kiبردار Kiرا در ش که وارون با توجه به
برخورد رسم می کنیم.

اندازه (وابسته به طول موج) وجه

کره ای به شعاع Kiرسم می کنیم( .کره اوالد  )Ewaldتمام
نقاط روی کره در شرایط براگ صدق می کنند .در صورتی
شکل -اختالف راه دو اشعه و در پدیده پراش

که نقطه ای روی کره ن ود می توان با جابجا کردن یا
چرخاندن بردار نقاطی را روی کره قرار داد .این کار در

بردار موج  Kiبه نقاط ش که برخورد می کند و با بردار K

پراشیده می شود .فرض کنید طول موج در این برخورد
تغییر نمی کند (برخورد االستیک) و ∣  ∣Ki∣ = ∣Kاختالف راه
در شکل با  aو bنشان داده شده اس  .برای اینکه دو اشعه
و بطور سازنده با هم جمع شوند اختالف فاز ایجاد شده
باید مضرب صحیحی از  πباشد.

مل با تغییر زاویه و محل برخورد اشعه با کریستال یا
چرخاندن کریستال اتفاق میافتد.
-

همانطور که می دانیم متغیر های قابل تغییر در شرط براگ
زاویه تابش و طول موج اشعه ایکس ومرت ه ی پراش
می باشند .برای یک صفحه ی خاص شرط براگ به س تی
برقرار می شود .از این رو تکنیک های متفاوت

بررسی سریع تر و دقیق تر نمونه می باشند .این روش ها

با توجه به اینکه  rیکی از بردارهای تناوب ش که می باشد،
تنها راه برقراری شرط باال اینس

که یکی از بردارهای

ش که ی وارون باشد .شکل زیر نحوه برقراری تساوی باال

بدن ال

اصوال با تغییر دادن یکی از متغییر های شرط براگ به این
هدف میرسند.
- -

در ش که وارون را نشان میدهد.

این روش ن ستین بار توسط فون الوه و همکارانش مورد
استفاده قرار گرف

و قدیمیترین تکنیک

برای بررسی

کریستال ها می باشد .دراین روش با استفاده از طول
موج های متعدد امکان بررسی سریع تر و آسان تر نمونه
فراهم می شود .در این روش از اشعه نور سفید (غیر تکفام)
که از طول موج هایی بین

in

λو

میشود .این اشعه به کریستال اب

برخورد کرده و هر طول

موج توسط صفحات خاصی پراشیده می شود .برای درک

شکل - 4نمای دو بعدی از کره اوالد و شرط براگ در ش کهی وارون

شکل باال بردارهای Kiو  Kرا در ش که وارون نشان
می دهد .جه

ax

λتشکیل شده استفاده

بهتر این روش به تصویر زیر توجه کنید.

دو بردار متفاوت اما اندازه دو بردار برابر
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شکل -روش الوه در حال

انعکاسی .صفحهی بین من ع اشعه ایکس و

نمونه ،اشعههای انعکاسی را
شکل - 1روش الوه در ش که وارون .تمام نقاط در قسم

میکند.

تیره رن

توسط طول موجهای نور سفید تابیده شده در شرط براگ قرار
میگیرند.

در این شکل که مربوط به ش که وارون کریستال میباشد دو
بردار موج هم جه
موج های λ inو

ax

مش ص شده اس

که معرف طول

λدر اشعه سفید می باشند .دایره های

مربوط به هر طول موج رسم شده اس  .هر نقطه درون

ناحیه تیره توسط دایره ای با طول موج بین λ inو λ axدر

شکل -روش الوه در حال

شرایط براگ قرار می گیرد .در مل ،اشعههای پراشیده شده

وری .صفحهی دد از کریستال قرار

میگیرد و اشعههای وری را

میکند.

معموال برروی یک م روط قرار می گیرند (شکل ) واز
صفحه ای ت

مود بر اشعه تابش جه

استوانه قرار دارد و استوانه اشعه های پراشیده شده را

اشعه های

پراشیده شده استفاده می شود .هر اشعه بر روی صفحه نقطه

می کند .هنگامیکه این صفحه استوانه ای باز می شود ،نقاط

ای را مش ص میکند .از بررسی این نقاط میتوان به جه

مربوط به اشعه های هر م روط روی یک خط قرار

گیری کریستال وتقارن ش که پی برد .در شکل زیر نمایی از

می گیرند .مده کاربرد این روش تعیین ساختار های

وری روش الوه نشان داده شده

کریستالی نامش ص می باشد.در شکل زیر نمایی از روش

دو حال

انعکاسی و

کریستال چرخان نشان داده شده اس .

اس .

در

- -

از پودر نمونه استفاده می شود .این امر امکان

در روش کریستال چرخان ،کریستال بر خالف روش الوه،

حضور صفحات م تلف با احتمال یکسان در نمونه را

تابش اشعه تکفام قرار می گیرد .کریستال حول

فراهم می کند .از آنجا که این صفحات م تلف مش صه

محوری مود بر اشعه می چرخد و در حین چرخش

نمونه می باشند با بررسی آن ها می توان به بررسی نمونه

صفحات متفاوتی در شرایط براگ قرار میگیرند .این اشعهها

پرداخ .

تح

برروی صفحات م روطی قرار می گیرند .کریستال درون
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شکل - 8روش کریستال چرخان
- - -

همانطور که در دو روش پیش مشاهده شد شرایط براگ به

محیط دایره ای با شعاع اب

و نمونه در مرکز دایره قرار

می گیرد .نمونه و من ع اب

بوده و آشکار ساز بوسیله

میکند.

س تی برای یک اشعه تکفام برقرار میشود .در روشی پودر

بازوی مکانیکی حرک

ی با استفداه از پودر نمونه این امکان بوجود می آید که

همانطور که در شکل  1مشاهده می شود امتداد من ع-نمونه

اشعه با صفحات متفاوتی که بصورت تصادفی در نمونه قرار

و امتداد نمونه آشکارساز با هم زاویه  θمی سازند که θ

صفحات زیادی به راحتی

زاویه بین اشعه تابش و صفحه ی نمونه می باشد .از این رو

امکان قرار گرفتن در شرایط براگ را پیدا می کنند .این

معروف  θ-2θمیباشد .بازوی مکانیکی

دارند برخورد کند.بدین ترتی

این پیکربندی

پویش  ( canنمونه از زاویه ای  1درجه تا 1

روش امکان بررسی دقیق نمونه و تعیین بردار های پایه

جه

ش که و کمییات مرت ط را می دهد .روش پودری پر

درجه می تواند تغییر کند .انت اب بازه ی پویش با توجه به

میباشد.

خصوصیات نمونه ،توسط کاربر تعیین می شود .در مل

کاربردترین روش
- - -

بیشتر از بازه  1درجه تا 41

در متداول ترین حال

پودری  ،من ع و آشکار ساز بر روی

درجه استفاده می شود .این

بازه به چندین گام کوچک تقسیم شده و آشکار ساز با
توقف در هر گام شدت اشعه ایکس را در طول مسیر
می کند .اندازه گام ها و زمان توقف در هر گام درکیفی
نمودار حاصل تأ یر دارد و توسط کاربر قابل تنظیم میباشد .

همچنین از هندسه  θ-θنیز در
حال

استفاده میشود.در این

من ع وآشکارساز همزمان بر روی دایره حرک

میکنند و نمونه اب

میباشد.

در حالتی دیگر نمونه حول محوری خاص (محور مود بر
یکی از صفحات) توسط پایه دوار 1

درجه می چرخد.

من ع و آشکارساز نیز برای وفق دادن خود با چرخش نمونه
شکل  -1پیکربندی

در حال

پودری

حرک
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می کنند .به این نوع پویش ،امگا )  (ωمی گویند .این
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شیوه ب یشتر برای بررسی تنش و کرنش مورد استفاده قرار

مقایسه نمودار حاصل با استاندارد های موجود انجام

میگیرد.

می شود .استاندارد نمونه های متعددی در مرکز بین المللی

در حالتی دیگر نمونه حول محور

مود بر صفحه

اطال ات

می چرخد .این نوع پویش موسوم به پویش فی (Φ-scan

( nternational center

پراش or

C

 di raction dataتهیه شده و در اختیار محققین قرار

بوده و بیشتر برای بررسی الیه های نازک چند کریستالی

میگیرد.

مورد استفاده قرار می گیرد.در شکل زیر زوایای ωو Φو

- -

دوران حول آنها مش ص شده اس .

در تمام مواد خصوصیات ساختاری کریستالی ،یا همان نظم
کریستالی ،به طور کامل در ماده وجود ندارد و مواد
بصورت ترکی ی از حال

آمورف (بی نظم) وکریستالی

می باشند .حوزه های آمورف قله های پهن و حوزه های
کریستالی قله های تیز در نمودار تشکیل می دهند .از نس
شدت این قلهها میتوان برای تعیین بلورینگی استفاده کرد.
- -

پهنای قله ها خود حاوی اطال اتی از نمونه می باشد .اندازه
حوزه کریستالی و میکرو کرنش ( کرنش کوتاه برد که در
ا ر یوب ش که ایجاد می شود) وامل مؤ ر در پهنای قله ها
شکل - 1محورهای دوران پویش ωوΦ

می باشند .بدیهی اس

که هرچه حوزه کریستالی بزرگتر و

یوب ش که کمتر باشد پهنای قله ها کمتر اس  .با استفاده
-

از روابط موجود و تجزیه و تحلیل نمونه می توان به اندازه
 ،روش

حوزه کریستالی پی برد .به نوان مثال میکروکرنش با ث

امروزه متداول ترین و پرکاربرد ترین روش

پودری میباشد .بررسی پودر جامدات کاربردهای زیادی در

تغییر ش که واروون می شود .با اندازه گیری وتعیین ش که

و تکنولوژی دارد .همچنین در لوم زمین شناسی،

وسپس ت دیل واررون میتوان ساختار

صنع

واررون توسط

داروسازی ،پزشکی ،مهندسی مواد وغیره کاربرد فراوانی

ش که را تعیین کرد و به میکروکرنش پی برد .ازجمله

دارد .در ادامه به بعضی از تکنیک های مورد استفاده در

کاربرد های این تکنیک می توان به بررسی کلوخ شدن

پراش پودر جامدات اشاره میکنیم.

 (sinteringکاتالیس

- -

این تکنیک که کاربرد فراوانی در صنع
کابرد

و تعیین اندازه ذرات اشاره کرد.

تأ یر اندازه ذرات برروی پهنای قله ها با رابطه ی شرر

دارد ،اساسی ترین

 ( cherrerتعیین میشود.

ال گفته شد هم مکان
می باشد .همانطور که ق ً

قله ها (زاویه قله ها) وهم شدت قله ها حاوی اطال اتی از
نمونه می باشد .با استفاده از این اطال ات می توان ساختار

پهنای قله (پهنای کامل در نصف ماکسیمم) λ ،طول موج

اتمی و فاز صفحات پراش کننده را تعیین کرد و از این

اشعه ایکس L ،اندازه ذره θ ،زاویه بین اشعه تابش و صفحه

طریق به جنس و ساختار نمونه پی برد .این کار از طریق

(ذره) و  Kاب
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می باشد .تنش پسماند

غیر م رب بودن،

برای تعیین خصوصیات نمونه به نوان تابعی از دما ویا

با ث تغییر فاصله صفحات ودر نتیجه زاویه پراش می شود.

فشار می توان نمونه را در معرض دمایا فشار کنترل شده

ا ر تنش هم برروی زاویه پراش و هم پهنای قلهها میباشد.

را بررسی

با بررسی و تحلیل نمودار می توان تنش پسماند را تعیین

قرار داد و همزمان اطال ات حاصل از
کرد .در این حال

در

کرد .

تجهیزات مورد نظر گرمایی یا

تغییر فشار اضافه می شوند و نمونه در حین پراش و بررسی
تح

-

گرما یا فشار قرار میگیرد .با بررسی نمونه در زوایا و

همانطور که گفته شد

شرایط متفاوت میتوان تانسور ان ساط را تعیین کرد .

اس  .پیکر بندی و تجهیزات نه چندان پیچیده سر

- -

اطال ات باال را در

توزیع غیر تصادفی صفحات و ارجحی

جهتی خاص در

با ث می شود .همچنین روابط

ساده ولی ام ،امکان استفاده از

نمونه با ث تغییر شدت قله ها می شود .به این توزیع غیر

می دهد .اکثر کاربرد های

در موارد متفاوتی را

با تعیین پارامترهای مو ر در

 (textureمی گویند .با مقایسه

کمی های اساسی مثل زاویه ی براگ ،شدت قله ها و پهنای

کامالً تصادفی می توان به توزیع غیر

قابل اندازه گیری می باشند تعریف

تصادغی صفحات ،باف
شدت قله ها با حال

تکنیکی سریع و پرکاربرد

تصادفی صفحات دس

یاف  .باف

مکانیکی همچون کشش ومقاوم

قله ها که توسط
شدهاند.

در خصوصیات

تا یر زیادی دارد.

- -

یکی از پر کابرد ترین تکنیکها جه

بررسی تنش پسماند،

فهرست

ا
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ستاد توسعه فناوری نانو

صورت تعداد فوتوالکترون ها بر حس

می شوند .از آن جایی که انرژی فوتوالکترون های داخلیی،

5

مش صه هر اتم اس ؛ تعیین ناصر موجود در نمونیه ،بیا
اندازه گیری انرژی های جن شی فوتوالکترون هیای خیارج
شده از نمونه ،امکان پذیر اس  .حال
جن شی و غلظ

ار ف

گیری اس .

( ،روش

-

آنالیزی برای بررسی سطح مواد از نقطه نظر آنالیز نصیری،
ترکی

های نس ی آن ناصر با توجه بیه شیدت

های فوتوالکترون های مربوط به هر نصر قیابیل انیدازه

طیف نگاری فوتوالکترونی اشعیه اییکیس
شیمیایی و تعیین حال

شیمیایی ینیاصیر

موجود در نمونه ،از انحرافات م تصیر در انیرژی هیای

3
م

انرژی پیوندی رسم

الکترون هایی که در مدارهای داخلیِ اتم ها قرار گرفته انید؛

پیوندی اس  .در این روش،

با انرژی برابر با انرژی فوتون های پرتو اشعه اییکیس بیه

س تک انرژی بم اران می شود و
سطح نمونه با اشعه ی ایک ِ

هسته مقید شده اند .وقتی ماده ی جامدی انرژی بیرابیر بیا

فوتوالکترون های پر انرژی ت ِر تولید شده موفق به فیرار از

انرژی اتصال یک الکترون جذب می کند؛ یک فوتوالکترون

ماده می شوند .این فوتوالکترون ها پس از ارسال به تحلییل

ساطع می کند که انرژی جن شی آن وابسته به انرژی فوتیون

گر انرژی و تعیین انرژی جن شی آنها ،به آشکارساز هدایی

تابیده اس

می شوند تا تعداد فوتوالکترون های تولیییدی بیا انیرژی
جن شی مش ص شمارش شوند .در نهای

که انرژی الکترون های داخلی که از اتم ها جدا

می شوند؛ مش صه آن اتم محسوب می شود.

این اطال ات به

طیف نگاری فوتوالکترونی اشیعیه اییکیس= -ray ،

شکل  -طر واره مکانیزم تولید فوتوالکترون در ا رتابش اشعه ایکس در
* نفیسه شریفی (نویسنده اول)  -دکتری تخصصی  -مهندسی فناوری نانو  -دانشگاه صنعتی شریف پژوهشکده علوم و فناوری نانو
* فهیمه بهزادی (نویسنده دوم)  -دکتری تخصصی  -فیزیک  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم گروه فیزیک
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سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 hotoelectron pectroscopyبه معنای طییف نیگیاری

نمونه به دس

الکترونهای جدا شده از ماده در ا ر تابش فوتون های اشعیه

فوتوالکترون ،به دو گونه دیگر نیز می توان از آنالیییز

E C

ایکس اس  .این تکنیک در میان شیمیدان ها به نام
nalysis

اطال ات به دس

=Electron pectroscopy or Che ical

شناخته می شود .در این روش ،فوتون های تک انرژی اشعه
ایکس به اتم های ماده برخورد می کنند و الکترون هیا از
سطو م تلف انرژیِ ماده کنده می شوند .بنابراین ،طیفی از
.به لی

الکترون ها با انرژی های گوناگون خواهیم داش

شود و ( ) بررسی قط ش اسپینی الکترون اس  .گرچه ایین
نوع تحلیل ها کم و بیش مورد استفاده قرار گرفته انید امیا
معموال منظور از طیف نگاری فوتوالکترون اشعیه اییکیس،
همان اندازه گیری طیف انرژی فوتوالکترون هاس

گسسته ای دارند .الکترون هایی که از سطح ماده خارج میی
شوند؛ در برخوردهای متوالی ب شی از انرژی خیود را از
دس

می دهند و طیف کلی این آنالیز ،مجمو ه ای از پیک

هاس

که روی یک زمینه قرار گرفته اند .معیمیوال انیرژی
.این

فوتون ها تک انرژی نیستند و پهنای انرژی آن ها بین  1.1تا
الکترون ول

اس  .شکل طر واره ای اس

نمونه ،الکترون از مدارهای داخلی مدار (Kخارج می شود.
اشعه ایکس با انرژی  hνبرابر با = hν - Ebinding

که

in

ساطع شده اند؛ بستگی دارد که حال

های پیوندی میانینید

های اکسیدی ناصر قابل تش یص اس  .بنابراین ،با

استفاده از

می توان اطال اتی در مورد نوع اتیم هیا،

میزان آنها و این که اتمها در چه حال
به دس
مناس

شیمیایی قرار دارند؛

آورد  .اگرچه این تکنیک برای تعیین تیرکییی یات

شیمیایی و حال
اس

ح نمونه نییز
پیوندی الیه های نزدیک سط ِ

اما از آن جایی که پرتو ایکس منطقه وسییعیی

را می پوشاند قدرت تفکیک جان ی مناس ی ندارد.
-

انرژی فوتوالکترون های خارج شده در ا ر برخورد فیوتیون
in

طرفی انرژی فوتوالکترون ها به حال

پیوند اتمی که از آن

حال

که نشان

می دهد با برخورد اشعه ایکس با انرژی کافی بیه سیطیح

که بیه

تنهایی اطال ات وسیعی در مورد سطح مواد می دهید .از

گسسته انرژی ،انرژی الکترون های جدا شده نیز میقیادییر

فوتون های اشعه ایکس  - .1کیلوالکترون ول

ف
آورد ) ( .آنالیز زاویه ای که در آن طی ِ

جامدهای بلوری در زاویه های م تلف اندازه گییری میی

تکفام بودن اشعه ایکس و قرار داشتن الکترون ها در سطو

اس

آورد .الوه بر اندازه گیری طیییف انیرژی

در این ب ش ،قسمتهای م تلف دستگاه طیف نگار

 Eاسی

فوتوالکترونی اشعه ایکس توضیح داده می شود که شامل

 Eانرژی جن شی فوتوالکترون خروجی و Ebinding

انرژی پیوندی الکترون در مدار مربوط اس  .اگرچه یمیق

من ع تولید اشعه ایکس ،تحلیلگر انرژی و آشکارساز اس .
- -

نفوذ اشعه ایکس حدود  1.1میکرومتر اس ؛ فوتوالکیتیرون

اشعه ایکس با بم اران یک جامد به وسیله الکترون هایی بیا

های تولید شده در مق های بیشتر به دلیل برهمکنش های

تولید می شود .تولید اشیعیه

متوالی انرژی خود را از دس

انرژی  4-1کیلوالکترون ول

می دهند و فقط فوتوالکترون

ایکس ،بر اساس مکانیزم تابشی ترمزی که بیا یث تیابیش

هایی که تا  11آنگسترومی سطح نمونه تولیید شیده انید؛

طیف پیوسته ای از فوتون های اشعه ایکس می شود .اشعیه

شانس خروج از نمونه را پیدا میییکینینید اگیرچیه ایین

ایکس مش صه نیز در ا ر کنده شدن یک الکترون از الییه

فوتوالکترون ها نیز در برخوردها ،مقداری از انرژی خود را

های پایین اتم و پر شدن آن به وسیله الکترون هیای الییه

از دس

داده اند.پس میتوان گف

که پیک ها در آنالیز

های باالتر تولید می شود .اشعه ایکس مش صه نس

بیه

فقط حاوی اطال اتی از حدود  1الیه سطحیاند و بنابراین

طیف پیوسته معموال شدت بیشتری دارد و تقری ا تیکیفیام

و شکل آنها می توان اطال ات دقیقی از سیطیح

اس  .به طور کلی اشعه ایکس پس از خروج از لوله پیدیید

از موقعی
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ستاد توسعه فناوری نانو

شکل -طر واره تولید اشعه ایکسα

آورنده و پراش از یک بلور ،به صورت تک طول میوج بیه

افزایش تعداد الکترون های تحلیل شده ،میزان حساسی

سطح نمونه می تابد و الکترون مدار داخلی اتم های نمونیه

افزایش می یابد .از آن جایی که تفکیک انرژی ها در میدان

میی

الکتریکی انجام می شود؛ یک تحلیلگر خوب تحلیلگری

طر واره ای از چگونگی تولید اشعه اییکیس

را به میدان های خارجی مانند

را جدا می کند و به داخل طیف نگار الکترونی هدای
کند .شکل

اس

که کم ترین حساسی

نیز

که الکترون ها (دایره های آبی با بار منفی) از من ع تیولییید

میدان مغناطیسی زمین و یا سایر میدان های مغناطیسی

الکترون (کاتد) که با حرف  Cنشان داده شده اس ؛ گسییل

موجود در آزمایشگاه داشته باشد .معموال تحلیلگرهای

و

(CH =Concentric

می شوند و به آند

( که معموال آلومینیوم و منیزیم اس

گاهی از سدیم و سیلیکون نیز استفاده می شود برخورد میی

انرژی

مانند He ispherical

naly er

و  CM =Cylindrical Mirror naly erدر

کنند.

استفاده می شود .شکل
α2

اشعه ایکس مش صه ناشی

در همه این مواد ،پیک

از سقوط الکترون ها به الیه

بر هم منط ق اند و به

صورت

α1,2

α1

و

تحلیلگر  CHرا نشان می

دهد متشکل از دونیم کره هم مرکز اس

که با استفاده از

لنزهای الکتروستاتیکی باریکه الکترونی به داخل آن هدای
می شود .با ا مال پتانسیل مث

نمایش داده می شوند که انرژی آنها برای

و منفی به ترتی

به سطح

الف)  ، l Kα1,2ب)  Mg Kα1,2ج)  a Kα1,2د) i Kα1,2به

پایینی و باالیی نیم کره ها و تولید میدان الکتریکی ،الکترون

الکترون

م تلفی

ترتی

برابر با  14 .1 ، 1 . ، 48 .و 1.1

ول

اس  .محفظه پیرامون این مجمو ه نیز معموال از

جنس آلومینیوم اس

ها با انرژی های جن شی متفاوت ،مسیرهای حرک
خواهند داش

که الکترون ها با انرژی کمتر مسیر کوتاه تر

تا مانع از خروج الکترون ها شود در

و الکترون ها با انرژی بیشتر مسیر بلندتری طی می کنند به

حالی که این محفظه اشعه ایکس را به خوبی از خود ور

گونه ای که با دیواره نیم کره ها برخورد نداشته باشند که به

می دهد.

این ترتی

- -

فوتوالکترون بر اساس شدت میدان الکتروستاتیکی ا مالی

یک تحلیلگر انرژی ،الکترون ها را بر اساس انرژی آن ها با
قدرت تفکیک مناس

ق ل از رسیدن به آشکارساز ،مقدار انرژی هر

 (∆E E≅ . %جدا میکند یعنی

برای گذر از مسیر نیم کره محاس ه می شود و فوتوالکترون
ها از نظر انرژی تفکیک می شوند.

یک تحلیلگر انرژی مانند فیلتری مل می کند که فقط
الکترون ها با انرژی خاص را از خود

ور می دهد .با
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شکل  -تحلیلگر نیمکره ای هم مرکز .

 (CHالکترون هایی که مسیر قرمز و س ز را می پیمایند تکانه یکسان و انرژی های متفاوتی دارند.
محور

به آشکارساز برخورد می کنند .به ل
ها ،برای تقوی

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

نماد تکانه و محور Eنماد انرژی اس .

تعداد ک ِم الکترون

و افزایش تعدا ِد آنها ،از تقوی

 1-4 ،تور اس

کمینه فشار مورد نیاز برای آنالیز

کننده ها

در این فشار پویش آزاد میانگین برای الکترون ها حدود

(ضرب کننده ها) استفاده می شود .یک نوع از ضرب کننده

متر اس

ها ،فوتوضرب کننده های  ( hoto Multiplierمعمولی

می شوند اما در این فشار سطح به سر

اس

که

و الکترون ها تقری ا بدون برخورد با یکدیگر آنالیز
با الیه ای از

که به صورت صفحه های متوالی یا به صورت

مولکول های آب و مولکول های دیگر پوشیده می شود و

شیپوری ساخته می شود .هر الکترون پس از برخورد ،چند

این آنالیز سطح را مشکل می سازد .بنابراین استفاده از خال
 ( Ultra High acuu UHنیاز اس

.

الکترون تولید می کند و هر یک از الکترونهای تولید شده

بسیار باال

نیز به نوبه خود الکترون های بیشتری را تولید می کنند و به

نمونه ها می توانند جامد ،مایع و گاز باشند که در تمامی

جریان قابل مالحظه ای از الکترون ها ایجاد می

آنها مشکل باردار شدن نمونه بر ا ر خروج فوتوالکترون

شود .گاهی نیز برای شمارش الکترونها صفحات

وجود دارد .در بعضی موارد می توان با پرتاب الکترون ،بار

فلوئورسان استفاده می شود که برخورد الکترون ها را به

نمونه را ج ران کرد .اما این کار می تواند منجر به

این ترتی

تابش نور ت دیل می کند و یک دوربین در پش
صفحات ،تعداد الکترون ها را در هر انرژی

این

مث

باردار شدن نمونه به صورت منفی نیز شود .در مواد جامد با

می کند .

اتصال مناس

-

نمونه به زمین می توان بر مشکل باردار شدن

نمونه فائق آمد .روش دیگر نیز بم اران یونی سطح نمونه
و

اس  .در مواد گازی شکل و مایعات ،گاز و مایع در یک

مقدار نمونه مورد نیاز در حدود

قرار گرفتن نمونه در نزدیکی ورودی تحلیلگر

محفظه قرار دارد و اشعه ایکس از یک پنجره شفاف در

تا الکترون های خروجی از سطح در ابتدای

برابر اشعه ایکس ،به آن می تابد .برای خروج الکترون،

ورود به تحلیلگر در ا ر ا مال میدان الکتریکی به درون

و فشار داخل محفظه

موقعی
انرژی اس

میلی گرم اس

سوراخ بسیار کوچکی تع یه شده اس

تا  1-تور اس  .مشکلی که در آنالیز

نیمکره الکتروستاتیکی جمع شوند و پیش از رسیدن به

برای گازها بین

آشکارساز از نظر مقدار انرژی تفکیک شوند.

مواد مایع وجود دارد این اس
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که فشار ب ار نس تا باالی

روشهای شناسایی نانوساختارها -روش های مبتنی بر اشعه  -Xقسمت سوم :طیف نگاری فوتوالکترونی اشعه ایکس XPS

ستاد توسعه فناوری نانو

ض ط شده با تابش تکفام  l Kαبه فویل آلومینیومی اکسید شده

شکل  - 4طیف

کردن چندمرحله ای اس  .اما

حضور فوتوالکترون هایی که انرژی ویژه دارند؛ مشاهده

مایعات اس

که نیاز به پم

در مل بیشتر نمونه ها جامداند که می توانند به صورت

می شود .شکل  ، 4طیف فوتوالکترون اشعه ایکس سطح

پودر یا غیر پودری باشند .در مورد نمونههای پودری ،می

آلومینیوم را نشان می دهد که با فوتون های  48الکترون

توان آن ها را تح

کرد و یا

فشار به صورت قرص درس

ول

بر روی یک سطح آغشته به یک ماده چس نده (مانند چس
کربن) اب

نگه داش  .تکنیک

بم اران شده اس .

همان طور که دیده می شود الوه بر پیک های آلومینیوم،

جز روش های

پیک های متعلق به کربن و اکسیژن نیز مشاهده می شود .از

غیرم رب محسوب می شود که آسی ی به نمونه وارد نمی

آن جایی که کربن بسیار سطحی اس

و الکترون های آزاد

کند و برای آنالیز مواد م تلف از مواد بیولوژیکی تا

شده از آن به سادگی از سطح جامد فرار می کنند؛ پیک
کربن ساده و بدون ساختار اس  .در آنالیز

متالورژیکی قابل استفاده اس .

 ،پیک های

امکان بم اران سطح نمونه و الیهبرداری به

اوژه( اتمی که در ا ر تابش اشعه ایکس یا تابش الکترون

کمک تاباندن پرتوی از یون های یک گاز مثل آرگون وجود

های پر انرژی ،الکترو ِن الیه ی داخلی آن از قید هسته جدا

با الیه برداری از سطح ،آنالیز در مق

پایدارتری برسد بنابراین،

در دستگاه
دارد .در این حال

نمونه انجام پذیر خواهد شد و تغییر ترکی

شده اس

شیمیایی از

الکترون از الیه های باالتر اتم به این الیه ی داخلی منتقل

سطح به مق را میتوان بررسی کرد.

می شود و همراه با این انتقال ،انرژی آزاد می شود که می

-

تواند الکترون های بیرونی را از قید اتم رها کند که این

الگو یا طیفی که به وسیله قسم

کننده دستگاه رسم

می شود تغییر شدت (تعداد فوتوالکترون) برحس
جن شی یا انرژی پیوندی اس

تمایل دارد تا به حال

الکترون و پیکی که نماینده انرژی آن اس

را اوژه نامند)

انرژی

نیز ظاهر می شوند که اگرچه حاوی اطال ات زیادی اند اما

که در آن پیکهای مربوط به

 ،اشت اه گرفته شوند که

ممکن اس
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برای تمایز آنها از یکدیگر می توان انرژی فوتون فرودی را

+

تغییر داد که با تغییر انرژی فوتون فرودی ،محل پیک اوژه

انرژی پیوندی الکترو ِن مدارهای داخلی یک اتم بستگی به

جابه جا می شود که از

محیط شیمیایی اطراف آن یا پیوند اتمی دارد .در کنار آنالیز

ترین کار

 ،با استفاده از ا ر

تغییر نمی کند اما محل پیک
نظر ملی این کار میسر نیس

بنابراین مناس

برای تمایز این دو نوع پیک ،مقایسه موقعی
موقعی

استاندارد آن هاس

سطح و آنالیز نصری مواد به کمک

جابه جایی شیمیایی می توان اطال اتی در مورد محیط

پیک ها با

.

شیمیایی اطراف اتم به دس

در طیف نشان داده شده پیک های آلومینیوم مربوط به الیه

آورد .مقدار جابجایی شیمیایی

در مواد گوناگون متفاوت اس

های 5sو  pنیز دیده می شوند .پیک های بسیار کوچکی
پش

 lدر داخل شکل  4مشاهده می شود.

الکترون ول

و می تواند از 1.1- 1

تغییر کند.

این پیک ها در انرژی های کمتر وجود دارد که ناشی

از جذب انرژی به وسیله پالسمون هاس

که انرژی آنها

اس  .در کنار پیک های l ( s

حدود چند الکترون ول

فهرست

و  ، l ( pپیک های کوچکی وجود دارند که مربوط به
آلومینیوم اکسید شده اس

که موقعی

مربوط به  lو

ا
atts . .
olstenhol e . n ntroduction to ur ace nalysis
by
and E
nd Edition ew or
( iley
.
. Crist . . Handboo s o Monochro atic
pectra U
published by
( nternational LLC
.
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که آنالیز ماده توسط اندازه گیری توزیع انرژی الکترون هیای

نشرشده از سطح انجام میشود .این روشها برای تعییییین

5

اجزای تشکیل دهنده ی ماده و یا ترکی ات شیمیایی کیاربیرد
دارند و از آنجا که الکترون ها تنها از ا میاق بسیییار کیم
سطحی حدود n 1خارج میشوند آنها را میتوان در دسته
روشهای آنالیز سطحی قرار داد .

4

از تکنیکهایی که در این گروه قرار میگیرند می تیوان بیه
چهارم

ا ر

ف

طیف سنجی فوتوالکترون ماورا بینیفیش

روشهای طیفسنجی فوتوالکترون پرتوایکس-ray

U

 (Uییکیی از

روش های آنالیز سطح می باشد.اصول ملکرد ایین روش
کامال ش یه به روش طیف سنجی فوتوالکترون پرتواییکیس
( می باشد با این تفاوت که در ایین روش بیجیای
استفاده از پرتو ایکس از پرتوماورابنفش استفاده می شیود .

این روش نس

بسیار حساستر میی بیاشید بیه

به

طوریکه وجود کمترین ناخالصی یا آلودگی برروی سیطیح،
طیف اتمی را تغییر می دهد .در

 Uسطح ماده با استفیاده

از پرتوماورا بنفش بم اران می شود .از آنجایی کیه انیرژی
پرتوها در این حال

از

کمتر اس

الکترون های الیه ظرفی /رسانش ،قابلی

بنیابیرایین فیقیط
فرار از میاده را

پیدا می کنند .این فوتوالکترون هیا بیا اسیتیفیاده از ییک
طیف سنجی الکترونی مورد بررسی قرار میی گیییرنید .از
آنجایی که بیشتر خواص مواد با استفاده از چیگیالیی ایین
الکترون ها قابل توجیه می باشد ،بنابراین بیا اسیتیفیاده از
اطال ات بدس

 ، hotoelectron pectroscopyطیفسنجی الیکیتیرونیی
اوژه uger Electron pectroscopy

ناحیهی هاشور خورده که با حرف
نمایانگر الیه ظرفی
وC

سطح مشترک مواد به وجود آمده اس  .یک دسته از ایین
روش ها ،روش های م تنی بر طیف سنجی نشر الکتیرونیی
می باشد .در این دسته ،مجمو ه روشهایی قرار میگییرنید

اتم اس

نشان داده شده اسی

 ،Eانرژی سطح فرمی اسی

 ، Eنمایانگر انرژی سطیح فضیای تیهیی اسی

. acuu le el
یا  U ، Eبه طور کلی به نوان یک

در مقایسه با

روش تحلیلی برای شناسایی سطح مواد مطر نمی شود .اما
به هر حال این روش یک روش بسیار حساس به سطح می
باشد ،به طوریکه حتی وجود ییک پیوشیش تیک الییه
 Monolayerاز مواد جذب شده یا آلودگی برای دگیرگیون
کردن سیگنال های سطحی کافیس
مزی

اصلی روش

.

 ،Uتوانایی منحصر به فرد این روش

در مطالعه ساختار الکترونی طیف وسیعی از جیامیدات در
ناحیه باند ظرفی  /رسانش اس  .از دیگر ویژگیهای ایین

را می توان پیشبینی و توجیه کرد.

امروزه تکنیک ها و ابزار بسیاری جه

(U

 hotoelectron pectroscopyاشیاره کیرد (شیکیل )

روش حساسی
مطالعه سیطیح و

 ( Eو طیییییف

سنجی فوتوالکترون میاورا بینیفیش Ultra iolet

آمده از این روش بسیاری از خواص میواد

-

(

سطحی بیشتر ،قدرت تفکیک بهتر و امکان

افزایش قدرت تفکیک فضایی اس  .اغیلی
دستگاههای  Eیا

،

 Uرا به نوان ی

سیازنیدگیان
گیزیینیه

اضافی در کنار این دستگاهها رضه میکنند .
-

بعد از توسعه روش

* محمدحسن حقیقی فرد (نویسنده اول)  -کارشناسی  -فیزیک  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم گروه فیزیک
* فهیمه بهزادی (نویسنده مسئول)  -دکتری تخصصی  -فیزیک  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم گروه فیزیک
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شکل  -تصویر شماتیک دیاگرام سطو انرژی نواری در سه روش مهم طیف سنجی

شکل  -تصویر شماتیک نشر فوتوالکترون از الیه ظرفی  /رسانش ناشی از برخورد فوتونی با انرژی .hʋ

سیگ ان  (Kai iegbahnو همکارانش در سال  11که
منجر به دریاف

تا پرتوهایی با انرژی e
He

جایزه نوبل در سال  18گردید ،مطالعات

یک شیمی فیزیکدان به نام دیوید وارن ترنر ( a id

 arren urnerبا ث گسترش روش

e

He ، ( .

،(5.15e

 (4.14eو در صورت استفاده از تجهیزات ویژه،

انرژی  e 11تولید شود .

 Uگردید .او در

به دلیل اینکه پهنای باند ظرفی /رسانش مواد به طور

کالج سلطنتی لندن  ( perial Collegeو بعد از آن در

معمول در محدوده 1-1

دانشگاه آکسفورد روی طیف فوتوالکترونی مولکول های

برای کاوش ساختار درونی نوار ظرفی /رسانش بسیاری از

 ، 1مطالعه کرد و

مواد کافیس  .شکل تصویر شماتیکی از نشر فوتوالکترونی

Uبه نوان

از الیه ظرفی /رسانش ،ناشی از برخورد فوتونی با انرژی

آزاد در فاز گازی بین سالهای
روش

 1تا

 Uرا ارائه داد .پس از سال

، 1

 eقرار میگیرد این انرژی فوتونی

 hʋرا نشان می دهد .فوتوالکترون های تولید شده به طور

یک روش تجاری در دسترس موم قرار گرف
-

معمول در دو گروه اصلی قرار می گیرند .گروه اول

اصول ملکرد تکنیک

 Uکامال ش یه

اس  .با این

الکترون هایی هستند که از باالترین الیه اتمی خارج شده و

تفاوت که در این روش از پرتوهایی با انرژی کمتر برای

هنگام خروج از اتم هیچ برخورد غیر االستیکی انجام

تولید فوتوالکترون ها استفاده می شود .تولید پرتو ها معموال

نمی دهند .در واقع با

توسط الم

ت لیه ی الکتریکی هلیم یا نئون انجام می شود

نداده اند بنابراین انرژی از دس

برخورد فوتون به الکترون های الیه ظرفی
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Engineering

انرژی صرف کنده شدن الکترونها می گردد (انرژی

tructure

( and

در

صنع

وابستگی) و از آنجا که الکترون ها برخورد غیر االستیکی

میکروالکترونیک انجام می گیرد [ ] می دانیم که به نیمه

انجام نمی دهند تمام انرژی باقیمانده به صورت انرژی

رساناها در حال

خالص ،نیمه رسانای ذاتی میگویند که به

جن شی ظاهر می گردد بنایراین انرژی وابستگی binding

دلیل هدای

 energyهر الکترون با استفاده از فرمول اینشتین و تقری

قطعات الکترونیکی ندارند در مهندسی ساختار نواری

مرت ه اول به صورت زیر به انرژی جن شی وابسته میگردد .

می توان با اضافه کردن اتم های ناخالصی ،نیمه رسانا را

الکتریکی پایین کاربرد چندانی در ساخ

ناخالص کرد یا اصطالحا آالیید ( به طور مثال افزودن
این رابطه ممکن اس

آرسنیک یا بور به نیم رساناهای ژرمانیم یا سیلیسیم( ،نیم

به صورت کاملتری نیز بیان گردد .که

رسانای نوع  nو  pاین کار معموال برای افزایش رسانایی

wیا  Øتابع کار طیف سنج میباشد .

الکتریکی انجام میشود .در واقع در این روش با افزودن اتم
ناخالصی ،توزیع الکترون ها در الیه ظرفی  /رسانش تغییر
 Uمشاهده

گروه دوم الکترون هایی که در طیف

میکند و خاصی

میگردند ،الکترونهای هستند که دارای یک یا چند برخورد
غیراالستیک بوده اند ( به احتمال زیاد با الکترون های دیگر

-

کافی در حین برخورد را برای فرار از ماده کس

 Uارتند از:

کمترین ابزار الزم برای انجام یک آزمایش
الف) یک الم

الیهی ظرفی ) یا الکترون های انویهای می باشند که انرژی
کرده اند.

مطلوب از ماده کس

میگردد

ت لیه الکتریکی ب) یک آنالیزور انرژی

الکترون (طیف سنج الکترونی) با قابلی

کار در محدوده

 Uا ر این الکترونها به صورت

الکترون هایی با انرژی  1تا  e 11و قدرت تفکیک باال

پیک هایی کم انرژی ش یه به توزیع ماکسول در زمینه

(حدود  ) e 1.1ج) نمونه با سطحی تمیز در حد اتمی در

در بسیاری از طیف های

مشاهده می گردد .متاسفانه در حال حاضر روش اب

و

محیط خال باال (به دلیل اینکه الکترونها با انرژی حدود 1
 eدارای طول پویش آزاد میانگین در حدود 1.1

مش صی برای کاهش ا ر پیک های ناشی از برخوردهای
غیر االستیک در زمینه وجود ندارد .ا ر این پیک ها برای
فوتونهایی با انرژی کمتر به مرات
در برخی از آزمایشگاه ها از

بیشتر اس  .به این دلیل

می باشند این آزمایش به خال باال حدود ( 1- 1تا  ) 1-تور
نیاز دارد .

 Heبا انرژی e 41.8یا یک

من ع تابش سینکروترونی برای آزمایش

 Uاستفاده

آنالیزورهای انرژی الکترون که به طور معمول برای
دستگاه استفاده میشود بر دو نوع اس :
CM = Cylindrical Mirror naly er

میشود .
هدف کلی بسیاری از آزمایش های

 Uجمع آوری

اطال ات در مورد توزیع الکترون ها در الیه ظرفی /رسانش
مواد می باشد .از آنجایی که این الکترون ها مسئول بسیاری

= He ispherical ector naly er

می باشند با جمع آوری اطال ات کافی در مورد نوار
های ویژه را

تولیدکرد .همانند کاری که در مهندسی ساختار نواری

H

تحلیلگر انرژی  CMدارای قدرت تفکیکی کمتر از

H

میباشد .از آنجایی که انرژی پرتو ماورا بنفش از پرتو ایکس
کمتر اس

از خواص شیمیایی ،مغناطیسی ،اپتیکی و مکانیکی مواد
الکترونی آنها ،می توان موادی با خاصی

n

اهمی

بنابراین قدرت تفکیک انرژی در طیف

بیشتری برخوردار اس  .لذا در دستگاههای  Uاز

تحلیل گر انرژی

 Hاستفاده می شود .این تحلیلگر انرژی

با دیگر نام های =Concentric He ispherical
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naly er

ector

یا naly er

= pherical

نیز

تفکیک گردند .در ب ش نیم کره ی طیف سنج الکترونی با

شناخته میشود .
شکل

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

ا مال میدان الکترواستاتیکی و تغییر شدت آن برحس

تصویر شماتیک دستگاه  ، Uکه کامال ش یه

مقدار انرژی جن شی اولیه الکترون ،انرژی کافی اضافی به

را نشان می دهد .تحلیلگر انرژی که در

الکترون داده می شود تا امکان رسیدن آن به آشکارساز،

 Hمی باشد .این

ارت ساده تر ،الکترون های ورودی به

اس

دستگاه

تصویر نشان داده شده اس

از نوع

تحلیل گر انرژی شامل یک جف

فراهم گردد .به

نیم کره هم مرکز با فاصله

نیمکره که دارای انرژی های گوناگونی هستند در یک میدان

ای برای ور الکترون میباشد .بین نمونه و تحلیگر به طور

که به صورت مث

در سطح پایینی نیم کره و به صورت

معمول لنز یا لنزهایی به مقاصد خاص قرار داده می شود [

منفی در سطح باالیی آن ا مال می شود( بین دو نیمکره

 .] 1در ا ر برخورد پرتو ماورا بنفش به اتم های نمونه

اختالف پتانسیل الکتریکی ا مال می گردد که پتانسیل

الکترون های الیه ی ظرفی  /رسانش ماده کنده شده و به

نیمکره باالیی از نیمکره پایین منفیتر اس ) امکان نجات و

می شوند .محل قرار

رسیدن به آشکارساز را بدون برخورد به دیواره نیم کره پیدا

گرفتن نمونه مجهول در نزدیکی ورودی طیف سنج

می کنند .بنابراین مقدار انرژی هر الکترون در طیف سنج

و الکترون های خروجی از سطح در ابتدای

الکترونی براساس شدت میدان الکترواستاتیکی ا مال شده

ورود به طیف سنج در ا ر ا مال میدان الکتریکی به درون

برای گذر از مسیر نیم کره محاس ه می شود .آشکارساز در

نیم کره الکترواستاتیکی جمع می شوند .هدف از این کار

انتهای نیم کره قرار دارد و شدت یا جمعی

الکترون ها را

جمع کردنِ فضاییِ الکترون هایی با انرژی های گوناگون در

تعیین می کند .الگو یا طیفی را که قسم

کننده دستگاه

داخل طیف سنج الکترونی هدای
الکترونی اس

نقاط ورودی ب ش نیم کره یا تفکیک کننده انرژی اس .

رسم می کند ،تغییر شدت بر حس

الکترون های خروجی از نمونه و در پی آن الکترون های

بود که در آن پیک های مربوط به حضور الکترون هایی که

جمع شده در قسم

ورودی دستگاه تفکیک کننده دارای

انرژی های جن شی گوناگون بوده و باید پیش از آنکه به
آشکارساز الکترونی هدای

شکل  -4طیف

شوند از نظر مقدار انرژی

 Uاز سری آلیاژ g d

کس چ

انرژی جن شی خواهد

انرژی ویژه دارند دیده میشود .
احتمال فرایند  ،Uبه تعداد الکترون ها در حال

اولیه

خود│ <iچگالی حال های اشغال شده) و تعداد جاهای

. e (He
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ستاد توسعه فناوری نانو

مجمو ه ای از قله هایی خواهد بود که فواصل آنها از هم

متناظر با فاصله ی ترازهای انرژی خوشه اس  .شکل 1
 Uبرای ترازهای خارجی خوشه های  1و 41

طیف

ی فلز مس را نشان می دهد .واضح اس
اتم ِ
الکترونی در ناحیه ظرفی

که ساختار

با اندازه خوشه تغییر می کند.

انرژی کوتاه ترین قله ،الکترون خواهی Electron a inity

خوشه اس

(الکترون خواهی ،به صورت افزایش انرژی

الکترونی خوشه ،وقتی که یک الکترون به آن افزوده
می شود ،تعریف میگردد) شکل

الکترونخواهی اندازهگیری شده بر حس
شکل -1طیف فوتوالکترون  Uدر ناحیهی نوار ظرفی

مس اس

برای

اندازه خوشههای

که ماکزیمم هایی را در برخی اندازه ها نشان

میدهد .

نانوذرات مس دارای  1و  41اتم .

همانگونه که بیان شد ،روش
انرژی برانگی ته(> │) وابسته

خالی قابل دسترس در حال

نموداری از

میباشد و به صورت زیر بیان میگردد:

 Uروش بسیار حساسی

می باشد لذا از این روش به منظور مطالعه فصل مشترک در
پوشش ها نیز می توان استفاده کرد .به طور مثال در
طیف  Uشکل  ،تغییرات قابل توجه پهنای  H Mیا
rbital

شکل ،4طیف های مربوط به آلیاژ  g dاس  .همانگونه
که مشاهده می شود این شکل نمایش خوبی از پهنا
 (bandwidthو چگالی حال
میدهد .با توجه به مطال

های نوار رسانش را ارائه

بیان شده طیف مربوط به

He

آلی  Cu Cروی زیر الیه های م تلف طال به وضو قابل
تش یص اس .
در پایان می توان گف
ظرفی

با انرژی e 41.8برای مطالعه مناس تر اس  .به نوان یک
کاربرد ساده مشاهده می گردد که با تغییر ترکی

آلیاژ g

 ، dانرژی نشر قوی فوتوالکترونی ناشی از الیه  dتغییر
سم

همین جابجایی طیف الکترونی ،می توان بسیاری از تغییرات
رن

در آلیاژ توجیه

کرد .
از روش

 Uبرای مطالعه ساختار الکترونی نانوذرات نیز

استفاده می شود .به دلیل اینکه خوشه ها  Clusterدارای
تراز های انرژی گسسته اند ،نتایج حاصل از

مواد ،امل بسیاری از رفتار مواد می باشد ،روش

ساختارها و خصوصیات مواد در اختیار ما قرار میدهد.

می کند بنابراین با توجه به

و جذب اپتیکی ماده را با تغییر ترکی

از آن جه

که ساختار الکترونی الیه

Uطیف های بسیار دقیق و حساسی برای مطالعه این

می کند و با کاهش درصد  ، gانرژی این نشر قوی ،به
ل ه ی انرژی فرمی حرک

ccupied Molecular

 (Highestنیمه رسانای

 Uشامل
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 اندازه گیری آزمایشگاهی میزان انرژی اوربیتال مولکولی و
مقایسه آن با میزان محاس ه شده ی تئوری با استفاده از
شیمی کوانتومی.

مطالعه مواد جذب سطحی شده (پوششها و آلودگیها) و
بررسی پیوند آنها.

اندازه گیری تابع کار مواد.
بررسی توزیع الکترون ها در الیه ی ظرفی /رسانش مواد و
بررسی خواص مواد.

UPS طیف سنجی فوتوالکترونی ماورا بنفش: قسمت چهارم-X  روش های مبتنی بر اشعه-روشهای شناسایی نانوساختارها

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

.اندازهی نانوذره

 بر حس، نمودار اندازهگیری شدهی الکترونخواهی مس- شکل

.  روی زیر الیههای متفاوت طالCu C نیمرسانایH M  تغییرات پهنای- شکل
فهرست

ا
 موسسه انتشارات یلیمیی دانشیگیاه، تهران،اول

 چا.) روش های تولید و کاربرد،آشنایی با نانوذرات (خواص، دالرضاسیمچی.
.) 8 ( ،صنعتی شریف

. Leonard . rillson.
ur aces and nter aces o Electronic Materials Ger any
iley- ch erlag
G bH Co (
.
. . Connor . . exton . t.C.
art.
ur ace nalysis Methods in Materials cience nd Edition
Ger any pringer (
.
. http: en.wi ipedia.org wi i Ultra iolet photoelectron spectroscopy
. ohn . atts ohn olstenhol e.
n ntroduction to ur ace nalysis by
and E England
ohn iley
ons Ltd (
.
. http: www.oun pi.org ellowship-win- unds-thin- il -research

 دانشگاه یلیم و، تهران،چهارم

 روشهای شناسایی و آنالیز مواد چا، اسما یل صالحی، محمد لی بهره ور، فرهاد گلستانی فرد.
.) 81( ،صنع ایران

. Charles . oole r. ran . wens.
ntroduction to anotechnology U
ohn iley
ons
.
. H. eisert M. Knup er . chwieger .M. uerha
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ستاد توسعه فناوری نانو

-

طیف نگاری فلوئورسانس اشعه ایکس ،از روش های آنالیز

5

نصری اس

که به دلیل سر

صنایع دارای اهمی

باالی آنالیز در بعضی از

اس  .در این روش ،اشعه ایکس به

نمونه می تابد و در ا ر برانگی تن اتم ها و انتقال الکترونی
5
:

ار ف

ف اتم ،اشعه ایکس انویه ،تولید می شود
در الیه های م تل ِ
که با تعیین طول موج (انرژی) اشعه ایکس انویه که

ر ا

مش صه اتم اس ؛ می توان ناصر موجود در نمونه مورد
نظر را شناسایی کرد.

در طیف نگاری فلوئورسانس اشعه ایکس = -ray

 luorescence pectroscopyاز روش طیف نشری اشعه
ایکس برای تجزیه الیههای سطحی استفاده می شود .این
تکنیک توانایی انجام آنالیز نصری به صورت کیفی و نیمه
کمی نمونه ها به خصوص نمونههای معدنی را داراس  .در
ا ر تابش اشعه ایکس و برانگی تگی نمونه ،انتقال الکترونی
در الیههای م تلف اتم انجام میشود که هر انتقال الکترونی
همراه با نشر یک خط طیفی اشعه ایکس اس  .طول موج
خطوط طیفی نشر شده م نای تجزیه کیفی ناصر و شدت

پرتوها ،متناس

با فراوانی یا کمی

اس .

ناصر موجود در نمونه

با استفاده از این تکنیک ،می توان آنالیز نصری را به
صورت کیفی و تا حدودی کمی به خصوص در مورد نمونه
های معدنی ،باستانی ،زمین شناسی ،کانیها ،سن ها ،شیشه،
سیمان ،سرامیک ها و آلیاژهای فلزی انجام داد که ردیابی
ناصر از سدیم تا اورانیوم را ممکن می سازد که دق

آن

برای ناصر سنگین بیشتر اس .
-

در

 ،اشعه ایکس اولیه در لوله تنگستن – مولی دن یا

کروم تولید می شود  .اشعه ایکس خروجی از لوله ،در ا ر
برخورد با نمونه و بم اران آن ،الکترون های مدارهای

* محمدحسن حقیقی فرد (نویسنده اول)  -کارشناسی  -فیزیک  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم گروه فیزیک
* فهیمه بهزادی (نویسنده مسئول)  -دکتری تخصصی  -فیزیک  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم گروه فیزیک
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سیستم جامع آموزش فناوری نانو

شکل  -طر واره دستگاه

شکل -طر واره لوله تولید اشعه ایکس اولیه

داخلی اتم را آزاد می کند و فضاهای خالی در پوسته

کننده اشعه ایکس ،نگهدارنده نمونه ،توازن دهنده های

الکترونی اتم ها ایجاد می شود که این فضاهای خالی

طیف های تابشی حاصل از نمونه ،بلور فلوئورسدیم یا

معموال با الکترون هایی که در سطح انرژی باالتر قرار گرفته

بلورهای دیگر ،توازن دهنده های طیفی بعد از ور از بلور

اند؛ پر می شوند .در ا ر گذار الکترون از سطح انرژی باالتر

فلوئورسدیم ،دستگاه شمارش برای اندازه گیری شدت

به سطح انرژی پایین تر ،اشعه ایکس انویه (فلوئورسانس)

اشعه ایکس با طول موج های م تلف برای ناصر

تولید می شود که مش صه نصرهای موجود در نمونه

کننده الکترونی تشکیل

اس

و به این ترتی

گیرد .شکل

شناسایی ناصر م تلف صورت می

تولید اشعه ایکس انویه

و  Lرا در ا ر

انتقال الکترونی نشان می دهد.

شده اس  .شکل

طر واره ای از دستگاه فلوئورسانس

اشعه ایکس را نشان می دهد.

نمونه با استفاده از اشعه ایکس اولیه ی تولید شده در لوله

-

دستگاه

گوناگون،

کننده قوی و تقوی

اشعه ایکس ،بم اران می شود و انتقال الکترونی انجام و
معموال از من ع انرژی با ولتاژ باال ،لوله تولید

اشعه ایکس انویه که پرتو مش صه نصرهای موجود در
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ستاد توسعه فناوری نانو

شکل  - 4انتقال های الکترونی گوناگون که منجر به تابش اشعه ایکس انویه می شود.

نمونه مجهول اس ؛ تولید می شود .این اشعه ایکس انویه،
پس از ور از جمع کننده  ، (Colli atorبه سم

قسم

کننده فرستاده می شود.

- -

بلوری

در

 ،از لوله های گوناگونی استفاده می شود تا اشعه

که در ب ش آشکارساز قرار دارد؛ هدای

می-شود .جمع

کننده متشکل از چند ورقه ی موازی اس

که با جمع و

ایکس با شدت زیاد برای برانگی تگی همه نصرهای

موازی و

موجود در نمونه مجهول را تولید کند .تفاوت این لوله ها

برخورد با زاویه ی مش ص به بلور می کند .اشعه

در توا ِن استفاده شده در لوله ،نوع سرمایش و محل قرار

برخوردکننده به بلور در واقع گستره ای از طول موج ها را

س برلیوم
گرفتن پنجره برلیومی اس  .این پنجره از جن ِ

که هر یک به یک نصر تعلق دارد .بنابراین ،پیش

و اشعه

موازی کردن اشعه ایکس ،آن را وادار به حرک

داراس

ساخته می شود که در برابر اشعه ایکس شفاف اس

از ارسال گستره طول موج ها به آشکارساز بایستی با

ایکس تولید شده می تواند از آن ور کند .این پنجره ی

استفاده از بلور ،تفکیک شوند .بلور آنالیزکننده ،بر اساس

خروجی می تواند در دیواره و یا در انتهای لوله قرار داشته

رابطه براگ منجر به پراش هر یک از طول موج ها در زاویه

باشد .آند به صورت یک الیه ی نازک بر روی پنجره ی

ی مش صی می شود و سپس این طول موج های پراشیده،

برلیومی قرار دارد .جنس آند یا هدف  ( argetمعموال

به آشکارساز فرستاده می شوند .از آن جایی که در هر

تنگستنُ ،کرُم ،مولی دن یا رنیوم اس  .شکل  ،طر واره

زاویه ،یک طول موج ویژه در رابطه براگ صدق می کند؛ با

ای از لوله اشعه ایکس را نشان می دهد.
- -

پراش یک طول موج  ،بقیه ی طول موج ها در فضای
اطراف بلور پ ش شده و از بین می روند .سپس ،اشعه

اشعه ایکس انویه گستره ای از فوتون ها با انرژی های

ایکس تفکیک شده ،پس از ور از جمع کننده ی انویه ،به

گوناگون را شامل می شود که برای تفکیک فوتون ها بر

می شود .آشکارساز و جمع کننده

انرژی آنها ،از بلورهای تحلیلگر و پدیده ی پراش

داخل آشکارساز هدای

بر روی یک دایره هستند و بلور در مرکز آن قرار دارد .در
آشکارساز ،شدت اشعه ایکس انویه برای هر طول موج
تعیین می شود و در نهای

اطال ات به دس

آمده به

حس

اشعه ایکس استفاده می شود تا بر اساس رابطه براگ،
( n.λ=2d.sinθنماد  nددی صحیح λ ،طول موج d ،فاصله
بین صفحات بلور تحلیلگر و  θزاویه پراش اس ) فوتون
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شکل  - 1طیف

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

سکه طال نمایش داده شده

های هم انرژی در زاویه های مش صی پراشیده و از

متداول ،ناصر س کتر از سدیم با دد اتمی

یکدیگر جدا شوند .معموال بلورهای تحلیلگر از جنس

شناسایی نیستند .

فلورید سدیم اند و برای شناسایی ناصر از پتاسیم تا

اشعه ایکس انویه ای که از هر نصر گسیل می شود؛ بر

اورانیوم به کار برده می شوند .از بلور تحلیلگر ژرمانیوم نیز

اساس انتقال های الکترونی می تواند به صورت طول موج

برای شناسایی ناصر ،از فسفر تا کلر استفاده می شود.

های م تلفی با نمایش  Lβ ،Lα ،Kβ ،Kαظاهر شود که

-

مش ص کننده سطو

در کارهای پژوهشی ،استفاده از دستگاه

برای انجام

آنالیزهای کیفی که بی نیاز از نمونه های استاندارد اس ؛
پیشنهاد می شود .نمونه استاندارد نمونه ای اس

که ناصر

الکترون ها اس

قابل

الکترونی حاصل از جابه جایی

(شکل  .)4خطوط طیفی  Kαو  Kβمعموال

بهترین خطوط برای سنجش یار ناصر اس

در حالی که

برای ناصر سنگین مانند مس ،روی و سرب از خطوط Lα

تشکیل دهنده و مقدار آنها مش ص و معین اس  .نمونه

و  Lβاستفاده می شود.

مورد مطالعه و نمونه استاندارد بایستی از نظر روش آماده

ب شی از اشعه مش صه (فلوئورسانس) که از نمونه گسیل

و مسطح بودن سطح یکسان باشند تا

خود به وسیله اتم های دیگر

سازی و یکنواخ
نتایج

از دق

شده اس ؛ در مسیر حرک

الزم برخوردار باشد .مهم ترین

نمونه ،بلور تحلیلگر انرژی (طول موج) ،پنجره ورودی

اندازه گیری می شود ارتند از

آشکارساز و یا مولکول های هوا جذب خواهد شد که

آلومینیوم ،کلسیم ،سدیم ،پتاسیم ،آهن ،کرم ،تیتانیم ،منگنز،

شناسایی ناصر س ک که فلوئورسانس مش صه آنها طول

که نتایج حاصل از سنجش ناصر

موج بلند دارد را با مشکل مواجه می کند (جذب اشعه

های

با توان سوم طول موج اس ) .خروج هوا از

ناصری که به وسیله
سیلیکون و گوگرد اس

به صورت اکسیدهای ناصر بیان می شود .در

ایکس متناس
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فضای طیف نگار ،استفاده از بلورهایی که میزان جذب

وابستگی به ش ص آنالیز کننده ،جایگزین مناس ی برای

اندک دارند و استفاده از آشکارسازهایی که پنجره ی نازک

.کاربرد

سایر روش های آنالیز شیمی در شناسایی مواد اس

آنها برلیومی اس ؛ به کاهش میزان جذب فلوئورسانس
کمک می کند .امروزه به کمک دستگاه های
شده و فراهم آوردن شرایط مناس

اصلی دستگاه

اصال

در صنایعی مانند فوالد و سیمان اس .

در این صنایع ،سر

می-توان ناصر تا دد

باالی آنالیز برای تنظیم ترکی ؛ و

قرار گرفتن نصرهای موجود در نمونه در گستره ی

اتمی  1را نیز شناسایی کرد.

کوچک و مش ص ،استفاده از

-

را سودمند کرده اس .

زیرا محدود بودن ناصر موجود در نمونه-ی مجهول و
به نوان طیف رسم می کند ،تغییر

گستره تغییر آنها ،با ث می شود که بتوان از منحنی های

آنچه دستگاه

که طیف فلورسانس اشعه

کالی راسیون با اطمینان بیشتری استفاده کرد .این روش

ایکس سکه نمایش داده شده ،در شکل  1مشاهده می شود.

به نوان مکمل مطالعات کانی شناسی و متالوگرافی در

نصرهای

از آ ار استفاده می

شدت بر حس

انرژی اس

پیک ها مربوط به فلوئورسانس مش صه
گوناگون موجود در نمونه اس

شود.

که نشان می دهد این سکه

از نصرهای طال و مس تشکیل شده اس
انجام شده اس

بررسی های باستان شناسی و حفاظ

و آنالیز کمی که

بیانگر حضور  %11طال در این سکه اس .

به طور معمول برای هر نصر  ،پیک  Kو برای نصرهای

در الیه های نازک ،رابطه میان شدت ،ترکی

و ض ام

قوانین تئوری محاس ه شده اند که از

می توان برای

تعیین دقیق ترکی

و ض ام

الیه نازک استفاده کرد.

سنگین  Kو Lدر الگو مش ص می شود.
-

روش

به دلیل سر

باال ،دق

زیاد و استقالل از
فهرست

ا
. on en ins
- ay luorescence pectro etry
ew or
( iley
.
. otts . . est M. ortable -ray luorescence pectro etry Capabilities
( or n itu nalysis UK oyal ociety o Che istry
.
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آینه های پرتو ایکس و الیه های پلیمری استفاده می شود.

بازتاب پرتو ایکس یا بازتاب سنج پرتوایکس در مطالعه

5

لم سطح بسیار مورد توجه اس  ،زیرا این تکنیک برای
تعیین مش صه های سطح ازجمله ض ام  ،چگالی و زبری
الیه های نازک و ساختارهای چندالیه ای به کار گرفته می

5

شود .این تکنیک براین اساس اس

که پرتویی از پرتوها یا

یکساز سطح صاف و همواری بازتاب می شود و سپس
شدت پرتوهای بازتاب شده -ray pecular e lecti ity

ا ا

با پیشرف

روش هایی در جه

ساخ

 -اندازه گیری می شود .

الیه های نازک و

ساختارهای چندالیه ای ،چنین ساختارهایی کاربردهای

زبری سطح در رفتار فیزیک فصل مشترک مواد در نمونه

گسترده ای پیدا کرده اند .بنابراین کنترل دقیق الیه های

زیادی دارد .سطح زبر میزان

های چندالیه ای اهمی

ادوات کارآمد و تکرارپذیر ضروری

بازتاب آینه ای پرتو ایکس را کاهش می دهد و منجر به

و

پراکندگی پ شی پرتو ایکس می شود که با تمامی روش

فصل مشترک

های م تنی بر پراکندگی پرتو ایکس حساس به سطح مانند

الیه ها روی آنها ،ضروری اس  .در میان آنالیزهای

قابل مطالعه اس .اگر سطح کامال صاف ن اشد ،شدت

گوناگون برای مطالعه ساختار و مورفولوژی ،بازتاب پرتو

به آن چه که با قانون بازتاب فرنل

نازک به منظور ساخ

اس  .بررسی پارامترهای مربوط به الیه ها مانند ض ام
چگالی آنها به دلیل ا ر قابل مالحظه کیفی

ایکس

 ( - ay e lecti ity -کاربرد گسترده ای

در الیه های نازک دارد .این تکنیک ،آنالیزی غیر م رب

پرتوهای بازتابی نس

(معادالتی که رفتار امواج الکترومغناطیسی را حین حرک
بین دو محیط که ضرای

شکس

متفاوتی دارند ،توصیف

و

می کند) پیش بینی می شود،منحرف می گردد که این

زبری سطح و فصل مشترک الیه ها می دهد .مشابه امواج

انحراف را می توان برای به دس

آوردن مش صه های

الکترومغناطیس در منطقه مرئی ،در طول موج های پرتو

سطح ،تحلیل و بررسی آن ها استفاده کرد .بنابراین با زبر

مواد اندکی کم تر

شدن سطح ،میزان بازتاب آینه ای به خصوص برای طول

از واحد اس ؛ بنابراین بازتاب کلی می تواند رخ دهد که

موج های پرتو ایکس کاهش و میزان پراکندگی پ شی

همراه با ظاهر شدن فریزها در طیف بازتاب پرتو ایکس

افزایش می یابد .زبری روی ویژگی هایی مانند مغناطش،

اس  .فاصله میان دو بیشینه در نوسان هایی که در طیف

و می تواند ساختار نوار

محسوب می شود که اطال اتی در مورد چگالی ،ض ام

ایکس ،با توجه به این که ضری

شکس

خوردگی و س تی مواد مو ر اس

الیه بستگی دارد و زاویه

الکترونیکی در نیمه رسانا را م تل کند .از طرفی زبری در

بحرانی به چگالی الیه وابسته اس  .زبری سطح الیه و یا

فصل مشترک الیه ها منجر به ایجاد نقص های بلوری می

زبری فصل مشترک الیه ها نیز با استفاده از سیگنال پس

الیه ها مو ر اس .

مشاهده می شود به ض ام

شود و روی کیفی

برای مطالعه محدوده

همچنین برای ساختارهای چندالیه ای ،در منحنی بازتاب

وسیعی از مواد ،از ساختارهای چندالیه ای در ادوات

پرتو ایکس ،نوساناتی مشاهده می شود که مشابه ا ر فابری-

اپتوالکتریکی تا الیه های نازک برای کاربردهای مغناطیسی،

الیه و دیگر خواص آن

زمینه تعیین می شود .امروزه

پرو ،این نوسانات درتعیین ض ام

* محمدحسن حقیقی فرد (نویسنده اول)  -کارشناسی  -فیزیک  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم گروه فیزیک
* فهیمه بهزادی (نویسنده مسئول)  -دکتری تخصصی  -فیزیک  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم گروه فیزیک
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استفاده می گردد.تداخل سنج فابری-پرو شامل دو آینه

الکترون ها بستگی دارد .در مواجه پرتو ایکس با موقعیتی از

که با استفاده از آن طر های

نمونه که چگالی الکترون ها تغییر می کند مانند فصل

تداخلی تشکیل می شود .یکی از مهم ترین کاربردهای پرتو

مشترک ها،همان طور که در شکل  -ب مشاهده می شود

ایکس ،مش ص کردن چگالی الیه های نازک در داخل الیه

ب شی از پرتو ایکس در زاویه ای برابر با زاویه ی فرودی،

و بین سطو اس .

ط ق بازتاب آینه ای بازتاب می شود و بقیه پرتو ایکس به

بازتاب کننده موازی اس

،پرتوتکفام و موازی شده ایکس با طول

داخل فصل مشترک وارد می شود و در صورت برخورد با

در تکنیک

نانومتر

فصل مشترک بعدی ،اتفاق مشابه ایکه برای فصل مشترک

دارد که با آن می توان اشیاء با این اندازه مانند اتم ها را

اول روی داد ،اتفاق می افتد .هر فصل مشترک مقدار

مشاهده کرد) و بازاویه خراشان (θ) (Gra ing ngleبر

مش صی از پرتو ایکس را بازتاب می کند که در نهای

سطح نمونه فرود می آید وسپس شدت پرتوهای بازتابیده

همگی در زاویه یکسانی پراکنده و از نمونه خارج می شوند

آینه ای که زاویه تابش برابر با زاویه

می

موج(  λپرتو ایکس طول موجی برابر با  1.1تا

از سطح نمونه درجه

بازتابش اس  ،اندازه گیری می شود .در

و سپس به طور هم زمان به سم

آشکارساز هدای

؛ زاویه فرود

شوند .پرتو ایکس نیز مانند پرتو لیزر دارای ویژگی

بایستی خراشان باشد تا پرتو ایکس در ماده نفوذ نکند و

همدوسی اند .بدین معنا که این پرتوها با یکدیگر جمع نمی

همچنین بازتاب کلی در زاویه ی کم تر از زاویه بحرانی

شوند بلکه با یکدیگر تداخل می کنند که پرتو نهایی دارای

روی دهد و همچنین ن ایستی پرتو ایکس در ماده نفوذ کند.

که به فاز پرتوهای

شدت های بیشینه و کمینه ای اس

برای تمامی زاویه های کم تر از زاویه بحرانی ،بازتابش کلی

بازتاب شده نس

روی می دهد و شدت بیشینه خواهد بود.در بیش تر مواد،

مقدار این فاز ناشی از فاصله میان فصل مشترک ها یا همان

زاویه بحرانی کم تر از  1.درجه اس  .در این زاویه های

بازتاب پرتو ایکس از توده و

خراشان نمی توان اطال ات مقی نمونه را به دس

ض ام

به یکدیگر بستگی دارد که در واقع

الیه اس .شکل

آورد.

الیه نازک ،و تفاوت آن ها را نشان می دهد که در مورد الیه

در زاویه های بیش تر از زاویه بحرانی ،بازتاب از فصل

نازک از هر فصل مشترکی ،بازتاب رخ می دهد که همان

مشترک های م تلف با یکدیگر تداخل می کنند و فریزهای

طور که گفته شد منحنی بازتاب حاصل تداخل بازتاب از

تداخلی تشکیل می شود .دوره تناوب فریزهای تداخلی و

سطح و بازتاب از فصل مشترک زیرالیه /الیه اس .

اف

شدت آن ها به ض ام

ض ام

الیه روی زیرالیه و یا به

اندازه گیری بازتاب پرتو ایکس به صورت نمایش شدت
پرتوایکس بازتابیده شده از نمونه در زوایای تابشی م تلف

الیه ها در نمونه های چند الیه ای بستگی دارد.

آن چه که مشاهده می شود به چگونگی پراکندگی پرتو

اس .با افزایش زاویه فرودی به مقادیر بیش از زاویه

ایکس از اتم ها و مولکول ها و در واقع پراکندگی از

بحرانی ،پرتو به داخل ماده نفوذ می کند .برای سطح صاف

شکل  -نمایش بازتاب پرتو ایکس از (الف) توده و (ب) الیه نازک.
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شکل  -منحنی بازتاب پرتو ایکس برای (الف) توده که هر چه سطح زبرتر باشد ،شدت بازتاب سریعتر میرا می شود و (ب) الیه نازک که طر
های نوسانی ناشی از تداخل پرتو بازتاب شده از سطح نمونه با پرتو بازتاب شده از فصل مشترک زیرالیه/الیه اس .

ایده آل ،شدت بازتاب ط ق معادله های فرنل به صورت

الیه نازکی که در شکل
مشاهده می شود.

کس توان چهارم زاویه فرودی کم می شود .اما برای یک

-

نمونه حقیقی ،کاهش شدت بازتاب سریع تر اتفاق می افتد.
در واقع زبری ،نوساناتی را که به ل

بازتاب پرتو ایکس

قسم

های م تلف دستگاه بازتاب سنج پرتو ایکس شامل

من ع تولید پرتو ایکس،ب ش های نوری و مکانیکی ،و

از سطح مشترک الیه و زیرالیه اس  ،میرا می کند که ل
آن افزایش پراکندگی اس

نشان داده شده اس  ،در شکل

و در نتیجه شدت پرتو بازتاب

آشکارساز اس

که در شکل

مشاهده می شود .آینه

می کند (شکل

 ، Göbelبعد از موازی کردن پرتو ایکس خارج شده از لوله

 -الف).در الیه های نازک به دلیل تداخل پرتو بازتاب

تولید پرتو ایکس ،آن را به سطح نمونه می تاباند .از آن

شده از سطح نمونه با پرتو بازتاب شده از فصل مشترک

جایی که بر خالف نور مرئی،آینه های معمولی نمی توانند

زیرالیه/الیه ،نوساناتی در منحنی بازتاب ظاهر می شود

پرتو ایکس را منحرف کنند آینه هایی به صورت ساختار

 -ب) .تفاوت منحنی بازتاب پرتوایکس از توده و

تا بازتاب براگ از نزدیکی سطح این

شده نس

(شکل

به سطح صاف بسیار سریع اف

بلورگونه نیاز اس

شکل  -ب ش های م تلف بازتاب سنج پرتو ایکس شامل لوله تولید پرتو ایکس ،آشکارساز و شکاف های گوناگون و آینهGöbel.
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نوع آینه روی دهد که آینه  ،Göbelبازتاب کننده ای

eposition

مصنو ی به صورت مجمو ه ای از الیه های متناوب با

ایکس به چگالی الکترونی و مقدار جذب ماده بستگی دارد

که از دو نوع ماده

و مستقل از ساختار بلوری مواد اس  .بازتاب سنج پرتو

پیکومتر

و

 11تا  11نانومتر اس

ض ام

م تلف ساخته شده و ض ام

هر الیه با دق

به کار گرفته می شود .بازتاب سنجی پرتو

ایکس روش اندازه گیری غیر تماسی و غیرم ربی اس

ساخته شده اس .تع یه شکاف قطع کننده ،Cutting lit

برای نمونه هایی که به اندازه کافی هموار و صاف باشند به

چنین سیستمی را از سیستم پراش اشعه ایکس - ay

کار برده می شود .از این روش می توان برای نمونه های

i raction -

متمایز می کند .شکاف قطع کننده

مساحتی از نمونه را که تح

تابش قرار دارد کاهش می

آمورف ،بلوری و نمونه های مایع استفاده کرد
مناس

نمونه هایی با ض ام

،

بین  1آنگستروم تا 411

و بزرگنمایی زاویه ای ngular esolution

نانومتر و زبری سطح بین صفر تا  1نانومتر اس  .نمونه

افزایش یابد .معموال از آشکارساز سوسوزَن cintillation

هایی که الیه های م تلف آنو یا مجمو ه الیه و زیرالیه،

 etectorدر مجمو ه بازتاب سنج پرتو ایکس استفاده می

چگالی الکترونی متفاوتی ندارند را نمی توان با استفاده از

دهد تا دق

شود که این نوع آشکارساز یک فوتون با انرژی بیش تر را

روش

به تعداد بیش تری فوتون با انرژی کم تر ت دیل می کند.

-

برای تغییر زاویه ،معموال آشکارساز روی حلقه اندازه گیری
حرک

می کند.

بررسی کرد.

به دلیل تفاوت چگالی الکترونی الیه های م تلف در فصل
مشترک الیه ها که به صورت متفاوت شدن ضرای

بازتاب

در اپتیک کالسیک مطر می شود ،پرتو ایکس از فصل

-

نمونه هایی که با استفاده از روش بازتاب پرتوایکس مطالعه
می شوند ،به صورت الیه ی نازک یا ساختارهای چندالیه
ای ساخته می شوند که برای ساخ

شکس

مواد برای پرتو ایکس اندکی کوچک تر از واحد

آن ها روش هایی

اس  ،هنگامی که پرتو ایکس با زاویه خراشان به سطح

، hysicsl

مسطح ماده برخورد می کند ،بازتاب کلی رخ می دهد .با

مانند رسوب فیزیک ب ارapour eposition
کندوپاشputtering

مشترک الیه ها بازتابمی شود .با توجه به این که ضری

و رسوب الیه اتمی to ic Layer

اندازه گیری شدت بازتاب کلی بر حس

شکل  -4منحنی بازتاب پرتو ایکس و وابستگی ض ام  ،زبری و چگالی الیه نازک به این منحنی.
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شکل 1منحنی بازتاب پرتو ایکس و وابستگی ض ام

فرو ِد پرتو ایکس نس

الیه نازک به فاصله میان دو قله متوالی در منحنی شدت بازتاب بر حس

به سطح الیه نازک ،نمایه ای مانند

شکل  4خواهیم داش

بردار پراکندگی

همان طور که در شکل مشاهده میشود با افزایش ض ام

که پارامترهای ساختاری مانند

الیه ها ،اندازه و فاصله میان فریزها کم می شود تا جایی که

ض ام  ،زبری سطح و زبری فصل مشترک ،گرادیان

با نزدیک شدن به حال

توده ای ماده مورد نظر ،فریزها

چگالی سطحی و چگالی الیه ها را می توان بررسی کرد.

محو می شوند.

با استفاده از زاویه بحرانی که در شکل  4نمایش داده شده
می توان چگالی الیه ) (ρرا بر اساس رابطه زیر

اس

محاس ه کرد:

( )
که در آن  roشعاع اتمی بور λ ،طول موج فرودی،
اتمی آووگادرو Z ،تعداد الکترون های هر اتم،
حقیقی فاکتور م تلط شکل اتم
 actorاس
گیرد و

ب ش

Co plex

که در محاس ات دقیق تر به جای  Zقرار می

وزن اتمی اس .

با استفاده از
ای بین

or

to

دد

می توان ض ام

نمونه هایی که اندازه

تا  11نانومتر دارند را با دق

تا

آنگستروم

تعیین کرد.همان طور که در شکل  1نشان داده شده اس ،
ض ام

الیه ها  (∆xبا فاصله میان دو قله متوالی در

منحنی شدت بازتاب بر حس
اس

شکل -منحنی های بازتاب پرتو ایکس برای الیه کُکرم نشانده شده
روی سطحi

بردار پراکندگی  (Qمتناس

 iبا ض ام

استفاده از تصویرهای میکروسکو

که از رابطه زیر محاس ه می شود:

کمی

های م تلفی که این ض ام

ها با

الکترونی اندازه گیری شده اند.

مهم دیگری که با استفاده از بازتاب سنج پرتو ایکس

می توان اندازه گیری کرد زبری سطح و زبری فصل مشترک
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ها اس  .زبری سطح با ث افزایش میزان پراکندگی پ شیو

نازک در ادوات گوناگون؛ با استفاده از آن می توان

در نتیجه با ث کاهش شدت پرتو بازتاب آینه ای می شود.

و زبری سطح و فصل

اطال اتی در مورد چگالی ،ض ام

میتوان ض ام

الیه را ناهمگن و به صورت توزیع گاوسی

در نظرگرف

که بر اساس این توزیع گاوسی ،متوسط

زاویه خراشان بر سطح نمونه فرود می آید و بازتاب کلی

و مقدار انحراف معیاری برابر با

رخ می دهد که با ظاهر شد ِن فریزهایی در طیف بازتاب

آن برابر با  dاس

ض ام

مشترک الیه ها به دس

 σدارد که معیاری از زبری اس ؛ بنابراین ضری ی برابر با:

آورد .در این آنالیز؛ پرتو ایکس با

پرتو ایکس همراه اس  .فاصله میان دو بیشینه در نوسان
هایی که در طیف مشاهده می شود به ض ام

فرنل بازتاب اضافه می شود .در نتیجه میزان

دارد و زاویه بحرانی به چگالی الیه وابسته اس  .زبری

منحنی بازتاب پرتو ایکس (شکل ) معیاری از زبری

سطح الیه و یا زبری فصل مشترک الیه ها نیز با استفاده از

به ضرای
شی

الیه بستگی

سیگنال پس زمینه تعیین می شود.

الیه اس .
-

آنالیز غیرم ربی اس

که با توجه به اهمی

الیه های
فهرست

ا
. aillant . Gibaud .
-ray and eutron e lecti ity: rinciples and pplications st
( Edition pringer
. idswelli . M. c ob .M. ershapn. .
asser ans . .
hitesidesg .M. and xe . .
hys. e .
(
.
.Matyi . . Hat istergos M. . Li shin E.
-ray re lecto etry analyses o chro iu thin
il s
hin olid il s
(
.
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شدیدتر از برهمکنش اشعه ایکس با آن اس  .پراش

الکترونهای کم انرژی  LEEبه دو روش زیر مورد بررسی

5

قرار می گیرد:

الف -بررسی کیفی :در این روش از الگوی پراش موجود،
می آید.

اطال اتی در مورد تناوب و تقارن سطح به دس
1

ب  -بررسی کمی :که در آن شدت پرتوهای پراش یافته به
صورت تابعی از انرژی پرتو الکترونی فرودی

(LEE

ها

شوند .منحنی به دس

می

آمده ،منحنی جریان-ولتاژ

(-

برای آنالیز ساختاری مواد ،تکنیک های م تلفی وجود دارد.

نامیده می شود .از مقایسه این منحنی با منحنی جریان-ولتاژ

یکی از این تکنیک ها پراش الکترونهای کم انرژی LEE

های اتم ها

اس

که برای بررسی سطح مواد رسانا و نیم رسانا استفاده

حاصل از تئوری ،اطال ات دقیقی مانند موقعی
به دس

می شود .از آنجا که در این روش از الکترون های کم انرژی

می آید .

-

استفاده می شود بنابراین

شکل  ،یک دستگاه  LEEرا نشان می دهد که در اکثر

از الگوی پراش می توان اطال ات مناس ی از ق یل تقارن و

می شود .این دستگاه

در حدود  1- 11الکترون ول

تناوب سطح (آنالیز کیفی) و همچنین موقعی
سطح (آنالیز کمی) به دس

های اتمها در

آورد.در این مقاله آنالیز کیفی و

آزمایشگاه های مهندسی سطح یاف
از دو قسم

اصلی تشکیل شده اس  ) :تفن

که الکترونهای تکفام (تک انرژی) تولید می کند و )

کمی پراش  LEEرا بررسی می شود.
-

در مقایسه با اشعه ایکس که برای آنالیز نمونه های بالک
(تودهای) مورد استفاده قرار میگیرد ،الکترونهای کم انرژی
برای آنالیز ساختار سطح مواد رسانا و نیم رسانا استفاده می
شود .دلیل این موضوع این اس

که او ًال مسیر آزاد میانگین

برای چنین الکترون های با انرژی پایین ،کوچک اس

و

انیاً طول موج دوبروی الکترون  λ = h pدر حد فواصل
موجود در بلور اس  .بنابراین وقوع پدیده پراش با استفاده
از این الکترونهای کم انرژی قابل پیش بینی اس

.

اولین آزمایش  LEEاز نمونه های نیکل تک کریستالی،
توسط دیویسون وگرمر در سال

 1انجام شد .با این

وجود مش صه یابی ساختار به صورت کمی ،با استفاده از
الکترون ها به جای اشعه ایکس مشکالتی را موج

الکترونی

می

شود ،برای مثال بر هم کنش الکترون ها با جامد خیلی
* حسین نژاداسد (نویسنده اول)  -کارشناسی ارشد  -فیزیک  -دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه بخش فیزیک
* فهیمه بهزادی (نویسنده مسئول)  -دکتری تخصصی  -فیزیک  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم گروه فیزیک
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سیستم آشکارساز که فقط الکترونهایی را که به صورت
کشسان پراکنده شده اند ،آشکار می کند.

محدوده بین  1تا  11الکترون ول

شکل

نحوه کار تفن

الکترونی به صورت زیر اس  .به طور

خالصه ،در تفن

الکترونی الکترونهای تک انرژی توسط

قرار دارد .

یک دستگاه  LEEرا نشان می دهد.

یک فیلمان کاتدی که در پتانسیل منفی و از مرت ه 1تا 11
ول

نس

به نمونه قرار دارد گسیل می شوند .سپس

الکترونهای خروجی شتابدار میشوند و توسط الکترودهایی
که همانند لنزهای الکترونی مل می کنند به صورت یک
پرتو با رضی در حدود  1. -1.1میلیمتر متمرکز می شوند.

به همین دلیل معموال سطح مورد بررسی از لحاظ ابعادی
باید در ابعاد پرتو تفن

الکترونی باشد[ ] .اما آشکارساز

شامل چهار توری فلزی با اختالف پتانسیل های متفاوت به
همراه یک صفحه فلوئورسان اس  .توری اول (از سم

شکل  -دستگاه LEE

راس ) در پتانسیل صفر قرار دارد تا یک محوطه بدون
میدان الکتریکی را در اطراف نمونه موج
توری بعدی به حدی اس

شود .ولتاژ دو

- -

که از ور تمام الکترون هایی

بر ط ق دوگانگی ذره-موج دوبروی ،باریکه الکترون ها را

که به صورت غیرکشسان پراکنده شده اند ،جلوگیری می

که به

کند .در نهای

می توان به صورت امواج الکترونی در نظر گرف

الکترونهایی که به صورت کشسان پراکنده

طور مودی به نمونه برخورد می کند .این امواج توسط

شده اند از توری چهارم که در پتانسیل صفر قرار دارد ور

نواحی با چگالی باالی الکترون جایگزیده ،یا همان اتم های

می کنند و به سم

صفحه فلوئورسان که در پتانسیل مث

سطحی پراکنده خواهند شد .بنابراین می توان این نواحی را

قرار دارد شتاب می گیرند .انرژی الکترونهای فرودی در

به صورت نقاطی که امواج را پراکنده میکند ،در نظر

شکل  -برخورد پرتو الکترونی با سطح نمونه
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 a inθاس  ( ، a ،اب

گرف .

با:

طول موج الکترون بر ط ق رابطه دوبروی برابر اس

ش که) تداخل سازنده زمانی رخ

خواهد داد که اختالف راه آنها برابر مضرب صحیحی از
طول موج باشد (معادله براگ)یعنی:

که در آن  pاندازه حرک

الکترون اس

و به صورت زیر
برای دو مرکز پراکننده ،شدت به آرامی بین صفر (وقتی

تعریف می شود:

که در آن
حس

که d=(n+ ⁄ λو یک مقدار بیشینه وقتی که  d=nλتغییر می

جرم الکترون بر حس

کیلوگرم،

سر

بر

متر بر انیه E ،انرژی جن شی e ،بار الکترون،

کند .شکل  4نمونه ای از شدت پراش یافته را بر حس
زاویه فرودی نشان می دهد.

ولتاژ شتاب دهنده اس  .لذا طول موج برابر می شود با:

که در آن ، hاب

پالنک اس :

از رابطه باال ،محدوده طول موج الکترون های فرودی در
حد فواصل اتمی به دس

می آید که یک شرط الزم برای

مشاهده ا رات پراش مربوط به ساختار اتمی اس

.

-

با تعمیم مدل یک بعدی به مدل دو بعدی می توان گف

- -

ساده ترین حال
اس

شکل- 4نمودار شدت بر حس

زاویه برای یک نمونه خاص بعدی

ممکنی که می توان درنظر گرف

این

که در آن یک پرتو الکترونی به زنجیری یک بعدی از

اتمها با فواصل اتمی  aبه صورت مود برخورد می کند.

از آنجا که اختالف راه نوری دو پرتو خروجی مجاور برابر

که

به طور کلی تمام الگوهای پراش سطحی دارای تقارنی
هستند که نشان می دهد که ساختار سطح نس

به مرکز

خود متقارن اس  .هم چنین این الگوهای پراش ،رابطه
معکوسی ،هم با ریشه دوم انرژی الکترون و هم با اندازه

شکل- 1الگوی  LEEیک سطح
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سلول واحد دارند.

پراکنده شده اس

برای مثال الگوی  LEEیک سطح

( ccدر شکل 1

نشان داده شده اس  .در این شکل ساختار اتمی سطح در
سم

چ

در الگوی پراش باال ،سه حال

= nقابل مشاهده

اس .

نشان داده شده اس  .پرتو الکترونی اولیه به

صورت مود بر صفحه کاغذ به سطح برخورد می کند و
الکترونهای پراکنده شده به طرف ق
سم

(یعنی حال

= nدر مدل یک بعدی).

برمی گردند .تصویر

راس  ،الگوی پراش الکترونهای برگشتی را بر روی

صفحه فلوئورسان نشان می دهد.

الگوی پراش (تصویر سم

راس

شکل  ،تصویر تشکیل شده بر روی آشکارساز فلوئیوسیان
را برای صفحه 1
ول

مس در دو انرژی  11و  41الکیتیرون

نشان می دهد.

شکل ،)1همان تقارن

مستطیلی سطح زیرالیه مورد بررسی را نشان می دهد با این
تفاوت که به دلیل وابستگی معکوس به پارامتر ش که(رابطه
 ، 1اندکی در جه

های م الف کشیده تر شده اس  .این

الگو همچنین نس

به پرتو مرکزی یعنی( )11متقارن اس .

این نقطه مرکزی از پرتویی حاصل شده که به طور مود بر
سطح برخورد کرده و دوباره در همین مسیر به سم

شکل -الگوی  LEEصفحه (

ق

جدول  -مراحل تعیین بردارهای ش که وارون از روی ش که مستقیم

شکل  -ش که زیر الیه

( ccو تعیین الگوی پراش متناظر
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جدول  -مراحل تعیین بردارهای ش که وارون از روی ش که مستقیم برای حال

شکل -8ش که

یک روش مناس

( ( ccهمراه با ماده جاذب (به رن

برای بررسی الگوهای پراش ،LEE

با جاذب

نارنجی) وتعیین الگوی پراش متناظر

روابط زیر به هم مربوط می شوند:

استفاده از مفهوم فضای وارون اس  .به ارت دیگر الگوی
پراش مشاهده شده ،نمایشی از ش که وارون ساختار سطح
مورد بررسی اس .

به طور کلی ش که وارون با بردارهای ش که خود مش ص
می شود .اگر سطح زیرالیه مورد بررسی دارای ماده جاذب
خاصی نیز باشد ،بردارهای ش که وارون به صورت زیر
اس :

ابتدا فقط زیر الیه بررسی می شود .از فیزیک حال

جامد،

بردارهای ش که مستقیم (فضای واقعی) و ش که وارون با
066

به

ارت دیگر  aمود بر * aو  aمود بر * aاس .

رابطه معکوسی بین  aو * aهمچنین بین aو * aبه
صورت رابطه ( )8که در آن

زاویه بین دو بردار aو *a

می باشد ،وجود دارد.

همین حال
صادق اس .

در مورد بردارهای ش که وارون ماده جاذب نیز
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 ( ccهمراه با ماده جاذب (به رن

نارنجی) و الگوی پراش متناظر نهایی [

برای روشن تر شدن موضوع به مثال زیر پرداخته می شود.

مورد نظر ،را شامل می شود .اگر برازش مناس ی حاصل

( ccو الگوی پراش متناظر (ش که

نشد ،ساختار مدل را تغییر می دهند تا نهایتا برازش مناس ی

مثال-ساختار

وارون) آن مطابق شکل  ،در نظر گرفته می شود.

در جدول نشان داده شده اس

حاصل شود .

که چگونه بردارهای ش که

مراحل مدلسازی منحنی  -به صورت زیر اس :

وارون از روی بردارهای ش که مستقیم تعیین میشود.

 .ساختاری ،مجسم می شود .برای مثال می توان اتم های

حال ماده جاذب را با توزیع شکل ،8بر روی زیرالیه در نظر

پراکننده را به صورت کره های مجزا در نظر گرف .

گرفته و فرایند باال ،در مورد بردار های ش که مستقیم و
وارون تکرار می شود.

همانند حال

 .پتانسیل برهمکنش الکترون-اتم تعیین می گردد .برای
حال

خاص اتم های کروی می توان تقری

موسوم به

ق ل مراحل زیر ،برای تعیین بردارهای ش که

پتانسیل موفین -تین را به نوان پتانسیل اندرکنشی استفاده

وارون از روی بردارهای ش که مستقیم در حضور ماده

کرد .این تقری  ،پتانسیل اطراف کره ها را به صورت کروی

جاذب انجام می شود (جدول )
در نهای

و سایر نقاط را اب

الگوی پراش در حضور ماده جاذب به صورت

شکل  ،1خواهد بود.

در نظر می گیرد .

 .پتانسیل برهمکنش الکترون با سطح و هم چنین پتانسیل
درونی (نو ا در حدود  1الکترون ول ) تعیین می شود.

- -

 .4سطح مقطع برخورد و تغییر فاز ،با استیفیاده از روابیط

همان طور که در ب ش ق ل دیده شد ،اطال اتی نظیر

پراکندگی مکانیک کوانتومی محاس ه می شود .

تناوب و تقارن سطح را می توان از روی الگوی پراش

. 1شدت های پرتو پراش یافته ،در یک مدل پراکندگی

 LEEبه دس

آورد .ولی برای به دس

دقیق تری همچون موقعی

آوردن اطال ات

اتمها در سطح ،بایستی به آنالیز

کمی  LEEمتوسل شد.

این روش ،اندازه گیری شدت پرتوهای پراش یافته بر
حس

چندگانه با حل معادله موج شرودینگر محاس ه می گردد.

تابعی از انرژی نقاط روشن و نیز برازش منحنی

 ( ittingآن با منحنی حاصل از مدلسازی رایانه ای سطح

 .نتایج با آزمایش مقایسه می شود .در صورت لزوم مراحل
دوباره و با فرض ساختاری جدید (مثال تغییر پتانسیل)
شروع می گردد تا منحنی مناس ی نظیر منحنی مربوط به
آزمایش حاصل شود.
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شکل  1نمونه ای از برازش منحنی تجربی  -و منحنی

مدلسازی شده سطح

 ( lرا نشان می دهد

چنانچه محاس ات با دق

باال انجام شوند ،در این صورت

پارامترهای ساختاری با دق
خواهند آمد .برای مثال موقعی
انگستروم به دس

باال توسط  LEEبه دس
های اتمی در حد چند ده

می آیند.

-

در این مقاله به مطالعه آنالیزسطح نمونه ها با استفاده از
پراش الکترون های کم انرژی

 (LEEپرداخته شد .کاربرد

این آنالیز برای نمونه های رسانا و نیم رسانا می باشد .

همچنین دو نوع بررسی رایج  LEEبه صورت کیفی و

کمی مطالعه شد و مش ص شد که از آنالیز کیفی می توان
اطال اتی راجع به تقارن و تناوب سطح و از آنالیز کمی می
توان موقعی

دقیق اتمها در سطح را به دس

آورد.

فهرست

شکل- 1هم وانی مناس

سطح

منحنی  -آزمایش با مدلسازی برای

 ( lمنحنی تو پر (قرمز رن ) داده های تجربی را نشان
می دهد

ا
l toc
culeed
raction
l

www.philipho ann.net sur lec sur lec
.ht
www.che . ul.ac.u sur aces scc scat
.ht
en.wi ipedia.org wi i Low-energy electron di
www. irginia.edu ep ur ace cience di ract.ht
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ریاست جمهوری
معاونت علمی و فناوری
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

مفاهیم پایه
نانوساختارها
روشهای سنتز نانوساختارها
روشهای شناسایی نانوساختارها

فصل چهارم
میکروسکوپهای پروبی روبشی
d nano.ir

 e u.سیستم جامع آموزشی فناوری نانو نسخه دو

تجاری سازی

روشهای شناسایی نانوساختارها

کاربردهای فناوری نانو

4

ا

7
1

ر

و م رفی میکروسکوپ های پروبی روبشی

2

دو م رفی میکروسکوپ های پروبی روبشی

3

سو میکروسکوپ تون ی روبشی

4

طیف سنجی جرمی

5

7

ششم میکروسکوپ نیروی مغناطی ی
هفتم میکروسکوپ نیروی مغناطی ی

8

هشتم میکروسکوپ نوری روبشی مید نزدی

6

نهم میکروسکوپ نوری روبشی مید نزدی

میکروسکوپهای پروبی روبشی

ند زه گیری خو ص مغناطی ی

753
756
773

پنجم میکروسکوپ نیروی ت ی

7
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طیف سنجی نوری

776
777
785
761
701

روش های پرتو X

روش های طیف سنجی

میکروسکوپهای لکترونی

آنالیز ساختاری

روش های جد سازی

روشهای ت یین ند زه ذر ت
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مواد ا ائ م دهد .

از یک خاصیت یژه از س
-

7

د سار  1891میالدی  ،میکر سکوپ تونل
)= scanning tunneling microscope

( عنوان ا لین

ضو از خانواده میکر سکوپ های پر
1

د تن از محققین سوئیس
ا

ف
)

میکر سکوپ های پر

گسترده ای از تکنیک ها گفت م شود ک

 ،ا ث تاثیر شگرف

فنا ی نانو شده ،امکانات جدیدی جهت طرا

ههایه

( ا

نیا ا ههکا ی کلوین کوات )  (CalvinQuateکریستف

ر توسعه
سیستم

ضهن معرف هر دستگاه،
گیرد.

گر ر )(ChristophGeberاز دان گاه استنفو د معرف
ا میکر سکوپ های

تولیدات توا ی
 1891میالدی

میکر سکوپ های

میالدی کلید خو د.

دنبار اخترا

نهود .

د سار
 ،د 1898
سپس

تالش های سیا ی جهت م الع مو فولوژی

،
ساختا

س وح فص م ترک آن ها صو ت گرفت [ ]4د ازه

-

امر زه اههیت شناسای

ر س مواد سیسهتهم هها ها

استفاده از میکر سکوپ های پر
های پی رفت

 ،د فهنها ی

تحقیقات  ،عنوان یک خ

اجتناب م رح م

اشد .د طه

میکر سکوپهای پر

غهیهر قها ه

از یک تکنیک ناشناخت

کوتاه

میکر سکوپ نیر ی الکتریک )

ه

از قب ،

نوان جامع

خهوا

ساخت

) (scanم کند تصا یر توپوگراف  ،یا نق

(  ،صو ت پی رفت تر

)

ا مبان م ا

جهان لم رض گردید.

رض انوا میکر سکوپ های پر

سیا ی از تصا یر شگفت آ
ک د یچ از

ت آنگسهتهر م،
هایه

 ، (Eمیکر سکوپهای

سیا ی دیگر از ا اا های شناسای

ا معرف

گسترده ای از

تکنیک هاست ،ک توسط یک پر ب ،سوزن) ، (tipسه ه
مواد ا ا قد ت تفکیک تا مقیاس نانو

(،

د هلکرد ،تحت نوان کل میکر سکوپهای پر

س ح  ،مبدر گ ت است .د یک نگاه ،مهیهکهر سهکهوپ
رای موهو

از زمان ،میکر سکوپ نیر ی مغناطیس )

نو ی میدان نادیک

هیهسهت سهار اخهیهر،

ا اا تحقیقات موفق گسترده جههت هر سه
پر

فیایک ا

جهت این اخترا

د ههین سار ،ینیگ میکر سکوپ نیر ی اته )

تا یخچ  ،نحوه هلکرد ،کا ردها ،معایب مهاایهای ههر
ش مو د ر س قرا م

د

د یافت نهودند.

های نانوی ایواد نهوده است .د مهوهههو ه مهقها ت
میکر سکوپ های پر

زمین

ساخت

د آن ایام ،این د دان هند

د سار  1891جایاه نو

مواد ا ائ م گردد .اخهتهرا

از یک خاصیت یژه از س

نسبتا م ا

میکر سکوپهای پر

سه ه

توسط یک پر ب ا قد ت تفکهیهک نهانهویه

میکر سکوپ پر

جود چند اخترا

هته

آنگستر م انوام شده تصا یر توپوگراف یا نق

)، (Heinrich Rohrer

د آزمای گاه تحقیقات ز یخ  ، IBاخترا شد [ .]3 ,2ا

( ه مهوهههو ه
ه

وسیل

نامهای گرد کا ر ینیگ

) (GerdKarl Binnigهاینرک

ر

ی

پتانسی

ش ها ،محققین اقدام

توسع

دست آ دن ی تر اطال ات آگاه از

مهدی کدخدائی (نویسنده اول)  -کارشناسی ارشد  -مهندسی فناوری نانو  -دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی بخش مهندسی مواد
محمد هادی مقیم (نویسنده مسئول)  -دانشجوی دکتری تخصصی  -مهندسی مواد  -دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی بخش مهندسی مواد
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له د جهان منت ر شد

د ن جهان مقیاس نانو گ ود .ا آگاه از

ا ی این

تحقیقات خود

،
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مواد ،ساختا ها

نهودند .د جد ر، 1

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

-

مکانیام های م رح د مقیاس نانو

یدادهای اساس د

پی رفت میکر سکوپ های پر

خانواده توهیاات مبتن

ند توسع

نوان کل میکر سکوپهای پر

اختصا یان

شده است.

م شوند،
جد ر-1

یدادهای اساس د

ر

ند توسع

746

ها ک تهحهت

ها
)

منظو کا ردهای گسترده ای د

پی رفت میکر سکوپهای پر

( ،نهامهیهده
ی

ههای
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ادام جد ر-1

له
ا ر

یدادهای اساس د

ند توسع

صنعت توسع یافت اند .این میکر سکوپ ها شام
نیا

،د م

 ،میکر سکوپ

 ،یا میکر سکوپ صهوته
 ،میکر سکوپ مغناطیس

اته

میکر سکوپ نیر ی مغناطیس
میدان نادیک
h

 ،میکر سکوپ نو ی
 ،میکهر سهکهوپ

 ،میکر سکوپ الکتر شهیهههیهایه

ه

 ، Ecمیکر سکوپ پر
میکر سکوپ پتهانسهیه

ظرفیت

میکر سکهوپ

 ...هستند.

گر ه از توهیاات

اندازه میگیرند (ههانند

 ،یها
هرا ته

C

گاه

نهیهر ی

ه

IC

میکر سکوپ هدایت یون

 ، Eمیکر سکوپ صوت

نیر ی الکتر ستاتیک
نیر ی

 Lیا

پی رفت میکر سکوپهای پر

دستگاههای ک نیر ها ا
،

، E

،

)،

) میکر سکوپ نیر ی س ح یا
نیا گفت

م شود .رخ

میکر سکوپهای پر

نامهای

ایج د

(

م الع

د جد ر ،2ذکر شده اند .

-

کهلهویهنه

ه

، K

شهیهههیهایه

ه

، C
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سیستم جامع آموزش فناوری نانو

جد ر -2نامهای ایج د م الع میکر سکوپهای پر

شهای آنالیا
)  ، Eس

(ههچون میکر سکوپ الکتر ن
م

نهون

شود

نا سانا ،مغناطیس

ا اندازه

گیری پردازش سیگنار های دست آمده از نقاط مختلف
شده ،تصویر ت کی م گردد .قد ت تفکیک

س
ا گنهای

میکر سکوپ های پر

میکر سکوپ های الکتر ن

ر خالف اغلب میکر سکوپهای الکتر ن
خالء

سازی) ،کا م

تصا یر س عدی از اتهها ا فراهم م آ د .ال ه ر تهی
تصویر ،این تکنیک ها توانای

جا وای

اتهها

ال ه ر خالء ،د هوا یا زیر س

ا داق آماده سازی نهون ( گاه

امکان تهی

الکتر ن

قا لیت
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د ن نیاز

مایع
آماده

کنند .مقایس میکر سکوپ های نو ی،

هم کانون ا میکر سکوپهای پر

جد ر ،3ن ان داده شده است.

ر س طیف سیع از مواد سخت ،نرم ،سانا  ،نیهرسانا،

متدا ر ک

آماده سازی نهون نیاز دا ند ،میکر سکوپ های

پر

 ،هتر از

متدا ر است

 ....ا دا ند .

د
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ستاد توسعه فناوری نانو

جد ر-3مقایس میکر سکوپ های نو ی ،الکتر ن

ه  ،ه دسهته ای از

میکر سکوپ های پر ه

میکر سکوپ ها گفت م شود ک مبتن
مواد ا استفاده از پر ب

س

اشد .ا لین ضو خانواده
)

تهوسهعه

)
)

هتری دا ند نیاز

،( E
(،

شهدنهد .

د مهقهایسه
ا گنههایه

آماده سازی کهتری دا ند .ههچهنهیهن

جا وای اتهها امکان ر س طیف سیعه
دیگر امتیازات این میکر سکوپ ها م

از مهواد از

اشد.

( ،میهکهر سهکهوپ
( ،مهیهکهر سهکهوپ
کهلهویهنه

ها

قا لیت کا رد د محیط های مایع هوا خال ،تهوانهایه

( ،میکر سکوپ الکتر شیهههیهایه

)  ، ( Ecمیکر سکوپ پر

ه

ه

ه ) ( IC

میکر سکوپ های الکتر ن  ،قد ت تفکیک
(،

ه )

شهیهههیهایه

)  ... ( Cرض

میکر سکوپ های پهر ه

پهیه هرفهت
ه )

نههیهر ی

میکر سکوپ مغناطیس
را ت

)

 ،( Cمیکر سکوپ هدایت یون

میکر سکوپ ظرفیت

 ،میکر سکوپ نیر اته )

مهیهکهر سههکهوپ صههوته

) h

)

 ، ( Kمیکر سکوپ پتانسیه

ا قد ت تفکیک نانوی م

میکر سکوپ نیر ی الکتر ستاتیهکه

نو ی میدان نادیک

هم کانون ا میکر سکوپ های پر

 ،میکر سهکهوپ تهونهله

( است .د په

میکر سکوپ های پر

ر تکنیک

ه

.

فهرست

ه
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ستاد توسعه فناوری نانو

توپوگراف (پست

لندی های) س وح نهایاندن تغییرات

فیایک

نظیر ساختا های

خوا

7

شیهیای ساختا های

از صدها میکر متر تا محد ده

مولکول  ،د ازه مقیاس

ای ک میکر سکوپ پر

نانومتر ،است .ساده ترین نق
ایواد م کنند ،ههین نق
2

ال ه ر این نق

ف

م

دستیا

است ک

های دیگری هم قا

مناطق از س
ا

توپوگراف س

است .

ا ک صو ت فیایک یا شیهیای از سایر

نقاط متهایا هستند ،ن ان داده

ر

اطال ات

الکتریک  ،مغناطیس  ،نو ی ،مکانیک
پس از آشنای

ا انوا مختلف میکر سکوپ های

د مقال نخست ،د مقال

اضر

ساختا ی ین موهو

ش های مختلف ،شباهتهای کل
ا گ این خانواده قا

است .هره گیری از ههین شباهت ها
منور

ا دا سیستم های جدید م

میکر سکوپ پر
است ک س
نانومتر

موهو

م اهده

تفا تها است ک

ت آنگستر م ر س کرده تصا یری از یهک
سه ه

میکر سکوپ ها امکان جهع آ ی اطهال هاته
ضعیت س

غهیهر از

ماده نیا جود دا د.
مواد ا استفاده از میکر سکوپ های

شناسای

رس

پر

) = scanning probe microscop

جهل تکنیکهای تحقیقات قد تهند
م دهد ک مو فولوژی

خوا

(  ،از

مد ن است ک اجازه
موضع س وح مختلف

ا تفکیک پذیری فضای ) ( spatial resolutionا د

د

نانومتر ،انوام پذیرد.
میکر سکوپ پر

کهپلکس آ ای ها ی طبیع

کا م

د جهت ساخت

رس

هبود نانومواد

شوند.

موازات ک ف مکانیام ها

 ،ا اا ی کلیدی رای ترسیم

رههکن

های پیچیده د

خلقت اجااء یا مواد ،میکر سکوپهای پر

،

و فااینده ای د سیا ی از زمین ها کا رد پیدا کردند.
ال ه م تقات گوناگون

از این

ش ها جهت

کا ردهای یژه ،توسع یافتند.
وزه

این

کا رد

میکر سکوپ های نو ی

-

مقیاس نانو

ند .نا راین گاین

یها

توپوگراف آن ا ائ م دهد .هال ه هر ایهن ،د ایهن

دت

د نتیو رای ایواد الگوهای نانومتری

نانوا اا ها محسوب م

ماده ا ا قد ت تفکیک ا  ،د مهحهد ده

آ ند،

ی س وح ،یا م خص کردن نانو مکانیام های مصنو ات
م لو

ای از تکنیک ههایه

ا فراهم م

فنا یهای مر وط

گره خو ده اند

گردد.

خاصیت فیایک یا شیهیای یا مکانهیهکه

هوما ا لوم

دهند

 ،امکان تحقیق

دستکا ی س وح تا مقیاس اته

اجااء متفا ت این توهیاات پرداخت خواهد شد .ا جود
تفا ت های موجود ین

 ...ا ائ م

از آنوائیک میکر سکوپ های پر

کا ردهای متنو

از خوا

د م الع خوا
میکر متری

س ح

میکر سکوپ
الکتر ن

ا نیاشام م شود

نهون ها از س

نانومتری نیا استفاده م

کا ردهای یژه میکر سکوپ های
خوا

محد ده های
اته

تا

گردد .از جهل
م توان ر س

فیایک  ،هدایت الکتریک  ،توزیع ا الکتریک -

استاتیک  ،تهرکا تن  ،میدان های مغناطیس  ،مد ر
ا ستیسیت  ،یاسخت سنو
د

ار اضر ،ویژه د تحقیقات انوام شده د زمین

فیایک س
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 ....ا نام رد .

فنا ی های ی نازک ،استفاده

زافا ن
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،

تکنیکهای

قا

خو

ال ه،

م اهده است.

ر س مواد ا استفاده از میکر سکوپهای پر
زیر نای توسع

الکتر شیهیای س

،

کا گیری تکنیکهای

پیچیده د مقیاس نانومتری اشا ه کرد .
 ،تصویر ردا ی از چند صد میکر متر تا چند ده پیکومتر
ا پوش

قد ت تفکیک اته

س وح مواد جامد ا ا

تهی کند ک ن تنها ساختا س وح

کریستال کام  ،لک توزیع یوب نق
جذب شده د س

ای ،ناخالص های
سازد .

یوب ساختا ی ا آشکا م

امر زه میکر سکوپ های پر

 ،دلی توانهندی

د انوام آزمای ات موضع ک ا تک اتهها یا تک مولکولها
انوام است،

قا

ا اا ضر ی کا د

وزه نانوتبدی

شده اند  .اندازه گیری نیر ی پیوندهای شیهیای
طیف نو ی تک مولکولها ،مثالهای

 ،از ههان ا تدا ر

ی توانای

ا ی آنها د تصویرده م لوب از نهون ها متهرکا شد

د محد ده جانب (د جهت X

م دهد م تواند نق

س ح

ا صو ت که فراهم م آ ند.

فنا ی تولید ساختا های دقیق

میکر سکوپ پر

 ،تصویر نحوه توزیع ظرفیت الکتریک

یا پتانسی د ترانایستو ها ،امکان م الع خوا

شهای نوین د فنا ی نانو گردیده است

ک از آن جهل م توان

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

م العات فیایک
سوزن

یگان یا

اتهها یا مولکولها د نتیو ایواد ساختا های مصنو

این موضو

شیهیای

ها ،ین محققان محبو یت فااینده ای
ها ن تنها امکان

اثبات سیده است ک

تصویر ردا ی ا فراهم م آ ند لک افا ن ر آن ،امکان
اصالح ساختا موضع

س وح اته

کا گیری مواد ا د

نانو فراهم م آ ند.

انع اف پذیری

الت های کا ی میکر سکوپ پر

 ،امکان کسب آما

پردازشهای پویا ا د شرایط

متفا ت ،نظیر محی های گازی ،مایع خالء مهکن
سازد .

م

مقیاس اته استفاده نهود .

ههچنین آنالیاهای که

یافت است .

محی

د

نهون

س وح ر پای

جهت انوام

نانولیتوگراف  ،نوشتن د مقیاس نانو(شک  ،)1جا وای

شیهیای

س

رههکن های موجود ین

تریبولوژیک  ،الکتر نیک  ،مغناطیس  ،یولوژیک

کنترر

از اینگون کا ردها

هستند .عال ه ،میتوان از پر ب موضع

ر مبنای ههین توانای

د سالهای اخیر ،تحقیقات

ماایای فرا ان از میکر سکوپ های پر
د

جود سادگ
کا رد د انوا

کا ردها ا د پی

 ،نظیر

ا ت مختلف کا ی د
مختلف

ین قا لیت
از

از نهون ها ،ازه سیع

چ م محققان گ ود .کا ردهای ک

هر یک موجب شد لم مواد د جهان نانو مقیاس م شد.
د ده اخیر ،شاهد شد شتا ان کا گیری تکنیکهای
شک  -1نهون ای از امکان جا وای اتهها جهت ایواد تصویر ا

 ،د طیف سیع از زمین های له  ،از فیایک ماده

استفاده از میکر سکوپ تونل

از موضو ات ا لی چال
منظو

م الع

رانگیا د کا گیری

پدیده های موضع

الکتر مکانیک  ،م خص یا
دست آمده است .د
یان اطال ات

چگار ،شیه

است .و یک اغراق نیست اگر گفت شود ،توسع

ها

قیقت یک تصویر

لم

فنا ی نانو د این د ده  ،ا کا گیری تکنیکهای

الکتر ستاتیک

آنالیا که

لم مواد گرفت تا زیست شناس

پاشک

سیگنار های

توسع سوزنهای نوین ،دت
موازات توسع تکنیکهای

معهول  ،ا

م خصات نظیر اختالف پتانسی  ،فعالیت

قا
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توجه

نق یافت است.

محی

مرسوم ،پی رفت

د توسع سیستههای فوق خالء ا قد ت
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ستاد توسعه فناوری نانو

تفکیک ا )

افاای

 ،( Hصو ت پذیرفت ک د

کیفیت تصا یر ،ا دشوا ی های

نهون

ین

د آماده سازی

هلکرد میکر سکوپ نیا ههراه هستند .

این تکنیکها

دستیا

توانای دسترس

موضع الکتریک ،

مغناطیس  ،شیهیای  ،مکانیک  ،نو ی

مواد

را ت

نهون تأمین م

س

د اغلب موا د،

گر م

جهت رکت دهد .خود

ا

کند.

تواند سگر ا د هر س
گر ا اجااء پیا الکتریک

ساخت شده است .
- - -

انوام م العات ر ی پدیده های نظیر ز ری ،چسبندگ ،
اص کاک ،سای  ،سخت

گر

فیایک  ،سگر ا نگ م دا د امکان رکت
د طور

ههراه دهها تکنیک م ا  ،پدیدا شده اند تا
خوا

جائیات سیا دقیق ا انوام دهد[.] ,4

و

امکان

میاان نیر های پیوندی ا د

نهون

س

ا قد ت تفکیک ا  ،از

پا امترهای مهم د میکر سکوپ های پر

مقیاس نانومتری تأمین نهایند.

محسوب م

-

میکر سکوپ های پر

از اجاا متفا ت ت کی

شده است ،ک شام موا د زیر م

اشد

شود ک توسط مواد پیا الکتریک میسر م

گردد .این مواد ،نو
لتاژ

- -

سرامیک هستند ک د صو ت ا هار
میاان آن ،تغییر طول از مرتب

متناسب ا جهت

یک آنگستر م م دهند .از این مواد رای جا واییهای سیا

هنظو ر س یک خاصیت س ح

یژه ،انوا گوناگون

دقیق استفاده م شود .د میکر سکوپ های پر

از سگرها ا م توان رای یک پر ب استفاده نهود ک

ا لی  ،س میل پیا الکتریک

تبع آن ،مهکن است توهیاات الکتر نیک خاص نیا جهت

) (scannerا ت کی م دهد ،ک ا هار لتاژ

توهیا دستگاه نیاز اشد .د اینوا اید خاصیت اندازه گیری

این س میل  ،ا ث تغییر طور آن د نتیو انحراف سوزن

شده ا
تبدی

یک سیگنار الکتریک تبدی کرد ،آنگاه امکان
این خوا

صو ت اطال ات الکتر نیک

کنترر

پردازش آنها ،د میکر سکوپهای پر

فراهم م

شود.

رای

د استاهای،X

انبرک )(cantilever

موهو

لیا ی ساس

گر پیا ،

سوزن ،سیستم آشکا ساز

موقعیت انبرک سوزن د موا دی یک

تقویت کننده ت کی شده است.

گر توسط یک س پای از جنس آلیاژ فلای مخصو
ا داق انبساط
نصب م

شود .این پای

ی میا

ا هار لتاژ ا جهت

فتن آنها م
مخالف

مقدا یکسان

استوان متص

 Zا
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هر چها الکتر د

الکتر د داخل ) ا ث انبساط د نتیو
سوزن متص

آن یا انقباض

ا

شود .ههچنین ا هار لتاژ ا المت های

الکتر دهای متقا

استوان م گردد ک د

ا تعاش قرا گیرد ،م

تواند اندازه گیری های تکرا پذیر د جهات ،X

خا ج آن چها

گردیده است.

ر ی یک پای یا میا

) ،(Rubber vibration dampersموها است .قت ک پای
د محل

داده شده د س

پایین آمدن استوان

ستیک های جاذب انرژی
غیرقا

نوین،

نوا فلای ن انده شده است .سوزن نیا

خا ج (نسبت

انقباض را ت

س

داخل آن ی نازک از یک فلا سانای الکتریسیت

( مانند نیک ) پوش

قسهت

هر یک از

شود.

د میکر سکوپ های پر
س

گر دستگاه از قسهت های

هود رهم ،ام

توسط استوان پیا الکتریک توخال انوام م شود ک ر

- -

ر

یا  ، Zم

گر

(مثال  )X- Xسبب خم شدن

اقع شام

رکت د صفح X

د جهت  Zاست .

ا کنترر نحوه ا هار لتاژ

پیا الکتریک توسط نرم افهاا
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شک - 2الف) راساس خاصیت موادپیا الکتریک ،لتاژ ا هال  ،ق ع پیا

ا لندتر یا کوتاهتر م کند .ب)ترکیب س ق ع پیا امکان رکت

پر ب ا د س جهت فضای فراهم م کند ) .د میکر سکوپهای پر

دستگاه ،م توان سوزن ا

دلخواه د ههر سه جهههت

رکت داد .سیستم الکتر نیک دستگاه ،امکان کنتهرر ایهن
رکت ا ا دقت  .1آنگستر م فراهم م آ د .شکه
از نظر ظاهری ،ق هعهات پهیها الهکهتهریهکه
زمانیک یک لتاژ م خص
میکر سکوپهای پر
رای رکت

م گردند .اکثر

 ،لتاژ خر ج

گر ایواد م کنند ،ک معهو

 ،رای تأمین

پر

رکت ها

ا گ ،دا ای یک سیستم نادیک شدن

جا وای

های

دستیا

سریع
نهون

نادیک شود .

این اجااء پیا الهکهتهریهکه

ا هار م شود ،این اجااء منبسط منقب

ا تأمین میکنند .تهام سیستههای میکر سکوپ

هستند تا پر ب تواند ا اطهینان تا د امکان

ا ن ان م دهد.

میکر سکوپهای پر

نوین ،از استوان هندس توخال استفاده م شود .

آنگستر م

،2

ایهج د

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

ا

ها یه

طرا

های سیا متفا ت از سیستم نادیک شدن د شت

گون

جود دا د .ی ترین نو توا ی شده آن ،ماشینهای

مکانیک
یا

هگهر

ا ترکیب از فنرهای متغیر ،پیچهای

ا ز ه سیا

اهرم ها هستند .موتو های پیا الکتریک نیا معهو

م تواند پر ب ا فراتر از محد ده چند هاا آنگستر م ،ها

د میکر سکوپ پر

کسری از یک آنگستر م د قد ت تفکیک رکت دهد .

شک  ،3مؤلف های اصل د

نوین استفاده م شوند .
ها ا ن ان م

دهد.

- -

اگر س

نهون  ،ناههوا اشد ،ا تهار رخو د

شکستن

پر ب دستگاه سیا زیاد است .د این الت یک کنترر
ازخو دی نیاز است تا فاصل مناسب ین سوزن نهون
د طور

ا

ههوا ه فظ کند .رای اطهینان از نادیک

مقادیر اندازه گیری شده دستگاه ا مقدا پی

فرض،

ههوا ه مدا کنترر کننده ا فرستادن سیگنالهای الکتریک ،
گر

ا کنترر م

کند .رای این منظو  ،اغلب

میکر سکوپ های پر

 ،دا ای یک مدا ازخو د

استاندا د هستند.

شک - 3شهاتیک ن ان دهنده مؤلف های اصل د

- -

گرهای پیا الکتریک تنها

ها .د این

مثار سیستم ازخو دی رای رکت هودی سگر هنظو

رکت های چند هاا

یک سیگنار ثا ت استفاده م شود .جا وای

هودی سگر،

داده های توپوگرافیک د نظر گرفت م شوند.
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شک  -4هلکرد میکر سکوپهای پر

- -

پای

های پر
د ین  ،CCموها است ک م تواند خود

گر

مستقیها

ا

و خالص ن ان م دهد.

نوان یک میکر سکوپ ا ا گنهای

یس

مح مو د نظر

نهون

وزه کا رد میکر سکوپ های پر

 ،CCر

اینک میکر سکوپ های نو ی

الکتر ن

رای انتخاب

شود ،میتواند مو فولوژی خوا

موضع س وح مختلف

 3را ر استفاده شود .تصویر نو ی د ین
ی صفح نهای گر ایان  ،ن ان داده شده

تقریب

 ،ال ه ر

د.

کا م

ا ا تفکیک پذیری د

- -

ا شام

د نانومتر ترسیم نهاید ههچنین

امکان دستکا ی س وح تا مقیاس اته

د میکر سکوپ های پر

م

ا فراهم آ د.

 ،سیگنار های دست

انع اف پذیری ا ت کا ی این میکر سکوپ ها ،امکان

آمده ناش از رکت سوزن ،ا بو از سیستم تقویت کننده

متفا ت ،نظیر

ا لی یا

طو مستقیم

مدا ات الکتر نیک
از تقویت
فرستاده م

ا ا تعاشات کم هستند ا د شده پس

پردازش ا لی جهت ت کی تصویر
شود .نرم افاا نصب شده ر

سیگنالهای خر ج
نهوده

قسهت کنترر کننده ک

اصل فراهم م

ایان

محی های گازی ،مایع

میکر سکوپ های پر

خالء ایواد م

 ،شام

سیستم کنترر ازخو دی ،سیستم دستیا

ی کامپیوتر

سیستم پردازش نرم افاا م

کند .اجاا

سگر،

اشد.

ین ار نرم افاا

اندازه گیری س عدی ا ر ی تصویر
نهاید .شک  ،4هلکرد میکر سکوپ
756

گر،

سریع ،د ین

از قسهت کنترر کننده ا پردازش

تصویر تبدی م کند .د

امکان پردازش

ا ی

پردازشهای مختلف ا د شرایط محی

فهرست

SPM معرفی میکروسکوپ های پروبی روبشی: قسمت دوم- میکروسکوپهای پروبی روبشی-روشهای شناسایی نانوساختارها

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

ا
. .E. tern B. . erris H. . amin . Rugar eposition
and imaging o locali ed charge on insulator sur aces
using a orce microscope ppl. h s. Lett.
–
(
).
. B. Bhushan G. . Blac man tomic orce microscop o
magnetic rigid dis s and sliders and its applications to
tribolog
E . ribol.
–
(
).
. http edu.nano.ir inde .php articles sho
.

، مهههردادنهوهبها،  پیر زمهر ه،  محهدالهاس، لیرضاذ الفقا ی.4
ی نهوک
آزمای هگهاهه
 میکر سکوپ پر، امیدسیف
.)139 ( ،  پیکنو، تهران،سوزن
. E.

e er H. . Hug R. Benne it
canning robe i
croscop he Lab on a ip
pringer (
).
. H.- . Guentherodt R. iesendanger (Eds.) canning
unneling icroscop
ol. I II and III pringer
(
).
. K. . Birdi canning probe microscopes applications in
science and technolog
(
).
. . Bonnell (Ed.) canning robe icroscop and pec
troscop
heor
echni ues and pplications nd
ed. ile - CH e
or (
).

756

روشهای شناسایی نانوساختارها -میکروسکوپهای پروبی روبشی -قسمت سوم :میکروسکوپ تونلی روبشیSTM

ستاد توسعه فناوری نانو

 1891میالدی وسیل د تن از محققین سوئیس
گرد کا ر ینیگ )(GerdKarl Binnig

7

نام های

هاینرک
شرکت IB

)  ،(Heinrich Rohrerد آزمای گاه تحقیقات

شهر ز یخ سوئیس اخترا شد .آنها توانستند ا مها
نوسانات خا ج

فراهم آ دن امکان رکت سوزن ،د

فاصل سیا نادیک از س

3

نهون  ،د م ک کلیدی د

تصویرسازی مقیاس نانو ا پر ب ا ذف نهوده
م

دهند ک این سیل  ،اهکا تقریبا ساده

ر

د تقسیم ندی میکر سکوپ های پر

 ،ا لین

مو د حث قرا

خواهد گرفت،

میکر سکوپ

ک

میکر سکوپ تونل

اشد .د این مقال ضهن

م

یان اصور دستگاه  ،نحوه هلکرد آن،
قا

داده م

استفاده توضی

کوانتوم تون زن  ،رخ

مدهای کا ی

شوند .ا توج
ا ط محاسبات

نیا م رح م گردد .ههچنین د این مقال

پدیده
وزه مذکو

معرف کلیات

م رح د این دست از میکر سکوپ ها پرداخت خواهد شد .

د میکر سکوپ تونل
نوک تیا ،نام تی

،س

یا پر ب

نهون وسیل سوزن
م شود .نوک یک پر ب

یک اتم جای م گیرد نا راین از ساسیت سیا ها یه
د

دلی ا عاد سیا کوچک خود م توانهد

د نانومتر ،کوچکترین پست یا لندی ها ا د سه ه

نهون آنالیا نهاید

ا استفاده از توهیاات نرم افهاا ههای

م الع س وح ا ائ م دهد

تکنیک ا ائ شده توسط آنها پس از
ساختا اته

دهد.

میکر سکوپ تونل

سیلیکون ،مو د تأیید
سار  1891میالدی،

جهت اخترا میکر سکوپ تونل

ی

پر

 ،هر د محقق ،موفق

گردیدند .میکر سکوپ تونل
ا اا ی ود ک قاد

و یک د

کسب جایاه نو
ی

فیایک

د آن زمان ،ا لین

ایواد تصا یر س عدی از س وح

جامد ا تفکیک پذیری دقت اته
میکر سکوپ تونل
س و

ود .

 ،تنها م

ک از لحاظ الکتریک

تواند جهت م الع

سانای قا

قبول دا ند،

مو د استفاده اقع شود. .این میکر سکوپ ها د
سیع از ا گنهای ها از  1 3تا  1 8د جهات
جهت تصویر ردا ی
ا عاد اته

(

آید .این میکر سکوپ د سار

،Z X
یا

نگا ی scanning tunneling

طیف

( spectroscopطیف نگا ی
محی های معهول

ازه

ایواد تصویر از مقیاس میکر تا

ا ز لوشن  resolutionقد ت تفکیک ا

نوان ا اا

قبی

) ، microscopeا لین ضو د خانواده میکر سکوپ های
ها م

تعدادی از مواد ،از جهل س

ا یاء شده

جریان تونل ) استفاده

شده اند  .ههچنین این ا اا ها م توانند د هر محی

= scanning tunneling

تصویر ک یدن

تصدیق قرا گرفت،

موجود د دستگاه ،داده های دسهت آمهده ا صهو ت

تصویر ر نهای گر نهای

مؤثری جهت

-

سالم ایده آر ،سیا تیا وده ،و یک د نوک آن تهنههها
رخو دا است

ن ان

 ،اتهسفر

 ،از

گازهای گوناگون ،

مایعات خالء  ،دماهای پایین( پایین تر

 1کلوین

نیا

د دماهای ا مو د استفاده اقع شوند.

تصویر ردا ی د مایعات امکان م الع نهون ههای زنهده

مهدی کدخدائی (نویسنده اول)  -کارشناسی ارشد  -مهندسی فناوری نانو  -دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی بخش مهندسی مواد
محمد هادی مقیم (نویسنده مسئول)  -دانشجوی دکتری تخصصی  -مهندسی مواد  -دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی بخش مهندسی مواد
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زیست

ا فراهم م آ د زمانیک تصویر ردا ی نهههونه

های آ

د اتهسفر معهول انوام م گهیهرد ،نهیهر ههای

موئینگ موجود د فص م ترک نهون

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

رخ مواد ر س شده توسط

سوزن ا هذف

تحت شرایط مختلف

نوان نهون معرف شده است
تحت شرایط مختلف

جد ر -1رخ مواد ر س شده توسط

م کند .زمانیک نهون های زیست یا آل یا پهدیهده ههای
دمای پایین از قبی ا ر سانای یا چگال

ا الهکهتهریهکه

م الع م شوند ،تصویر ردا ی دمای پهائهیهن (دمهاههای
محد ده هلیوم مایع) ،مفید خواهد ود .ههچنیهن تصهویهر
نوسانات دمای  ،جهت

ردا ی د دمای پایین ،دلی کاه

تصویر ک یدن نیر ها ،ا ساسیت ا  ،سهودمهنهد مه
اشد.

ال ه جهت تصویر ردا ی سیا ت از قبی کریستالهههای
مایع مولکولهای
س وح گرافیت  ،از این

انسهاز )(lubricant molecules

-

ش استفاده شده است.

شک  1تصویر میکر سکوپ میکر سکوپ تونل
س وح د نهون نیکل

ی

پالتین

خو ه

ا

:شاهل م ا د ای می شوند ،

ه

و کل لوازم دستگاه د

 نگهدا نده نهون

ن هان مه

سوزن موهو

دهد.

مرتبط ا آن

کنترر کننده الکتر نیک
 ایان جهت کنترر کننده الکتر نیک
 نرم افاا جهت پردازش تصویر
میکر سکوپ های تونل
میل

لت تا

)1

از یک سوزن (پر ب) تیا رای
استفاده م کنند .یک لتاژ ایاس مناسب

یک لت) ،ین سوزن ( عنوان قسهت

س

از مدا الکتریک )

نهون (قسهت دیگر مدا الکتریک ) ا هار م شود .قت ک سوزن
نانومتر) از  1تا  .3آنگستر م (معهو
س

دد 1

فاصل کهتر از

نهون قرا داده شد ،الکتر نها ر اساس پدیده ای کوانتوم ،

از نمونه به اتههای س ان یا بالعکس tunneling،نام تون زن
 8 %ست

شک  -1تصویر میکر سکوپ میکر سکوپ تونل
س

نیک ب)س

الف)

د این الت جریان تونل از  2.0nتا  02nتغییر کرده

ههچنین د ایواد خصیص های یژه د مقیاس نانو از
های شیهیای د

زیر سوزن از طریق نانوماشینکا ی) ، (nanomachiningاز
میکر سکوپ

نهون ( یا العکس) جا ی

(2م گردد (شک

پالتین

طریق گرم کردن موضع یا القای اکن

جهت لتاژ ایاس) جریان م یا ند ،و یک ی

جریان تونل از انتهای ترین اتم سوزن

از)

هره گرفت شده است .د جد ر،1

سوزن

ی س

 ،هلیات

شک  2شهاتیک رههکن

سوزن

ا انوام م
نهون

جریان تونل د فاصل آنگستر م سوزن از س
ن ان م دهد.
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نهون

ا
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ستاد توسعه فناوری نانو

شک  -3رقرا ی جریان تونل د فاصل
شک - 2شهاتیک رههکن

سوزن نهون

فاصل آنگستر م سوزن از س

نهون  .ی

رقرا ی جریان تونل د

دهد ،توسط این پر ب موضع د یافت م شود .نهون از

از  8 %جریان الکتر ن

ا ر سانا superconducting

طریق

از انتهای ترین اتم سوزن جا ی م گردد

از آنوا ک جریان تونل یک تا ع ساس
نوان سیگنال

جهت دستیا

پهنای شکاف d

پر ب س

د یک دستگاه معهول
سوزن فلای

الاا ی

(شک ،)4

ا

استفاده م شود
منظو

س

،

کرده

مقادیر اندازه گیری شده ،د سیستم ثبت

کننده الکتر نیک ،پر ب ا د فاصل مر وط
از پی

ز لوشن م لوب ا م

شک - 4طرح شهاتیک اجااء اصل میکر سکوپ تونل

 ،نصب م گردد .پر ب نیا س

مو د م الع

پر ب ا تغییر داده تا جریان الکتریک ثا ت هاند .کنترر

هود رهم  ،د س جهت رکت م کند .د این

الت ،رههکن

یک فاصل پایدا (پهنای شکاف) ین

م گردد .د این ین ،یک سیستم ازخو د  ، eedbacا تفا

کهک فعار کننده های پیا الکتریک قائم
کوتاه رد ک

شنا ی

مغناطیس

 magnetic levitationیا یک سیستم فنر د مر ل ای،

م اشد ،ا تغییر فاصل سوزن تا نهون تغییر م کند
رای تصویرسازی

لتاژ مناسب

 .یک

تعیین شده ،تنظیم م کند .این فاصل توسط یک

گر پیا الکتریک

سوزن ا

میتوان از یک مدا ازخو د رای ثا ت نگ داشتن جریان تونل استفاده نهود
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جریان تونل

یس

رکت م دهد.
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 ثبت مlateral نوان تا ع از موقعیت جانب
از موهو

 ا لین اخترا،

اشد ک رای ایواد
تفکیک

میکر سکوپ تونل

م

میکر سکوپ های پر

،پیا الکتریک
ا د نرم

کامپیوتر

 جا وای پر ب د اثر لتاژ ا هال. شود
توپوگراف یک س

نهایتا سیگنالهای تهی نق

تصا یر س عدی از س وح مواد ا دقت اته

،افاا دستگاه ایواد م کند تا پس از پردازش ایان ای

 اساس این میکر سکوپ مبتن.پذیری ا استفاده م شود

. ظاهر گردد، د نهای گر صو ت تصویر اصل از نهون

 توهیاات این.است
موهو

نام تون زن

 سوزن، نگهدا نده نهون

ر پدیده کوانتوم

، از آنوا ک پایدا ی مکانیک زیاد دستگاه،اید توج داشت

میکر سکوپ شام

 ایان جهت کنترر،  کنترر کننده الکتر نیک،مرتبط ا آن
اشد

نرم افاا پردازش تصویر م

کننده الکتر نیک
.

،شرط اندازه گیری موفقیت آمیا د مقیاس اته است
دا ای ساختا ی صلب

پی

نا راین ضر ی است دستگاه

از نظر ا تعاشات ایا ل اشد تا تواند مح قرا گرفتن

صو ت

ا ا دقت اته
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سوزن
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تولید م

7

کنند ک شام

نادیکترین آنها

س

ناههوا ی های متعددی است ک
نهون  ،مسئور تون زن

خواهد ود.

سوزنهای تیا کانتیلو  ،معهو از جنس فلای ساخت م
شوند ،ک شام

فلاات تنگستن) ( ،طال ) ( uآلیاژهای

پالتین-ایریدیم )( t-Irاست

4

وسیل

معهو

سای ) ، ( grindingرش)، (cutting
ر

چهارم

معرف

د مقال گذشت

) ( eld emissionیا

میکر سکوپ تونل

میکر سکوپ محاسبات مر وط

ساختا الکتر ن

های نظیر جریان تونل  ،پیچیدگ های خا
د این مقال ا معرف ساختهان پر بها،

پدیده-

خود ا دا د.

شهای تبخیری) ، (evaporation

یون ) ، (ion millingشکستن) ، ( ractureپرداخت

سای

الکتر شیهیای )(Electrochemical etchingتیا م شود  .د
این ین ی ترین نو سوزن های مو د استفاده شام t-Ir

سیم تنگستن

جریان تونل

است .

سوزنهای  ، t-Irهوما صو ت ماشین

مخاسبات م رح د آن پرداخت خواهد شد.

ده شده تهی م شوند این د
ا لین گر ه از سیستم های میکر سکوپ پهر ه
میکر سکوپ تونل م

ه ،

اشد .مههترین تکنولهوژی د ایهن

تنگستن

تونل
ین سوزن س

-m

،

طو

نام تون زن  tunnelingاز نهون

( ست

اکن
تنگستن

اتههای سوزن یا العکس

های

-

معهو شام یک کانتیلو ههراه ا یک

سوزن فلای تیا جهت

داق

ساندن نوسانات موج م

اشد .صو ت ایده آر ،سوزن اید تیا اشد ،اما د
ش های تهی سوزن ،یک سوزن ا مق ع رض

مکانیک

شک

ال است ک سوزن های
اچ شده ا فرآیندی

شوند.

کل  ،سوزن هایt-Ir

 ،نسبت

سوزن های

هتری ا تأمین م کنند ک دلی آن

پذیری کهتر پالتین است .ا این جود سوزن های
از نظر شک  ،یکنواخت تر هستند

ی نهون

ا شیبهای تند ،امکان هلکرد هتری از خود ن ان

م دهند .ا جودی ک سوزنهای آلیاژ Ir- t

جهت لتاژ ایاس) جریان م یا ند.

پر ب های

اص م

تنگستن  ،ز لوشن اته

نهون ک د فاصل کهتر از  1آنگستهر م

از هم قرا دا ند ،الکتر نها ر اساس پدیده ای کوانتوم  ،ه

نیا از سیههای تنگستن

الکتر شیهیای

سیستم ها ،تکنولوژی سوزن هاست .د میکر سکهوپ ههای
ا ا هار یک لتاژ ایاس مناسهب

شهای ن ر میدان

الکتر شیهیای )  (Electrochemical polishingیا اچ کردن

قا لیت های آن پرداخت شد .د این نو

ساختهان دستگاه

رخ

،

شهای نظیر

وده

ز لوشن ا ی

وده

گاه د رخو د ا س

 ،سیا تیا

ا ایواد م کنند ،ل شکننده ترد
م شکنند .د تحقیقات

عه آمده ،سوزنهای الهاس نیا مو د ر س قرا گرفت اند.

ه اکثر

این سوزنها وسیل کاشت یون و  ،سانا شده اند.

خ ن

ق ر سیم تنگستن مو د استفاده رای کانتیلو معهو

مهدی کدخدائی (نویسنده اول)  -کارشناسی ارشد  -مهندسی فناوری نانو  -دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی بخش مهندسی مواد
محمد هادی مقیم (نویسنده مسئول)  -دانشجوی دکتری تخصصی  -مهندسی مواد  -دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی بخش مهندسی مواد
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شک

-نهودا س وح انرژی الکتر ن د رقرا ی جریان تونل

انرژی فرم پر شده اند .ب)د فاصل م خص

 ،شعا انحنای

آن  2تا

ین س

 1نانومتر

ین د فلا سوزن س

م تواند د دستگاه،

زا ی نوک

تهی شده
جهت

هندس کنترر شده

مهم رای

است

ا ر :این جریان ین د الکتر د ،ت از میان ی نازک از

شیا های کوچک

ا ی یک سوزن ا شعا کهتر از

نانومتر هستند ،جهت

تصویر ک یدن شیا های
اشکار نانومقیاس استفاده م

خوا

شود .جهت م العات ی
یک فیلم نا سانا پوشانده م

شوند.

د

یس

ز لوشن اته

نهون جریان یافت

تون

زن

 IvarGiaeverرنده جایاه نو

گیو

 -الف ،د نظر گیرید ،الکتر ن های

زیادی از انرژی  φا تر از انرژی فرم ermi

 energدست آ د .این انرژی الکتر ن ا

ک توسط یک فیلم نازک ایق از هم جدا شده اند ،ا هار

ساند .انرژی  φعنوان تا ع کا فلا معرف م

شود ،دلی توانای نفوذ الکتر ن د سد پتانسی موجود،

م

جریان ایواد خواهد شد .رای اینک محاسب جریان تونل

شک

ایواد شده ،امکان پذیر اشد ،د فلا نه

از

 1نانومتر از هم فاصل داشت اشند[ .]2رههین اساس
نیگ ههکا ش [] 3تون زن خالء آمیخت ا

دسترس پایین انرژی  Eا

رای اینک یک الکتر ن فلا ا ترک کند ،زم است تا مقدا

د فلای

ایست ی

این ترتیب،

اشغار کرده اند .

 ،0791م رح شد [ .]1ا

چنین تصو کرد ک اگر یک اختالف پتانسی

تک

ا فراهم م کند[ .]4اگر ساختا الکتر ن

فلا تهام ترازهای انرژی قا
الکتر ن ا تدا توسط ایوا

د شعا یک اتم ،افت

 ،جریان تونل از آخرین اتم نوک سوزن

یک فلا ا طبق شک

-

شود .

م کند .

اتم های

الکتر شیه  ،پر های  t-Irا

اص

تأمین م

ایق یا شکاف نازک از خالء رقرا م

هیق فراهم شده اند.

هیق µm< .2

کند.

د م :این جریان د مقیاس طور د

ههچنین ،پر ب های ک

رای تون زن

و کل جریان تونل یک اثر مکانیک کوانتوم ا د اثر

ش اچ الکتر شیهیای  ،صو ت توا ی
تصویر ک یدن فرات

نام

رای گذا نیازمند غلب ر سد پتانسیل هستند

ا م رح کردند ،چرا ک خالء ،سد ایده آل

رف  Lخم شود .

پر های  t-Irا نسبت ظاهری ا

الف) د س وح انرژی الکتر ن تا انرژی مخصوص

سوزن ،الکتر ن ها د انرژی فرم

مخر ط آن ین  1تا  1د ج است .اگر نیاز اشد ،سیم
شک

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

 -ب ،موقعیت یک سوزن نهون

) (E

تراز خالء
شود.

ا د هنگامیک د

موا ت یکدیگر قرا دا ند ،ن ان م دهد .ین این س وح
 ،تنها نا ی ا یک از فضا جود دا د ،اما هیچ ا تباط

افق

سان
774
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شک - 1نهودا س وح انرژی الکتر ن د رقرا ی جریان تونل

شک  -1بو مو از میان یک سد انرژی ا ا هار لتاژ ایاس

سوزن س

کاف

سوزن

الکتر ن ها رای رکت از نهون

یا ر کس ،هنوز

د فاصل

انرژی کاف  ،الکتر نها امکان تون زن م یا ند.

انرژی افا نتری ( ا تر از انرژی فرم ) نیاز دا ند .ر

اساس مکانیک کوانتوم طبق فرآیند تون زن  ،الکتر ن ها م توانند از میان سد موجود بو کنند .د
شکاف خالء ین نهون

ین د فلا

 ،سد توسط

سوزن ایواد م شود[  .]1 ,شک  1بو مو از میان یک سد انرژی ا ا هار لتاژ ایاس ا

ن ان م دهد.

د من ق مهنو

کالسیک ،تا ع مو  ψصو ت نهای م ا ق ا ا

د اینوا mجرم ذ ات

ħ

-34

 1. ×1میباشند.

م ا ق شک  ،1زمانیک یک لتاژ الکتریک
الکتریک موسوم
جریان مذکو

جریان تونل م
فاصل سوزن

زیر افت میکند

 ،ین نهون

سوزن ا هار م شود ،پدیده تون زن منور

ایواد جریان

گردد.

نهون ) ،(dلتاژ ) ( ا تفا سد (یا ههان تا ع کا )  ، φستگ دا د

صو ت ا

تقریب زیر یان م شود

این ا

صو ت تقریب ن ان م دهد ک جریان تونل از قانون اهم تبعیت م کند

گون ای ک جریان) ، (Iا لتاژ

ا

تا ع کا )، (φ

) (  ،متناسب است

فاصل ) ، (dستگ دا د .سایر مقادیر د

صو ت نهای

فوق ،مر وط

ا الکتر ن) ،(eجرم الکتر ن ) (mثا ت پالنک ) (ħهستند .رای تا ع کا ی ا میاان معهور  4الکتر ن لت)  ،(eجریان
تونل ،

ازاء هر  .1نانومتر افاای

 ،ر فراز اته
ا ث م شود ک

د مقدا ، d

میاان  1را ر کاه

ا ق ر  .3نانومتر ،جریان تونل مهکن است
از ساسیت ا ی

هلکرد

فاصل موجود ین آخرین اتم سوزن
سب فاصل سوزن نهون

ا

خو

نهای

 1را ر تغییر کند .جود چنین پا امترهای

رخو دا اشد.ههچنین اید د ا ه اشا ه شود ک جریان تونل شدیدا

نادیک ترین اتم نهون
م

میاان

م یا د  .این دین معن است ک د هنگام

دهد.
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سپس ا توج

ا ط  ، 2 1جریان تونل

نظر گرفتن چگال

ترازهای نهون  ،د لب فرم  ،از ا

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

ا میتوان ا د

تکهیل تر  3دست آ د

شک  -9تغییرات جریان تونل

ا تفا سد  Φد

د این ا
مر وط

ا د e

تا ع کا طال است ،ا افاای

د

فاصل

ر سب فاصل سوزن نهون

ا د آنگستر م ا هار م شود .د مقدا معهور ا تفا سد  Φ=5eک
اندازه  ،Å1جریان تونل نصف م شود.

مدر ترسوف – هامان)  ، ( eroso -Hamann modelیک مدر د ج ا ر استاندا د رای

محسوب م شود ک ر

مبنای انتقار ههیلتون توسط ا دین ) (bardeenاز [ ،] 9جهت توضی منحن های جریان ر سب لتاژ سدهای اکسیدی
ین سوپرهادی ها ،معرف شد .ا دین ن ان داد ک جریان تونل
ا

ین د الکتر د ک توسط ایق از هم جدا شده اند ا

 4تعیین می ود

ک د آن

انرژی فرم

استρt . ρs

ترتیب ،چگال ترازهای نهون

سوزن e ،ا الکتر ن ħ=h π ،ک د آن  hثا ت پالنک

متغیر انتگرار است .ا دین ن ان داد ک الهان ماتریس تون زن ) ( ا ا

ک د آنψt ψs

ترتیب ،توا ع مو نهون

شود سپس الهان ماتریس ر سب ا
ههچنین رای لتاژهای کم ،ا

زیر تعیین م شود

سوزن هستند .نا راین ،مسئل رای نهون

فوق تعیین م

گردد.

 ،1صو ت زیر اصالح م شود.
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ستاد توسعه فناوری نانو

-

م توان س وح ا ا ز لوشن م لوب صو ت افق  ،تا کهتر از یک نانومتر

ا استفاده از میکر سکوپ پر

است.

صو ت هودی تا کهتر از  .1نانومتر ،تصویر کرد ک این مقادیر رای تعیین موقعیت اتههای منفرد کاف
اساسا جریان تونل هنگام ک فاصل تنها  .2نانومتر افاای
این خاطر است ک جریان تونل

سیا ا د

صو ت نهای تغییر م کند .ههچنین ز لوشن افق

م یا د ،ا ضریب  2کاه

م یا د .ز لوشن هودی

ا فاصل ین د الکتر د (سوزن فلای

شده)،

س

میاان تیا ودن نوک سوزن ها دا د .

ستگ

-

م توانند رای تهی تصویر د د

میکر سکوپ های تونل

الت جریان ثا ت یا ا تفا ثا ت طرا

شوند.

ال ه ا ت نظیر طیف نگا ی  spectroscopیا دستکا ی manipulationنیا د دستگاه م رح هستند
- -

شک  ، 8الت (مد) جریان ثا ت ا ن ان م دهد .یک سیستم ازخو د ا تفا سوزن ا د استای محو تغییر م دهد تا
جریان ا ثا ت نگ دا د .این کا ا تنظیم ا تفا
گیرد .رای مثار قت ک سیستم افاای
د

ا س م کند ،لتاژ ا هار شده

گر پیا الکتریک ا

جریان تونل

گون ای تنظیم م کند ک فاصل ین سوزن نهون
الت جریان ثا ت ،رکت

گر پیا الکتریک pie oelectricد هر نق

اندازه گیری صو ت م

دهد.

ا افاای

گر پیا ا ث ت کی تصویر م شود .اگر سیستم ،جریان تونل

فاصل ین سوزن تا نهون تا د چند آنگستر م ثا ت نگ داشت م
جا وای سوزن علت لتاژ ا هال

ا ثا ت نگ دا د،

شود .

پیا الکتریک ،پس از پردازش ایان ای نرم افاا ی  ،نهایتا نق

توپوگرافیک س

یک تصویر س عدی دست م آید.

ا ایواد م کند

اید توج داشت چنانچ اتم های متفا ت د ساختا یک نهون

اضر اشند ،مهکن است د یک لتاژ ایاس م خص،

هر کدام از این اتههای مختلف ،جریانهای تونل متفا ت ایواد کنند .نا راین اطال ات دست آمده از ا تفا مهکن است
معیا صادق از توپوگراف س

نهون نباشند.

- -

د

الت ا تفا ثا ت ،سوزن ا یک ا تفا ثا ت د ا ی نهون
الت جریان تونل

سراسر س

نهون

ر سب توپوگراف س
اد

لتاژ ا تفا ثا ت،

خوا

رکت م کند سوزن د جهت  Zرکت ندا د .د این

الکتر ن موضع نهون  ،تغییر م کند .این سوزن فلای م تواند

کرده تغییرات جریان ا د سیستم ثبت نهاید (.شک

شک  -8الت کا ی جریان ثا ت

شک
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د

قیقت جریان تونل اندازه گیری شده د هر نق

س

نهون  ،د ت کی

کند .ایست

تصویر توپوگراف

توج داشت این

از

م ا کت م

اته

ا فراهم م گردد .د این میکر سکوپ ها ،م توان

س وح ا ا ز لوشن کهتر از یک نانومتر صو ت افق
تا کهتر از  1آنگستر م صو ت هودی ،تصویر نهود .رای

الت علت هلکرد د

ا تفا یکسان ،رای س وح ناههوا کا ردی نیست

تهی تصویر د میکر سکوپ های تونل

-

الت کا ی جریان ثا ت

ههان و ک اشا ه شد میکر سکوپ های تونل
د

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

د

الت جریان ثا ت یا ا تفا ثا ت توپوگراف سه ه

آنالیا م کند ک هر الت ماایا معایب خا

 ،از د

ا تفا ثا ت استفاده م شود.

مههترین مایت الت ا تفا ثا ت ،سر ت ا ی
ا

خهود ا

د

الت جریان ثا ت ،اندازه گیری س وح ناصاف ا ا

دقت ی تر م

اشد.

دا د .الت ا تفا ثا ت ،دا ای سر ت ی تری است ،زیهرا
اشد

سیستم موبو نه

ا

گر پیا

ا

پهایهیهن
فهرست

رکت دهد ،ل اطال ات ک تولید م کند فهقهط هرای
ال است ک

س وح نسبتا صاف مفید است .این د

الت

جریان ثا ت م تواند س وح ناصاف ا ا دقت هیه هتهری
زمان ی تری نیاز دا د.

اندازه گیری کند ل
ههچنین ساسیت
تهی نق

ساختا الکتر ن موضعه

د

توپوگراف م تواند اشکار ایواد کند .رای مثار،

اگر قسهت از نهون اکسید شده اشد جریان تهونهله
سیدن سوزن

آن نا ی ناگهان افت م کند .د

جریان ثا ت ،قسهت کنترر کننده
ک

ا

ها
هالهت

سوزن دستو م دههد

نهون نادیکتر شود تا جریان تونل ثا ت هاند

د

نتیو مهکن است سوزن ا ث ایواد فر فتگ د سه ه
نهون شود .از سوی دیگر ،جهود

سهاسهیهت

ساختا الکتر ن م تواند مایت ا گ

اشد .تکنیک های

دیگری ک رای دست آ دن اطال ات مر وط
الکتر ن نهون کا م

ه
خهوا

ند ،این اطال ات ا از نها هیه

نسبتا ا گ ( مق ع چند میکر ن تا چند میلهیهههتهر) از
س

نهون جهع آ ی متوسط گیری م کنند.

اساس کا د میکر سکوپ تونل
نام تون زن م
تونل از آخرین اتم
یس

 ،پدیده کوانتوم

اشد .د این میکر سکوپ ها جریان
ی نوک سوزن نوک تیا

نهون جریان م یا د

اتم های

این ترتیب ز لوشن
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ستاد توسعه فناوری نانو

-

گرد کا ر ینیگ GerdKarl Binnigر اساس طرا

7

قبل ک ا ههکا ی هاینرک
آزمای گاه تحقیقات

ز یخ

ساخت میکر سکوپ تونل

های

هر  ،Heinrich Rohrerد
 ،IBد جهت طرا
 ،صو ت داده ود ،د

سار  1891میالدی ا ههکا ی کلوین کوایتCalvinQuate

5

کریستف گر ر  Christoph Geberاز دان گاه استانفو د
میکر سکوپ نیر ی اته
میکر سکوپهای نیر ی اته

)

( ،دست گسترده ای از

توهیاات شناسای د مقیاس نانو ا نوان میکر سکوپهای
نیر ی

ا

توا ی متفا ت

خود اختصا
ا مبان

داده اند .امر زه دستگاههای
م ا

ا ت کا ی مختلف

رض شده اند ک از نظر دقت کیفیت تصا یر ا یکدیگر
تفا ت دا ند .د این مقال ضهن معرف
نیر ی اته

میکر سکوپ

نحوه هلکرد آن ،مدهای کا ی مختلف

ماایا معایب هرکدام مو د ر س قرا م

گیرد.

ا ا ائ نهود .هدف ا از

این کا اندازه گیری نیر های سیا ناچیا (کهتر از )0µ
س

ین نوک سوزن

نهون مو د ر س

از آنک د سار  1891میالدی  ،میکر سکوپ تونل
)= scanning tunneling microscope
گرها د ینیگ Gerd Binnig

هاینرک

(

ود پس
ی
سیل

هر Heinrich

 Rohrerاخترا شد ،تالشهای سیا ی ر اساس آن ،د
جهت توسع

ش های م خص یا

د مقیاس نانو

صو ت پذیرفت .د سار  ،1891گرها د ینیگ ،ر اساس
تور یات ک از ساخت میکر سکوپ تونل

شک  -1اجااء کل میکر سکوپ نیر ی اته

هلکرد آنها

مهدی کدخدائی (نویسنده اول)  -کارشناسی ارشد  -مهندسی فناوری نانو  -دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی بخش مهندسی مواد
محمد هادی مقیم (نویسنده مسئول)  -دانشجوی دکتری تخصصی  -مهندسی مواد  -دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی بخش مهندسی مواد
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کریستف گر ر از

آ ده ود ،ا ههکا ی کلوین کوات

ا

دان گاه استنفو د ،میکر سکوپ نیر ی اته
اخترا نهودند.
سار  1891میالدی

میکر سکوپهای

میالدی کلید خو د.

دنبار اخترا

کوتاه از زمان ،سیا ی دیگر از ا اا های شناسای

د هلکرد ،تحت نوان کل
 ،ساخت

،

این میکر سوپ ها جهت انوا

نیر های هودی

ک

جانب  ،طرا

های نیر ی جانب

ک میکر سکوپ تونل

جهت م الع س و
سانای

 ،تنها م

ک از لحاظ الکتریک

تواند

د جات

شدهاند ،میکر سکوپ

 ، Lیا میکر سکوپهای نیر ی

نامیده م شوند .دست ای از

ا اصالح کرده

دا ند ،استفاده شود ،میکر سکوپ های نیر ی

اته م توانند جهت م الع هر نو س
سانا

امر زه

محاسب نیر های هودی د

سائیدگ

اص کاک

میکر کا م

د.

توان رای م الع خراش
مکانیک

جد ر- 1خوا

ا ستیک
مر وط

میکر سکوپ
توسط یک سوزن تیا،

مقیاس میکر تا نانو شناخت شده است ههچنین از این
نیا اندازه گیری خوا

هبود داده است

این سیستههای

-

 ،یک کا شگر س ح محبوب رای اندازه

دستگاه م خص یا  ،م

های

نیر های پیوندی د س وح جامد مایع د مقیاس نانو

نا سانا استفاده نهود.

گیری های توپوگرافیک

ها از

د د جهت متعامد

هبود داده شده ،جهت اندازه گیری چسبندگ

مهندس استفاده

شوند نا راین م توان از آن جهت م الع انوا مواد سانا،

رای اندازه گیری

رخو دا ند تعدادی از تحقیقات ،طرا

از

تولید

نانوماشینکا ی استفاده شده اند.

د ازه

جهان لم ا ائ گردیدند

ال ه

نانولیتوگراف

توانای اندازه گیری نیر های جانب
ال

نیه

پلیهری کا گرفت شدهاند.

میکر سکوپ های نیر ی اته

-

د

جا وای

س وح سیلیکون

اص کاک

مد ر ا ستیسیت )

اتههای منفرد زنون ،مولکولها

ساختا

میکر سکوپ های

را ر جسم

د سیا ی از م العات ،جهت نوشتا ،

نانوساختا ها

ا مبان

جسم د

نده indentation hardness

فر

د

سپس

فص م ترک آن ها صو ت گرفت

پر

پالستیک (از قبی

دستکا ی

 ،د 1898

تالشهای سیا ی جهت م الع مو فولوژی

م ا

میاان سخت

استفاده نهود.

تولیدات توا ی این محصو ت ،ا میکر سکوپ

س وح

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

س

نیر ی اته
طور  2میکر ن

نهون

ا

غالبا ق ر نوک

کهتر از  1نانومتر آنالیا م کند .سوزن د انتهای آزاد یک
کانتیلو انبرک cantilever

میکر ن قرا دا د.

مواد مو د استفاده ایج د ساخت کانتیلو ها

766

طور

د د

 1تا

4
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ستاد توسعه فناوری نانو

متغیرهای ، Kتناسب دست آمده ،Ki،انتگرار دست آمده ،Kd ،م تق دست آمده

شک  -2الک دیاگرام لق ازخو دی میکر سکوپهای

 ، eمیاان خ است

س

نیر های ین سوزن
انحراف کانتیلو شده
اد

کانتیلو

نهون

یک آشکا ساز میاان انحراف

الیک سوزن س

یا نهون د زیر سوزن
نهون

نهون

رکت

میتوان از انحراف کانتیلو رای
س

نهون

م کند

ا

م شود ،د سیستم های ک
ا انوام م

استفاده کرد ک

ا ث خم شدن یا

گر پیا

گیرد.

دهد ،اندازه م

دی یک مدا ازخو د
ا د مواجه ا توپوگراف

گون ای د جهت

ا

رد ک

پایین م

میاان انحراف کانتیلو ثا ت هاند .اندازه گیری انحرافات
کانتیلو

ا

کامپیوتر امکان تولید تصویر توپوگراف س

م دهد.
- -

د اغلب
کانتیلو

های ک امر زه رض م شود ،موقعیت
ا ا استفاده از

شهای اپتیک تعیین م گردد.

متدا لترین آنها د شک  3ن ان داده شده است .

یک اشع لیا ی
نو ی ساس

پ ت کانتیلو

سهت یک آشکا ساز

موقعیت )= osition-sensitive

جا وای

ی آشکا ساز تغییر کرده

کوچک

د نتیو سیستم م تواند رکت هودی کهتر از آنگستر م

میتواند

نوک کانتیلو ا اندازه گیری کند.

 1آنگستر م ( 1نانومتر) ا اندازه

گیری کند .نسبت فاصل ین کانتیلو
کانتیلو

د میکر سکوپ نیر ی اته

(

 photo detrectorمنعکس م شود .ا خم شدن کانتیلو
مح اشع لیا

شک  -3نحوه آشکا سازی موقعیت کانتیلو ا

آشکا ساز

نوان یک تقویت کننده مکانیک

ش دیگر جهت آشکا

سازی انحراف آشکا ساز ر مبنای تداخ اپتیک م

طور

ه م کند.

ش متدا ر

اشد .

یک تکنیک سیا ظریف دیگر جهت آشکا سازی ،ساختن
کانتیلو از یک ماده پیا مقا مت ) (pie oresistiveاست
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سیستم جامع آموزش فناوری نانو

شک  -4نهودا انرژی پتانسی پر ب نهون

گون ای ک انحراف ا صو ت سیگنار الکتریک آشکا
کند .د مواد پیا ی مقا مت  ،تن
مکانیک

ناش

اته

از تغییر فرم

ا ث تغییر مقا مت الکتریک ماده م شود .رای

آشکا سازی پیا مقا مت
نیست .قت ک

اشع لیا

نیازی

انحراف کانتیلو
ا دد

الت ا تفا ثا ت یا

نیر ی ثا ت تولید کند .د جد ر ،1خوا

مر وط

انتهای کانتیلو ی ا ثا ت فنر کم (کهتر از ثا ت فنر مؤثری
ک اتههای نهون

ا هم متص م کند) ،ص شده است

گر سوزن ا

مواد

ا میکر سکوپ نیر ی اته  ،نیر های

جهل این نیر ها م توان

م ا کت م کنند .از
نیر های ین اته یا نیر های

اند الس اشا ه نهود .ا ستگ نیر ی اند الس

فاصل

د شک  ، 4د

الت مر وط

افاای

و ضعیف

دفع یکدیگر م کنند .ا کاه

المت گذا ی

فاصل ین اته  ،این دافع

و فااینده ای نیر های جاذ

قت ک فاصل ین اتهها

یک یا د آنگستر م ،د د

طور یک پیوند شیهیای  ،م

سد ،نیر صفر م شود .د

 ).1الت استاتیک ()

( C-یا الت دفع

 ) .2الت دینامیک ()

 ( C-یا الت جذ

خواهد اتهها ا

اند الس تقریبا ا هر نیر ی

الت استاتیک

آنگستر م از س

نهون قرا داده م

شود .نیر ی ین

م آ د

جای اینک اتههای سوزن

نادیکتر شوند ،کانتیلو خم م
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ک

هم نادیکتر کند ،مقا ل م نهاید .د

چنین فاصل های کانتیلو از طریق سوزن
کانتیلو د فاصل کهتر از چند

ا تصعیف

کند.

نتیو نیر ی دافع

- -

جذب م

کنند .این جاذ

ک ا رهای الکتر ن آنها صو ت الکتر استاتیک شر

م

شده است

د

ا دنبار کند.

م یا د تا جائیک آنقد اتهها هم نادیک م شوند

الکتر استاتیک

نهون د شک  ،4ن ان داده شده است .

د نا ی

نهون

ا نادیک کردن اتم ها ،از سهت است منحن شک  ،4ا تدا

-

مختلف د انحراف کانتیلو

ی س

م

ا ث خم شدن کانتیلو م شود تا

تواند تغییرات توپوگراف س
آنها یکدیگر ا

د هنگام کا

ا نهون رقرا م کند .هنگام ک
آ ام

کند ،نیر ی استاتیک

مو د استفاده ایج د ساخت کانتیلو ها ذکر شده اند.

سوزن

ین کانتیلو

تهاس فیایک مالیه

ا آشکا کرد ،م

تواند اطال ات توپوگراف

نهون نیر ی دافع است .سوزن

گردد .

نهون ف ا
اتههای نهون

روشهای شناسایی نانوساختارها -میکروسکوپهای پروبی روبشی -قسمت پنجم :میکروسکوپ نیروی اتمی AFM

ستاد توسعه فناوری نانو

جد ر -2نقاط قوت ضعف ا ت کا ی

د صو ت جود کانتیلو خیل

مقا م نیر ی زیادی

ی نهون ا هار م گردد ا تها س

س وح د

نهون تغییر فرم

استفاده قرا م

گیرد.

د

- - -

م توان از انحراف کانتیلو رای
استفاده کرد ک

- - -

الت

ار تغییر ،ک سر ت ا ی

است ،مو د نیاز است.

یا د ک د نانولیتوگراف )  (nanolithographمو د

م

ک ا تفا

گر پیا د

است ،تغییرات انحراف کانتیلو م

ثا ت

ین

ضر ی

نهون

س

گر پیا

دی یک مدا ازخو د

ا د مواجه ا توپوگراف

گون ای د جهت

پایین م

ا

رد ک

تواند مستقیها رای

میاان انحراف کانتیلو ثا ت هاند .د این مو د ،تصویر از

تولید اطال ات توپوگراف استفاده شود .از این الت ،اغلب

شود .ا ثا ت نگهداشتن

رای ایواد تصا یر د مقیاس اته از س و
اته مس
کانتیلو

ک د

د

رکت

انحراف کانتیلو  ،ک نیر ی ا هال

هستند ،استفاده م گردد .د اینوا انحرافات
نا راین تغییرات د نیر ی ا هال  ،کوچک است.

الت ا تفا ثا ت رای ثبت تصا یر ههامان )(Real time

گر پیا تولید م

ود .د

الت نیر ی ثا ت ،سر ت

مدا ازخو د محد د م
توسط سوزن ر نهون
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ر نهون ثا ت خواهد
ا زمان اکن

شود ،ل
خو

ک

کنترر م

نیر ی ا هال
گردد .رای

روشهای شناسایی نانوساختارها -میکروسکوپهای پروبی روبشی -قسمت پنجم :میکروسکوپ نیروی اتمی AFM

داده م

سیا ی از کا ردها ،الت نیر ی ثا ت ترجی

دینامیک کانتیلو د فاصل چند ده تا چند صد آنگستر م

شود.

از س

- - -

نهون قرا داده م شود د این الت نیر ی ین

اته
د

میکر سکوپ های نیر ی اته
ر هستند .عنوان مثار د زیر
اند الس ،د

نیر ی دافع

د نیر ی ک

ین هلیات

نهون ( هدتا

ین کانتیلو

دلی

رههکن های

اند الس د رد  ،Long-rangeنیر ی جاذ است.

ین کا ا نیر های

نظیر نیر های کوتاه رد ،الکتر استاتیک ،موئینگ

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

...

فاصل

ال ه ر

د د چند ده تا چند صد آنگستر م د منحن
نوان من ق دینامیک

اند الس،

یا جذ

م خص

شده است.

استاتیک

ضو دا ند ،اشا ه م شود

د

- - - -

الت دینامیک سیستم کانتیلو

ز نانس آن

ا د نادیک فرکانس

 4هرتا ) دامن چند دهم آنگستر م

 1تا

نیر ی ک توسط خود کانتیلو ا هار م شود ،مانند نیر ی

م لرزاند .سپس تغییرات فرکانس ز نانس یا دامن لرزش

المت ( جاذ یا دافع )

س

نهون اندازه گیری م شود.

ش ،دستیا

قد ت تفکیک هودی زیر

یک فنر ف رده است  .اندازه
نیر ی کانتیلو

انحراف کانتیلو

ثا ت فنر آن ستگ

ساسیت این

دا د.

آنگستر م تصویر ا (مانند

- - - -

نیر ی موئینگ

معهو توسط ی نازک آب(ک مهکن

است از طو ت محیط ناش گردد )ا هار م شود .نیر ی
موئینگ

هنگام

وجود م

ی ای از آب د

آید ک

سوزن ایواد گردد .د این الت نیر ی جاذ قوی د د
-9

 1نیوتن ا پدیدا م شود ک د این الت سوزن ا د

تهاس ا س

نگ م

دا د .ا گ

نیر ی موئینگ

نهون تهاس دا د ،نیر ی موئینگ ثا ت م
فرض می ود ک

اشد .ههچنین

ی آب تقریبا ههگن است.

استاتیک

د نتیو نیر ی متغیر د

اید توسط نیر ی

اند الس جبران گردد .اندازه نیر ی ک ا هار شده

ر نهون از

-9

 1نیوتن (د شرای

ک تقریبا آب سوزن ا

طرف نهون م ک د کانتیلو آن ا از نهون م
تا محد ده معهور تر د

-1

 1تا

-1

اند)

 1نیوتن تغییر م کند.

میکر سکوپ های نیر ی اته

از چند

تکنیک کانتیلو ا تعاش  vibratingاست ک د آن کانتیلو
د نادیک س

نهون ا تعاش م کند .د

کند.

ا

تغییرات توپوگراف نهون

ین فرکانس کانتیلو

ا

م توان دینگون توضی داد
فرکانس ز نانس کانتیلو متناسب ا جذ ثا ت فنر آن
تغییر م کند .ال ه ر این ثا ت فنر کانتیلو ا گرادیان
ک از منحن نیر د را ر فاصل م تق م شود ،ا فاصل
سوزن تا نهون تغییر م

کند .نا راین تغییر فرکانس

ز نانس کانتیلو م تواند

نوان معیا ی رای تغییر نیر

استفاده شود ک

الت

نو خود تغییرات فاصل تا نهون (یا

توپوگراف نهون ) ا منعکس م
د

الت

کند.

دینامیک  ،سیستم ،فرکانس ز نانس یا

دامن ا تعاش کانتیلو

ا اندازه گیری م کند

کهک یک سیستم ازخو د ک
م

- -

دینامیک  ،یک

های استاتیک ) فراهم م

ا هار نیر ر کانتیلو تغییر م کند  .ا خره گرادیان نیر

فاصل سوزن تا نهون ستگ دا د .تا زمان ک سوزن ا

دافع

ا نادیک شدن سوزن

گر پیا

آن ا

ا ا

پایین

رد ،ثا ت نگ م دا د.

ا ثا ت نگهداشتن فرکانس ز نانس یا دامن  ،سیستم
متوسط فاصل سوزن تا نهون
ههانند
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استاتیک (د

ا نیا ثا ت نگ م دا د.
الت نیر ی ثا ت)،

گر پیا رای تولید اطال ات استفاده م

شود .

رکت

روشهای شناسایی نانوساختارها -میکروسکوپهای پروبی روبشی -قسمت پنجم :میکروسکوپ نیروی اتمی AFM

ستاد توسعه فناوری نانو

-

الت

ماایای میکر سکوپ های نیر ی اته
اشد ک توپوگراف

صو ت م

دینامیک

تهاس خیل کم ین سوزن نهون اندازه گیری م شود.
ک نیر ی ین سوزن نهون د
د د

است (معهو

-12

ههچنین نهون های

د میکر سکوپ نیر اته
س

سیا کم
د.

شها م

دلی اینک نیر ی ین سوزن نهون د

شود .از این میکر سوپ ها

ال ه ر اینک م توان جهت انوا نانولیتوگراف
خوا

از طریق تهاس ا سوزن آلوده نه شوند .از طرف دیگر

گر

نهون ک ا ث خم شدن کانتیلو م شود ،توسط

نانوساختا ها

مانند یفرهای سیلیس ilicon a ers

نیر ی ین سوزن

آشکا ساز اندازه گیری م

 1نیوتن) .این نیر ی کم مایت ،

رای م الع نهون های نرم یا ا ستیک

دینامیک  ،س

دین

نهون د ن تهاس یا ا
الت دینامیک

مایع ا تصویر م

کند.

تولید

نانوماشینکا ی استفاده کرد ،رای م الع
یا خراش ...نیا کا م

مکانیک  ،سای

این میکر سکوپ ها ا د

ند.

الت کا ی استاتیک (تهاس )

الت دینامیک کم

دینامیک (غیر تهاس ) کا م

کنند .د

است ،اندازه گیری آن م ک تر از نیر ی چندین ا ا گتر

کانتیلو د فاصل کم از س

نهون قرا دا د ک هنگام

سوزن

الت استاتیک است.
ال ه ر این کانتیلو های استفاده شده رای
دینامیک

کانتیلو های

اید نسبت

های استاتیک

سفت تر اشند ،زیرا کانتیلو نرم م تواند
نهون ک یده شده

س

طرف  ،الت دینامیک

هر د
م

رای اندازه گیری نهون های نرم ر

کنند .از ههین

م ک است
م

نیر ثا ت کا م کند .د

الت دینامیک ،

ا تفا ثا ت

فرکانس ز نانس کانتیلو م تواند

یک

نوان معیا تغییر

نیر (یا تغییر فاصل سوزن تا نهون ) استفاده شود .د این
ین کانتیلو

نهون  ،از نو جاذ

الت دینامیک ،

است .د این الت علت دم تهاس ا نهون های نرم،

ا کوچک

الت تهاس  ،سر ت

دینامیک

تخریب ایواد نه شود اما نسبت

اندازه گیری تغییرات د سیگنار
ش آشکا سازی C

کهتری دا د.

ساس

اشد.

د مو د الت دینامیک  ،م ک
نهون  ،ک گاه
استاتیک م اهده م
د

نهون  ،نیر ی دافع است .الت استاتیک

ا د مد کا ی

شود.

وامل هستند ک سیگنار

نهون  ،نیر ی استاتیک

ا ث خم

شدن کانتیلو م شود .د این الت نیر ی ین کانتیلو

الت نیر ی اته

سفت ودن کانتیلو ها ،د

نیاز

طرف سهت

د تهاس ا آن قرا گیرد .از

الت استاتیک ترجی داده م
مقدا کم نیر

های

یس

الت استاتیک ،

از ین فتن سوزن یا

عد از اسکنهای فرا ان توسط

الت

شود ،جود ندا د.

مو د نهون های صلب مهکن است تصا یر

استاتیک

یک گون

دینامیک

رای مثار چند ی آب

یس

نظر رسند .ل اگر
یک نهون صلب میعان

کرده اشد ،مهکن است تصا یر کامال متفا ت اشند
ک د

الت استاتیک کا م کند م تواند

این ی

زیر آن ا تصویر کند ،د

الیک د

نفوذ کند

س

.
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یافت است.

یک میدان مغناطیس  ،اختصا

7
7
ا

شک  -1سوزن

میکر سکوپهای نیر ی مغناطیس  ،دست

میکر سکوپ های پر
ر س های مر وط

ا شام م شوند ک د
خوا

رخ

میتوان از هر میکر سکوپ نیر ی

این

شده

وزه ،ضهن معرف
ها ،تکنیک ها

رخ تکنیک ها

نحوه هلکرد دستگاه،

 ، microscopجهت م الع خوا
کا

فت

تغییرات نیر ی مغناطیس

اد س

از سوزنهای دیگری ک
میکر ساخت

-

مغناطیس

نسبت

و طبیع یا مصنو

=

ا اا های

م

شود ک

موضع
نهون

ر اساس دان

ی ای نازک از ماده فر مغناطیس ا

ک

یکراماسین د سار  1891میالدی ،معرف شد[,1
فر مغناطیس

یک نهون

سوزن

ک

ام

گ تا

مغناطیس دائه است ،انوام شد .اغلب این کا های ا لی

() )M(rپوشیده شده است
با ت

دیگر میکر سکوپ ( یا ین ) نیر ی مغناطیس  ،عنوان یک
تکنیک میکر سکوپ نیر ی

دست آمده از میکر سکوپ نیر ی اته ،

 .] 4د سالهای عد ،آزمای های اندازه گیری نیر های ین

تصویرگیری از ساختا یت های ) (bitاطال ات نوشت

میدان مغناطیس موضع () ، )H(rایواد شده توسط یک
نهون

کوانتوم

میکر سکوپ نیر ی مغناطیس [ ،] ,4توسط ایو ما تین
اچ.کوما

د مواد مغناطیس  ،استفاده نهود.

ا مو د ر س قرا م دهد (شک . )1

تداخ

ا ر سانا

Q I

-

وزه های مغناطیس ایواد شده

مغناطیس پذیری مخصو

magnetoresistive

. uperconductive uantum inter erence devices

د میکر سکوپ های نیر ی مغناطیس از سوزن استفاده
ا

هار ، icro abricated Hall probes

آشکا سازهای مقا مت مغناطیس

یر س م کند .ههچنین میتوان از این میکر سکوپ جهت
تصویر ک یدن ساختا

خ وط میدان مغناطیس

ساس

هستند ،نیا استفاده کرد .مثالهای آن با تند از :پر ب های

فرمور های مرتبط اشا ه خواهد شد.

میکر سکوپ نیر ی مغناطیس agnetic orce

خ وط میدان مغناطیس

خا

) (emanatingاز نهون  ،ساس م شود .د اینوا م توان

محاسبات م رح پرداخت م شود .د مقال نخست ،ضهن
یان تا یخچ

نوان

مغناطیس کا رد پیدا کرده
رههکن

سیستم کا ی

ا گ تا

مغناطیس استفاده شود،

میکر سکوپ نیر ی مغناطیس استفاده نهود .د اینصو ت،

اند .د مقا ت مرتبط ا این
میکر سکوپ،

دیگری از

د

قیقت اگر سوزن

د میدان مغناطیس نهون

د نظر گرفت م شود

اندازه گیری نیر های سوزن-نهون ایواد شده توسط

شده د مواد ضبط مغناطیس
اختصا

ر س مکانیام کنتراست

داشت  .از آن زمان ،نیر های ایواد شده توسط

میدان مغناطیس  ،ر ی نهون های مختلف  ،ر س شده
است .آزمای

های موفقیت آمیای تحت شرایط محی

مهدی کدخدائی (نویسنده اول)  -کارشناسی ارشد  -مهندسی فناوری نانو  -دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی بخش مهندسی مواد
محمد هادی مقیم (نویسنده مسئول)  -دانشجوی دکتری تخصصی  -مهندسی مواد  -دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی بخش مهندسی مواد
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مانند هوا ،خالء  ، Hدماهای پایین،

مغناطیس

محی های ذخیره

صو ت گرفت است .د نتیو میکر سکوپ

مغناطیس

ک

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

سیستم های کنترر موجود د

م ا

 Eاست ،د شک  2ن ان داده

میکر سکوپهای

نیر ی مغناطیس د یست سار اخیر صو ت متدا ر ترین

شده است.
-

تکنیک تصویرگیری مغناطیس د آمده است.

منظو تصویر ردا ی رههکن های مغناطیس

-

تصویری ک ا یک سوزن مغناطیس گرفت م شود ،شام
اطال ات د ا ه هر د نو خوا
است .اثر غالب،

س

نیر ی مغناطیس
فواص
س

مغناطیس

فاصل سوزن نهون ستگ دا د.

ین اته  ،نسبت

ی تری ین سوزن س

نیر ی اند الس تا
دینامیک

نهون  ،تأثیرات مغناطیس

غالب تر م شوند .جهع آ ی موهو

م کند .سپس

ا شر

م توان توسط ا ت مختلف کا ی میکر سکوپ نیر ی
 ،رههکن

مغناطیس سوزن –نهون

ا اندازه گیری

نهود.

کند ،تصویر هدتا توپوگراف خواهد ود .

فاصل ین سوزن

اندازه کاف

 ،سوزن د فاصل

ا گ ،ک از نیر های غیرمغناطیس قوی

سوزن– نهون اجتناب شود،

رقرا است .اگر سوزن

نهون نادیک اشد ،د نا ی ای ک

استاندا د کا م
ا افاای

توپوگراف

نهون
ای

نوان تا ع

از موقعیت X

سوزن-

اگرچ م توان هر میکر سکوپ نیر ی
میکر سکوپ نیر ی مغناطیس

ای از تصا یر د

ا عنوان

استفاده کرد ،اندازه گیری

نیر های مغناطیس  ،مسئل ای دشوا است .د

فواص مختلف سوزن تا نهون یک اه جدا کردن اثرات

یک آزمای

مغناطیس از توپوگراف است.

سوزن – نهون معهو د محد ده نانونیوتن است ک رای

شهاتیک ساده شده سیستم کنترر د میکر سکوپ نیر ی

معهور میکر سکوپ نیر ی

ال ک د

اندازه گیری توپوگراف

شک  -2شهاتیک ساده شده سیستم کنترر د میکر سکوپهای
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E

د

 ،نیر ی
ا ت تهاس
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ستاد توسعه فناوری نانو

غیرتهاس استفاده م شود ،نیر های مغناطیس  ،معهو د

یا س را ر کوچک تر هستند .د نتیو

پذیرد

قت ک سوزن د

تهاس ا نهون است یا ت د محد ده نیر های نیر های

مهان نیر ی  ،Nاصلضرب ردا ی

سوزن – نهون قرا دا د ،آشکا سازی این نیر های کوچک
مغناطیس

سیا م ک است.

نیر د جهت  Zتنظیم شده اند،

ا فرض اینک کانتیلو

انحراف کانتیلو د اثر نیر ی رههکن
– نهون  ،ا

مغناطیس سوزن

ا ط زیر تعیین م شود:

د یک میدان مغناطیس یکنواخت ،نیر ی  ،fصفر است.
این د

است ک

ال

غیریکنواخت ،د ق ب ها

د

()1

رههنه د ق ب های مغناطیس

ک  KL ،ثا ت نیر ی کانتیلو

غیرمغناطیس سوزن – نهون است.
د

منعکس کننده توپوگراف نهون است

ن میدان مغناطیس .

میدان مغناطیس خا

شده از نهون  ،اید

میکر سکوپ د
ین سوزن

 ،dvوم ا لی

ی پوش

پوش

سوزن

است.

الت غیرتهاس کا کند .ههچنین فاصل

نهون اید

اندازه کاف

زیاد اشد تا از

سوزن

از

های غیر مغناطیس

نیر های ا ست

فرم زیر یان شود

ک د آن ،M ،مغناطیس پذیری مخصو

خواهد ود .د اینصو ت انحراف کانتیلو

جهت تهی نق

م تواند صو ت

جاء  Zرآیند تهام

اگر سوزن د تهاس ا نهون اشد ،این رآیند نیر د
چندین m

ا شدت میدان

شود.

و کل مهان مغناطیس سوزن

()2

نیر های رههکن

یک میدان مغناطیس

سوی مناطق

مغناطیس  ،Hی تر جذب م

رههکن

 Hاست

نهون  ،ناش

توپوگراف  ،اجتناب شود .د اینصو ت

رههکن های سوزن-نهون  ،ا ث تولید سیگنار م گردد.
-

ت ری جائیات رههکن

سوزن

 ،ا میدان مغناطیس

موضع ( ) ، )H(rایواد شده توسط یک نهون  ،مسئل پیچیده
ای است .ا فرض اینک سوزن
مغناطیس منفرد ا مهان مغناطیس

نوان یک د ق ب

شک  -3رههکن

انرژی ک

علت رههکن

انتگرالگیری

ه م کهنهد ،مه

سوزن

ا میدان مغناطیس یک نهون

مغناطیس

سوزن-نهون  ،از

ی ی مغناطیس سوزن دست م آید:

توان مدر ساده ای از آن ا د نظر گرفت.
ر اساس این مدر ،انرژی مغناطیس
اصلضرب ددی

سیستم

اضر

 Hاست.

()1
نیر ی رههکن
()9

د ق ب مغناطیس د میدان  ،Hوسیل نیر ی زیر تأثیر م
766

سوزن ا میدان نهون  ،صو ت زیر است:
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رههین اساس مؤلف  ، Zنیا صو ت زیر خواهد ود)8( :

م

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

ک د  .دین ترتیب د این الت ،نیر ی ه کننده

ی سوزن ،از انحراف استاتیک کانتیلو اندازه گیری م
 .)1رای انوام هلیات

گردد ( ا
-

 ،رههکن

د

سوزن – نهون مهکن است ا استفاده

د ا تفا ثا ت،

یک تکنیک د مر ل ای رای نهون ای ا ز ری قا
اشد .د هر خط

توج  ،م

زیر انوام م

 ،مرا

از یک از د تکنیک زیر مو د م الع قرا گیرد

شود

الف) تکنیک های استاتیک

د مر ل ا ر ،تصویر توپوگرافیک

ب) تکنیک های دینامیک (نوسان (

یا شب تهاس ) ، (semi-contactدست م

- -

د

سوزن از س
کننده

ی سوزن از

انحراف استاتیک کانتیلو اندازه گیری م

شود .ر این

ا ت استاتیک  ،نیر ی ه

اساس د این تکنیک استاتیک  ،د ط

،

هلیات

سوزن ا ی نهون د ا تفا ثا ت رکت م کند .مقدا
خه

تا ا تفا  ، hا

عنوان تصویر
نیر های رههکن

 ، ،ضبط م

نهون – سوزن مغناطیس

ا

اندازه کاف

مغناطیس

موضع

نهون  ،رکت م
ین سوزن د هر نق

تصویر

شک  -4تکنیک د مر ل ای کا گیری

شک

تکرا

زیاد اشد ،تا نیر ی اند الس ا کهتر از

نیر ی رههکن
توپوگراف

نحوه توزیع

هلیات

آید .سپس

م شوند( .شک  )4د این الت مقدا فاصل  ، hایست
سازد.

د ط مر ل د م ،پر ب ا ی س

کانتیلو وسیل سیستم نو ی ت خیص داده شده
شود

فت

،د

الت تهاس

 -تغییر دامن نوسان فاز ا توج
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تغییر گرادیان نیر

کند.

 ،ا تکرا خط سیر
دلی

اینک فاصل

ثا ت است ،تغییرات خه
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ستاد توسعه فناوری نانو

کانتیلو د ط

 ،علت ناههگن موضع میدان های مغناطیس خواهد ود .از این

هلیات

تصویر نهای  ،تا ع د

مغناطیس نهون – سوزن ا توصیف م کند.

متغیره است ک توزیع رههکن
- -

ا ت دینامیک  ،رآیند نیر های ه کننده ر ی سوزن ،از تغییر د خوا

د

دامن نوسان ،یا فرکانس ز نانس ،تعیین م

دینامیک کانتیلو  ،مانند تغییرات د فاز،

گردد.

کا گیری تکنیکهای نوسان د میکر سکوپ نیر ی مغناطیس  ،د مقایس ا تکنیک استاتیک  ،ساسیت ا تری ا
فراهم کرده اجازه م

دهد تا تصا یر هتری تهی گردد.

 ،ضو گرادیان نیر ا ث تغییرات فرکانس ت دید

م ا ق تکنیک غیرتهاس

د سیستم نهون – سوزن ،م شود .این تغییرات د خوا
پذیری د س
گرادیان نیر  ،د

الت نوسان

د

نهون  ،مو د استفاده قرا م
الت رههکن

مغناطیس

ز نانس

تبع آن تغییر پاسخهای فازی،

رای کسب اطال ات از نحوه توزیع مغناطیس

گیرد.

صو ت زیر است( :)1

نیا یک تکنیک د مر ل ای استفاده م

شود .

کهک یک ق ع پیا  ،نوسانات کانتیلو د فرکانس ، ωنادیک ت دید ،رانگیخت م شود .د ط ا لین مر ل ،

د ا تدا

الت شب تهاس توپوگراف س

ضبط شده  ،د مر ل د م ،سوزن ا ی نهون ا خط سیری من بق ا توپوگراف

رکت م کند .نا راین میانگین فاصل سوزن – نهون  ،د مقدا ثا ت ک توسط کا ر تعیین شده ،فظ م گردد.
ههچنین تصویر
دامن

وسیل ضبط تغییرات د دامن یا فاز نوسان کانتیلو  ،شک م

فاز نوسان کانتیلو (م ر ط ر اینک تغییرات گرادیان ʹ د طور س

گیرد.

ناچیا اشد) م تواند صو ت زیر تقریب

زده شود:
()11

()12
سپس تغییرات دامن نوسان فاز ،ا توج

تغییرات گرادیان صو ت زیر است

()13
()14
.

ضرایب ʹ ، Δ

شهای اندازه گیری ساسیت دامن

فاز ا م خص م کند .داکثر ساسیت د فرکانسهای م خص

دست آمده ک این فرکانس ،رای اندازه گیری های مر وط

دامن
766

با تست از:
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سیستم جامع آموزش فناوری نانو

ب) تصویر

کنتراست

شک - 1تصا یر

از س

یک دیسک مغناطیس  :الف) توپوگراف

ا استفاده از تکنیک استاتیک (نق

دامن د) تصویر

کنتراست فازی ) تصویر
نیر ی مغناطیس ).

( )1

()11
رای اندازه گیری های فاز ،زمان ک فرکانس ا تعاشات کانتیلو ا فرکانس ت دید سیستم سوزن – نهون  ،من بق اشد،
داکثر ساسیت دست م آید.
()11

()19
د شک  ، 1تصا یر میکر سکوپ نیر ی مغناطیس از س
دست آمده اند ،ا ائ شده است.
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یک دیسک مغناطیس ک

کهک تکنیک های مختلف
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ستاد توسعه فناوری نانو

تصویر هدتا توپوگراف است
جهت م الع خوا
مغناطیس

د

س

مغناطیس موضع

تغییرات نیر ی

نهون  ،از میکر سکوپ نیر ی

ا افاای

فاصل سوزن ،

تأثیرات مغناطیس غالب م شود  .نا راین جهت تهی نق
میدان مغناطیس خا

مغناطیس استفاده م شود ک د آن میدان مغناطیس ایواد

شده از نهون  ،اید میکر سکوپ د

الت غیرتهاس کا کند .کا گیری تکنیکهای نوسان د

شده توسط نهون ،

سیل سوزن ک ا ی ای نازک از

این میکر سکوپ ها ،د مقایس ا تکنیک های استاتیک ،

مواد فر مغناطیس

مغناطیس پوشیده شده است ،اندازه

ال ه ر ساسیت ا تر ،امکان تهی تصا یر هتر ا فراهم

گیری م
س

شود .د این میکر سکوپ ها ،اگر سوزن

نهون نادیک اشد(نا ی دینامیک

استاندا د)

م

کند.

،
فهرست
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ستاد توسعه فناوری نانو

تنظیم ،جهت ه

تصحی انحراف از نق

صو ت مناسب از پی

7

تدا یری تعریف شود .د مو د

نیر های توپوگراف (نیر های تهاس

یا اند الس) ،این

شرایط رآ ده م شود زیرا ا ستگ نیر
– نهون د محد ده

ا تأمین نه کنند .این موضو

ا

تا یخچ  ،سیستم کا ی

رههکن
پیگیری م
تصا یر

نحوه هلکرد

رخ

نیا

ها

شهای کنترر فاصل سوزن
تکنیک های م رح ،د مقال
شک

گیری

ههچنین نهون های

کنتراست

از میکر سکوپ های نیر ی مغناطیس  ،رای اندازه گهیهری
خوا

سوزن– نهون  ،توسع یافت است .این

ا لین گر ه شام

شهود.

گر ه د م شام

پوشانده م شود تا سوزن خاصیت مغناطیس موقت پهیهدا

- -

شود ک ا اندازه گیری آن ،ضعیت مغناطیس
اندازه گیری م

ایواد مه
سه ه

ا

کنند.

سوزن– نهون
رههکن

های میکر سکوپ نیر ی
طو ی

نحوی کنترر م

تواند جذ
اضاف

 ،فاصل

معهو

شود ک

یا دفع

نیر ی خود مها ervo- orce

اشد،

رای اطهینان از پایدا ی ازخو د ،نیاز است .د

تصویر ،تغییر کند.

اق

سیا کوچک

م

اند الس

ماند .اما نیر های اند الس
د

اقع قا

مقایس

ا قد ت

نیر های مغناطیس هستند ،نا راین مهکن است رآیند ک

رای پایدا ی ازخو د این

است ک نباید المت رآیند رههکن
د ط

غیرمغناطیس

از آنوا ک نیر ی مغناطیس د قسهتهای مختلف نهون  ،م

اشد ک جذ

اندازه گیری شده سوزن– نهون  ،ثا ت نگ داشت

شود  .یک شرط زم ل ناکاف

ا از

م خص م

اص این نیر ی خود مها  ،م تواند رههکن

-

د اغلب آزمای

سیگنار مغناطیس  ،ا

التهای کا ی است ک ا کنترر فاصل ر

مبنای یک نیر ی رههکن

سوزن د این سیستم ،ا ی نازک از ماده فر مغنهاطهیهس
کند .سپس نیر ی مغناطیس

الت های کا ی است ک تک سیگنار

سوزن – نهون  ،شام

رههکن

شوند

ین سوزن س

ش ها ا م توان

تغییرات فاصل سوزن – نهون  ،ذف نهود.

گردد.

مغناطیس مواد د مقیاس نانو استفاده مه

ش های دیگری رای کنترر فاصل

ثا ت نگ م دا د .سپس م توان سیگنار مغناطیس

از محاسبات مر وط

میکر سکوپ نیر ی مغناطیس د پایان ذکر م

دفع

اشد .د نتیو

یا

نهون
اضر

شود .نحوه ت کی

این دلی م

اشد ک

د د گر ه تقسیم ندی نهود

فرمور های مرتبط پرداخت شد .د ادام

مبا ث مقال گذشت ،

ا گ از فواص سوزن

نیر ی مغناطیس م تواند د نا ی مو د نظر  ،جذ

دستگاه میکر سکوپ نیر ی مغناطیس
تکنیک ها

اندازه کاف

فاصل سوزن

– نهون  ،یکنواخت است .اما نیر های مغناطیس این شرایط

7

د مقال پی ین

ازخو د ،اید

نیر هنوز هم منف

اق

هاند .

اندازه گیری شده،

ا استفاده از میدان الکتریک

با ت دیگر رای

اندازه کاف قوی اشد ،م توان از پایدا ی ازخو د فاصل

مهدی کدخدائی (نویسنده اول)  -کارشناسی ارشد  -مهندسی فناوری نانو  -دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی بخش مهندسی مواد
محمد هادی مقیم (نویسنده مسئول)  -دانشجوی دکتری تخصصی  -مهندسی مواد  -دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی بخش مهندسی مواد
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اطهینان اص

اصل

نهود  .م ک

ا ت

د کا کرد

سوزن – نهون این است ک تغییرات

متک

رههکن

رههکن

مغناطیس یا غیر مغناطیس سوزن – نهون ا ث

تغییرات فاصل سوزن – نهون م شود .نا راین اطال ات

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

–

- - -

ظرفیت سوزن– نهون

فاصل سوزن–

صو ت خ

نهون ستگ دا د .چنانچ یک پتانسی الکتریک سینوس
نهون ا هار شود ،انحراف یا فرکانس ز نانس

متغیر

ا هم مخلوط ) (convolutedم

مر وط کانتیلو م تواند رای کنترر فاصل استفاده شود.

شوند  .ال ه ر این ،ز لوشن (قد ت تفکیک) جانب

اندازه کاف کوچک

توپوگراف

مغناطیس

چنانچ دامن پتانسی متغیر سینوس

تصویر شده ،ا فاصل سوزن – نهون

ساختا مغناطیس

اشد

انتخاب شود ،اندازه گیری سیگنار مغناطیس

صو ت زیر تغییر میکند
قت

ک سوزن د

مغناطیس

جذ

سوزن – نهون

ا ی قسهت

یا دفع
ا

از نهون

ا نیر ی

یا کاه

ترتیب ،افاای

مغناطیس

توپوگراف

مغناطیس

نهون

سیا

کا ی م توانند گون ای انتخاب شوند ک رههکن
مغناطیس

کا رده شد.

سوزن – نهون  ،سیگنار اصل

ت کی

غیر
تصویر

اشد .ا د تهاس قرا دادن سوزن ا نهون  ،این شرط

- -

د این

ش ا اندازه گیری یک خاصیت فیایک

سوزن – نهون ( رههکن
ازخو د موجود د
رههکن

ا ست

م

ا ث رههکن

اصو از رههکن

فاصل استفاده کرد .د زیر

نا ر این توپوگراف نهون اندازه گیری

دی مدا ازخو د فاصل

(نوک زن ) یا ت د

الت غیرتهاس نیا اندازه گیری

تغییرات موضع نیر ی

نهود .استفاده از الت غیرتهاس معهو نیازمند یک لق

م

گردد.

ز نانس کانتیلو ا دامن ثا ت م

سیا ی میتوان رای کنترر

رای تهی نق

س مو د اشا ه م شود

ب) استفاده از ظرفیت سوزن – نهون

جا وای ) (shi tفرکانس منف

شود ک فرکانس ز نانس ا د نق

تنظیم

ا گ نگ دا د .نق

تنظیم

) تکنیکهای li t-o

جا وای

- - -

ناش از نیر ی رههکن

ین نهون

کانتیلو ثا ت هاند .د اینصو ت خه

فرکانس اید سیا ا گتر از تغییرات فرکانس
مغناطیس سوزن – نهون اشد.

د اینصو ت تغییرات ثبت شده فاصل تقریبا منعکس کننده
توپوگراف است .اما اگر داکثر رآیند نیر های اند الس

کانتیلو ( ا تغییر د فرکانس ز نانس آن) م تواند منعکس
کننده سیگنار مغناطیس

شود .

توپوگراف  ،فاصل سوزن – نهون طو ی

الف) جریان تونل ثا ت

نحوی تنظیم م شود ک جریان

الت نیه تهاس

قف شونده فازی ) ( hase- loc edاست ک ا ث نوسان

تنظیم م

فاصل سوزن– نهون

از نیر های مغناطیس

م شود .اما توپوگراف

متغیر مغناطیس

های فیایک

ا

های  2 1ن ان

ا م توان د

ش قب اجتناب کرد .د اینصو ت

سوزن– نهون استفاده م شود

دهند ،انحراف کانتیلو ناش

سیا کوچک وده

مو د نظر) ،از ر ز م کالت

کنترر رای سیگنار

مغناطیس

آسان محقق م شود .ههان و ک

کنترر )متفا ت از نیر ی مغناطیس

فاصل ( رههکن

تونل

م تواند

ت

د

ضو

نیر های مغناطیس نیا اندازه گیری شود ،زیرا پا امترهای

هر ار ،این الت کا ی د سیا ی از

آزمای ات ا لی

-

- - -

م دهد .این

ا ست

لتاژ

نخواهد ود.

ا گ اشد ،ازخو د ،فاصل

ا ث خواهد شد ک تفسیر رههکن
م ک شود.

اگر فرکانس متفا ت از فرکانس ز نانس کانتیلو

اشد .

سیا ا گتر از گرادیان نیر ی مغناطیس نباشد ،این شرایط
رآ ده نخواهد شد .د چنین موا دی م توان یک پتانسی
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ستاد توسعه فناوری نانو

الکتر استاتیک

نهون ا هار کرد تا نیر ی رههکن

غیرمغناطیس تولید کند
نق

نا راین شرایط ازخو د پایدا ا
ا گ اص گردد.

تنظیم جا وای فرکانس منف

قت ک توپوگراف

مغناطیس سوزن شناخت شده اشد ،نیر ی

اص اندازه گیری شد ،م

تهوان از

میدان مغناطیس تولید شده توسط توزیع مغناطیس نهونه ،
مهکن است ر ساختا مغناطیس سوزن اثهر هگهذا د
ر کس .قد ت این اختال ت  perturbationsمتقها ه

د م ههان نا ی استفاده نهود .سپس رههکنه

مغناطیس

سوزن

خ وط

محاسب است.

میدان نهون د فضای مستقیم قا

این داده ها رای ثا ت نگهداشتن فاصل سوزن – نهون د
ط

تغییر کنولوسیون  convolutionsمغناط

ی سوزن از

سوزن – نهون ثبت می ود .

شرایط تصویرگیری ،شک هندس

ه

مواد سوزن نههونه

ی تر آزمای ات میکر سکوپ نیر ی مغناطیس د دمهای

ستگ دا د  .عنوان مثار اگر نهون یک مهحهیهط ذخهیهره

خاش پیا  ،اجهازه

اطال ات اشد ،الت میکر مغناطیس آن ا خ وط مهیهدان

اتاق انوام م شوند

رکت دمای

د ا ه ،د ست د ههان نا ی

سوزن ،تغییر چندان نه کند ل مهکن است مغهنهاطه

ا ر ا نههه

دهند  .رای غلب ر این م ک  ،جهههع آ ی داده ههای
مغناطیس د

توپوگراف

الت خط

خط انهوهام مه

د هنگام تصویرگیری از نهون های مغناطیس نرم مهانهنهد

ها

ناصر پرمالوی  permalloمیکر ساختا ی یا ساختا ههای

ها

میکر مغناطیس نرم مانند ساختا های میکر مهغهنهاطهیهس

پذیرد .د این الت ،سوزن هر موضع از نهون

ا د

م کند ،یکبا رای اندازه گیری توپوگراف
د م ،د

الیک سوزن از س

تهی نق

نیر های مغناطیس .

نهون د

شده است ،هرای

ظریف دیوا ه های وزه د
سوزن ،اغلب ر مغناط

-

ک توزیع مغناط

قلب آزمای

 ،سوزن مغناطیس مهتهصه

ه یهک

این سوزن مغناطیس
تحلی گردد .رههکن

نهون ا خه هوط

محد دی خ وط میدان مغناطیس نیا جود دا د ک الگوی
ا تولید م کنند .نا راین ،د هترین

شرایط ،فقط خ وط میدان س

نهون ( ا چهگهاله

مغناطیس ) ا م توان از داده های

دست آ د.

نهون  ،فرآیندهای ت کی کنتراست د میکر سکوپ نیر ی
مغناطیس م تواند
د

گون های تقسیم ندی شود:

الت ا ر تا زمان ک مغناط

سوزن توزیع خ هوط

خ وط میدان نهون  ،توصیف نهود .د

اندازه گیری شده ،داشتن اطال ات کاف از توزیع مغناط

خ وط میدان نهون ر مغناط
-

ق ب  oint-pole modelsساده یا ا مدلهای هندس شرح
تا ع پاسخ سوزن ا از آزمای ات کالیبراسیون

دقت طرا

ست

دامن تأثیرپذیری مغناط

سوزن

خ وط میدان

کنتراست اندازه گیری شده ا عنوان هلکرد خه ه

شرط زم رای تعیین خ وط میدان از داده های

شده اند ،تعیین نهود .چنانچ

زمان اشند.

میدان نهون ا موقعیت سوزن – نهون تغییر نکند ،م توان

ها

سوزن است .د این الت م توان سوزن ا ا مدر نق

سوزن نهون  ،هر

- -

میدان مغناطیس سوزن نیا م تواند م الع شود [ .]4تعداد
خ وط میدان م ا ه

سوزن خ وط میدان نهون ر هم اثهر

م گذا ند ،مهکن است توزیع مغناط

ا میدان مغناطیس نهون  ،توهایه
توزیع مغناط

 eاز [ ] ،خ وط مهیهدان

نهون اثر م گذا د .نا راین قت

د تا ع موقعیت سوزن – نهون

کانتیلو است .رای د ک ت کی کنتراست ،اید رههکن

داد

سوزن ،از میدان مغناطیس نهون اثر پذیرد .از سوی دیگهر

ک

ساختا

ی

الت د م تهوزیهع

سوزن م تواند ا موقعیهت

سوزن – نهون تغییر کند .تا زمانیک تهام تهغهیهیهرات د
سیستم ،رگ ت پذیرند ،کنتراست اندازه گیری شده ،فهقهط
تا ع از موقعیت سوزن – نهون است .د نهایت د
سوم توزیع خ وط میدان نهون یا مغناط
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شک  -1رههکن

صو ت رگ ت ناپذیر(هیستریک)  ،تغییر م
د این
اقع

الت کنتراست م اهده شده ،فقط
سوزن – نهون

دا د ن

ستگ

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

نهون – سوزن د یک تقریب د ق ب

کنند .

سوزن د ساده ترین مدر ،م تواند عنوان یک د ق ب

موقعیت

 ،گرادیان نیر

منفرد

موقعیت قبل

 ،تقریب زده شود .سپس مؤلف

p

ا

وسیل

زیر یان م گردد

سوزن – نهون .

نا راین ا تلفیق گون های تأثیر سوزن ا گون های تأثیر
نهون  ،ن گون ا تهال

رای مکانیام کنتراست جود

خواهد داشت .ال ه ر این ،ت

د مو د تأثیر ناچیا

رههکن های اندازه گیری شده سوزن – نهون  ،مهکن است
ا ی م ا کتهای غیرمغناطیس

اشتباه

اشد ک

نوان

من اء مغناطیس  ،تفسیر م شود.

ک میدان مغناطیس  Hzمر وط
سوزن با تست از:

()2

- -

کنتراست د تصا یر

 ،نهایتا

پذیری د نهون مرتبط م

شود .جائیات شک

تصا یر

 ،م تواند

کهک تقریب زن

(د ق ب – د ق ب ) یان شود .د
مغناطیس

توزیع مغناطیس

این

گیری

دق ب

th

نهون د

أس

ا رکت دادن سوزن د ا ی ساختا مغناطیس د ههان

محاسب تغییر فاز

ا تفا

رههکن
د هر نق  ،امکان مدر کردن

الت نهون

وم های ا لی تقسیم می ود ک مغناطیس

پذیری وسیل د ق ب های مغناطیس توصیف م

فراهم م

شوند.

شود[ .] 1نتایج محاسبات مدلسازی تصویر

 ،رای ذ ات ههگن
شک  ،2آمده است.
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ستاد توسعه فناوری نانو

شک  -2مدلسازی تصویر

شک  -3تصویر

از یک ذ ه مغناطیس ههگن الف) نحوه توزیع مغناطیس پذیری د ذ ه ب) تصویر

از یک آ ای نانوذ ات مغناطیس ایواد شده وسیل آنی کردن اینترفرن یار لیا ی فیلههای  e-Crاز مرجع

تصویر آزمای گاه

از یک آ ای منظم از ذ ات

مغناطیس

ا شک

 ،3ن ان داده شده

رههکن

مغناطیس

یضوی د شک

است.

د

توپوگراف

ا هم مخلوط م شوند .از جهل

های فیایک ک م توان رای کنترر فاصل از

آن استفاده کرد ،جریان تونل
سوزن – نهون

ثا ت ،استفاده از ظرفیت

تکنیکهای  li t-oم

اشد.

نوان

سوزن – نهون  ،تغییرات

مثار ،د جریان تونل ثا ت ،فاصل سوزن تا نهون طو ی

مغناطیس یا غیر مغناطیس سوزن-نهون ا ث

نهون ثا ت

ا ت مبتن

رههکن

مر وط

رههکن

تغییرات فاصل سوزن-نهون م

تنظیم م شود ک جریان تونل

شود .نا راین اطال ات
766

هاند

د

ین کانتیلو

الت ظرفیت سوزن-نهون ا ا هار پتانسی
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الکتریک

سینوس

نهون  ،از

متغیر

میدان نهون یا مغناط

ی فرکانس

ز نانس کانتیلو رای کنترر فاصل استفاده م شود .زیرا
ظرفیت سوزن -نهون ا فاصل سوزن تا نهون

ا

خ

سوزن د ط

صو ت

رگ ت ناپذیر تغییر م کنند ک کنتراست م اهده شده،
فقط

دا د.

موقعیت اقع سوزن-نهون ستگ دا د .نا راین ا

تلفیق گون های تأثیر سوزن ا گون های تأثیر نهون  ،ن

فرآیندهای ت کی
مغناطیس ،

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

کنتراست د

میکر سکوپ

نیر ی

گون ا تهال

رای مکانیام کنتراست جود خواهد داشت

س دست تقسیم م شود .الت ا ر تا زمان

است ک مغناط

سوزن

توزیع خ وط میدان نهون ا

موقعیت سوزن – نهون تغییر نکند .د
خ وط میدان نهون ر مغناط
سوزن – نهون تغییر کند

الت د م توزیع

سوزن م تواند ا موقعیت
د

الت سوم ،توزیع خ وط
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ستاد توسعه فناوری نانو

-

پس از طرح ایده اد ا د هاتچینسن سینج د سار ،1829

7

د ا ه سیل ای ک ا جهع آ ی پراش د میدان نادیک،
ایواد تصویر نهاید ،م العات متعددی توسط دان هندان
محققان مختلف از جهل آلبرت انی تین  ،د این زمین

8

د این مقال
پر

معرف
،

نادیک ،پرداخت

خواهد شد .اصور

چون میدان نادیک
د

میدان
اکم ر این

لا م آشنای

اندازه گیری های مر وط
میالدی

نحوه هلکرد دستگاه تبیین شده

ا ت کا ی مهم د آن

میدان نادیک ،زیر موهو

کهتر از طور مو نو رای پر ب (کا شگر)

تصویر شود ،صو ت زیر تعریف م شود

کننده

از یک فیبر نو ی نوک تیا از طریق هره گیری از

ک  nضریب شکست ماده د رگیرنده ذ ه مو د نظر اسهت.
رای طور موجهای محد ده مرئ  ،اندازه حهرانه

ش

رکت نهوده

ش ها

د د چند

پس از

شن

کردن آن توسط چ ه نو ا ا عاد زیر طور مو

sub

ا ت معهول

رای ایواد تصا یر نو ی،

لت پراش نو ی ،ا محد دیت های ذات

اساس

ر

هستند.

سیا ی از پدیده های نو ی د ا عاد کوچکتر از طور مهو

نو مرئ  ،د محد ده میدان نادیکear-

 ، ieldتصا یری ا ز لوشن(قد ت تفکیک) سیا ا تر
از د پراش ،di raction limit

هد د

 2 -3نانومتر است.

ک د آن اموا نو ی تداخ مخرب ندا ند ،امکان م الع
انوا محیط ها جود دا د .پر ب د ا تفا

داق اندازه ذ ه ای ) (Rا رای اینک تواند

وسیل یک سیستم نو ی ا استفاده از نو ی ا طور مو ،λ

استفاده م شود .د این نو از میکر سکوپ ها ،ا استفاده

avelength

د مول  ، cienceمعرف

-

است ک

هستند ک د آنها از یک منبع نو ی کوچک ا طور موج

نانومتر ا ی س

میدان نادیک
ههکا ان

د سار  1881توسط

یک از قوانین پای فیایک نو (اپتیک) ،جود د پراش

ا گ میکر سکوپ های پر

نهون

ا الم شد  .نخستین میکر سکوپ

گردید.

-

دیگری از موهو

و

ا یک تایگ

و خالص ذکر میگردد.

میکر سکوپهای نو ی

سه

نو ی

نحوه هلکرد دستگاه د هر

الت ا م طلبد .از این

اپتیک میدان نادیک وسیل

دایتر پ  ،د آزمای گاه  IBز یخ سوئیس د سار 1892

ا مفاهیه

د کنا معرف این مفاهیم،

ا طور مو میکر

شکستن د پراش د تئو ی ا نست ا م رح شد .ا لین

دیگر از میکر سکوپ های

میکر سکوپ مبنای اپتیک داشت

میدان نادیک

آلبرت اش نیکولا ،ا استفاده از اموا

نام میکر سکوپ نو ی

د

)

( ،توسط ا یک

نو ی

ر ر

یک

صو ت گرفت .د سار  1812مبان

کا ی میکر سکوپ

نو  ،فتا غیر معهول دا ند .اص
از تهرکا

دست م آ د.

ر س د نوا

* مهدی کدخدائی (نویسنده اول)  -کارشناسی ارشد  -مهندسی فناوری نانو  -دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی بخش مهندسی مواد
* محمد هادی مقیم (نویسنده مسئول)  -دانشجوی دکتری تخصصی  -مهندسی مواد  -دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی بخش مهندسی مواد
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سیا کوچکتر از طور مهو
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د میکر سکوپ نو ی

شک  -1میدان نادیک میدان د

شک - 2الف) بو نو از میان یک د یچ ا اندازه زیر طور مو

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

میدان نادیک

اقع د یک پرده ب )خ وط شدت ثا ت تا

نو ی د نا ی د یچ زیر

طور موج

نو  ،مهانعت م نهاید .این محد دیت ناش از رههکنه
اموا الکتر مغناطهیهس
الکتر مغناطیس ا
الف) اموا
ب) اموا

پی
پی

محد د کردن نو

کالسیک،
پی

نهههونه اسهت که امهوا

د صو ت پراکنده م کند

محد ده میدان د

نده اق م مانند ،د

مر وط است ک فقط اموا
الیک اموا ناپایدا

میرا،

مر وط

نا ی میدان نادیک ،د فاصل کهتر از طور مو

نده ا سامد فصای

کم)(0<λ-1

نسبت

قسهت ت ع ع

نده ا سامد فصای

کم)(0>λ-1

میدان الکتر مغناطیس نادیک

فضای کوچکتر از ( λ/2نصف طور

مو نو ک ههان د پراش است) ،ا استفاده از دس

د

- -

ایواد م شود ،ک ماهیت نو هم ههین است ،د
میدان نادیک نامیده م شوند .د این استا،

اقع از

ar ield

766

شود.

پرتوی ا سامد

ند

نا راین آندست از م خص های نهون ک

فواص زیر د طور مو م شود ،ازیا

گردند .اما د میکر سکوپ

ش نو ی

شن

ا از مو پراش یافت د محد ده میدان د  ،از

دست م
مر وط

زم رای

نهون اشد ،میدان نادیک گفت م

ش های قدیه اطال ات مر وط

فضای

ت ع ع الکتر مغناطیس ک توسط یک د ق ب الکتریک

منبع انت ا نو  ،محد ده

ای از فاصل ک کهتر از طور مو نو
کردن س

های متدا ر مهکن نیست.

د قسهت ت کی شده است ک میدان د

نهون  ،هستند.

با ت دیگر

رطرف شده

شهای مختلف

نه

میدان نادیک ،این موانع
رای ایواد تصویر استفاده

روشهای شناسایی نانوساختارها -میکروسکوپهای پروبی روبشی -قسمت هشتم :میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیکSNOM

ستاد توسعه فناوری نانو

شود .این

م

دستیا

شها اجازه غلب ر محد دیت پراش

ز لوشن فضای تا مرتب

 1نانومتر ا ایواد

کرده است دلی اینک انت ا مر وط

میدان نادیک فقط

چند نانومتری س

مر وط

را ت قا

قرا نگرفت

است ،معهو مو د توج

آشکا سازی نیست .اما د

ین

ار محد دیت پراش نیا رای انت ا میدان نادیک نو
ا هار نه شود .اساسا میکر سکوپ نو ی

توان ده را ر

نانومتر ،توان تا

د نا ی میدان د

کهتر از توان تا

م خص است .نا راین د ا لین نگاه

نظر م

سد ک استفاده از د یچ های کوچک رای

دسترس

مح مناسب ایواد تصا یر نو ی ،از نظر هل

مهکن اشد .اما چنانچ ذ ه مو د ر س  ،دقیقا پ ت یک
د یچ د نا ی میدان نادیک اقع شده اشد ،علت
رههکن

میدان

میرا ا نهون  ،مقدا ی از انرژی

مدهای ناپایدا

نادیک از میدان نادیک استفاده کرده تا ر محد دیت پراش

میدان الکتر مغناطیس

غلب نهاید .این کا ا قرا دادن آشکا ساز یا منبع نو ،

شدت آن وسیل یک آشکا ساز نو ی ،قا

نهون  ،ا فاصل ای

معهو یک فیبر نو ی ،د نادیک س
کهتر از طور مو  ،انوام م گردد.

اساس تولید دستگاه میکر سکوپ

میدان نادیک ،ر پای

پدیده بو نو از میان دیافراگه

ا اندازه کوچکتر از طور

مو نو  ، sub avelengthد یچ های
کهتر از طور مو تا
د ط

توسط ثبت

شده

شدت تا

نو عنوان یک تا ع د

دیافراگم )

( ،Iم تواند شک گیرد.

کنتراست

تصویر

ا ق ری سیا

خوا

نو ی موضع نهون

میدان الکتر مغناطیس نادیک د یچ نیا ساختا پیچیده ای

شام چ ه نو  ،سوزن

دا د ،دین صو ت ک نا ی میدان نادیک دقیقا د پ ت

پیا الکتریک د کنا یک کنترر کننده

< Zاقع شده است ک د این

است.

میرا

- -

)، (evanescent
میدان د )a

قد ت تا

ن پی ر نده ،ایواد م
> ،(Zتنها مدهای تا

شود .د نا ی
م اهده م

پ ت یک این د یچ  ،د نا ی میدان د ،

میکر سکوپ نو ی

)(Beam splitter

مرتب

نرم افاا

وسیل یک

کننده) ،یک شکافنده پرتو

کننده) فیبر ،د ن یک فیبر نو ی متهرکا م شود .زم

دانسیت توان تا

رآ دها اک از آن است ک رای تا
نانومتر

لو

یک جفت کننده ( Couplerکوپ

متفرق از نو رگ ت
د این ا

د

میدان نادیک،

کننده ،آشکا ساز

پال یا ( polari erد ق ب

ذکر است ک پال یا
ردا مو

فرآیند

ا ست است.

چ ه نو معهو یک پرتو لیا است ک

گردد .

میتوان ا فرمور زیر رآ د کرد

عدی از موقعیت

-

طور مو نو  ،پدیده های گوناگون م اهده شده است .

الت میدان الکتر مغناطیس موضع

ضبط نحوه توزیع

سیل

اجاای اصل

و ناپایدا

نهون ا

نو  ،dispersion o lightتعیین م شود

این استا

بو نو از میان یک د یچ ا اندازه کوچکتر از

د یچ د محد ده a

ضبط خواهد

ازتاب ،re lectionشکست  ،re ractionجذبabsorption

پراکن

 ،است.

مدهای تا

ود .نا راین تصویر میدان نادیک وسیل
دیافراگم معرف

- -

انتقار م یا د ک

دیافراگههای

شکافنده پرتو رای ذف نو های
ازتا

کا م

ند.

است.

ا تدا رای جدا کردن نگ های ناخواست از نو  ،نو لیا از

ا طور مو

منظو کنترر

ا د یچ ای د د

یک فیلتر بو داده م

شود

سپس

پال یااسیون ،نو از ترکیب یک صفح نیم مو
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یک
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ع مو

صفح

بو داده م شود .سپس این نو

فیبر نو ی ک انتهای آن سوزن
هدایت م
ین

ا ت کی م دهد،

گردد .معهو سوزن ر یک لول پیا ک د
 ،فاصل نهون

نهون
دس

شیئ

رانگیخت

از قسهت زیر جهع م
ا استفاده از فلیترها

فلوئو سانس اق

ذف شده

نو

سیگنار

جد ر -1نهون ای از م خصات موجود د

د م آید .شهای کل دستگاه

 ،د شک  ،4 3ن ان داده شده است
- -

د میکر سکوپ نو ی

میدان نادیک ،از یک فیبر

نو ی استفاده م شود ک سر آن تیا شده است .تیا کردن
صو ت انوام م شود ک
آن ا د شده

یا یک

میکر متر جود دا د(شک  -4ب).

شها ش فوتون  ،ثبت م گردد .د نهایت پس از پردازش
ایان ای ،تصویر

نوک تیا ا پوش

فلای

داده شده ا ی نازک فلای

مانده ،وسیل یک آشکا ساز از نو
نهای

 ،پر ب

است .د نوک این پر ب ،د یچ ای ا اندازه کوچکتر از

زن یک

شود .ما ق

نو ی معهو یک فیبر ا یک
میکر پیپت نوک تیا پوش

 ،ا ث رانگیختگ

فلوئو سانس شده ک ا استفاده از

رکت نهاید[ .]1و کل د یک سامان
(آلومینیوم ) یا یک پر ب توخال

ا ا سوزن کنترر میکند ،سوا

است .نو خر ج از سوزن
تا

یک

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

نو اجازه دهد تا تنها از سر

آ ام د فاصل نادیک از س خ نهون

شک  -3لوک دیاگرام نهون ای از میکر سکوپهای نو ی
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میدان نادیک

های ایج
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ستاد توسعه فناوری نانو

شک  -4الف) شهای کل دستگاه ب)سوزن
- -

-

رای آسانتر شدن استفاده از دستگاه میکر سکوپ نو ی
میدان نادیک،
توپوگراف

کا ردن آن رای نهون های

معهول  ،هتر است ک

ا

از ساز کا های

این تیرک تنظیم کننده ،ک د سامد ت دیدش

 ،د یچ د فاصل چند نانومتری از س
شود.

د

معر ف است ،از یک تیرک تنظیم کننده استفاده م شود .ا

ازخو دی استفاده شود .د این صو ت د تهام مدت
گیرد ک معهو منور

قرا م

اتصار

نوسان میکند ،م توان ههامان ا رکت سوزن
نهون  ،تغییرات دامن نوسان ا پای
سوزن صو ت جانب

ت کی تصویر ا ضوح ا تر م

و کل  ،د نو ساز کا ازخو د رای رقرا ی

فاصل کا ی مناسب پر ب از نهون استفاده م شود ک د
زیر یان م

ش د م ک معهو

نوان ازخو د نیر ی رش

زم

کرد .د این

ذکر است ک ساز کا های دیگری مانند :تون زن

میدان نادیک نیا

- -

زن

سامان ازخو د د

ش ا ر کامال شبی

د آن ا استفاده از یک سوزن تیا متص
نهون

انتهای ترین قسهت جلوی د یچ ،

تیرک ،س

م شود .نیر های د گیر ین سوزن

فوتون

نهون

نهون  ،د ن تهاس ا آن ،استفاده شده است.

س

نهون ا ث خم شدن یا انحراف تیرک شده
انحراف پرتو نو لیا  ،نیر های د گیر ین سوزن

س

پر ب ،ر اساس آشکا سازی نیر های رش

پای

م

سوزن متص
ا ده

تیرک،

سوزن ،پای

م

نوان یک

ساز کا خودکا رای قرا دادن پر ب نو ی نادیک س

کهک

شوند .ا استفاده از

نوان

کوچک فلای ،د

د

س

ازتاب

این منظو استفاده شده است .

مثار از تون زن د خالء ین یک خ
است ک

ش

رکت م کند .

د خالء ،ساز کا ظرفیت ،تون

گردند.

یس

وسیل یک

ار اضر نیا

پر ب

ش پرکا رد تنظیم فاصل نهون ا

نهون  ،استفاده م شود .د این سیستم ها امکان

کهک انحراف نو  ،نیر ی هودی

ثبت نیر ی

شوند .

میدان نادیک فراهم شده است.
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-

د طور کا رد

-

پیا الکتریک ،ا فرکانس نادیک

فرکانس ت دید سیستم

 ،ضر ی است سوزن د فاصل ای

ز ناتو کوا تا -سوزن ،شر

نوسان م کند .لذا از

د د  1نانومتر یا کهتر از س

نهون نگهدا ی شود.

هرچند این کا ا تکنیکهای مختلف قا
اه

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

ایج مناسب تر ،استفاده از

انوام است ،اما
د

الت

این طریق سوزن رکات ا تعاش

موازی ا س

انوام م دهد .اندازه گیری های نیر ی رههکن
س

اص الح نیر ی رش  hear- orceاست.

نهون  ،توسط تغییرات دامن

محرک ) (tا هال

فاز

 ، dissipativeد رههکن

س

اضاف additional

سوزن ا س

د

نهون  ،خ م دهد .این پدیده

موجب افت کیف د پا امتر ز نانس (ت دید)
پیک ت دید

منحن

دامن نوسان

پاسخ فازی م

پهن شدگ

گردد.

سپس د مر ل د م ،تغییری د
کم سوزن -س
سوا

تحریک دیاپاز ن)  ،(tuning orز ناتو )(resonatorیا
سوزن
است.

دیاپاز ن

کنند.

یک ت دیدکننده لو کوا تا چسبیده
وسیل

نوسان

 .] 1 ,14تغییرات دامن

اثرگذا ر سوزن ایواد تغییرات د

767

 ،الت

فرکانس ت دید م گردد عنوان مثار

منحن فرکانس -دامن
ز ناتو

الیک

صو ت نوسان میل ای ا سر د گیر ،تغییر م کند.

این امر ا ث افاای

یبراتو (vibratorلرزانگر)

شک  -1نیر های پراکن

خ م دهد .الت نوسان د فواص

د فاصل کوچک ،یا ا سوزن د تهاس ا س

اکثر مدهای نیر ی رش  ،از یک مبدر پیا الکتریک جهت

،

الت نوسان

د فاصل

ا گ ،ا نوسان میل ای ا سر آزاد م ا قت دا د د

ودن پر ب ر یک دیاپاز ن

ت دیدکننده (شک

ی ای نازک از

د نتیو

کاه

) ،استفاده م

نهون ،

لت

ی ای نازک از مولکولهای جذب

شده )  (adsorbedی س

شک

ا توج

چسبناک )  ،(viscous rictionد

هوا نادیک س

لتاژ

نهون اثرات متعددی

م اهده م شود .د ا تدا گون ای پراکن

سای

سوزن-

الکتر دهای پیا انوام م شود.

د هنگام نادیک شدن سوزن

 -شهاتیک الت نیر ی رش د فاصل سوزن -س

نهون

فرکانسهای ا تر تغییر م یا د[ .
فاز نوسانات خه

عنوان سیگنالهای ازخو د

الت نوسان سوزن نادیک س

د سیستم

 eedbacجهت

نهون .
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ستاد توسعه فناوری نانو

کنترر فاصل سوزن-نهون د

شوند.

 ،استفاده م

س

-

میرسد[ .] 11نو گسی

زن

شده از این

سر ت پراش م یا د تصویر تهام نقاط
س

- -

از نظر تئو ی ،ز لوشن نو ی یک میکر سکوپ نو ی
ز لوشن ا اندازه د یچ فیبر محد د م شود ک معهو
ز لوشن میکر سکوپ های نو ی معهول  ،ک
آنها توسط نو معهول

ضوح تصویر

پدیده پراش نو

اندازه کسر کوچک از اندازه

زن اشد،

طور مو نو مرتبط نیست

اندازه

خیل

ی تر از

شنای

زیر محد د م شود

زن ستگ دا د .ا این

مرتب

 ،nm 2د د  ، λ/20ق ر د یچ

نانومتر اشد

 ،داق فاصل ین د نق

د این ا

از یکدیگر ،λ ،طور مو نو مو د استفاده رای
inσ

n=n

شنای

شیئ میکر سکوپ است .ههچنین  ،ضریب شکست محیط
ین دس شیئ
نق

 ،نصف زا ی دید د یچ از

قرا گیری نهون م اشد .د نتیو معهو

ضریب

از طور مو یعن

است[ .] 4د

د

مختلف دیگری نیا جود دا د .م توان ا قرا دادن محی
ا ضریب شکست ا تر ین نهون
غن

هبود خ ید .

کند .

است .میکر سکوپ

ضو
پر ب

اندازه کاف  ،د فاصل ای کهتر از طور مو نو ،
نادیک اشد.

شنای استفاده م کند.

ک طور مو الکتر نها سیا کوتاهتر از نو است ،هره م
-

وسیل

م شود .د این میکر سکوپ،

میتوان میکر سکوپ

زن ای کوچک ک د

د د چند نانومتری ا ی س

فیبر ا یک

ش است ک رای

رد.

رای دست آ دن ضوح م لوب د میکر سکوپ
ا تفا

رای

سیا کوتاه تر

مثار دیگر میکر سکوپ الکتر ن است ک از این قیقت

- -

 ،س

ا طور مو

مثال از این

هبود ز لوشن ،از نو

هتر از د پراش دست یافت ،اما زم است ک

دس شیئ  ،معهو

ا ضریب شکست د د  ،1.4ز لوشن ا که

اه دیگر ،استفاده از پرتوی

ای ا ق ری سیا کوچکتر از طور مو نو  ،م توان

نهون

است ک د آن شدت میدان ا توان د م

اساسا رای هبود ز لوشن د میکر سکوپ ،اههای

ه معهو اندازه نصف طور مو نو  ،د

ش میدان نادیک ا استفاده از چ ه نو شب نق

س

م یا د (s-4

 . )Iاین ا

فاصل نسبت کس دا د.

د د  .تا  1میکر متر

ضوح ا رای میکر سکوپ نو ی تعیین م
د

ز لوشن

شدت میدان)، (I

نسبت کس

ک د محد ده میدان نادیک معتبر است ،متفا ت از فتا
مو د میدان د

ضریب د یچ ) ( umerical apertureدس
نهون

توان چها م فاصل کاه

نهون

فاصل ) ،(sاز د یچ  ،اموا میرا

قرا گیرد .زیرا ا افاای

ت خیص

اید د ا عاد

د فاصل کهتر از  1نانومتری س

سر ت مستهلک شده
قا

ش ضو

ثبت است .رای دست آ دن ضوح ا  ،رای مثار از

ن منبع لیا تأمین م شود ،ا

صو ت ا

زن

ک فاصل ین س

آنچ ک ا میکر سکوپهای متدا ر اص م شود ،قا

تا  9نانومتر است.

د د

نهون  ،ثبت م

نهون

میدان نادیک نامحد د است لیکن از لحاظ هل ،

شود .هنگام

شده از

اد

ا ت مختلف

کا

رد .شک  ، 1ا ت کا ی مختلف ا ن ان م دهد .د س

قرا دا د،

زن فوق د انتهای یک

نوک تیا قرا دا د ک نو لیا ا بو از آن

الت ا ر،

شنای

انوام م شود د
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شک  -1شک های مهکن

بو کرده

شنای

نهون انوام م

گیرد.

میکر سکوپ نو ی

ایج د طرا

آشکا سازی د د طرف مختلف

شرط زم رای این د

ایست

گون

شنای یا آشکا سازی دقیقا

ی موقعیت جا ی نوک فیبر ،متهرکا شوند .د

د صو تیک نهون منبع نو
شنای

ا ت دیگر ،اجااء نو ی اضاف

ای تنظیم شوند ک قسهتهای

نو ی شفاف اشد.

ا ذف

میدان نادیک

استفاده کرد ک د این الت قسهت آشکا ساز ذف م
شود .د

الت آخر اینست ک نهون از نظر

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

اشد ،مثال  ، LEمیتوان

فقط قسهت آشکا ساز ا استفاده

نهود .ههچنین میتوان از

رای لیتوگراف

نو ی

غیراینصو ت ،شدت نو آنقد ضعیف م گردد ک قا
آشکا سازی توسط فیبر نخواهد ود
شده توسط آشکا ساز خا ج

766

ی
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ستاد توسعه فناوری نانو

از آنوا ک نوک فیبر خیل کوچک است ،این تنظیم اید

نو

کهک یک میکر سکوپ نو ی اضاف  ،انوام شود .

م شود .میکر سکوپ نو ی

ساسیت دستگاه ،پرتو ازتاب شده یا

منظو افاای

بو یافت از نهون  ،وسیل یک آین یا لنا ر ی یک
 ،و

آشکا ساز نو ی متهرکا م شود .این شک

پیکر ندی متفا ت

طرا

لیا ی قد تهندی
ازتا

استفاده م

موضع ،

ها شام

نهون مستقیها تا انده شود

،

معهو

یا بو ی ،توسط یک سوزن میدان نادیک ،جهع

د د

است .

میدان نادیک،

ضوح ا  ،ایست ق ر د یچ د ا عاد نانومتر د فاصل
نهون قرا گیرد.

ایواد شده توسط د ق ب

الکتریک از د قسهت میدان د
مر وط است.

نرم افاا

لو

تا  9نانومتر است اما رای دست آ دن

کهتر از  1نانومتری س

ت ع ع الکتر مغناطیس
شده است.

چ ه

نو  ،فیبر نو ی ،آشکا ساز

پیا الکتریک ،کنترر کننده

شود ک تا

تا

نهون

ا فاصل ای کهتر از

ز لوشن هل میکر سکوپ نو ی

آ ی گردد .

نادیک

گرفت شده است .این کا ا قرا دادن آشکا ساز یا منبع نو
طور مو  ،انوام م گردد .اجاای اصل این میکر سکوپ

شود  .ههچنین هنگام ک مقادیر ا ی از پهپاژ نو ی نیاز
است ،و مثار جهت م الع خوا

استفاده از میدان نادیک

میدان نادیک راساس

غلب ر محد دیت پراش کا

(فیبر نو ی) ،د نادیک س

گسترده ای د لیتوگراف نو ی میدان نادیک استفاده م
غیرخ

زم رای

شن کردن س

نهون ) ،میدان نادیک گفت

ش نو ی کالسیک،
قسهت ت ع ع

میدان نادیک ت کی
محد ده میدان د

فهرست

میدان الکتر مغناطیس

منبع انت ا نو (محد ده فاصل کهتر از طور مو
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ستاد توسعه فناوری نانو

کرده است.
-

7

ست

الت هلکردی د ن د یچ

نو نهون

د یچ  ،چند الت کا ی رای میکر سکوپ

یا ا
جود

دا د .شک  1این الت های کا ی ا ن ان م دهد.
6
ر ر

ه

میدان نادیک

د مقال پی ین ،میکر سکوپ نو ی

معرف گردید اجااء نحوه هلکرد آن مو د ر س قرا
گرفت .د ههین استا د مقال
و

کا ی دستگاه

شک  -1الف) سوزنهای پوش

اضر ،جنب های مختلف

کاملتری یان شده

قا لیتها

محد دیت های م رح د آن ،مو د ر س قرا خواهند
گرفت .مقایس

ین میکر سکوپ نو ی

میدان

نادیک ا دیگر میکر سکوپهای نو ی ،تونل
یان کا ردها از دیگر خ

نیر ی اته

دا ب)سوزنهای تیا د ن پوش

- -

میدان نادیک ،نو

ا لین سیستم میکر سکوپ
perture

د یچ ای

ا

م کالت فرا ان د

 -است .ا جود

=

ا سوزنهای د یچ دا نظیر گرم

شدن ،یوب زمان ساخت ،کنتراست ،ساسیت ،توپولوژی

های مقال

تداخ

اضر خواهد ود.

این

الت کا ی هنوز از محبو یت زیادی

رخو دا است تصا یر سیا خو
میدان نادیک ا استفاده از

د میکر سکوپ نو ی

تفرق میدان نادیک ک د فواص که از اتم تفرق کننده
ماده ساخت م شود.

قا م اهده است ،تصا یری از س

م کند.د
آ ی ،تا

ا ا ضوح ا تهی

ا د یچ  ،پنج الت کا ی تا
-جهع آ ی ،ازتاب

 ،جهع

ازتاب-جهع آ ی ا

م توان استفاده کرد.

د این میکر سکوپ ها کس العه نو تا یده شده توسط
منبع نو
م

ماده،

سیل یک فیبر نو ی جهع آ ی

س

شود ک از آن م

توان رای تهی تصا یر ا قد ت

تفکیک سیا ا تر از میکر سکوپهای نو ی معهور استفاده
نهود[.] 9

ش ها

ا ت معهور ایواد تصا یر نو ی

مث تصا یر میکر سکوپ نو ی ،ا محد دیت های د
پراش مواج هستند .اما د میکر سکوپ میدان نادیک ،این
موانع رطرف شده از
استفاده م
سیدن

شهای مختلف

شود ک اجازه غلب
ز لوشن فضای

میکر سکوپ الکتر ن

 Eاز سوزن هرم شک سوا ر کانتیلو

ب)د یچ ا ق ر  12نانومتر ا گنهای

رای ایواد تصویر

ی تر تصویر

- -

ر محد دیت پراش

تا مرتب

شک - 2پر های هرم شک میان ته میدان نادیک الف)تصویر

 1نانومتر ا ایواد

الت کا ی دیگری ک امر زه استفاده م

* مهدی کدخدائی (نویسنده اول)  -کارشناسی ارشد  -مهندسی فناوری نانو  -دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی بخش مهندسی مواد
* محمد هادی مقیم (نویسنده مسئول)  -دانشجوی دکتری تخصصی  -مهندسی مواد  -دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی بخش مهندسی مواد
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د ن د یچ است .سوزن های استفاده شده د مدر د ن

د یچ  ،سیا تیا هستند

پوش

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

نهون های شفاف کا رد دا د.

فلای ندا ند .توهیا

استفاده از این الت نیا پیچیده تر است.

شک  -3تصویر سوزن

د

از مرجع

د ن د یچ  ،چها الت تون
استفاده م شود ک

فوتون

زن

با تند از:

الت تون زن فوتون )

( وسیل سوزن شفاف تیا

الت تون زن فوتون )

( وسیل سوزن مات

شک

الت تداخل
الت تا

الت هلکرد بو ی

 -شهای کل دستگاه د

- - -

 -ازتاب

پرتوی نو از یک پر ب دی الکتریک

د شک  ، 4چند الت کا ی مرسوم این دستگاه ن ان داده

تا د .سپس نو ازتاب شده وسیل

شده است.

سوی نهون م

دس  ،د میدان د ،

یا وسیل خود پر ب فیبری ،د این
سوزنهای فیبری د ن پوش

استفاده م

الت اغلب
شوند ،جهع

آ ی م

گردد .شدت نو د این الت کهتر است

ستگ

سوزن دا د .این الت کا ی فقط رای نهون

های مات قا استفاده است

شک  - 4ا ت متفا ت کا ی د
آ ی

) ازتا

الف) بو ی ب) جهع

د) بو ی -جهع آ ی هه)میکر سکوپ تون
زن فوتون

 -- - -

پرتوی نو ا بو از میان د یچ پر ب ،از نهون نیا بو
کرده

زیر نهون جهع م شود .این الت هلکرد رای
666

شک  -1شهای کل دستگاه د

الت هلکرد ازتا
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ستاد توسعه فناوری نانو

- - -

د این سامان پرتو نو  ،د ا از میان یک د یچ ا اندازه

نهون وسیل منبع نو ی ا گ یر ن  ،میدان د ،

شن

پر ب ،نو ازتاب شده ا جهع آ ی م

کند.

شده

ای کوچکتر از طور مو
ک

بو م کند .د نتیو  ،سیگنال

آشکا ساز نو ی م

سد ،شدت سیا که دا د .از

شهای ت خیص

ا ساسیت ا نیاز است .چنین

این الت کا ی رای پای

الکتر لومینسانس مناسب است

این

ک د آن ،رانگیختگ تا

صو ت الکتریک صو ت م

ترکیب از منبع میدان نادیک ا د یافت کننده میدان نادیک،

گیرد

جهع آ ی م شود .

وسیل سوزن

ش تقریبا نوید خ
ا تأمین م کند.

ز لوشن فضای

است ک

کهک این موهو

م توان

مثار شدت انعکاس یا فوتولومینسانس نهون

ا ی
نوان

ا اندازه گیری

نهود .کا رد دیگر آن اندازه گیری انت ا نو د لو های

فوتونیک یا هدایت کننده های موج ) ( ave guidingد
ساختا های لیا ی است .

رای اندازه گیری فوتولومینسانس ،معهو جهت اجتناب از
سیدن نو لیا ا لی
شود .م توان ا
هر نق

از س

آشکا ساز ،یک مانع قرا داده م
 ،نهون
نهون

کرده طیف نو ی

ا

ا جهع آ ی نهود تا تهام

اطال ات مهکن دست آید .د

الت انعکاس تنها تنظیم

زم کوپ کننده فیبر iber couplerاست ک د اینوا اید
دقیقا د نوک فیبر متهرکا شود.
شک  -1شهای کل دستگاه د
- - -

الت هلکرد جهع آ ی

-

سیستم دیگری نیا جود دا د ک ساده ترین الت کا ی
محسوب م شود د آن پر ب ،هم
نهون توسط فیبر نو ی

نهون تا

شن م شود،

ا جهع آ ی م کند .د این الت ک

میکند،

هم نو ازتا
الت نو ده

جهع آ ی است ،الت انعکاس نیا نامیده م شود .د
این الت فیبر هم عنوان منبع نو
نو

ه م کند .نا راین هر د

هم جهع آ ی کننده
ظیف نو ده ( شنای )

جهع آ ی ن ر میدان نادیک نهون  ،توسط سوزن م ا
شک

 ،1انوام م پذیرد .نو ازتا

پرتو )(Beam splitter

نو

از طریق یک جداکننده

یک دیود نو ی م

د .د اینوا

یک جریان الکتریک تبدی م شود .دین صو ت
666

شک  -9شهاتیک

 ،زمانیک هر د

ه نو ده

آ ی پرتو ن ری ،وسیل یک سوزن انوام م شود

جهع
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شک - 8شهای کل دستگاه میکر سکوپ تون زن فوتون

 .میدان میرای مد ل شده توسط نهون

قا

دیا

- - -

اساس هلکرد د این الت ،سیا شبی میکر سکوپ
)

تونل
صو ت نهای
کند

ا افاای

فوتون hoton

از این

icroscop

وسیل سوزن متص
ها ین سوزن

=

فوتون

 ، canning unnelingمعر ف شده است.

مو ناپایدا

ازتاب کل داخل

ا خنث م کند .د

نوان پراکنده کننده میدان ناپایدا

شک

نهون د اثر

میرا ه م

ک

کا ردن

دی الکتریک ،خصوصیات
س

نهون

لو پیا الکتریک ،تون زن فوتون

نهون  ،تقویت شده ،وسیل تقویت کننده
انتهای دیگر فیبر متص

است،

وسیل

شود .د این الت اگرچ

آسان است ،ل تفسیر داده ها م ک

خواهد ود .

اقع سوزن پر ب،
کند .

کل

دهد .هنگام

آشکا ساز ت خیص داده م

یک پر ب دی الکتریک ،ا سوزن شفاف د ن پوش ،
میرای وجود آمده د س

ی س

میدان میرا ا تغییر م

شدت نو آشکا شده

فاصل سوزن – نهون  ،افت م

ا یک پرتو ازتا

د ن شده،

است.

قرا دادن نهون
(  ،است

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

ا جود تفا تهای کوچک د طرا
های

یژگ

م ترک

دا ند.

 ،هه میکر سکوپ
نوان نهون  ،د

 -1توپوگراف نیر ی رش (چ ) تصویر نو ی میدان نادیک( است) از نهون ای ا نقاط کوانتوم In s
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ستاد توسعه فناوری نانو

هه آنها سوزن نازک نانومتری

فلوئو سانس

نوان چ ه رانگیختگن

جهع کننده نو استفاده م شود .ههچنین

میدان د

فاصل ین چ ه نو

ساز کا ی م ا ه جهت قرا دادن نگ داشتن سوزن د
فاصل نانومتری از س

ار

نهون د

نقاط کوانتوم

تنها دستگاه است ک اندازه گیری های نو ی ا

جود دا د.

دست آمده وسیل یک میکر سکوپ ا

هلکردی م ا شک  –4ب  ،د شک  ،8ن ان داده شده
است .د

این

ش ،از لیا  HeCdا طور مو

نادیک ،انباشتگ تا های ازتا یده از س

ا ز لوشن
استفاده رای

شنای

دهد،

یا آشکا سازی اجازه م

امکان پذیر م سازد .اما رخالف میکر سکوپ نو ی ،ک
ا زیا

ن ر

لومینسانس ) luminescent) emissionا ن ان م دهد ک

دقیق دا د .غالبا ت خیص

نادیک )

م ا قت دا د .اضاف یک تکفام کننده )(monochromator

خ اهای اندازه گیری،

 ، ( pectroscopicک ن تنها چگال نو

ا لک طیف نو ی کام نو رگ ت از نهون

میکر سکوپ اجازه م دهد ک م العات طیف سنو

یک آشکا ساز نو ی سیا
زیرا اندازه س ح

-

ا آشکا م

کند.

سازد ،کا ا سیا آسانتر م

موضع نیا انوام پذیرد.

نیاز

سیا م ک است .د اینوا استفاده از طیف نگا ی میدان

ا گذا ین س وح کوانتایا شدن ا عادی ،د نقاط، In s

ساس نیا نیاز دا د

ک نو از آن آشکا م

شود سیا

کوچک است.
از یک تکرنگ ساز) (monochromatorرای

قت
-

ههان و ک د گذشت نیا حث شد ،میکر سکوپهای
نو ی ،دا ای یک د نهای هستند ک
م

مراتب هتر از آنچ ک طور مو نو مو د

کا ا آن ساده است ،نتایج دست آمده از

) ، (λ=442nmاستفاده شده است .تصویر نو ی میدان

نهون

نهون  ،کهتر از طور مو است د

الیک د میکر سکوپ میدان د  ،این فاصل ی تر است

از نهون  ، In s Ga sا

تصویر توپوگراف

است ههچنین د میکر سکوپ میدان نادیک،

شود

محاسبات یاض

آن د پراش گفت

آن د سار  191توسط

ا نست ا انوام شده است .کوچکترین شیئ ک م توان
آنرا ا استفاده از هترین میکر سکوپ نو ی م اهده نهود،
اید از نصف طور مو نو ی ک رای دیدن آن استفاده م
شود ،ا گتر اشد .د میکر سکوپهای نو ی
نادیک ،این
ز لوشنهای

د شکست

شده است

کهتر از  1نانومتر

جداسازی طور موجهای مختلف استفاده م
آشکا ساز اید

د تفا ت اصل

و خالص  ،فقط قت از
شود ک

ز لوشن نو ی ا تری

اپتیک

استفاده م

میکر سکوپ معهول  ،میدان د  ،نیاز است.

نسبت

توان

لیرغم این قیقت ک

د میکر سکوپ

لحظ سیا کوچکتر از نا ی رههکن

یک میکر سکوپ نو ی

میکر سکوپ های نیر ی اته )

است،

شباهت دا د تا
هم مث

ا ا

تفا ت
د هر

د میکر سکوپ

توپوگراف

س

ز لوشن سیا ا د جهت هودی ،آنالیا م

جود دا د

( ی تر

میکر سکوپ های نو ی متدا ر.

ش میکر سکوپ میدان نادیک

میدان نادیک ،نا ی رههکن

کند.

- -

مستق از طور مو

ش مرسوم میکر سکوپ میدان د

ا

رای اندازه گیری های

کا گرفت شده ،دست پیدا کرد.
ین

ساس اشد تا سیگنال

ک شام فقط چند فوتون د میل ثانی اشد ،شناسای

میدان
م

اندازه کاف

شود،

س

استفاده م گردد

د پر

نهون
کند.

است ک رای

.از یک کانت لو رای س

کردن توپوگراف استفاده م کند .اهرم از ی معهو یک
665
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شک  -11مقایس سوزن دستگاههای (الف)

ق ع سیلیسیم ا سوزن سیا تیا است ک
مکانیک س

م کند .این د

ا

صو ت

ستگ

کا م

موهو

دک

یا هر

مو د استفاده

ز لوشن د د

فقط م تواند د

،

الت دینامیک

فاصل سوزن تا س

 dampingاندازه گیری م

د

ا تعاش

ا تعاش ،ا هم تفا ت دا ند( سوزن

مایع نیا مناسب

صو ت مکانیک آشکا م

از جنس سیلیکون

گر است .سوزن دستگاه
سوزن دستگاه

نهون

،
667

میدان نادیک  ،م

موا د زیر اشا ه نهود

 ا کا گیری خوا

 ،از یک فیبر

شده است  .رخالف میکر سکوپ

د میکر سکوپ نو ی

از ماایای میکر سکوپ نو ی
توان

،

میدان نادیک،

-

شود.

ا

 ،شک

خوا

الکتر نیک

سیگنالهای نو ی مو د ر س قرا م گیرد.

د اندازه گیری های

یک دیگر از تفا ت های میکر سکوپ های
 ،د نو سوزن

 ،ههانند میکر سکوپ تونل

نظیر

دلی طور

نسبتا زیادش رای این کا د زیر س
اپتیک  ،ا تعاش

ا

ا تفا ثا ت انوام م گیرد اما د میکر سکوپهای پر

ههچنین اصور آشکا سازی

است) .جهت اجتناب از تداخ

نوان یک ا اا مکه د نظر

 ،تصویرگیری د د الت شدت جریان ثا ت

ن تنها د نو پر ب ،لک د جهت
س

دسترس است ا د اختیا م گذا د

ایست
ش

شود.

نهون

پایینتری

گرفت.

کا کند ،یعن سوزن د فرکانس ز نانس خود ا تعاش م
توسط میاان کاه

د س

قرا دا د .اما
م

نانومتر

اثبات

اطال ات ا زشهندی ک فقط ا

کنتراست نو ی قا

ا تعاش نسبت

،1

مقایس شده است

سیده است .ک نسبت

دا د.

نو ی ت کی

ا دستگاه

امر زه رای

 ،فیبر نو ی ن تنها رای آنالیا توپوگراف

ر خالف
کند

نهون نیا کا م

س

د .د شک

،

- -

لک رای رانگیختگ اپتیک  ،آشکا سازی نو ی
د اینها

دستگاه

شود.

رخالف

 ،ال ه رتعیین توپوگراف

رای نو ده س

جای سوزن سیا تیا معهو از فیبر نو ی
استفاده م

(ب)

سوزن دستگاه

الیاست ک د

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

تفکیک میدان د  ،د
نادیک رداشت شده

اموا

ناپایدا

میرا ،محد دیت

ش میکر سکوپ

نو ی میدان

د نا ی میدان نادیک ،د پراش،
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ستاد توسعه فناوری نانو

شود .

آسان پ ت سر گذاشت م

د ر س س

نهون ا استفاده از یک میکر سکوپ د

نا ی میدان نادیک ،ضوح ا ی
ذکر است ک
تا

ساسیت مناسب

دست م آید .زم

ضوح تصویر دست آمده،

ا ست نیست لک

فن د آزمای

طور مو نو

اندازه د یچ آشکا ساز مر وط

میدان نادیک ،د

انوام

د چند سار اخیر،
زمین م خص یا

الیک د میکر سکوپهای پر
خوا

 ،شک

اشد تا تصهویهرگهیهری د

کالسیک مانند

و گسترده ای د

ش

نانومواد کا رده شده است .این

ا م توان ا هه

میدان نادیک ،از سیگنار

های نو ی استفاده شده نهون مو د نظر هال م اهده م
شود ،د

قد کاف مس

یها

-

ر ی نهون اشد.

 د میکر سکوپ نو ی

اید رای کا د دمای پاییهن نهیها

ا تفا ثا ت میسر گردد .

استفاده نهود ،د ن اینک نیاز

فرآیند آماده سازی خاص

آیهد .د ایهن

ت ا ق داشت اشد  .از سوی دیگر ،ساز کا ازخو د نیر ی
نهون اید

مو د ر س  ،ضوح ا تری نیا دست آ د.

هر نو محی

های

م کهالت

رش نیا اید رای کا د دمای پایین مناسب اشد

زن ها یا شکافهای کوچک د نادیک نهون

 م توان از میکر سکوپ نو ی

جود م

الت ،پر ب

م شود .عال ه میتوان ا ایواد تغییر د ا عاد ساختا
استفاده از

ضوح طیف خوب د رخ

دمای کا ی پایین الاام است .د چنین شرای

مهوا د،

شهای معر ف د میکر سکوپ نو ی
ش لومینسانس ،پال یااسیون

ش تضاد نگ ،ترکیب نهود

نظیر

ههچنین

نا راین میتوان از مایت
ضوح ا تر هره رد.

ش های متدا ر تصاد نگ

الکتر نیک نهون مو د

ش

ر س قرا م گرفت.

ساز کا های نو ی از نو تضاد نگ ک وسیل

 اندازه گیری های طیف نگا ی د میکر سکوپ نو ی

امکانپذیر هستند ،شام جذب ،فلوئو سانس ،پال یااسیون،

د

میدان نادیک ،امکان پذیر است

ضریب شکست

ش میکر سکوپ نو ی میدان نادیک ،هال سوزن

اینصو ت ک ا تغییر د پال یااسیون نو یا شدت نو

دستگاه ا نهون رخو د نه کند.
جاء

شهای تست غیر مخرب

ههین دلی این

ش

الکتریک

سان

صو ت تا ع از طور مو

-

ش میکر سکوپ

جود

رخو دا ی از ماایای ک د فوق ذکر شد ،ا محد دیت
های نیا

ر ست ک از جهل

محد ده کا ی خیل کم
محد د

م الع س

ههچنین د م الع خوا

هق کم میدان

ههگن نیه
الت کا ی نیر ی

رش مناسب نیست
 رای نهون های ا گ

شیهیای

دینامیک د محد ده زیر طور

د تصویرگیری ا ضوح ا ،

طو ن است

سانا -ا ا عاد د د

استفاده است .وسیل
میتوان

د نهون های مانند مواد نیهرسانا ،ب هدلی نیاز

فراهم کرد .از این

ش

ا ضوح ا  ،رای ر س نو ی ساختا های غیر

ماده

 رای م الع مواد نرم،

خوا

مغناطیس

موضع  ،ساختا

مو م توان استفاده نهود.

با تند از

یژه د

شهای

تضاد نگاستفاده نهودیا تضاد نگ ا ا استفاده از تغییر د

طبق ندی م شوند .

نو ی میدان نادیک ا

نو ی هستند.

دی ،م توان از

ضریب شکست ،ضریب ازتاب،تن

زمان

،

آنالیاهای

ش

 1نانومتر ،خو

قا

جهع آ ی کننده،

فتولومینسانس( R L= patial

 )resolution hotoluminescenceا ا ضوح ا انوام
داد ک امکان رس جائیات ساختا ها ا فراهم م سازد.

رقرا ی

د این زمین نقاط کوانتوم  ،گاین های م لو
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دا ای تراز انرژی مواا وده

ا یک

ا ایواد م

ضوح تصویر،

خ وط فتولومینسانس

نهایند.

کهک دستگاه

ا ست نیست لک

طور مو نو تا

اندازه د یچ آشکا ساز مر وط م شود.
 ،تصا یر سیا

از

خو

د میکر سکوپ

توپوگراف نهون ها ا ز لوشن هودی خوب ،دست م
آید .از دیگر کا ردهای

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

میدان نادیک ست

جود د یچ  ،ا ت کا ی مختلف

 ،تهی تصا یر ا ز لوشن

ا از سلولها ،ر س ساختا فازها د پلیهرهای ی ای

جود دا د.

رای ایواد تصویر

ا ت کا ی میکر سکوپ

نادیک ا د یچ شام پنج الت کا ی تا

ر س ساختا داخل ژلهای پلیهری است .از این دستگاه

تا

ههچنین د لیتوگراف نو ی رای نوشتن استفاده م شود.

میکر سکوپ های د ن د یچ  ،دا ای چها

اقع میتوان توپوگراف

د

خوا

ساس نو ی مانند مقا متهای نو ی ا
لیا ی گسی شده از پر ب
ضو

ک

-جهع آ ی ،ازتاب

زن فوتون )

کهک پالسهای

تغییر داد ،ک د نتیو

وسیل سیستههای لیا ی

غیرمهکن است ،وسیل

فیایک

س وح

(م

ش میکر سکوپ
زمین م خص یا

نو ی متدا ر

دست م آید.

عض

نو نهون
میدان
 ،جهع آ ی،

ازتاب-جهع آ ی

الت تون

اشد.

میدان نادیک و گسترده د

نانومواد کا رده شده است ک خالص

کا ردهای آن ،تهی تصا یر ا ز لوشن ا از

سلور ها ،ر س ساختا فازها د پلیهرهای ی ای ،ر س

صو ت خالص عض از کا ردهای دستگاه

ساختا داخل

ژر های پلیهری ،شک ده

میکر سکوپ نو ی میدان –نادیک

با تند از:
تهی تصا یر ا ز لوشن ا از سلور ها ،ر س ساختا

مولکورها م

پلیهر توسط

اسپکتر سکوپ تک

اشد.

فازها د پلیهرهای ی ای  ،ر س ساختا داخل ژر های
پلیهری ،شک ده پلیهر توسط میکر سکوپ نو ی میدان
–نادیک ،اسپکتر سکوپ تک مولکورها توسط
میکر سکوپ
مو نو تا یده رای

فهرست

میدان نادیک ،تنها دستگاه است ک

اندازه گیری های نو ی ا ا ز لوشن
شنای

د

هتر از آنچ طور

یا آشکا سازی اجازه م

دهد ،امکان پذیر م سازد زیرا د این میکر سکوپ ها،
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شرایط معمول در حالت یا تراز انرژی پایه Ground State

به سر می برند ،با گرفتن انرژی از یک منبع مشخص به

8

حالتهای پر انرژی تر برانگیخته Excited Statesمیرود .در
بازگشت الکترون های ماده از حالت بر انگیخته به حالت
پایه ،انرژی برانگیختگی به صورت نور (انرژی فوتونها) نشر

1

می شود .به طور معمول ( به جز در موارد خاص) انرژی
برانگیختگی به دلیل دخالت برخی از انتقاالت درون

ف ف

ا

ا

ف

ا

مولکولی (یا اتمی) از جمله اتالف انرژی به صورت

لومینسانس فرایند نشر نور از حالت های برانگیخته

گرمایی ،از انرژی نور نشر شده بیشتر است .از آن جهت که

الکترونی ااست .بسته به اینکه برانگیختگی توسط چه منبع

فرآیند لومینسانس نیازمند دماهای باال نبوده و در دماهای

انرژی صورت گرفته باشد ،لومینسانس انواع مختلف دارد.

معمول و نسبتا پایین اتفاق می افتد ،به نور ساطع شده ،نور

در فوتولومینسانس که یکی از پرکاربردترین انواع
لومینسانس است ،برانگیختگی توسط فوتون نور انجام
میشود .فلورسانس و فسفرسانس از انواع فوتولومینسانس
می باشند .یکی از مهمترین قابلیت های فلورسانس به عنوان
یک روش تجزیهای برای بررسی های تجزیه کمی ترکیبات
شیمیایی ،حساسیت بسیار خوب و گستره خطی نسبتا زیاد
آن در مقایسه با روش های جذبی است.

سرد هم گفته می شود.
-

از یک دیدگاه ،لومینسانس به دو دسته مولکولی و اتمی
تقسیم بندی می شود .در لومینسانس اتمی ،نشر نور از اتم
ها و در لومینسانس ملکولی از ملکول ها صورت می گیرد.
لومینسانس ملکولی به دو دسته طبقه بندی می شود:

الف) بر اساس نوع منبع انرژی مورد استفاده برای برانگیخته
کردن ملکول و ب) نوع حالت برانگیخته.

نور یکی از صورت های انرژی است .از آنجا که برای تولید

انواع مختلف لومینسانس در جدول  1خالصه شده است.

نور ,شکل دیگری از انرژی باید صرف شود ،دو راه عمده

جدول  -1طبقه بندی انواع لومینسانس

برای آن وجود دارد :فرآیند التهاب Incandescenceو فرآیند
لومینسانس  Luminescenceدر فرایند التهاب ،نور از انرژی
گرمایی تولید می شود .زمانی که جسمی تا دماهای باال
حرارت داده می شود شروع به درخشیدن میکند .التهاب،

نور قرمز ساطع شونده از فلزی است که در کوره یا شعله
قرار داده شده است .نور سفید حاصل از المپ های معمولی
نتیجه حرارت دادن رشته تنگستن درون آن هاست .نور
حاصل از خورشید و ستارگان نیز به دلیل فرایند التهاب
ساطع می گردد .

در فرایند لومینسانس ،الکترون های ماده هدف که در
زهرا محمدپور (نویسنده اول)  -دکتری تخصصی  -شیمی  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم پایه گروه شیمی
محسن سروری (نویسنده مسئول)  -دکتری تخصصی  -شیمی  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم پایه گروه شیمی
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شیمی لومینسانس Chemiluminescence :نشر نور در

الکتروشیمی لومینسانسElectrochemiluminescence :

نتیجه انجام یک واکنش شیمیایی است .انرژی واکنش

واکنش های الکتروشیمیایی در اصل ،واکنش های اکسایش/

شیمیایی منجر به تولید محصولی در حالت برانگیخته می

کاهش ناهمگن می باشند که بر اثر انتقال الکترون در سطح

گردد که بعد از بازگشت به حالت پایه نور نشر می کند.

مشترک الکترود و محلول صورت می پذیرند.

بیولومینسانس Bioluminescence :یکی از انواع شیمی

در الکتروشیمی لومینسانس ،عامل تحریک انرژی واکنش

لومینسانس است که در آن تولید نور توسط ارگانیسم های

الکتروشیمیایی است .گونه های تولید شده در فرایند

زنده صورت می گیرد .دو ترکیب شیمیایی به نام های

اکسایش/کاهش روی سطح الکترود ،خود واکنش پذیر بوده

لوسیفرین  luciferinکه یک رنگدانه می باشد و لوسیفراز

و یک واکنش پر انرژی انتقال الکترونی در محلول انجام می

 luciferaseکه یک آنزیم است ،در این فرایند دخیل هستند.

دهند .انرژی حاصل از این واکنش و سرعت تولید آن به

واکنش لوسیفرین با اکسیژن توسط لوسیفراز کاتالیز شده و

قدری زیاد است که فرصت انتقال آن به محیط )اتالف به

در نهایت منجر به تولید نور می گردد

صورت انرژی گرمایی) کم است .لذا انرژی آزاد شده از این

الکترولومینسانس Electroluminescence:بازترکیب ناگهانی

واکنش ،صرف برانگیختگی محصول واکنش می شود.

الکترون و حفره در جامداتی مثل ترکیبات نیمه هادی و

بازگشت محصول به حالت الکترونی پایه نور تولید می کند

عایق که منجر به عبور جریان ناگهانی شده ،شکست دی

تریبولومینسانس Triboluminescence :نشر نور در نتیجه

الکتریک  Dielectric Breakdownنامیده شده که در نتیجه

اعمال تنش مکانیکی Mechanical Stressبر ترکیبات

اعمال میادین الکتریکی باال حاصل میشود .در

کریستالی و یا شکست کریستال  Crystal Fractureمی

الکترولومینسانس ،فرآیند شکست دی الکتریک منتهی به

باشد .این فرایند با اسامی دیگری نیز شناخته میشود:
،Mechanoluminescence

نشر نور از جامد می گردد.
کاتدولومینسانسCathodoluminescence:

Fractoluminescence

نتیجه

 Piezoluminescenceهر چند از شناسایی ترکیباتی که این

برخورد اشعه کاتدی (پرتو الکترونی تولید شده به وسیله

خاصیت را دارا می باشند بیش از  044سال می گذرد ،هنوز

تفنگ الکترونی) به مواد لومینسانس کننده (که اصطالحا به

تئوری مشخصی برای توصیف این پدیده وجود ندارد.

آنها  Phosphorگفته می شود) در حالت جامد صورت

مکانیزم این پدیده به طور کامل شناخته شده نیست ولی به

میگیرد .الکترون های پرانرژی در این حالت همانند یک

نظر می رسد که علت آن جدایی و بازترکیب

منبع انرژی عمل کرده و موجب تحریک از طریق انتقاالت

 Recombinationمجدد بارها در ماده است.

الکترونی و در نتیجه انتشار فوتون می گردند.

سونولومینسانس  (Sonoluminescence):منبع تحریک،

کاتدولومینسانس روشی شناخته شده و مؤثر و ابزاری

امواج ماورای صوت است.

حساس برای تعیین مشخصات توصیفی به ویژه در محدوده

وتولومینسانس  (Photoluminescence):یکی از معروف

مواد نیمه رسانا و زمین شناسی است برخورد پرتو الکترونی

ترین انواع لومینسانس است که در آن تحریک به وسیله

پرانرژی به نیمه رسانا موجب انتقال الکترون از الیه ظرفیت

فوتون ها صورت می گیرد .به لحاظ مکانیک کوانتوم ،در

 Valance Bandبه الیه هدایت  Conduction Bandشده و

این فرایند برانگیختگی به سطوح انرژی باالتر و سپس

یک زوج الکترون -حفره تشکیل می شود .باز ترکیب زوج

بازگشت به سطح انرژی پایین تر با جذب و نشر فوتون

الکترون-حفره تولید فوتون نور می کند.

همراه است

در
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همان انرژی فوتون ها) را جذب کرده ،برانگیخته می شوند

الکترون مثل هر ذره بارداری که حول یک محور می

و در بازگشت به حالت پایه نیز ،انرژی اضافی خود را در

چرخد ،به دور خود یک میدان مغناطیسی ایجاد می کند.

قالب فوتون از دست می دهند .فلورسانس اتمی شامل نشر

براین اساس یک اسپین ظاهری برای الکترون تعریف می

نور از توده ای بخاری شکل شامل ماده به صورت اتمی

شود که صرفا یک مفهوم کوانتوم مکانیکی بوده و می تواند

است که به وسیله جذب فوتون تحریک شده است .طول

یکی از دو مقدار ½ +و یا ½ -باشد .براساس اصل طرد

موج نور نشر شده از ویژگی های مشخصه اتم مورد نظر

پاولی ) (Pauli Exclusion principleدر شیمی ،دو الکترون

است .در مورد فلورسانس ،مدت زمانی که گونه در حالت

تنها هنگامی می توانند در یک اوربیتال قرار گیرند که اسپین

برانگیخته است بسیار کوتاه است و نشر نور بالفاصله بعد

مخالف با یکدیگر داشته باشند .حالت های برانگیخته

از برانگیختگی اتفاق می افتد .در صورتی که مدت زمان

الکترونی (شکل  )1به دو دسته یکتایی ) (Singletو سه

نشر نور بعد از برانگیختگی طوالنی تر شود به این نوع

تایی ) (Tripletتقسیم بندی می شوند .شکل  -1الف حالت

لومینسانس ،فسفرسانس Phosphourescenceگفته می شود

یکتایی پایه و شکل -1ب حالت یکتایی برانگیخته را نشان

در فسفرسانس نشر نور بین دو تراز با چندگانگی اسپین

می دهد .در حالت های یکتایی اسپین الکترون ها Electron

متفاوت مثال از حالت سه تایی به یکتایی ) (T1→S0اتفاق

 Spinجفت شده است (هر دو الکترون اسپین مخالف

می افتد .با توجه به اینکه تغییر اسپین مستلزم صرف زمان

یکدیگر دارند) به طوریکه در مورد حالت یکتایی

است ،بنابراین فسفرسانس طول عمر بیشتری دارد.

برانگیخته ،جفت بودن اسپین الکترون برانگیخته با اسپین

- -

الکترون در حالت پایه حفظ می شود .در این حالت ها

فلورسانس به دو دسته اتمی و ملکولی تقسیم می شود .در

اسپین کل با توجه به مخالف بودن جهت اسپین الکترون ها،

فلورسانس اتمی ،نشر نور از اتم های برانگیخته و در

صفر است .شکل  -1ج حالت برانگیخته سه تایی را نشان

فلورسانس ملکولی از ملکول های برانگیخته صورت می

می دهد .در این حالت اسپین الکترون برانگیخته هم جهت

گیرد .فلورسانس اتمی به پنج دسته تقسیم بندی می شود:

با اسپین الکترون پایه می باشد و به دلیل خنثی نشدن اسپین

فلورسانس رزونانسی )،(Resonance

ها ،اسپین کل صفر نخواهد بود .

فلورسانس خطی مستقیم)، (Direct-line
فلورسانس خطی گام به گام) (Stepwise-line
فلورسانس حساس شده )(Sensitized

فلورسانس با فوتون های چندگانه()Multiphoton
در فلورسانس رزونانسی ،الکترون پس از نشر نور ،به همان
تراز اولیه ای باز می گردد که در ابتدا از آن برانگیخته شده
شکل  - 1انواع حالت های الکترونی الف) حالت یکتایی پایه ،ب)

است .از آنجا که در این حالت سطوح پایه و برانگیخته

حالت یکتایی برانگیخته ،ج) حالت برانگیخته سه تایی

هنگام جذب و نشر فوتون یکسان است ،طول موج فوتون
های جذب و نشر شده با یکدیگر برابر است .این فرایند

-

فلورسانس  Fluorescenceیکی از انواع فوتولومینسانس
است که در آن اتم ها یا ملکول ها امواج الکترومغناطیس (یا

ساده ترین نوع فلورسانس است که در آن هیچ گونه انتقال
انرژی درونی (هدر رفت انرژی از طریق گرمایی و یا طرق
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شکل  - 2الف) فلورسانس رزونانسی ،ب) فلورسانس خطی تدریجی ،ج) فلورسانس خطی مستقیم ،د) فلورسانس با فوتون های چندگانه و ه)
فلورسانس حساس شده  D:ملکول دهنده یا ) )Donor moleculeو D:
))Acceptor moleculeو A:

ملکول دهنده در حالت برانگیختهA: ،مولکول پذیرنده یا

مولکول پذیرنده در حالت برانگیختهh E: ،انرژی جذبh F: ،انرژی فلورسانس.

دیگر) اتفاق نمی افتد .در انواع دیگر فلورسانس اتمی ،قبل

کوتاهتر است .فلورسانس حساس شده زمانی رخ میدهد

از بازگشت الکترون از حالت برانگیخته به حالت پایه ،درون

که یک گونه با جذب یک فوتون برانگیخته شده و انرژی

اتم انتقاالت انرژی صورت میگیرد .در فلورسانس خطی

خود را به مولکول دیگری (ملکول پذیرنده) منتقل میکند و

تدریجی ،سطح برانگیخته درگیر در فرایند تحریک (انتقال

در نهایت مولکول پذیرنده با نشر فوتون به حالت پایه باز

الکترون به تراز انرژی باالتر) و نشر (بازگشت الکترون به

می گردد (شکل2ه (
- -

حاالت پایه) متفاوت است (شکل 2ب) .این به آن معنی
است که در یک مرحله غیرتابشی ،الکترون تهییج شده با
اتالف گرمایی مقداری از انرژی خود به ترازهای پایین تر

در فلورسانس ملکولی نمونه توسط یک طول موج جذبی

منتقل شده و از آنجا انتقال تابشی خود را به حالت پایه

که به آن طول موج تحریک گفته می شود برانگیخته می

انجام می دهند .در صورتی که در فلورسانس خطی مستقیم،

گردد .نشر فوتون در طول موج های باالتر انجام می شود،

سطح برانگیخته درگیر در تحریک و نشر ،یکسان است

که به این طول موج ،طول موج فلورسانس یا نشر گفته می

(شکل2ج) می توان گفت که الکترون ،بدون گذشتن از

شود .شدت نور نشری حاصل از تحریک ماده با منبع نور،

مراحل اتالف گرمایی (غیر تابشی) ،مستقیما انتقاالت تابشی

به طور کمی با تعداد ذرات فلوروسانس کننده موجود در

خود را انجام می دهد ،اما از آنجا که انتقاالت از نوع غیر

نمونه متناسب است .یکی از مهم ترین ویژگی های

رزونانسی است ،بازگشت به تراز پایه اولیه صورت نمی-

فلورسانس ملکولی به عنوان یک روش تجزیه ای برای

گیرد .

بررسی های تجزیه کمی ترکیبات شیمیایی ،حساسیت بسیار

فلورسانس با فوتون های چند گانه (شکل2د) نتیجه

خوب آن می باشد که به طور معمول دو تا سه برابر از

برانگیختگی توسط دو یا چند فوتون با طول موج بلند و

روش های جذبی  Absorption Techniquesبهتر است .به

بازگشت به حالت پایه با نشر یک فوتون با طول موج

وسیله این روش می توان در موارد خاص و تحت شرایط
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کنترل شده حتی یک تک ملکول  )Single) Moleculeرا

فوتولومینسانس است که در آن ماده با انرزی نورانی

نیز بررسی کرد  .مزیت دیگر این روش زیاد بودن گستره

(فوتونی) تهییج می شود .حالت های متفاوت برانگیختگی

خطی (محدوده ای که شدت نور به صورت خطی با غلظت

الکترونی و حالت های مختلف فوتولومینسانس (فلورسانس

نمونه تجزیه ای تغییر می کند) نسبت به روش های جذبی

و فسفرسانس) توضیح داده شده است .انواع فلورسانس نیز

است .در مقابل ،فلورسانس در برابر مزاحمت های محیطی

در آخر آمده و مقدمه ای بر کاربردهای روش های تجزیه

نسبت به روش های جذبی حساس تر است کارآیی آن بر

ای بر پایه این پدیده بیان گردیده است .در مقاالت آینده به

اثر مزاحمت های محیطی بیشتر مختل می شود.

بحث در خصوص روش و دستگاهوری Instrumentation

روش های تجزیه ای فوتولومینسانس پرداخته خواهد شد.
در مقاله حاضر ،پدیده لومینسانس به عنوان یک راه برای
تولید انرژی نورانی به خوبی توضیح داده شده و تفاوت
های آن با فرآیند التهاب بیان گردیده است .پدیده فوق بر
اثر تهییج اتم یا مولکول لومینسانس کننده تا حد
برانگیختگی و سپس آسایش نورانی گونه بوجود می آید.

فهرست

یکی از اصلی ترین انواع لومینسانس تحت عنوان

ا
1. http: en.wikipedia.org wiki Chemiluminescence
. http: en.wikipedia.org wiki Bioluminescence
. Bard A. . Electrogenerated chemiluminescence
SA: Marcel Dekker Inc ( 00 ).
. Bard A. . Faulkner L. R. Electrochemical methods fundamentals and applications
SA:
ohn iley Sons Inc ( 001).
. Gschneidner . A. B nzli . -C. G. and Pecharsky V. .
andbook on the Physics And
Chemistry of Rare Earths
SA: Else ier Inc ( 00 ).
.http: en.wikipedia.org wiki Sonoluminescence
. Skoog D. A.
est D. M. oller F. . Crouch S. R. Fundamentals of analytical chemistry
th edition Thomson learning Inc ( 00 ).
. Ingle . D. R. Crouch S. R. Spectrochemical analysis
SA: Prentice- all Inc (1
).
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قابلیت کاربرد در زمینه فلورسانس ،فسفرسانس و شیمی

لومینسانس را دارا باشد .این دستگاه ها تطبیق پذیر و قابل

8

اعتماد بوده و کاربردهای وسیع در تجزیه های زیستی
) (Bioanalytical Applicationsدارند .برای مطالعه گسترده
تر در خصوص پدیده لومینسانس پیشنهاد می گردد تا به

2
م

ا

مقاله اول این مبحث با عنوان معرفی فرآیندهای لومینسانس
ر

و فوتولومینسانس مراجعه گردد.

ا

هرچند تقریبا تمامی گونه ها نور را در فرکانس (های)

لومینسانس فرآیند نشرنور از گونه های برانگیخته است.

خاصی جذب می کنند ،تنها گونه های خاصی توانایی نشر

فرآیندهای فلوروسانس ،فسفرسانس و شیمی لومینسانس با

لومینسانس را دارند .ترکیبات لومینسانس دهنده برخی

تجهیزات اسپکترومتری متشکل از اجزاء مختلف با کارآیی

گونه های مولکولی و دسته های خاصی از نانومواد را شامل

خاص مطالعه و اندازه گیری می شود .تنها نانومواد و

می شود .فرآیند تابش لومینسانس در این ترکیبات می تواند

ترکیبات مولکولی خاصی قادر به نشر لومینسانس می باشند.

جهت بررسی سیستم و یا اندازه گیری غلظت مورد استفاده

برخی ترکیبات معدنی ،آلی و بعضی کمپلکس های آلی

قرار گیرد .همچنین این ترکیبات در بسیاری از موارد به

فلزی گونه های مولکولی فعال در پدیده لومینسانس

عنوان نشانه ) (Labelجهت نشان دار کردن مولکول ها یا

می باشند .تکنولوژی های جدید فلورسانس (به عنوان یکی

ذرات شیمیایی دیگر به کار می روند .با این روش می توان

از پرکاربردترین روش های تجزیه ای لومینسانس) توضیح

بسیاری از سامانه هایی را که به طور عادی در لومینسانس

داده شده است .تحریک با فوتون چندگانه ،آشکارسازی

غیرفعالند ،مورد مطالعه و کاربرد قرار داد.

مولکول های منفرد و طیف سنجی های Correlationاز این

-

دسته است.
طراحی طیف سنج ها ) (Spectrometersو فوتومترهای

-

لومینسانس فرآیندی است که در آن ماده از حالت برانگیخته

لومینسانس ) (Luminescence Photometersبر اساس توان

به حالت پایه آمده و انرژی خود را به صورت تابش آزاد

تابشی بسیار پایینی است که توسط آشکارساز )(Detector

می کند .در شیمی بیشتر به فرآیندهای فوتولومینسانس

دیده می شود (معموال به اندازه پیکووات یا کمتر) .در

(فلورسانس و فسفرسانس) و همچنین فرآیندهای شیمی

مقابل ،توان تابشی عبوری در اندازه گیری های مبتنی بر

لومینسانس اهمیت داده میشود.

جذب ملکولی )(Molecular Absorption Spectroscopy

اندازه گیری لومینسانس تابش یافته از ماده میتواند منجر به

در گستره  1تا  1444نانو وات می باشد .سیگنال

کسب اطالعات تجزیه ای از کل سامانه گردد .برای این

لومینسانس مربوط به آنالیت مورد نظر باید از سیگنال زمینه

منظور طیف سنج های ) (Spectrometersلومینسانس طراحی

) ،(Backgroundسیگنال تاریک و نوفه ) (Noiseتشخیص

و به کارگرفته می شوند .امروزه طراحی اسپکترومتر های

داده شود .اجزای اصلی برای اندازهگیریهای فوتولومینسانس

مبتنی بر لومینسانس به نحوی انجام می شود که دستگاه

در شکل ( )1نشان داده شده است .منبع (Excitation

زهرا محمدپور (نویسنده اول)  -دکتری تخصصی  -شیمی  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم پایه گروه شیمی
محسن سروری (نویسنده مسئول)  -دکتری تخصصی  -شیمی  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم پایه گروه شیمی
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شکل -1دیاگرام اسپکتروفوتومتر لومینسانس مولکولی

) ، Sourceانتخابگر طول موج برانگیختگی (Excitation

دستگاه حاصل فلورومتر گفته می شود .در اسپکتروفلورومتر

) a elength Selectorو قطعات اپتیکی مربوطه ،ویژگی

ها از تکفام ساز )(Monochromatorبه عنوان انتخابگر طول

های نور اولیه ای را که به نمونه برخورد می کند تعیین می

موج استفاده می گردد .در دستگاه های ترکیبی )هیبریدی)

کنند .ویژگی های نور ثانویه یا نشری که توسط آشکارساز

از یک صافی و یک تکفام ساز همزمان استفاده شده است

دیده می شود توسط انتخابگر طول موج نشری (Emission

که به آن ها نیز اسپکتروفلورومتر گفته می شود .در معمول

مشخص می گردد .در اغلب

ترین پیکربندی از دستگاه های ترکیبی ،برای جداسازی

دستگاه های لومینسانس ،نشر نور به طور معمول نسبت به

طول موج برانگیختگی از تکفام ساز و برای جداسازی طول

محور برانگیختگی یا جذب در زاویه  4درجه نسبت به

موج نشری از صافی استفاده می شود .نکته قابل توجه این

نور منبع اندازه گیری می شود .برای اندازه گیریهای شیمی

است که اصطالحات فلوریمتر و فلوریمتری در اروپا رایج

لومینسانس نیازی به منبع برانگیختگی و انتخابگر طول موج

است .برای اندازهگیری های فسفرسانس همیشه از اصطالح

برانگیختگی نخواهد بود.

فسفریمتری ) (Phosphorimetryاستفاده می شود .در این

نور از منبع برانگیختگی به انتخابگر طول موج برانگیختگی

مقاله از لفظ فلورومتری و فسفریمتری که در آمریکا رایج

برخورد کرده و سپس یک طول موج خاص که قرار است

است استفاده می کنیم .اجزاء تشکیل دهنده یک دستگاه

به سل نمونه برخورد کند جدا می شود .بخشی از نور نشر

طیف سنجی (جزئیات دستگاهوری) به تفصیل در مقاله

شده در زاویه  4درجه نسبت به محور برانگیختگی به

دیگری توضیح داده خواهند شد.

)a elength Selector

انتخابگر طول موج نشری برخورد می کند .توان نور

-

لومینسانس شده در گستره طول موج نشری به وسیله

- -

آشکارساز دیده می شود .سیگنال اشکارساز پردازش شده و
نهایتا به نمایش در می آید.

فلورومتری )(Fluorometryبه اندازه گیری های فلورسانس
اطالق می شود که توسط فلورومتر )(Fluorometerو یا
اسپکتروفلورومتر ) (Spectrofluorometerانجام شده باشند.
در صوررتی که انتخابگر طول موج صافی ) (Filterباشد ،به

ترکیبات مولکولی لومینسانس دهنده به سه دسته کلی تقسیم
بندی می شوند:

 -1ترکیبات آلی :هیدروکربن های آروماتیک (نفتالین،
آنتراسن ،فنانترن و غیره )فلورسین ،رودامین ها ،پلی ان ها،
دی فنیل پلی ان ها ،آمینواسیدها (تریپتوفان ،تیروزین و فنیل
آالنین) و غیره.
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-2ترکیبات معدنی :یون اورانیل) ، ( O +بلورها (یاقوت)

آن هاست و اینکه مواد تشکیل دهنده آن ها جزء عناصر

 ،CdS ،ZnS ،ZnSe ،Al O Cr +یون های النتانید Tb +و

کمیاب و گران قیمت کره زمین می باشند .به عالوه

+

Eu

حساسیت نقاط کوانتومی نیمه هادی به هیدرولیز و

-ترکیبات فلزی-آلیOrganometallic Compounds :

اکسیداسیون کاربرد آن ها را محدود می کند .رزونانس

ترکیبات روتنیوم ) ،Ru(bipyکمپلکس های حاوی یون
های النتانید ،کمپلکس های حاوی معرف های کیلیت کننده
ای  Chelating Agentکه تولید فلورسانس می کنند از

پالسمون سطحی در خوشه های فلزی (عمدتا طال و نقره)
منجر به نشر نور در ناحیه مرئی از این ترکیبات می شود.
وابستگی طول موج نشر نور به اندازه ذره در مورد این

جمله  -هیدروکسی کینولین که معموال اکسین نامیده می

ترکیبات نیز دیده می شود .بر خالف نقاط نیمه هادی و

شود و غیره .

کربنی و همینطور نانوخوشه های فلزی ،نانومواد مختلط

- -

ترکیبات لومینسانس دهنده در مقیاس نانو وابسته به مواد
تشکیل دهنده به طور کلی در چهار دسته قرار می گیرند:

شده ) (Doppedبا فلزات )(NaYF :Er Ybو کامپوزیت ها
و هیبریدهای آلی -معدنی دسته دیگری از نانو مواد
لومینسانس کننده هستند که نشر نور در آن ها مستقل از

)1نقاط کوانتومی نیمه هادی

اندازه بوده لذا سنتز آن ها راحت تر می باشد.در مقابل ،نشر

)2خوشه های فلزی در ابعاد نانو

این ترکیبات منحصر به یک طول موج خاص می باشد.

)نانو مواد مختلط شده ) (Doppedبا فلزات

نانوکامپوزیتهای آلی-معدنی به طور معمول از یک رنگ آلی

)0کامپوزیت ها و هیبرید های آلی-معدنی .

لومینسانس کننده (ردامین و فلورسین) تشکیل شده اند که

نقاط کوانتومی نیمه هادی همانند کادمیم سلنید ) (CdSeو

درون یک ماتریس معدنی قرار می گیرند .ماتریس معدنی

کادمیم تلورید ) (CdTeجزء پرکاربردترین نانومواد

مورد استفاده در این ترکیبات عمدتا سیلیکا و یا کلسیم

لومینسانس دهنده می باشند .نکته مهمی که در مورد این
مواد باید مورد توجه قرار گیرد این است که اندازه نانوذره
باید به دقت کنترل شود ،ساختار پوسته-هسته و همینطور

فسفات می باشد .مشکل این ترکیبات این است که ملکول
های رنگ جذب سطحی شده بر ماتریس معدنی امکان کنده
شدن دارند .برای رفع این مشکل ،ملکولهای رنگ را با

نوع ماده پوشاننده  Capping Agentیا پایدارکننده
 Stabilizerباید مشخص باشد .به طور معمول نشر نقاط
کوانتومی نیمه هادی به صورت گسسته است که اصطالحا
به این پدیده چشمک زدن Blinkingمی گویند .تا کنون
انواع مختلفی از نقاط کوانتومی از گروههای III-V ،II-VIو

 IV-IVبا کارایی کوانتومی بسیار باال ( 04- 4درصد) تهیه

روش های سنتز میکروامولسیون درون محفظه ای کپسول
مانند از ماتریس معدنی قرار میدهند .بر خالف
نانوکامپوزیتها ،در هیبریدهای آلی-معدنی رنگ لومینسانس
کننده جزء اصلی شبکه جامد محسوب می شود لذا هر
نانوذره نشر نور را به صورت نقطه ای انجام میدهد .

شده اند که نشر آن ها کل ناحیه طیفی از ماوراء بنفش تا
مادون قرمز را پوشش می دهد .با توجه به اثر اندازه
کوانتومی ، Quantum Size Effectدر این ترکیبات رنگ
های مختلفی در طول موج نشری حاصل می شودکه تنها با
تغییر اندازه نانو ذره امکان پذیر است .در مقابل ،نقاط
کوانتومی نیمه هادی مشکالتی دارند .از این جمله سمیت
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فوتون با طول موج هایی بلندتر از طول موج نشری است.

بسیار کوچک عبور می کنند منجر به نوسانات شدت

فلورسانس معموال توسط تحریک فلوروفور (قسمت

فلورسانس می شود .این نوسانات می تواند به دلیل تغییر

مولکولی عامل ایجاد فلوروسانس) با یک فوتون تک

تعداد فلوروفورها و یا تغییر بازده کوانتومی فلورسانس در

صورت می گیرد .لیزرهای پالسی با پهنای پالس در حد

نتیجه انجام یک واکنش شیمیایی باشد .دو کمیت بسیار مهم

فمتوثانیه قادرند فلوروفورها را با تحریک توسط دو یا چند

از آنالیز نوسانات شدت فلورسانس در حجم مشاهده شده

فوتون در حالت برانگیخته قرار دهند .استفاده از این لیزرها

بدست می آید که عبارتند از )1 :تعداد ملکول ها در حجم

ها نیز کاربرد دارند .در

مشاهده شده و یا به عبارتی غلظت آن ها و  )2ضریب

صورتی که شدت نور لیزر زیاد باشد ،یک فلوروفور می

نفوذ .هر تغییری در ضریب نفوذ ذره در محلول می تواند به

تواند به طور همزمان دو فوتون با طول موج های بلند را

دلیل تغییر اندازه یا شکل ذره و یا تغییر در ویسکوزیته

جذب کرده و به اولین حالت یکتایی برانگیخته شود .این

محلول صورت گرفته باشد و هر تغییری در غلظت ملکول

فرایند به شدت نور وابسته است و تنها در نقطه کانونی پرتو

ها ممکن است به دلیل تجمع ) (Associationو یا تفکیک

های مبتنی بر فلورسانس

) (Dissociationآن ها باشد .بسیاری از محققان معتقدند که

با فوتون های چندگانه ،از منابع تحریک با انرژی پایین تر (

این تکنیک برای بررسی سرعت نفوذ پروتئین به درون

معموال در ناحیه مادون قرمز یا مادون قرمز نزدیک) استفاده

سلول های زنده بسیار مفید است.

آسان بوده و در میکروسکو

لیزری اتفاق می افتد میکروسکو

می کنند .اشعه مادون قرمز در لیزرها به دالیلی از جمله:
)1عمق نفوذ بیشتر )2کاهش پدیده خودجذبی و فلورسانس
خودبخودی بافت های بدن ) کاهش آسیب رسانی به بافت
های بدن و) 0متمرکز شدن نور در یک نقطه خاص ،به
خصوص برای آنالیز در محیط زنده ) (In- i oمناسب
است.
- -

این تکنیک برای اولین بار در سال  1 4معرفی گردید و به
منظور بررسی رفتار ملکول های زیستی در غلظت های
بسیار کم در محلول به کار گرفته شد .توسط این روش می
توان اطالعاتی در خصوص نفوذ ذره ،سینتیک شیمیایی،
واکنش هیبرید شدن )( ybridization Reactionو تراکم
مولکولی ) (Molecular Aggregationبه دست آورد .در
این روش نور لیزر به حجم بسیار کوچک در حد فمتولیتر

شکل - 2الف برخورد نور لیزر به حجم مشاهده شده (مولکول های

-که به آن حجم مشاهده شده ) (Obser ed Volumeنیز

در حال فلورسانس به صورت سایه دار نشان داده شده اند) و ب)

می گویند -از محلولی که درون یک  Cu etteقرار داده

نوسانات شدت فلورسانس بر حسب زمان

شده متمرکز می شود .حرکت برونی )(Brownian Motion

ملکول های فلورسانس کننده ای که از درون این حجم
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ستاد توسعه فناوری نانو

دستیابی به باالترین حساسیت ممکن در روش است .در

فلورومتر و دستگاه هایی که از تکفام ساز استفاده می کنند،

اکثر این آزمایشات فلوروفور بر روی یک سطح تثبیت می

اسپکتروفلورومتر می گویند .همچنین به تکنیک هایی که در

شود  .این فلوروفورها می بایست کارایی کوانتومی باالیی

آنها پدیده فسفرسانس اندازه گیری می شود فسفریمتری می

داشته و در برابر نور پایدار باشند .این تکنولوژی به سرعت

گویند .

در حال پیشرفت است به طوری که عالوه بر شدت

برخی ترکیبات آلی همچون فلورسین ورودامین ،برخی

فلورسانس می توان طول عمر مولکول های تک را نیز

ترکیبات معدنی مثل اورانیل و برخی بلورها و نهایتا برخی

اندازه گرفت .بدون کمک این تکنولوژی تقریبا تمام

از کمپلکی های آلی فلزی جزء ترکیبات معدنی فلوروسانس

آزمایشات خواص میانگین تعداد زیادی از مولکول ها را

کننده هستند .نقاط کوانتمی نیمه هادی و کربنی ،خوشه های

نشان می دهند ،در حالی که اگر امکان بررسی ملکول ها به

فلزی در ابعاد نانو ،نانومواد مختلط شده با فلزات و

صورت مجزا وجود داشته باشد می توان به جزئیات بسیار

همچنین برخی کامپوزیت های هیبریدی آلی-معدنی از

ظریفی از مولکول ها مثل تغییر کنفورماسیون یک مولکول

دسته نانومواد لومینسانس کننده هستند

پی برد

تکنولوژی های جدید تحریک با فوتون چندگانه ،طیف
سنجی  Correlationو روش های آشکارسازی مولکول های

-

دستگاه های اندازه گیری پدیده لومینسانس از بخش های

منفرد معرفی شده اند .

منبع ،انتخاب گر طول موج برانگیختگی ،انتخاب گر
طول موج نشری ،سل نمونه ،آشکارساز و پردازنده تشکیل
شده است .دستگاه هایی که از صافی استفاده می کنند با نام
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شدت نور تابشی به نمونه متناسب است .بنابراین یک منبع

برانگیختگی ایده آل باید شدت نور پایدار و زیادی در طول

8

موج برانگیختگی مورد نظر ایجاد کند .استفاده از لنزها و یا
آینه های مناسب در منابع معمولی منجر می شود که بیشترین
مقدار ممکن از نور منبع جمع آوری شده ،تصویری از نور

3
م

ا

ر

منبع به درون سل نمونه تابانده گردد.
اا

ا ف

انعکاس دهنده های بیضوی شکل ) (Elliptical Reflector

ا

دستگاه لومینسانس از بخشهای متفاوتی تشکیل شده است.
منبع ،تکفام ساز ،صافی ،محفظه نمونه ،آشکارساز و پردازنده

این اجزاء هستند که به تفصیل و با جزئیات تکنیکی توضیح
داده شده اند .منبع نوری باید پایدار بوده و شدت باالیی از
تابش را فراهم آورد .در مقابل آشکارساز نیز باید با قدرتمندی
تمام ،نشر کم توان از ماده را به سیگنال الکتریکی تبدیل
نموده و به پردازشگر گسیل دارد .انواع منابع ،صافیها و
تکفامسازها آورده شده و معایب و مزایای هریک بررسی شده
است .

بیشترین کارایی را در جمع آوری نور منبع دارند .انعکاس
دهنده ها و منبع می توانند به صورت واحدهای مستقل از

یکدیگر عمل کنند و یا در مجموع یک واحد جدایی ناپذیر را
تشکیل دهند .در فلورومترهای ساده از یک المپ قوس
الکتریکی جیوه ای با فشار پایین Low Pressure Mercury

 Arc Lampاستفاده می شود .این المپ خطوط طیفی شدیدی
در  12 ،250و  05نانومتر ایجاد می کند که هر سه ،طول
موج های مناسبی برای برانگیختگی اکثر ملکول ها می باشند.
در صورتی که این المپ ها با ترکیبات لومینسانس کننده
) (Phosphorsپوشانده شوند ،طول موج نشری در آن ها به

-

یک دستگاه لومینسانس از بخش های اصلی مختلفی تشکیل
شده است .این دستگاه شامل منبع ) ،(Sourceتکفام ساز
) (Monochromatorیا صافی) ،(Filterمحفظههای نگهدارنده
نمونه) ،(Sample olderآشکارسازهای بسیار حساس مثل
لوله فوتوتکثیرکننده Photomultiplier Tubeو سیستمهای
پردازش داده می باشد .انواع طراحی دستگاه های لومینسانس
در مقاله نکات عملی روش لومینسانس آورده شده است .بر
این اساس فلورومترها و اسپکتروفلورومترها دو طراحی

دستگاهی برای روش فلوروسانس هستند که کارآیی مختلفی
دارند .در این مقاله هریک از اجزای این دستگاه به تفصیل
توضیح داده شده است .

مقادیر باالتر جابجا می شود (به عنوان مثال از  250به 2 4
نانومتر) و همینطور کاهش شدیدی در درخشندگی المپ را
در پی دارد .در اسپکتروفلورومترهای تجاری ،متداولترین
منبع ،المپ قوس الکتریکی زنون Xenon Arc Lampبا فشار
باال (در محدوده  5تا  054وات) می باشد .به عالوه از المپ
های جیوه ای و زنون -جیوه با فشار باال نیز استفاده می شود.
میزان درخشندگی در طول موج های نشری جیوه بسیار بیشتر
از درخشندگی المپ زنون در همین طول موج هاست .المپ
های قوس الکتریکی به منابع تغذیه Power Supplyبزرگی
نیاز دارند که قادر باشد ولتاژ  15تا  4ولت و جریان های 5
تا  24آمپر را ایجاد کند .معموال منبع تغذیه طوری طراحی می
شود که ولتاژ در نزدیکی قوس الکتریکی ثابت بماند تا جریان

-

و در نتیجه درخشندگی ثابتی ایجاد شود .در المپ های قوس

- -

در اغلب شرایط ،سیگنال فوتولومینسانس به طور مستقیم با

الکتریکی در حین گرم شدن ،قوس الکتریکی بین الکترودها

زهرا محمدپور (نویسنده اول)  -دکتری تخصصی  -شیمی  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم پایه گروه شیمی
محسن سروری (نویسنده مسئول)  -دکتری تخصصی  -شیمی  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم پایه گروه شیمی
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جابجا می شود .به این پدیده سرگردانی قوس الکتریکی

پایداری کمتری دارند  .بعالوه تجزیه شدن نمونه به دلیل

 (Arcگفته می شود .سرگردانی قوس باعث

شدت های باالی نور لیزر یک مشکل اساسی تلقی می

تغییرات ناگهانی در سیگنال لومینسانس می شود؛ به

شود .لیزرها و المپ های قوس الکتریکی که به صورت

خصوص زمانی که تصویر قوس الکتریکی بر یک روزنه

پالسی عمل می کنند به پردازنده هایی با قیمت های باالتر و

) (Slit Apertureکوچک منعکس شود .در بعضی مواقع

پیچیدگی بیشتر نیاز دارند .با این وجود اسپکتروفلورومتر

سرگردانی قوس را می توان با قرار دادن المپ در یک

های مبتنی بر لیزر در برخی از آزمایشگاه های تحقیقاتی

میدان مغناطیسی متناوب کاهش داد .برای جلوگیری از خطر

ساخته شده اند .معروف ترین لیزرها عبارتند از :لیزر

ناشی از تولید اوزون در المپ های با فشار باال ،محفظه

نیتروژن پالسی (.1

نانومتر) ،لیزر آرگون (  0 .و

نگهداری المپ باید با دقت مهر و موم شود .المپ های

 510.0نانومتر) و لیزرهای رنگی قابل تنظیم Tunable Dye

قوس الکتریکی از جنس زنون که به صورت پالسی عمل

 Lasersطول موج حاصل از لیزر نیتروژن برای برانگیختگی

می کنند به عنوان منابع برانگیختگی در لومینسانس بسیار

بسیاری از گونه ها مناسب است .لیزرهای آرگون کاربرد

مورد توجه هستند .این المپ ها نسبت به المپ های قوس

های محدودتری دارند زیرا درصد مولکول هایی که توسط

الکتریکی که با جریان مستقیم کار می کنند درخشندگی

طول موج های نشر شده از این لیزرها برانگیخته می شوند

نسبی بزرگتری در طول موج های کمتر از  44نانومتر

کم است .لیزرهای رنگی مناسب ترین هستند زیرا در این

دارند .این المپ ها برای اندازه گیری های فسفرسانس به

نوع از لیزرها تنظیم طول موج برای هر مولکول خاصی

شیوه  Time Resol edمورد استفاده قرار می گیرند .المپ

امکان پذیر است .لیزرهای رنگی پالسی با پهنای پالس کمتر

های دوتریوم برای برانگیختگی در طول موج های کمتر از

از  1نانوثانیه برای اندازه گیری طول عمر لومینسانس بسیار

 44نانومتر مناسب اند .در طول موج های کمتر از 44

مناسب هستند .

)ander

- -

نانومتر درخشندگی المپ های قوس الکتریکی جیوه و
زنون که با جریان مستقیم کار می کنند به شدت کاهش می

در اسپکتروفلورومتر ها از تکفام ساز )(Monochromatorو

یابد .ممکن است تصور شود که نور لیزرها به دلیل

در فلورومترها از صافی) (Filterبه عنوان انتخابگر طول

درخشندگی بیشتر ،گزینه های مناسبتری در مقایسه با منابع

موج استفاده می گردد .پیکربندی هر دو نوع دستگاه در

معمولی در اندازه گیری های فلورسانس باشد .عالوه بر

شکل ( )1نشان داده شده است.

اینکه نیازی به استفاده از انتخابگر طول موج برانگیختگی

طول موج مرکزی و پهنای باند ) (Band Passطول موج

نخواهد بود .در حال حاضر کاربرد لیزرها در سیستم های

گزین های جذبی و نشری به نحوی انتخاب می شوند که

تجاری به جز در مواردی که هدف اندازه گیری طول عمر

سیگنال فلورسانس را به حداکثر و سیگنال زمینه را به

فلورسانس باشد محدود است .حد تشخیص (یکی از

حداقل برسانند .افزایش پهنای باند برانگیختگی با منابع

خصوصیات تجزیه ای روش که بیانگر توانایی دستگاه در

پیوسته موجب افزایش توان تابشی برخوردی به نمونه می

آنالیز نمونه می باشد ) برانگیختگی با لیزر معموال در حد

شود .به طور معمول پهنای باند برانگیختگی از  4.1پهنای

سیستم هایی است که در آن ها از منابع معمولی با شدت

باند جذبی در نصف ارتفاع بزرگتر است .

باال استفاده می شود .در مقایسه با منابع معمولی ،لیزرها

در ابتدای امر ممکن است به نظر برسد که این امر می تواند

گران تر و پیچیده ترند ،نگهداری آن ها سخت تر بوده و

منجر به غیر خطی بودن ارتباط سیگنال با غلظت آنالیت
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شکل - 1دیاگرام نوری فلورومتر (الف) و اسپکتروفلورومتر (ب (تک پرتویی .در شکل االف ،روزنه ها پهنای شکافی را که نور برانگیختگی از طریق
آن بر سلول نمونه متمرکز می شود و همینطور پهنای نور نشری را که توسط آشکارساز دیده می شود تعیین می کنند .در شکل (ب) یک لنز بین
تکفام ساز برانگیختگی و سلول نمونه قرار داده شده تا پرتو باریکی از نور برانگیختگی را به سلول نمونه بتاباند .لنز دیگری که پس از سلول نمونه
قرار داده شده است ،نور فلورسانس را به شکاف ورودی تکفام ساز نشری منعکس می کند.

 Nonlinearityبشود ،همچنان که در اسپکتروسکوپی جذبی

 ، Filtersگستره پهن تری از طول موج ها را عبور داده و

به دلیل وجود نور چند رنگ Polychromaticبا این پدیده

برای جدا کردن یک یا دو خط طیفی از منابع جیوه ای با

مواجه می شویم .این مسئله در غلظت های پایین آنالیت

فشار پایین کافی هستند.این فیلترها قادرند گستره ی طول

مشکلی ایجاد نمی کند .در واقع در غلظت های پایین از

موجی را که در آن فلورسانس آنالیت اتفاق می افتد عبور

آنالیت توان تابشی جذب شده متناسب با غلطت آنالیت

دهند .پهنای باند باریک تر فیلتر های تداخلی

است ،حتی اگر ضرائب جذب مولی طول موج های پهنای

) ، (Interference Filterگزینش پذیری بیشتری نسبت به

باند برانگیختگی متفاوت باشد .هر چه پهنای باند

فیلتر های جذبی ایجاد می کند .در مقابل ،توانایی فیلترهای

برانگیختگی کوچکتر باشد ،گزینش پذیری بیشتر است.

تداخلی به دلیل عبور کمتر نور،کمتر است .نکته ای که در

افزایش پهنای باند نشری با توجه به پهن تر بودن آن (-144

انتخاب فیلتر باید به آن توجه داشت این است که خود

 24نانومتر) ،منجر به افزایش سیگنال فلورسانس می شود.

فیلترها خاصیت فلورسانی ضعیفی داشته باشند .در صورتی

هر چند تنظیم پهنای باند نشری باید به نحوی انجام شود

که به گزینش پذیری باالتری نیاز باشد می توان از دو یا

که سیگنال آنالیت از سیگنال زمینه و پخش رامان Raman

چند فیلتر استفاده کرد

 Scatteringقابل تشخیص باشد .بنابراین دور از انتظار

به طور معمول در اسپکتروفلورومترها از تکفام سازهای با

نخواهد بود اگر فیلتر ها را طول موج گزین هایی با توانایی

تفکیک پذیری ) (Resolutionمتوسط استفاده می شود.

باال بدانیم .با توجه به بزرگتر بودن پهنای باند یک فیلتر در

تفکیک پذیری معادل  1نانومتر برای اکثر کاربردها مناسب

مقایسه با تکفام ساز ،توانایی فیلتر  14تا  144برابر از تکفام

است.برای آنالیز کمی ،پهنای شکاف بزرگ ( 4.5تا  2میلی

ساز بیشتر است .عالوه بر آن سیستم های اپتیکی که برای

متر) و پهنای طیفی  0تا  24نانومتر نیاز است .

فیلتر ها استفاده می شوند عملکرد سریعتری دارند .فیلتر

پایین بودن تابش هرز )(Stray Radiationیکی از الزامات

های تقاطعی  Cut off Filterو جذبی Absorption band

اندازه گیری های فلورسانس است .کسر کوچکی از نور
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منبع در طول موج های بلندتر می تواند به عنوان تابش هرز

محلول های با حجم کم ،سلول هایی با ابعاد میکرو طراحی

از تکفام ساز برانگیختگی عبور کرده ،توسط نمونه پراکنده

شده است .در مواردی مثل آشکارسازهای دستگاه

شود و با عبور از تکفام ساز نشری آشکاسازی شود .اثرات

کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال (به مقاله  PLCمراجعه

ناشی از تابش هرز با استفاده از توری های هولوگرافیک(

شود) ،که محلول حاوی آنالیت ،یک جریان پیوسته دارد ،از

) ، olographic Gratingتکفام ساز های دوگانه Double

سلول های جریان پیوسته  Flow Cellبا حجم کم استفاده

 Monochromatorو یا صافی های تقاطعی به حداقل می

می شود .تمامی انواع سلول هایی که برای فلورسانس ذکر

رسد .در برخی مواقع یک فیلتر جذبی مادون قرمز بین منبع

شد ،برای اندازه گیری های فسفرسانس در دمای اتاق و

و تکفام ساز برانگیختگی گذاشته می شود تا نور شدید نشر

شیمی لومینسانس مناسب می باشند .در صورتی که اندازه

شده در ناحیه مادون قرمز را که توسط المپ های قوسی با

گیری در دماهای پایین انجام شود ،سلول های با طراحی

فشار باال نشر می شود مسدود کند .این امر منجر به کاهش

خاص نیاز است .

گرم شدن نمونه و در نتیجه کاهش تخریب گرمایی فیلتر ها

برانگیختگی و نشر در سلول های لومینسانس با سه شکل

و شکاف ها می شود .

هندسی متفاوت می تواند انجام شود که در شکل

- -

به

نمایش درآمده است .در شکل الف ،نور نشر شده در زاویه

محفظه نگهداری نمونه شامل یک نگهدارنده سلول نمونه
 Cell olderمی باشد که باعث می شود مکان سلول نمونه
به شکل تکرارپذیری ثابت باشد .همانند دستگاه های جذب
مکولی ،در فلورومترها و اسپکتروفلورومترها امکان قرار

گیری چندین نگهدارنده و همچنین امکان کنترل دمای
سلول و همینطور هم زدن محلول درون سلول فراهم شده
است .انواع مختلفی از سلول های نمونه در این دستگاه ها
استفاده می شوند  .در مورد فلورومترهای ساده ،سلول هایی
به شکل لوله آزمایش مورد استفاده قرار می گیرند .در اغلب
اوقات از سلول های مربعی شکل با ابعاد  1×1×0.سانتیمتر
استفاده می شود .بر خالف سلول های جذبی که از دو
سمت مخالف صیقل داده می شوند این سلول ها از هر

چهار طرف صیقلی هستنند .جنس سلول های لومینسانس
در برخی موارد از شیشه معمولی و در اغلب موارد از
سیلیکای سنتزی جوش خورده ) (Fused Silicaبا کیفیت
باالمی باشد .سلول هایی که از جنس سیلیکای جوش
خورده ساخته می شوند ،قادرند درصد زیادی از طول موج
های ناحیه  Vرا از خود عبور دهند .این سلول ها کمترین
میزان فلوسانس را از ساختار خود نشان می دهند .در مورد

 4درجه نسبت به نور برانگیختگی اندازه گیری می شود .

در این حالت سیگنال ناشی از پراکندگی کمترین شدت را
داشته و به همین دلیل فرم الف بیشترین کاربرد را دارد.
بعالوه ،سهم فوتولومینسانس مربوط به دیواره سلول حداقل
است زیرا دیواره هایی که از سلول به صورت مستقیم تحت
تابش نور منبع قرار می گیرند به طور مستقیم توسط
آشکارساز دیده نمی شوند ،بلکه تنها لومینسانس مربوط به
حجم کوچکی از نمونه در مرکز سلول مشاهده می شود.
این امر در محلول هایی که جذب زیادی دارند مشکل ساز
است .چراکه قبل از رسیدن نور به مرکز سلول مقدار زیادی
از آن جذب می شود .به این اثر ،پیش فیلتر Prefilter

 Effectگفته می شود .در صورتی که مقدار زیادی از
سیگنال نشر شده قبل از خروج از سلول ،توسط مولکول
های آنالیت سر راه جذب شود ،به این اثرPost filter ،

 Effectگفته می شود .در شکل -ب برانگیختگی و نشر
در یکی از چهار دیواره ی سلول نمونه انجام می شود.
 Frontal Geometryبنابراین تضعیف سیگنال لومینسانس
توسط جاذب ها کاهش می یابد  .این شکل فضایی برای
محلول های با جذب قوی و جامدات غیرشفاف مناسب
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است .شکل -ج ،فرم هم راستا ) (In line Geometryرا

نشان می دهد که در آن نور نشر شده در زاویه  1 4درجه
نسبت به نور برانگیختگی اندازه گیری می شود .این حالت
کمتر مورد استفاده قرار می گیرد چرا که طول موج گزین
باید سیگنال برانگیختگی را از از سیگنال ضعیف نشری
تشخیص دهد .در صورتی که طول موج برانگیختگی و نشر
یکسان باشد می توان پروفایل طیف جذبی را به دست
آورد .
-

حساسیت پایین بسیاری از آشکارسازهای تجاری مانع از
کاربرد آن ها به عنوان آشکاساز فلورومترها و
اسپکتروفلورومتر ها می باشد چرا که توان تابشی سیگنال
نشر شده بسیار کم است .در اندازه گیری های تک طول
موجی به طور معمول از فوتولوله تکثیر کننده Photo

 Multiplier Tube-PMTبه عنوان آشکارساز استفاده می

شکل  -2الف) فرم زاویه  4درجه ،ب) فرم

شود .سطح جریان تاریکی )Dark) Currentو نوفه جریان

)Geometryو ج) فرم هم

تاجی )Frontal

راستا))In line Geometry

تاریکی در این آشکارسازها پایین است .برای روبش کامل
طیف نشری ،از آشکارسازهای چند کانالی Multichannel

کرد .برای افزایش نسبت سیگنال به نوفه ،مدت زمان جمع

 Detectorهمانندآرایه های دیودی ) (Diode Arrayاستفاده

آوری داده ) (Integration Timeدر گستره ی  4.1تا 14

می شود .این امر به خصوص برای مطالعات سینتیک و

ثانیه انتخاب می شود .سرد کردن فوتولوله تکثیرکننده منجر

شیمی لومینسانس که در آن ها غلظت گونه های لومینسانس

به کاهش جریان تاریکی و نوفه شده و در نتیجه نسبت

کننده (و در نتیجه سیگنال لومینسانس) با زمان تغییر می کند

سیگنال

نوفه افزایش مییابد .در برخی از

مناسب می باشد .استفاده از آرایه های دیودی در

اسپکتروفلورومترها ،منبع برانگیختگی به وسیله ی برشگر

اسپکتروفوتومترها متداولتر از اسپکتروفلورومترها می باشد.

به

مکانیکی ) (Mechanical Chopperمدوله شده و سیگنال

- -

جریان فوتوآندی حاصل از فوتولوله تکثیر کننده ابتدا به
ولتاژ تبدیل می شود .ولتاژ حاصل توسط تقویت کننده های
عملیاتی )(Operational Amplifierتقویت شده و سیگنال
خروجی توسط یک ولت متر دیجیتالی به نمایش در می
آید .به منظور کاهش سوق ) (Driftو نوفه دستگاه ،می
بایست از قطعات الکترونیکی آنالوگ با کیفیت باال استفاده

حاصل پردازش می شود .به این ترتیب می توان بین
سیگنال تاریکی ،جریان تاریکی f-1و نوفه تقویت کننده
تمایز قایل شد .همانند اسپکتروفوتومترها ،کابرد
میکروکامپیوترها در دستگاه های لومینسانس توانایی این
دستگاه ها را به طرز چشمگیری بهبود می دهد .کنترل
پارامترهایی مثل سرعت اسکن طول موج ،گستره ی اسکن
طول موج ،پهنای شکاف و زمان جمع آوری داده توسط
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صفحه کلید فراهم شده است .داده های حاصل از اندازه

)تطبیق پذیر باشد به این مفهوم که بسته به نوع استفاده ای

گیری بعد از ذخیره در کامپیوتر ،توسط گزینه هایی که در

که از دستگاه می شود برای نمونه هایی با حالت های

نرم افزار آنالیز دستگاه وجود دارد مورد پردازش بیشتر قرار

فیزیکی متفاوت بتوان از آن استفاده کرد ،عالوه بر اینکه

می گیرد .به عنوان مثال امکان انجام عملیاتی مثل کم کردن

دسترسی به گستره ی وسیعی از بازه های زمانی ،طول

سیگنال شاهد ،محاسبه و یا نمایش طیف مشتق ،فیت کردن

موجی و دمایی را فراهم کند .

داده های کالیبراسیون و محاسبه غلظت آنالیت ،محاسبه

یکی از متداواترین منابع مورد استفاده در فلورومترها ،المپ

اطالعات آماری ،و هموار کردن طیف ها (Smoothing).

های جیوه ای با فشار پایین هستند .این منابع بسیاری از

همینطور نرم افزارهای خاصی در دسترس اند که قابلیت

طول موج های مورد نیاز را برای برانگیختگی ترکیبات

کاربردهای خاصی را فراهم می کنند مثل مطالعات سینتیکی،

فلورسانس کننده به صورت گسسته فراهم می کنند .از

آشکارسازی در کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال و آنالیز

فیلترهای جذبی به طور معمول در فلورومترها مورد استفاده

مخلوط ها .

قرار می گیرد .از جمله منابع پیوسته متداول در

-

اسپکتروفلورومترها المپ های قوس الکتریکی زنون با فشار

از جمله ویژگی هایی که در مورد دستگاه های کارامد برای

باال می باشند .در اسپکتروفلورومترها از یک یا دو

انالیز ترکیبات فلورسانس کننده حائز اهمیت می باشد می

مونوکروماتور های توری استفاده می شود.

توان به چند مورد اشاره کرد:

) 1حساسیت باال به این مفهوم که دستگاه بتواند غلظت های
بسیار کم را نشان دهد
) 2سرعت اسکن باال از این نقطه نظر که حجم زیادی از
داده های مورد نیاز را در مدت زمان بسیار کمی جمع آوری
کند ،این مسئله موجب آسیب کمتری به نمونه در اثر تابش

فهرست

نور می شود.

ا
SA:

Spectrochemical analysis
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توضیح بیشتر و جزئی تر مباحث پایه در لومینسانس می

پردازد .به مرحله انتقال الکترون از حالت بر انگیخته به

8

حالت پایه فرآیند آسایش یا غیرفعالسازی می گویند .به
طور کلی دو نوع فرایند آسایش در فوتولومینسانس امکان
پذیر است :آسایش تابشی  Radiati e Deacti ationو
آسایش غیرتابشی.

4

 Nonradiati e Deacti ationدر آسایش غیرتابشی ،انرژی
چهارم ف

ا

ا

ر

ا

اضافی الکترون برانگیخته بدون اینکه نشر فوتون اتفاق

بازگشت یک مولکول برانگیخته به حالت پایه توسط فرایند
های مختلفی از نوع تابشی و غیر تابشی صورت می گیرد.
به این فرایندها آسایش ) (Relaxationیا غیرفعال سازی
)(Deacti ationگفته می شود .بهترین مسیر برای غیر فعال
سازی یک مولکول برانگیخته مسیری است که در آن طول
عمر حالت برانگیخته به حداقل برسد .بنابراین اگر آسایش
تابشی با سرعت بیشتری نسبت به آسایش غیر تابشی
صورت گیرد ،فرایند غیر فعال سازی از نوع تابشی خواهد
بود و بالعکس .بنابراین تحریک یک مولکول الزاما منجر به

فلورسانس نمی شود .در حقیقت در بسیاری از مولکول ها
سیگنال فلورسانس بسیار ضعیف است .اکثر ملکول های
آلی فلورسانس کننده دارای سیستم های مزدوج
)  (Conjugateبا طول رزونانسی زیاد می باشند .به عنوان
مثال هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای فلورسانس
شدیدی از خود نشان می دهند .ترکیبات فلورسانس کننده
ای که بازده کوانتومی باال دارند به لحاظ کاربرد عملی
مناسب تر می باشند .اندازه گیری پارامترهایی مثل طول

عمر فلورسانس به تشخیص مکانیزم غیر فعال سازی کمک
می کند.

بیفتد ،به انرژی انتقالی ) ،(Translational Energyچرخشی
)Rotational) Energyیا ارتعاشی )(Vibrational Energy

تبدیل می شود .انتقاالت میان ترازهای انرژی انتقالی،
ارتعاشی و چرخشی در مقایسه با ترازهای الکترونی که در
انتقاالت تابشی فعال هستند ،با صرف انرژی کمتر امکان
پذیر است .فواصل بین ترازها به صورتی است که ترازهای
ارتعاشی متعدد در میان ترازهای الکترونی ،ترازهای
چرخشی در میان ترازهای ارتعاشی و ترازهای انتقالی در
میان ترازهای چرخشی قرار می گیرند .در مقابل مسیر های
غیرتابشی ،آسایش تابشی شامل نشر فوتون است.
-

انواع پروسه های فعال و غیرفعال سازی در دیاگرام زیر که
دیاگرام جابلونسکی ) ( ablonski Diagramگفته می شود،
نشان داده شده است (این دیاگرام حالت های الکترونی
مولکول ،زیر حالت های ارتعاشی و انتقاالت بین این حالت
ها را نشان می دهد.

مراحل اصلی ذکر شده در نمودار باال به تفصیل در زیر آمده
است:

 -1-2جذب  (Absorption):جذب یا تحریک بسیار سریع
اتفاق می افتد  14-15ثانیه .انتقاالت جذبی از حالت پایه

-

در مقاالت گذشته تئوری لومینسانس ،دستگاهوری و
تکنیک های مختلف آورده شده است .مقاله حاضر به

ارتعاشی در تراز الکترونی یکتایی پایه ) (S0به ترازهای
مختلف ارتعاشی در اولین و دومین حالت الکترونی
برانگیخته  Sو  S1در شکل نشان داده شده است.

زهرا محمدپور (نویسنده اول)  -دکتری تخصصی  -شیمی  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم پایه گروه شیمی
محسن سروری (نویسنده مسئول)  -دکتری تخصصی  -شیمی  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم پایه گروه شیمی
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شکل -1حالت های الکترونی مولکول ،زیر حالت های ارتعاشی و انتقاالت بین این حالت ها

 -2-2آسایش ارتعاشی  (Vibrational Relaxation):این

است ،که به شیوه غیرتابشی صورت می گیرد .شرط انجام

فرایند نوعی آسایش غیرتابشی است .ملکول های موجود

این فرایند همپوشانی نمودارهای انرژی پتانسیل دو تراز

در حالت های ارتعاشی برانگیخته به سرعت انرژی اضافی

الکترونی است به نحوی که انرژی حالت ارتعاشی پایین تر

ارتعاشی خود را از دست داده و به سطح ارتعاشی پایه در

تراز الکترونی باالتر و حالت ارتعاشی باالتر تراز الکترونی

تراز الکترونی مربوطه می روند .انرژی در این حالت به

پایین تر با هم برابر باشد (شکل ) .این فرایند می تواند

صورت گرمایی یا حرکات ارتعاشی مولکول های حالل از

بین دو حالت برانگیخته رخ دهد )(S →S1و یا بین اولین

دست می رود .به طور طبیعی آسایش ارتعاشی به صورت

حالت الکترونی برانگیخته و حالت الکترونی پایه )(S1→S0

گام به گام اتفاق می افتد و شرط انتقال از تراز ابتدایی )( i

اتفاق بیفتد .مدت زمان انجام این فرایند بین حالت های

به تراز نهایی ) ( fرابطه  Δ =1می باشد .این بدان مفهوم

الکترونی برانگیخته کوتاه است  14-12ثانیه) .تبدیل درونی

است که براثر هر برخورد ملکول با ملکول های حالل ،که

از یک حالت برانگیخته الکترونی به حالت الکترونی پایه

منجر به غیرفعالسازی غیرتابشی می شود ،مولکول

) (S→S0وابسته به نوع ملکول بوده ولی معموال در صورتی

برانگیخته یک کوانتوم از انرژی ارتعاشی خود را از دست

که تفاوت انرژی زیادی بین  Sو  S0وجود داشته باشد،

داده و صرفا انتقال به یک تراز انرژی پایین تر در ر مرحله

کارایی کمتری دارد .بنابراین هیچ گونه همپوشانی بین چاه

رخ می دهد .مدت زمان انجام این فرایند 14-14 ،تا 14-11

های انرژی پتانسیل دو حالت وجود نخواهد داشت .بعد از

ثانیه است.

تبدیل درونی ،انرژی اضافی به سرعت از دست رفته و

 - -2تبدیل درونی  (Internal Con ersion):انتقال

م,لکول در پایین ترین سطح ارتعاشی حالت الکترونی پایین

الکترون بین دو تراز الکترونی با چندگانگی اسپین یکسان

تر قرار می گیرد.
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 -0-2فلورسانس :انتقال تابشی بین حالت های الکترونی با

الکترون بین ترازهایی که چندگانگی متفاوت دارند انجام

چندگانگی اسپین یکسان است .در مورد بیشتر مولکول ها،

می شود .بعد از عبور بین سیستمی ،مولکول با آسایش

الکترون ها در حالت پایه جفت می شوند(با اسپین های

ارتعاشی به پایین ترین حالت ارتعاشی در تراز الکترونی که

مخالف ) بنابراین فلورسانس شامل یک انتقال یکتایی-

در آن قرار دارد می رود.

یکتایی است .با توجه به این که تبدیل درونی به تراز Sو

 - -2فسفرسانس  :به طور معمول تراز های سه تایی که از

آسایش ارتعاشی بعد از آن بسیار سریعتر از فلورسانس

الکترون پر شده اند به وسیله تبدیل بیرونی و یا عبور بین

است ،فلورسانس معموال از پایین ترین تراز ارتعاشی  Sبه

سیستمی به تراز الکترونی پایه غیرفعال می شوند(T1→S0).

حالت های ارتعاشی مختلف در تراز الکترونی پایه صورت

تراز های سه تایی می توانند به وسیله نشر یک فوتون نیز

می گیرد .بنابراین حتی اگر جذب به حالت های مختلف

غیرفعال می شود .غیر فعال سازی تابشی بین حالت های

یکتایی برانگیخته صورت گرفته باشد تنها یک باند

الکترونی با چندگانگی متفاوت فسفرسانس خوانده می

فلورسانس دیده می شود .به طور معمول مدت زمان

شود .معموال مدت زمان انجام فسفرسانس 140تا  14-0ثانیه

فلورسانس 14-14تا  14-0ثانیه است .باندهای فلورسانس

می باشد .بیشتر بودن طول عمر فسفرسانس به دلیل

ملکولی عمدتا از خطوطی تشکیل شده که طول موج بلندتر

غیرمجاز بودن آن به لحاظ اسپینی است (تغییر چندگانگی

یا فرکانس کمتری (انرژی کمتر) نسبت به باند جذبی خود

اسپین در خالل انتقاالت از دیدگاه کوانتمی غیر مجاز

دارند .شیفت به طول موج های بلندتر ،شیفت استوک

است) .بنابراین تنها زمانی که احتمال وقوع تبدیل بیرونی با

 Stokes Shiftنیز خوانده می شود.

سرد کردن نمونه کاهش یابد فسفرسانس رخ می دهد .طول

 -5-2تبدیل بیرونی  (External Con ersion):نوعی

موج فسفرسانس یک ترکیب مشخص معموال بلندتر از

آسایش غیرتابشی است که در آن حالت های برانگیخته

طول موج فلورسانس است ،به این دلیل که انرژی  T1از

انرژی اضافی خود را به سایر گونه ها (مثل حالل یا ملکول

انرژی  S1کمتر است.

های حل شونده) می دهند .یکی از مکانیزم های تبدیل

 - -2تفکیک و پیش

بیرونی ،خاموشی برخوردی یا دینامیک (Dynamic or

) :Predissociationدر صورتی که انرژی فوتون تحریک

)Collisional Quenchingاست .در این نوع خاموشی ،طی

بزرگتر از حد همگرایی ) (Con ergence Limitتراز

برخورد انرژی از گونه برانگیخته به سایر مولکول ها منتقل

الکترونی برانگیخته باشد ،پیوند پس از جذب فوتون

می شود .بنابراین سرعت خاموشی دینامیک با سرد کردن

شکسته می شود .به این فرایند ،تفکیک گفته می شود .در

نمونه کاهش می یابد.

صورتی که پیوندی بعد از انجام تبدیل درونی شکسته شود،

 -0-2عبور بین سیستمی (Intersystem Crossing):

به آن پیش تفکیک می گویند .پیش تفکیک یا تفکیک در

انتقاالت جذبی از حالت های یک تایی به سه تایی ممنوع

مولکول هایی رخ می دهد که طول موج های کوتاه تر از

است .هر چند جذب ضعیفی در مورد برخی مولکول ها

 244نانومتر را جذب می کنند.
فوتوشیمیایی Photochemical

امکان پذیر است .تراز برانگیخته سه تایی همچنین می تواند

- -2

از طریق انتقال الکترون از ترازهای یکتایی برانگیخته پر

 : Reactionsشامل واکنش حالت های برانگیخته با حالل یا

شود .به این فرایند ،عبور بین سیستمی گفته می شود .این

مولکول های حل شونده است .واکنش پذیری و همچنین

فرایند مشابه تبدیل درونی است ،با این تفاوت که انتقال

قطبیت ملکول در حالت برانگیخته با حالت پایه کامال
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متفاوت است .لذا هرچند ممکن است یک مولکول در

سیگنال لومینسانس به  e-1مقدار اولیه برسد .در برخی مواقع

حالت عادی با مولکولی دیگر واکنش پذیری نشان ندهد،

طول عمر لومینسانس به صورت نیمه عمر ) ( alf-lifeیعنی

ممکن است این دو ترکیب بتوانند در صورت برانگیختگی

 )τL(1/2تعریف می شود که مدت زمان الزم برای نزول

یکی از این دو ،کامال نسبت به یکدیگر واکنش پذیر شوند.

شدت سیگنال به نصف مقدار اولیه است:

به این دلیل که تفاوت انرژی بین سطوح ارتعاشی در

.

ترازهای الکترونی پایه و برانگیخته یکسان است ،طیف

-

جذبی و فلورسانس برای یک ترکیب تصاویر آیینه ای

آلودگی های موجود در نمونه لومینسانس کننده توسط

یکدیگر هستند .این دو طیف در نزدیکی انتقال اصلی

چندین مکانیزم منجر به کاهش سیگنال لومینسانس می

(سطح ارتعاشی صفر برای  S1و ( S0هم پوشانی دارند.

شوند .نور نشر شده توسط آنالیت ممکن است به وسیله

-

سایر گونه ها یا حتی مولکول های دیگر آنالیت دوباره

بازده که معیاری از شدت فلورسانس و فسفرسانس است،
به رقابت بین مسیرهای تابشی و غیرتابشی برای غیرفعال

جذب شود .به این پدیده ،خاموشی  Tri ialگفته می شود.
به این فرایند جذب ثانویه ) (Secondary Absorptionنیز

سازی یک ترکیب وابسته است .کارایی (بازده) کوانتومی

می گویند تا بتوان آن را از مکانیزم هایی که غیر فعال سازی

لومینسانس) ، (ФLنسبت توان تابشی لومینسانس به توان

را قبل از نشر فوتون به شیوه غیر تابشی انجام می دهند

تابشی جذب شده است ،که در آن توان های تابشی بر

تشخیص داد.

مبنای فوتون بر ثانیه بیان می شوند .بنابراین ФL،نشان دهنده

 -1-5خاموشی برخوردی یا دینامیک :خاموشی به طور

کسری از فوتون های جذب شده است که به فوتون های

معمول به انتقال انرژی غیرتابشی اطالق می شود که از گونه

لومینسانس تبدیل می شوند .بازده توان لومینسانس ،مشابه

برانگیخته به سایر مولکول ها اتفاق می افتد .در خاموشی

کارایی کوانتومی لومینسانس تعریف می شود با این تفاوت

برخوردی یا دینامیک بین ترکیب لومینسانس کننده و

که توان تابشی نور جذب و نشر شده بر حسب وات بیان

خاموش کننده ) (Quencherبرخورد صورت می گیرد.
سرعت خاموشی وابسته به سرعت نفوذ بوده و به دما و

می گردد.

ویسکوزیته محلول وابسته است .غلظت خاموش کننده باید

-

در صورتی که منبع تحریک به طور ناگهانی خاموش شود،

به اندازه کافی زیاد باشد تا احتمال برخورد بین آنالیت و

سیگنال فلورسانس و فسفرسانس نزول می یابد .با توجه به

خاموش کننده طی مدت زمانی که آنالیت در حالت

این که حالت های برانگیخته معموال با سینتیک مرتبه اول

برانگیخته است باال باشد .در صورتی که برخورد یک

)(First Order ineticsغیر فعال می شوند ،نزول سیگنال

خاموش کننده منفرد با گونه لومینسانس کننده از طریق

با رابطه نمایی زیر بیان می شود:

مکانیزم تبدیل بیرونی به صورت کنترل شده انجام شود،
فرایند مرتبه دوم خواهد بود خاموشی برخوردی توسط

()1
که در این رابطه Ф0L ،توان تابشی لومینسانس در لحظه

رابطه زیر که به رابطه استرن-وولمر معروف است بیان می
شود)2( :

خاموش کردن منبع تحریک و  τLطول عمر لومینسانس
است .طول عمر لومینسانس به زمانی گفته می شود که
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در آن  kqثابت سرعت خاموشی دو ملکولی است τL ،طول

خاموش کننده خوبی محسوب می شود ،بخصوص اگر

عمر فلورسانس در غیاب خاموش کنندده و ] [Qغدلدظدت

طول عمر فلورسانس از  14نانو ثانیه بیشتر باشد

خاموش کننده است .ثابت خاموشی استرن-وولمر تدوسدط

 -2-5خاموشی ایستا  (Static Quenching):فرم دیگر

رابطه زیر بیان می شود) ( :

خاموشی ،ایستا است که در آن فلوروفور ) (Fluorophoreو
خاموش کننده با یکدیگر تشکیل کمپلکس پایدار می دهند.

در صورتی که خاموشی به صورت برخوردی انجام شود،
ثابت استرن-وولمر با  kDبیان می شود در غیر اینصورت
این ثابت با kSVنشان داده می شود .با نوآرایی رابطه( )
خواهیم داشت:

فلورسانس تنها از فلوروفور آزادی که به فرم کمپلکس در
نیامده تولید می شود .بنابراین حتی اگر این کمپلکس نور را
جذب کند بدون اینکه فوتونی نشر شود به سرعت به حالت
پایه باز میگردد .رابطه ای شبیه به استرن-وولمر برای

خاموشی ایستا نیز صادق است .شیب نمودار عکس سیگنال
فلورسانس بر حسب غلظت خاموش کننده در این حالت با

()0
با توجه به رابطه فوق ،نمودار عکس سیگنال فلورسانس بر
حسب غلظت خاموش کننده یک خط مستقیم خواهد بود.

از روی شیب و با مشخص بودن  τ0Fمی توان ثابت سرعت

خاموشی را محاسبه کرد .در صورتی که درصد خاموشی
زیاد باشد ممکن است انحراف از حالت ایده آل مشاهده
شود.توجه به این نکته ضروریست که  K-1Dمعادل غلظتی از

خاموش کننده است که در آن سیگنال به اندازه  54درصد
کاهش می یابد
در محلول های آبی زمانی که غلظت خاموش کننده زیر 1
میلی موالر باشد خاموشی برخوردی ناچیز است .در
صورتی که طول عمر در حدی که برای فسفرسانس متداول
است افزایش یابد ( 1میلی ثانیه) ،خاموشی برخوردی رخ
می دهد .به بیان دیگر نسبت به فلورسانس ،مقدار کمتری
خاموش کننده برای کاهش سیگنال فسفرسانس الزم است.

اکسیژن محلول ،یک خاموش کننده بسیار فعال و کارامد
برای حالت های سه تایی با طول عمر زیاد می باشد .غلظت
تعادلی اکسیژن محلول در بسیاری از حالل ها حدود 1
میلی موالر است .بنابراین برای اندازه گیری فسفرسانس
معموال الزم است که اکسیژن محلول حذف شود و یا اینکه
نمونه به حالت جامد درآید .اکسیژن ،برای ترکیبات
فلورسانس کننده ای مثل هیدروکربن های آروماتیک نیز

kSبیان می شود . kSثابت تشکیل کمپلکس بین فلوروفور و
خاموش کننده می باشد .ذکر این نکته حائز اهمیت است که
خطی بودن نمودار استرن-وولمر برای هر دو نوع خاموشی
برخوردی و ایستا صدق می کند .بنابراین سوال اینجاست
که چگونه می توان این دو نوع خاموشی را از یکدیگر
تشخیص داد .خاموشی دینامیک و ایستا را با توجه به
وابستگی متفاوت آن ها به دما ،ویسکوزیته و یا اندازه گیری
طول عمر فلورسانس می توان تشخیص داد .با توجه به
اینکه خاموشی دینامیک جزء فرایندهای تحت کنترل نفوذ
می باشد ،دمای باالتر منجر به نفوذ سریعتر و افزایش تعداد
برخورد و در نتیجه افزایش خاموشی برخوردی می گردد.
در مقابل ،دمای باالتر باعث شکست پیوندهای ضعیف در
ساختار کمپلکس های متشکل از فلوروفور و خاموش کننده
شده و در نهایت کاهش خاموشی ایستا را در پی دارد.
بنابراین افزایش دما این دو نوع خاموشی را در خالف
جهت یکدیگر تحت تاثیر قرار می دهدنکته دیگر برای
تشخیص این دو نوع خاموشی اندازه گیری طول عمر است.
طول عمر در خاموشی ایستا تحت تأثیر قرار نمی گیرد .در
صورتی که طول عمر در حضور و عدم حضور خاموش
کننده یکسان باشد خاموشی ایستا و در غیر اینصورت
دینامیک خواهد بودخاموشی ایستا و برخوردی به صورت
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باشد انتقال انرژی با کارایی بیشتری انجام شده است.

 -0-5واکنش های حالت برانگیخته :ملکول هایی که در
حالت برانگیخته هستند می توانند با سایر ملکول ها واکنش
داده و به ترتیب زیر تشکیل کمپلکس دهند:
S1+Q→S1.Q
اگر  Qمتفاوت از ملکول آنالیت باشد به کمپلکس در حالت

شکل  - 2الف) خاموشی برخوردی و ب) خاموشی ایستا.

برانگیخته Exciplex،گفته می شود .در صورتی که ،Q

 - -5خاموشی برد بلند (Long-range Quenching):

انتقال انرژی می تواند بین ملکول ها و بدون برخورد نیز

مولکول آنالیت در حالت پایه باشد به آن  Excimerگفته می

صورت گیرد .این غیر فعال سازی غیر تابشی را خاموشی

شود .این کمپلکس های برانگیخته انرژی اضافی خود را از

برد بلند یا خاموشی فورستر ) (Förster Quenchingمی

طریق گرما به ملکول های حالل می دهند ،می توانند به

نامند .دلیل این پدیده می تواند کوپل شدن دو قطبی-

یون های حالل پوشی شده تفکیک شوند و یا فوتون نشر

دوقطبی بین ملکول دهنده (ترکیب لومینسانس کننده) و

کنند .تشکیل  Excimerتنها در صورتی که غلظت آنالیت

ملکول پذیرنده (خاموش کننده) باشد .فاصله بین ملکول

باال باشد (بیش از  1میلی موالر) اتفاق می افتد.

دهنده و پذیرنده که به آن فاصله فورسترFörster Distance

گفته می شود ،در مورد خاموش کننده های کارآمد بین 24
تا  54آنگستروم می باشد و می تواند به  144آنگستروم نیز
برسد .انتقال انرژی برد بلند در مواردی که طیف نشری
مولکول دهنده و طیف جذبی ملکول پذیرنده همپوشانی
کنند مؤ ثر می باشد .شرط دیگر این است که ضریب جذب
مولکولی دهنده در ناحیه همپوشانی باال باشد .سرعت انتقال
انرژی با افزایش غلظت ملکول پذیرنده افزایش می یابد چرا
که فاصله میانگین بین ملکول ها با افزایش غلظت کمتر می
شود .وابستگی میزان خاموشی به غلظت خاموش کننده
پیچیده بوده و از مدل استرن-وولمر تبعیت نمی کند .در
خاموشی برد بلند ،خاموش کننده با جذب انرژی از

آسایش مولکول برانگیخته طی فرآیندهای مختلفی اتفاق می
افتد .در بسیاری از موارد این آسایش از مسیر غیرتابشی
است .از همین روست که بسیاری از سامانه های مولکولی
نشر لومینسانس انجام نمی دهند .برای برخی از مولکول

های آلی با ساختار خاص ،نشر لومینسانس اتفاق می افتد.
لذا چنین مولکول هایی از مسیر ت تابشی به سطح پایه باز
می گردند .گاه فرآیند تابش با برخی فرآیندهای آسایش
غیرتابشی نیز همراه می شود .در این حالت مقداری از
انرژی نور برانگیختگی ،صرف فرآیندهای غیرتابشی شده و
در نتیجه انرژی بازتابش ایجاد شده طول موج بلندتر (انرژی
کمتر) دارد.

فلوروفور به حالت برانگیخته می رود .معموال خاموش
کننده توسط فرایندهای غیرتابشی غیرفعال می شود .هر
چند در برخی موارد خاموش کننده ها می توانند لومینسانس
کنند .به این نوع لومینسانس ،حساس شده می گویند .توسط
شدت سیگنال فلورسانس حساس شده می توان به میزان
کارامد بودن انتقال انرژی بین ملکول دهنده و پذیرنده پی
برد به این مفهوم که هر چه نشر نور ملکول پذیرنده بیشتر
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دوگانه تابش الکترومغناطیسی به عنوان ذره و موج ،نه تنهدا

متناقض یکدیگر نبوده بلکه مکمل یکدیگر نیز هستندد .بدر

8

اساس تئوری موجی ،تابش الکترومغناطیسی از دو مدؤلدفده
میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی ساخته شدهاسدت .ایدن
میدان ها در حال انتشار موج در محیط ،بدر یدکددیدگدر و

5

همچنین بر جهت پیشروی موج عمود هستند (شکل(1
ف

مطالعه برهمکنش تابش الکتدرومدغدنداطدیدسدی بدا مداده

اسپکتروسکوپی نامیده می شود .تابش الکترومغناطیسی که با
شکل  -1میدان های الکتریکی و مغناطیسی تابش الکترومغناطیسی

مؤلفه هایی همچون طول موج ،فرکانس و سرعت مشخص
می شود ،دارای یک خاصیت دوگانه ذره و موج اسدت .در
حقیقت می توان تابش الکترومغناطیسی را به صورت ذرات
مجزا به نام فوتون در نظر گرفت که انرژی آنها متناسب بدا
فرکانس تابش است .طیف الکترومغناطیسی ،امواج رادیویی
تا پرتو های گاما را در بر می گیرد که بر حسب فرکانسشان
به نام های گوناگونی خوانده می شوند .در طیف سدندجدی

فرابنفش /مرئی ،جذب تابش الکترومغنداطدیدسدی بداعدث
برانگیخته شدن الکترون های الیه ظرفیت اتم ها و مولکدول
ها می شود .این انتقاالت الکترونی در اتم ها باعث ایدجداد
تعدادی خطوط جذبی باریک می شود اما در مولکدول هدا
پیک های جذبی پیوسته و پهن را به دست می دهند.

میدان الکتریکی تابش الکترومغناطیسی باعث به وجود آمدن
پدیدههایی

مانند

عبور ،Transmission

انعکاس

 ،Reflectionانکسار یا شکست  Refractionو جذب
 Absorptionدر هنگام برهمکنش با ماده می شود .میدان
مغناطیسی تابش الکترومغناطیسی نیز در فرآیند جذب امواج
مربوط به فرکانس های رادیویی در رزونانس مغناطیسی
هسته ای ) (Nuclear Magnetic Resonanceمؤثر است.
بنابراین در اینجا تنها میدان الکتریکی تابش الکترومغناطیسی
به علت مؤثر بودن در پدیده های فوق مورد بررسی قرار
می گیرد .شکل مؤلفه های مرتبط با میدان الکتریکی را نشان
می دهد .

-1خصوصیات کلی تابش الکترومغناطیسی:

اسپکتروسکوپی  Spectroscopyعلمی است که برهمکندش
تابش الکترومغناطیسی را  Electromagneti radiationبدا

ماده را مورد مطالعه قرار می دهد.در این گونه برهم کدندش
ها تابش الکترومغناطیسی را می توان به عنوان مجموعه ای
از بسته های انرژی مجزا به نام فوتون ) (Photonدر ندظدر
گرفت .همچنین تابش الکترومغناطیسی عالوه بر خاصدیدت
ذره ای دارای خاصیت موجی نیز هست .این خصدوصدیدت

دامنه) (Amplitude Aموج ،طول بردار میدان الکتریکی تدا
نقطه بیشینه ) (Maximunموج است .زمان الزم در واحدد
ثانیه برای عبور دو بیشینه یا دو کمینه متوالی از یک ندقدطده
ثابت در فضا ،دوره ) (Period pنامیده می شود .در حقیقت
 ، pزمان الزم برای یک نوسان کامل موج است .طول موج
) ( a elength - λمسافت بین دو قله یا دو دره مدتدوالدی
(دو بیشینه یا دو کمینه متوالی) است که واحد آن مدعدمدوال
واحد های مشتق شده از متر است .بسدامدد (فدرکداندس

* مهدیه یزدانی (نویسنده اول)  -دانشجوی دکتری تخصصی  -شیمی  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم پایه گروه شیمی
* محسن سروری (نویسنده مسئول)  -دکتری تخصصی  -شیمی  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم پایه گروه شیمی
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شکل  -تغییر در طول موج هنگام عبور از محیط های مختلف

) Frequencyتعداد نوساناتی است که میدان مغناطیسی در

سرعت تابش بستگی به محیطی دارد که پرتو از آن عبور

واحد زمانی ثانیه انجام میدهد و با هرتز ) ( zاندازه گیری

می کند .پس با توجه به معادله ( ،)2می توان نتیجه گرفت

می شود .فرکانس برابر با معکوس  pاست .عدد مدوجدی

که طول موج تابش هم بستگی به خصوصیات محیطی دارد

) ،( a enumber σیک راه دیگر برای توصدیدف تدابدش

که از آن عبور می کند .زیرنویس  iدر معادله ()2ین موضوع

الکترومغناطیسی است .عدد موجی عکس طول موج است و

را نشان می دهد .شکل تغییرات در طول موج هنگام عبور

واحد آن  cm-1است .عدد موجی یک معیار مناسدب اسدت

تابش از هوا به شیشه و برعکس را نشان می دهد .سرعت

چرا که با فرکانس و همچنین انرژی پرتو تدابدش نسدبدت

انتشار تابش الکترومغناطیسی با ورود به محیط های مادی

مستقیم دارد .توان ) (Power Pتابش ،انرژی باریکه ای از

نسبت به خل کاهش می یابد .این پدیده به علت برهم

موج است که در هر ثانیه به سطح معینی می رسد .شددت

کنش میدان الکترومغناطیسی تابش با الکترون های پیوندی

) ، (Intensity Iتوان در واحد زاویه فضدایدی اسدت .ایدن

موجود در ماده رخ می دهد.

کمیت ها با مجذور دامنه ) (Aمرتبط اند .می تدوان اندرژی

از آنجایی که فرکانس پرتو تابش شده ثابت و از

یک فوتون را به طول موج و فرکانسش ربط داد (معادله )1

خصوصیات منبع است ،طول موج و در نتیجه سرعت پرتو

که در آن  Eانرژی با واحد ژول ) ( و فرکانس )، ( z s-1

در هنگام خروج از خل و ورود به یک محیط مادی کاهش

و  hثابت پالنک ( )0.0 ×14- 0ژول ثانیه ،و  cسرعت نور

می یابد .شکل

نشان می دهد که طول موج و سرعت

(  ) .44×14متر بر ثانیه ،در خل و  λطول موج) (mتابش

پرتو هنگام عبور از هوا به شیشه  % 4کاهش می یابد.

الکترومغناطیسی است .فرمول ( 1و ) نشان می دهد که
انرژی یک فوتون متناسب با فرکانس و عکس طول موج آن
است  .نکته ی دیگر اینکه فرکانس یک پرتو ،تنها وابسته به
منبع تابش آن است و بدون تغییر باقی می ماند .در مقایسه،

-

به مطالعات کمی و کیفی انجام شده در اثر برهم کنش های
ماده با تابش الکترومغناطیسی ،آنالیز های اسپکتروشیمیایی
گفته می شود .به طور کلی این آنالیز ها با محدوده وسیعی
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شکل  - 0طیف الکترومغناطیسی

-

از فرکانس سروکار دارند .این محدوده ،امواج رادیویی تا
پرتوهای

گاما

را

در

برمیگیرد.

میتوان

امواج

الکترومغناطیسی را بر حسب فرکانسشان به نام های

تقریبا تمامی الکترون ها موجود در اتم ها  ،یون ها و

گوناگونی خواند :امواج رادیویی ) ،(Radiowa esریزموج

مولکول ها ،در دمای اتاق ،در پایدار ترین تراز انرژی خود

) ،(Microwa eفروسرخ (مادون قرمز ،زیر قرمز Infrared

هستند و اصطالحا گفته می شود که ماده در حالت پایه

)  )،IRنور مرئی ) ،(Visible Visفرابنفش ( ltra iolet

) ، Vپرتو ایکس )(X-rayو پرتو گاما (γ-ray) .این نام ها
به ترتیب افزایش فرکانس(کاهش طول موج) مرتب شده اند

 Ground stateقرار دارد .اگر به هر نحوی (گرمایی ،نوری،
الکتریکی ،واکنش شیمیایی )...،الکترون های ماده ،برانگیخته
 Excitedشوند ،به ترازهای انرژی باالتر خواهند رفت .در

(شکل  .) 0همانطور که مشخص است کسری از طیف

این حالت ها اصطالحا گفته می شود که ماده در حالت

الکترومغناطیسی که به چشم انسان قابل رؤیت است (نور

برانگیخته قرار دارد .گاهی اوقات انرژی وارد شده در حدی

مرئی) ،تنها ناحیه کوچکی از کل بازه را شامل می شود.

است که باعث جدا شدن الکترون از ماده و یونیزاسیون می

همچنین به خاطر داشته باشید با وجود اینکه چشم انسان

شود .دو فرضیه مهم در تئوری کوانتومی وجود دارد.

تنها قادر به رؤیت پرتو های ناحیه مرئی است  ،روش های

فرضیه اول  :هر ذره بنیادی (اتم ها ،یون ها و مولکول ها)

 IR Visاغلب

مجموعه منحصر به فردی از حالت های انرژی دارد (هر

روشهای نوری نامیده می شوند .این امر به علت وجود جنبه

کدام از این حالت ها مقدار انرژی مشخصی دارند) که پایین

های مشابه دستگاهوری و شباهت برهم کنش های تابش

ترین آنها حالت پایه است .وقتی حالت انرژی یک گونه

الکترومغناطیسی با ماده در این نواحی می باشد.

عوض می شود ،مقدار انرژی مشخص و معینی که متناسب

اسپکتروسکوپی در نواحی طیفی V

با تفاوت بین تراز های انرژی اش است جذب یا ساطع می
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شکل  -5تراز های انرژی در اتم ها (راست) و مولکول ها (چپ)

کند.

هسته ناشی می شود .به این حالت های انرژی ،تراز های

فرضیه دوم  :وقتی که ماده یک تغییر حالت به یک تراز

انرژی الکترونی )(Electronic statesگفته می شود .مولکول

انرژی دیگر انجام می دهد که منجر به جذب یا نشر می

ها عالوه بر داشتن ترازهای انرژی الکترونی ،ترازهای انرژی

شود ،در حقیقت یک فرکانس یا طول موج معین از تابش

ارتعاشی Vibrational statesو چرخشیRotational states

الکترومغناطیسی را جذب یا نشر می کند .این فرکانس یا

هم دارند .این تراز ها به ترتیب از ارتعاش بین اتمها در

طول موج ،ویژگی منحصر به فرد ماده بوده و دقیقا برابر

مولکول و از چرخش مولکول ها حول مرکز جرمی

است با تفاوت بین دو تراز انرژی که تبادل الکترونی بین

خودشان در فضا ناشی می شود .در نمودار سطوح ترازهای

آنها اتفاق افتاده است .معادله  0این موضع را نشان می دهد

انرژی ،ترازهای چرخشی متعددی در بین دو سطح ارتعاشی

که در آن *Eانرژی تراز باالتر و  E0انرژی تراز پایین تر

و ترازهای ارتعاشی متعددی نیز در بین سطوح ترازهای

است.

الکترونی قرار می گیرند .بر این اساس هر تراز الکترونی
تراز های ارتعاشی و هر تراز ارتعاشی نیز به نوبه خود

()0
برحسب اینکه طیف سنجی در کدام ناحیه طیفی انجام شود
و کدام خصوصیات تابش (جذب ،نشر ،عبور ،پراکندگی،
انعکاس و )...بررسی شود ،نوع انتقاالت الکترونی ودر نتیجه
نوع طیف سنجی و دستگاهوری متفاوت خواهد بود .

در نامگذاری طیف بینی ،جذب فرآیندی است که در آن

یک گونه شیمیایی در یک محیط شفاف به طور گزینشی
فرکانس های خاصی از تابش الکترومغناطیسی را تضعیف
میکند (شدت آن را کاهش می دهد) .در ناحیه فرابنفش /
مرئی ،انرژی تابش الکترومغناطیسی در حدی است که
باعث انتقاالت الکترونی در الکترونهای الیه ظرفیت
 Valence electronsمی شود .برای اتم ها و یون ها در

ترازهای چرخشی خاص خود را دارد .هر کدام از این
حاالت انرژی حدود ده مرتبه نسبت به یکدیگر کوچکترند
(شکل (.5

در جذب اتمی ،باریکه ای از تابش فرابنفش و مرئی از یک
محیط حاوی اتم های گازی عبور می کند و تنها فرکانس
های کمی توسط جذب در اتم تضعیف می شوند .چون اتم
ها فقط دارای تراز های انرژی الکترونی هستند ،طیف
جذبی اتم ها شامل تعدادی خط )(Line Spectraجذبی
باریک است .شکل  0طیف جذبی فرابنفش  /مرئی برای اتم
های سدیم گازی است .محور عمودی جذب Absorbance
است که مقیاسی از درجه تضعیف پرتو تابش است.

حالت عنصری انرژی هر تراز از حرکت الکترون ها اطراف
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بین میرود و خط های مربوط به تفاوت در تراز های انرژی

چرخشی محو می شود .عالوه بر این ،در محلول ،به دلیل
برخورد های موجود با مولکول های حالل ،انرژی ترازهای
ارتعاشی مختلف به طریق نامنظمی تغییر می کنند .در این
حالت ،انرژی یک تراز معین در مجموعه ای از مولکول ها
شکل توزیع گوسی ) زنگوله مانند) را به خود می گیرد.
نتیجه این عمل پهن شدگی خط است .این اثر در حالل
های قطبی مانند آب (شکل قسمت( cدر مقایسه با محیط
های هیدروکربن غیر قطبی آشکارتر است (شکل

قسمت)b.
در حقیقت انرژی کلی )( Eمربوط به یک مولکول با رابطه

شکل  -0طیف جذبی برای بخار اتم سدیم

در مقابل هنگامی که مولکول ها با تابش فرابنفش و مرئی

زیر نشان داده می شود:

برانگیخته شوند متحمل هر سه نوع انقاالت کوآنتومی فوق
می شوند الکترونی ،ارتعاشی ،چرخشی .جذب مولکولی
معموال به یک یا چند نوار جذبی Band spectraالکترونی
منجر می شود که هر یک ازآنها از تعداد بی شماری خط
مجزای نزدیک به هم تشکیل شده است .هر خط از انتقال
یک الکترون از حالت پایه به یکی از چندین حالت انرژی
ارتعاشی وچرخشی مربوط به هر حالت انرژی الکترونی
برانگیخته حاصل می شود  .از آنجا که تعداد بی شماری
حالت های ارتعاشی و چرخشی وجود دارد ،و چون انرژی
آنها تفاوت کمی دارد ،تعداد خط های موجود در نوار نوعی
زیاد است و فاصله آنها از یکدیگر بسیار ناچیز است .شکل
قسمت  aکه قسمتی از طیف جذب مرئی برای بخار ،1
 5 ،0 ،2تترازین است ،ساختار ظریفی Fine Spectrum or

 Fine Structureرا نشان می دهد .در حالت گازی ،مولکول
های تترازین به اندازه کافی از یکدیگر جدا هستند تا به

عبارت آخر انرژی انتقالی مولکول را به نمایش می گذارد.
این انرژی از انتقال کل مولکول در فضا یا به عبارت دیگر
از حرکت مرکز جرم مولکول در سه بعد  Z Y Xناشی
می شود .همانطوری که گفته شد انرژی چرخشی ،انرژی
مربوط به چرخش مولکول حول گرانیگاه آن و انرژی
ارتعاشی ،به طور کلی مربوط به ارتعاشات اتم ها در
مولکول است .اما انرژی الکترونی ،انرژی مربوط به انتقاالت
الکترونی در اوربیتال های بیرونی مختلف مولکول است.
مثال در شکل  0انتقاالت مربوط به برانگیخته شدن بیرونی
ترین الکترون تک سدیم از حالت پایه اوربیتال 3sبه
اوربیتال های 3pو 4pو 5pاست .در مولکول ها انتقاالت
در اوربیتال های مولکولی اتفاق می افتد .این اوربیتال ها از
ادغام اوربیتال های اتمی حاصل می شوند (شکل (

طور آزاد ارتعاش و چرخش کنند .تعداد زیادی خط جذبی
تک حاصل از تعداد زیاد حالت های انرژی ارتعاشی/
چرخشی به وضوح آشکار است .با این وجود ،در حالت
متراکم یا در محلول آزادی برای چرخش تا حد زیادی از
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شکل  -طیف های جذبی مرئی ترکیب  5 ،0 ،2 ،1تترازین

شکل  -تولید اوربیتال های مولکولی از ادغام اوربیتال های اتمی

تابش الکترومغناطیسی با ماده در ناحیه فرابنفش  /مرئی
صحبت شده است.

در این مقاله توضیح کلی در مورد تابش الکترومغناطیسی،
رفتار دوگانه موج -ذره ی آن ،خواص و پارامترهای موج،
انواع انتقاالت در اتم ها و مولکول ها و نحوه بر هم کنش

فهرست
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-

در این بخش انواع گونه های مولکولی را بررسی می کندیدم

8

که تابش فرابنفش یا مرئی را جذب می کنند و بنابراین مدی
توانند توسط طیف بینی جذبی تعیین مقدار شوند .سه ندوع
کلی از انتقاالت الکترونی باعث جذب در طیدف سدندجدی
فزابنفش مرئی هستند .این انتقاالت در سده دسدتده از

6

ترکیبات دیده می شود :دسته اول جذب توسط مدولدکدول
ف

های آلی ،دسته دوم جذب توسط گونه های معدنی و دسته

جذب ) (Absorbanceفرآیندی است که در آن یک ماده به

طور گزینشی ،انرژی فرکانس های خاصی از تابش
الکترومغناطیسی را جذب نموده و در نتیجه پرتو تابشی
اولیه را تضعیف می کند .طیف سنجی فرابنفش و مرئی،
جذب تابش الکترومغناطیسی توسط ماده در ناحیه
فرابنفش  /مرئی است .مولکول های آلی ،گونه های معدنی
و کمپلکس های انتقال بار سه دسته مهم از جاذب ها در
طیف سنجی فرابنفش و مرئی هستند .مهمترین انتقاالت
ترکیبات آلی مربوط به دو انتقال  nبه * πو πبه * πاست.

الکترونهای مسئول جذب در گونه های معدنی در اوربیتال
های  dو  fقرار دارند و جذب انتقال بار در کمپلکس ها نیز
محصول یک نوع فرآیند اکسایش/کاهش درونی است.
ممکن است تمام انرژی یک فرکانس از تابش توسط ماده
جذب نشود .عبور ) ( transmittanceمقیاسی از کمیّت نور

سوم جذب توسط کمپلکس های انتقال بار.

دسته اول جذب های مربوط به انتقاالت الکترونی الکترون
های موجود در اوربیتال های ( nاوربیتال غیر پیوندی (σ

(اوربیتال پیوندی) و ( πاوربیتال پای) است .اینگونه
انتقاالت بیشتر در مولکول های آلی انجام میشوند
(شکل .) 1برای آشنایی بیشتر با ترکیبات آلی می توانید به
مقاله شیمی ترکیبات کربن مراجعه نمایید .به طور کلی دو
نوع الکترون مسئول جذب فرابنفش  /مرئی در مولکول های
آلی هستند .الکترون های پیوندی که مستقیما در تشکیل
پیوند شرکت دارند (مانند الکترون های  )σو بنابراین با
بیش از یک اتم همراهند و الکترون های خارجی غیر
پیوندی( الکترون های  nکه تا حد زیادی حول اتم هایی
مانند اکسیژن ،هالوژن ها ،گوگرد و نیتروژن (هترواتم ها)
مستقرند .طول موج مشخصی که در آن یک مولکول آلی
تابش را جذب می کند به این که چه مقدار الکترون های

جذب نشده است .جذب نیز یک کمیّت بدون واحد است
که با غلظت رابطه مستقیم دارد .قانون بیر-المبرت (Beer-

) Lambertرابطه ی بین جذب و غلظت را بیان می کند.

یکی از عواملی که بر طیف های جذبی اثر می گذارد
قطبیّت حالل است که بر حسب نوع انتقال می تواند باعث
ایجاد انتقال در فرکانس نور قابل جذب (انتقال قرمز به
سمت فرکانس های کمتر یا آبی به سمت فرکانس های
بیشتر شود.

مختلف محکم پیوند شده اند بستگی دارد .الکترون های
پیوندی در پیوند های یگانه مانند کربن-کربن یا کربن-
هیدرژن به حدی محکم نگهداشته می شوند که برانگیختن
آنها به انرژی هایی متناظر با طول موج هایی زیرnm 1 4

که در ناحیه فرابنفش خال ) (Vacuum Vقرار می گیرند،
نیاز دارد .طیف های پیوند یگانه برای مقاصد تجزیه ای زیاد
مورد مطالعه قرار نگرفته اند .
ترکیبات آلی حاوی پیوند های دوگانه یا سه گانه Multiple

* مهدیه یزدانی (نویسنده اول)  -دانشجوی دکتری تخصصی  -شیمی  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم پایه گروه شیمی
* محسن سروری (نویسنده مسئول)  -دکتری تخصصی  -شیمی  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم پایه گروه شیمی
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شکل  -1انتقاالت الکترونی در مولکول ها

 Bondsمعموال پیک های جذبی مفیدی را نشان می دهند.

دارای اتمهایی با زوج الکترون های آزاد مشاهده می شود.

زیرا الکترون ها در پیوندهای سیرنشده nsaturatedنسبتا

این گونه جذب ها در نواحی  154تا  254نانومتر قرار

شل نگه داشته می شوند (معموال الکترون های (πو بنابراین

میگیرند .البته تعداد گروه های عاملی که این انتقال را دارند

به سهولت برانگیخته می شوند .گروه های عاملی آلی سیر

اندک است .اکثر انتقاالت ترکیبات آلی بر اساس انتقال

نشده ای که در ناحیه فرابنفش و مرئی جذب دارند را

الکترون هایشان از اوربیتال های  nو  πبه* πاست .یعنی دو

اصطالحا رنگساز ) (Chromophoreمی گویند .ترکیبات آلی

انتقال  nبه* πو  πبه * πاینگونه انتقاالت نیازمند وجود یک

حاوی گوگرد) ، (Sبرم ) (Brو ید ) (Iنیز در ناحیه فرابنفش

گره غیر اشباع در مولکول است و نسبت به انتقاالت قبلی

جذب می کنند ،زیرا این عناصر دارای الکترون های

نیازمند انرژی کمتری هستند.

غیرپیوندی هستند که در مقایسه با الکترون های پیوندی

دسته ی دوم ،جذب های مربوط به یون های کمپلکس و

یک پیوند سیر شده راحت تر برانگیخته می شوند و بنابراین

مولکول های معدنی است .طیف های این گونه ها مشابه با

به آسانی توسط فوتون ها برانگیخته می گردند .پس با توجه

طیف های ترکیبات آلی است ولی یک پیک جذبی پهن

به مباحث فوق ،انتقاالت الکترونی ممکن با الکترون های

است ایجاد می نماید .طیف های مربوط به النتانیدها و

موجود در اوربیتال های σ ،nو πبه این ترتیب اند (شکل

اکتینیدها ) (Actinides)،(Lanthanidesیک استثنای مهم

)1؛ انتقاالت  σبه* σ ،σبه* π ،πبه* σکه احتیاج به انرژی

است .از آنجا که به ترتیب الکترون ها در ترازهای 0 fو 5f

زیادی دارند .به طور مثال جذب پیوند

 C-متان  σبه *σ

مسئول جذب نور هستند ،این الکترون ها توسط دیگر

در طول موج  125نانومتر است .جذب های مربوط به این

الکترون های اتم (که در اوربیتال هایی با اعداد کوانتومی

معمولی دیده نمیشوند.

اصلی بزرگتر هستند) پوشیده شده  Shielding Effectو

جذب های مربوط به انتقاالت  nبه * σدر مولکولهای

بنابر این از آثار خارجی حفظ می شوند .این امر باعث می

انتقاالت در طیف های -Vis
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شود که نوار های جذبی حاصله باریک شوند (پیک پهنی

حاصل می شود که جذب یک فوتون ،یک الکترون را از

مشاهده نمی شود) .دلیل آن است که الکترون های مسئول

لیگاند به فلز یا از فلز به لیگاند در کمپلکس های فلزات

جذب تقریبا تحت تأثیر ماهیت گونه های پیوند شده

واسطه ارتقاء دهد .این رفتار با رفتار یک رنگساز آلی

(محیط شیمیایی) و الکترون های بیرونی قرار نمی گیرند .با

 Organic Chromophoreکه در آن الکترون برانگیخته در

چند استثناء ،یونها و کمپلکس های  1عنصر در اولین دو

اوربیتال مولکولی است (معموال الکترون ها در اوربیتال های

سری واسطه ،در حداقل یکی از چند حالت اکسایش خود

مولکولی  nو* ، πتفاوت دارد .رنگ قرمز کمپلکس آهن

رنگی اند (در ناحیه مرئی فعالند) .جذب تابش مرئی توسط

) (IIIتیوسیانات مثالی از جذب انتقال بار است .در این

این گونه ها شامل انتقاالت الکترون ها بین اوربیتال های d

کمپلکس جذب یک فوتون به انتقال یک الکترون از یون

پرشده و پرنشده ای است که بر اثر لیگاند های پیوند شده

تیوسیانات به اوربیتالی منجر می شود که عمدتا مربوط به

به یون های فلزی از نظر انرژی با هم تفاوت دارند .اختالف

یون آهن ) (IIIاست و محصول عمدتا شامل آهن ) (IIو

بین اوربیتال های

(dو بنابراین موقعییت پیک جذبی

رادیکال تیوسیانات است.

مربوطه) به حالت اکسایش عنصر ،موقعیت آن در جدول

-

تناوبی و نوع لیگاند پیوند شده به آن بستگی دارد.

- -

در نهایت دسته ی سوم جذب متناظر با انتقال بار است .این
گونه انتقاالت بیشتر در کمپلکس های آلی و معدنی انجام
می شوند و به آنها کمپلکس های انتقال بار Charge

شکل  2باریکه ای از تابش را نشان می دهد که از درون
الیه ای از محلول با ضخامت ( b )cmو غلظتی معادل  cبا
واحد  Mاز گونه جاذب عبور کرده است.

 Transfer Complexes-CTCمیگویند .این انتقاالت دارای
حساسیت بسیار باالیی هستند و ضرائب جذب مولی
بسیارباالیی دارند (در ادامه در مورد ضریب جذب مولی
صحبت خواهیم کرد) .یک کمپلکس انتقال بار متشکل از
یک گروه الکترون دهنده  Electron Donorو یک الکترون
پذیرنده  Electron Acceptorاست .هنگامی که کمپلکس
تابش را جذب می کند ،یک الکترون از دهنده به اوربیتالی
منتقل می شود که عمدتا مربوط به گیرنده است .بنابراین

شکل  -2کاهش توان باریکه ای از تابش توسط یک محلول جاذب

حالت برانگیخته درنتیجه یک نوع فرآیند اکسایش  /کاهش

در اثر برهم کنش بین فوتون ها و ذرات جاذب ،توان

درونی رخ می دهد .در حقیقت طیف های انتقال بار هنگامی

باریکه از  P0به  Pکاهش می یابد .طبق تعریف،

شکل  -قانون بیر-المبرت)(The Beer-Lambet Law
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شکل  -0تغییرات در انتقال  πبه* πدر اثر افزیش پالریته حالل

شکل  -5تغییرات در انتقال  nبه  πدر اثر افزیش پالریته حالل

عبور Transmittance Tکسری از تابش فرودی است که

(A= -Log10 (T) = Log10 (P0 P) )2

توسط محلول عبور داده می شود (معادله  .)1عبور اغلب به

افزایش در تضعیف توان باریکه تابش عبور کرده از محلول

صورت درصد گزارش می شود.

به معنای افزایش جذب و کاهش عبور است .در صورتی که

()1

T= P P0

خروجی یک طیف نورسنج هم بر حسب عبور و هم بر

- -

حسب جذب درجه بندی شود ،بر طبق معادله  2مقیاس

جذب ) (Absorbance Aتوسط معادله  2تعریف می شود :

جذب باید لگاریتمی باشد .شکل خروجی یک طیف نور
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شکل  -0انتقال های

ypochromic

yperchromic

ypsochromic

Bathochromic

سنج را نشان می دهد.مقیاس های خروجی روی برخی

موالریته (مول بر لیتر) و  bبر حسب  cmبیان شود ،ثابت

طیف نور سنج ها بر حسب درصدعبور خطی اند .به طوری

تناسب ضریب جذب مولی نام دارد و با نماد  εمشخص می

که در شکل نشان داده شده است ،در این صورت مقیاس

گردد (معادله).

های جذب باید لگاریتمی باشند

()0

 εمشخص می گردد (معادله (0

که در این صورت واحد  εبرابر است با  L cm-1mol-1.به

رابطه بین جذب و غلظت توسط قانون بیر-المبرت را بیان

عبارت دیگر εمقدار تابش جذب شده در واحد غلظت

می شود .این قانون در حقیقت بیان می کند که یک رابطه

است .در حقیقت εبرای یک ماده مشخص ثابت است وبه

تابعی خطی بین کمیّت اندازه گیری شده در یک روش

ماهیت گونه ،نوع حالل و طول موج پرتو عبوری بستگی

جذبی ) (Aو کمیّت مورد بررسی (غلظت آنالیت )cوجود

دارد .بنابر این با کاهش غلظت ،جذب کاهش یافته تا

دارد (معادله (.

ضریب جذب مولی ثابت بماند .در نهایت این طور انتظار

( )

A = Log10 (P0 P) = abc

A = εbc

می رود که یک ترکیب با  εباال (مثل کمپلکس های انتقال

در رابطه باال  aثابت تناسب به نام ضریب جذب

بار) به طور مؤثری تابش را جذب کند و بنابراین در غلظت

 Absorption or Extinction Coefficientو  bطول مسیر

های کم هم به دلیل جذب شدید ،قابل شناسایی و تعیین

تابش از درون جاذب (محفظه حاوی نمونه ،سل Cellاست

مقدار باشد.

(شکل .) 2از آنجایی که جذب کمیّتی بدون واحد nit less

در نهایت باید ذکر شود که قانون بیر-المبرت تنها در

است ،واحد ضریب جذب طوری است که واحدهای  bو c

توصیف رفتار جذب محلول های رقیق موفقیّت دارد و

را حذف میکند .چنانچه غلظت در معادله( ) بر حسب

معموال در غلظت های بزرگتر از  M 4.41فاصله های

177

روشهای شناسایی نانوساختارها -طیف سنجی نوری -قسمت ششم :طیف سنجی جذبی فرابنفش و مرئی

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

میانگین بین ذرات جاذب به حدی کاهش می یابد که هر

علت ،کاهش سطح انرژی * πبیشتر از  πخدواهدد بدود(*π

ذره بر توزیع بار همسایه های خود اثر می گذارد .این بر هم

سطح قطبی و  πسطح غیرقطبی است) .این امر باعدث مدی

کنش توانایی ذرات را برای جذب یک طول موج معین

شود که در این حالت فاصله بین ترازهای انرژی کمتر شدده

تابش تغییر میدهد .انحرافات از قانون بیر-المبرت همچنین

و انرژی کمتری برای انجام این انتقال الکترونی الزم باشد و

به این علت مشاهده می شود که ضریب جذب مولی به

در نتیجه پیک جذب به سمت طول موج هدای بدلدنددتدر

ضریب شکست محلول ) (Refracti e Indexبستگی دارد.

(انرژی و فرکانس های کمتر) برود .به این حالت اندتدقدال

بنابراین اگر تغییرات غلظتی باعث تغییرات قابل توجهی در

قرمز ) (Red Shift Bathochromic Shiftو یدا Positi e

ضریب شکست محلول بشود ،انحرافاتی از قانون بیر-

 Sol atochromismمیگویند.

المبرت مشاهده می شود .به طور کلی این اثر در غلظت

حالت دیگر حالتی است که با افزایش قطبیت حالل ،حالت

های کمتر از M 4.41کوچک و به ندرت قابل توجه است.

پایه پایدارتر شود؛ مثل انتقال  nبه *( πشکل  .)5در این
حالت به علت کاهش سطح انرژی  nنسبت به * ،πفاصله

-

همان طوری که مطرح شد طیف های فرابنفش  /مرئی اکثرا

بین ترازهای انرژی بیشتر شده و انرژی بیشتری بری انجام

در محلول های رقیق آنالیت ثبت می شوند .البته در مدورد

این انتقال الکترونی الزم خواهد بود و در نتیجه پیک جذب

ترکیبات فررار ،طیف های مفید تر هنگامی به دست می آیند

به سمت طول موج های کوتاه تر فرکانس های بلندتر می

که نمونه به صورت گاز آزمایش شود .حالل ،برای طدیدف

رود .به این حالت انتقال آبی ypsochromic

Blue shift

بینی فرابنفش مرئی باید در طول این ناحیه شفاف بداشدد

 shiftو یا  Negati e sol atochromismمی گویند.

(جذب نداشته باشد) و مقدار کافی آنالیت را برای تدولدیدد

دو اصطالح دیگر هم در مورد تغییرات طیفی در این ناحیه

ال مشخص در خود حل کند .عالوه بدرایدن،
پیک های کامال

به کار برده میشودypochromic Shift

احتمال برهم کنش حالل با گونه جاذب هم باید مد ندظدر

 Shiftکه به ترتیب مربوط به کاهش و افزایش در  εاست

باشد دیده شده که وقتی طیف جذبی یک گونه در حدالل

مزدوج شدن Conjugation C=C-C=C C=C-C=O Ph-

های مختلف با قطبیت)  ، Polarityپالریته ( های مختدلدف

 C=Cمعموال باعث ایجاد yperchromic Effect

ثبت شده است؛ موقع ّییت ،شدت و شکدل طدیدف تدحدت

همزمان باعث  Bathochromic Shiftمی شود (شکل.)0

تأثیراین تغییر قطبیدت قدرار گدرفدتده اسدت .عدبدارت

و yperchromic

و

-

 Sol atochromismبرای توصیف تغییرات طیف جذبی در

همانگونه که در باال ذکر شد ،فرآیند جذب نور در خصوص

اثر تغییر قطبیت محیط کدار بدرده مدی شدود .پددیدده

مولکول های آلی معموال به برانگیختگی الکترون های

 Sol atochromismناشی از اثر تغییر در ساختار الکتروندی

موجود در اوربیتال های مولکولی نسبت داده می شود .

و توزیع بار در حالت های پایه و برانگیخته با تغییر پالریتده

برخی از نانوذرات فلزی (به طور ویژه  Auو ) Agرفتار

محیط است .اگر دریک انتقال الکترونی یک حالت اندرژی

جذبی مشابهی را نشان می دهند .به دلیل فقدان اوربیتال

قطبی تر از حالت دیگر باشد باشد ،افزایش پالریته حدالل

های مولکولی در ساختار نانوذرات فلزی ،جذب نور در این

ال در
باعث پایدارتر شدن این حالت انرژی می گردد .مدثدال

مورد به پدیده تشدید پالسمون سطحی (Surface Plasmon

انتقال  πبه* πبا افزایش قطبیت حالل ،سدطدح اندرژی *π

) Resonance-SPRمربوط است به طور ساده می توان گفت

پایدارتر از سطح انرژی  πخواهد شد (شکل )0و به همدیدن

که دریایی از الکترون های غیرمستقر بر سطح یک نانوذره
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 صحبت شدهSol atochromism آبی و قرمز و پدیده ی

SPR  در فلزاتی خاص (که مشخصا قابلیت.فلزی شناورند

 محلول های کلوئیدی برخیSPR  همچنین رفتار.است

 جذب نور منجر به تشدید نوسان این،)را نشان می دهند

.نانوذرات فلزی به صورت مختصر ارائه گردیده است

 رنگ محلول های کلوئیدی.الکترون های سطحی می شود
طال و نقره با اندازه ذرات نانو به همین پدیده ربط داده می
 و همچنین مقاالت مربوطSPR  در مقاالت تخصصی.شود
)به نانوذرات فلزی (به خصوص نانوذرات فلزات نجیب

فهرست

.  پرداخته می شودSPR بیشتر به مقوله
-

 انواع مولکول های،در این مقاله در مورد انتقاالت الکترونی
 انتقال،المبرت- قانون بیر،جاذب در ناحیه فرابنفش مرئی

ا
، عبدالرضا سالجقه: جلد دوم ترجمه، مبانی شیمی تجزیه، هالر، وست، اسگوگ.1
.)1 4( ، مرکز نشر دانشگاهی: تهران.دوم

 چا.ابوالقاسم نجفی

. http: teaching.shu.ac.uk hwb chemistry tutorials molspec
u isab1.htm
.http: www .chemistry.msu.edu faculty reusch VirtTxt ml
Spectrpy V-Vis spectrum.htm u
. Skoog D. A. oller F. . Crontch S. R. Principles of
Instrumental Analysis th edition Canada:Da id ar
ris ( 00 ).
. http: teaching.shu.ac.uk hwb chemistry tutorials molspec
beers1.htm
. Reichardt C. (Ed.) Sol ents and Sol ent Effects in Organic
Chemistry rd edition Germany: iley-VC ( 00 ).
. emmateenejad B. Yazdani M. Sharghi . Effects of
sol ent and substituent on the electronic absorption spec
tra of some substituted Schiff bases: A chemometrics
study Spectrochimica Acta Part A Vol. 1 pp. 1 –
0 ( 01 ).
. Ingle . D. Crouch S. Spectrochemical Analysis
SA:Prentice- all Inc. (1
).
. ones M. R. Osberg . D. Macfarlane R. . Langille M.
R. Mirkin C. A. Templated Techniques for the Synthe
sis and Assembly of Plasmonic Nanostructures Chemi
cal Re iews 111
–
( 011).
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اجزای اصلی دستگاه طیفسنج جرمی شامل موارد زیر
میشود:


9

سیستم ورود نمونه  (Sample Inlet):هدف این قسمت،
واردکردنمقدارمیکروییازنمونهبهدرونمنبعیوناست
که میتواند مستقیما یا از طریق واسط های دستگاه
کرماتوگرافی(مانندکرماتوگرافیمایعیاگازیاالکتروفورز

1

موئینه) صورت گیرد .در مورد دوم ،ترکیبات شیمیایی که
در دستگاه های کروماتوگرافی یا الکتروفورز جدا سازی
طیف سنجیجرمییکیازکاربردیترینتکنیکهایآنالیز
درشیمیاست.اینروشجهتآنالیزعنصری،آنالیزسطح
وجهتاهدافکمیوکیفیصورتمیگیرد.اجزایاصلی
دستگاهشاملمنبعیون،تجزیهگرجرمیوآشکارسازیونی
میباشد.طراحیهایمختلفیازایندستگاهباکارآییهای

شدهاند،بهترتیبواردطیفسنججرمیشدهواطالعات

تجزیهایمختلفیازآنهابهدستمیآید(برایاطالعات
بیشترمیتوانیدبه مقالهکروماتوگرافیمایعباکارآیی باال
مراجعهنمایید
منبع یون  (Ion Source):اجزای نمونه بوسیله بمباران با
الکترونها،فوتونها،یونهایامولکولهابهیونهایگازی

متنوعارائهشدهاست .


تبدیل میشود یا اینکه یونش بوسیله ی انرژی گرمائی یا

طیفسنجیجرمی،Mass Spectroscopyیکیازقویترین

الکتریکیتامینمیشود.خروجیمنبعیونجریانیازیونهای

تکنیک ها در شیمی تجزیه است .این تکنیک در گستره

گازیمثبت(اکثراوقات)یامنفیباانرژیجنبشیمتفاوت

وسیعیازجملهآنالیزعنصری،Elemental Analysisآنالیز

است که سپس به درون تجزیه گر جرمی شتاب داده

سطح (با اصالح و تغییر در روش) اندازه گیری جرم
مولکولی،شناساییساختارمولکولی،بررسیواکنشپذیری
فاز گازی و برای تعیین غلظت اجزای یک نمونه بهکار
گرفته میشود .این روش بهطور گستردهای تقریبا برای

میشود.اکثریونهایایجادشدهتکبارند )(Single Charge
وبنابرایننسبت  m/zبهسادگیبرابرباجرمیوناست.

 تجزیه گر جرمی  (Mass Analyzer):مسئول جداسازی
یونهابراساس  m/zاستکهمشابهتکفامسازدرطیف

شناساییتمامعناصرموجوددرجدولتناوبیکاربرددارد.

سنجنوریعملمیکند؛بااینتفاوتکهبهجایجداسازی

اساساهراتمیامولکولیکهتوانایییونیزهشدنوانتقالبه
فاز گازی را داشته باشد ،میتواند توسط این تکنیک مورد
تجزیهقرارگیرد.

 m/zجدامیکند.

آشکارساز ) (Transducerیون:باریکه ی هریک از یون

-

طیف سنج جرمی)، (Mass Spectrometerدستگاهی است
کهبرایآنالیزجرمیاستفادهمیشود.اساسکارایندستگاه

جداسازییونهایمتحرکازیکدیگربراساسنسبتجرم
بهبار )(m/zاست.

طولموجهاییکطیفنوری،یونهارابراساسنسبت

هایجدا شده توسط تجزیه گر جرمی را به یک عالمت
الکتریکیتبدیلمیکند.

 پردازشگرعالمت:دادههاپردازششدهودرحافظهیک
رایانهذخیرهمیشوند.دادههایبدستامدهدرنهایتثبتیا
نمایشدادهمیشود.

الهه طالبانپوربیات (نویسنده اول)  -دکتری تخصصی  -شیمی  -دانشگاه شیراز
محسن سروری (نویسنده مسئول)  -دکتری تخصصی  -شیمی  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم پایه گروه شیمی
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اجزایدستگاهطیف     
سنججرمی
شکل       -0
  

شکل            -
یونیزاسیونافشانهالکترونی
 
میشود:
بهخاطرواکنشپذیریبسیارباالییونهایتولیدشده   ،

انجام عملیات بر روی آنها باید در خال بسیار باال انجام
شود.منبعیون،تجزیهگرجرمیوآشکارساز،درشرایط در بین روشهای یونیزاسیون افشانه ،یونیزاسیون افشانه
خالباال(فشار01-8تا01-5تور)قراردارند.اجزایدستگاه الکترونی ) (Electrospray Ionization- ESIبیشترینکاربرد
طیف سنج جرمی بهطور شمایی در شکل  0نمایش داده رادارد.اینروشبیشتردرموردنمونههایناپایداردربرابر
شدهاست.

گرما بهکار می رود .اعمال تحریک الکتریکی بین بخش

درادامهانواعواصولحاکمبرهریکازاجزاذکرشدهبه ورودی نمونه (مانند لوله ی موئینه) و الکترود کمکی
طورمختصرموردبررسیقرارمیگیرد.
- -

) ، (Counter Electrodeموجب تولید مستقیم قطره های
باردار از محلول نمونه میشود .مولکول (مولکولها) ی

ای باردارشده،ازسطحقطرههایاسپریشدهواجذبشدهو
وابستهبهخصوصیاتفیزیکیوشیمیایینمونه،روشه  
                   
از مسیرباقیماندهدرطیفسنجیجرمیراطیمیکنند.باریون
ی  
رود .ی ک  
کارم ی   
متفاوتیبراییونیزهکردننمونهبه  
           
فاکتورهایاساسیدراینانتخاب،پایداریگرمائینم  ون  ه مولکول های تولید شده (مثبت یا منفی)وابسته به عالمت
                 
اده پتانسیلاعمالیدارد.
هارروشبراییوانیزاسیوناست ف 
طورکلیاز              
است.به    
  
- -
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-

در این مورد از یونیزاسیون ،مولکولهای نمونه در حالت
بخار توسط پرتوی از الکترونهای پر انرژی ((ev 01

بمبارانمیشود.دربرخیروشهانیزازپرتوهایپرانرژی
از تابش الکترومغناطیس استفاده میشود .در نتیجه این
برخورد،الکترونیازباالترینترازالکترونیخارجشدهو
فرمیونیگونهتولیدمیگردد.بهدلیلانرژیزیادموجوددر
اینفرایند،یونمولکول()Molecular Ionتولیدشدهمیتواند
به یون مولکول های کو کتر تبدیل شده یا د ار نوآرایی
شود .یون مولکول عبارتاز یونیاست کهجرم مولکولی
ماده اولیه را داشته و لذا (بهجز باردار بودن) تفاوت

الف
ای ح اص ل  ه ( )[M-H] - MH+ب  رخ   
یونمولکوله  
     

یونیزاسیونبرخوردالکترونبهیونمولکولهایکو ک ت ر
                      
ن
تمایلبرایجذبپروتونبرایانجام ای  
تبدیلنمیشوند               .
     
ت
واکنشیکپارامترتعیینکنندهاست.بطورمثالدر ح ال  
              
ای
ازمولکوله  
یونمثبتبایدتمایلبرایجذبپروتون      M
              
گازیواکنشگربیشترباشد(.البتهانواعمختلفیازواکنش ه ا
                 
      
میتواندانجامشود).
از
برایمثالدرزیر،مکانیسمیونیزاسیونشیمیاییبرای گ  
                   
کهبیشترازگازهایواکنشگردیگرتمای ل ب  ه
آمونیاک)                (G
  
جذبپروتونوانتقالانرژیدارددرزیرآوردهشدهاست:
                     

هایمادهاولیهندارد.اینمتدرادرمورد

ساختاریبامولکول
ترکیباتفرارمیتوانبکاربست(شکل).3

فشار به کار برده شده ( )torr -1.0در منبع یون طوری
بهینه شده است که میزان برخورد ها و در نتیجه میزان
واکنشانجامشدهدرواحدزمانبهبیشترینمقدارممکن
رسیدهوبنابراینباالترینحساسیتبدستآید .

بهطور خالصه میتوان گفت ،از آن جهت که در روش
یونیزاسیون شیمیایی ،نمونه بهجای پرتوهای پرانرژی با
یون ها(کهمسلماانرژیبرخوردیکمتریدارند)برخورد

شکل             -3
یونیزاسیونبرخوردالکترون
 

میکند،یونیزاسیونمالیمترخواهدبود.لذابرخالفروش

-

- -

برخورد الکترون ) ،(EIاجزای ساختاری نمونهی اصلی

یونمولکولگونهیموردنظر،دراثرواکنشمولکولهای د ارشکستشدیدینمیشوند.ازآنجاکهساختاراولیه
گازی نمونه ) (Mبا یون مولکول های گازی واکنشگر زیاد تخریب نمیشود ،آنالیزهایی جهت شناسایی کیفی و
( معموال آمونیاک ،متان و ایزوبوتان) حاصل میشود .این ساختاری نمونه معموال بر پایه این روش یونیزاسیون
واکنش در حقیقت یک واکنش انتقال پروتون Proton
صورتمیپذیرد .


 Exchangeدرفازگازیاستکهدردوحالتزیرصورت
میگیرد:

 GH+ + M ------> MH+ + Gحالتیونمثبت
حالتیونمنفی G-H]- + M ------> [M-H]- + G

- -

یونیزاسیونواجذبی ) (DIبراثرتابشپرتوپرانرژیبهسطح
ودرنتیجهواجذبشدنیونازسطحنمونهفراهممیآید.
شماییازیونیزاسیونواجذبیدرشکل  4نمایشدادهشده
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است.میتوان با توجه به نوع پرتوی انتخابی (لیزر ،یون و
الکترون)روشهاییبراییونیزاسیونواجذبی،ذکرکرد.

اگرازلیزربهعنوانپرتویپرانرژیاستفادهشود،اینمت  د
                    
زم ی ن ه )Matrix
یونیزاسیون،یونیزاسیونلیزریبهکمک  
                
(Assisted aser Desorption Ionization - MA DI

(گ  ون  ه
ت 
).دراینروش،آنالی  
نامیدهشدهاست(شکل      5
        
موردتجزیه)درشبکهبلوریمادهیآلی(بعنوانزمینه ی ا
                   

شکل            - 4
شماتیکیونیزاسیونواجذبی
  

رار
ماتریکس)قراردادهشدهوتحتتابشاشعهیلیزر ق   
                 
(م ع م  والال
زر 
میگیرد.ماتریکستواناییجذباشعهیلی   
              
ون
واجذبویونیزاس ی   
لیزرباع        
)رادارامیباشد   .
    nm 330
نمونهوزمینهمیشودکهدرنتیجهیآنیونهایگازی ب ا
                     
دن)
بارمثبت(برایمثالپروتوندارشدنیاکاتیوندارش   
                
یایونهاییبابارمنفی(برایمثالپروتونزدایی)ت  ول ی  د
               
در
ون  
میشود.البتههنوزمکانیسمدقیقواجذبویونیزاسی   
                  
ون ب  ه
نیست.نمونهدرایننوعیونیزاسی   
اینمتدمشخ             
    
و
زر  
صورتجامداست.بهدلیلماهیتپالسیتابش ل ی   
              
از
محدودهیجرمیموردآنالیز،معموالدرهنگاماستفاده  
                   
اینتکنیک،ازتجزیهگرجرمیزمانپرواز )
               

اده
استف 
  (T

میشود.درموردآنالیتهایباجرممولکولیباالMA DI ،
                

ار
ی ب ا ب  
کوله ای  
یونمول  
یونمولکولهایتکبارو      ESI
        
       
ندگانهتولیدمیکند.

اگرازپرتوییازیونها(معموالگالیوم)بهعنوانپرتویپر

انرژیاستفادهشود،اینروش،پرتوییونیمتمرکز ش د ه
)( ocused Ion Beam - IBنامیدهشده اس ت (ش ک ل
.)6مطابقشکل،6پرتوییازیونهایاولیهیگالیم،دراثر
برخوردباسطحنمونهباع کندوپاشمقدارکمیازنمونه
بصورتیونهایتکبار(یونهایثانویه)وخنثیوالکترونها
میشود.باعبورکردنپرتوییونیاولیهازسطحنمونهوب ا
جمعآوریسیگنالهایمربوطبهیونهایثانویهیاالکترونه ا
میتوانازاینمتدبرایتصویربرداریازسطحاستفادهکرد.
اینروشبهویژهدرتکنیکطیفسنجیجرمییونثانویه
)(SIMSبهعنوانمنبعیونمورداستفادهقرارمیگیرد.عل ت
استفادهازگالیومبهدلیلماهیتعدمواکنش پ ذی ری آن
است.برایتولیدپرتویاولیهازیونهایگالیومازمنبعیونی

شماتیکMA DI
شکل   -5
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 ،Magnetic Sectorتجزیهگر جرمی  هارقطبی
 ،Quadrupoleتله یون  ،Ion Trapزمان پرواز Time of
 light - Tمیباشند .
- - -

درایندستگاه،یونهایحاصلازمنبعیون،درابتداازیک
میدانالکتروستاتیکیخمیده ) (ESAعبورمیکنند.اینمیدان
بااستفادهازدوصفحهیفلزیباانحنایمالیمکهبهیک
پتانسیل DCمتصل است فراهم میآید .اثر این پتانسیل
محدودکردن انرژیجنبشی یون مولکولهای خروجی از

شکل               -6
اساسعملکردپرتویونیمتمرکزشده
 

اینقسمتبهمرحلهبعد(قطاعمغناطیسی)است.
فلزمایع ) ( iquid Metal Ion Sourceاستفادهمیشود.

یون هایباانرژیبیشتروکمترازمقدارمیانگینبهترتیب
بهباالوپائینشکاف ESAبرخوردکردهوحذفمیشوند

- -

عملمیکند).باریکهیونمولکولی

برایجداسازییونمولکولهایتولیدشدهدرمنبعیونبر (مثلیکصافی–فیلتر-
اساسنسبت ، m/zازاصولفیزیکیمتفاوتیمیتواناستفاده خارج شده از  ESAبا انرژی جنبشی یکسان،سپس وارد
کرد.انواعمتداولیازتجزیهگرجرمیدرطیفسنججرمی قطاع مغناطیسی میشود و یونها براساس جرمشان جدا
استفادهمیشودکهشاملتجزیهگرجرمیقطاعمغناطیسی

میشوند.مسلما یونهای سنگینترباسرعتکمترویون

شکل                -0
اساستجزیهگرجرمیقطاعمغناطیسی
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شکل               -8
اساستجزیهگرجرمیزمانپرواز
 
اساساینتجزیهگرجرمیرانشانمیدهد.
های سبکتر با سرعت بیشتر در میدان مغناطیسی حرکت                  
- - -

میکنند.بنابرایندراینتجزیهگرابتداتوسطانرژیجنبشی

(بار)وسپستوسطجرمشانجدامیشوند.شکل  0اساس قلباینتجزیهگر ،هارمیلهیموازیاستکهبهعنوان
اینتجزیهگرجرمیرانشانمیدهد.
- - -

هایتولیدشدهازیکمنبعیونپالسیمان ن د
یونمولکول             
     

الکترودبکار میرود .میله های مقابل بصورتالکتریکی به
هممتصلهستند.یکزوجبهپایانهیمثبتوزوجدیگر
بهیکپایانهیمنفیبهیکمنبع  DCمتغییرمتصلاست.

ط عالوهبرپتانسیل، DCبههرزوجازمیلهها،پتانسیلهای
 MA DIیا ) ( Pulsed iquid Metal Ion Gunت  وس  
میدانالکتریکیقویمتناسببافرکانساعمالپالس(اماب ا  ، ACبا فرکانس رادیویی که  081درجه خارج از فازند،
                
 اعمال میشود .در این نوع تجزیه گر ،یون ها به وسیله
آن گ اه
یکتاخیرزمانی)درمنبعیون،شتابدادهمیشوند .
             
از پتانسیل  5تا   01ولتبهفضایدرونیمیلهها،شتابداده
هایشتابدارازداخلیکلولهسوقیعاری  
یونمولکول                 
     
میدانالکتریکیبطولیکمترعبورمیکنند.ازآنجایی ک  ه میشوند.اعمالوافزایشهمزمانولتاژهای ACو  DCروی
                   
رژی میلههایالکترودی،باع میشودرویمسیرحرکتیونها
دارای ان    
تمامیونهایواردشدهبهلولهبطورایدهال   
                 
ت بین   4میلهتاثیربگذاردوبنابراینتمامیونهابجزآنهایی
جنبشییکسانهستندسرعتحرکتآنهادرلوله نس ب  
                   
عکسباجرمدارد.ذراتسبکترزودتروذراتسنگی ن ت  ر کهمقدار مشخ  m/zدارند،بهمیلهها برخوردکنندو به
                   
رار مولکولهایخنثیتبدیلشوند(حذفشوند (.بنابرایناز
دیرتربهآشکارسازمیرسند.ازنقطهنظرتفکیکو ت ک   
                   
رواز طیفوسیعیازیونهابانسبت، m/zیونهاییباگستره
ان پ    
زم  
پذیری،دستگاههاییبرپایهتجزیهگرجرمی  
                  
هارقطبی یمحدودیاز  m/zبهآشکارسازمیرسند.طیفسنجهای
نسبتبهتجزیهگرهایجرمیقطاعمغناطیسیو     
                   
ون مبتنیبرتجزیهگرجرمی هارقطبیارزانترومقاومتراز
ایتبخشیکمتریهستند.اماعواملیه م    
دارایر              
   
ی مشابه های قطاع مغناطیسی هستند .این دستگاه دارای
ره ج  رم  
وگس ت  
ت 
سادگی،مقاومبودن،دسترسیراح  
           
ایتیراجبرانمیکند.شکل 8سرعتپویش ) (Scanningباالوبنابراینزمانآنالیزبسیار
نامحدودتاحدودیایننار           
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هارقطبی
اساستجزیهگرجرمی
شکل         -9
 
-

کمی است .شکل   9اساس این تجزیه گر جرمی را نشان
میدهد .

در این مقاله اساس دستگاه طیفسنج جرمی و اجزای

- -

تشکیلدهندهیآنآوردهشدهاست .یونیزاسیونافشانهای،

بعدازجداسازییونمولکولهابراساسنسبت ، m/zبر یونیزاسیون برخورد الکترون ،یونیزاسیون شیمیایی و
اثربرخورداینذراتباآشکارساز،سیگنالالکتریکیایجاد یونیزاسیون واجذبی راهکارهای ارائه شده جهت ایجاد
میشود.تکثیرکنندهالکترون  Electron Multiplierفنجان یون هاازسطحنمونهموردتجزیه(منابعیونی)هستند.یون
فارادی  araday Cupازایندستهانددراینآشکارسازها ،تولید شده بر اساس نسبت  m/zدر یک تجزیهگر جرمی
پس از برخورد یون به یک سطح حساس تابش کننده جداسازی و سپس آشکارسازی میگردد .تجزیهگرهای
الکترون،الکترونهایاولیهایجادمیشوند.درساختاریک جرمیمعمول،تجزیهگرهایقطاعمغناطیسی ،هارقطبیو
تکثیرکنندهالکترون،الکترونهایاولیهبهصورتمتوالیبا زمانپروازراشاملمیشود .ازآشکارسازهایمورداستفاده
میتوانبهتکثیرکنندهالکترونوفنجانفارادیاشارهکرد .
الکترودهای تکثیرکننده  Dynodeبرخورد نموده و سیگنال 

تقویت می شود .نسبت به طراحی ساخت آشکارساز ،دو
ساختار دینود پیوسته Continuous Dynodeو Discrete
برایتکثیرکنندههایالکترونیارائهشدهاست.

Dynode

سیگنالخروجیدرنهایتبهپردازندهوازآنجابهصفحه
منتقلمیشود.

نمایشگریادستگاهثبات )(Recorder
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اجزاءباطراحی وعملکرد مختلفارائه شدهاست .مقاله

حا ربهصورتاختصاصیبهطیفسنجهایمورداستفاده

9

درروش تصویربرداری جرمیو خصوصاروش  SIMS
میپردازد.


ازمیانتمامیتجزیهگرهایجرمیذکرشده،بهخصوص
به منظور تصویر برداری در مقیاس نانو ،تجزیه گر جرمی

2

هارقطبی،زمانپروازوقطاعمغناطیسیبیشترینکاربردرا
م ص

دارند .هم نین برای اینکه بتوان از طیفسنجی جرمی

ر

به منظور آنالیز شیمیایی سطح نانو ذرات و جزئیات در
مقیاسنانوموادطبیعیومصنوعی،ازتکنیکهایمختلفی
استفاده میشود .تصویربرداری طیف سنجی جرمی یکی از
تکنیک های آنالیز مولکول ها در سطح است .روش های
متفاوت از طیف  سنجی جرمی ،توانایی تصویر برداری
شیمیاییراداشتهولیدراینبین،طیفسنجیجرمییون
هایثانویه ) (SIMSجزئیاتیدرمقیاسنانورافراهممیکند.
طیف سنجی جرمی یون های ثانویه یکی از حساسترین و
دقیقترینروشهایآنالیزمواددرمقیاسبسیارکو کودر

غلظتهایبسیارکماست.
به منظور آنالیز شیمیایی سطح نانو ذرات و جزئیات نانو
مواد طبیعی و مصنوعی ،از تکنیک های مختلفی استفاده
میشود.تصویربرداریطیفسنجیجرمی Secondary Ion

 Mass Spectroscopy - SIMSیکیازتکنیکهایتجسم
مولکولهایقرارگرفتهبرسطحاست.روشهایمتفاوت
از طیف سنجی جرمی ،توانایی تصویر برداری شیمیایی را
داشتهولیدراینبینطیفسنجیجرمییونهایثانویه،

جزئیاتی در مقیاس نانو را فراهم میکند .در مقاله
طیف سنجیجرمیبهطورعمومیدرخصوصاینروش
وبخشهایاساسیدستگاهطیفسنججرمیصحبتشده
است (برای اطالعات بیشتر لطفا به این مقاله مراجعه
فرمایید).هم نیندرمقالهذکرشده،انواعمختلفیازاین

بعنوانیک تکنیک تصویربرداری استفاده کرد ،باید مرحله

یونیزاسیونبررویسطحجاحالتصورتبگیرد.بنابراین
دراینبین،یونیزاسیونواجذبی )(Desorption Ionization

در تصویربرداری طیفسنجی جرمی گزینه ای مناسب
میباشد .از نظر تکنیکی امکان استفاده از هر سطحی (از
جمله مواد در مقیاس نانو) برای عکسبرداری دو بعدی
وجوددارد  .البتهبهدلیلیکسریمسایلعملی(تفکیک
پذیری فضایی مناسب ،حساسیت و غیره )تصویربرداری
طیفسنجیجرمیتنهابرایطیفسنجیجرمییونهای
ثانویه)MA DI  ،(SIMSو یونیزاسیون واجذبی افشانه ی
الکترونی ) (DESIبهصورتتجاریموجودمیباشد.دراین
میانتنها  SIMSتواناییتصویربرداریدرمقیاسنانورادارا
میباشد و بنابراین در این مقاله بررسی بیشتری در مورد
 SIMSصورتخواهدگرفت.
تفکیکباالیتصویربرداریبوسیلهطیفسنجیجرمییون
های ثانویه قابل رقابت با روش های مختلف در
تصویربرداریشیمیاییازجمله سایرروشهایمبتنی بر
طیفسنجیجرمی،طیفسنجیاشعه ایکس،طیفسنجی
ارتعاشی و تا حدودی طیفسنجی فلورسانس است .از
مزایایاینروشمیتوانبهمواردزیراشارهکرد:

 آماده سازی نمونه نسبتا ساده است و نیازی به نشاندار
کردن a elingنیست.
 اطالعات بدست آحالته ازتعداد الیه های اتمی کمی

الهه طالبانپوربیات (نویسنده اول)  -دکتری تخصصی  -شیمی  -دانشگاه شیراز
محسن سروری (نویسنده مسئول)  -دکتری تخصصی  -شیمی  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم پایه گروه شیمی
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)%بودهوبسیاریازذراتبیبارهستند.

بدست آحالته و بنابراین حساسیت سطحی باالئی دارد از0

ی) ،( -بار
نمونهبرداریصرفاازسطحونهحجمتودهایمادهانجام پرتوی یونهای اولیه میتواند یونهایی با بار منف 
میشود.


مثبت( ،) In+،Ga+،Cs+بصورت پرتوی پیوسته یا پالسی،

پذیراست.

)C+61،nBi+باشند .بیشتریونهایثانویهتشکیلشدهازدو

 آنالیزنمونههایمعدنیوآلی،هادیوغیرهادیامکان مولکولهای گازی خنثی یا خوشه یونی (،nAu+
 امکانحصولاطالعاتعنصریومولکولیدریکآنالیز الیه ی ابتدایی سطح است .پرتوی یونی اولیه برخوردی
وجوددارد.

فقط میتواند عالوه بر ناحیه ی برخورد ،سطح را به عمق

میتوانتفکیکپذیریجانبی ) ( ateral Resolutionرادر کمیازایننقطهتحتتاثیرقراردهد.درناحیهیبرخورد
مقیاسنانوفرهمآورد.

بدلیل انرژی زیاد در دسترس ،احتمال تشکیل فرم اتمی

 دارای حساسیت باال نسبت به بعضی از گرههای عاملی اجزایتشکیلدهندهنمونهبیشتروبادورشدنازایننقطه
احتمال تشکیل خوشهها یا قطعات مشخصه

قرارگرفتهبررویذراتدرمقیاسنانواست

در مقایسه با سایر روشهای ذکر شده برای تصویربرداری  Characteristic ragmentsاجزای نمونه بیشتر است.
شیمیایی،محدویتهاومعایبیبرایاینروشوجوددارد (شکل) 9اینحالتزمانیمشاهدهمیشودکه گالیجریان
یون هایاولیهکمباشد(کمترازحدایستا )(Static imit

ازجمله:

کاربردطیفسنجیجرمییونهایثانویه،نیازمندشرایط

 010یوناولیهبرسانتیمترمربع).بنابراینانتظارداریمکه

خالباالست.

دراینحالتبدونآسیبجدیبهسطح،عالوهبرتصویر

 محدودهیجرمیکهتوسطاینروشقابلبررسیاست برداری از سطح ،اطالعات شیمیایی (با استفاده از آنالیز
به   111دالتون محدود میشود وبنابراین در نمونه های جرمی یون مولکولهای تشکیل شده) از مولکولهای سطح
نمونه نیز به دست آورده شود .این روش که از  گالی

زیستیبامحدودیتروبروهستیم.

در حضور اثر مزاحمتی زمینه) ، )Matrix Interferenceجریانیونهایاولیهکم،استفادهمیشوداساسطیفسنجی
کمیسازی ))Quantitationدادههاپی یدهاست.

جرمییونهایثانویهایستا ) (Static SIMSمیباشد.

-

اگرپرتوییونهایاولیه ،گالیجریانیباالترازحدایستا

طیف سنجیجرمییونهایثانویهیکیازحساسترینو داشته باشند ،طیف  سنجی جرمی یون های ثانویه پویا
دقیق ترین روشهای آنالیز مواد درمقیاس بسیار کو ک   ) (Dynamicنامیده میشود .بهدلیل انرژی زیاد در روش
نانومترعمقوعرض  51نانومترودرغلظتهایبسیارکم پویا ،اجزای نمونه به فرم اتمی و به مقدار بسیار کم
است این روش ،با برخورد پرتویی از یونهای اولیه

خوشه های  ند اتمی (و البته یونهای مربوطه) پدیدار

) (Primary Ionsپر انرژی بروی سطح نمونه جا حالت خواهندشد.ازاینروشمیتواندرآنالیزعنصریدرحد
باع

شکسته شدن پیوندها و کندوپاش اجزای نمونه مقادیر بسیار کم ) (Trace Elemental Analysisبا

میشود.بهطور دقیق تراینپدیدهدراثرانتقالانرژیاز حساسیتباالاستفادهکرد.باتوجهبهوجودیونهایبسیار
یون های پرانرژی به اجزای نمونه اتفاق میافتد و ذرات واکنشپذیرSIMS،نیازبهشرایطخالبسیارباالدارد.

ی  SIMSبسیارمشکل
سطح بصورت ذرات خنثی و ذرات باردار واجذب کمیسازی ) (Quantizationدادهها 
می شوند.درصدذراتباردارواجذبشدهبسیارکم(کمتر است تا آنجا که این روش بیشتر برای آنالیزهای کیفی
177
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نواحیسطحتحتتاثیردربرابرپرتوییازیونهایاولیهدرطیف             
سنجیجرمییونهایثانویهایستا
شکل                         -01
  
بهمنظورتصویربرداریازسطحنمونهدستگاههای SIMS

) (Qualitativeمورد استفاده قرار میگیرد .البته میتوان از

روشهای کمومتریکس ) (Chemometricsبرای رفع این در دو حالت میکروردیاب) (Micro-Pro eیا ردیاب
مشکلاستفادهکرد .علتمشکلبودنکمیسازیدادههای

روبشی) (Scanning Pro eو ردیاب میکروسکوپ

 ، SIMSبازده ی یونهای ثانویه است که وابسته به بازده ) (Microscope Pro eبه کار میرود(.شکل  )0در حالت
کندوپاشواحتمالیونیزاسیونمیباشد.هردویاینموارد میکروردیاب،پرتوییونهایمتمرکزشدهدرراستایناحیه
توسط ویژگی های نمونه مورد آنالیز و نوع یونهای اولیه ی مشخصی از نمونه روبش میشود (Scanning).در این
مورداستفادهوزاویهیبرخوردآنباسطحنمونهبهشدت حالتباتابشاینپرتوبهقسمتیازناحیهیموردنظر،
تحتتاثیرقرارمیگیرند.برایمثالاگرباقیماندهیگازدر وجداسازی یون های ثانویه بر اساس نسبت ،z/mطیف
محفظهیآنالیزبتواندبررویمادهموردنظرجذبشود ،جرمی این ناحیه ذخیره و قسمتهای دیگر ناحیه ی مورد
بشدت بروی احتمال یونیزاسیون تاثیر میگذارد ،هم نین نظر بدین ترتیب آنالیز میشود تا اینکه کل ناحیه ی مورد
وجودناخالصیدرنمونهبازدهکندوپاشنمونهیموردنظر نظریاکلسطحنمونهروبششود.سپسبااستفادهازنرم
راکاهشمیدهد .

افزار تصویر طیف جرمی کل ناحیه ی نمونه ،را از روی

سهنوعدستگاه  SIMSبصورتتجاریبرایتصویربرداری طیف جرمی هر قسمت از نمونه ساخته میشود .مزیت
درمقیاسنانوموجودمیباشد:

روش میکروردیاب را میتوان سادگی عملکرد ،سازگار با

 –0ترکیب پرتوی پیوسته و قوی یون گالیم متمرکز شده

انواع تجزیه گر های جرمی و تکنیکهای یونیزاسیون ذکر

) ( IBبعنوانمنبعیونوتجزیهگرجرمی هارقطبییا کرد .متاسفانه در این روش اطالعات فضایی در مورد هر
قطاعمغناطیسی

ناحیهازسطحنمونهازدستمیرود.

  ترکیبتفنگیونفلزیمایعپالسیبعنوانمنبعیونو درحالتردیابمیکروسکوپی،پرتویپهنیازیونهایاولیهتجزیهگرجرمیزمانپرواز

تابیدهشدهوسپسیونهایثانویهبطورهمزمانازکلناحیه

  -3ترکیب پرتوی اولیه ای از یونهای واکنش پذیر و مورد نظر برای ساخت تصویر مورد استفاده قرار میگیرد.
بطوروا ح مشخ

تجزیهگرجرمیقطاعمغناطیسی
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توسطعواملزیرتعیینمیشود:

پهنایپرتوییونهایاولیه:کهپهنادرنصفارتفاعحداکثر

یونهایرسیدهبهآشکارسازرابرایساختتصویر،تعیین

کند .اگر از تجزیه گر جرمی مناسب (زمان پرواز و قطاع است،تعیینکنندهیتفکیکپذیریجانبینهاییاست.

مغناطیسی) ،آشکارساز حساس به موقعییت استفاده کنیم ،شدتسیگنالدرهرپیکسلازتصویر:کهبهنوبهخودتابع
می توانموقعیتهریونراحتیبعدازتشخی

مشخ

 نسبت) /Sنسبتسیگنالبهنویز)استکهباافزایشریشه

کرد.تصویرایجادشدهازاینردیاب،دارایتفکیکپذیری دومتعدادیونهایشمارششدهافزایشمییابد.
باالوغیروابستهبهپرتوییونیمتمرکزشدهاست.امانیاز تعدادیونهایشمارششدهدارایارتباطمستقیمبا گالی
به آشکارساز حساس به موقعییت باع

افزایش قیمت جریانیونهایاولیه،بازدهکندوکاشوبازدهیونهایثانویه

دستگاهمیشود.البتهاینروشسازگاربهتجزیهگرجرمی (وابسته به ماهیت نمونه و نوع یونهای اولیه)است .البته

خاص(زمانپروازوقطاعمغناطیسی میباشد).

پارامترهایدستگاهیهممانندکاراییآشکارسازوقدرت

عاملبسیارمهممرتبطباعملکردتصویربرداریدر ،SIMSعبوریونیدرتجزیهگرجرمیبررویاینمو وعتاثیر
تفکیک پذیری جانبی است .تفکیک پذیری جانبی حداقل گذاراست.

فاصلهبیندوقسمتازتصویراستبهطوریکهبصورت تباینتصویر  (Image Contrast) :عاملیاستکهبشدت
مجزاووا حقابلتمایزباشند.درحالتمیکروردیاباین تحتتاثیرتفکیکپذیریجرمی  Mass) (Resolutionقرار

نمایشمیکروردیابومیکروسکوپSIMS
شکل               - 00
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دارد.تاثیرتفکیکپذیریدوپیکدرطیفجرمیبستگی

بهعملکردتجزیهگرجرمیدارد.هر هتواناییتجزیهگر
جرمی در ایجاد تمایز بین دو نسبت  z\mبیشتر باشد،
تفکیک پذیری جرمی افزایش می یابد که بهنوبه ی خود
رویتباینتصویراثرگذاراست.
انحراف در ناحیه مورد بررسی Drift of The Area of
ie

این پدیده در حالتی که زمانهای اندازه گیری

طوالنیاستباع کاهشدرتفکیکپذیریجانبیمیشود .

میتوان این مشکل را با راهکارهایی که در زیر آمدهاند
کاهشداد.دستورالعملمیانگینگیریمناسب Appropriate

،Averaging Proceduresروبشهایتصادفییاپیدرپی
وهم نینباانجامآزمایشدرشرایطبهینه،میتوان میزان
نمونهایازتصویربرداریطیف         
سنجیجرمیباروش
شکل              -0
 

زماناندازهگیریوبنابراینانحرافدرناحیهیموردنظر
راکاهشداد.
-

SIMS

درصنایعنیمهرساناازتصویربرداریجرمیدرجهتکنترل

شناساییشیمیاییذراتدرمقیاسنانو(طبیعیوصنعتی) کیفی ) (Quality Controlو بررسی پروفایل عمقی نمونه
مو وع مورد بح در علم تجزیه است.از  SIMSمیتوان ) (Depth Profileاستفاده میشود .هم نین ناخالصیهای
میشود.

برایآنالیزذراتدرمقیاسنانودرمواردمتعددیاستفاده موجود در نمونه نارسانا با این روش مشخ
کرد.بهکارگیریتکنیک  SIMSباتفکیکپذیریباالجهت تجزیهیپلیمرهاینانوساختار(بخصوصنانوالیافپلیمری
بررسیساختارشیمیایینانوساختارهایمهندسیشدهبهکار و الیه نازک های پلیمری تشکیل شده با روش النگمیر-
بالجت)نیزبهخوبیبااینروشانجاممیگیرد.

گرفته میشود .نمایش نقشه توزیع عنصری (Elemental
) Mapذراتدرمقیاسنانو،اندازهگیرینسبتهایایزوتوپی کاربردهایی در زمینه آنالیز ساختاری سرامیک و شیشه،
و توصیف خصوصیات نانوذرات پوسته-هسته از این هم نین بررسی پدیدههای خوردگی از دیگر کاربردها
میباشد .
دستهاند .بررسی پخش ) (Distri utionنانوذرات در یک 
کامپوزیت یا در بافت های بدن از دیگر موارد کاربردی -

میباشد.درشکل ،3پخشعناصرگوگرد،مس،آرسنیک ،مقالهحا ربطورخاصبهبررسیطیفسنجیجرمییون
کربن -نیتروژن و کلر در یک نمونه موجود در هوا (Air-هایثانویهوکاربردآندرتصویربرداریجرمیمیپردازد.
) ornباروشتصویربرداری SIMSنشاندادهشدهاست .هم نینمعرفیکاربردهایمتنوعاینتکنیکجهتتصویر
دراینگونهازتصاویر،تغییررنگازسیاهبهسفیدنشان برداریشیمیاییازسطحنمونههاینانوساختاردرانتهاآمده

دهندهافزایشغلظتعنصرموردسنجشمیباشد.


است.

فهرست
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وباع شدهکهدانشمندانتازمانهاینسبتا اخیرازدرک

آن ها ،دوری جویند .بسیاری از وسایل فناوری مدرن ،به

11

مغناطیس و مواد مغناطیسی تکیه دارند؛ این وسایل شامل
ژنراتورهای الکتریکی ،ترانسفورماتورها ،موتورهای
الکتریکی،کامپیوترها،رادیو،تلویزیونواجزاءسیستمهای
تولیدصداوتصویرمیباشند.


1

ا

ا

ا

برای فعالیت در حوزه مواد مغناطیسی آشنایی هر  ند

مختصر با منشا مغناطیس ،انواع مواد مغناطیسی و ویژگی
هایهریکالزمبهنظرمیرسد .منشاوجودمغناطیسدر

همان طور که میدانیم نیروهای مغناطیسی توسط حرکت
ذرات باردار الکتریکی ایجاد میگردند؛ میدان مغناطیسی
یکمیدانمرکزینیستیعنیتکقطبیمغناطیسیوجود
ندارد.

اتمهااندازهحرکتزاویهایمداریواندازهحرکتزاویه
ای اسپینی الکترون ها است ولی تعیین جهت گیری
مغناطیسی نسبی الکترونهای واقع در یک یون که در یک
شبکهبلوریقرارگرفتهبهبرهمکنشبینالکترونهابستگی
دارد.طبیعیترینروشبرایدستهبندیخواصمغناطیسی
مواد توجه به پاسخگویی آنها به یک میدان مغناطیسی

شکل                      -0
میدانمغناطیسییکمیدانمرکزینیست(عدموجودتک
  

خارجی است .بر این اساس مواد مغناطیسی به فازهای

      
قطبیمغناطیسی

دیامغناطیس،پارامغناطیس،فرومغناطیس،پادفرومغناطیسو
فریمغناطیس تقسیمبندی می شوند .در این مقاله ابتدا به
منشاوجودمغناطیسدراتمهاوسپسبهبرهمکنشهای
بین اتمهای واقع در یک بلور و منشا این برهمکنش ها
نظری اجمالی خواهیم داشت .در ادامه به توصیف این
فازهایمغناطیسیپرداختهمیشود.
-

مغناطیس پدیده ای است که توسط آن مواد از خود ،یک

شکل                       -
میدانمغناطیسییکمیدانمرکزینیست(عدموجودتک
  

نیرویجاذبهیادافعهرانشانمیدهندیابررویمواددیگر
تاثیر می گذارند؛ این پدیده هزاران سال است که شناخته
شده است .با این وجود قوانین اصلی و مکانیزمهایی که
پدیدهمغناطیسیراتو یحمیدهدپی یدهودقیقمیباشند

      
قطبیمغناطیسی)

جریان بار الکتریکی یک سیم حلقهای باع ایجاد میدان
مغناطیسی در راستای محور حلقه میشود .بنابراین اصلی
ترینحاملخاصیتمغناطیسیدرجامدهاهمانالکترونها

* مهدی غضنفری ججین (نویسنده اول)  -دانشجوی دکتری تخصصی  -فیزیک  -دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه بخش فیزیک
* فهیمه بهزادی (نویسنده مسئول)  -دکتری تخصصی  -فیزیک  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم گروه فیزیک
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هستند.اینالکترونها 3.9×01واحدمغناطیسیe.m.u ،

خودشراحرکتو عیمیگویند.هریکازایندونوع

مغناطیسی Magnetic

حرکت ،دارای اندازه حرکت زاویهای مخصوص به خود

 electromagnetic unitsگشتاور

 momentدارند.درجامدهایمغناطیسیمثلآهنوکبالت ،است.

برهمکنشیبینالکترونهاوجودداردکهجهتالکترونها
را یک سو می کند .یک سپادمتر مکعب از این جامدها
حدود  01 3الکتروندارند،بنابراینگشتاورمغناطیسیکل
 013واحدمغناطیسیمیشود.جهتاینگشتاورمغناطیسی
کل محور آسان ناهمسانگردی نامیده میشود و با
ناهمسانگردیمغناطیسیتعریفمیشود.بهطورکلیمیتوان

منشاءخاصیتمغناطیسیراالکترونهایمتحرکدانست.
گر ه بعضی از هسته های اتمی دارای گشتاور دوقطبی
مغناطیسیدایمیهستندولیاثرآنها نان عیفاستکه
نمی تواند آثار قابل مالحظهای داشته باشد مگر تحت
شرایطخاصزیردماییکدرجهکلوینیاوقتیکهنمونه
تحتمیدانالکترومغناطیسبافرکانسیقرارگیردکهحرکت
تقدیمی هستهها را تشدید نماید .بنابراین نظریه های
مغناطیسدردرجهاولنظریهساختارهایالکترونیاست.

دربلورهاییونیالکترونهاکمابیشبهعنوانالکترونهای

راست:حرکتزمیندورخورشید         
:حرکتالکترون
شکل              -3
  

     
حولهسته

مقیدبههستههایخاصموردتوجهقرارمیگیرند.دربدو
ظهورنظریههایمغناطیس،آزمایشهایزیادینشاندادکه حرکت انتقالی به دور خورشید ،دارای اندازه حرکت
اندازهحرکتزاویهایکلیکالکترونوگشتاورمغناطیسی زاویهایمداری ) ( وحرکتو عیدارایاندازهحرکت
وابستهبهآنبزرگترازمقداریاستکهبهحرکتانتقالی زاویه ای اسپینی (یا بطور اختصار اسپین  Sاست) .بدیهی
آن نسبت داده میشد .بنابرین یک سهم ا افی که از استکهاندازهحرکتزاویه ایکلبرابربامجموعایندو

خصوصیتذاتیبایکدرجهآزادیداخلیناشیمیشد،به اندازهحرکتاست.
الکتروننسبتدادهشدو وناینخصوصیتدارایاثر -

مشابه  رخش الکترون حول محورش بود ،اسپین نامیده تاکنونمنشاءاصلیظهورمغناطیسکهاندازهحرکتزاویه
شد .دیراک نشان داد که اگر معادالت مکانیک کوانتمی ای مداری و اندازه حرکت زاویه ای اسپینی است ،مورد

بخواهدبهطورنسبیتیناورداباشدیکاندازهحرکتزاویه توجهواقعگردیدولیتعیینجهتگیریمغناطیسینسبی
الکترون هایواقعدریکیون،کهدریکشبکهبلوریقرار
ایا افیبرایالکترونوجودخواهدداشت.
برای فهم بیشتر کره زمین را در نظر بگیرید .کره زمین گرفتهبهبرهمکنشبینالکترونهابستگیدارد.درحالت
دارایدونوعحرکتو عیوانتقالیاست.حرکتآنبه کلیبرهمکنشهایمیانالکترونهارابهسهدستهتقسیم

دور خورشید را حرکت انتقالی و  رخش زمین به دور میکنند:
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شکل      - 4
اصلطردپائولی
  

الکترونکمینهمیگردد.

الکترون-

 )0برهمکنشکولنی
)برهمکنشاسپینمداری
)3اثرمیدانبلوری
- -

الف :بر همکنش کولنی که باع

می شود که اندازه

حرکتهای زاویه ای مداری با همدیگر جفت شوند و
هم نین اندازه حرکت های زاویه ای اسپینی به طور
غیرمستقیم از طریق اصل طرد پائولی با همدیگر جفت
شوند .برای بیشتر یونهایی که از لحاظ مغناطیسی مورد
توجه هستند تمایل به داشتن کمترین انرژی کولنی تعیین
می کند که کدامیک از حاالت تک الکترونی باید اشغال
شودو درنتیجه اندازهحرکت زاویهای مداریو اسپینی
تعیینخواهدشد.اینبرهمکنشبیانگرقاعدهاولودوم
هونددرموردتثبیت

و  Sاست.

اشکال            
ندجملهایهایالژور
شکل  - 5
  

قاعدهاولهوند:اشغالدوتائیفضایالکترون(دوالکترون
بااسپینمخالفدریکاوربیتال)بایستیبهدلیلنزدیکی
دو الکترون شامل دافعه الکتروستاتیکی الکترون -الکترون
زیادی باشد .اگر اشغال دوگانه کمینه باشد آنگاه انرژی
کمینه خواهد بود .یا به عبارت دیگر زمانی که بیشترین
اسپینهاییکسانوجودداشتهباشدانرژیکمینهخواهد
شد.

قاعده دوم هوند :با ار اء شرط اول ،اگر الکترون ها در
جهتهاییکسانب رخند،الکترونها،بیشترینزمانرا
دور از هم خواهند بود؛ در نتیجه دافعه الکتروستاتیکی

بیشترباشدتعدادحبابهای

بهعبارتدیگرهر همقدار

تابعموج(شکل ) -0بیشتراستدرنتیجهالکترونهادور
ازهممی مانندواثررانشکولنیراکاهشمیدهند.ازنظر
انرژی ،انرژی ار اء شده شرط اول بزرگتر از انرژیهای
مرتبطباار اءشرطدومهستند.برهمکنشکولنیهم نین
دهدکهپوستههایالکترونیپر،بهعلتصفرشدن


نشانمی
و  Sمربوطبهآنهانمیتوانندازخودخاصیتمغناطیسی
بروزدهند.

177

سیستم جامع آموزش فناوری نانو

روشهای شناسایی نانوساختارها -اندازه گیری خواص مغناطیسی  -قسمت اول :منشا مغناطیس مواد و برهم کنش بین الکترون ها

منفیاست،بنابراین

- -

جفتشدگیاسپینمداریکهطبقآناندازهحرکتهای

مثبتاست.مقدارانتظاریآنرا

زاویه ای مداری و اسپینی به طور مغناطیسی با یکدیگر

) (

جفتمی¬ شوندازاینحقیقتناشیمیشودکهحرکت
الکتروندرمدارش،میدانمغناطیسیایجادمیکندکهاین
میدان مغناطیسی بر روی اندازه حرکت زاویه ای اسپینی
اعمالمیشود .

درنظریهنسبیتنشاندادهمیشودکههامیلتونیمربوطبه
الکترون واقع در یک مدار اتمی جملهای به صورت زیر
خواهدداشت:

پارامتراسپین–مداریاثابتجفتشدگیمیگویند
قاعده سوم هوند از جفت شدگی اسپین– مدار نتیجه می
شود(شکل.)4-0ازآنجاکه

مثبت است اختالل ناشی از جفت شدگی اسپین – مدار
حالتهای تبهگنرامیشکافدوازرابطهزیر

()0

) (

کهدراثر ار وبمرجعبهدلیلحرکتنسبیالکترونو
نتیجه می شود که کمترین مقدار

پروتونساختهشدهاست.باتوجهبهاینکه میباشد:

متناظر با کمینه مقدار

انرژیخواهدشد.
()6

( )
هنگامی که در جمله وابسته به اسپین معادله پائولی وارد
کنیمبرهمکنشاسپین–مدار رامیدهد.

بااستفادهازتعریفمکانیککوانتومیتکانهزاویهایمدارو
تعریفپتانسیلالکتروستاتیکیداریم:

ون
شکل  - 6
مقادیر
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هرگاهپوستهبیشازنیمهپرباشد،وا حترخواهدبودکه برای تو یح سمتگیری مغناطیسی یک یون باید ببینیم که

ی تر و کدامیک
اتمرامتشکلازپوستهپریبدانیمکهتعدادیحفرهدارد .کدامیک از برهمکنش های فوق قو 
عیف تراست .براساس این مو وع عناصر واسطه که از

اینحفرههاطوریرفتارمیکنندکهگوییبارمثبتدارند

ودرموردبرهمکنشاسپین–مدارحفرهها،عالمتمعکوس لحاظمغناطیسیموردتوجههستندبهسهدستهتقسیممی
میشود.بنابراینبیشترینمقدار متناظرباحالتیخواهد شوند .درشکل  ، 4قدرت سه نوع برهمکنش فوق الذکر
برایدسته هایموردنظرآوردهشدهاستدریونهای 3d

بودکهکمترینانرژیرادارد.

اثرمیدانبلوریبرجفتشدگیاسپین-مداریغلبهمیکند؛
زیراالکترونهای3dدرپیوندهاشرکتمیکنندودرنتیجه

- -

اییمداریتوسطمیدانبلوریشکستهمیشود .


تکانهزاویه
هنگامی که یکاتم در درونیک بلور قرارمیگیرد توابع

موج (یا مدارهای اتمی) اتم تغییر میکنند .زیرایون-های دراینگروهبرهمکنشکولنیهم نانحکمفرماستو
همسایه یک میدان الکتریکی بر الکترون های اتمی اعمال اندازهحرکتهایزاویهایمداریواسپینیتکالکترونبا
و  Sکلبوجودمیآیدولیجهت

می کند که اثر آن تغییر شکل اوربیتال ها و شکافتگی یکدیگرجفتشدهو
ترازهایانرژیاست.بهاینپدیدهاثرمیدانبلوریگویند .آنهابیشترتحتتاثیرمیدانبلورقرارداردکههمینمو وع
به وجود آمدن ناهمسانگردی نسبت به خواص

در ساده ترین برخورد با آثار ناشی از حضور همسایگان باع
همهآثاربرهمکنشبوسیلهیکمیدانالکترواستاتیکمعادل مغناطیسیدراینموادمیشود.

نشان داده می شود .این میدان باید دارای تقارن شبکه گروه یون های عناصر کمیاب خاکی اکثرا دارای میدان
بلوریباشدومیتوانآنراتوسطکمترینتعدادپارامترها بلورینسبتا کو کیهستندولیبرهمکنشکولنیدربین
کهمقادیرآنهابهوسیلهطیفهایمشاهدهشدهبدستمی الکترون های داخل یون حکم فرماست .در این گروه از
آیدتعیینکرد.اینمدلدرتعیینطرحترازهایانرژیو عناصر جفت شدگی اسپین مداری نسبت به اثر میدان

اندازه حرکت یون ها در بلور موفقیت آمیز بوده است و بلوریکنترلبیشتریبرجهاتSو اعمالمیکند.دربقیه
ون میدان تا حد زیادی با شرایط تقارنی تعیین میشود مواد اثر میدان بلوری و اثر جفتشدگی اسپین مداری با
نیاز ندانیبهمحاسبهندارد(شکل.)4-0بایدتوجهداشت برهمکنشکولنیرقابتمیکنندکهاینامرباع بهوجود
کهدرهیچیکازحاالتیکهتاکنونبررسیشدهاینامکان آمدنرفتارپی یدهتریمیشود.
وجود ندارد که برای مقادیر پارامترهای میدان بلوری یک

-

میدان الکتریکی واقعی مورد انتظار در بلور را به طور مواد در میدان مغناطیسی اعمالی رفتارهای مغناطیسی
مستدلتوجیهکرد .ونآثاریمانندهمپوشانیکوواالنسی متفاوتی از خود بروز می دهند و بر اساس رفتارهای

جزییکهدرگروهآهنسهمدارندونیزبعضیازآثارمهم مغناطیسیبهدیامغناطیس)، (Diamagnetismپارامغناطیس
فرومغناطیس)،( erromagnetism
(مانندبرهمکنشابرتبادلی)بهجزییاتتوابعموجبستگی )،(Paramanetism

دارد،برایتوجیهاینپدیدههابهروشهایپی یدهتراز پادفرومغناطیس) (Antiferromagnetismو فریمغناطیس
) (ferrimagnetismدستهبندی میشوند .البته در بعضی
مدلمیدانبلورینیازاست.
کتب پادفرومغناطیس و فریمغناطیس را زیر گروه مواد
 -فرومغناطیسبهشمارمیآورند.

حالکهبرهمکنشهایمختلفبینالکترونهاروشنشد،
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روی یکدیگر عمل می کنند که در نهایت به سبب

ارتعاشاتحرارتی،جهتگیریتصادفیدارند .اعمالمیدان

- -

خاصیت دیامغناطیس در همه مواد وجود دارد و ویژگی مغناطیسی خارجی ،سبب جهت گیری گشتاورهای
همه ی مواد است؛ اما اغلب توسط مغناطش های قویتر مغناطیسی القایی در جهت میدان و تقویت آن می شود
پوشیدهمیشود.اتمهایدیامغناطیسدارایهیچگشتاور (شکل  .) 8بااین حالاغتشاشات حرارتی،سبب هم خط
مغناطیسی نمی باشند و مطابق شکل  ،0با قرارگرفتن در شدگی جزئی آنها در جهت میدان خارجی می شود که
میدانمغناطیسیخارجیدارایگشتاورمغناطیسیالقاییدر حاصل آن مغناطش و پذیرفتاری مغناطیسی کو ک می
خالفجهتمیدانخارجیمیشوندوآنراتضعیفمی باشد.فلزاتقلیاییخاکی،فلزاتواسطهوالنتانیدهاازاین
کنند.پذیرفتاریمغناطیس،،اینموادبسیارکو ک،منفیو دستههستند.
مستقل از دما می باشد .مواد آلی ،عناصر سبک عناصر - -

قلیایی خاک ،مس ،کوارتز و
دیامغناطیسمیباشند.

 Siنمونه هایی از مواد فرومغناطیس به موادی گفته می شود که در غیاب میدان
مغناطیسی خارجی دارای مغناطش خود به خودی بوده و
برخالف پارامغناطیس ،گشتاور های مغناطیسی آن با هم
برهمکنشمیکنند.اینبرهمکنشازنوعتبادلیمیباشد
کهدر = Tسببهمخطشدگیگشتاورهایمغناطیسیدر
غیابمیدانمیشود.فرمهامیلتونیمغناطیسیمحیطهای
فرودرمیدانخارجی  Bبصورتزیرمیباشد:

پذیرفتاری            
مواددیامغناطیسدرمیدانمغناطیسی
شکل    - 8
  

()5

- -

دلیلاصلیخاصیتپارامغناطیسوجودالکترونهایجفت
نشدهدرپوستههایپرنشدهمیباشد.جامدپارامغناطیساز
اتمهاییتشکیلشدهاستکهگشتاورمغناطیسیدائماتمی
دارندامابصورتمجزاوبدونهیچبرهمکنشمتقابلیبر

کهدرآنJijمیباشد.جملهاولبرهمکنشتبادلیاسپینها
با هم(جمع روی نزدیک ترین همسایه ها) و جمله دوم
برهمکنش اسپینها با میدان (جمع روی تمام اتمها) می
باشد .در حالت فرومغناطیس ،یون های پارامغناطیس به

گیریمماناتمها.
پذیرفتاریموادپارامغناطیسدرمیدانمغناطیسیوجهت      
شکل                    - 9
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گونهایبهیکدیگرقفلمیشوندکهگشتاورهایمغناطیسی مغناطیس اشباع این مواد کمتر از فرومغناطیس می باشد.

همهنقاطهمجهتمیشوندامادردماهایبهقدرکافی پذیرفتاریمغناطیسیایندستهازموادبزرگومثبتمی
باال این قفل شدگی شکسته می شود بگونه ای که باشد .فریت ها نمونه هایی بارز از مواد فری مغناطیس
فرومغناطیسدردمایکوری  TCبهپارامغناطیسگذارمی هستند.

کند .پذیرفتاری مغناطیسی این مواد بزرگ و تابع میدان
اعمالیمیباشد(شکل .)9آهن،نیکل،کبالتوگادولینیوم
نمونههاییازایندستههستند .

پذیرفتاریموادفری       
مغناطیسدرمیدان
شکل       - 00
  
- -

اگربرهمکنشتبادلی < باشد؛میدانمولکولیبهگونهای
عملمیکندکهنزدیکترینگشتاورهایمغناطیسیبصورت
پادموازیبایکدیگرقراربگیرندوحالتپادفرومغناطیس
تشکیل شود .در مواد پاد فرومغناطیس ،مغناطش حاصل

شدهدرغیابمیدانخارجیحذفمیشودومطابقشکل
 ، 00درحالت کمینه انرژی اسپین خال

آنها صفر می

باشد.اغلبشبکهبلوریپادفرومغناطیسرامیتوانبه
شکل                  - 01
پذیرفتاریموادفرومغناطیسدرمیدانودماهایمختلف
  
- -

صورتدوزیرشبکهیدرهمفرورفتهی  Aو ، Bکهجهت
گشتاورهایمغناطیسیآنهادرخالفجهتیکدیگربودهو
میدان مولکولی روی هر زیرشبکه ،متناسب با مغناطش

فریمغناطیسفقطدرترکیباتیکهساختاربلوریپی یده زیرشبکههایدیگراست؛تصورنمود
ترینسبتبهعناصرخال دارند؛مشاهدهمیشودودر تقسیماینگونةیک شبکهپادفرومغناطیسبه دوزیر شبکه
عناصر خال مشاهده نمی شود .این حالت در ترکیبات فرومغناطیس،بهماکمکمیکندتابامتفاوتفرضنمودن
اکسیدهایمخلوطنیزمشاهدهمیشود.هر نددراین اتمهایهرزیرشبکه،گروهتقارنیمناسبرابرای شبکه
مواد ،برهمکنش تبادلی سبب صف بندی موازی اصلی تعیین نموده و محاسبات پادفرومغناطیسی را برای
گشتاورهای مغناطیسی در برخی نواحی و صف بندی شبکه مذکور انجام دهیم .پذیرفتاری مغناطیسی این مواد
پادموازیدرنواحیدیگرمیشود؛امااندازهیگشتاورهای کو ک اما مثبت می باشد و در دماهای باالتر از دمای
مغناطیسیآنهادریکجهتبزرگترازدیگریمیباشدو نیل ، Tبهفازپارامغناطیسگذارانجاممیدهند.درجدول
در نتیجه مغناطش خال ماده صفر نیست (شکل  )01و تناوبی،کروم  Crتنهاعنصریاستکهدردمایاتاقدرفاز
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 منشا مغناطیس مواد و برهم کنش بین الکترون ها: قسمت اول-  اندازه گیری خواص مغناطیسی-روشهای شناسایی نانوساختارها

       مغناطشموادپادفرو
مغناطیسدرمیدان
       - 0 شکل
  

 پاد فرومغناطیس درترکیباتی اکسید آهن و اکسید نیکل نمونه هایی از مواد پاد.پاد فرومغناطیس می باشد
. فرومغناطیسهستند، اکسید منگنز. نیز یافت می شود،شامل عناصر واسطه
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دستگاه می شود که با مغناطش نمونه متناسب است .با

انتقال این جریان القایی به کامپیوتر متصل به دستگاه و

11

نمایشحلقهپسماند،مغناطشنمونهاندازهگیریمیشود.
-

یکیازمهمترینویژگیهایمواد،خاصیتمغناطیسیآن
هاستکه از زمانهای نسبتا دور موردتوجه بوده و هم

2

اکنوننیزدرطیفوسیعیازکاربردهایصنعتیقرارگرفته
م

ا

ا

است.بنابراینبرایبررسیخواصمغناطیسیمواددستگاه

ا

هاییبرایاندازهگیریخواصمغناطیسیآنهانیازاستکه

ا

با توجه به پیشرفت تکنولوژی در زمینه مغناطیس و
کاربردهای وسیع آن ها در زمینه صنعت ،نیاز به ابزاری
استکهبتوانبااستفادهازآنخواصمغناطیسیرابررسی
کرد .دستگاه های مغناطیس سنج متفاوتی در این راستا
وجودداردکهبراساسمیزانفرکانسجریانهایعبوری
به نددستهتقسیممیشوند.دستگاههایمغناطیسسنج
به روش های مختلف و در شرایط متفاوت دمایی ،میدان
مغناطیسیوجهتگیرینمونه،مغناطشیکنمونهازماده

باابعادمختلفرااندازهگیریمیکنن د .اساسکاردستگاه
مغناطیسسنج ، SMقانونالقایفارادیمیباشدکهبا
ارتعاشنمونهواعمالمیدانمغناطیسیبهآن،باع بوجود
آمدن یک جریان القایی در سیم پیچ های تعبیه شده در

یکی از مهمترین آن ها مغناطیس سنج ها می باشند با
استفادهازدستگاهمغناطیسسنجمیتوانخواصمغناطیس
مواد دیامغناطیس ،پارامغناطیس ،فرومغناطیس ،آنتی
فرومغناطیس ،فری مغناطیس را بررسی کرد .این دستگاه
آزمایشگاهی در سال  0956توسط سایمون فونر  Simon
 ، onerاستاد دانشگاه  MITاختراع شد و کمپانی EGG

 PAR EGG Princeton Applied Researchدر دهه
شصتآنراتجاریسازیکرددستگاهمغناطیسسنجبرای
مشخ

کردن خواص مغناطیسی مواد مانند ممان

مغناطیسی و میدان بازدارنده بصورت تابعی از میدان
مغناطیسی،دماوزمانبکارمیروند.موادیکهبااستفاده
ازدستگاه، SMمیتوانخواصمغناطیسیآنهارااندازه
گیری کرد عبارتند از :فیلم های نازک ،پودرها و مایعات

شکل             -0
حرکتالکترونحولهسته
  
* فاطمه جوهر (نویسنده اول)  -کارشناسی ارشد  -فیزیک  -دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه بخش فیزیک
* فهیمه بهزادی (نویسنده مسئول)  -دکتری تخصصی  -فیزیک  -دانشگاه شیراز دانشکده علوم گروه فیزیک
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برایدرکبیشتردستگاهمغناطیسسنجابتدامنشاخاصیت بدون هیچ برهمکنش متقابلی بر روی یکدیگر عمل می

مغناطیسی،فازهایمغناطیسیوحلقهپسماندکهبهنوعی کنندکهدرنهایت،جهتگیریتصادفیدارند.جهتگیری
بیانتصویریمغناطشمادهاست،بهاختصاربیانمیشود.

مغناطش آن مثبت ولی کو ک است و تحت تأثیر یک

-

میدانخارجی،دریکراستایتقریبیقرارمیگیرند(شکل
الف(

منشاءخاصیتمغناطیسیدرجامدها،الکترونهایمتحرک

میباشند.گر هبعضیازهستههایاتمیدارایگشتاور مواد فرو مغناطیس :موادی هستند که در غیاب میدان
دوقطبیمغناطیسیدایمیهستندولیاثرآنها نان عیف مغناطیسی خارجی دارای مغناطش خود به خودی بوده و
استکهنمیتواندآثارقابلمالحظهایداشتهباشد؛مگر برخالف پارامغناطیس ،گشتاور های مغناطیسی آن با هم
تحت شرایط خاص مانند اینکه نمونه در زیر دمای یک برهمکنش می کنند .این مواد مانند آهن ،آهنربایی دائم

درجه کلوین قرار گیرد یا وقتی که تحت میدان دارند و یا به آهن ربا جذب می شوند و جهت گیری
الکترومغناطیسیبا فرکانسیقرار گیردکه حرکت تقدیمی مغناطشآنکامالدریکراستامیباشد(شکل ب(.

هستههاراتشدیدنماید.دربدوظهورنظریاتمغناطیس مواد آنتی فرو مغناطیس :در مواد آنتی فرومغناطیس،
آزمایشهایزیادینشاندادکهاندازهحرکتزاویهایکل مغناطش حاصل شده ،در غیاب میدان خارجی حذف می
یک الکترون و گشتاور مغناطیسی وابسته به آن بزرگتر از شود و جهت گیری مغناطش آن به گونه ای است که
مقداریاستکهبهحرکتانتقالیآننسبتدادهمیشد .مغناطشکلصفرمیشود(شکل ج(

بنابرین یک سهم ا افی که از خصوصیت ذاتی با یک مواد فری مغناطیس :در این مواد ،اندازه ی گشتاورهای
درجهآزادیداخلیناشیمی شد،بهالکتروننسبت داده مغناطیسیدریکجهتبزرگترازدیگریمیباشدودر
شد و  ون این خصوصیت دارای اثر مشابه  رخش نتیجهمغناطشخال

مادهصفرنیستومغناطیساشباع

اینموادکمترازفرومغناطیسمیباشد(شکل .د(

الکترونحولمحورشبوداسپیننامیدهگردید
تعیینجهتگیریمغناطیسینسبیالکترونهایواقعدر
یک یون که در یک شبکه بلوری قرارگرفته به برهمکنش
بینالکترونهابستگیداردکهدرحالتکلیبرهمکنشهای
میانالکترونهارابهسهدستهتقسیممی¬کنند :

)0برهمکنشکولنی
)برهمکنشاسپینمداری
)3اثرمیدانبلوری
-3فازهایمغناطیسی:

مواد در میدان مغناطیسی خارجی رفتار متفاوتی از خود
نشانمیدهندوباتوجهبهجهتگیریمغناطش،به ند
دستهتقسیممیشوند :

موادپارامغناطیس:اینموادازاتمهاییتشکیلشدهاندکه
گشتاور مغناطیسی دائم اتمی دارند اما بصورت مجزا و
117

فازهایمغناطیسی() 5
شکل         -
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شکل             -3
حلقهپسماندبراییکمادهفرومغناطیس
  

مواددیامغناطیس :اتمهایدیامغناطیسدارایهیچگشتاور اینمیدانمغناطیسزدارابا  HCنشانمیدهندوبهنیروی
دپسماند(  coercive (forceو یا وادارندگی مغناطیسی

مغناطیسی نمی باشند و با قرارگرفتن در میدان مغناطیسی

خارجی دارای گشتاور مغناطیسی القایی در خالف جهت معروفاست.باکاهشبیشترشدتمیدان،القایمغناطیسی
میدانخارجیمیشوندوآنراتضعیفمیکنند.

منفی می شود و در نهایت به مقادیر اشباع منفی خود،

-

می تواندبرسد.افزایشمجددشدتمیدانبهسمتمقادیر

وقتیبهیکمادهمغناطیسی،میدانمغناطیسیاعمالشود ،مثبت ،حلقه پسماند را مطابق شکل()3کامل می کند.
مغناطش محیط سریع افزایش مییابد؛ با افزایش مقدار مغناطیس هایدائمیغالبادرربعدومحلقهپسماندخود،
میداناعمالی،شتابافزایشمغناطشکاهشمییابد؛این مورد استفاده قرار می گیرندپسماند یا نیروی وادارنده
کاهششتابادامهمییابدتامغناطشمحیطبهمقداراشباع عبارتست از میدان معکوسی که برای کاهش مغناطش به
خود  MSبرسد.

صفرنیازست.

تغییراتمغناطشموادمغناطیسیدرهنگامکاهشمیدان،از موادمغناطیسیازنظررفتارآنهادرمیدانمغناطیسیبهدو
رفتارقبلیخودتبعیتنمیکند؛بلکهبخاطرناهمسانگردی
بندیمیشوند.


گروهموادمغناطیسینرموسختتقسیم

مغناطیسی در محیط ،مقداری انرژی را در خود ذخیره

- -

میکنند.بنابر اینوقتیمیداناعمالیدرمحیطصفرشود؛ مواد مغناطیسی نرم با اعمال میدان مغناطیسی کو ک
مغناطشدرمادهصفرنشدهودارایمقدارخاصیاستکه براحتی مغناطیده می شود و با قطع میدان سریعا گشتاور
به آن مغناطش پسماند  Mrگفته میشود .با کاهش بیشتر مغناطیسی خود را از دست میدهند .به عبارتی این مواد
شدتمیدانبهسمتمقادیرمنفی،خاصیتمغناطیسیالقا دارای نیروی وادارندگی پایینی هستند .این مواد هم نین
شده بهتدریج کاهش می یابد و با رسیدن شدت میدان به دارای اشباع مغناطیسی باال  MSو گشتاور پسماند Mr
پاییناند.

یکمقدارمنفیخواصمغناطیسیمادهکامالازبینمیرود.
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موتورها،هدهایمغناطیسی،حسگرها،القاگرهاوفیلترهای
صوتیمورداستفادهقرارمیگیرد.

- -

موادمغناطیسیسختموادیاندکهبراحتیِموادمغناطیسی
نرم ،مغناطیده نمی شوند و به میدان مغناطیسی اعمالی
بزرگتری ،جهت مغناطیده کردن آنها نیاز است .این مواد،
گشتاور مغناطیسی را تا مدت ها پس از قطع میدان
مغناطیسی در خود حفظ میکنند .هم نین دارای اشباع
مغناطیسی، Msگشتاورپسماند  Mrونیرویوادارندگی Hc

باالیی هستند .ساخت یا پخت این مواد در میدان
مغناطیسی،ناهمسانگردیمغناطیسیرادراینموادافزایش
شکل                   -4
حلقهپسمانددرموادفرومغناطیسینرموسخت
  

میدهد؛کهحرکتدیواره حوزههارا سختترمیکندو
نیرویوادارندگی راافزایشمیدهد.اینامرمیتواندتولید

موادمغناطیسینر مدرجاهاییکهبهتغییرسریعگشتاور مادهسختمغناطیسیبهتریراتضمینکند.کاربرداینمواد
هایدائمیوحافظههایمغناطیسیاست.


درآهنربا
مغناطیسیبااعمالمیدانمغناطیسیکو کنیازاستمانند

سنجنمونهارتعاشی()6
طرحوارهایازدستگاهمغناطیس         
شکل            -5
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دستگاه مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی SM= i rating

 ،Sample Magnetometerبرای اندازهگیری خواص
مغناطیسیمادهمغناطیسیبهکارمیرود.رفتارمغناطیسی
مواد مختلف دیامغناطیس ،پارامغناطیس ،فرومغناطیس و
غیره ،در شکل های مختلف پودر ،جامد ،فیلم نازک ،تک
بلور،مایعوغیره،بهکمک  SMبارسمِمنحنیپسماند،
شکل     -6
منبعتغذیه
  

قابلاندازهگیریاست.کمیتهایقابلاندازهگیریبوسیله

 SMعبارتند از Hm :ماکزیمم میدان اعمالیBm ،ماکزیمم
گالی شار (القای مغناطیسی) یا  Bmiالقای درونیBr ،

- -

اینقسمتبراینگهدارینمونهدرمحلمناسب ،رخش

خاصیتنگهداریمغناطیس  Hc ،retentivityوادارندگییا آنوتولیدنوساناتمکانیکیمناسب،طراحیشدهاست.
 Hciوادارندگی درونی Br/Bm ،نسبت مربعیت و  :µنفوذ قسمتمکانیکی،رویآهنربایالکتریکیقرارمیگیردو
پذیری
- -

از سه بخش تولید کنندة نوسا ِن جابجا کننده ،نگهدارندة
نمونه،ووسیلةایزولهکنندةنوساناتتشکیلشدهاست.

بهطورکلیمغناطیسسنج  SMازسهبخشتشکیلمی ازبوبینمیانی(بوبینبطورسادهازپی هایسیمیتشکیل
شود :الف-آهن ربای الکتریکی ب -قسمت مکانیکی ج -شده است) ،جریان  acبا فرکانس   8هرتز جهت تولید

مدارهاواجزایالکتریکی.تصویرکلیمغناطیسسنجدر نوسان،میگذرد.قسمتمیانیصفحاتفنری،تحتتأثیر
شکل( (5نشاندادهشدهاست.
نیرویمیدانِنوسانیقرارگرفتهوبهنوساندرمیآیندو
همراهباخود،میلةنمونهودرنتیجهنمونةمغناطیسیرادر
امتدادقائم بهنوسان در میآورند .بخشنوسان کننده به
صفحاتمتحرکخازنهاییوصلمیشود.نیرویعکسل
العمل حاصل از نوسانات که به بوبین و آهن ربا وارد
می¬ شود،باع نوسان متقابل آنهامی گردد .برای حذف
ایننوساناتوجلوگیریازانتقالآنبهپایهوتشکیلیک
میدان استاتیک توسط آهن ربای اصلی ،از ایزوله کننده
- -

نوسانات استفاده می شود که به عنوان یک تشدید کننده

دارایابعادخارجیحدودیکمتراستومیتواندمیدان مکانیکی،انرژینوساناتحاصلازنیرویعکسالعملرا
مغناطیسیدرناحیهایبیندوقطببهپهنای  55 mmو جذب می نماید .نمونه که در انتهای یک میلة غیر
قطرایجادنماید.بهمنظورخنکنمودنآهنرباازجریان مغناطیسینصبمیشود،بایددقیقا درمرکزتقارنسیستم
آبمقطردرلولههایداخلسیستم،استفادهمیشود.منبع سیم پیچ های مغناطیس سنج( واقع در بین قطب های

تغذیه آن جریان  DCتا حد  041آمپر تولید می نماید و آهنربایاصلی)قراربگیرد.محلدقیقنمونهباسهپیچویژه
صفحهکنترلکنندةآندرشکل(( 6نشاندادهشدهاست.
که قابلیت حرکت نمونه را در راستاهای مختلف دارد،
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در
  
هایمغناطیسی ات م ه ا
ن     
هایمغناطیسییااسپی
حوزه      
  

- -

زرگ ت ر،
کند.میدانمغناطیسیب   
ی        
جهتمیدان،مغناطیسیم
       

ه،
کند.ممانمغناطیسین م  ون  
ی        
نمونهرابیشترمغناطیسیم
همانطورکهقبالگفتهشدنمونهدرراستایقائمبهنوسان          
کند.ح ال اگ ر
میدانمغناطیسیرادراطرافنمونهالقامی  
در می آید .سیگنال القا شده در سیم پیچ ها متناسب با               
نمونهبهباالوپایینارتعاشکند،میدانمغناطیسیالقاییبا
مغناطش نمونه و مشخصات نوسانات است که به منظور                   

توانباجری ان ال ق ا
کندوتغییراتآنرامی    
ی         
زمانتغییرم
اندازه گیری مغناطش نمونه ،عامل دوم باید حذف گردد   .
ان
ن ج  ری  
پیچمشاهدهکرد .ای  
شدهدریکمجموعهسیم     
سیگنالیناشیازخازنمتغیر(کهبهآناشارهشد)حاصل         
القاییبامغناطشدرنمونهمتناسباست.مغناطشقویت  ر
می شود که تنها به مشخصات نوسانات مکانیکی (عامل                 
ی
ان ال ق ای  
کند .ج  ری  
ی  
جریانالقاییبزرگتریراایجادم
دوم)،بستگیدارد.ازآنجاییکهسیگنالاصلیمتناسببا          

شودوبهکامپیوتریکهبهمجموعهمتصلاست،
ی                  
تقویتم
هردوعاملاست،ازتفا لسیگنالاصلیوسیگنالناشی  
ج
تواننتای  
ی  
افزارم
شود.باکمکنرم 
ی     
براینمایشمنتقلم
از خازن و تقویت آن توسط یک تقویت کنندة تفا لی     ،
وه
و ن ح  
دار  
راکنترلکردونمایشداد.اینسامانه م ق   
مغناطش نمونه اندازه گیری می شود .به این ترتیب          ،
دان
مغناطشنمونهرابهصورتتابعیازشدتتغییراتمی  
تغییراتاحتمالیدرعواملنوسانیرویاندازةبدستآمده                      
برایمغناطشنمونه،اثرینخواهدداشت

در
ایک ه  
میکند.نمونه 
مغناطیسیثابتاعمالی،مشخ     
          

- -

و ب ا
میدانمغناطیسیثابتیقرارگرفتهوبهطورمکانیکی  
                    

                 
ار
حرکتسینوسیدرحالارتعاشاستب ا ت غ ی ی  ر ش  
دستگاههایمغناطیسسنج،مغناطشیکنمونهازماده ب ا               
                      

 ال ق ا
ایرادرمجموعهسیمپیچه ا
مغناطیسی،نیرومحرکه        
ابعادمختلفرابهروشهایمختلفودرشرایطگوناگون         
ازلحاظدما،میدانمغناطیسیوجهتگیرینمونه،اندازه-
                     

کند.شارمغناطیسیازرابطهزیربدستمیآید:
می                   


گیریمیکنندونمودارهایمتنوعیکهنشاندهندهویژگی
                      
هایمتفاوتمادهاسترانمایشمیدهند.مغناطیسسن  
               
ج که در آن  Aو  Bفاکتورهای هندسیاند که به مجموعه
هابراساسمیزانفرکانسجریانهایعبوریازآنهاشام  
                   
ل سیمپیچها مرتبط میشوند D ،و  MSبه ترتیب  ریب

سیستمهایمغناطیسسنجمختلفمیباشن  دک  ه اس  
             
اس مغناطش زدایی و مغناطش ذرهاند و  ωفرکانس ارتعاش
                      
اندازهگیریآنهامشابهاست.برخیازسیستمهایمغناطیس میباشد .بنابراین نیروی محرکه به صورت زیر بدست می
             
سنجعبارتتنداز:مغناطیسسنجنمونهم  رت ع ش) ، ( SMآید:
ومغناطی س س ن ج
رخان )   (RSM
   
مغناطیسسنجنمونه
       

اس
براس  
دستگاه   SM
گرادیاننیرویمتناوب)   .(AG M
       

گویدکهتغییر که  Cیک ثابت است و مقدار آن را میتوان با توجه به
ی      
کند.اینقانونم
ی    
قانونالقایفارادیکارم
     
ود .مغناطش نیکل استاندارد ،که مقدار آن شناخته شده است،
ایجادمیدانالکتریکیمیش  
درمیدانمغناطیسی،باع         
        

ی تعیین کرد .در این سیستم مبنای اندازه گیری مغناطش،
تواناطالع ات  
ی    
گیریمیدانالکتریکیالقاشده،م
بااندازه          
 
درموردتغییراتمیدانمغناطیسیبدستآورد.ابتدانمون  ه سیگنالحاصلازنوساناتمکانیکینمونهاستکهدریک
                    
گیرد.اگرنمونهمغناطیسی سری سیم پیچ حساس القا می شود .این سیگنال با ممان
ی           
درمیدانمغناطیسیثابتقرارم
         
ردن مغناطیسی نمونه رابطة خطی دارد  .نمونه ها به صورت
ت ک   
باشد،میدانمغناطیسیثابت،نمونهراباهمجه  
                
نسبیمقایسهمیشوند.بهاینمنظور،یکاستانداردکالیبره
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شدهازممانمغناطیسیمثال کرهکو کاستانداردشده¬ای مغناطیس را بررسی کرد .دستگاه های مغناطیس سنج

ازنیکلخال

مغناطش یک نمونه از ماده با ابعاد مختلف را به روشهای

،تهیهمیشود.

مختلفودرشرایطگوناگونازلحاظدما،میدانمغناطیسی
برای بررسی خواص مغناطیسی مواد ،دستگاه هایی برای و جهت گیری نمونه ،اندازه گیری می کنند و نمودارهای
اندازهگیریخواصمغناطیسینیازاستکهیکیازاصلی متنوعیکهنشاندهندهویژگیهایمتفاوتاسترانمایش
ترینآنهامغناطیسسنجهاهستند.بااستفادهازدستگاه میدهند.

مغناطیسسنجمیتوانخواصمغناطیسیمواددیامغناطیس،
پارامغناطیس ،فرومغناطیس ،آنتی فرومغناطیس ،فری
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