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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

  ما تماس بگيريدلطفًا  به آدرس ذيل با. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  م١٢/٠٨/٢٠٠٨                 ديپلوم انجينير کريم عطائی :تهيه و نگارش 
  
  

  قابل ديد می شوند» نانو« ساختمان های پنهانی 
  محققين سويسی در انکشاف ميکروسکوپ جديد ايکسری

  
رار مورد استفاده ق) يک مليونم ميلی متر( نانومتر١٠٠باال گرفتن تکنولوژی نانو که در آن ساختمان های به بزرگی 

   STM)(scanning tunneling microscopeدر پهلوی ديگر عوامل، کشف . می گيرند، از دير زمان دوام دارد

 درسال) آی بی ِآ (د رالبراتوار تحقيقی) ِاس تی ِام (. ، شروع اين تکنولوژی بوداسکانينگ تونلينگ ميکروسکوپ

ه بزرگی نانومتر و حتی اتوم می توانند ديده شوند ب) ذره(در روشليکون سويس کشف گرديد که با آن اجسام م ١٩٨١

اين چنين وسايل که با آنها تصاوير روشن صرف .  باز گرديد"نانو"خ محققين تکنولوژی ُو به اين طور دروازه به ر

، به بزرگی چند ميکرومتر قطر، تا حال بيش از يک ذره بدست آمده می تواند، از داخل جسم ذرهاز سطح بيرونی 

-Paul ) پی ِاس آی( پاول شيرر ولی اکنون محقيقن موسسۀ. يره، چيزی کار آمد، بدست نيامده استنصوير خ

Scherrer-Institut(PSI)را ميکروسکوپ ايکسریيک ) سويس ( و پوهنتون تخنيکی لوزان) سويس( در ويليگين 

 نانو متر، ٢٠النتر الی ، در اجسام ک)روی کار(معرفی کردند که با آن از ساختمان های پنهانی در زير سطح 

به اين صورت کوچکترين اشتباه در عناصرالکترونيکی ديده شده يا سلول بيولوژيکی .  تصاوير روشن بدست می آيد

  .به تفصيل می توانتد معاينه شوند

در جديد ترين روش کار يک نقطه از جسم نمونه برای چند ميلی ثاينه تحت شعاع قوی  ايکسری، درين صورت تحت 

در يک . ، قرار داده می شود) پی ِاس آی(در) تسريع کنندۀ ذرات(ع قوی ايکسری ازمنبع نوری سنکروترون شعا

  ً  متر در عقب جسم نمونه، توسط يک ديدکتور در سطح وسيع، شعاع ايکسری انکسار يافته که از ٢فاصلۀ تقريبا

 قرار عکاسی بعمل آمد ، جسم به پهلو های بعد از اينکه  از نمونه در يک. جسم نمونه می گذرد، پيمايش می گردد

همۀ اين تصاوير شعاع . ديگر تغير داده می شود تا همه نقاط آن تحت شعاع ايکسری قرار گرفته و پيمايش شده باشد

از روی اين مشخصات، محققين با يک . انکساری ايکسری، معلومات ساختمان داخلی جسم را ثبت می کنند

اهميت عمده درين است که . را محاسبه می دارند) جسم( ساخت دوباره، تصوير مکمل نمونه آلگوريتموس خاصِ 

ازين نگاه معلومات مورد نظر . نه تنها باهم نزديک باشند بلکه باهم ديگر چسپيده باشند) اسکن شده(نقاط پيمايش شده 

 .در هر نقطۀ معين ماده در تصاوير متعدد اکسری دستياب شده می تواند

 که بسيار سريع، جدا  ديدکتور- پيکسل–زليسييوم  ديگر و عمدۀ ميکروسکوپ جديد يک ديدکتور است بنام قسمت

صرف ازهمين لحاظ  می توان در ظرف مدت قابل . گانه هريک فوتون شعاع انکساريافتۀ ايکسری را درک می کند

 ايسکن کرد و يک تصويرمفصل را را بصورت کامل) جسم آزمايشی( نمونه–دقيقه ١٠ ثانيه و ١٠ بين –استفاده 

برای يکی از تجارب، در تسريع کنندۀ ) پی ِاس آی( ديدکتور در سال های گذشته  در -تکنولوژی پيکسل.  ارائه نمود

اکنون اين تکنولوژی توسط يکی از کمپنی های تجارتی به گروپ . انکشاف يافته است) ژنف(جديد ذرات در سرن 

  .های محققين بفروش می رسد
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ر تجربه، محققين روش کار خود را در پهلوی ديگر وسايل روی يک تاوه با حلقه های باريِک يک مرکز متحد و با د

 نشان می دهند هموار بود؛ ولی  با STMسطح بيرونی نمونه قراريکه تصاوير . روپوش طال ، آزمايش کردند

تا حال می توان نمونه ها را . می رسيد حلقه های پنهانی  زير سطح، بصورت واضح به ديده ميکروسکوپ ايکسری

قرار بيان فرانس فايفر، رهبر گروپ .  ميکرومتر تحت بررسی قرار داد١٠٠با ميکروسکوپ جديد الی ضخامت 

برای ) ذره(ازين لحاظ کار در جريان است تا نمونۀ . محققين،  برای اجسام ضخيمتر روش سه بعدی ضرورت است

  .  ايکسری لخشانده بلکه دور داده هم شودبررسی همه نقاط ، نه تنها زير 

  

  پايان

 


