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مرور جلسه قبل
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عمق میدان

در محدوده ای که شئ در آن قرار می گیرد و چشم تغییری
.کیفیت تصویر آن تشخیص نمی دهد
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قدرت تفکیک
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حد تفکیک

راآنهابتوانکهنقطهدوبینفاصلهکمترین
هجداگانجزءدوصورتبهمیکروسکوپدر

.آورندمیبدستریلیرابطهازرادید

فاصله بین دونقطه طول موج مورد استفاده

برابر با نصف زاویه همگرایی لنز
ضریب شکست محیط
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نظریه دوبروی
همراه هر ذره ای که حرکت می کند موجی است که طول موج آن •

حاسبه نسبت عکس با سرعت آن دارد و با استفاده از رابطه زیر م
.می شود

:در این رابطه 

•hثابت پالنک

•mجرم ذره

•Vسرعت ذره

•λطول موج، موج همراه ذره
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روشهای کسب 
واطالعات در ابعاد نان

میکروسکوپ
نوری

میکروسکوپ 
الکترونی

میکروسکوپ 
یپیمایشگر روبش

روش های مبتنی بر 
اشعه ایکس
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میکروسکوپ نوری

عدسی چشمی

عدسی شیئی

منبع نور

منشور

نمونه

عدسی متمرکز کننده

دیافراگم
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حد تفکیک میکروسکوپ نوری

توانمیرابطهایندرکسادگیبرای
تگرفنظردریکبابرابرراμsinβمقدار

ز کهه مقدار حد تفکیک برای نور سب
نهانومتر در 550با طول موج حهدود 

ی طیف نهور مریهی قهرار دارد، میانه
..نانومتر خواهد بود335برابر با 
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ا افزایش بزرگ نمایی در مقابل قدرت تفکیک ، در شکل باال ب
.   بزرگ نمایی جزئیات  تصویر افزایش می یابد

(قدرت تفکیک باال)
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ویر انواع عیوب تاثیرگذار در کیفیت تص
میکروسکوپ

نقص رنگی نقص کروی
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نور یا الکترون ؟



www.mohsenebrahimy.ir 14

@nanolearning

مقایسه میکروسکوپ الکترونی و نوری
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مقایسه میکروسکوپ الکترونی و نوری
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تولید الکترون
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انواع فیالمن
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:کارتابع
ارهایمدازالکترونکندنبرایالزمانرژیمقداربهکارتابع
النتانمابریدهگزبرایسطحیکارتابع.میشودگفتهعناصراتمی
استالکترونولت5/4تنگستنوالکترونولت2حدود

نشر حرارتی
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تفنگ انتشار میدانی

دحرارتی و سرتفنگ های 
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برهمکنش پرتو الکترون با نمونه
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 TEMمیکروسکوپ الکترونی
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TEMویژگی های 

نانو متر1برابر و قدرت تفکیک در حدود 1000000تا 1000قدرت بزرگنمایی 
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TEMحد تفکیک 

یار ههای بسهاستفاده از پرتوهای الکترونی با طهول مهوج 
ند توای هزارم و ده هزارم نانومتر می کوچک و از مرتبه

.د باشدهای زیر اتمی مفییابی به حد تفکیکدر دست
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 SEMمیکروسکوپ الکترونی
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 SEMمیکروسکوپ الکترونی

مونهنرویالکترونیپرتوحرکت
هافوتونوهاالکترونخروجو
وآشکارسازسمتبهنمونهاز

واندتمیسیگنال،بهآنتبدیل
هبلحظهرانمونهسطحتصویر
.دهدنمایشصفحهبرلحظه

تیالکترونهای برگش

ویهالکترونهای ثان
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اشعه الکترونیتفنگ الکترونی

آند شتاب دهنده

یعدسی مغناطیس

گرسیم پیچ روبش

نمونه
آشکارساز الکترونهای برگشتی

آشکارساز 
الکترونهای

ثانویه

پایه

کیسیستم الکترونی
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کاربردها

ازیشترببسیاربزرگنماییدرمتالوگرافی،هاینمونهبررسی.1
نوریمیکروسکوپ
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کاربردها

عمقلزممستکهعمیق،حکاکیسطوحوشکستمقاطعبررسی.2
استنوریمیکروسکوپحدازبزرگتربسیارمیدانی
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کاربردها

ازهایفوهادانهنظیراجراییکریستالوگرافیجهتارزیابی.3
کریستالوگرافیبرایشدهآمادهسطوحرویبررسوبی
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کاربردها

میکرون شناسایی مشخصات شیمیایی اجزایی به کوچکی چند. 4
روی سطح نمونه ها
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کاربردها

عملکرد بررسی قطعات نیمه هادی برای آنالیز شکست، کنترل. 5
و تأیید طراحی نمونه ها
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TEM   وSEM

حسطرویبرالکترونبیمSEMدر•

کندهعثباوشودمیScanنمونه

وهشدنمونهسطحیالکترونهایشدن

.دهدمیمابهبعدیسهتصویری

یاربسبرشازالکترونبیمTEMدر•

تصویریوکردهعبورهانمونهنازک

.دهدمیمابهصفحهرویرابعدیدو
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SPMمیکروسکوپ های پروبی روبشی 

(استفاده از جریان تونلی)میکروسکوپ تونلی روبشی 
STM:  Scanning Tunneling Microscope

(استفاده از نیروهای بین اتمی)میکروسکوپ نیروی اتمی 

AFM: Atomic  Force  Microscop

(  زدیک میدان ناستفاده از)میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک 
SNOM: Scanning Nearfield Optical  Microscopy
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میکروسکوپ تونلی روبشی
STM:  Scanning Tunneling 

Microscope
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STMمحفظه 
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STM
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STMعملکرد  
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جابجایی اتم ها
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STM

مواد رسانا

 بیولوژیکمواد

(تا حدی رسانا هستند)

ه الیه های نازک نارسانا روی زیرالی

رسانا
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DNA                         CNT

C60    

STM
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میکروسکوپ نیروی اتمی 
AFM: Atomic  Force  Microscop 
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تیپ یا سوزن
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AFM
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حالت تماسی AFMاصول کاری  
(  حالت استاتیک)

درسوزننوکحالتایندر
.باشدمینمونهباتماس

نرمهاینمونهمطالعهبرای
نمیاستفادهحالتایناز

.شود
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حالت غیر تماسیAFMاصول کاری 
(حالت دینامیک)

بینتماسیحالتایندر

نهنموومیکروسکوپنوک

سازیتصویرونداردوجود

ونوکبینجاذبهنیرویاز

.می شودانجامنمونه
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DNA                                   CNT

C60
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، سطح نمونه روبش می شود و با (SEMمثل )مشابه سایر روشهای آنالیز روبشی •
یل می اندازه گیری و پردازش سیگنالها از نقاط مختلف سطح، تصویر تشک

.گردد

ر از قدرت تفکیک و بزرگنمایی میکروسکوپ های پروبی روبشی، بهت
میکروسکوپ های الکترونی

امکان تهیه تصاویر سه بعدی از اتمها
رم، رسانا، توانایی جابجایی اتمها و قابلیت بررسی طیف وسیعی از مواد سخت، ن

....نیمرسانا، نارسانا، مغناطیسی و 
 خالءعدم نیاز به
 نمونهبا حداقل آماده سازی -در هوا و یا زیر سطح مایعامکان انجام آنالیز

شیمزایای میکروسکوپ های پروبی روب
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