تصویربرداری از توزیع سه بعدی الکترونها برای اهداف مترولوژی

خالصه:
محققان مؤسسه مترولوژی آلمان ( )PTBموفق به تصویربرداری از توزیع سه بعدی الکترونها با استفاده از
میکروسکوپ الکترونی شدند .این اندازهگیری برای فرآیندهای مترولوژی قابل استفاده است.
متن:
محققا ن با استفاده از میکروسکوپ الکترونی برای اولین بار موفق شدند از توزیع سه بعدی الکترونها درون مولکول
تصویربرداری کنند .برای این کار ،مولکولها که روی یک سطح تراز شدهاند در معرض تابش پرتو فرابنفش قرار
میگیرند .در این حالت میتوان توزیع و تراز الکترونها را با استفاده از اثر فتوالکتریک به تصویر کشید .به این فرآیند،
توموگرافی اوربیتالی گفته میشود که توسط محققان دانشگاه صنعتی گِرز در اتریش ابداع شده است .در این پروژه
جدید که محققان مؤسسه مترولوژی آلمان ( )PTBنیز شرکت داشتهاند این روش به گونهای توسعه داده شده که امکان
تصویربرداری سه بعدی فراهم شود.

این اندازهگیری توسط منبع نور مترولوژی ( )MLSمؤسسه  PTBدر برلین انجام شده است که در آن از طیفسنجی
الکترون ترویدال الکترواستاتیک و تابش تکفام آندوالتور در محدوده انرژیهای  14تا  55الکترون ولت استفاده شده
است .این نوع طیفسنجی به محققان اجازه میدهد تا اندازهگیری انرژی و زاویه الکترونهایی را که در فرآیند نشر
فوتونی ایجاد میشوند ،انجام دهند.
با این روش جدید میتوان جریان فوتونی از تابشهای برانگیخته شده را با استفاده از فتودیود نیمههادی کالیبره شده
بدست آورد که این کار با عدم قطعیت کمتر از یک درصد انجام شده است .با این کار میتواند جریان فوتونی و
انرژیهای فوتونی را برای اولین بار کالیبره کرد.
محققان با این روش موفق شدند شدت نسبی فوتوالکترون را به عنوان تابعی از جهت الکترونهای پخش شده در دو بعد
در محیط بدست آورند .این اندازهگیری در سه بعد نیز انجام شده است بنابراین توزیع فتوالکترونها در سه بعد به
صورت منطقهای بدست آمده است.
این اندازهگیریها با هدف استفاده در فرآیندهای مترولوژی انجام شده است به طوری که از این دادهها میتوان در
بخش توسعه مواد نیمههادی آلی روی سطوح فلزی استفاده کرد.
این نتایج چشماندازهای تازهای به سوی ساخت ادوات فتوولتائیک ایجاد میکند .الزم به ذکر است که توموگرافی
اوربیتالی یکی از راهبردهای بسیار جالب توجه در مترولوژی است.
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