مقاالت

تصویربرداری؛

حرکت درمرزفمتو
میکروســکوپ نوری روبشی میدان
نزدیک در ترکیب با طیفســنجی پمپ
پروبی ،میتواند حرکتهای فوق سریع در
ابعاد نانو را تفکیک کند .حداکثر قدرت
تفکیکی که میتوان در یک دســتگاه
تصویربرداری با نورهای خطی متداول به
آن دست یافت ،تقریب ًا یک دوم طول موج
نور تابشی اســت .این اصل تحت عنوان
1
«حد پراش» از سال  1873که ارنست آبه
آن را فرمولنویســی کــرد ،یک اصل
فیزیکی شــناخته شده است .روشهای
مبتکرانهی طیفسنجی تک مولکولی تا
حدود  130سال پس از آن توسعه یافتند
تا به تصویربرداری نــوری فراتر از حد
پراش دست یابند .این روشها با دریافت
یک جایزه نوبل به رســمیت شــناخته
شدند.
کلمات کلیدی :تصویربردای ،لیزر پالسی،
فمتوثانیه ،پالسمون.
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هدفنهایی تصویربرداری یــک ماده با قدرت
تفکیک فضایی نانومتری و قدرت تفکیک زمانی
فمتوثانیهای است .محدودهای که به فیزیکدانها
و شیمیدانها اجازه خواهد داد قوانین مکانیک
کوانتوم مانند پدیدههای تشکیل و شکست پیوند
شــیمیایی را بررســی کنند .نوشتهی مارکوس
راسک 2و همکارانش از دانشگاه کلرودای بولدر
در مجله  Nature Nanotechnologyتکنیکی را
گزارش میکند که حاصل ترکیب قدرت تفکیک
نانومتری میکروســکوپ میدان نزدیک با قدرت
تفکیــک فمتوثانیهای طیفســنج پمپ پروبی
است .آنها با این روش تصویربرداریای با قدرت
تفکیک فضایی و زمانی به ترتیب  < 50 nmو
 < 5را نشان دادند.
تصویربــرداری پدیدههــای کوانتومی در ابعاد
فمتونانــو هدفــی اســت کــه فیزیکدانها و
شــیمیدانها با به کارگیری روشهای مختلف
دنبــال کردهانــد؛ این روشها مزایــا و معایبی
دارد .بــرای نمونه روشهای نــوری میدان دور
که میتوانند به تفکیک زمانی کمتر از 100 as
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برســند ،فقط با مدت زمان پالس لیزر محدود
شــدند .اما پراش در این روش محدود میشود.
میکروســکوپ الکترونــی میتواند بــه قدرت
تفکیک اتمی برسد ،اما منابع الکترونی متداول
فاقد قدرت تفکیک زمانی مورد نیاز هستند .این
محدودیــت در بعضی موارد محدود میشــود؛
مث ً
ال زمانی کــه یک پالس لیــزر فمتوثانیهای
هم یک فرآیند دینامیکــی در نمونه و هم یک
پالس الکترونی فوق ســریع را تحریک میکند.
پالس الکترونی فوق سریع میتواند برای پروب
دینامیکهــای تحریک شــده بــا اولین پالس
استفاده شود .محققان با به کارگیری این حیله
و بهینهسازیهای مختلف برای سرعت بخشیدن
به تولید و گسترش پالسهای الکترونی ،به قدرت
تفکیک زمانی حدود  300 fsدست یافتهاند .در
روشی دیگر پالسهای پمپ پروب فمتوثانیهای
میتوانند بــرای تصویربرداری فوتوالکترونهای
نشری از یک ســطح نانوساختار محدود شده با
مدت زمان پالسهای لیزر و قدرت
تفکیک فضایی  < 10 nmمحدود شده با توان
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نورهای الکترون برای تصویرگیری الکترونهای
کم انرژی اســتفاده شــوند .میکروسکوپ نشر
نوری فوق سریع به دلیل قدرت تفکیک زمانی و
فضایی زیاد ،به ویژه برای تصویربرداری نوسانات،
انتشــار ،فصل مشــترک و فازی شــدن مجدد
پالسمونهای سطحی مناسب بوده است.
اگرچــه میکروســکوپ فوق ســریع برپایهی
الکترون نیاز به انجام آزمایشهایی در خأل دارد
که البته تجهیزات آن بســیار گران و تخصصی
هســتند ،راســک و همکارانش یک روش تمام
نوری ارائه کردند که از یک میکروسکوپ نوری
روبشی میدان نزدیک بسیار در دسترس استفاده
میکنــد .میکروســکوپهای میــدان نزدیک
میتوانند با افزایش میدان الکترومغناطیســی
حاصل از تحریک رزونانس پالســمون در رأس
ســر فلزی نانومتری به قــدرت تفکیکی با این
ابعاد دست یابند .جاروب سطح نمونه با حرکت
ســر فلزی بــر روی آن مقدار نــور پراکنده را
تعدیــل کرده ،یک تصویــر توپوگرافی با قدرت
تفکیک محدود شــده به کانولوشن سرفلزی و
مورفولوژیهــای نمونه تولیــد میکند .میدان
پالســمونی بــرای تصویربــرداری فرآیندهای
نوری غیرخطی شــدت یافته و محدود شده در
شکاف سر-نمونه هدایت میشود؛ به این ترتیب
سیگنالی غیرخطی فراهم میشود که میتواند از
نور پراکندهی خطی قویتر تفکیک شود.
راســک و همکارانش تدبیری برای اســتخراج
مؤثر جزء غیرخطی اندیشــیدند .در این روش به
جای تحریک مستقیم پالسمون در شکاف سر-
نمونه ،نور میدان دور از فاصلهی دور روی شفت
سر میکروسکوپ وارد شده سپس به عنوان یک
موج پالسمون سطحی منسجم به رأس هدایت
میشود و با نمونه واکنش میدهد .وقتی پالسمون
انتشار مییابد ،به طور فزایندهای شدت میگیرد و
در رأس به حداکثر مقدار خود میرسد؛ پدیدهای
تحت عنوان تمرکز بــیدررو .3مثل مقیاسهای
سیگنال غیرخطی با سومین توان تقویت میدان
الکتریکی که در نزدیکی رأس شدیدترین مقدار
اســت ،جایی که میدان بیشترین تمرکز را دارد.
ایــن برهمکنش غیرخطی بــه مخلوط فرکانس
چهار موج مربوط میشــود (شــکل  1aو  .)bدو
فوتــون با فرکانس مرکــزی  ω1و یک فوتون در
فرکانس کمتر  ω2در طیف لیزر ترکیب میشوند
تــا چهارمین فوتون با فرکانس باالتر  ω3را تولید
کنند .محققان برای افزایش حساسیت راهاندازی
سیگنال غیرخطی جزء فرکانس باالی طیفسنج
لیزر تحریکی را فیلتر کردند ،به طوری که فقط
مخلــوط غیر خطی نوری بــا فرکانس  ω3تولید
میکند .به عالوه محققان برای دستیابی به قدرت
تفکیک زمانی محدود به پالس لیزر  10 fsاثرات
پهنشــدگی پالس را با شکل دادن به فاز طیفی
پالس لیزر جبران کردند.
راســک و همکارانش با این روش دینامیکهای
الکترون منسجم در فیلم نانوساختار طال را پروب
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شکل  .1اصل تصویربرداری مخلوط چهار موج فوق سریع در یک نمونهی نانوساختار .a .برهمکنش
غیرخطی مرتبهی سوم منسجم یک سیگنال مخلوط چهارموجی تولید میکند( 2ω1-ω2=ω3 ،آبی)،
با ترکیب دو فوتون در فرکانس حامل  ω1و یک فوتون از بخش قرمز طیف لیزر  .ω2بخش آبی پالس
لیزر ورودی قطع میشود تا سیگنال ضعیف  ω3را آشکار کند .b .گذار دو فوتون بین نوارهای اشغال
شــده و نشدهی نمونهی طال ،که ممکن است مرتبط با سیگنال مشاهده شده و فاز شده مجدد آن
باشــد EF .تراز فرمی است ،و دایرههای پر و خالی بهترتیب نمایانگر تحریکات الکترون و حفرهی
تولیدی در برهمکنش غیرخطی هســتند .c .پالسهای نوری به شفت سر طال وارد و در رأس آن
پراکنده میشــوند تا تمرکز نور ورودی و آشکارسازی سیگنال را بهینه کنند .سیگنال غیر خطی
غالب ًا به دلیل تشــدید میدان بیدررو در رأس تولید میشود .مدت زمان پالس تحریکی با مانیتور
ســیگنال  ω3در غیاب نمونه بهینه میشود .وقتی که ســر به میدان نزدیک نمونه برده میشود،
ســیگنال  ω3اطالعات توپوگرافی نمونه و فاز شدن مجدد الکترونی را حمل میکند .به اینترتیب
امکان نقشهبرداری ارتباط بین ساختار نمونه و پاسخ کوانتوم-مکانیکی آن فراهم میشود.

کردند (شــکل  .)1cآنها با جاروب ســر بر روی
نمونه ،همزمان توپوگرافی نمونه و ســرعتهای
تشــکیل مجدد فاز نوســانات الکترونی منسجم
را نقشــهبرداری کردند که تحت تأثیر سیگنال
مخلوط غیرخطی هســتند .سرعتهای تشکیل
مجدد فاز به موفولوژی نمونه بستگی داشت.
راهانــدازی این تصویربرداری مخلوط چهار موج
فوق ســریع در مقیاس نانــو در آینده قابلیت به
کارگیــری در مطالعه دینامیکهای منســجم
تحریکات لرزشی و الکترونی در نمونههایی مانند
تک مولکولهایی که در حال برهمکنش با محیط

مایع یا جامد هستند ،یا جفت کردن اگزیتونها و
پالسمونها در نانوذرات فلزی و نیمههادی را دارد.
به طور کلی یک نقشهی فضازمانی کامل از جفت
کوانتوم-مکانیکی  eigenmodesدر یک نمونهی
نانوساختار با استفاده از طیفسنج الکترونی چند
بعدی قابل دســتیابی اســت .بنابراین فیلمهای
تولیدی چگونگی جریان تحریک نوری در میان
نوســانگرهای کوانتوم کوپل شده در سیتمهای
پیچیــده ماننــد آنهایــی که در سیســتمهای
فوتوسنتزی و آنهایی که در محاسبات کوانتوم
استفاده میشوند را به درستی بیان خواهند کرد.
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