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متعددي  روش هاي  تاکنون  ]1و2[،  همکارانش  و  بينيگ10  توسط  اتمي9  نيروي  ميکروسکوپ  اختراع  زمان  از 
یافته اند.  تکامل  فناوري  نانوزیست  و  زیست شناسي  در  پایه  ابزار  به  عنوان  روبشي  پروبي  ميکروسکوپي  مبناي  بر 
ميکروسکوپي  و  روبشي11 ]4[،  الکتروشيميایي  ميکروسکوپي   ،]3[ روبشي  امپدانس  ميکروسکوپي  نظير  روش هایي 
نانو به خصوص زیست ملکو ل ها  الکتریکي مواد مختلف در مقياس  الکترواستاتيکي12 ]6[ امکان مطالعه رفتار  نيروي 
در محيط فيزیولوژیکي اصلي  را فراهم مي سازند. در این مقاله، بر دستيابي به اطالعات امپدانس در مقياس نانو با 
به کارگيري  با   ،AFM بر روش  مبتني  امپدانس  اشاره شده است. طيف نگاري  اتمي  نيروي  ميکروسکوپي  از  استفاده 
پدیده هاي  براي  را  نانو  مقياس  در  موضعي  امپدانس  اطالعات  متحرک،  الکترود  به عنوان   AFM هادي  سوزن 
فرکانس  و  زمان  از  تابعي  به صورت  جریان  پاسخ  تا  مي سازد  فراهم  دي الکتریک ها  و  الکتروشيميایي  الکتریکي، 
به  صورت   ،AFM روش  بر  مبتني  امپدانس  اندازه گيري  اصول  این  جا  در  شود.  آشکارسازي  کنترل شده  شرایط  در 
باتري هاي  سوختي،  پيل هاي  نظير  مواردي  در  روش  این  متنوع  کاربردهاي  از  مثال هایي  و سپس  بررسي  مختصر 

یون - ليتيوم، زیست  غشاهاي نورفعال، پوشش هاي پليمري و اکسيدهاي نيمه  هادي ذکر مي شود.

روبشي7  پروبي  ميکروسکوپ  از  تلفيقي  روبشي6  امپدانس  ميکروسکوپ 
روبشي،  پروبي  ميکروسکوپ  در  است.  امپدانس8  طيف سنج  و  رسانا  پروب  با 
سه  و  توپوگرافي  تصاویر  و  نزدیک  نمونه  سطح  به  نانومتري  به صورت  پروب 
به  طور معمول در  تهيه مي شود.  نمونه  از سطح  اتمي  با قدرت تفکيک  بعدي 
بين  پتانسيل  اختالف  ایجاد  به  نياز  زماني که  روبشي  پروبي  ميکروسکوپ هاي 
سطح نمونه و پروب باشد، از جریان و ولتاژ مستقيم )dc( استفاده مي شود اما 
در ميکروسکوپ امپدانس روبشي به علت محاسبه امپدانس، از جریان متناوب 
)ac( استفاده مي شود. به بيان دقيق تر، ميکروسکوپ امپدانس روبشي، روشي 
براساس ميکروسکوپي پروبي روبشي براي تهيه تصویر کّمي از خواص جریان 

متناوب است.

چکیده

استفاده از روش
میکروسکوپي امپدانس روبشي

در مطالعه نانوساختارها
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اصول امپدانس   

امپدانس یا مقاومت ظاهري الکتریکي، مقدار مقاومتي است که 
تحت یک اختالف پتانسيل با فرکانس هاي مختلف در برابر جریان 
الکتریکي ظاهر مي شود. امپدانس که با نماد Z نمایش داده مي شود 
داراي دو جزء حقيقي13 یا مقاومتي )'Z یا Zre( و جزء موهومي14 
یا خازني )''Z یا Zim( است که بنابر قانون اهم از نسبت ولتاژ به 

جریان به دست مي آید.
اغتشاش کننده  اعمالي  ولتاژ  از  نسبتي  به  صورت  امپدانس 
براساس  سيستم  از  حاصل  جریان  پاسخ  و  )معادله)1((  سينوسي 

معادله)2(، مشخص مي شود که در آن:
 )V0( )t(،ر،،،  زمان  در  جریان  و  پتانسيل  ترتيب  به   Iر)t( و   Vر)t(
زاویه اي  فرکانس   )ω( و جریان،  ولتاژ  بزرگي سيگنال هاي   )I0( و 
و جریان  اعمال شده  ولتاژ  بين  تأخيري  فاز15 )زاویه  زاویه   )ϕ( و 

حاصله( است.

V(t)=V0sin(ωt)                           )1(

I(t)=I0sin(ωt+ ϕ)                         )2(           

با اندازه گيري امپدانس یک سيستم در دامنه اي از فرکانس ها، 
روش هاي  به  مي تواند  امر  این  که  مي آید  بدست  امپدانس  طيف 
ترسيم  نمایش،  روش های  از  یکی  شود.  داده  نمایش  مختلفي 
نایکوئيست16 است که در آن )Zim( برحسب )Zre( براي مقادیر 
در  شده  رسم   مدل هاي  به وسيله  مي شود.  رسم   )ω( از  مختلفي 
 )ϕ( فاز19  زاویه  و   )Z0( بزرگي18  لگاریتم  یعني  بُد17  ترسيم 
امکان   )log ω( زاویه اي  فرکانس  لگاریتم  حسب  بر  امپدانس 
این  مي شود.  فراهم  سيستم  یک  استراحت  زمان هاي  تشخيص 
و  فيزیکي  فرآیندهاي  به  مربوط  مي تواند  استراحت  زمان هاي 
باشد.  نفوذ  و  بار  انتقال  یون،  انتقال  شامل  متعددي  شيميایي 
نایکوئيست( که در شکل  فرم  )به  نوعي  امپدانس  از طيف  نمایي 
شاخص  نيم دایره اي  کمان   چندین  شامل  شده،  ارائه  )1-الف( 
پدیده هاي  به  مي توانند  آن ها  از  هرکدام  معمول  به طور  که  است 
فيزیکي مجزایي در ماده یا سيستم مورد مطالعه مربوط باشد. در 
از  سينوسي  ولتاژ  اغتشاش  یک  نوعي،  امپدانس  اندازه گيري هاي 
اعمال مي شود و پاسخ جریان  نمونه  به  الکترود متصل  طریق دو 
به دليل  )شکل)1-ب((.  مي شود  گرفته  اندازه  حاصل  سينوسي 
متداول  اندازه گيري هاي  در  توده اي20  الکترودهاي  به کارگيري 
امپدانس، این روش نتایج ميانگيني از سيستم ایجاد مي کند. در 
ادامه مشاهده خواهيد کرد، به دليل توسعه سریع روش هاي پروبي 
امپدانس  اندازه گيري  با   AFM قابليت هاي  تلفيق  امکان  روبشي، 
با  سطوح  امپدانس  اندازه گيري هاي  به  دست یابي  تا  دارد  وجود 
توان تفکيک باال امکان پذیر شود. با گسترش قابل توجه مقاومت 
در نقطه تماس نوک AFM با نمونه، اطالعاتي در مورد ویژگي هاي 
موضعي که با خطوط نيم کروي نشان داده شده، حاصل مي شود. 
Zreal و Zimag به  ترتيب اجزاء حقيقي و موهومي امپدانس یک 
فرآیند  درگير  امپدانس  به ترتيب   ZK,II و   ZK,I ZΩر،  سيستم، 

 RK,II ، اهمي، فرآیند جنبشي I و فرآیند جنبشي II است. RΩر ، 
RK,Iر CΩر ، CK,II     ، CK,I ربه  ترتيب مقاومت ها و خازن هاي درگير 
II در مدار  I و فرآیند سينتيکي  اهمي، فرآیند سينتيکي  فرآیند 

معادل هستند )شکل )1-ج((.

اندازه گیري هاي  بر  مبتني   )AFM( اتمي  نیروي  میکروسکوپي   :1 شکل 
امپدانس  طیف  این  متداول.  امپدانس  طیف  از  نمونه اي  نماي  )الف(  امپدانس. 
دو کمان نیم دایره اي جدا از هم را نشان مي دهد که هرکدام از آن ها را اغلب 
یا  الکتروشیمیایي(  واکنش  یک  )نظیر  ویژه   فیزیکي  پدیده هاي  به  مي توان 
اشکال ریزساختار )نظیر فصول مشترک یا مرزهاي دانه  اي( در ماده نسبت داد. 
اندازه گیري  )ب(  است.  امپدانس  طیف  معادل  مدار  نشان دهنده  داخلي  شکل 
نشان  را   AFM بر  مبتني  امپدانس  اندازه گیري  )ج(  و  الکترود  دو  امپدانس 
توده اي  الکترود  و   )AFM )نوک  موضعي  پروب  یک  بین  امپدانس  مي دهد. 

اندازه  گرفته مي شود. ]7[

اندازه گیري هاي امپدانس موضعي  

به روشي کاماًل مشابه با اندازه گيري هاي امپدانس ماکروسکوپي، 
اندازه گيري هاي امپدانس مبتني بر AFM مي تواند به  دو روش صورت 
ميکروسکوپي  جریان  پروب  به عنوان  مي تواند   AFM نوک  گيرد. 
مشابه با جریان ماکروسکوپي مورد استفاده قرار گيرد. این رویکرد 
ميکروسکوپي  )یا  تماسي   AFM امپدانس  اندازه گيري   به عنوان 
و  ساز  یک  مورد،  این  در  مي شود.  گرفته  نظر  در  نانوامپدانس( 
و  توپوگرافي سطح  ردیابي  به منظور  نيرو  آشکارسازي  متداول  کار 
آشکارسازي جریان به منظور اندازه گيري هاي امپدانس به کار گرفته 
مي شود. نوک AFM مي تواند به  عنوان یک پروب متحرک ولتاژ با 
الکترواستاتيک به روش غيرتماسي  از آشکارسازي نيروي  استفاده 
)طيف نگاري امپدانس روبشي( به کار گرفته شود. در این مورد، سهم 
امپدانس  اندازه گيري هاي  به  نسبت  نوک  با  سطح  تماس  مقاومت 
به حداقل مي رسد. در هر دو مورد خواصي که مي تواند نشان  داده 
شود، به صورت طيف هاي نقطه اي یا تصاویر است؛ زیرا ميکروسکوپي 
غيرامپدانسي قابليت نقشه برداري از امپدانس را در دو بعد با توان 
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تفکيک زیر nm 100 دارد. این قابليت شگفت انگيز با چالش هایي 
آوردن  به دست  در  سرعت  به  مربوط  محدودیت هاي  است:  همراه 
طيف در هر نقطه و عدم قطعيت ها در ناحيه تماس سطح نمونه با 
نوک. با این وجود، در موارد متعددي، نتایج مي تواند تفسير شود تا 

اطالعات نيمه کّمي بدست آید.

مثال هاي کاربردي در رابطه با میکروسکوپ
 امپدانس روبشي  

  پیل هاي سوختي  

غشاء  از  امپدانسي   AFM کمک  به    ]8[ همکارانش  و  اُهایره 
به  نسبت  آب گریز  مکان هاي  تا  کردند  تصویربرداري  نافيوني 
حوزه هاي فعال یوني با وضوح فضایي زیر nm 100 متمایز شوند. 
است.  سوختي  پيل  هاي  در  متداول  بسيار  الکتروليت  یک  نافيون 
خواص هدایت ماکروسکوپي آن به شدت وابسته به توزیع کانال هاي 
است.  آب گریز  بافت  یک  درون  در  آب  دوست  یوني  هدایت کننده 
اعمال یک نيروي محرکه جریان مستقيم به سوزن AFM با پوشش 
پالتين، منجر به انجام یک واکنش فارادي انتقال بار از غشا، ترکيب 
 AFM پروتون ها با اکسيژن هوا و تشکيل آب مي شود. اساساً سوزن
با پوشش پالتين در تماس با غشاء الکتروليت، نقش یک کاتد ریز 
از   AFM سوزن  انتقال  مي کند.  بازي  را  سوختي  پيل  متحرک  و 
اجازه  فارادي،  بار  انتقال  واکنش  ردیابي  با  الکتروليت  سطح غشاء 

دستيابي به تصاویر امپدانس الکترو شيميایي با توان تفکيک فضایي 
را مي دهد.

شکل )2( مجموعه اي از تصاویر AFM امپدانسي در فرکانس 
تصاویر  مي دهد.  نشان  نافيوني  الکتروليت  غشاء  یک  از  را  ثابت 
غشاء،  از  ناحيه  همان  با  خشک  غشاء  از  را  امپدانس  پاسخ 
آب گيــري  سطح  مي کنند.  مقایسه  شده،  مرطوب  هنگامــي که 
پروتــون  غلظت  بر  چشمگيــري  به طـور  نافيون  الکتروليت 
این  مي گذارد.  اثر  هدایت  و   )H3O+.nH2O( شده  حالل پوشـي 
مشخص  امپدانسي   AFM تصاویر  روي  از  سرعت  به  موضوع 
مشاهده  امپدانس  پاسخ  در  شدیدي  تغيير  به طوري که  مي شود، 
 )2( شکل  در  نافيون  امپدانس  تصاویر  با  همچنين  مي شود. 
روشن تر(  )مناطق  آب دوست  نانومتري  نواحي چند صد  مي توان 
بيانگر  نتایج  این  نمود.  شناسایي  را  تيره تر(  )مناطق  آب گریز  و 
یک کاهش کلي در امپدانس و یک گسترش نواحي کم امپدانس 
با افزایش آب پوشي، در مقایسه با اطالعات کنوني در مورد رفتار 

است. نافيون 
هدایت  دیگر،  تحقيقاتي  گروه  چندین  روش،  پيشرفت  با 
 )ac( امپدانس  بکارگيري  با  را  نافيوني  غشاهاي  در  پروتون 
باالتر  حتي  فضایي  وضوح  در  جریان،  از  نقشه برداري  نيز  و 
کسر  که  کردند  گزارش  همکارانش  و  بوسيان  کردند.  بررسي 
معمولي،  نافيون  غشاي  یک  در  هدایت گر  کانال هاي  از  بزرگي 
عدم  و  آب  دوست  حوزه هاي  اتصال  قابليت  محدودیت  علت  به 
و  الکساندروف   .]10[ هستند  غيرفعال  کاتاليزور،  به  دسترسي 
همان  کانالي  درگاه   هاي  از  بزرگي  کسر  که  دریافتند  همکارانش 
وجود  که  مي دهند  عبور  را  زمان  واحد  در  پروتون ها  از  تعداد 
کانال  مؤثر شبکه  اتصال  براي  بهينه  و ساختار  اندازه  حفره  یک 
اتصال  قابليت  آنها در کار بعدي خود،  یوني پيشنهاد شد ]11[. 
از  استفاده  با  را  آن ها  دیناميک  رفتار  و  آب  دوست  مسيرهاي 
دادند  قرار  بررسي  مورد  زماني  تفکيک  با  هدایتي  نقشه برداري 
یوني  هدایت  توزیع  که  داد  نشان  مطالعات  همچنين   .]12[
در  پهنا  و  پيک  نمایي  افزایش  با  نسبي،  رطوبت  با  موضعي 
دیگري،  کار  در  مي کند.  پيروي  گوسين  تابع  یک  از  راه،  نصف 
یوني  کانال  شبکه هاي  در  چشمگيري  ميکروسکوپي  تغييرات 
جهت گيري  پيشنهاد  و  مشاهده  فرسودگي  مطالعات  حين  در 
 .]13[ شد  مطرح  غشا  سطح  به  نزدیک  یوني  کانال هاي  مجدد 
و  ناچيز  هدایت  با  نواحي  بين  ارتباط  به  دیگري  پژوهش  در 
راستاي  در  و  شد  پي  برده  مشترک  فصل  جرم  انتقال  مقاومت 
و  آب  مدیریت  براي  غشاء  در  انتقالي  خواص  درک  به  کمک 
بازدهي پيل سوختي رابطه مهمي برقرار گردید ]14[. کاربردها 
و بينش ها نسبت به طيف نگاري امپدانس AFM به وسيله توسعه 
دماهاي  در  به ویژه  کنترل شده،  محيط هاي  به  اندازه گيري ها 
باالتر مي تواند افزایش بيشتري داشته باشد. هانسن21 و همکاران 
طيف هاي  و  هدایت پذیري  تصاویر  توپوگرافي،  تصاویر  ]15و16[ 
بر  را روي ميکروالکترودهاي طالي رسوب گذاري شده  امپدانس 
شده  پایدار  اکسيد  دي  زیرکونيوم  بلورین  ساختار  با  سراميک 
درجه    650 تا  محيط  دماي  از   )YSZ( اکسيد  ایتریوم  به وسيله 

آوردند. به دست  سانتی گراد 
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از  شکل 2: تصاویر مدول امپدانس )ردیف باال( و فاز امپدانس )ردیف پایین( 
پاسخ  چپ،  سمت  در  تصویري  مجموعه هاي  نافیون.  الکترولیت  غشاي  یک 
رطوبت  شرایط  با  نسبي(  رطوبت  درصد  )صفر  شرایط خشک  در  را  امپدانس 
معمولي )30 درصد رطوبت نسبي( براي ناحیه μm2 40 × 40 از غشاء نافیوني 
را  امپدانس  پاسخ  راست،  سمت  در  تصویري  مجموعه هاي  مي کنند.  مقایسه 
از غشاء   1  ×  1  μm2 ناحیه  براي  معمولي  با شرایط رطوبت  در شرایط خشک 
 mV 1 با یک ولتاژ متناوب Hz نافیوني مقایسه مي کنند. تصاویر در فرکانس
امپدانس  تصاویر  از  همچنان که  آمدند.  بدست   0/4  V کاتدي  مستقیم  و   30
بر  توجهي  قابل   تأثیر  نافیوني  الکترولیت  آب پوشي  سطح  مي شود،  مشخص 
غلظت +H3O و هدایت یوني مي گذارد. تغییر در تصاویر μm2 1 واضح است، 
بر  سوزن،  نوک  و  آب  بین  قوسي  تشکیل  و  نوسانات  سبب  به  مشابه  به طور 

محدودیت هاي روش مي افزاید. ]9[ 
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شکل 3: طیف نگاري امپدانس )ac( موضعي براي بررسي سرعت احیاي اکسیژن 
CsH- الف( میکروگراف الکتروني روبشي از سطح( .Pt/CsHSO4  در سیستم
SO4 که پس از آزمایش الکتروشیمیایي تهیه شده است. )ب( روبش توپوگرافي 
سطح CsHSO4 چند بلوري که در دماي تقریبي C°150 در هواي نمناک )حدود 
0/03 اتمسفر آب( بدست آمده است. )ج( منحني نیمه  لگاریتمي ولتاموگرام هاي 
چرخه اي )شاخه کاتدي( با سرعت پیمایش mV/s 25 براي نقاط انتخابی از سطح 
Pt/CsHSO4 که در شکل )ب( نشان  داده شده  است. )د( ضریب تبادل، )α( و 
از موقعیت مکاني رسم شده است. کمیتها  جریان تبادل، )i0(، به صورت توابعي 
از برازش ناحیه خطي هر منحني در )الف( با معادله تافل استخراج شده اند. در 
برخي از موارد، نوار هاي خطا22 براي )α( کوچکتر از عالئم مربوط به نقاط هستند. 
تغییرات فضایي عمده در سرعت احیاي اکسیژن توسط )α( و )i0(، نشان از تأثیر 
ویژگي هاي سطح در مقیاس نانو از الکترولیت چند بلوري بر سرعت هاي واکنش 

الکتروشیمیایي در سیستم Pt/CsHSO4 دارد ]17[.

فصل  در  اکسيژن  احياي  سرعت  آناليز  همکارانش  و  لوئي 
 150°C دماي  و  نانو  مقياس  در  را   Pt/CsHSO4 مشترک 
و   AFM بر  مبتني  امپدانس  از  استفاده  با  مرطوب  محيط  در 
آن،  نتایج  از  استفاده  با   .]17[ دادند  انجام  چرخه اي  ولتامتري 
اثرات  بدون   Pt/CsHSO4 مشترک  فصل  در  اکسيژن  احياي 
امکان  بدین ترتيب  که  گرفت  قرار  بررسي  مورد  فضایي  ميانگين 
ماکرومقياس  اندازه گيري هاي  در  که  فرآیندي  چندین  جداسازي 
متداول از پيچيدگي زیادي برخوردار بودند، فراهم گردید )شکل 
در   Pt/CsHSO4 مشترک  فصل  ولتاژ   - جریان  3(. مشخصه هاي 
نقاط متعدد سطح الکتروليت نشان دهنده وابستگي سرعت احياي 
بار  انتقال  براي  تبادل  ضرایب  است.  مکاني  تغييرات  با  اکسيژن 
با گستره 5 درجه  تبادل  تغيير کرد و جریان هاي   0/6 تا  از 0/1 
تغييرات  با  عوامل  این  در  اساسي  تغيير  شد.  استخراج  بزرگي 
تأثيــر  و  در سطح  نانو  مقياس  در  ناهمگني  نشان دهنده  مکاني، 
سيستـــم در  الکتروشيميـایي  واکنش  سرعت هــاي  روي   آن 

Pt/CsHSO4 است.
مبتني  امپدانس  چگونه  که  مي دهند  نشان   فوق  مثال هاي 
واکنش هاي  از  گسترده  و  نيمه کمي  مطالعات  امکان   ،AFM بر 
فراهم  را  نانو  مقياس  در  مشترک  فصول  در  الکتروشيميایي 

مي سازد.

  باتري هاي یون لیتیوم  

قابليت  ميکروالکترود،  به  عنوان  هادي   AFM سوزن  نوک 

اندازه هاي زیر ميکرون  باتري ها در  زیادي در شناخت و مطالعه 
از خود نشان مي دهد. به عنوان مثال، از AFM هادي براي نشان  
)اندازه  متخلخل  غشاء  یک  در   V2O5 ژل  تثبيت  امکان  دادن 
ظرفيت  با  جدید  کاتدي  ماده  به عنوان   )200nm حدود  حفرات 
سوزن هاي  از  همچنين   .]18[ شده است  استفاده  یافته،  افزایش  
حرکتی  رفتار  بررسي  براي  ميکروالکترود  به عنوان  هادي   AFM
نيز  و  درجا23  به صورت  شارژ/تخليه  عمل  هنگام   Li+ یون هاي 
 .]19[ شده است  استفاده  سطح  مورفولوژي  تغييرات  مشاهده 
چندین گروه تحقيقاتي روش هاي امپدانس AFM را براي تحقيق 
پليمري  الکتروليتي  الیه هاي  در  موضعي  یوني  هدایت  مورد  در 
شامل ليتيوم تریفالت24 حل  شده در الیه هاي پلي )اتيلن( اکسيد 

به کار بردند )شکل 4(.

شکل 4: اندازه گیري هاي امپدانس با استفاده از AFM روي الیه هاي الکترولیتي 
لیتیوم  شامل  پلیمري  الکترولیتي  الیه هاي  از   AFM تصاویر  )الف(  پلیمري. 
موقعیت  چهار  در   )PEO( اکسید  اتیلن  پلي  الیه هاي  در  حل  شده  تریفالت 
)ج(  قبلی.  تصاویر  براي  متناظر  امپدانس  نمودارهاي  )ب(  نمونه.  در  متفاوت 
PEO. نمودار ضمیمه گوشه  با پوشش  از یک غشاء پلي کربنات   AFM تصاویر 
راست، تصویري مقایسه ای از غشاء بدون پوشش است. )د( نمودارهاي امپدانس 
متناظر با تصاویر )ج(. منحني هاي 2 مربوط به چهار نقطه در تصویر )ج( است. 
اندازه گیري هاي امپدانس موضعي )ac(، ناهمگني در هدایت25 را نشان  مي دهد 
که مي تواند به درجه تبلور و توزیع ناهمگن نمک هادي در طي رشد الیه مربوط 
)ب(  تصویر  و   3/8  ×  3/8  μm2 )الف(  تصاویر  تمام  براي  روبش  ناحیه   باشد. 

μm2 6/8 × 6/8 است ]19[.

به  طور  نانو،  مقياس  در  امپدانس  اندازه گيري هاي  استخراج  با 
مي شوند.  متمایز  پایين  و  باال  یوني  هدایت  داراي  نواحي  واضح 
و  توپوگرافي  بين  همبستگي  که  شده است  داده  نشان  اخيراً 
منجر  که  است  عواملی  سري  یک  بيانگر  الکتروشيميایي  فعاليت 
موانع  و  باتري  فعال  مواد  فضایي شامل ضخامت  ناهمگني هاي  به 
واکنش یون ليتيوم نظير فصل مشترک الکتروليت جامد26 مي شود 

)شکل 5(.
زرد  خطوط  از  شده  ایجاد  عرضي  نيمرخ    ،)5( شکل  در 
نشان دهنده افت جریان اطراف قسمت برآمده از نظر توپوگرافي 
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که  مي دهد  نشان  را  جامد  الکتروليت  مشترک  فصل  که  است 
قرار  به طوري که  مي کند  ایجاد  یوني  جریان  برابر  در  مانعي 
که  حالي   در  مي سازد؛  آهسته  را  نواحي  این  در  ليتيوم  گرفتن 
نواحي  به  ليتيوم  یون هاي  ورود  باعث  باالتر  سرعت هاي  در 
راستاي خط  در  عرضي  نيمرخ هاي  مجموع،  در  مي شود.  برآمده 
که  است  توپوگرافي  نظر  از  برآمده  شکل هاي  نشان دهنده  زرد 
شده  داده  نشان  موارد  ندارد.  وابستگي  جریان  افزایش  با  الزاماً 
دیگر  برآمده  ساختارهاي  همانند  بلندي  داراي  مشکي  فلش  با 
رشد  که  مي کند  پيشنهاد  زمينه  با  منطبق  جریان  اما  است، 
جلوی  و  بپوشاند  را  زیرین  قلع  الکترود  مي تواند  نهایت  در  الیه 
دسترسي الکتروليت به الکترود را بگيرد. به این ترتيب تصویري 
به  شد،  فراهم  الکتروليت  کاتاليستي  تجزیه  از  نانو  مقياس  در 
نواحي  در  جامد  الکتروليت  مشترک  فصل  تشکيل  طوري که 
به  ليتيوم  با  واکنش  هنگام  در  که  شد  مشاهده  الکترود  اطراف 
تا  )5-الف(  شکل های  در  سفيد  فلش  دو  مي کند،  رشد   سرعت 
بررسي  به منظور  الیه  روي  یکسان  ساختارهاي  بيانگر  )5-د( 
به  )5-و(  و  )5-ه(  شکل های   .]20[ است  روبش  منطقه  همان 
را نشان  امتداد خطوط سبز و زرد  نيمرخ هاي عرضي در  ترتيب 
ساختار  اطراف  جریان  افت  )5-د(  و  )5-ج(  شکل های  مي دهد. 
تشکيل  جریان،  افت  این  مي دهد.  نشان  را  برآمده  توپوگرافي  با 
در  مانعي  که  مي دهد  نشان  را  جامد  الکتروليت  مشترک  فصل 
این  در  ليتيوم  قرارگيري  و  ایجاد  مي کند  یوني  جریان  برابر 
نواحي را با کندي مواجه مي سازد، در حالي  که یون هاي ليتيوم 
در  مي کند.  باالتر  سرعت  در  برآمده  نواحي  به  ورود  به  وادار  را 
زرد  امتداد خط  در  )5-و(  در شکل  عرضي  نيمرخ هاي  مجموع، 
توپوگرافي  با  ساختارهاي  که  مي دهد  نشان  )5-د(  شکل  در  و 
برآمده لزوماً به افزایش جریان وابسته نيست. ساختار نشان  داده 
با دیگر ساختارهاي  ارتفاعي مشابه  داراي  پيکان مشکي  با  شده 
برآمده است، اما جریان مشابه با زمينه، نشانگر آن است که رشد 

الیه مي تواند حتي الکترود زیرین را مسدود کند و براي الکترود 
دسترسي به الکتروليت را از بين ببرد. این اندازه گيري، تصویري 
ساخت،  فراهم  الکتروليت  کاتاليستي  تجزیه  از  نانو  مقياس  در 
نواحي  در  جامد  الکتروليت  مشترک  فصل  تشکيل  به طوري که 
به  ليتيوم  با  واکنش  هنگام  در  که  شد  مشاهده  الکترود  اطراف 

سرعت رشد مي کند.

   سیستم هاي انرژي بر پایه زیستي و پالریزاسیون 
دي الکتریک

  
تأمين انرژي از محيط زیست، توسط گروه هاي تحقيقاتي فّعال 
با  شده  فعال   الکترون  بر  مشتمل  مولکولي،  الکترونيک  زمينه  در 
نور، پيل هاي خورشيدي، حسگرهاي شيميایي و الکترونيک نوري 
با  با استفاده از روش امپدانس  در حال بررسي و توسعه هستند. 
اجزاء حقيقي و موهومي، خواص پيچيده اي مشابه ظرفيت خازني، 
تابع دي  الکتریک و مقاومت الکتریکي به  دست مي آید. در مورد 
به  به دستيابي  مورد منجر  این  ملکول ها،  و زیست   آلي  ترکيبات 
چالش هاي  مي شود.  مولکولي  پالریزاسيون  به  راجع  اطالعاتي 
مولکولي  وجود  موضعي  پالریزاسيون  فضایي  ردیابي  در  فراواني 
سيگنال ها  بودن  کوچک  دليل  به  تک الیه اي،  مطالعات  در  دارد. 
بيشتر  دستگاهي  خازني  ظرفيت  اهميت  آتوفاراد27،  حدود  در 
مي شود. محققان با تلفيقي از پایدارسازي پيچشي28 براي کنترل 
بر  توانستند  سرگردان29،  خازني  ظرفيت  جبران  راهبرد  و  نيرو، 
 5 تا  مي توان  را  حساسيت  کار،  این  با  کنند.  غلبه  چالش ها  این 
وسيله  به  تحریک  با  هنگامي که  بخشيد.  بهبود  بزرگي30  درجه 
و  فوتوني31  جریان  اندازه گيري هاي  امکان  مي شود،  تلفيق  نور 
برانگيخته  حالت  در  مولکولي  تک الیه  قطبش  پذیري  کّمي  آناليز 
را فراهم مي سازد. اندازه گيري ها روي پروتئين هاي مهندسي شده 
فعال نوري32 چيده شده33  بر بسترهاي الکترودي هنگام تحریک 
پروتئين هاي  گرفت.  انجام  نوري 
طراحي  به گونه اي  سنتزي 
سبب  به  مارپيچ ها  که  شدند 
دوگانه دوست34  برهم کنش هاي 
روي بستر سوار و عمود بر بستر 
سپس  کنند.  جهت گيري  زیرین 
مولکولي  تک  الیه هاي  امپدانس 
 )6( شکل  مي شود.  اندازه گيري 
اجزاي  ردیابي  با  را  خواص  این 
امپدانس،  موهومي  و  حقيقي 
مقایسه  نور  غياب  و  حضور  در 
ظرفيت  در  اختالف  مي کند. 
دي الکتریک  تابع  لذا  و  خازني 
و  مولکولي  اربيتال  اشغال  به 
عدم استقرار الکترون ها در حالت 
برانگيخته حامل مربوط مي شود. 
اساسي  مؤلفه هاي  موارد،  این  
انرژي  از  استفاده  بر  مبتني 

نازک مس روي شیشه.  نازک قلع قرارگرفته روي الیه  نانو مقیاس هدایت یوني در الیه  اندازه گیري هاي  شکل 5: 
)الف و ج( تصاویر توپوگرافي و )ب و د( جریان )dc( از الیه نازک قلع با ضخامت nm 60 رسوب گذاري شده بر الیه 
نازک مس با ضخامت nm 60 روي شیشه )الف و ب( قبل از واکنش با لیتیوم و )ج و د( پس از واکنش با لیتیوم با 
اعمال جریان μAhcm2 24 را نشان می دهند. نیمرخ هاي عرضي استخراج شده به طور متوسط مربوط به هشت نقطه 

عرضي از )ج( و )د( براي )ه( خط سبز و برای )ز( خط زرد را نشان مي دهد ]20[.
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به وسيله جذب نور در مواد مولکولي است.
شکل های )ط( و )ح(، هيستوگرام هاي سه بعدي الحاقي باالیي 
و پایيني به ترتيب در حضور ودر غياب تابش نور را نشان می دهند. 
تابش  حضور  در  بعدي  دو  هيستوگرام هاي  در  قرمز  منحني هاي 
 425 موج  طول  با  نور  تابش  غياب  در  مشکي  منحني هاي  و  نور 
نانومتر به  دست آمده اند. اختالف در ظرفيت خازني مي تواند به طور 
نتيجه، مي تواند  این  لذا  باشد.  به مقدار پالریزاسيون مرتبط  کمي 
در  برانگيخته  و  پایه  حالت  در  پالریزاسيون ها  تفاوت  تعيين کننده 
یک تک الیه مولکولي باشد. پروتئين در شرایط عادي و متصل به 

الکترود، کارآیي خود را حفظ مي کند ]21[. 

  امپدانس مربوط به موارد فراتر از انرژي  

بر  مبتني  امپدانس  اندازه گيري هاي  به  بحث،  تکميل  براي 
درک  به  که  مي شود  پرداخته  مواد  از  وسيعي  دامنه  در   AFM
مربوط  انرژي  سيستم هاي  به  و  مي کنند  کمک  آن ها  خواص 
بين دانه اي  خوردگي  بررسي  شامل  کاربردي  حوزه هاي  نمي شوند. 

شروع  آستنيتي34،  زنگ نزن  فوالد 
و  نازک  الیه هاي  در  موضعي  خوردگي 
الکتروشيميایي،  نانوالگوهاي  پوشش ها، 
استاتيک در مرزهاي  انتقال دیناميک و 
و  نيمه هادي  اکسيدهاي  در  دانه بندي 
نيمه هادي  وسایل  در  الکتروني  انتقال 
یون  انتقال  مثال،  به عنوان  است.  خاص 
حوزه  جامد،  و  مایع  الکتروليت هاي  در 
طيف نگاري  که  است  مهمي  کاربردي 
سهم  مي تواند  الکتروشيميایي  امپدانس 
باشد.  داشته  آن  بررسي  در  عمده اي 
نمودن  نانوالگودار  به  منظور  تحقيقی  در 
پالسي  جریان   اندازه گيري هاي   ،Ag
در  یوني  هادي  ماده  روي  امپدانس  و 
با  شد.  انجام   ،RbAg4I5 جامد،  حالت 
به  نسبت  منفي  ولتاژ  پالس   به کارگيري 
 AFM سوزن  نوک  روي  موازي  الکترود 
در   Ag ذرات   ،RbAg4I5 نمونه هاي  در 
اندازه نانومتري روي ماده هادي یوني در 
اطراف پروب به  وجود آمدند. ذرات نقره 
الگودار داراي ارتفاع nm 70-0/5 و قطر 
سينتيکي  رفتار  بودند.   20-700  nm
اندازه گيري هاي  طریق  از  شده  مشاهده 
باتلر - ولمر  با معادله  امپدانس موضعي 
حاصل  جریان  نمایي  افزایش  بيانگر  که 
اضافه  با  الکتروشيميایي  واکنش  یک  از 
 ولتاژ فعال سازي است، در توافق نزدیکي 
بودند. لذا به جاي این  که تشکيل ذرات 
داخل  نفوذ  فرآیندهاي  وسيله  به  نقره 
به  وسيله  شود،  محدود  یوني  هادي 

الگودهي  این  مي شود.  محدود  الکتروشيميایي  واکنش  سينتيک 
یوني  هادي  یک  در  الکتروشيميایي  واکنش هاي  کمک  به   فلزي 
حالت جامد، که براي اولين بار در متون گزارش شده است، به  علت 
مزایایي از قبيل تک  مرحله اي بودن، خروجي باال و ساخت سطوح 
بزرگ، در بسياري از نانوطراحي ها و کاربردهاي صنعتي، پتانسيل 
زیادي دارد ]22[. در آزمایشي دیگر ]23[ اندازه گيري هاي امپدانس 
نانو مقياس روي شيشه   هاي هادي فسفاته بر پایه یون نقره36 حاوي 
مقادیر متفاوتي از AgI انجام شد. با استفاده از ولتامتري چرخه اي 
موضعي، فرآیندهاي اکسایش/کاهش در فصل مشترک نمونه با نوک 
 Ag مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد که ذرات AFM سوزن
به   الکتریکي  ميدان  انتشار  و  نانوالکترودها عمل مي کنند  به عنوان 
ابعاد جانبي ذرات مربوط مي شود؛ که عوامل کنترل کننده جایگزین 
ترکيبي   .]22[ مي سازد  فراهم  را  ولتاژ  پالس هاي  بکارگيري  براي 
جامد37،  حالت  یوني  هادي هاي  دیگر  براي  مي تواند  روش  دو  از 

الکتروليت هاي پليمري حالت جامد و شيشه ها به کار برده شود.

شکل 6: آرایش عملي براي تعیین مشخصات خواص پروتئین هاي سنتزي فعال نوري. )الف و ب( یک مارپیچ 
بر زیرالیه در نتیجه برهم کنش هاي دوگانه دوست، سوار شده است. رنگ آبي نشان دهنده حوزه هاي آب دوست 
و رنگ نارنجي نشان دهنده حوزه هاي آب گریز است. )ج( ساختار دستگاه ایده آل اتصال پروتئین – الکترود را 
نشان می دهد. زیرالیه از جنس گرافیت پیرولیتیک با جهت گیري باال )HOPG( است و پروتئین هاي الگودار 
تالقي  محل  در  )آبي(  نانومتر   425 موج  طول  با   LED یک  نور  نموده اند.  جهت گیري  زیرین  بستر  بر  عمود 
نمونه با سوزن هدایت مي شود. تصاویر میکروسکوپ نیروي اتمي از پروتئین هاي الگودارشده در یک الکترود: 
امپدانس  از   )x( طولي  جزء  )و(  در  است،  )د(  شکل  در  مربعي  ناحیه  شده  بزرگنمایي  )ه(  و  توپوگرافي،  )د( 
دامنـه  )ز(  و  )و(  براي  داده شده است.  نشان  )ه(  ناحیه  در  امپدانس  از   )y( عرضي  جزء  )ز(  و  )ه(،  ناحیه   در 
z =ر mV 125؛ براي )د( دامنه ارتفاع z =ر nm 90 و براي )ه( دامنه ارتفاع z =ر nm 40؛ و براي )د( و )ه( سیگنال 
اعمال شده V  0/5 در kHz 70 است. اثر تابش نور بر )ح( مقاومت و )ط( ظرفیت خازني تک الیه پروتئیني 

به صورت هیستوگرام هاي دو و سه بعدي خواص نشان  داده شده است ]21[.
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تخصصی

فصلنامه 

پی نوشت

1. دکترای شيمی تجزیه، دانشگاه پيام نور، گروه شيمي، تهران
 - مشهد  فردوسی  دانشگاه   - زمين شناسی  ارشد  کارشناس   .2

آزمایشگاه مرکزی
3.  کارشناس الکترونيک، آزمایشگاه تحقيقات آبسار کویر یزد، یزد

فناوري نانو و کربن،  توسعه  ارشد شيمي تجزیه، گروه  4. کارشناس 
پژوهشگاه صنعت نفت، تهران

شبکه  پيمایشی  روبشی  ميکروسکوپ  تخصصي  کارگروه  عضو   .5
آزمایشگاهي فناوری نانو

6. Scanning Impedance Microscopy (SIM)

7. Scanning Probe Microscopy (SPM)

8. Impedance Spectroscopy

9. Atomic-force microscopy (AFM)

10. Binnig

11. Scanning Electrochemical Microscopy (SECM)

12. Electrostatic Force Microscopy (EFM)

13. Real Component

14. Imaginary Component

15. Phase Angle

16. Nyquist Plot

17. Bode Plot

18. Bode Amplitude

19. Bode Phase

20. Bulk Electrodes

21. Hansen

22. Error Bars

23.  In-situ

24. Lithium Trifluoromethane sulfonate

25. Heterogeneity in Conductivity

26. Solid Electrolyte Interface (SEI)

27. 1 Attofarad (aF)=10-9 nanofarad (nF)

28. Torsional Stabilization

29. Stray Capacitance Compensation Strategy

30. Five Orders of Magnitude=105

31. Photocurrent

32. Engineered Optically Active Protein

33. Patterned

34. Amphiphilic

 )Austenite( 35. فوالد آستنيتی فوالدی است که زمينه آن از آستنيت
تشکيل شده است.

36. Ag-Ion Conducting Phosphate Glasses

37. Solid Ion Conductors
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با تلفيق SPM و طيف سنج امپدانس و استفاده از جریاني متناوب با فرکانسي دلخواه، مي توان به بررسي 
خواص امپدانس سطح نمونه پرداخت و امکان مطالعات نيمه کمي و گسترده از واکنش هاي الکتروشيميایي در 
فصول مشترک در مقياس نانومتري، مرزدانه ها، چگونگي اکسيداسيون، محل پيوندها و دیگر خواص موجود در 
برقراري  براي  بيان دیگر، درصورت وجود شرایط الزم  به  امپدانس فراهم مي شود.  با  بررسي  قابل  نمونه  سطح 

جریان متناوب بين پروب و سطح نمونه، مي توان با SPM خواص ميکروآناليزي سطوح را مطالعه کرد.
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