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طی یک دهه گذشته با توسعه فناوری نانو در حوزه های مختلف، ابعاد مواد و محصوالت کاهش یافته است. هر ساله 
شاهد کاهش ابعاد پردازنده ها و ادوات ذخيره سازی اطالعات هستيم. کاهش ابعاد، چالش هایی را با خود به همراه دارد؛ 

برای مثال، باید نقص های ساختاری با استفاده از روش های سه بعدی مورد بررسی قرار گيرد.
ميکروسکوپ  الکترونی عبوری با قدرت تفکيک باال6 و ميکروسکوپ الکترونی عبوری روبشی7 به طور معمول برای 
تصویربرداری با قدرت تفکيک اتمی مورد استفاده قرار می گيرند. عالوه بر این، از طيف سنجی اتالف انرژی نيز می توان 
برای کسب اطالعات شيميایی در مقياس نانومتری از سطح نمونه استفاده کرد. با کوچک شدن بخش های مورد نظر در 
نمونه، تصویربرداری دو بعدی، پاسخ گوی نياز محققان نبوده و باید به صورت سه بعدی تصویربرداری کرد. ارائه روش های 
تصویربرداری سه بعدی در مقياس نانومتری دشوار است. در این مقاله، توموگرافی الکترونی با استفاده از TEM برای 

تصویربرداری سه بعدی مورد ارزیابی قرار می گيرد.
با استفاده از ميکروسکوپ الکترونی عبوری هم از طریق مود روشن و هم مود تاریک می توان فرآیند توموگرافی 
را انجام داد. توموگرافی به صورت معمول برای تصویربرداری از نمونه های آمورف یا نمونه های بلوری با پراش ضعيف 

استفاده می شود.

توموگرافی الکترونی4 یکی از روش های تصویربرداری سه بعدی از نمونه های 
مختلف است. نمونه های زیستی را که اغلب دارای ساختار آمورف هستند، با 
استفاده از این روش می توان به صورت سه بعدی تصویربرداری نمود. در حال 
حاضر، نياز جدی برای بهبود روش های تصویربرداری سه بعدی با توموگرافی 
وجود دارد. در این مقاله، قابليت ها و محدودیت های ميکروسکوپ الکترونی 
عبوری5 برای توموگرافی از نمونه های مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

چکیده

مروری بر روش توموگرافی 
میکروسکوپ الکترونی 
عبوری، محدودیت ها و 
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محققان در حوزه مواد زیستی از مود روشن برای تصویربرداری 
توموگرافی استفاده می کنند. اطالعات ساختاری سه بعدی با چرخش 
با  است.  امکان پذیر  متعدد  تصویربرداری های  و  نمونه  در  دو بعدی 
چرخش نمونه، باید اصالحاتی در تصاویر گرفته شده اعمال شود که 
این اصالحات اغلب مربوط به تغييرات فوکوس و تغيير مکان تصویر 
است. در انتهای کار، سلسله تصاویر گرفته شده کنار هم قرار داده 
می شوند و امکان خلق تصویر سه بعدی از نمونه فراهم می شود. برای 
است.  دیگری  روش های  به  نياز  بلوری  نمونه های  از  تصویربرداری 
وجود پراش می تواند مشکالتی را در توموگرافی از نمونه های بلوری 
به همراه داشته باشد. روش هایی نظير تصویربرداری ميکروسکوپ 
الکترونی عبوری انرژی فيلتر شده8 و ميکروسکوپ الکترونی عبوری 
روبشی ميدان تاریک با زاویه حلقوی باال9 گزینه های جایگزین برای 
ایجاد شده در  بلوری هستند.کنتراست  از نمونه های  تصویربرداری 
زمينه تصاویر، وابسته به جنس نمونه است. اثرات پراش الکترونی 
غيراالستيک  حرکت  روی  می تواند  تصویربرداری  نوع  این  در 
روی  می توانند  اثرات  این  نهایت  در  و  بوده  تاثيرگذار  الکترون 
تصویر به دست آمده نيز موثر باشند. یکی از عوامل مهم در این نوع 
تصویربرداری، ضخامت نمونه است که باید به حداقل مقدار برسد. 
ایجاد می شود  تصویر  روی  ناخواسته ای  اثرات  افزایش ضخامت،  با 
]1[. براساس مقاله ای که موباس10 و همکارانش ]2[ منتشر کردند 
کمتر  ضخامت  با  نمونه هایی  از  تصویربرداری  در  محدودیت هایی 
زاویه  باالترین  در  الکترون  غيراالستيک  آزاد حرکت  از 0/7 مسير 
چرخش وجود دارد. برای مثال، اگر تصویربرداری با زاویه 65 درجه 
با انرژی 200 کيلوالکترون ولت انجام شود، حداقل ضخامت برای 
نمونه، 35 نانومتر است. برای نمونه های ضخيم، مقدار حد ضخامت 

از مقدار ذکر شده در باال کمتر است.
با این حال، روش HAAD-STEM مشکالت کمتری برای کاربر 
دارد و درصورت وجود نمونه های بلوری می توان از این روش برای 
این  با کمترین محدودیت استفاده کرد. در  تصویربرداری سه بعدی 
روش، در ظاهر نباید پراشی در تصویر دیده شود اما در عمل به دليل 
محدودیت در زوایای جمع آوری اطالعات از سطح نمونه، مقدار بسيار 
کمی پراش در تصویر دیده می شود. این مقدار پراش در زوایای باالتر از 
70 رادیان در 200 کيلوالکترون ولت قابل اغماض است. در این روش 
تصویربرداری، تنها چيزی که می تواند در تصاویر، ایجاد اثر ناخواسته 
کند، بلوری است که محور اصلی آن در راستای پرتو الکترونی قرار 
گرفته است. هر چند در چرخش نمونه، به ندرت این تقارن اتفاق 
می افتد. بنابراین، می توان گفت این روش برای تصویربرداری طيف 
الزم  است.  مناسب  بلوری،  نمونه های  جمله  از  نمونه ها،  از  وسيعی 
به ذکر است که روش EFTEM چندان جذابيتی برای توموگرافی 
ندارد که دليل این امر، محدودیت جدی ضخامت در این روش است. 
و  روشن  مود  با  تصویربرداری  روش های  که  گفت  باید  مجموع  در 

HAADF-STEM برای توموگرافی مناسب تر هستند ]1[.
کاتاليست ها به طور معمول شامل مواد متخلخل غيربلوری هستند 
که درون آنها از نانوذرات مختلف پر شده است. تصویر دو بعدی می تواند 
توضيحاتی درباره دانسيته حفره ها ارائه دهد. زمانی که نمونه کمی 
ضخيم شود، به سختی می توان درباره ساختار کاتاليست قضاوت کرد. 
شکل )1( نمونه ای از کاتاليست مورد استفاده در فرآیند پاالیش نفت 

است. تنها نتيجه ای که می توان از روی این تصویر به دست آورد این 
است که دانسيته مواد در وسط تصویر کم است. به سختی می توان 
درباره توزیع و ابعاد ذرات در نمونه اظهار نظر کرد. اما در شکل )2( 
که به صورت سه بعدی ترسيم شده می توان جزئيات بيشتری از نمونه 
را دریافت. برای مثال، این کاتاليست دارای ساختار ورقه ای است که 
ميانگين  است.  کرده  عبور  نمونه  ميان حجم  از  به صورت خطوطی 
ضخامت نمونه 4 تا 5 نانومتر است؛ هر چند صفحه هایی با ضخامت 
8 نانومتر نيز دیده می شود. این صفحه ها در تمام جهت ها قرار دارند.

شکل 1: تصویری از کاتالیست تجاری مورد استفاده در پاالیش 
نفت. نقاط تیره در تصویر مربوط به نانوذرات طال است که برای 

توموگرافی روی این سطح قرار داده شده است ]1[.

شکل 2: تصویر سه بعدی کاتالیست تجاری که با استفاده از 
توموگرافی به دست آمده است ]1[.

از  حفره ها  ساختاری  ویژگی های  می تواند  توموگرافی  نتایج 
قبيل ميزان اتصال آنها به هم را نشان دهد. از آنجایی که واکنش 
شيميایی در این دستگاه به شدت به نفوذ مواد در داخل کاتاليست 
وابسته است، خواص انتقالی کاتاليست بر فعاليت آن نيز تاثيرگذار 
باید بتوان  این کاتاليست  انتقال در  است. برای درک بهتر خواص 

مدل واقعی حفره ها را شناسایی کرد.
این  می دهد.  نشان  را  دیگری  کاتاليست  تصویر   )3( شکل 
کاتاليست، آلومينيوم بوده که روی آن نانوذرات پالتين قرار دارد. در 
واقع، خاصيت کاتاليستی با استفاده از این نانوذرات ایجاد می شود. 
کاتاليست  فعال  بخش های  نانومتر،   150 به  ضخامت  افزایش  با 
چرخانده  نمونه  مشکل،  این  حل  برای  می شود.  مشاهده  غيرقابل 
شکل  در  که  می شود  گرفته  مختلف  زوایای  در  تصاویری  و  شده 
را مشاهده نمود. همان طور که مالحظه می شود،  )4( می توان آن 
کنتراست در تصاویری که بازسازی شده بهتر از تصویر اوليه است 
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به طوری که می توان به وضوح ذرات پالتين را مشاهده نمود. قدرت 
تفکيک در تصویر بازسازی شده به گونه ای است که هم ذرات پالتين 

دیده می شود و هم امکان آناليز آماری توزیع ابعاد فراهم است.

شکل 3: تصویر کاتالیست تجاری مبتنی بر آلومینیوم که نانوذرات پالتین 
روی آن قرار داده شده است ]1[.

شکل 4: کاتالیست تجاری مبتنی بر آلومینیوم که به صورت سه بعدی در 
دو برش مختلف x-y و x-z تهیه شده اند. ذرات کاتالیست به صورت 

نقاط تیره در این تصویر قابل مشاهده هستند ]1[.

بالس11 و همکارانش ]3[ نيز روی تصویربرداری از نمونه نانوکاتاليست 
پالتين با ابعاد 5 تا 7 نانومتر کار کردند. آنها با استفاده از توموگرافی، اقدام 
به ترسيم ساختار این کاتاليست کرده و نقشه سه بعدی ذرات سازنده 
کاتاليست را ترسيم کردند. این گروه تحقيقاتی، اقدام به ایجاد برش های 
مقطعی از این کاتاليست نموده و از هر برش که در زاویه خاصی انجام 
شده، تصاویری تهيه کردند که این تصاویر، با استفاده از ميکروسکوپ 
الکترونی عبوری با قدرت تفکيک باال گرفته شد. تيم تحقيقاتی بالس 
موفق شدند با این روش، کانال هایی را روی این کاتاليست شناسایی 
کنند. مطالعه این ساختارها با استفاده از روش های مرسوم امکان پذیر 
با  توموگرافی  از  پراش،  اثر  حذف  برای  تحقيقاتی  گروه  این  نيست. 
ميکروسکوپ الکترونی عبوری ميدان تاریک حلقوی12 استفاده کردند. 
در این روش با استفاده از روزنه )اپرچر( آبجکتيو13 حلقوی، پرتو مرکزی 
و تمام الکترون های پراش یافته در یک زاویه مشخص، حذف شدند. در 
صورتی که این نمونه با استفاده از HRTEM تصویربرداری شود، تفاوت 
ضخامت در بخش های مختلف نمونه می تواند روی کنتراست تصویر 
تاثيرگذار باشد. این در حالی است که روش ADF-TEM می تواند برای 

توموگرافی از این کاتاليست استفاده شود.
از  شدند  موفق  روش  این  از  استفاده  با  تحقيقاتی  گروه  این 
چهارپایه های تلورید کادميم تصویر سه بعدی تهيه کنند )شکل 5(. 

ایجاد  برای   ADF-TEM روش  که  داد  نشان  پروژه  این  یافته های 
تصویر سه بعدی از نمونه های بسيار کوچک مناسب بوده و نمونه های 
سبک تر  نمونه های  به  نسبت  باالتری  روشنایی  شدت  از  سنگين تر 
برخوردار هستند. یکی از مزایای این روش آن است که زمان مورد 
نياز برای تابش الکترون به نمونه 3 تا 5 ثانيه است. این زمان نسبت 
به زمان مورد نياز برای توموگرافی با روش های HAADF-STEM یا 

EFTEM بسيار کوتاه تر است.

شکل 5: تصویر ساختار سه بعدی از چهارپایه های تلورید کادمیم ]3[

توموگرافی  از  استفاده  با   ]4[ همکارانش  و  آیوواجی14  نوکی 
ميکروسکوپ الکترونی اقدام به تصویربرداری سه بعدی از نانوذرات 
CaTiO3 کردند. این گروه تحقيقاتی نشان دادند که بلورهای این 
دیگر  از  واقع،  در  می کنند.  رشد  بلوری  صفحه  کدام  در  نانوذرات 
کاربردهای توموگرافی می توان به شناسایی جهت رشد بلورها اشاره 
بسياری  است؛  آنها  تجمع  نانوذرات،  با  کار  مصائب  از  یکی  نمود. 
وجود  هستند.  منفرد  نانوساختارهای  توليد  دنبال  به  محققان  از 
چنين ساختارهایی اثربخشی محصول را افزایش می دهند. بنابراین، 
تجمع  بررسی  امکان  سه بعدی  به صورت  نانوذرات  از  تصویربرداری 
را در نانوذرات نشان می دهد. این گروه تحقيقاتی با تصویربرداری 
هم  روی  نانوذره  تعداد  چه  که  دادند  نشان  نانوذرات  از  سه بعدی 

انباشته شده و تجمع یافته اند.
HAADF- با ترکيب دو روش ميزوگوچی15 و همکارانش ]5[ 

STEM و مود روشن TEM، مرزهای دانه در ترکيب سرب و آلومينيوم 
را بررسی کردند. بررسی مرزهای دانه در مواد، چالشی است که راهکار 
ساده ای ندارد. به صورت معمول، مرز دانه ها در مقياس نانومتر است 
نانو  به طوری که نياز به تصویربرداری بسيار دقيق در مقياس های 
از  موفق شدند  توموگرافی،  از  استفاده  با  تحقيقاتی  این گروه  دارد. 
ساختار سرب و آلومينيوم به طور سه بعدی تصوبربرداری کنند. این 
آلياژ اهميت زیادی در صنعت دارد و شکل دانه ها در آن نقش مهمی 
در انرژی سطحی این آلياژ دارد. با استفاده از مود روشن TEM تنها 
می توان تصویر دو بعدی از آلياژ تهيه کرد. بنابراین، برای ترسيم بعد 
که  آنجایی  از  شود.  استفاده  توموگرافی  از  است  الزم  نمونه،  سوم 
توموگرافی ميدان روشن به طور معمول موجب بروز خطای دید در 
تصاویر می شود، الزم است با روش دیگری این اشکاالت را رفع نمود. 
از این رو، محققان این پروژه با ترکيب توموگرافی ميدان روشن با 
توموگرافی HAADF-STEM اقدام به تصویربرداری از مرزهای دانه 
از این پروژه را نشان  کردند. شکل )6( تصویر نهایی به دست آمده 
می دهد. در این تصویر عناصر ناخواسته ای نيز ایجاد شده است که این 
عناصر به نوعی خطای دید در کار است. این خطا با دایره در تصویر 

نشان داده شده است.
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توموگرافی الکترونی یکی از روش های رایج برای تصویربرداری سه بعدی است. به طور معمول با استفاده از TEM تنها تصویر 
دو بعدی به دست می آید. این تصاویر به طور معمول فاقد اطالعاتی در مورد ساختار بلوری یا مرزهای دانه در نمونه است. از این رو 
توموگرافی برای کسب اطالعات بيشتر استفاده می شود. HAADF-STEM و توموگرافی ميدان روشن ابزار مناسبی برای تعيين 
ساختار سه بعدی مواد است. از این روش می توان برای تعيين مرز دانه ها نيز استفاده کرد. در ترکيبات زیستی نظير پروتئين ها 

که در آنها شکل و ساختار اهميت زیادی در عملکرد ماده دارد، توموگرافی نقش بسيار مهمی را ایفا می کند.
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شکل 6: تصویر سه بعدی از آلیاژ سرب و آلومینیوم. در این تصاویر 
عناصر ناخواسته به صورت خطای دید وجود دارد که با دایره مشخص 

شده اند ]5[.

جدایی  بخش  توموگرافی،  و  روشن  مود  تصویربرداری  در  خطا 
ناپذیر تحقيقات در این حوزه است. تالش های متعددی برای رفع این 
خطاها صورت گرفته است. به صورت معمول، برای حل این مشکل از 

ترکيب چند روش استفاده می شود.
ربلد16 و همکارانش ]6[ از روش بردار خطای برانگيخته17 برای 
تصویربرداری،  در  کردند.  استفاده  توموگرافی  در  خطا  بروز  کاهش 
کنتراست ها  این  می شود؛  ایجاد  ناخواسته ای  کنتراست های  گاهی 
ریشه برخی از خطاها است. برای حل این مشکل ربلد و همکارانش از 
الگوریتم های مختلفی استفاده کردند. این گروه تحقيقاتی با ترکيب 
روش چرخش آهسته الکترون، توموگرافی الکترونی ميدان روشن و 
استفاده از چند الگوریتم مختلف موفق به ارائه روشی با خطای بسيار 

کم برای توليد تصویر سه بعدی شدند.




