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وروهر  بيننينك  رّكز  لقد   .(7×7) األبعاد  جاءت  هنا  ومن   –  (111)
أوليًا  نموذجًا  ُيعدُّ  الذي  بالذات،  السطح  هذا  لتصوير  جهودهما 

لدراسات المجّسات الماسحة في شروط خالء عالية جدًا.

والماسح  الحقلي  واأليوني  الحقلي  اإلصــدار  مجاهر  أن  مع 
اإللكترونات  أن تصدر  يمكن  حاّدًا  رأسًا  تستعمل  النفقي جميعها 
يختلف  الماسح  النفقي  المجهر  فإن  كمومي،  نفقي  عبور  وفق  منه 
من  ليس  نفقيًا  تعبر  اإللكترونات  أن  في  كبيرًا  اختالفًا  البقية  عن 
الرأس  بين  مخلى  صغيرًا  فاصًال  تعبر  بل  الخالء،  إلى  الــرأس 
العّينة،  إلى  الرأس  من  إما  تسير  أن  لإللكترونات  ويمكن  والعّينة. 
أو، مع تغيير في جهة قطبية الجهد، من العّينة إلى الرأس. ويزداد 
احتمال أن تعبر اإللكترونات نفقيًا زيادة أّسية مع تناقص الفاصل 

بين الرأس والعّينة.

تصل  بدقة   SPM المجاهر  في  الرأس  موقع  تعيين  نستطيع 
إلى دون األنغستروم فوق السطح باستعمال مفّعالت كهرضغطية. 
جهد  إلنتاج  كهرضغطية  بلّورات  عملها  في  األدوات  هذه  تعتمد 
كهربائي عندما  تضغط ميكانيكيًا –هو أثر يألفه كثيرون منا بسبب 
االستفادة منه لتوليد شرارة في قّداحات الغاز والسجائر. وبالعكس، 
طرفيها.  بين  جهد  تطبيق  عند  ستتشّوه  الكهرضغطية  البلّورة  فإن 
مجاهر  في  منها  ُيستفاد  التي  هي  األخيرة  الظاهرة  هذه  وإن 

الضجيج  منخفضة  جهد  منابع  باستعمال  إذ  الماسح.  المسبار 
ومفّعالت كهرضغطية عالية النوعية يمكن التحّكم بوضع الرأس حتى 

مستويات مسافة البيكومتر.

ø « Ò—c�« W¹ƒ—
ماذا تمثل إذن نهاية عظمى في شدة صورة مجهر نفقي ماسح؟ 
فأصل كل قمة تيار يسري بين الرأس والعّينة، تتعين قيمته بمقدار 
التراكب بين دوال األمواج اإللكترونية للرأس والعّينة. فصورة مجهر 
اإللكترونية  الحاالت  لكثافة  خريطة  الواقع  في  هي  ماسح  نفقي 
على  المطّبق  االنحياز  بجهد  معرّفة  طاقة  نافذة  ضمن  الموضعية 
الرأس أو العّينة. يسبب التراكب بين الدوال الموجية للرأس والعّينة 
تالفّ  إزالة  وإن  والسطح،  الرأس  لبنية   (convolution) تالفّ  في 

أحدهما عن اآلخر، بصورة عامة، ليس باألمر السهل أبدًا. 
بالصدفة  تناغم   (7×7)-(111) السليكون  سطح  حالة  في  يوجد 
بين مواقع الذّرات السطحية وقمم صورة المجهر النفقي الماسح، 
لذّرات  متدلية  رابطة  مداريات  لوجود  غالبًا  ذلك  في  السبب  ويعود 
سطح السليكون متوجهة عموديًا نحو خارج السطح. مع ذلك يمكن 
لجهود كهربائية مطبقة مختلفة أن تسبِّب تغييرات واضحة في تباين 
لعبور اإللكترونات  المتاحة  الطاقة  نافذة  2c) ألن  الصورة (الشكل 
الماسح  النفقي  المجهر  في  نرى  ال  فإننا  لذلك  ُعّدلت.  قد  النفقية 
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