
 لغُی ریظٌ

 ذرات ةررشی ةرای آن از ه دارد التیو زةان در ریظٌ ه اشت ذرً کُچکتر ثتت یا کپی نػيی ةٌ نیکرهشکُپ

 . طُد نی اشتفادً اتهی زیر ه اتهی

 تاریخچٌ

 شالَای در اختهاال ، نرکب نیکرهشکُپ اهلیو. اشت نرکب نیکرهشکُپ ىُغی الکترهىی نیکرهشکُپ

 آةٌ ارىصت 0321 درشال. طد شاختٌ جيس زاکاریاس ه ٍاىس ىام ةٌ ٍليدی ىفر ده تُشط نیالدی 0011

 ذرً ده فاغلٌ ةراةر ده از ةیظتر ىتاید ىُر نُج طُل ، ٍم ةٌ ىزدیک ذرً ده دكیق تظخیع ةرای کٌ کرد ثاةت

 . طد شاختٌ الکترهىی نیکرهشکُپ اهلیو 0414 درشال ةاالخرً. ةاطد یکدیگر از

 رطد ه تدُلی شیر

 نیکرهشکُپ انا ةُدىد غدشی یک فلط طانل داطت، ىام شادً نیکرهشکُپ کٌ اهلیٌ نیکرهشکُپَای

 كرن طُل در. اشت آندً ةُجُد غدشی ده خداكل ترکیب از اشت نرکب نیکرهشکُپ کٌ ، الکترهىی

 تُجَی كاةل پیظرفتَای ةیظتر پژهٍظَای ةا. آند نی طهار ةٌ تفریدی هشایل زنرً در نیکرهشکُپ ٍیجدٍم

 ىتُدىد نػهُلی ةیيَای  ذرً یػُرت دیگر غدشیَای کٌ ةطُری. طد خاغل طئی غدشی شاختو طیًُ در

 یک جرئیات تُاىصتيد نی آىَا ه اىد طدً دفع ٍصتيد، نػرهف کيجَایی ةٌ کٌ آىَا در نُجُد خطاٍای ةلکٌ

 ه کیفیت ةر تا کردىد تالش ةصیاری پژهٍظگران ، شال پيجاً طی در آن از پس. دٍيد ىظان دكیلا را طی

 را نیکرهشکُپ ةزرگيهایی نیزان غلهی نتيای تُاىصت آةٌ ارىصت ةاالخرً. ةیافزایيد هشیلٌ ایو نرغُةیت

 . کيد تػریف

 

 ٍایی نیکرهشکُپ تُان نی التتٌ. طد نظخع ةراةر 0111 تا 01 ةیو آن نفید ةزرگيهایی نیزان ترتیب ةدیو

 ىُر تفکیک كدرت انا. کرد ةیظتر را چظهی غدشی كدرت نثال. شاخت ةراةر 0111 از ةیض ةزرگيهایی ةا

 چٌ ٍر. کيد تفکیک ةَتر را طی یک از ىلطٌ ده تُاىد نی ةیظتر ةزرگيهایی ختی درىتیجٌ ه اشت ثاةت

 نیکرهشکُپَای در طی ةزرگيهایی. طُد نی افزهدً آن پیچیدگی نیزان ةٌ یاةد افزایض طی ةزرگيهایی

 ایو در ةزرگيهایی ىتیجٌ در. اشت 011X ه 1X ، 6X ، 10X ، 12X ، 40X نػهُال جدید تدلیلاتی

 تجاهز نػیيی نددهدً از ىُری نیکرهشکُپ ةزرگيهایی چُن. اشت ةراةر 0011 تا 03 ةیو نیکرهشکُپ

. اشت نفید دارىد ةیظتر خیلی ةزرگيهایی ةٌ اختیاج کٌ ٍایی پدیدً از ةصیاری ةررشی ةرای کيد ىهی



 پژهٍظَا ایو ىتیجٌ. طُد شاختٌ ةیظتر ةزرگيهایی ةا تری دكیق هشیلٌ تا گرفت غُرت ةصیاری تدلیلات

 . طد الکترهىی نیکرهشکُپ شاختو ةٌ نيجر

 

 نکاىیزم

 نُرد طی ةٌ ىزدیک طئی غدشی ده آن اىتَای ده در کٌ طدً تظکیل لُلٌ یک از نرکب نیکرهشکُپ

 چظهی غدشی ةُشیلٌ آید، نی ةُجُد طئی غدشی تُشط کٌ تػُیری. دارد كرار چظهی غدشی ه نطالػٌ

 ، پیظرفتٌ نیکرهشکُپَای در. اشت غدشی یک كدرت از ةیض آن ةزرگيهایی جَت ایو ةٌ. طُد نی ةزرگتر

 غدشیَای نجهُغٌ) کيداىصُر یک ، النپ ةر غالهً آىَا در کٌ ترتیب ةدیو. اشت تر پیچیدً ىُری دشتگاً

 ىُع ایو در کٌ النپی. اشت طدً دادً كرار کيد، نی کيترل را ىُر طدت کٌ دیافراگم یک ه( ىُر کييدً نتهرکز

 هجُد نيظُر ایو ةرای فراهاىی النپَای. کيد نی کار کم هلتاژ ةا گیرد، نی كرار اشتفادً نُرد نیکرهشکُپَا

 ىزدیکتر ىلطٌ ده تفکیک ةرای ةياةرایو. کييد نی تانیو ىظر نُرد نُج طُل ه طدت ةا ىُری ٍرکدام کٌ دارىد

 .کرد اشتفادً الکترهىی نیکرهشکُپ از ةاید آىگصترهم 0011 از

 درشت طد، شاختٌ کٌ الکترهىی نیکرهشکُپ اهلیو. اشت کهتر ىُر نُج طُل از الکترهن نُج طُل زیرا

 داخل از را الکترهن طػاع دٍد، نی غتُر نطالػٌ نُرد ىهُىٌ داخل از را ىُر طػاع کٌ ىُری نیکرهشکُپ ناىيد

 ىیصت، یکصان نطالػٌ نُرد ىهُىٌ كصهتَای تهام در نُاد تراکم چُن. دٍد نی غتُر ىازکی ةصیار نلطع

 ه تاریک كصهتَای از تػُیری درىتیجٌ. اشت نتفاهت کيد نی غتُر نختلف كصهتَای از کٌ الکترهىی نیزان

 تُاىد نی الکترهن کٌ اشت طکل ای لُلٌ كصهت یک دارای الکترهىی نیکرهشکُپ. آید نی ةدشت آن رهطو

 دارد هجُد ىازک شیم رطتٌ طکل ةٌ الکتریکی نيفی كطب یک لُلٌ ةاالی كصهت در. کيد غتُر آن از آزاداىٌ

 . کيد آزاد الکترهن خُد از ةتُاىد تا طُد نی دادً خرارت آىلدر كصهت ایو. اشت تيگصتو از آن جيس کٌ

 ىتیجٌ در. گیرد نی غُرت آىد ه کاتد ةیو هلت 011111 تا 01111 از پتاىصیل اختالف ایجاد ةا غهل ایو

 الکترهىی تفيگ شیصتم ایو ةٌ. طُد نی دادً طتاب طکل ای لُلٌ كصهت پاییو ةصُی الکترهىی طػاع یک

 نُرد ىهُىٌ ةا ةرخُرد از كتل را الکترهىی طػاع رهطيایی ه اىدازً ٍهگرا غدشیَایی لُلٌ طُل در. گُیيد نی

 طػاع. طُد نی دادً كرار طکلی دایرً نظتک غفدٌ یک رهی ةررشی نُرد نلطع. کييد نی کيترل نطالػٌ

 غتُر طئی غدشیَایی نیان از ةرشد، ىَایی ةزرگيهایی خد ةٌ کٌ ایو از كتل ه نلطع از غتُر از پس الکترهىی

 چگالی. طُد نی نيػکس نیکرهشکُپ زیر غفدٌ رهی ةر غدشیَایی تُشط شپس. طُد نی تيظیم ه کردً

 فصفردار نُاد از نیکرهشکُپ زیر غفدٌ. اشت ةراةر 311111 تا 01 از نیکرهشکُپَا ةیظتر ةزرگيهایی



 یک غفدٌ ایو زیر در. کيد نی تُلید ىُر خُد از الکترهن پرتُ نلاةل در کٌ طدً پُطاىیدً( رهی فصفید)

 . گیرد نی غکس غديٌ رهی تػُیر از کٌ دارد كرار غکاشی دهرةیو

 

 .دٍد نی ارائٌ الکترهىی نیکرهشکُپ کٌ اطالغاتی

 ةٌ تُان نی ، طی داخلی ةافت ه شطح نظخػات کردن آطکار ةا کار ایو در(: ةرداری ىلظٌ) طی تُپُگرافی

 .ةرد پی آن ةُدن ارتجاغی نیزان ه شفتی ناىيد خُاغی

 ىیرهی ةٌ تُان نی اشت، نظخع ذرات شایر ه طکل رهیت ایو در ایيکٌ دلیل ةٌ(: طياشی زیصت) نُرفُلُژی

 .ةرد پی اشتدکام

 ناىيد خُاغی ةٌ تُان نی ةياةرایو. ىهاید نظخع را طی شازىدً غياغر تُاىد نی نیکرهشکُپ ایو: ترکیب

 .یافت دشت طی اکتیُیتٌ ، ذهب ىلطٌ

 ایو ةٌ. دٍد نی ىظان یکدیگر نجاهرت در را اتم طدن چیدً چگُىگی الکترهىی نیکرهشکُپ: طياشی ةلُر

 .ىهُد ةررشی الکتریکی خُاص ه رشاىایی ىظر از را آىَا تُان نی ترتیب


