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 אנליזה ננו–מבנית
של נוזלים מורכבים 

באמצעות מיקרוסקופיית 
אלקטרונים בטמפרטורה 

קריוגנית

מאת פרופ' ישעיהו )אישי( טלמון

נוזלים מורכבים 

הם נ  )complex liquids( מורכבים  וזלים 

 nanostructured( נוזלים בעלי מבנה ננומטרי

liquids(, כלומר הם עשויים מפרטי מבנה שגודלם 

נע בין ננומטרים ספורים למאות ננומטרים )ננומטר 

המטר.  מיליארד  חלקי  אחד  הוא   )nm( אחד 

להמחשה, קוטר ממוצע של שערת אדם הוא 20,000 

את  מורכבים  לנוזלים  נותן  זה  ננו־מבנה  ננומטר(. 

תכונותיהם הַמקרוסקופיות, כלומר תכונות הנראות 

ברמה  ערבוב,  אפשרות  או  צמיגות  למשל  לעין, 

חומרים  במערכות  שמן  עם  מים  של  הננומטרית, 

 .)microemulsions( מיקרואמולסיות  הנקראות 

ביולוגיות  במערכות  נמצאים  מורכבים  נוזלים 

וסינתטיות רבות, למשל ממברנת התא בבעלי חיים, 

ניקוי ומוצרי קוסמטיקה ומיני  פלסמת הדם, חומרי 

מזון נוזליים ונוזליים־למחצה. 

לחקר נוזלים מורכבים משמשים בעיקר כלי המחקר 

פיזור  אור,  פיזור   ,)imaging( דימות  האלה: 

 small-angle x-ray(  xקרני־ של  קטנות  בזוויות 

 small-angle( או נֵיטרונים )scattering – SAXS

neutron scattering – SANS(, מדידות תכונות 

גרעינית  מגנטית  תהודה   ,)rheology( הזרימה 

 ,)nuclear magnetic resonance – NMR(

 .)modelling and simulation( והדמיה  מידול 

אור  מיקרוסקופיית  הן  העיקריות  הדימות  שיטות 

ומיקרוסקופיית אלקטרונים. הדימות חיוני לקביעת 

מודלים,  על  הסתמכות  ללא  חומר  של  הננו־מבנה 

ידועים מראש או מוצעים, בניגוד לשיטות המחקר 

לכושר  מוגבלת  אור  מיקרוסקופיית  האחרות. 

הגדולים  מבנה  פרטי  של   )resolution( הפרדה 

מיליונית  הוא  )מיקרומטר  אחדים  ממיקרומטרים 

המטר או 1,000 ננומטר(. לעומת זאת מיקרוסקופי 

סוגו,  לפי  מיקרוסקופ  כל  מאפשרים,  אלקטרונים 
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אנליזה ננו–מבנית של נוזלים מורכבים באמצעות מיקרוסקופיית אלקטרונים בטמפרטורה קריוגנית | ישעיהו )אישי( טלמון 

הננומטר  עשירית  של  גודל  בסדר  הפרדה  כושר 

של  דימות  לבצע  יש  לפיכך  אחד.  ננומטר  או 

מיקרוסקופיית  באמצעות  בעיקר  מורכבים  נוזלים 

אלקטרונים ובאמצעות מיקרוסקופיית אור לדימות 

פרטי מבנה גדולים.

מיקרוסקופיית אלקטרונים 

של  בקרן  משתמשים  אלקטרונים  של  מיקרוסקופים 

אלקטרונים המואצים במתחים גבוהים של מאות עד 

מאות אלפי וולט. קיימים שני סוגים של מיקרוסקופי 

 TEM  - חודר  אלקטרונים  מיקרוסקופ  אלקטרונים: 

 -  )transmission electron microscope(

 scanning(  SEM  - סורק  ומיקרוסקופ אלקטרונים 

מיקרוסקופים  סוגי  שני   .)electron microscope

הוא   TEMה־ מזה.  זה  לחלוטין  שונים  אלה 

אך  האור,  למיקרוסקופ  אנלוגי  אופטי,  מיקרוסקופ 

כאמור משתמש בקרן של אלקטרונים המואצים בדרך 

המערכת  וולט.  קילו   300 עד   120 של  במתחים  כלל 

אלקטרומגנטיות  עדשות  מכמה  מורכבת  האופטית 

בבואה  ויוצרות  האלקטרונים  קרן  את  המעצבות 

)image( מוגדלת של הדגם ברזולוציה טובה מעשירית 

של  מיקרוסקופ  הוא   SEMה־ זאת  לעומת  הננומטר. 

ּגָׁשֹוׁש סורק )scanning probe microscope(, שבו 

קרן אלקטרונים דקה מאוד )הגשוש( סורקת את פני 

השטח של הדגם. האותות הנפלטים מנקודות הפגיעה 

ויוצרים תמונה  גלאים מתאימים  נקלטים באמצעות 

אחר  פיקסל  האופטי(,  במובן  בבואה  )לא  מוגדלת 

האלקטרונים  קרן  תמונה(.  אלמנט   -  pixel( פיקסל 

וולט.  אלפי  עד  מאות  של  במתחים  מואצת   SEMב־

ננומטר  של  גודל  בסדר  הוא  המרבי  ההפרדה  כושר 

אחד. לשם השוואה, למיקרוסקופים של אור רזולוציה 

של עד כ־400 ננומטר.

הדגמים  אופי  את  קובע  המיקרוסקופים  אופי 

אלה  ומיקרוסקופים  הואיל  בהם.  הנחקרים 

גבוהות,  אנרגיות  בעלי  באלקטרונים  משתמשים 

הם פועלים בתנאי �יק גבוה של 10-6-10-10 מיליבר. 

מיקרוסקופים  לתוך  המוכנס  דגם  כל  על  לפיכך 

עובי  על   TEMב־ אלה.  ריק  בתנאי  לעמוד  אלה 

תלוי  ננומטר,  מאות  מכמה  יותר  לא  להיות  הדגם 

באנרגיית האלקטרונים ובכושר ההפרדה המבוקש. 

קרן  היא  האלקטרונים  שקרן  להדגיש  יש  כן  כמו 

הדגם  מבנה  את  להרוס  העלולה  חזקה,  מייננת 

מסף  גדול  בדגם  הפוגעים  האלקטרונים  מספר  אם 

יש  מוליכים  שאינם  דגמים  בהרכבו.  התלוי  מסוים 

לבדוק ב־SEM בתנאי תפעול מיוחדים. 

מיקרוסקופיית אלקטרונים של נוזלים 
מורכבים 

על כל דגם של מערכת נוזלית הנבדק במיקרוסקופ 

אלקטרונים לעבור תהליך הכנה שעושה אותו עמיד 

הננו־מבנה  אגב שמירת  בריק שבתוך המיקרוסקופ 

שלו. כמו כן יש לעצור כל תנועה על־מולקולרית כדי 

למנוע את טשטוש הבבואה או התמונה המתקבלת. 

שמערכות  משום  מסובך,  התהליך  קרובות  לעיתים 

וטמפרטורה.  ריכוז  לשינויי  רגישות  כאלה  נוזלים 

גאומטרייה  בעלי  להיות  אלה  דגמים  על  כן  כמו 

עקרונות  ולדרישות  הדגם  למחזיקי  מתאימה 

ההפעלה של המיקרוסקופ.

המאפשרים  דגם  מחזיקי  היום  קיימים  אומנם 

האלקטרונים,  מיקרוסקופ  לתוך  נוזל  הכנסת 

זו עדיין  כשהוא כלוא בתוך תא סגור, אולם שיטה 

לבעיית  מענה  בה  ואין  ראשוניים,  פיתוח  בשלבי 

אלה  דגמים  רגישות  כן  כמו  הנוזל.  בתוך  התנועה 

לקרינת האלקטרונים היא רבה מבשיטות האחרות. 

עבור  לראשונה  פותחה  הראשונה  השיטות  קבוצת 

צבע  הוספת  על  מבוססת  היא  ביולוגיות.  מערכות 

כבד,  יסוד  של  חומצה  או  מלח  למערכת,   )stain(

מלווה בנידוף המים. שיטות אלה של צביעה וייבוש 

הריכוז  לשינוי  גורמות   )staining and drying(

  אינן  הן  ולפיכך  הנבדקת,  במערכת  היוני  והחוזק 
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פותחו  אלה  עבור  מורכבים.1  לנוזלים  מתאימות 

מהיר  קירור  על  המבוססות  דגמים  הכנת  שיטות 

זה  קירור  קצב   .100,000  °C/sכ־ הדגם,  של  ביותר 

 TEMל־ המיועד  דק  דגם  הטבלת  באמצעות  מושג 

בטמפרטורת   )ethane( אתאן  הפחמימני  בגז 

הקיפאון שלו, C° 183-. קירור בקצב זה גורם למים 

ויטריפיקציה, כלומר תהליך שבו  לעבור תהליך של 

יתר.  קירור  המקורר  נוזל  של  לזכוכית  הופך  הנוזל 

מונע  יתר  קירור  בגיבוש,  המלווה  להקפאה  בניגוד 

את הנזקים למבנה החומר הנוצרים בגיבוש. השיטה 
 2,Jacques Dubochet הזו פותחה בראשיתה בידי

שזכה על פיתוחו זה בפרס נובל בכימיה לשנת 2017, 

יותר  מאוחר  שותפים.  שני  עוד  עם  חלק  שאותו 

מאפשרת  והיא  השיטה,  את  ואני  תלמידיי  שכללנו 

של  מבוקרים  בתנאים  הדגם  הכנת  את  אפוא 

בפאזה  הנדיפים  החומרים  ריכוז  ושל  טמפרטורה 

הגזית שמסביב לדגם למניעת איבוד נדיפים מהדגם 

בעת הכנתו; כך ניתן ללכוד בדגם את הננו־מבנה של 

המערכת, בטמפרטורה ובהרכב המקוריים שלה.3 את 

למחזיק  מבוקרים  בתנאים  מעבירים  המוכן  הדגם 

דגם ייעודי השומר את הדגם בטמפרטורה קריוגנית, 

במיקרוסקופ.  בחינתו  במשך   ,-150 °Cל־ מתחת 

הזכוכיתי  הנוזל  של  מעבר  מונעת  זו  טמפרטורה 

בהמראה  מהדגם  חומר  ואיבוד  גבישי  למצב 

)sublimation(. שיטות אלה פותחו במקור לדימות 

את  הרחבנו  יותר  מאוחר   .TEMב־ מימיים  נוזלים 

קוראים  אנו  אלה  לשיטות   4.SEMל־ גם  השיטה 

האלה  השיטות  את   .cryo-SEMו־  cryo-TEM

לא־מימיים,  מורכבים  נוזלים  לדימות  גם  התאמנו 

וגם  חזקות,5  חומצות  על  המבוססים  כאלה  כולל 

וגם  המימית  הפאזה  גם  שבהן  נוזלים  למערכות 

הפאזה השומנית רציפות.6 את רוב הנוזלים האלה 

הם  כי  נוזלי,  אתאן  באמצעות  לקרר  אפשר  אי 

רובם  את  כימית.  איתו  מגיבים  או  בתוכו  נמסים 

ניתן לקרר בחנקן נוזלי, שאומנם מקרר בקצב איטי 

מערכות  של  לוויטריפיקציה  מספיק  אבל  יותר, 

נוזלים אלה.

ברמת  מתאפיינים  מורכבים  נוזלים  של  דגמים 

ניגודיות )contrast( נמוכה בין מרכיביהם השונים, 

שונה  הרכב  בעלי  אזורים  בין  להבחין  קשה  ולכן 

במידה  זה  על  להתגבר  ניתן   cryo-TEMב־ בדגם. 

 ,Volta phase plate רבה באמצעות התקן הנקרא

בלתי  שהם  האלקטרונים,  של  פאזה  הפרשי  ההופך 

 )amplitude( משרעת  להפרשי  לגלאים,  נראים 

שמקובל  למה  בדומה  "רואים",  הגלאים  שאותם 

במיקרוסקופיית אור.7 בחירה נכונה של מתח ההאצה 

בגלאים  ושימוש   cryo-SEMב־ האלקטרונים  של 

אופטימלית  ניגודיות  ליצור  יכולים  מתאימים 

במיקרוגרף המתקבל.8 בעיה נוספת במיקרוסקופיית 

שהדגמים  היא  מורכבים  נוזלים  של  אלקטרונים 

גם  האלקטרונים  קרן  ידי  על  במהירות  מתפרקים 

את  להגביל  יש  לכן  מאוד.9  נמוכות  בטמפרטורות 

מספר האלקטרונים המשמשים ליצירת המיקרוגרף.

מצוידים  חדישים  אלקטרונים  מיקרוסקופי 

 field emission( יעילים  אלקטרוניים  במקורות 

במיוחד,  רגישים  אלקטרונים  בגלאי   ,)guns

המקילה  בתוכנה  ונקיות,  יעילות  ריק  במערכות 

חשיפה  בתנאי  מיקרוגרפים  וקבלת  הפעלתם  את 

מינימלית לקרן האלקטרונים, ובאמצעים אלקטרון־

אופטיים להגברת ניגּודיּות התמונה. כמו כן עומדות 

לרשות החוקרים מערכות חדישות להכנת הדגמים 

למיקרוסקופיה.

מחקרי לאורך השנים 

של  הננו־מבנה  דימות  הוא  שלי  המחקרים  מוקד 

נוזלים מורכבים במיקרוסקופיית אלקטרונים. מטרת 

הנוזל  של  הננו־מבנה  איך  להראות  היא  המחקר 

הצברים  את  היוצרות  המולקולות  מאופי  מושפע 

הננו־מבנה,  את  כלומר  השונים,  האזורים  את  או 

המקרוסקופיות  לתכונות  מוביל  הננו־מבנה  ואיך 

של הנוזל. את הדימות אנחנו מגבים בשיטות מחקר 

אחרות, למשל מדידת תכונות הזרימה של הנוזל, או 
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 xפיזור קרני־ קביעת הננו־מבנה באמצעות שיטות 

או ניטרונים בזוויות קטנות. המיקרוסקופיה נותנת 

לנו תמונה ישירה של הננו־מבנה שניתן לפרש אותה 

ישירות. לעומת זאת השיטות שאינן דימות דורשות 

מהן.  שהתקבל  המידע  פירוש  לצורך  פיזיקלי  מודל 

את המודל ניתן לבנות בהתבסס על המיקרוסקופיה. 

לידי  מביאה  המחקר  שיטות  כל  תוצאות  השוואת 
תמונה אמינה וכמותית של ננו־מבנה המערכת.10

הטבע  מדעי  תחומי  בכל  קיימים  מורכבים  נוזלים 

ממברנות  למשל  עליהם,  המבוססות  ובטכנולוגיות 

וקוסמטיקה.  ניקוי  תכשירי  או  חיים  בעלי  תאי  של 

מימיות,  להיות  יכולות  מורכבים  חומרים  מערכות 

כגון  לא־מימיות,  או  ביולוגיות,  מערכות  כמו 

 carbon תמיסות של ננו־צינוריות פחמן11 )נצ"פ - 

שתי   ,)graphene(  12
גרפן  של  או   )nanotubes

בסיס  המהוות  פחמן  של  מולקולריות  צורות 

בכל  כלורוסולפונית.  בחומצה  חדשניים,  לחומרים 

שולטים  מזו,  זו  מאוד  השונות  האלה,  המערכות 

אותם חוקי טבע, וניתן לחקור אותן באותן שיטות 

מחקר שהוזכרו מעלה. ניתן להיעזר בהבנת מערכת 

מתחום אחד לתחום אחר. 

תלמידיי עסקנו  מורכבים  נוזלים  חקר  עם  בבד   בד 

של  המתודולוגיה  בשיפור  השנים  לאורך  ואני 

נמוכות  בטמפרטורות  אלקטרונים  מיקרוסקופיית 

ובהבנת מנגנוני האינטראקצייה בין קרן האלקטרונים 

ובין דגמי נוזלים מורכבים. נוסף על פיתוחה של שיטת 

 הכנת דגמים קריוגניים בתנאים מבוקרים והרחבתה

נוזלים  ל־cryo-SEM, התאמנו אותה גם למערכות 

חזקות.  חומצות  המכילות  לכאלה  ואף  לא־מימיים, 

על  מולקולות הדגם  הפירוק של  חקרנו את תהליכי 

מנגנוני  הבנת  את  וקידמנו  האלקטרונים,  קרן  ידי 

הניגודיות בתמונות SEM במתחי האצה נמוכים של 

קרן האלקטרונים, כאלה הדרושים לקבלת רזולוציה 

חשמלית,  מוליכים  שאינם  דגמים  ולדימות  גבוהה 

ללא צורך בציפויָם בציפוי מוליך.

אלה  האחרונות.  בשנים  למחקרי  דוגמאות  להלן 

והטכנולוגיה  המחקר  תחומי  מגוון  את  מדגימות 

הדימות  יכולות  ואת  אלה  שיטות  ליישם  היכולים 

cryo-TEM של התרופה  1 מציג דגם  שלהן. איור 

ברנהולץ  חזי  פרופ'  שפיתחו   ,)Doxil( דוקסיל 

ושותפיו למחקר באוניברסיטה העברית בירושלים. 

שהן   ,)vesicles( משלחופיות  מורכבת  התרופה 
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לסרטן  התרופה  של  גביש  אחת,  כל  המכילות,   )vesicles( משלחופיות  הבנויה   ,)Doxil( דוקסיל  התרופה  של   cryo-TEM דגם   .1 איור 

דוקסורוביצין )Doxorubicin(. נראים בבירור שני חלקי הממברנה המקיפה כל שלחופית, ומבנה גביש הדוקסורוביצין, הנראה ככמה 

 ,FEI Talos 200C פסים מקבילים, הכלוא בתוכה. דוגמת הדוקסיל באדיבות פרופ׳ חזי ברנהולץ. צילום: ד״ר נעמה קויפמן. הצילום נעשה במיקרוסקופ

במתח האצה של 200 קילו וולט, בשימוש ב–Volta phaseplate, להגברת הניגודיות בתמונה.

100 nm
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ממברנה  היא  שלהן  שהמעטפת  חלולות  כדוריות 

של  גביש  אחת,  כל  והמכילות,  ליפידים,  עשויה 

 .)Doxorubicin( דוקסורוביצין  לסרטן  התרופה 

לשים  יש  במיקרוגרף.  יפה  נראים  אלה  פרטים 

שלחופית,  כל  המקיפה  הממברנה  חלקי  לשני  לב 

מקבילים,  פסים  ככמה  הנראה  הגביש,  ולמבנה 

המימית  הפאזה  הוא  התמונה  רקע  בתוכה.  הכלוא 

אין  מועטה  ניגודיות  בגלל  יתר.  קירור  המקוררת 

המשולבות  פולימר  מולקולות  בתמונה  נראות 

ידי  על  השלחופיות  הרס  המונעות  בממברנה, 

מערכת החיסון של החולה. מתן התרופה בצורה זו 

מקטין את הפגיעה ברקמות בריאות.

באיור 2 דגם cryo-TEM של נצ"פ המפוזרות בתוך 

ננו־צינורית  כל  )חכ"ס(.13  כלורוסולפונית  חומצה 

פחמן.  אטומי  מאלפי  הבנויה  גדולה  מולקולה  היא 

חומצה זו היא אחד הממיסים השימושיים המעטים 

מתאימים,  בריכוזים  כאלה,  תמיסות  נצ"פ.  של 

מכני  חוזק  בעלי  פחמן  סיבי  לטוויית  משמשות 

נמוך.14  סגולי  ומשקל  מעולים,  חשמלית  ומוליכּות 

חזקה  תגובה  שמגיבה  חזקה  חומצה  היא  חכ"ס 

שבא  אורגני  חומר  כל  ומחמצנת  מים  עם  מאוד 

איתה במגע. לפיכך יש לנקוט צעדי זהירות מיוחדים 

בחוקרת,  לפגוע  לא  כדי  אלה  תמיסות  עם  בעבודה 

כדי  בתוך  עצמה  החומרים  ובמערכת  במיקרוסקופ 

הכנת הדגמים, בזמן הדימות במיקרוסקופ ולאחריו. 

המערכות  מכלול  הרחבת  את  מדגימה  זו  תמונה 

 .cryo-SEMוהן ב־ cryo-TEMשניתן לחקור הן ב־

עבודה זו הורחבה לאפיון תמיסות של ננו־צינוריות 
 15.)boron nitride nanotubes( של בורון ניטריד

בריכוזים מתאימים  ניתן לטוות  גם מתמיסות אלה 

סיבים חזקים ביותר, חסיני אש ומבודדים חשמלית, 

בתחומי  בייחוד  רבים,  עתידיים  שימושים  שלהם 

התעופה והחלל.

איור 2. דגם cryo-TEM של תמיסת ננו–צינוריות פחמן בחומצה כלורוסולפונית. הצינוריות נראות כזוגות קווים מקבילים, שהם קירות 

הדגם  על  קרח  גביש  מציין   "I" יתר.  קירור  מקוררת  כלורוסולפונית  חומצה  הוא  הרקע  התמונה.  גלאי  מישור  על  בהיטל  הצינוריות 
הקריוגני. תנאי הצילום כמו באיור 14.1

50 nm
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אחד  מונוציט,  של   cryo-SEM תמונת  הוא   3 איור 

קורר  התאים  תרחיף  הלבנים.  הדם  תאי  מסוגי 

ריק  של  בתנאים  שבוקע  הקפוא  הדגם  במהירות, 

למיקרוסקופ,  הועבר   ,-150 °C של  וטמפרטורה 

את  מראה  המיקרוגרף  דומים.  בתנאים  בו  ונשמר 

נראית  זה.  תאים  לסוג  האופייני  הגדול  הגרעין 

ממברנה  בחרירי  המחוררת  הגרעין  ממברנת  גם 

רואים  התא  בממברנת   .)nuclear pores(

חוץ־תאיות  שלחופיות  אלה  שלחופיות.  הנצת 

)extracellular vesicles – EVs(, הנמצאות תמיד 

היריון  במהלך  לעיתים  מאוד  עולה  ריכוזן  אך  בדם, 

מעורבים  כנראה   EVs סרטן.  כגון  שונות,  ובמחלות 
בתהליכי יצירת גרורות סרטן.16, 17

 ,cryo-SEM באיור 4 מודגמות היכולות השונות של

הנפלטים  השונים  לאותות  בגלאים  שימוש  אגב 

החומר  האלקטרונים.  קרן  פגיעת  בעקבות  מהדגם 

מיקרו־קפסולות  של  מימי  תרחיף  הוא  שנבדק 

סיליקה, המכילות שמן שמומס בו חומר פעיל בנזואיל 

לטיפול   )benzoyl peroxide – BPO( פראוקסיד 

הדגם  של  אזור  נראה   4A באיור  )אקנה(.18  בַחֶּטֶטת 

גלאי  באמצעות  שנוצרה  בתמונה  והמבוקע  הקפוא 

אלקטרונים  בייחוד  הקולט   ,Everhart-Thornley

ומעט   )secondary electrons( שניוניים 

 .)backscattered electrons( אלקטרונים מוחזרים

מישור  בשמאלית  קפסולות:  שתי  מראה  התמונה 

מישור  ובימנית  הקפוא,  השמן  דרך  עובר  הביקוע 

מעטפת  ואת  הקפואה  הטיפה  את  חשף  הביקוע 

מבנה  את  גם  מראה  התמונה  שמסביבה.  הסיליקה 

קרח המים שמסביב לקפסולות. בתמונה זו מובלטת 

הטופוגרפיה של הדגם. באיור 4B נראה אותו אזור של 

הדגם, כאן באמצעות גלאי של אלקטרונים מוחזרים 

האצה  במתח  המיקרוסקופ.  עמוד  בתוך  הנמצא 

  נמוך של האלקטרונים, כמו כאן )1.2 קילו וולט(, 
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איור 3. דגם cryo-SEM המראה חלק של מונוציט שבוקע בתהליך הכנת הדגם. המיקרוגרף מראה בחלקו הימני התחתון חלק מהגרעין 

הגדול האופייני למונוציטים. בממברנת הגרעין )חץ כפול( נראים חרירי הממברנה )nuclear pores(. בממברנת התא )חץ( רואים הנצת 
15.)extracellular vesicles – EVs( אלה שלחופיות חוץ–תאיות .)שלחופיות )ראשי חץ
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הכהה  )האזור  השמן  בין  טובה  ניגודיות  התקבלה 

ולמלח  כהים(  פחות  מעט  )אזורים  למים  ביותר( 

יותר(,  )בהיר  ההקפאה  בתהליך  מהמים  שנפרד 

ולסיליקה העוטפת את הקפסולות )הבהירה ביותר(. 

ליוניזציה  גורמת  בדגם  הפוגעת  האלקטרונים  קרן 

באנרגייה   xקרני־ ולפליטת  בדגם  אטומים  של 

ניתן  מתאים  גלאי  באמצעות  יסוד.  לכל  אופיינית 

באיור  כנראה  אלה,  אנרגיות  של  ספקטרום  לקבל 

לפחמן  האופייניים  שיאים  נראים  בספקטרום   .4C

)תכלת(.  ולסיליקון  )ירוק(  לחמצן  באדום(,  )מסומן 

את אותות קרני ה־x ניתן לשלב באות האלקטרונים 

שונים  אזורים  שבה  תמונה  ולקבל  השניוניים 

אזורי  וכך  שבספקטרום,  השיאים  בצבעי  צבועים 

)פחמן(,  באדום  השמן  )חמצן(,  ירוק  צבועים  המים 

.4D והסיליקה בתכלת )סיליקון(, כפי שנראה באיור

תודות

אני מודה למוריי ולעמיתיי, שרבים מהם לימדו אותי רבות, 

גם לתלמידיי  יקרים. אני מודה  ושרבים מהם הפכו לחברים 

נכבד  חלק  ושלהם  הרבה,  למדתי  מהם  שגם  השנים,  לאורך 

מאוד בהישגיי המדעיים. תודות שלוחות גם לקרנות המחקר 

שתמכו בעבודתי, בייחוד הקרן הלאומית למדע והקרן הדו־

אורך  לכל  במחקרי  שתמכו  ארצות־הברית-ישראל,  לאומית 

שנותיי כחבר סגל.

איור cryo-SEM .4 ואנליזת קרני–x של דגם תרחיף מימי של מיקרו–קפסולות סיליקה, המכילות שמן שבו מומס החומר הפעיל בנזואיל 

פראוקסיד )benzoyl peroxide – BPO(. למעלה, משמאל לימין: A. דימות באלקטרונים שניוניים. הכוכבית מציינת את ליבת השמן של 

קפסולה, החץ מציין את קליפת הסיליקה של הקפסולה השנייה, וראש החץ מציין אזור עשיר במלחים שנפרד בזמן הקפאת הדגם; 

C. ספקטרום קרני–x שנפלטו מהאזור הנראה  B. אותו אזור כמו ב–A, בדימות באמצעות אלקטרונים מוחזרים. למטה, משמאל לימין: 
 x–תמונת האזור שבו אותות קרני ה .D ב–A וב–B. שיאי הספקטרום המתאימים ליסודות העיקריים שבדגם מסומנים בצבעים שונים; 

משולבים באות האלקטרונים השניוניים: אזורים שונים צבועים בצבעי השיאים שבספקטרום: אזורי המים צבועים ירוק )חמצן(, השמן 
באדום )פחמן( והסיליקה בתכלת )סיליקון(.18

1 µm 1 µm

2 µm

A

C

B

D
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