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 عنوان طرح:روشهای نوین طیف سنجی جذب پرتوهای X با دقت باال و وابستگی زمانی با 

                         استفاده از تابش سینکروترون 

چکیده طرح:
در  و حالت شیمیایی  اتمی  برد  کوتاه  نظم  مطالعه عنصری  برای  مؤثر  X، روشی  پرتوهای   طیف سنجی جذب 
سینکروترون،  تابش  بسیارپرشدت  و  پیوسته  طیف  از  استفاده  با  مشترکهاست.  فصل  و  گازها  مایعات،  جامدات، 
این روش در کنار پراش پرتوهای X مشخصه یابی کامل مواد را امکان پذیر می کند. روش روبش سریع ساختار 
ریز دنباله طیف جذبی پرتو X )QEXAFS( برای بررسی درجای تغییرات زمانی واکنشها در بازه زمانی میلی 
ثانیه ابداع شد. این روش در حال حاضر در بیشتر سینکروترونهای دنیا استفاده می شود. این روش درک کارکرد 
پروراندن  در  همکاری  و   X پرتو  سازهای  تکفام  بهبود  است.  کرده  ممکن  را  شیمیایی  واکنشهای  و  کاتالیستها 
روشهای EXAFS  اسپین-قطبیده برای بررسی مواد مغناطیسی و Yoneda-XAFS برای بررسی سطوح زبر و 

اندازه¬گیریهای بازتابندگی از الیه های نازک تک اتمی بی شکل زمنشانی شده از دیگر کارهای ایشان است.

زندگي نامه:
 رونالد فراهم در سال 1981 از دانشگاه کیل آلمان در رشته فیزیک موفق به اخذ مدرک دکتری شد و تا سال 
1983 در همان دانشگاه به عنوان پژوهشگر کار خود را ادامه داد. پس از گذراندن دوره پسا دکتری در پژوهشگاه 
توماس جی واتسون امریکا از سال 1985 تا  1996 به عنوان دانشمند ارشد در Hasylab  آلمان مسؤل هماهنگی 
آزمایشهای پرتو X بوده است. همزمان بین سالهای 1989 تا 1995 بارها به عنوان دانشمند مهمان از آزمایشگاه 
الورنس لیورمول امریکا بازدید کرده است. وی در سال 1996 دانشیار دانشگاه دوسلدورف آلمان و از سال 1997 

تا کنون استاد فیزیک دانشگاه ووپرتال آلمان بوده است.  
رونالد فراهم بیش از 180 مقاله در مجالت معتبر و مجموعه مقاالت کنفرانسها به چاپ رسانده است و در بیش از 
Journal of Sy 100 کنفرانس و کارگاه سخنران مدعو بوده است. وی در حال حاضر ویراستار نشریه های -

chrotron Radiation and is editor of Synchrotron Radiation News   است.
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