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 'ת קיימברידגאובאוניברסיט, סלוצקין לבין מספר קבוצות מחקר אחרות' בין הקבוצה של פרופ
ת הננו כי מלבד שכב, חוקרים אלה טענו). ולגריהב(ואוניברסיטת סופיה  ,)בריטניה(ומלכה מרי 

סלוצקין ' הקבוצה של פרופ, לאחרונה. עצמה שלד מוצק בגוף הטיפה גם נוצר, הגבישית על פני הטיפה
ניסויים אלה . י ניסויי מיקרוסקופית אלקטרונים קריוגניתיד-לזה עתיאורטי הצליחה להפריך מודל 

לזהות באופן ישיר את שכבת הננו  ניתן, לעומת זאת. פהשלד מוצק בגוף הטי לא קייםכי , מראים
 .המכסה את פני הטיפה, הגבישית

 
כי תופעת מעבר הצורה , מדידות אלה הראו, חשוב מכך 
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תופעה ייחודית זו מאפשרת לחקור את האלסטיות של 
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