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فصل اول
EDS

مقدمه
اگر یک ماده ناشناس تحت تأثیر یک پرتو پر انرژی همچون پرتو ایکس یا گاما قرار گیرد ،اتمهای
تشکیل دهنده ماده تحریک شده و الکترونهای الیههای داخلی آنها از مدار انرژی خود خارج میشوند و
مکان آنها خالی میماند .بدین ترتیب الکترون هایی که در ترازهای انرژی باالتر هستند به محل خالی
الکترونهای خارج شده از اتم منتقل می شوند .در اثر این انتقال ،اختالف انرژی بین این ترازهای انرژی به
صورت یک پرتو الکترومغناطیس (پرتو ایکس) از اتم ساطع میشود .انرژی و یا طول موج این پرتو ایکس
نشان دهنده نوع اتمهای سازنده ماده است.

شکل  -1پرتو ایکس ساطع شده از اتم در اثر تحریک توسط یک فوتون برخوردی.

www.iran-mavad.com
ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻮاد و ﻣﺘﺎﻟﻮرژى

2

مهمترین نکته در آنالیز عنصری به این روش ،نحوه اندازه گیری طول موج یا انرژی پرتو ایکس ساطع
شده است .بدین منظور آشکارسازهای متنوعی توسعه پیدا کرده اند .این آشکارسازها به صورت کمی و یا
کیفی ترکیب شیمیایی نمونه را تعیین میکنند .در آشکارسازهای کمی ،مکانیزم رایج ،تبدیل فوتونهای
پرتو ایکس به سیگنالهای ولتاژی میباشد .از آنجا که شدت سیگنالها با انرژی پرتو تناسب دارد ،این
آشکارسازها را آشکارسازهای تناسبی مینامند .در ادامه به برخی از آنها اشاره شدهاست:
-1-1

آشکارسازی با فیلم عکاسی

 -2-1آشکارسازهای گازی
 -3-1آشکارسازهای تهییجی
-4-1

آشکارساز نیمرسانا

 -1-1مبانی EDS1

 EDSروشی است که در آن با استفاده از پرتو ایکس ساطع شده از نمونه (نمونهای که توسط الکترون
بمباران شده) برای شناسایی عناصر تشکیل دهنده نمونه استفاده میشود.
 EDSاز  3بخش اصلی تشکیل شده است:
 منبع تحریک کننده
 آشکارساز پرتو ایکس ()X-ray detector
 پردازشگر پالسی

2

Energy Dispersive Spectrometry
Pulse processor
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3

تحریک کنندههای الکترونی در میکروسکوپهای  SEMو  STEMمورد استفاده قرا میگیرد و
تحریک کنندههای با پرتو ایکس در  .XRFاز یک آشکارساز برای تبدیل انرژی به سیگنالهای ولتاژی
استفاده میشود که سیگنالها را اندازهگیری کرده و آنها را با سیستم پردازشگر پالسی میفرستد .رایجترین
آشکارسازها در تکنیک  ،EDSآشکارساز ) Si(Liاست .که در ادامه به تفصیل به معرفی آنها میپردازیم.
 -2-1آشکارساز پرتو ایکس
یک آشکارساز از اجزای مختلفی تشکیل شده است که در ادامه به آنها اشاره میشود.

شکل  -2شماتیکی اجزا و مراحل مختلف  )a . EDSبدنه اصلی  )b .EDSقسمت اصلی آشکارساز -1.موازیساز -2.دام الکترونی -3 .پنجره-4 .
بلور-5- .سطح سرد )c .هندسه قرار گیری  EDSنسبت به پرتو ورودی )d .پردازشگر پالسی ) e .نمودار تعداد پالس بر حسب انرژی

 -1-2-1موازیساز

1

این بخش دهانه و حفرهای را که پرتو ایکس میباید از آن عبور کند تا به آشکارساز برسد را تنظیم میکند.
این موضوع سبب میشود تا فقط پرتوهای ایکسی که از ناحیه تحریک شده ساطع میشوند وارد آشکارساز
شوند و از ورود پرتوهای سرگردان از بخشهای دیگر محفظه جلوگیری کند.

Collimator assembly

www.iran-mavad.com
ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻮاد و ﻣﺘﺎﻟﻮرژى

1

4

 -2-2-1دام

الکترونی 1

الکترونهایی که وارد آشکارساز میشوند باعث ایجاد زمینه و همچین باعث ایجاد بار اضافی در زنجیره
اندازهگیری میشوند .دام الکترونی از یک جفت آهنربای دائمی تشکیل شده است که هر الکترون عبور
کرده را منحرف می کند .این ابزار فقط در آشکارسازهایی قرار دارد که دارای پنجره نازک پلیمری هستند
زیرا پنجرههای برلیومی (که ضخیمتر هستند) به طور قابل توجهی میتوانند الکترونهای با انرژی کمتر از
 21الکترون ولت را جذب کنند.
-3-2-1

پنجره 2

پنجره در حقیقت مانعی محسوب میشود تا درون آشکارساز خأل باقی بماند .پنجره به سه دلیل عمده اعمال
میشود:
 جلوگیری از آلودگی ناشی از نمونه،
 کمک به ایجاد دمای پایین در آشکارساز،


جلوگیری از تابش نور مرئی به بلور نیمهرسانا.

پنجره باید به میزان کافی شفاف باشد تا حتی کمانرژیترین پرتوهای ایکس را هم از خود عبور دهد .دو نوع
پنجره وجود دارد ،برلیم با ضخامت حدود  1/6میکرومتر که استحکام باالیی دارد اما پرتوهای ضعیف را
جذب می کند به همین دلیل در شناسایی عناصری همچون سدیم ناتوان است .پنجرههایی نیز وجود دارند
که میتوانند در ضخامت های کمتری ساخته شوند و بنابراین پرتوهای ضعیفتر (با انرژی کمتر از 111
الکترونولت) را نیز عبور دهند .اگرچه نوع دوم استحکام کمتری دارد اما با قرار دادن آن در یک توری
نگهدارنده می تواند اختالف فشار ناشی از خأل درون آشکارساز و فشار بیرون آن را تحمل کند .جنس این
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1

Window

2

5

پنجرهها می تواند از پلیمر ،نیترید بور ،نیترید سیلیسیم و یا الماس باشد .این توری حدود  %85فضای باز
دارد .جنس این توریها میتواند از سیلیسیم خالص و یا نیکل باشد .در پنجرههای نوع دوم ،پرتوهای ایکس
کم انرژی همچون پرتوهای ناشی از اکسیژن و کربن میتوانند فقط از طریق خود پنجره عبور کنند اما
پرتوهای قویتر (بزرگتر از  8کیلو الکترونولت) از توری نیز عبور میکنند.
-4-2-1

بلور 1

بلور آشکارساز ،یک تک بلور نیمه رسانا (ذاتی) با ضخامتی حدود  2-5میلیمتر است که در حین
عبور پرتو ایکس از آن ،در اثر یونیزه شدن انرژی پرتو را به سیگنالهای الکتریکی تبدیل میکند .دو ماده
رایج به عنوان بلور در آشکارساز حالت جامد مورد استفاده قرار میگیرند .متداولترین آنها سیلیکون آالییده
شده با لیتیم 2است .بلورهای ژرمانیوم خلوص باال 3نیز نوع دیگری از بلورها میباشند .سیلیکون اولین بار در
 EDSمورد استفاده قرار گرفت و همچنان رایجترین نوع بلور است .ژرمانیوم خلوص باال برای اندازهگیری
پرتوهای ایکس پر انرژی مفیدتر هست به همین دلیل بیشتر در میکروسکوپهای الکترونی عبوری مورد
استفاده قرار میگیرد.
مکانیزم عملکرد نیمهرساناها

به منظور بررسی مکانیزم عملکرد این بلور در تبدیل انرژی پرتو ایکس به سیگنالهای الکتریکی نیاز
است تا ابتدا به بررسی رفتار نیمهرساناها بپردازیم .برای این منظور نیمهرسانای ) Si(Liرا در نظر میگیریم.
تصویر  3نمودار انرژی را در مواد با قابلیت رسانایی مختلف نشان میدهد.
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شکل  -3شماتیک نمودار انرژی را در مواد با قابلیت رسانایی مختلف.

در یک نیمه رسانا ،باند ظرفیت پر است در حالی که در سطح باالتر انرژی ،باند هدایت خالی از الکترون
میباشد .پر بودن باند ظرفیت نشاندهنده این است که هر اتم ،الکترونهای الیه آخر خود را با نزدیکترین
همسایگان خود شریک می شود (پیوند کوواالنسی) .بدین ترتیب نه الکترونی در باند هدایت و نه حفرهای در
باند ظرفیت نخواهد بود .این نوع نیمهرساناها را ،نیمهرسانای ذاتی مینامند .این مواد قابلیت رسانایی
الکتریکی ندارند مادامی که در اثر اعمال انرژی ،الکترون از باند ظرفیت جدا و به باند هدایت منتقل شود و
به جای آن ،حفره در باند ظرفیت ایجاد شود .این نوع رفتار باعث شده است که نیمهرساناهای ذاتی بهترین
انتخاب برای آشکارسازها باشند.
بیشتر تجهیزات الکترونیکی شامل اتصال یک نیمهرسانای (سیلیکون) نوع  nو یک نیمهرسانای نوع
 pهستند .اضافه کردن بور به سیلیکون آن را به یک نیمهرسانای نوع  ، pو اضافه کردن فسفر آن را به
نیمهرسانای نوع  nتبدیل میکند.
در عمل ساخت یک نیمه رسانای ذاتی از سیلیکون (از لحاظ تکنیکی) کار بسیار مشکلی است و
همواره مقداری ناخالصی بور وجود خواهد داشت که منجر میشود که به جای نیمهرسانای ذاتی یک نیمه-
رسانای نوع  pداشته باشیم .به همین دلیل روشی توسعه داده شده است تا بلور آشکارساز همچون یک
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سیلیکون ذاتی عمل کند .عنصر لیتیم به عنوان عنصری که سیلیکون را به یک نیمهرسانای نوع  nتبدیل
میکند به یک سطح یک سیلیکون نوع  pنفوذ داده می شود و منجر به ایجاد یک اتصال  n-pمیشود .در
یک الیه چند میکرونی در فصل مشترک اتصال ،یک نیمهرسانای ذاتی ایجاد میشود .با این وجود وقتی که
یک میدان الکتریکی (با ولتاژ معکوس) به این نیمهرسانا اعمال میشود ،ناحیه ذاتی به حدود چند میلیمتر
گسترش مییابد و هنگامی که بخش زیادی از ناحیه  pاز بین رفت ،این نیمهرسانا برای یک آشکارساز
مناسب میشود .تصویر  4شماتیکی از یک بلور نیمهرسانا را نشان میدهد.

شکل  -4شماتیک بلور نیمهرسانا در .EDS

وقتی که پرتو ایکس از پنجره عبور میکند و به بلور (که بایاس معکوس دارد) برخورد میکند ،در اثر
جذب هر فوتون پرتو ایکس ،یک فوتوالکترون ایجاد میشود که بیشتر انرژیاش صرف ایجاد جفت الکترون-
حفره میشود .در اثر بایاس معکوس اعمالی به بلور ،الکترون-حفرهها در جهت مخالف یکدیگر شروع به
حرکت میکنند که این امر منجر به ایجاد یک پالس الکتریکی میشود .این پالس مجددا به یک پالس ولتاژ
تبدیل میشود .سپس این سیگنال تقویت شده و به آنالیزور پرتو ایکس وارد میشود .در آنالیزور ،هیستوگرام
شدت بر اساس ولتاژ رسم می شود .این مهم که هر پالس ولتاژ با انرژی فوتون پرتو ایکس متناسب است،
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مکانیزم اصلی عملکرد  EDSمی باشد .وظیفه آنالیزور تشخیص این رابطه و گزارش آن به صورتی قابل فهم
برای اپراتور میباشد.
یکی از نکات تکنیکی مهم ،سرد نگه داشتن بلور است .بلور نیمهرسانا باید در دمای بسیار پایینی نگه
داشته شود حتی در زمانی که آنالیزی صورت نمی گیرد .سرد نگه داشتن بلور به این دلیل است که به غیر
از پرتو ایکس ،عامل دیگری باعث تحریک بلور و ایجاد جفت الکترون-حفره نشود .همچنین به منظور
جلوگیری از نفوذ لیتیم و از بین نرفتن شیب غلظتی آن باید بلور همواره سرد نگه داشته شود .برای سرد
کردن تکبلور از نیتروژن مایع که در یک محفظه نگهداری میشود استفاده میکنند و این سرما از طریق
یک سطح سرد به بلور منتقل میشود .سرما همچنین از ایجاد نویز در دستگاه جلوگیری میکند.
از آنجا که نیمه رسانا به نور حساس است ،پنجره مورد استفاده باید از عبور نور مرئی جلوگیری کند.
 -5-2-1مکانیزم عملکرد آشکارساز
اساس تبدیل انرژی فوتون به سیگنالهای الکتریکی در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل  -5شماتیکی از مکانیزم عملکرد نیمهرسانا.

www.iran-mavad.com
ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻮاد و ﻣﺘﺎﻟﻮرژى

9

بخش فعال آشکارساز شامل یک سیلیکون ذاتی ،با یک الیه نازک از نوع  pو همچنین یک پوشش
طال است .زمانی که یک فوتون با انرژی مشخص به سیلیکون برخورد میکند ،الکترونها به باند هدایت
مهاجرت کرده و حفره در باند ظرفیت ایجاد میشود .تحت بایاس معکوس اعمالی ،این الکترونها و حفرهها
در خالف جهت یکدیگر حرکت کرده و در سطوح بلور تجمع می کنند .فوتون پرتو ایکس ابتدا با انرژی hν

توسط یک اتم سیلیسیم جذب میشود و باعث برانگیخته شدن و خارج شدن یک الکترون از الیههای داخلی
با انرژی  hν-Ecمیشود که  Ecبرای سیلیسیم  1/84کیلو الکترون ولت است .این فوتو الکترون سپس جفت
الکترون-حفره را ایجاد می کند .با توجه به خروج یک الکترون از اتم ،اتم به حالت برانگیخته در میآید .وقتی
که یک الکترون از ترازهای باالیی برای پر کردن حفره به تراز انرژی پایین مهاجرت میکند ،انرژی ناشی از
اختالف انرژی بین دو تراز به شکل پرتو ایکس و یا الکترونهای اوژه از اتم خارج میشود .الکترونهای اوژه
به صورت غیر االستیک تفرق پیدا میکنند و همچنین میتوانند جفتهای الکترون-حفره را ایجاد کنند.
پرتو ایکس نیز یا جذب میشود یا تفرق پیدا میکنند.
بنابراین تعداد الکترونهایی که آشکارساز در اثر برخورد یک فوتون ایجاد میکند طبق رابطه زی
محاسبه میشود:
𝐸
Ԑ

-1

=𝑛

که در آن  ،nتعداد جفت الکترون-حفره است Ԑ .انرژی الزم برای ایجاد یک جفت الکترون-حفره
بوده که برای سیلیسیم برابر است با  3/86الکترونولت و  Eانرژی فوتون تابیده شده است .به عنوان مثال
اگر فوتونی با انرژی  5کیلو الکترونولت به بلور برخورد کند ،تعداد کل الکترونهایی که ایجاد میشود 1311
الکترون خواهد بود که باری معادل  2˟11-16کولن پدید می آورد .این مقدار بار تقریبا مقدار ناچیزی است.
برای اندازهگ یری دقیق میزان بار ،کاهش نویز بسیار اهمیت دارد که سرد نگاه داشتن بلور کمک بسیاری
برای کاهش نویز است.
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شکل  -6فرآیند پردازش پرتو ایکس تا تبدیل آن به خروجی مناسب.

 -6-2-1ترانزیستور با اثر

میدانی 1

این قطعه دقیقا پس از بلور آشکارساز قرار میگیرد .اولین مرحله فرآیند تقویت است که بار رها شده
از بلور را اندازهگیری کرده و به ولتاژ خروجی تبدیل میکند.
بار بر روی یک خازن ذخیره میشود  .این بار دو منشا دارد یکی باری است که در بلور تولید شده و
عامل آن ولتاژ بایاس اعمال شده بین دو سطح بلور است و دیگری بار القا شده توسط پرتو ایکس است که
باید اندازهگیری شود .خروجی  FETکه توسط این بار ایجاد میشود یک ولتاژ با شیب اکیدا صعودی است
که دلیل آن جریان ایجاد شده میان دو صفحه است و بار ایجاد شده ناشی از برخورد پرتو ایکس با بلور به
آن شکل پلکانی میدهد (شکل .)1
این بار انباشته شده باید به صورت متناوب تخلیه شود تا از اشباع شدن پیش تقویتکننده جلوگیری
شود .این تخلیه میتواند با روش تخلیه نوری پالسی 2که در آن نور یک  LEDبه  FETمیتابد یا با تخلیه
بار به صورت مستقیم به داخل یک  FETبا طراحی ویژه انجام شود .با شروع روش تخلیه با پالس نوری نویز
قابل توجهی ایجاد میشود .نویز به شدت تحت تأثیر  FETاست و حد تفکیک آشکارساز را به ویژه در
انرژیهای پایین تعیین میکند .برای تشخیص پرتوهای ایکس مثل برلیم از نوسانات خود نویز ،باید میزان

)Field-effect transistor (FET
Pulse Optical Restore
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نویز پایین باشد .تخلیه مستقیم بار از طریق  FETباعث ایجاد نویز کمتری از روش تخلیه نوری میشود .در
روشهای شمارش با نرخ باال تناوبات تخلیه ،باعث محدود شدن بیشینه نرخ خروجی میشود و هر گونه
اثرات بعدی تخلیه باعث تأثیر بر اندازهگیری پالسها میشود .تخلیه مستقیم بار از طریق  FETبه طور قابل
مالحظهای سریعتر و اثرات بعدی آن از تخلیه نوری پایینتر است به نحوی که امکان کاهش کیفیت در نویز
و حد تفکیک در نرخهای شمارش افزاینده پایین است.

شکل  – 1تغییرات ولتاژ بر حسب زمان در خروجی .FET

 -3-1پردازشگر

پالسی 1

وظیفه اصلی این بخش این است که با دقت ،پالسهای ولتاژی ایجاد شده در  FETرا اندازهگیری کرده و
برای هر پالس عددی را اختصاص دهد .در حقیقت دادهها را به صورت دیجیتال ارائه کند .برای این منظور
روش آنالیزور چند کاناله 2مورد استفاده قرار میگیرد .شکل  8این تبدیل را نشان میدهد.

. Pulse Processor
(. Multichannel analyzer(MCA
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شکل  – 8تبدیل سیگنالهای آنالوگ به دیجیتال در آنالیزور چند

کاناله.

 -4-1مباحث تکنیکی در مورد EDS

الف) الیه

مرده 1

اولین الیه بلور که مقابل نمونه مورد آزمایش قرار دارد و در تماس با پوشش طال است الیه مرده یا
ناحیه مرده نام دارد .این ناحیه که یک نیمهرسانای نوع  pاست میزان قابل توجهی حفره وجود دارد.
ب) تعیین حد تفکیک EDS

برای تعیین حد تفکیک  EDSنمونه استاندارد  ، Mn-Kαفلوئور یا کربن مورد استفاده قرار میگیرد.
حد تفکیک برای منگنز با انرژی  5/4کیلو الکترونولت و نرخ شمارش  1111شمارش بر ثانیه و در زمان 8
میلی ثانیه برابر با  151الکترون ولت است .در تکنیک  WDSمیتوان بدون کاهش حد تفکیک ،نرخ شمارش
را بسیار افزایش داد .برای  WDSحد افزایش نرخ شمارش  51111شمارش بر ثانیه است در حالی که در
 EDSدر بهترین حالت  2111شمارش بر ثانیه.

. Dead Layer
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معیار کمی تعریف حد تفکیک ،میزان پهنشدن در نصف بیشینهی قله یا  FWHM1است .با استفاده از این
مقدار و رابطهی پایین مقدار عددی حد تفکیک که عددی بدون بعد است ،به دست میآید.

-2

𝐸⁄
0

𝑀𝐻𝑊𝐹𝐸Δ

=𝑅

 -5-1محدودیتهای EDS

الف) جمعآوری ناقص بار

الکتریکی 2

یک مشکل ذاتی در همه آشکارسازها  ICCمیباشد .اگر تمام الکترون-حفرهها که توسط پرتو ایکس تولید
شدهاند نتوانند به سطوح بلور نیمهرسانا حرکت کنند ،سیگنال بار اندازهگیری شده توسط  FETاز حد انتظار
کمتر خواهد شد در نتیجه انرژی پرتو ایکس کمتر از میزان واقعی آن اندازهگیری خواهد شد .تمامی
آشکارسازها دارای این محدودیت میباشند .این محدودیت معموال عاملی است برای ایجاد اعوجاج در پیک-
های نهایی.
ب) زمان مرده

3

فاصله زمانی بین برخورد یک فوتون با آشکارساز و آنالیز انرژی و اطالعات آن فوتون زمان مرده نامیده
میشود .این زمان از ویژگیهای ذاتی هر آشکارساز میباشد .در نرخهای شمارش باال ممکن است پیش از
اینکه یک پالس توسط تقویت کننده بررسی شده باشد ،پالس بعدی به تقویت کننده برسد .این موضوع
منجر به پدیده  pulse pileupمیشود.

full-width-half-maximum
)Incomplete charge collection (ICC
Dead Time
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شکل  -4پدیده

زمان مرده.

 -6-1عیوب طیفی 1در EDS

الف) جمع شدن

پیکها 2

این پدیده وقتی رخ میدهد که بخش پردازشگر پالسی قادر به تفکیک دو پرتو ایکس که در یک لحظه وارد
آشکارساز میشوند .به جای ثبت دو پیک به انرژی های منحصر به فردشان ،یک پیک با انرژی برابر با جمع
انرژیهای دو پیک قبلی ثبت و رسم میشود.
ب) پیک مربوط به فلورسنس داخلی سیلیکون
برخورد فوتونهای پرتو ایکس با الیه مرده باعث نشرر پرتو ایکس سریلیسریم از این الیه میشود .این پرتو
ایکس که از نمونه مورد آزمایش سررچشمه نگرفته است به صورت یک پیک کوچک در الگوی نهایی ظاهر
میشرررود که Silicon Internal Fluorescence Peakنامیده میشرررود .نمونهای از این تأثیر بر طیف کربن
خالص در شرکل  11نشان داده شده است که البته لبه جذب سیلیسیم نیز به حد تفکیک مشاهده میشود.

Spectral Artifacts
Sum peak

www.iran-mavad.com
ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻮاد و ﻣﺘﺎﻟﻮرژى

1
2

15

در بسریاری از آنالیزهای کمی ،این پدیده باعث میشرود تا حدود  1/2درصد وزنی سیلیسیم توسط دستگاه
نشان داده شود.

شکل  -11تأثیر پدیده فلورسنس داخلی سیلیکون در طیف کربن خالص.
ج) پیک فرار
هر فوتون پرتو ایکس پس از برخورد با آشکارساز یک فوتوالکترون تولید میکند و همچنین یک اتم سیلیسیم
یونیزه شده در بلور ایجاد میکند .انرژی فوتوالکترون برابر با اختالف انرژی فوتون تابیده شده و انرژی پیوند
فوتوالکترون است .پرتو ایکس تابیده شده عالوه بر ایجاد فوتوالکترون ،الکترون اوژه و پرتو ایکس Si-Kرا نیز
ایجاد میکند .الکترونهای اوژه مجددا توسط آشکارساز جذب میشوند .در این صورت تمام انرژی فوتون
اولیه صرف تولید جفت الکترون-حفره میشود .اما اگر پرتو ایکس
 Si-Kایجاد شو ،دو پدیده میتواند رخ دهد :یک اینکه پرتو  Si-Kتوسط تراز  Lدر یک اتم دیگر جذب شود
که منجر به یونیزه شدن آن اتم شده و انرژی فوتوالکترون تولیدی صرف ایجاد الکترون-حفره میشود .دو
اینکه پرتو تولید شده جذب نشود و از آشکارساز خارج شود (فرار کند) .پرتو ایکس در مقایسه با الکترون
اوژه هم انرژی خودش ،مسافت بیشتری را میتواند طی کند .پدیده فرار پرتو به ویژه زمانی که پرتو در
نزدیکی سطح بلور نیمهرسانا ایجاد میشود بسیار رایج است .ایم موضوع سبب میشود تا الکترون-حفره
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کمتری نسبت به آنچه باید باشد ،تولید شود و ای ن پدیده خودش را به صورت یک پیک کوچک در طیف
نهایی  EDSنشان میدهد.

شکل  -.11پدیده پیک فرار در طیف . EDS

فرار پیک و جمع شدن پیک در نرخ شمارشهای باال و یا زمانی که زمان مرده بیش از  %61است بسیار
قابل توجه است.
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فصل دوم
WDS

مقدمه
تا سررال  ،1468زمانی که اولین بار از  EDSدر میکروسررکوپهای  SEMاسررتفاده شررد ،از WDS1

منحصررا برای شرناسایی طیف پرتوی ایکس استفاده میشد .اگر چه استفاده از  EDSبرای آنالیز شیمیایی
در میکروسررکوپ  SEMنسرربت به  WDSمتداولتر اسررت WDS ،هنوز متد اصررلی اندازهگیریهای پرتوی
ایکس برای پیکربنردی تحلیلی در  SEMتحت عنوان میکرو آنالیزور روبشررری الکترونی 2میباشرررد .دالیل
اصرررلی به کاربردن  WDSحد تفکیک باالتر انرژی (تا 11برابر بیشرررتر از  )EDSو همچنین داشرررتن نرخ
شرررمارش 3باال بدون اثر منفی روی حد تفکیک (اغلب به باالتر از  51111شرررمارش در هر ثانیه در پیک
دلخواه) میباشد WDS .عموما روشی گران و زمانبر است و همچنین استفاده از آن مشکل میباشد.

1

.Wavelength Dispersive Spectroscopy
).Electron Probe Micro-analyzer (EPMA
3
.Count Rate
2
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 -1-2مبانی WDS

اجزای اصرلی  WDSدر شرکل  12نشران داده شرده اسرت .بخش کوچکی از سیگنال پرتوی ایکس
ساطع شده از نمونه ،به بلور آنالیزکننده که دارای آرایش منظمی از اتمها میباشد برخورد میکند.

شکل -12شماتیکی از یک  WDSهمراه با متعلقات الکترونیکی آن.

جهتگیری این بلور به گونهای اسررت که یک صررفحهی بلوروگرافی خاصرری از این اتمها ،موازی با
سطح بلور میباشد .برای یک فاصله مشخص بین صفحات ( )dو طول موج  ،λیک زاویهی  θوجود دارد که
تحرت آن زاویه پرتوهای ایکس بشررردت مورد پراش واقع میشررروند .رابطهی زیر موسررروم به قانون براگ
میباشد:
nλ = 2dsinθ

-3

در این رابطه  nعدد صرحیح 1،2و λ ،...طول موج پرتوی ایکس d ،فاصرلهی بین صفحات ،و  θزاویه
برخورد پرتوی ایکس به بلور میباشرد .پرتوهای ایکس پراشیده میشوند و توسط یک شمارشگر تناسبی که
با گاز پر شرده اسرت ،1شناسایی میشود .سیگنال بدست آمده از آشکارساز تقویت شده و سپس توسط یک

. Gas-filled proportional counter
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یک آنالیزور تک کاناله 1به یک پالس اسرتاندارد تبدیل میشرود و نهایتا توسط شمارشگر شمرده میشود و
یا اینکه نرخ خروجی بر روی یک ضبط کننده ( )CRTنمایش داده میشود.

شکل -13شماتیکی از پراش برمبنای قانون براگ.

هر عنصررر در نمونه میتواند یک یا چند سررری خطوط طیفی مجزا از خود نشررر دهد .بنابراین یک
آنالیز کیفی معمول شررامل بدسررت آوردن شرردت پرتوی ایکس بر حسررب زاویه بلور میباشررد .پیکهای
مشراهده شده در طیف به هر یک از خطوط قابل تشخیص مربوط میباشد ،که شکل و موقعیت این پیکها
با تغییر راسرررتای اجزای میکروسرررکوپ و کیفیت بلور تغییر میکند .در پرتوهای ایکس با طول موج بلند،
ممکن اسرت شرکل و موقعیت پیک ها با تغییر موضرعی ترکیب شیمیایی محیط تغییر کند .بدین ترتیب با
تبدیل موقعیت پیک ها به طول موج از طریق رابطه براگ و سرررپس با اسرررتفاده از رابطه موزلی 2عناصرررر
سرازنده نمونه مشرخص میشود .در عمل ،اطالعات بدست آمده از بلور یا متناسب با طول موج هستند و یا
اینکه مسرتقیما بر حسرب طول موج کالیبره میشروند .اطالعات اغلب بصرورت یک گراف شردت بر حسب
انرژی روی یک  CRTمشابه با ارائهی اطالعات در  EDSنمایش داده میشوند .بنابراین میتوان از روی این
اطالعات پیکها را شناسایی و نامگذاری نمود.

). Single-Channel Analyzer(SCA
. Moseley relationship
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 -2-2شرایط پراش
قانون براگ را میتوان به کمک شکل  13اثبات نمود .در این شکل ساده پرتوی ایکس ای که به بلور
نزدیک میشرود به صورت یک جبهه موج در نظر گرفته میشود و نه یک فوتون منفرد .سپس این جبههی
موجی از صرفحات موازی این بلور که به فاصرلهی  dاز یکدیگر قرار گرفتهاند پراشریده میشود .از دو مسیر
پرتو ایکس نشران داده شرده در شرکل  ،13مسریر پایینی به اندازه  ABC = 2d sinθبلندتر میباشد .حال
اگر این فاصرله مضرب صحیحی از طول موج باشد ،پرتوهای بازتابیده شده بطور هم فاز ترکیب خواهند شد
و ماکزیمم شردت توسرط شمارشگر تناسبی ،آشکارخواهد شد .حال اگر توزیع شدت بر حسب  θتوسط یک
بلور با کیفیت آنالیز باال اندازه گیری شرود ،اثر پراش بدسرت آمده از صفحات منجر به ایجاد پیکهای نسبتا
باریک خواهد شد .بعنوان مثال مقدار  1FWHMبرای  Mn Kαحدود  11الکترون ولت میباشد در صورتی
که مقدار طبیعی آن  2الکترون ولت اسرت .پرتوهای ایکسای که در شررط براگ صرردق نمی کنند توسط
بلور جذب میشروند و یا این که از آن عبور میکنند .سریگنال اشعهی ایکس در دستگاههای پرتو الکترونی
متمرکز نسربتا ضرعیف میباشد و میتوان تصور کرد که این موضوع از نقطهای بودن منبع نشئت میگیرد.
بنابراین ،این سرریگنال در آشررکارسرراز با اسررتفاده از طیفسررنجهای کامال متمرکز پرتوی ایکس ،بیشررینه
میشرود .در این طیف سرنجها به جای بلور های تخت مرسروم در آنالیز نشرری پرتوی ایکس تحریک شده
توسررط تیوب از بلورهای انحنادار اسررتفاده میشررود .دو هندسرره برای دایرهی رولند(2دایره متمرکز) وجود
دارد :هندسه جانسون 3و هندسه جوهان.4

1

. Full-Width at half-maximum
. Rowlands Circle
3. Johansson Geometry
4. Johann geometry
2
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شکل  -14شمایی از هندسه جانسون و جوهان.

در طیفسرنج کامال متمرکز نوع جانسرون که در شکل  15الف نشان داده شده است ،منبع نقطهای
پرتو ایکس ،نمونه ،بلور و آشرکارسراز همه به حرکت روی یک دایره یکسان با شعاع  Rمحدود میشوند ،که
به این دایره ،دایرهی متمرکز کننده 1گفته میشررود .در اینجا صررفحات بلوری با شررعاع انحنای  2Rخم
میشروند .شعاع انحنای سطح بلور نیز  Rمیباشد .در نتیجه چنین هندسهای ،تمام پرتوهای ساطع شده از
منبع نقطهای ،زاویه برخورد  θیکسرررانی با بلور خواهند داشرررت و همچنین بر یک نقطهی یکسررران در
آشرکارسراز متمرکز خواهند شرد .که این امر باعث بیشرینه شردن بازدهی کلی در جمع کردن سیگنال در
طیفسررنج بدون از دسررت دادن حد تفکیک خوب طول موج مربوطه میشررود .واضررح اسررت که اگر از بلور
تخت اسررتفاده شررود ،زاویه برخورد پرتوی ایکس در امتداد طول بلور متفاوت خواهد بود و بدلیل اینکه در
این حالت فقط نوار باریکی از بلور برای طول موج مورد بررسری در قانون براگ صردق میکند ،این هندسه
باعث افت قابل مالحظه در نرخ شمارش سیگنال خواهد شد.

. Focusing circle
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شکل -15الف :طیفسنج کامال متمرکز R :شعاع دایره متمرکز ψ،زاویه برخاست پرتو و  θزاویه پراش میباشد .ب)
حرکت دایره متمرکز برای تغییر زاویه پراش .الزم به ذکر است که موقعیت  EDSدر شکل برای مقایسه نشان داده شده
است.از آنجایی که آنالیز  EDSنیازمند روبش نیست موقعیت آن ثابت است.

شرکل 15همچنین یک پارامتر هندسرری دیگر یعنی زاویه ثابت پرتو برخاسررته از نمونه ( )ψرا نشرران
میدهد که با فراهم بودن فضرای کوچکی در باالی نمونه به داخل لنز نهایی نفوذ میکند .با توجه به شکل
(15ب) با چرخش دایره متمرکز کننده حول منبع نقطهای ،تمرکز کامل پرتو با چرخش بلور و دور شررردن
آن از نمونه در امتداد یک خط مسرتقیم ،و با حرکت آشکارساز در امتداد یک مسیر پیچیده حفظ میشود.
نتیجه مطلوب چنین چیدمانی این اسررت که فاصرررله منبع تا بلور ( )Lمسرررتقیما با طول موج متناسرررب
میباشد .که این نتیجه را میتوان به کمک شکل 15نشان داد .در ابتدا میتوان نوشت:
L
= sinθ
2R

-4

or

L
= Rsinθ
2

با ترکیب فرمول فوق و رابطه براگ میتوان نوشت:
2dL
2R

-5

= nλ = 2d sinθ

که برای پراش مرتبهی اول داریم:
d

λ = ( )L

-6

R
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پراش مراتب باالتر بصررورت مضررربی از مقدار  Lمربوط به پراش مرتبه اول میباشررند .خروجی اکثر
طیفسرنجها مسرتقیما بر حسرب  cm( Lیا  )mmنمایش داده میشرود .در حقیقت اکثر طیفسرنجهای با
تمرکز کامل از بلورهایی اسررتفاده میکنند که فقط به اندازه شررعاع انحنای  2Rخم شرردهاند و چون هنگام
سرررایش ،حد تفکیک بلور بدلیل ایجاد عیوب و گسرررترش سررراختار موزاییکی پهنتر تنزل مییابد ،بلور به
طوری سررراییده نمی شرررود تا کامال بر دایره متمرکز کننده مماس باشرررد .چنین حالتی به اپتیک جوهان
معروف میباشررد ،که با کاهش تمرکز تصررویر در آشررکارسرراز همراه اسررت اما این مقدار به طور جدی حد
تفکیرک را خراب نمیکنرد .در دسرررتگراههرای با طیفسرررنجهای حاوی بلور کامال متمرکز کننده ،حجم
محدودی از نمونه وجود دارد که بصرررورت متمرکز در نظر گرفته میشرررود .شرررکل و ابعاد این منطقه تابع
چندین فاکتور از قبیل طراحی طیفسرنج ،انتخاب و اندازه بلور ،طول موج مورد بررسی و میزان تمرکز (به
عبارت دیگر  44یا  45درصرد شدت بیشینه) میباشد .اگر صفحهی طیفسنج با پرتو الکترونی موازی باشد
(طیفسررنج عمودی) محل نمونه در راسررتای محور  zبرای متمرکز شرردن بایسررتی در حد چند میکرومتر
باشررد .در EPMAها این حالت با اسررتفاده از یک میکروسررکوپ اپتیکی بازتابی هم محور 1که دارای عمق
تمرکز 2خیلی محدودی میباشررد انجام میشررود .شرریشررهها طوری طراحی میشرروند که اجازه عبور پرتو
الکترونی به سررمت پایین و مرکز داده شررود ،در چنین شرررایطی نمونه را میتوان به طور همزمان در مد
 SEMو یا از طریق میکروسکوپ نوری مشاهده کرد .اغلب دستگاهها طوری طراحی میشوند که قرار دادن
نمونه در تمرکز اپتیکی با تنظیم محور  ،zتضرررمین میکند که نمونه بر روی دایره متمرکز قرار دارد .با این
وجود اکثر میکروسکوپهای  SEMمجهز به  ،WDSمیکروسکوپ اپتیکی ندارند و عمق تمرکز عالی SEM

مشرکلسراز میباشد ،زیرا مشاهده تغییرات تابع کار 3در حد چند میکرومتر مشکل میباشد ،در صورتی که
این موضروع برای اندازه گیری پرتوی ایکس ضرروری است .در این حالت معموال طیفسنج برای یک عنصر
1

. Coaxial reflecting optics light microscope
. Depth of focus
3
. Working distance
2
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مشرخص در نمونه تنظیم میشود و سپس محور  Zبرای شدت ماکزیمم تنظیم میشود تا نمونه روی دایره
متمرکز قرار گیرد .اگر چره این روش برای نمونره هرای تخرت کره عمود بر پرتوی الکترونی قرار گرفترهاند
رضرایتبخش اسرت ،ممکن اسرت برای نمونههایی که حرکت داده میشوند و یا این که در نواحی دورتر از
نقطه ی تمرکز اولیه دارای سطوح نامنظمی هستند خطا داشته باشد.
حتی در نمونههای تخت با زاویه برخورد عمودی ،در فاصرررله  11تا  111میکرومتر دورتر از نقطهی
تمرکز اولیه ممکن اسررت عدم تمرکز رخ دهد .بنابراین اگر پرتوی الکترونی برای ایجاد نقشرره پرتو ایکس

1

نمونه را جاروب کند در بخشها بیرونی تصرویر مخصروصا در بزرگنماییهای پایین ممکن است افت شدت
رخ دهد .که دلیل آن این اسرت که جاروب سرطح نمونه توسط یک پرتو الکترونی استاتیکی انجام میشود.
بنابراین مشررکالت همراه با قرارگیری عمودی نمونه ،منجر به اسررتفاده از طیفسررنجهای مایل شرررد که
صرررفحهی آنها دیگر موازی با پرتوی الکترونی نیسرررت .اگرچه این حالت میتواند به کاهش اثرات منفی
زبری یرا حرکرت کره در براال ذکر شرررد کمرک کنرد ،با از بین رفتن حد تفکیک در یکی از جهات روبش،
نقشهبرداری مشکلتر میشود.
 -3-2بلورهای پراش دهنده
اکثر میکروپروبهرای الکترونی و میکروسرررکوپهای الکترونی روبشررری میتوانند بیش از یک بلور
طیفسرنج داشته باشند .طیفسنجهای چندتایی دارای چندین بلور هستند که نه تنها برای شناسایی چند
عنصرررر بطور همزمان ،بلکه برای بهینهسرررازی عملکرد دسرررتگاه در محدوده مختلف طول موج مورد نیاز
میباشرررند .جدول 1لیسرررت برخی از متداولترین بلورها را نشررران میدهد .در این جدول فواصرررل  2dو
محدودهی عناصر تحت پوشش نشان داده شده است.

. X-ray Map
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جدول -1بلورهای مورد استفاده در پراش

از آنجایی که مقدار  sinθنمیتواند بزرگتر از یک باشرررد ،قانون براگ حد باالی  2dرا برای طول موج
ماکزیمم پراش یافته توسط هر بلور ،تعیین میکند .محدودیتهای عملی بیشتری در اثر طراحی طیفسنج
اعمال میشرود ،زیرا با توجه به شرکل 15واضرح اسرت که برای  ،Sinθ=1یعنی  ،θ=90°آشکارساز در نقطه
منبع پرتو ایکس و در داخل سررتون الکترونی-اپتیکی قرار دارد .حد پایینتر طول موج با توجه به معادلهی
براگ اعمال میشود زیرا از لحاظ فیزیکی نزدیک کردن بیش از حد بلور به نمونه غیرعملی است.
الزم بره ذکر اسرررت کره اغلب بلورهایی که به طور طبیعی تولید میشررروند نظیر  ،LiFبدلیل اینکه
ماکزیمم فاصرلهی بین صفحهای آنها کوچک میباشد به طول موجهای کوتاهتر محدود میشوند .بلورهای
مصرررنوعی نظیر  TAPگسرررترهی خیلی مفیردی از طول موجهای قابل اندازهگیری را فراهم میکنند ،اما
فواصرررل ( )dبره اندازه کافی بزرگی ندارند تا بزرگترین طول موجها (بعنوان مثال  C ،B ،Beو  ،)N Kαرا
پوشررش دهند .مدتها اندازهگیری این طول موجها نیازمند اسررتفاده از شرربهبلورهای رشررد یافته به روش
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النگیومیر -بالدجت 1بود .شمایی از این شبه بلور در شکل 16نشان داده شده است .در این متد یک زیرالیه
مناسررب نظیر میکا یا شرریشرره در یک محفظهی حاوی یک فیلم تک الیه از نمک سرررب 2که بر سررطح آب
شناور است ،غوطهور میشود .نمک سرب یا هر ترکیب مشابه توسط مولکولهایی با زنجیزه بلند که در یک
سر آن اتمهای سنگین قرار دارند ،شناسایی میشوند.

شکل -16الف :شبهبلور رشدیافته توسط تکنیک النگیومیر-بالدجت ،ب :میکروگراف الکترونی عبوری ریزساختار به
صورت الیه الیه سنتز شده.

غوطهورسررازی اولیه منجر به اتصررال فلز سررنگین با دنباله آلی به صررورت عمود بر زیرالیه میش رود.
حذف زیرالیه از محفظه باعث راسررب شرردن الیه دوم میشررود که در آن سرررهای هیدروکربنی به یکدیگر
متصرل میشروند و یک ردیف از اتمهای فلزی سنگین بر سطح خارجی شکل میگیرند .سپس با تکرار این
فرایند شربه بلور سراخته میشرود .بنابراین سررهای آلی بعنوان جداکنندههای سبک مابین صفحات پراش
دهنده حاوی اتمهای سرنگین قرار میگیرند .بنابراین با استفاده از زنجبرههای با طولهای مختلف میتوان
فواصرررل بین صرررفحهای را تغییر داد .اخیرا اندازهگیری پرتوهای ایکس با طول موجهای مختلف به کمک

. Lungmuir-Blodgett
. Lead Stearate
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ریزسراختارهای الیه الیه 1اندازهگیری میشرود .شرکل(16ب) تصرویر الکترونی عبوری از سطح مقطع یک
 LSMمیباشررد .این سرراختارهای پراشدهنده توسررط رسرروبدهی فیزیکی بخار الیههای مختلف حاوی
اتمهای سرربک و سررنگین تولید میشرروند (در این مثال کربن و تنگسررتن) .بوسرریله این تکنیک میتوان
الیره هرایی برا فواصرررل مختلف سررراخرت و برا انتخراب مواد مناسرررب پراش پرتوی ایکس را بهینه نمود.
پراشدهندههای  LSMنسرربت به شرربهبلورها بازدهی باالتری دارند .همانطور که در شررکل  11نشرران داده
شرده است LSMها عموما تحت شرایط عملیاتی یکسان دستگاه ،نرخ شمارش باالتری نسبت به شبهبلورها
دارنرد و افرت حرد تفکیرک قرابل قبولی دارند .این افت حد تفکیک اغلب یک مزیت میباشرررد زیرا اثرات
تغییرات شیمیایی در طول موج،کمینه میشود.

شکل -11مقایسه شدت طیف بور بین ریزساختار استئارات ( )STEو ریزساختار الیه الیه شده (.)LSM

). Layered Synthetic Microstructure (LSM
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 -4-2شمارشگر تناسبی پرتوی ایکس
متداولترین آشرکارسراز مورد اسرتفاده در سریسرتمهای طیفسرنج بلوری میکروآنالیزور ،شمارشگر
تناسربی گازی 1میباشرد که در شرکل  18نشران داده شده است .این آشکارساز محدوده دینامیکی 2بسیار
خوبی دارد (1-51111شررمارش در هر ثانیه یا بیشررتر) ،که این محدودهی وسرریعی از انرژیها را پوشررش
میدهد ،همچنین به طورکلی بازدهی جمع کردن سریگنال در آن باال میباشرد .این آشرکارساز شامل یک
تیوب پر شرده با گاز و یک سریم نازک میباشرد که در مرکز آشکارساز قرار گرفته است و معموال از جنس
تنگسررتن میباشررد و تحت پتانسرریل  1تا  3کیلوولت قرار میگیرد .موقعی که یک فوتون پرتوی ایکس از
طریق یرک پنجره نرازک وارد تیوب میشرررود برا برخورد با اتمهای گازی انرژی آن افت میکند و اتمهای
گازی نیز یونیزه میشروندو درنتیجه فوتوالکترون ایجاد میشرود .سرپس الکترونهای آزاد شده توسط سیم
مرکزی جذب میشوند و بنابراین پالس الکتریکی افزایش مییابد.

شکل -18شمایی از یک شمارشگرتناسبی حاوی گاز در حال سیالن.

اگر گاز مورد اسررتفاده %41( P10آرگون  %11-متان) باشررد ،تقریبا به ازای هر جفت یونی که ایجاد
میشررود  28الکترون ولت جذب میشررود .برای  Mn Kαکه انرژی آن  5/845کیلو الکترون ولت میباشررد

. Gas Proportional Counter
. Dynamic Range
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حدود  211الکترون مستقیما بوسیله ی جذب یک فوتون ایجاد خواهد شد .که این مقدار بار الکتریکی برای
شناسایی بدون حضور سیستم تقویتکننده (دمای پایین ،نویز کم) بسیار کوچک میباشد .با این وجود اگر
پتانسرریل مثبت سرریم آندی به حد کافی باال باشررد الکترونهایی که در برخورد اولیه ایجاد شرردهاند به حد
کافی شتابدار میشوند و مجددا با اتمهای گازی یونیزه شده برخورد میکنند و بنابراین یونیزاسیون ثانویه
رخ میدهد که این باعث میشرود مقدار بارالکتریکی جمع شرده توسرط سیم آندی تا چندین برابر افزایش
یابد .شکل 18به طور شماتیک اثر ولتاژ بایاس اعمالی بر پارامتر تقویت کنندگی گاز 1را نشان میدهد.

شکل -14اثر بایاس اعمالی شمارشگر بر فاکتور تقویتکنندگی گاز

افزایش اولیره این فراکتور مربوط بره افزایش دریافت بار اولیه با افزایش ولتاژ اعمالی تا دریافت تمام
بارهای اولیه میباشرد (با فاکتور تقویتکنندگی .)1سرپس منحنی از منطقه یونیزاسریون خارج میشود .با
افزایش بیشرتر پتانسیل نسبت به این نقطه ،یونیزاسیون ثانویه رخ میدهد و بار الکتریکی دریافتی به شدت
افزایش مییابد و شرمارشرگر وارد منطقه نسبی میشود زیرا بار الکتریکی دریافتی متناسب با انرژی فوتون
برخوردی میبراشرررد .برا ادامه افزایش ولتاژ ،تیوب وارد منطقه 2گیگر میشرررود ،که در این منطقه تخلیه
الکتریکی افزایش می یابد تا این که یک پالسرری مسررتقل از انرژی اولیه پرتو در یافت میشررود ،در نتیجه
. Gas amplification factor
. Geiger region
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اطالعات الزم برای آنالیز ارتفاع پالس از بین میرود .عیب دیگری که ایجاد میشرررود این اسرررت که زمان
مرده 1شررمارشررگر ،که در واقع زمان الزم برای بازیابی کافی تیوب جهت دریافت پالس بعدی میباشررد ،از
چند میکروثانیه به چند صررد میکروثانیه افزایش مییابد .افزایش بیشررتر ولتاژ اعمالی فراتر از منطقه گیگر
منجر به تخریب تیوب میشررود .در عمل ،عملیات در بخش پایینی منطقهی تناسرربی انجام میشررود تا اثر
تغییرات نرخ شمارش و زمان مرده کاهش یابد.
شرمارشرگر تناسربی نشرران داده شرده در شرکل  18از نوع سریالن گازی میباشررد که معموال برای
پرتوهرای ایکس با طول موج بزرگتر از  3آنگسرررتروم اسرررتفاده میشرررود .از آنجایی که آب بندی دائمی
پنجرههای نازک ورودی که برای کاهش افت جذب ضررروری میباشررند ،مشررکل اسررت از یک گاز در حال
سیالن (معموال  ) P10استفاده میکنند .از آنجایی که طیفسنجهای بلوری برای جلوگیری از حذف پرتوی
ایکس در هوا تحررت خأل نگهررداری میشرررونررد بررایسرررتی از پنجرههررای خیلی نررازک نظیر فورموار 2و
سررلولزنیترات3حمایت شررود تا بتوانند اختالف فشررار 1atmرا تحمل کنند که در این صررورت نیز بازدهی
جمعآوری پرتو توسرط آشرکارسراز کاهش مییابد .اخیرا فیلمهای کشریده شده از جنس پلیپروپیلن مورد
استفاده قرار گرفتهاند که موفقیت قابل مالحظهای داشتهاند .شمارشگرهای آببندی شده با پنجرهه ای Be

یا مواد دیگر که حاوی گازهای کریپتون 4یا زنون 5میباشررند برای طول موجهای کوتاهتر پرتو ایکس مورد
اسرتفاده قرار میگیرند .همانطور که در شرکل  21نشان داده شده است این شمارشگرها بازدهی کوانتومی
(درصرد پالسهای ورودی شرناسرایی شرده) باالتری نسربت به آشکارسازهای حاوی آرگون در فشار 1atm
دارند .با این وجود میتوان بازدهی آشرررکارسرررازهای پرشرررده با گاز آرگون را برای طول موجهای کوتاهتر
اشعهی ایکس با افزایش فشار گاز به  2یا  3اتمسفر ،بهبود بخشید.
1

. Dead time
.Formvar
3
. Cellulose nitrate
4
. Krypton
5
. Xenon
2
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شکل -21بازدهی جمعآوری بار برای شمارشگرها پرشده با زنون و گازهای آرگون -متان .شمارشگر آرگون-متان
یک پنجره  25nmاز جنس فرموار دارد.

 -5-2الکترونیک آشکارساز
نقش قسررمت الکترونیکی آشررکارسرراز این اسررت که تمام بارهای الکتریکیای که توسررط هر فوتون
اشرعهی ایکس ایجاد میشرود را جمع کرده و سپس آن را به یک ولتاژ تک پالسی تبدیل کند تا در نهایت
جهت شرمارش و یا نمایش مورد پردازش قرار گیرد .اندازه ولتاژپالسی متناسب است با انرژی فوتون پرتوی
ایکس که توسط شمارشگر تناسبی دریافت میشود.
اطالعات مربوط به توزیع واقعی ولتاژ پالسها را میتوان برای یک مدت زمان از پیش تعیین شده به
سررادگی توسررط یک آنالیزور تک کاناله 1بدسررت آورد .اسرراسررا  SCAدو عمل انجام میدهد :بعنوان یک
تفکیرککننده از آن میتوان برای انتخاب و ارسرررال پالسهای داخل یک محدودهی ولتاژی برای پردازش
بیشتر استفاده نمود .بعنوان یک گردانندهی خارجی ،2پالسهای مستطیلی با ولتاژ و مدت زمان ثابت را که
با مشرخصات ورودیهای نرخسنج سازگار است ،راهاندازی میکند .شکل پالس خروجی یک  SCAدر شکل

). Single Channel Analyzer (SCA
. Output Driver
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(21ج) نشررران داده شرررده اسرررت .در این مثال ارتفاع پالس خروجی 6Vو مدت زمان آن  1/2میکروثانیه
میباشرد .شکلهای (21الف) و (ب) شکل پالس در خروجیهای پیش تقویتکننده و تقویتکننده اصلی را
نشان میدهد .برخالف شکل(21ج) اندازه پالسها متناسب با انرژی فوتون پرتوی ایکس میباشد.

شکل -21شکلهای پالس آشکارساز  WDSالف :پیش تقویتکننده ،ب :تقویتکننده اصلی و ج :خروجی آنالیزور
تک کاناله.

پروسررهی آنالیز ارتفاع پالس توسررط  SCAبه طورشررماتیک در شررکل  22نشرران داده شررده اسررت.
تنظیمات ولتاژ در  SCAتوسررط اپراتور با تنظیم ولتاژ پایه EL1و ولتاژ پنجره  ΔEبوسرریله پتانسرریومتر و یا
ولتاژ پایه ELو ولتاژ باالتر پنجره  EUانجام میشود.

شکل  -22شمایی از رفتار آنالیزور ارتفاع پالس .الف :خروجی تقویتکننده اصلی ،خروجی آنالیزور تک کانالهEL = .

 ΔE=2V ،5Vو .EU = 7V
. Baseline Voltage
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در مثال نشران داده شرده تنها پالسهای  5تا  1ولت (پالس 6، пولت) پذیرفته میشوند .پالسهای
بزرگتر(پرالس 8، шولرت) و کوچکتر(پرالس 4، Іولرت) حذف میشررروند .در عمل منحنیهای توزیع ولتاژ
پالسری توسرط  SCAرا میتوان با تنظیم  WDSدر یک راسرتای مشخص و انتخاب ولتاژ پنجره ( )ΔEدر
حد چند دهم ولت و سرپس ثبت شدت پالس به صورت تابعی از ولتاژ پایه  ELبدست آورد .که این عملیات
را میتوان با پیمایش در یک سرررعت ثابت از  1تا  11ولت و سررپس ثبت کردن خروجی  SCAبا نرخسررنج
انجام داد و یا اینکه به صورت دستی محدودهای از ولتاژ پایه را بپیماییم و تعداد پالسها را شمرده و سپس
نتایج را ترسیم کنیم.
در شکل  23دو پیک نسبتا پهن مشاهده میشود .پیک بزرگتر مربوط به توزیع پالس اصلی Ni Kα

میباشرد .پیک کوچکتر موسروم به پیک فرار 1میباشد .با توجه به شکل 23مرکز پیک فرار در ولتاژ پالسی
مربوط به حاصرل تفریق انرژی پرتوی ایکس  Ni-Kαو انرژی خطی مشرخصهی عنصر مورد استفاده درگاز
تیوب شرمارشرگر (در اینجا  )Xenon Lα = 4.11Kevمیباشرد .پیک فرار به نوع خاصی از پاس آشکارساز
تناسررربی مربوط میباشرررد که در حین آن فوتون پرتوی ایکس ورودی و یا فوتوالکترونهای اولیه به جای
الکترونهای الیه بیرونی ،الکترونهای نزدیک هسررته را یونیزه میکنند .که این فرایند با نشررر یک فوتون
مشرخصره پرتوی ایکس همراه اسرت که شرانس باالیی برای فرار از تیوب شرمارشگر خواهد داشت .در این
صرررورت انرژی باقیمانده برای تولید جفت الکترون-یون به همان نسررربت کاهش مییابد .در این شررررایط
معادله خروجی تقویتکننده به شکل زیر اصالح میشود:
-1

) VA (escape peak) = K(E − ECT

 ECTدر اینجا انرژی خطی مشرخصره گاز تیوب شرمارشرگر میباشرد .اگر از گاز  P10استفاده شود،
 ECT = 2.96 Kevکه انرژی  Kαآرگون میباشررد .الزم به ذکر اسررت که پیک فرار مشررابه با پیک فرار در

. Escape peak
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آنرالیز  EDSمیبراشرررد ،اما پیک فرار در طیف ظاهر نمیشرررود و فقط در آنالیز توزیع ارتفاع پالس ظاهر
میشود.

شکل -23توزیع پالسی  Ni Kαکه توسط یک آنالیزور تک کاناله بدست آمده است.

گستردگی طبیعی هر دو پیک از این حقیقت نشأت می گیرد که هر فوتون با انرژی مشخص که وارد
آشرکارسراز میشود تعداد جفت الکترون -یون یکسانی ایجاد نمیکند .چند فرایند دیگر نیز رخ میدهد که
باعث میشرود فوتوالکترون اولیه انرژیاش را از دسرت بدهد .درصرد حد تفکیک یک آشررکارساز به صورت
 111برابر پهنای منحنی توزیع پالسری در نصرف مقدار شدت مربوط به پیک ولتاژ میانگین تعریف میشود.
حد تفکیک یک تیوب شرمارشرگر که به درستی کار میکند حدود  15-21%میباشد .توزیع پالسی بایستی
تقرببا گوسی و عاری از دنبالههای نامتقارن بلند باشد .بهتر است که به طور دورهای این توزیع بررسی شود
زیرا خرابی قطعات الکترونیکی یا افت کارایی تیوب شرررمارشرررگر میتواند منجر به تغییر موقعیت ،پهنا و
تقارن پیک و همچنین اختالل در تنظیمات SCAشود.
همواره یکسرری ابهامات در مورد نقش دقیق  SCAدر قابلیت تفکیک انرژی وجود داشرته است .در
ابتردا اینکه  SCAنمیتواند انتخاب انرژی سررریسرررتم طیفسرررنج را برای طول موجهای نزدیک به طول
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موجهایی که در راسرتای خط مشرخصره (راستای پراش) هستند بهبود بخشد ،زیرا این انتخاب انرژی قبال
طی فرایند پراش انجام شرده اسرت و مشرخصا حد تفکیک انرژی باالتری نسبت به شمارشگر سیال دارد .با
این وجود  SCAمی تواند نویزهای کم انرژی و پرانرژی و همچنین مراتب باالتر پراش ( n>1در قانون براگ)
که از پراش پرتوهای ایکس مشخصه با انرژی باالتر و یا پرتوهای ایکس پیوسته که دارای مقدار  nλیکسانی
هسرتند نشرئت میگیرند را حذف کند ،زیرا این پدیدهها در راسرتای مساوی با طول موج مورد بررسی رخ
میدهند .تنظیمات پنجره  SCAبایسررتی با احتیاط انجام شررود زیرا تنظیم یک پنجره خیلی باریک ممکن
اسرت منجر به از دسرت رفتن پالسهای مفید شرود .این نکته به کمک شکل 24نشان داده شده است .این
شرکل یک سری از توزیعهای پالسی برای تنظیمات طیفسنج بلوری را نشان میدهد که به چند عنصر که
به سرادگی با یک بلور  LiFدر طول پیمایش قابل تشرخیص هستند مربوط میباشد .با توجه به پیمایش از
 Tiبه  Cuمی توان مشراهده کرد که ارتفاع پالس با انرژی متناسرب اسرت و توزیع پالس اصرلی از  4/5به 8
ولت تغییر میکند .واضررح اسررت که پنجره  SCAروی پالسهای  4تا  6ولت تنظیم شررده اسررت بنابراین
اگرچه  Tiاندازهگیری میشرود ولی پالسهای  Cuحذف خواهد شد .بنابراین به طور کلی استفاده از چنین
پنجره ای با روبش خطی کیفی ناسازگار است و فقط بایستی برای آنالیز کمی و طیفسنج با تنظیمات ثابت
بکار گرفته شود.
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شکل -24توزیع پالسی چهار عنصر که از شمارشگر تناسبی بدست آمده است.

الزم بره ذکر اسرررت کره حتی موقعی کره تنظیمرات  SCAبرا براند محدود برای موقعیتهای ثابت
طیفسرنج استفاده شود (مثال در آنالیز کمی) ،آنالیز عاری از مشکل نخواهد بود .تحت شرایط خاص ممکن
است کل توزیع پالسی با افزایش نرخ شمارش به ولتاژهای پایینتر انتقال یابد .ماهیت چنین انتقالی بشدت
وابسرته به چندین پارامتر از قبیل ولتاژ تیوب شرمارشرگر ،بازدهی تقویتکننده و شررایط تیوب شمارشگر
نظیر شررایط گاز مورد اسرتفاده (فشرار و نوع گاز) ،میباشرد .پیشنهاد میشود که قبل از جمعآوری دیتای
کمی بهتر اسررت اپراتور یکسررری اندازهگیری توزیع پالسرری در نرخ شررمارشهای باال و پایین (مربوط به
نمونه های اسررتاندارد و رقیق) انجام دهد تا مشررخص شررود که آیا پنجره تمام پالسهای انرژی دلخواه را در
هر نرخ شمارشی دریافت میکند یا خیر.
در مدت زمان محدودی که یک پالس پرتوی ایکس از قطعات الکترونیکی آشررکارسرراز عبور میکند
این ا حتمال وجود دارد که در این حین فوتون پرتوی ایکس دیگری وارد شرمارشرگر شود .اگر چنین باشد
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فوتون دومی از دست خواهد رفت زیرا آشکارساز برای اندازه گیری پالس بعدی به حالت پایه برنگشته است.
هرچه نرخ فوتونی که به آشررکارسرراز میرسررد افزایش یابد احتمال رخ دادن این برخوردهای همزمان نیز
افزایش مییابد .همانطور که برای آشرکارسرازهای  EDSبحث شد مدت زمانی که آشکارساز بدلیل پردازش
پالس در دسرترس نیسرت به صورت زمان مرده و همچنین افت دریافت پالس بدلیل برخوردهای همزمان،
تحت عنوان افت همرویدادی 1نامگذاری میشررروند .جهت اندازه گیری دقیق شررردت پرتوی ایکس بعنوان
ورودی برای آنالیز کمی ،زمان مرده بایسرتی تصرحیح شود و یا این که در نرخهای شمارش باال چند درصد
خطا نیز در نظر گرفته شود.
در  WDSتصرحیح زمان مرده پس از اینکه شردت اندازهگیری شرد ،انجام میشود .رابطه زمان مرده
به صورت زیر میباشد:
N′
1 − τN ′

-8

=N

در اینجا  N ′نرخ شررمارش اندازهگیری شررده N ،نرخ شررمارش واقعی و τزمان مرده بر حسررب ثانیه
میباشد .برای استفاده از رابطهی فوق زمان مرده بایستی مشخص شود .یک روش تعیین  τرسم نمودار N ′

بر حسرب جریان پرتو اندازهگیری شده میباشد که این جریان مستقیما با  Nمتناسب است .برای تعیین ،τ
انحراف این نمودار از حالت خطی را میتوان با معادله فوق تصحیح نمود.
شردت اندازهگیری شرده توسط  ، WDSقبل از اینکه در آنالیز کمی مورد استفاده قرار بگیرد بایستی
با معادله فوق برای زمان مرده تصرحیح شود .در یک  WDSمعمولی τ ،تقریبا  2میکروثانیه میباشد ،که در
این حالت برای نرخ شررمارش کمتر از  ،1 × 104Counts/sزمان مرده بیشررتر از  2%نیسررت .ممکن از به

. Coincidence loss
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لحاظ الکترونیکی زمان مرده مقدار کمی باالتر از بلندترین زمان مرده در قسمت الکترونیکی در نظر گرفته
شود .با این روش میتوان مستقیما از معادلهی فوق استفاده نمود.
خروجی  WDSبه صرررورت شررردت بر حسرررب طول موج برای یک سررروپرآلیاژ بر پایهی نیکل در
شکل(25الف) برای بلور  LiFو شکل(25ب) برای بلور  TAPنشان داده شده است.

شکل-25خروجی  WDSبرای یک سوپرآلیاژ بر پایهی نیکل با استفاده از الف :بلور  ،LiFب :بلور .TAP

پیرکهرای  Cr Kα1,2و  V-Kβکره فقط  16الکترون ولرت برا هم اختالف دارنرد را میتوان با یک
طیفسرنج بلوری تفکیک نمود .شکل پیک پراش یافته برخالف شکل پیک گوسی در  ،EDSیک

لورنتزین 1

میباشد که این به معنای پهنتر بودن دنبالههای توزیع میباشد.
دو قابلیت دیگر یعنی شرناسرایی عناصرر سبک و اندازهگیریهای مربوط به انتقال پیک در شکل26
نشران داده شرده اسرت .این شکل پیمایشهای مربوط به  B Kαدر بور خالص ،نیترید بور مکعبی ،و نیترید
بور هگزاگونال را روی یکدیگر قرار داده است .انتقالهای پیک بدلیل تغییر سطوح انرژی الکترون بیرونی با

. Lorentzian
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تغییر پیوند شرریمیایی میباشررد .از این اندازهگیریها میتوان برای تعیین سررطوح مختلف اکسرریداسرریون
کاتیونی در اکسیدهای فلزی استفاده نمود.

شکل -26روبش بور  Kαبرای بور خالص ،نیترید بور مکعبی ،و نیترید بور هگزاگونال.

در دسررتگاههایی که از هر دو سرریسررتم  EDSو  WDSاسررتفاده میکنند ،طیف  WDSگاهی اوقات
توسرط نمودارهای شردت بر حسرب انرژی نمایش داده میشوند و همچنین میتوان این طیف را بر حسب
نرمافزارهای توسررعه یافته برای  EDSآنالیز کرد .شررکل 21طیف مربوط به  EDSو  WDSدر محدودهی
انرژی یکسرران را نشرران میدهد .مقیاس شرردت طوری تنظیم شررده اسررت که هر دو طیف را بتوان به طور
همزمان نشرران داد .اکثر مفاهیمی که به طور گسررترده برای پردازش و نمایش  EDSتوسررعه یافته اسررت
اکنون به طور کامل برای  WDSنیز اسرتاندارد شده است .اطالعات شدت و طول موج (یا انرژی) را میتوان
مسرررتقیما به حافظه کامپیوتر ارسرررال کرد و بدین ترتیب میتوان انواع عملیات از قبیل تشرررخیص پیک،
اندازگیری شدت ،کاهش شدت زمینه ،اصالح همپوشانی طیفی و غیره را انجام داد.
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شکل -21مقایسه طیف  EDSو  WDSگوگرد در مقیاس یکسان انرژی با شدتهای نرماله شده جهت نمایش
همزمان.

عالوه بر آنالیز شررریمیایی در یک نقطه ثابت ،اغلب آنالیز تغییرات شررردت پرتوی ایکس برای یک یا
چند عنصرر در امتداد یک خط روی نمونه و یه حتی در دو بعد ،مد نظر میباشد .در مد پیمایش خطی که
در شرکل  28نشران داده شرده اسرت خروجی نرخسرنج مربوط به یک طیفسرنج ثابت مورد استفاده قرار
گرفته اسرت تا انحراف عمودی  CRTبا حرکت پرتوی الکترونی در امتداد نمونه ،تنظیم شود .پرتودهیهای
متعدد  CRTبرای بر هم نهی پرتوی ایکس و اطالعات موقعیت پرتو بر روی یک تصررویر الکترونی اسررتفاده
میشرود تا آنالیزکننده به آسانی بتواند نتایج را تفسیر کند .مثالی از یک پیمایش خطی در شکل  24نشان
داده شرده است .اطالعات بدست آمده از این روش پیمایش ،کیفی میباشد زیرا ارزیابی کامل کمی نیازمند
تبدیل اطالعات شردت به ترکیب شریمیایی به کمک یکی از متدهای ریاضی است .عالوه بر این ،از آنجایی
که انحراف پرتو میتواند منجر به کاهش تمرکز طیفسرررنجهای پرتوی ایکس شرررود ،پیمایش خطی برای
آنالیز کمی را می توان با حرکت گام به گام نمونه زیر پرتوی استاتیکی انجام داد .روبش دو بعدی موسوم به
نقشرهبرداری اشرعهی ایکس ،شامل دریافت خروجی  SCAو استفاده از آن برای تنظیم روشنایی  CRTدر
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حین روبش الکترون ثانویه میباشرررد که در ادامه توضررریح داده خواهد شرررد .هر فوتون پرتوی ایکس که
شرناسایی میشود به صورت یک نقطه روی  CRTظاهر میشود و نواحی با غلظت زیاد توسط چگالی باالی
نقاط شناسایی میشوند.

شکل -28شمایی از نحوهی روبش خطی.

شکل -24روبش خطی  Coو  Crدر امتداد یک آلیاژ دما باال اکسیدشده .خط مستقیم نشاندهنده موقعیت روبش
روی تصویر حاصل از الکترون ثانویه میباشد.
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 -6-2تصویربرداری عنصری 1توسط WDS

تصاویر حاصل از روبش پرتو ایکس با استفاده از خروجی شمارشگر تناسبی ،اطالعات غلظت عنصری
روی یک سرطح را به صرورت گرافیکی نشران میدهند .این فرایند مشابه با تشکیل تصویر الکترونی روبشی
میباشرد با این تفاوت که در اینجا نوع سریگنال متفاوت است .نقشهبرداری آنالوگ نقطه ای برای مشاهده
سرریع نقشرههای کیفی عنصرری بر روی  CRTمورد اسرتفاده قرار میگیرند .در این حالت سیگنال به فرم
دوتایی تبدیل میشرود :صفر زمانی است که عنصر وجود ندارد و یک( )1موقعی که عنصر موجود است .که
این امر از آنجایی که این سررریگنالهای پرتوی ایکس معموال ضرررعیفاند (در مقایسررره با سررریگنالهای
الکترونی) ،ضروری میباشد.
تصراویر کمی عنصری با پرتوی ایکس را میتوان با استفاده از زمان استراحت 2طوالنیتر به ازای هر
نقطه و جریان باالتر پرتو بدسرت آورد .بسته به زمان استراحت و جریان پرتوی مورد استفاده ،یک سیگنال
پرتوی ایکس را میتوان روی یک مقیاس خاکسررتری فقط برای غلظتهای نسرربتا باال (  )<25%به تصررویر
کشید .جریان پرتو طوری انتخاب میشود که نرخ شمارش  111111 Counts/Secباشد .به طور کلی برای
این که یک تصرویر با کیفیت باال بدسرت آید ،بایستی در تمام ناحیه تصویر  115تا 116پالس پرتوی ایکس
جمع شود.
تصاویر دیجیتالی عنصری ممکن است یک آنالیز کمی کامل در هر پیکسل روبش شده فراهم کنند.
شدت هر پیکسل در ابتدا برای زمینه تصحیح میشود .سپس یک نقشه با نسبت  Kکه با تقسیم شدت هر
پیکسل تصحیح شده (با شدت زمینه) و شدت استاندارد بدست میآید ،محاسبه میشود .اندازهگیری شدت
یک نقطه روی نمونه استاندارد برای محاسبه نقشه با نسبت  kکافی است .از آنجایی که معموال چندین

. Compositional Imaging
. Dwell-time
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طیفسنج  WDSبر روی میکروپروب الکترونی قرار میگیرد ،تصاویر زیادی را میتوان به طور همزمان بدست
آورد .اگر تمامی عناصر اصلی ترسیم شوند ،اصالحات زمینه را میتوان روی هر پیکسل با نسبت  Kاعمال
نمود تا تصویر کمی واقعی از عناصر موجود بدست آید.
اصرالح زمینه :در نقشرههای کمی حقیقی ،شردت زمینه بایسرتی از شدت پیک در هر پیکسل کسر
شرود .تصراویری که اثر زمینه در آنها اصرالح نشده است دارای عیوب پیوستار 1میباشند و از اینجا نشئت
میگیرد که پیوسرتگی برای فازهای مختلف با میانگین عدد اتمی مختلف ،متفاوت است .بنابراین حتی اگر
یک عنصرر در نمونه غایب باشرد ،آن عنصرر ممکن اسرت روی نقشه عنصری بدلیل وابستگی پیوستگی به
عدد اتمی ظاهر شود.

شکل -31تصاویر فوق مربوط به نقشههای عنصری  Sn ،Znو  Caحاصل از پرتوی ایکس میباشد که در مورد کلسیم
زمینه نادرست است.

در نقشهبرداری با  ،WDSرویه معمول اندازهگیری زمینه با تنظیم طیفسنجها بسیار زمانبر و
غیرعملی میباشد .برای حل این مشکل با یک روش سریعتر ،شدت زمینه با استفاده از معادله کرامر محاسبه
میشود:

-4

− 1) ≈ iZ̅(E0 − Ev )/Ev

λ
λSWL

( ̅Icm ≈ iZ

. Continuum artifact
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در اینجا  Icmشردت پیوستگی پرتوی ایکس i ،جریان پرتو Z̅ ،عدد اتمی میانگین λ ،طول موج مورد
بررسررری با انرژی  Evو  λSWLحد طول موج کوتاه مربوط به پرتو با انرژی  E0میباشرررند .از آنجایی که ̅Z

نامعلوم اسررت بایسررتی از یک روش تکرار کننده برای محاسرربه  Icmاسررتفاده شررود .در ابتدا زمینه با هر
طیفسرنج  WDSبرای یک عنصرر که در نمونه موجود نیسرت اندازهگیری میشود .این تخمین اولیه برای
تصرحیح شردتهای اندازهگیری شرده و محاسبه غلظت عناصر اصلی میباشد در ادامه از آن برای محاسبه
عدد اتمی میانگین اسرتفاده میشرود .زمینه مجددا با این عدد اتمی میانگین محاسربه میشود .پس از سه
بار تکرار ،زمینه با دقت قابل قبولی محاسبه میشود.
 -1-6-2تصحیح عدم تمرکز حین تصویربرداری عنصری بوسیله WDS

پرتوی الکترونی معموال بصورت الگوی رفت و برگشتی 1روبش میشود که این باعث انحراف از زاویه
عمودی برخورد پرتو روی سرطح نمونه میشرود .همچنین پرتو ممکن اسرت از حجم مشرخص شده توسط
بیضرری متمرکز  WDSخارج شررود .در نتیجه ،ممکن اسررت شرررایط براگ برای پراش در طول روبش حفظ
نشرود .به محض اینکه شرط براگ صادق نباشد شدت پرتوی ایکس شدیدا افت میکند .با این وجود ممکن
است شرط براگ برای موقعیتهای پرتو روی نمونه که موازی با عرض بلور پراش دهنده هستند حفظ شود
(به عبارت دیگر در امتداد جهت بیضرری متمرکز  .)WDSبنابراین ممکن اسررت یک باند با شرردت باال روی
نقشره با افت شردت در لبههای باند ظاهر شرود .این اثر عدم تمرکز در بزرگنماییهای پایین شدیدتر است
زیرا پرتو از برخورد عمودی بیشتر منحرف میشود.
چهار روش برای تصحیح عدم تمرکز در  WDSوجود دارد:

. Raster pattern
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الف-روبش محل نمونه :1در این روش پرتو ثابت میباشد و نمونه به طور مکانیکی در صفحه ی X-Y

حرکت میکنند .در صررورت لزوم نمونه میتواند در جهت  zبا کمک یک میکروسررکوپ اپتیکی برای حفظ
تمرکز به طور اتوماتیک حرکت کند .برای بزرگنماییهای پایین ( )<111Xاین متد ترجیح داده میشود.
ب -جلو و عقب بردن بلور :2بلور را میتوان همزمان با روبش در صرررفحهی X-Yجلو و عقب برد تا
تمرکز پرتوی ایکس حفظ شرود به عبارت دیگر پرتو همواره به مرکز بیضی متمرکز  WDSبرخورد میکند.
این امر را میتوان را با کنترل دیجیتالی توسط کامپیوتر انجام داد.
ج -نقشررهبرداری اسررتاندارد :3نمونهی مورد بررسرری و اسررتاندارد را میتوان تحت شرررایط یکسرران
بزرگنمایی روبش کرد که در این حالت عدم تمرکز در هر دو نقشره یکسان است .در یک نقشه با نسبت K

که از نقشررههای اسررتاندارد و نمونه بدسررت میآید میتوان اثر عدم تمرکز را حذف نمود .از آنجایی که هر
گونه عیب نظیر حفره یا خراش در نقشه با نسبت  Kظاهر خواهد شد ،یک نمونه استاندارد همگن موردنیاز
میباشد.
د -مدلسرازی پیک :4یک وابسرتگی هندسری دقیقی برای شرکل پاس عدم تمرکز بین باند عبوری
ماکزیمم در طیفسررنج (باند با شرردت باال در شررکل )31و خط عمود بر آن وجود دارد .از این وابسررتگی
هندسری میتوان با محاسربهی فاکتور تصحیح برای هر موقعیت پرتو در روبش پیک پرتوی ایکس استفاده
نمود.

1

. Stage Scanning
. Crystal Rocking
3
.Standard Mapping
4
. Peak modeling
2
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شکل -31الف :عدم تمرکز  WDSدر طول نقشهبرداری .همانطور که پرتو از محور اپتیکی خارج میشود ،جابجایی در
صفحه نمونه معادل با تغییر زاویه برخورد پرتوهای ایکس با بلور خواهد بود .ب :مثالی از یک تصویر در حالت عدم تمرکز.
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فصل سوم
مقایسه  EDSو WDS

مقدمه
یک آشکارساز ایده آل پرتو ایکس باید کوچک ،ارزان ،با کارکرد آسان بوده و بیشتر پرتو ایکسهایی
که از نمونه نشر میشوند را جمع کرده ،حد تفکیکی در حد ضخامت خطوط طبیعی پرتو ایکسهایی که
اندازهگیری میشوند (چند الکترون -ولت) داشته و قابلیت جمعآوری اطالعات طیفی را به سرعت و بدون
از دست رفتن بخشی از آن داشته باشد .نه دستگاه  WDSو نه آشکارسازهای ) Si(Liیا  HPGeبه تنهایی
تمام این ویژگیها را ندارن د اما هنگامی که این دو تکنیک با هم استفاده میشوند مکمل یکدیگر هستند.
جدول زیر خالصهای است از مقایسهی بین ویژگیهای اصلی هر دو روش آشکارسازی.
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جدول  -2مقایسه بین دو تکنیک  WDSو EDS

تحلیل مورد به مورد جدول به صورت زیر است.
 -1-3بازده هندسی جمعآوری
𝛺
𝜋 4گفته میشود .همینطور
بازده هندسی جمعآوری به زاویهی قابل قبول طیف سنج یا ∗ 100%

که در شکل  15نشان داده شد زاویهای که در صفحه دایره تمرکز  WDSوجود دارد با  λتغییر نمیکند .اما
واگرایی عمود به این صفحه باعث کاهش بازده جمعآوری با افزایش  λبرای یک بلور خاص میشود .در مورد
 EDSبازده هندسی جمعآوری باالتر نتیجه قرار دادن نزدیکتر آشکارساز به نمونه است (.معموال کمتر از 1
 . )cmبه عالوه با وجودی که این زاویه میتواند برای آشکارسازهای جمعشونده متغیر باشد طبیعت فرآیند
آشکارسازی الزام نمی کند که آشکارساز را به صورتی حرکت داد که تمام گستره انرژی را همانند مورد WDS

در بر گیرد.
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 -2-3بازده کوانتومی
بازده کوانتومی کلی ،درصد پرتوهای ایکسی است که پس از ورود به طیف سنج مورد شمارش قرار
گرفتهاند .در جریانهای پایین سیستمهای  EDSمعموال نرخ شمارش باالتری نسبت به  WDSبه ازای
جریان پرتو واحد دارند که دلیل آن داشتن بازده هندسی جمعآوری باالتر و داشتن بازده کوانتومی ذاتی
باالتر است .با استفاده از یک آشکارساز که از یک پنجره نازک استفاده میکند نزدیک به صد در صد پرتوهای
ایکسی بین  1تا  15کیلو الکترون ولت انرژی دارند جمع میشوند .در انرژیهای باالتر درصد خاصی از
فوتونهای پرتو ایکس از بلور سیلیکونی عبور میکنند در حالی که در انرژیهای پایین تمام پرتوهای ایکس
جذب پنجره میشوند .جذب مقدار قابل توجهی از پرتوهای ایکس ضعیف میتواند در سطح (الیه مرده) یا
الیه تماسی طال که روی بلور آشکارساز قرار دارد ،انجام شود .جذب و نویز آشکارساز معموال باعث عدم
امکان آنالیز عنصرهای سبک با عدد اتمی کمتر از  6میشود.
بازده شمارش کوانتومی طیفهای بلوری ،به صورت کلی کمتر از  31درصد است که بخشی از آن به
خاطر از دست رفتن مقداری از تابش در لوله شمارنده تناسبی است و بخشی دیگر به خاطر از دست رفتن
پرتو در بلور تفرق است .بلورهای با پارامتر شبکه باال و شمارندههای تناسبی با پنجره نازک ،امکان
آشکارسازی عنصرهایی تا حد برلیم را فراهم می کند .با در نظر گرفتن بازده شمارش کوانتومی کلی نتیجه
میشود که گسترهی انرژی مناسب برای  EDSو  WDSدر سیستمهای بدون پنجره یا با پنجره نازک حدود
 1/1الی  15کیلو الکترون ولت است.
 -3-3حد تفکیک
حد تفکیک سیستمهای  EDSو  WDSهمانند  FWHMاندازهگیری میشود .حد تفکیک EDS

وابسته به انرژی است که مقادیر آن معموال از  Mn-Kαکه با منبع  55Feاندازهگیری شده است ،تعیین
میشود .حتی در  131الکترونولت ،حد تفکیک همچنان حدود  31برابر کمتر از  WDSبا استفاده از بلور
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خوب کوارتز یا فلورید لیتیم است .اثر اصلی کاهش حد تفکیک پایین آوردن نسبت پیک به پسزمینه()P/B
در هر انرژی خاص و در نتیجه وجود کمترین میزان قابل شناسایی برای هر عنصر خاص است .کاهش این
نسبت ناشی از آن است که برای باال رفتن تعداد پیکهای بهدست آمده ( )pباید گستره وسیعتری از انرژی
را که شامل پسزمینه بزرگتری است جمعآوری کرد .شکل زیر این نکته را برای یک آشکارساز 161
الکترون ولت ،که برای به دست آوردن  Pو  P/Bبرای  Fe-Kαو  Si-Kβبه ترتیب از آهن و سیلیکن خالص
استفاده شده است ،نشان میدهد.

شکل  -31دیاگرام نسبت  P/Bو  P2/Bبر اساس

.FWHM

عبارت  P2/Bمعموال برای مقایسه حساسیت های آشکارسازی مقادیر ناچیز عناصر خاص استفاده
میشود .این مقدار هنگامی بیشینه میشود که باند انرژی انتخاب شده برای ادغام پیکها تقریبا برابر با
 FWHMباشد .نکته مهم این است که نسبت  P/Bباید با ادغام مقادیر  Pو  Bدر نقاط مهمتر و گرفتن
نسبت حاصل جمعها به دست آید .این مقدار به عنوان نسبت پیک به پسزمینه ادغام شده شناخته میشود.
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شرایط برای ارزیابی کارکرد یک سیستم  WDSمتفاوت است زیرا کارکرد بهینه این دستگاه با چرخاندن
طیفسنج به زاویه ی دیگری نسبت به باالترین شدت پیک به دست میآید .بنابراین برای این کار طیفسنج
را از حالت بهینه خارج میکنند.

شکل  -32مقایسه حد تفکیک بین  EDSو  WDSبرای سوپرآلیاژ

و .MoS2

ادغام پیکهای  WDSبا استفاده از پویش آنها برای تعیین عکسالعمل سیستم نسبت به تغییر بازده
طیفسنج است .گاهی الزم است این پویش را در مجاورت پیک ،به عنوان ابزاری برای تعیین مکان بیشینه
این اندازهگیریهای کمی انجام داد مخصوصا اگر طیفسنج از حالت بهینه خارج شده باشد .شدت پیکهای
ادغام شده ممکن است برای آنالیز عنصرهای سبک در شرایطی که پیکهای مشخصه پهن شدهاند استفاده
شوند .برخالف  EDSپیکهای ادغام شده  WDSباعث افزایش دقت نمیشوند اما از آنها برای ابزاری برای
اجتناب از خطاهای سیستمی استفاده میشود.
حد تفکیک انرژی باالتر طیف سنج بلوری باعث باال رفتن نسبت  P/Bو بهبود طیفسنجی تفرقی به
طور قابل مالحظه میشود و در نتیجه امکان همپوشانی پیکها را کاهش میدهد .این مسئله میتواند به
راحتی از طریق مقایسه طیف های به دست آمده از یک سوپر آلیاژ به وسیله یک طیفسنج بلوری(شکل
 )25و طیف به دست آمده از آشکارساز ) Si(Liشکل  33دیده شود.
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شکل  -33طیف  EDSمربوط به سوپرآلیاژ آنالیز شده به روش  WDSدر شکل .25

 -4-3گستره قابل قبول طیفی
عبارت " گستره قابل قبول آنی" به قسمتی از طیف اشاره دارد که میتواند در هر زمانی مورد استفاده
قرار گیرد .برای  WDSیک سیستم آشکارساز سریالی وجود دارد که تنها پالسهایی را که بسیار نزدیک به
زاویه براگ باشد را اندازه میگیرد و بقیه پالسها را نادیده میگیرد .از طرف دیگر  EDSیک سیستم
آشکارساز موازی در یک گستره قابل قبول وسیع است .فوتونها با هر انرژی درون این گستره قابل قبول تا
هنگامی که از نظر زمانی به اندازه کافی با هم فاصله داشته باشند شمرده میشود.
 -5-3بیشینه نرخ شمارش
طبق شکل  34بیشینه نرخ شمارش قابل استفاده برای سیستمهایی که با حد تفکیک بهینه کار
میکند  2111الی  3111شمارش بر ثانیه برای تمام شمارشهایی است که در تمام گستره انرژی پرتوهای
ایکس تهییج شده هستند .اگر ترکیب یک جزء کوچک مورد نیاز است این عدد میتواند تا زیر  111شمارش
بر ثانیه برای عنصر مورد نظر کاهش یابد و در نتیجه برای رسیدن به دقت مورد نیاز باید مدت زمان شمارش
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را افزایش داد .در  WDSشرایطی که طیفسنج برای یک عنصر خاص تنظیم شده باشد سرعت شمارش
میتواند بدون از دست رفتن حد تفکیک انرژی تا بیش از  51هزار شمارش بر ثانیه افزایش یابد.

شکل  -34ارتباط نرخ شمارش خروجی و ورودی برای سه مقدار مختلف عرض و حد

تفکیک پالس .

 -6-3کمینه اندازه پروب
بحث قبلی به این نکته منجر میشود که کمینه سایز پروب برای انجام آنالیز پرتو ایکس چقدر است.
برای منبع های پرتو ایکس سنتی تنگستن (ترمویونیک)  ،جریان پروب با توان  83قطر پرتو تغییر میکند که
مقدار معمولی آن در  21کیلو ولت از حدود  11پیکوآمپر برای  21نانومتر تا  2/5نانو آمپر برای  111نانومتر
تغییر میکند .اگر حداکثر حد تفکیک انرژی مدنظر باشد نرخ شمارش ورودی  114شمارش بر ثانیه باعث
ایجاد نرخ شمارش خروجی  3111شمارش بر ثانیه میشود .این باعث ایجاد  11درصد زمان مرده می شود
که برای به دست آوردن یک نتیجه خوب خطی از تقویت کننده بسیار باال است .در نتیجه یا حد تفکیک
انرژی باید کاهش یابد یا باید نرخ را با عقب کشیدن آشکارساز یا پایین آوردن جریان کاهش دهیم.
از طرف دیگر نرخ شمارش  WDSبرای پروب  11پیکوآمپری در حدود  111شمارش بر ثانیه است.
که برای استفاده عملی بسیار پایین است.
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 -1-3سرعت آنالیز
از لحاظ عملی یکی از بهترین ویژگیهای  EDSسرعت زیادی است که در جمعآوری و تحلیل
اطالعات دارد .گستره وسیع و پیوسته مورد قبول انرژی برای آنالیزهای کیفی فایده زیادی دارد که باعث
جبران برخی از نکات منفی است که قبال گفته شده .وقتی که یک سیستم  WDSبه صورت مکانیکی مورد
پویش قرار میگیرد در هر طول موج مدت زمان کوتاهی را صرف میکند .به همین دلیل هنگامی که هدف
تنها آنالیز یک عنصر یا حتی قسمتی از پس زمینه است این سیستم تمام اطالعات مربوط به بقیه عنصرها
را نادیده میگیرد به غیر از حالتی که  WDSبه صورت ویژه برای رفتن به مکانهای خاص پیکها برنامه
ریزی شده باشد تنها  1/11یا  1/111کل زمان جمعآوری اطالعات مربوط به پیکها است .در مورد EDS

در صد ثانیه زمان شمارش با نرخ  2111شمارش در ثانیه طیف حاصل شامل  211111شمارش خواهد بود
حتی اگر نصف این شمارش ها پس زمینه باشند بیشتر اجزا حاضر قابل اندازهگیری با مقدار بیش از چند
دهم درصد قابل شناسایی خواهند بود .در  WDSبا استفاده از چند بلور که چند گستره طول موج را در بر
می گیرند زمان به دست آوردن و تحلیل اطالعات در حدود  5الی  31دقیقه میشود.
 -8-3عیوب طیفی
سیستم  WDSمعموال عاری از این پدیده است اما در سیستم  EDSمشکالت متعددی وجود دارد
که میتواند منجر به پدیده فوق شود .طی این عیوب طیفی ،پیکها جابجا و یا کوتاه و بلند میشوند و یا
پیک های مربوط به عناصر نامربوط در الگو نهایی دیده میشود .عیوب در هر مرحلهی اندازهگیری طیفی
ایجاد میشوند .عیوب آشکارساز شامل پهن شدن پیک ،اعوجاج پیک ،پیک فرار سیلیسیم ،جذب و ...
می شود .برخی مصنوعات نیز ناشی از میکروسکوپ است همچون میکروفونیک ،آلودگیهایی همچون شبنم
زدن و یا چربی.
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به طور خالصه از این مقایسه نتیجه میشود که مزایای  EDSو  WDSباعث جبران نقایص همدیگر
میشود در نتیجه این دو طیف سنج را میتوان به جای رقیب هم بودن مکمل هم دانست .در شرایط حاضر
میکرو آنالیز پرتو ایکس واضح است که سیستم بهینه طیف سنجی با بیشترین قابلیتها از ترکیبی از
سیستمهای  EDSو  WDSاستفاده میکنند .در نتیجه سیستم های اتوماتیکی که به صورت بهینه از
طیفسنجهای  WDSو  EDSهمراه با هم استفاده میکنند ت وسط سازندگان بسیاری تولید میشوند.
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