هب انم خدا

آنالیز XPS-UPS-XRR



نفیسه شریفی  -دکتری تخصصی -نانوفیزیک -دانشگاه کاشان

 فهیمه بهزادی  -دکتری تخصصی -فیزیک -دانشگاه شیراز دانشکده علوم گروه فیزیک
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طیف نگاری فوتوالکترونی اشعه ایکس
طیف نگاری فوتوالکترونی اشعه ایکس ) ،(XPSروش آنالیزی برای بررسی سطح مواد از نقطه نظر آنالیز عنصری،
ترکیب شیمیایی و تعیین حالت پیوندی است .در این روش ،سطح نمونه با اشعه ی ایکسِ تک انرژی بمباران می
شود و فوتوالکترون های پر انرژی ترِ تولید شده موفق به فرار از ماده می شوند .این فوتوالکترون ها پس از ارسال
به تحلیل گر انرژی و تعیین انرژی جنبشی آنها ،به آشکارساز هدایت می شوند تا تعداد فوتوالکترون های تولیدی
با انرژی جنبشی مشخص شمارش شوند .در نهایت این اطالعات به صورت تعداد فوتوالکترون ها بر حسب انرژی
پیوندی رسم می شوند .از آن جایی که انرژی فوتوالکترون های داخلی ،مشخصه هر اتم است؛ تعیین عناصر موجود
در نمونه ،با اندازه گیری انرژی های جنبشی فوتوالکترون های خارج شده از نمونه ،امکان پذیر است .حالت
شیمیایی عناصر موجود در نمونه ،از انحرافات مختصر در انرژی های جنبشی و غلظت های نسبی آن عناصر با
توجه به شدت های فوتوالکترون های مربوط به هر عنصر قابل اندازه گیری است.
مقدمه:
الکترون هایی که در مدارهای داخلیِ اتم ها قرار گرفته اند؛ با انرژی برابر با انرژی فوتون های پرتو اشعه ایکس به
هسته مقید شده اند .وقتی ماده ی جامدی انرژی برابر با انرژی اتصال یک الکترون جذب می کند؛ یک فوتوالکترون
ساطع می کند که انرژی جنبشی آن وابسته به انرژی فوتون تابیده است که انرژی الکترون های داخلی که از اتم
ها جدا می شوند؛ مشخصه آن اتم محسوب می شود.
طیف نگاری فوتوالکترونی اشعه ایکس ،( XPS=X-ray Photoelectron Spectroscopy) ،به معنای طیف
نگاری الکترون های جدا شده از ماده در اثر تابش فوتون های اشعه ایکس است .این تکنیک در میان شیمیدان ها
به نام ) (ESCA =Electron Spectroscopy for Chemical Analysisشناخته می شود .در این روش،
فوتون های تک انرژی اشعه ایکس به اتم های ماده برخورد می کنند و الکترون ها از سطوح مختلف انرژیِ ماده
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کنده می شوند .بنابراین ،طیفی از الکترون ها با انرژی های گوناگون خواهیم داشت .به علت تکفام بودن اشعه
ایکس و قرار داشتن الکترون ها در سطوح گسسته انرژی ،انرژی الکترون های جدا شده نیز مقادیر گسسته ای
دارند .الکترون هایی که از سطح ماده خارج می شوند؛ در برخوردهای متوالی بخشی از انرژی خود را از دست می
دهند و طیف کلی این آنالیز ،مجموعه ای از پیک هاست که روی یک زمینه قرار گرفته اند .معموال انرژی فوتون
های اشعه ایکس  5-5.1کیلوالکترون ولت است .این فوتون ها تک انرژی نیستند و پهنای انرژی آن ها بین 5.1
تا  5الکترون ولت است .شکل  5طرح واره ای است که نشان می دهد با برخورد اشعه ایکس با انرژی کافی به
سطح نمونه ،الکترون از مدارهای داخلی (مدار )  Kخارج می شود.

شکل  - 5طرح واره مکانیزم تولید فوتوالکترون در اثرتابش اشعه ایکس درXPS

انرژی فوتوالکترون های خارج شده در اثر برخورد فوتون اشعه ایکس با انرژی  hνبرابر با Ekin = hν - Ebinding
است که  Ekinانرژی جنبشی فوتوالکترون خروجی و  Ebindingانرژی پیوندی الکترون در مدار مربوط است.
اگرچه عمق نفوذ اشعه ایکس حدود  5.1میکرومتر است؛ فوتوالکترون های تولید شده در عمق های بیشتر به دلیل
برهمکنش های متوالی انرژی خود را از دست می دهند و فقط فوتوالکترون هایی که تا  15آنگسترومی سطح
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نمونه تولید شده اند؛ شانس خروج از نمونه را پیدا می کنند اگرچه این فوتوالکترون ها نیز در برخوردها ،مقداری
از انرژی خود را از دست داده اند .پس ،می توان گفت که پیک ها در آنالیز  XPSفقط حاوی اطالعاتی از حدود
 55الیه ی سطحی اند و بنابراین از موقعیت و شکل آنها می توان اطالعات دقیقی از سطح نمونه به دست آورد.
عالوه بر اندازه گیری طیف انرژی فوتوالکترون ،به دو گونه دیگر نیز می توان از آنالیز  XPSاطالعات به دست
آورد )5( .آنالیز زاویه ای که در آن طیفِ جامدهای بلوری در زاویه های مختلف اندازه گیری می شود و ( )2بررسی
قطبش اسپینی الکترون است .گرچه این نوع تحلیل ها کم و بیش مورد استفاده قرار گرفته اند اما معموال منظور
از طیف نگاری فوتوالکترون اشعه ایکس ،همان اندازه گیری طیف انرژی فوتوالکترون هاست که به تنهایی اطالعات
وسیعی در مورد سطح مواد می دهد .از طرفی انرژی فوتوالکترون ها به حالت پیوند اتمی که از آن ساطع شده اند؛
بستگی دارد که حالت های پیوندی مانند حالت های اکسیدی عناصر قابل تشخیص است .بنابراین ،با استفاده از
XPSمی توان اطالعاتی در مورد نوع اتم ها ،میزان آنها و این که اتمها در چه حالت شیمیایی قرار دارند؛ به دست
آورد .اگرچه این تکنیک برای تعیین ترکیبات شیمیایی و حالت پیوندی الیه های نزدیک سطحِ نمونه نیز مناسب
است اما از آن جایی که پرتو ایکس منطقه وسیعی را می پوشاند قدرت تفکیک جانبی مناسبی ندارد.

اجزای تشکیل دهنده طیف نگار فوتوالکترونی اشعه ایکس
در این بخش ،قسمتهای مختلف دستگاه طیف نگار فوتوالکترونی اشعه ایکس توضیح داده می شود که شامل منبع
تولید اشعه ایکس ،تحلیلگر انرژی و آشکارساز است.
منابع اشعه ایکس
اشعه ایکس با بمباران یک جامد به وسیله الکترون هایی با انرژی  4-1کیلوالکترون ولت تولید می شود .تولید
اشعه ایکس ،بر اساس مکانیزم تابشی ترمزی که باعث تابش طیف پیوسته ای از فوتون های اشعه ایکس می شود.
اشعه ایکس مشخصه نیز در اثر کنده شدن یک الکترون از الیه های پایین اتم و پر شدن آن به وسیله الکترون
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های الیه های باالتر تولید می شود .اشعه ایکس مشخصه نسبت به طیف پیوسته معموال شدت بیشتری دارد و
تقریبا تکفام است .به طور کلی اشعه ایکس پس از خروج از لوله پدید آورنده و پراش از یک بلور ،به صورت تک
طول موج به سطح نمونه می تابد و الکترون مدار داخلی اتم های نمونه را جدا می کند و به داخل طیف نگار
الکترونی هدایت می کند .شکل  2طرح واره ای از چگونگی تولید اشعه ایکس که الکترون ها (دایره های آبی با
بار منفی) از منبع تولید الکترون (کاتد) که با حرف  Cنشان داده شده است؛ گسیل می شوند و به آند ) (Aکه
معموال آلومینیوم و منیزیم است و گاهی از سدیم و سیلیکون نیز استفاده می شود برخورد می کنند.

شکل -2طرح واره تولید اشعه ایکسα

در همه این مواد ،پیک  kα5و(  kα2اشعه ایکس مشخصه ناشی از سقوط الکترون ها به الیه)  kبر هم منطبق اند
و به صورت  kα5،2نمایش داده می شوند که انرژی آنها برای الف  ،) Al Kα5،2ب ) Mg Kα5،2ج ) Na Kα5،2
د )Si Kα5،2به ترتیب برابر با  5545.5 ،5215.1 ،5461.1و  5.53.1الکترون ولت است .محفظه پیرامون این
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مجموعه نیز معموال از جنس آلومینیوم است تا مانع از خروج الکترون ها شود در حالی که این محفظه اشعه ایکس
را به خوبی از خود عبور می دهد.
تحلیلگر انرژی
یک تحلیلگر انرژی ،الکترون ها را بر اساس انرژی آن ها با قدرت تفکیک مناسب ) ∆  (E/E≅5.550جدا می
کند یعنی یک تحلیلگر انرژی مانند فیلتری عمل می کند که فقط الکترون ها با انرژی خاص را از خود عبور می
دهد .با افزایش تعداد الکترون های تحلیل شده ،میزان حساسیت نیز افزایش می یابد .از آن جایی که تفکیک
انرژی ها در میدان الکتریکی انجام می شود؛ یک تحلیلگر خوب تحلیلگری است که کم ترین حساسیت را به
میدان های خارجی مانند میدان مغناطیسی زمین و یا سایر میدان های مغناطیسی موجود در آزمایشگاه داشته
باشد .معموال تحلیل¬گرهای انرژی مانند) (CHA=Concentric Hemispherical Analyzerو (
) CMA=Cylindrical Mirror Analyzerدر  XPSاستفاده می شود .شکل  5تحلیلگر  CHAرا نشان
می دهد متشکل از دونیم کره هم مرکز است که با استفاده از لنزهای الکتروستاتیکی باریکه الکترونی به داخل آن
هدایت می شود .با اعمال پتانسیل مثبت و منفی به ترتیب به سطح پایینی و باالیی نیم کره ها و تولید میدان
الکتریکی ،الکترون ها با انرژی های جنبشی متفاوت ،مسیرهای حرکت مختلفی خواهند داشت که الکترون ها با
انرژی کمتر مسیر کوتاه تر و الکترون ها با انرژی بیشتر مسیر بلندتری طی می کنند به گونه ای که با دیواره نیم
کره ها برخورد نداشته باشند که به این ترتیب قبل از رسیدن به آشکارساز ،مقدار انرژی هر فوتوالکترون بر اساس
شدت میدان الکتروستاتیکی اعمالی برای گذر از مسیر نیم کره محاسبه می شود و فوتوالکترون ها از نظر انرژی
تفکیک می شوند.
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شکل 5 -تحلیلگر نیمکره ای هم مرکز  (CHA).الکترون هایی که مسیر قرمز و سبز را می پیمایند تکانه یکسان و انرژی های
متفاوتی دارند .محور  kنماد تکانه و محور Eنماد انرژی است.

آشکارساز
الکترون هایی که از تحلیلگر انرژی عبور می کنند در نهایت به آشکارساز برخورد می کنند .به علت تعداد کمِ
الکترون ها ،برای تقویت و افزایش تعدادِ آنها ،از تقویت کننده ها (ضرب کننده ها) استفاده می شود .یک نوع از
ضرب کننده ها ،فوتوضرب کننده های ) (Photo Multiplierمعمولی است که به صورت صفحه های متوالی یا
به صورت شیپوری ساخته می شود .هر الکترون پس از برخورد ،چند الکترون تولید می کند و هر یک از الکترون-
های تولید شده نیز به نوبه خود الکترون های بیشتری را تولید می کنند و به این ترتیب جریان قابل مالحظه ای
از الکترون ها ایجاد می شود .گاهی نیز برای شمارش الکترون ها صفحات فلوئورسان استفاده می شود که برخورد
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الکترون ها را به تابش نور تبدیل می کند و یک دوربین در پشت این صفحات ،تعداد الکترون ها را در هر انرژی
ثبت می کند .
آماده سازی نمونه
مقدار نمونه مورد نیاز در حدود  5میلی گرم است و موقعیت قرار گرفتن نمونه در نزدیکی ورودی تحلیلگر انرژی
است تا الکترون های خروجی از سطح در ابتدای ورود به تحلیلگر در اثر اعمال میدان الکتریکی به درون نیمکره
الکتروستاتیکی جمع شوند و پیش از رسیدن به آشکارساز از نظر مقدار انرژی تفکیک شوند.
کمینه فشار مورد نیاز برای آنالیز 4-55 ، XPSتور است که در این فشار پویش آزاد میانگین برای الکترون ها
حدود  5متر است و الکترون ها تقریبا بدون برخورد با یکدیگر آنالیز می شوند اما در این فشار سطح به سرعت با
الیه ای از مولکول های آب و مولکول های دیگر پوشیده می شود و این آنالیز سطح را مشکل می سازد .بنابراین
استفاده از خال بسیار باال ) ( Ultra High Vacuum UHVنیاز است .
نمونه ها می توانند جامد ،مایع و گاز باشند که در تمامی آنها مشکل باردار شدن نمونه بر اثر خروج فوتوالکترون
وجود دارد .در بعضی موارد می توان با پرتاب الکترون ،بار مثبت نمونه را جبران کرد .اما این کار می تواند منجر
به باردار شدن نمونه به صورت منفی نیز شود .در مواد جامد با اتصال مناسب نمونه به زمین می توان بر مشکل
باردار شدن نمونه فائق آمد .روش دیگر نیز بمباران یونی سطح نمونه است .در مواد گازی شکل و مایعات ،گاز و
مایع در یک محفظه قرار دارد و اشعه ایکس از یک پنجره شفاف در برابر اشعه ایکس ،به آن می تابد .برای خروج
الکترون ،سوراخ بسیار کوچکی تعبیه شده است و فشار داخل محفظه برای گازها بین  5تا 2-55تور است .مشکلی
که در آنالیز مواد مایع وجود دارد این است که فشار بخار نسبتا باالی مایعات است که نیاز به پمپ کردن چندمرحله
ای است .اما در عمل بیشتر نمونه ها جامداند که می توانند به صورت پودر یا غیر پودری باشند .در مورد نمونه¬های
پودری ،می توان آن ها را تحت فشار به صورت قرص درست کرد و یا بر روی یک سطح آغشته به یک ماده
چسبنده ( مانند چسب کربن ) ثابت نگه داشت .تکنیک  XPSجز روش های غیرمخرب محسوب می شود که
آسیبی به نمونه وارد نمی کند و برای آنالیز مواد مختلف از مواد بیولوژیکی تا متالورژیکی قابل استفاده است.
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در دستگاه  XPSامکان بمباران سطح نمونه و الیهبرداری به کمک تاباندن پرتوی از یونهای یک گاز مثل آرگون
وجود دارد .در این حالت با الیهبرداری از سطح ،آنالیز در عمق نمونه انجامپذیر خواهد شد و تغییر ترکیب شیمیایی
از سطح به عمق را میتوان بررسی کرد.
طیف فوتوالکترون اشعه ایکس
الگو یا طیفی که به وسیله قسمت ثبت کننده دستگاه رسم میشود تغییر شدت (تعداد فوتوالکترون) برحسب
انرژی جنبشی یا انرژی پیوندی است که در آن پیکهای مربوط به حضور فوتوالکترونهایی که انرژی ویژه دارند؛
مشاهده میشود .شکل  ،4طیف فوتوالکترون اشعه ایکس سطح آلومینیوم را نشان می دهد که با فوتون های
 546.الکترون ولت بمباران شده است .

شکل  - 4طیف  XPSضبط شده با تابش تکفام  Al Kαبه فویل آلومینیومی اکسید شده
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همان طور که دیده می شود عالوه بر پیک های آلومینیوم ،پیک های متعلق به کربن و اکسیژن نیز مشاهده می
شود .از آن جایی که کربن بسیار سطحی است و الکترون های آزاد شده از آن به سادگی از سطح جامد فرار می
کنند؛ پیک کربن ساده و بدون ساختار است .در آنالیز  ، XPSپیک های اوژه (اتمی که در اثر تابش اشعه ایکس
یا تابش الکترون های پر انرژی ،الکترونِ الیه ی داخلی آن از قید هسته جدا شده است تمایل دارد تا به حالت
پایدارتری برسد بنابراین ،الکترون از الیه های باالتر اتم به این الیه ی داخلی منتقل می شود و همراه با این انتقال،
انرژی آزاد می شود که می تواند الکترون های بیرونی را از قید اتم رها کند که این الکترون و پیکی که نماینده
انرژی آن است را اوژه نامند) نیز ظاهر می شوند که اگرچه حاوی اطالعات زیادی اند اما ممکن است که با پیک-
های  ، XPSاشتباه گرفته شوند که برای تمایز آنها از یکدیگر می توان انرژی فوتون فرودی را تغییر داد که با
تغییر انرژی فوتون فرودی ،محل پیک اوژه تغییر نمی کند اما محل پیک  XPSجابه جا می شود که از نظر عملی
این کار میسر نیست بنابراین مناسب ترین کار برای تمایز این دو نوع پیک ،مقایسه موقعیت پیک ها با موقعیت
استاندارد آن هاست .
در طیف نشان داده شده پیک های آلومینیوم مربوط به الیه های 2sو p 2نیز دیده می شوند .پیک های بسیار
کوچکی پشت این پیک ها در انرژی های کمتر وجود دارد که ناشی از جذب انرژی به وسیله پالسمون هاست که
انرژی آنها حدود چند الکترون ولت است .در کنار پیک های  (Al (2sو  ، (Al (2pپیک های کوچکی وجود
دارند که مربوط به آلومینیوم اکسید شده است که موقعیت مربوط به  Al5و  Al+5در داخل شکل  4مشاهده می
شود.
انرژی پیوندی الکترونِ مدارهای داخلی یک اتم بستگی به محیط شیمیایی اطراف آن یا پیوند اتمی دارد .در کنار
آنالیز سطح و آنالیز عنصری مواد به کمک ، XPSبا استفاده از اثر جابه جایی شیمیایی می توان اطالعاتی در مورد
محیط شیمیایی اطراف اتم به دست آورد .مقدار جابجایی شیمیایی در مواد گوناگون متفاوت است و میتواند از
 5.1-51الکترون ولت تغییر کند .
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طیف سنجی فوتوالکترونی ماورا بنفش
طیف سنجی فوتوالکترون ماورا بنفش )(UPSیکی از روشهای آنالیز سطح می باشد.اصول عملکرد این روش کامال
شبیه به روش طیف سنجی فوتوالکترون پرتوایکس ) (XPSمی باشد با این تفاوت که در این روش بجای استفاده
از پرتو ایکس از پرتوماورابنفش استفاده می شود .این روش نسبت به XPSبسیار حساستر می باشد به طوریکه
وجود کمترین ناخالصی یا آلودگی برروی سطح ،طیف اتمی را تغییر می دهد .در  UPSسطح ماده با استفاده از
پرتوماورا بنفش بمباران می شود .از آنجایی که انرژی پرتوها در این حالت از  XPSکمتر است بنابراین فقط الکترون
های الیه ظرفیت/رسانش ،قابلیت فرار از ماده را پیدا میکنند .این فوتوالکترونها با استفاده از یک طیفسنجی
الکترونی مورد بررسی قرار می گیرند .از آنجایی که بیشتر خواص مواد با استفاده از چگالی این الکترون ها قابل
توجیه می باشد ،بنابراین با استفاده از اطالعات بدست آمده از این روش بسیاری از خواص مواد را می توان
پیشبینی و توجیه کرد.
مقدمه
:امروزه تکنیک ها و ابزار بسیاری جهت مطالعهی سطح و سطح مشترک مواد به وجود آمده است .یک دسته از
این روش ها ،روش های مبتنی بر طیف سنجی نشر الکترونی می باشد .در این دسته ،مجموعه روشهایی قرار
میگیرند که آنالیز ماده توسط اندازهگیری توزیع انرژی الکترونهای نشرشده از سطح انجام میشود .این روشها
برای تعیین اجزای تشکیل دهندهی ماده و یا ترکیبات شیمیایی کاربرد دارند و از آنجا که الکترون ها تنها از اعماق
بسیار کم سطحی (حدودnm ) 1خارج میشوندآنها را میتوان در دسته روشهای آنالیز سطحی قرار داد.

از تکنیکهایی که در این گروه قرار میگیرند میتوان به روشهای طیفسنجی فوتوالکترون پرتوایکس(XPS,X-
) ،ray Photoelectron Spectroscopyطیفسنجی الکترونی اوژه ( AES, Auger Electron
)Spectroscopyو طیف سنجی فوتوالکترون ماورا بنفش (UPS, Ultraviolet Photoelectron
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)Spectroscopyاشاره کرد (شکل 5).ناحیهی هاشور خورده که با حرف  Vنشان داده شده است نمایانگر الیه
ظرفیت اتم است ،. EFانرژی سطح فرمی است و ، EVACنمایانگر انرژی سطح فضای تهی است (Vacuum
)level
در مقایسه با XPSیاUPS ، AESبه طور کلی به عنوان یک روش تحلیلی برای شناسایی سطح مواد مطرح
نمی شود .اما به هر حال این روش یک روش بسیار حساس به سطح می باشد ،بهطوریکه حتی وجود یک پوشش
تک الیه ) (Monolayerاز مواد جذب شده یا آلودگی برای دگرگون کردن سیگنال های سطحی کافیست .
مزیت اصلی روش ، UPSتوانایی منحصر به فرد این روش در مطالعه ساختار الکترونی طیف وسیعی از جامدات
در ناحیه باند ظرفیت /رسانش است .از دیگر ویژگیهای این روش حساسیت سطحی بیشتر ،قدرت تفکیک بهتر و
امکان افزایش قدرت تفکیک فضایی است  .اغلب سازندگان دستگاههای  AESیاUPS ، XPSرا به عنوان یگ
گزینه اضافی در کنار این دستگاهها عرضه میکنند.

شکل  -51تصویر شماتیک دیاگرام سطوح انرژی نواری در سه روش مهم طیف سنجی
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تاریخچه:
بعد از توسعه روش ، XPSتوسط فیزیکدان سوئدی کای سیگبان ) (Kai Siegbahnو همکارانش در سال 5311
که منجر به دریافت جایزه نوبل در سال  5365گردید ،مطالعات یک شیمیفیزیکدان به نام دیوید وارن ترنر
)(David Warren Turnerباعث گسترش روش  UPSگردید .او در کالج سلطنتی لندن (Imperial
)Collegeو بعد از آن در دانشگاه آکسفورد روی طیف فوتوالکترونی مولکولهای آزاد در فاز گازی بین سالهای
 5312تا  ،531.مطالعه کرد و روش  UPSرا ارائه داد .پس از سال UPS ،531.به عنوان یک روش تجاری در
دسترس عموم قرار گرفت .
عملکرد:
اصول عملکرد تکنیک  UPSکامال شبیه  XPSاست .با این تفاوت که در این روش از پرتوهایی با انرژی کمتر
برای تولید فوتوالکترونها استفاده میشود .تولید پرتوها معموال توسط المپ تخلیهی الکتریکی هلیم یا نئون انجام
میشود تا پرتوهایی با انرژی :
، (51.61ev (Ne
، (25.2ev (He 5
(45.6ev (He 55
و در صورت استفاده از تجهیزات ویژه ،انرژی ev 255تولید شود
به دلیل اینکه پهنای باند ظرفیت/رسانش مواد به طور معمول در محدوده ev 55-1قرار میگیرد این انرژی فوتونی
برای کاوش ساختار درونی نوار ظرفیت/رسانش بسیاری از مواد کافیست .شکل  2تصویر شماتیکی از نشر
فوتوالکترونی از الیه ظرفیت/رسانش ،ناشی از برخورد فوتونی با انرژی  hʋرا نشان میدهد .فوتوالکترون های تولید
شده به طور معمول در دو گروه اصلی قرار میگیرند .گروه اول الکترونهایی هستند که از باالترین الیه اتمی خارج
www.iran-mavad.com
ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ

شده وهنگام خروج از اتم هیچ برخورد غیر االستیکی انجام ندادهاند بنابراین انرژی از دست نمیدهند .در واقع با
برخورد فوتون به الکترونهای الیه ظرفیت مقداری از انرژی صرف کنده شدن الکترونها میگردد (انرژی وابستگی)
و از آنجا که الکترونها برخورد غیر االستیکی انجام نمیدهند تمام انرژی باقیمانده به صورت انرژی جنبشی ظاهر
میگردد بنایراین انرژی وابستگی ) (binding energyهر الکترون با استفاده از فرمول اینشتین و تقریب مرتبه
اول به صورت زیر به انرژی جنبشی وابسته میگردد:

این رابطه ممکن است به صورت کاملتری نیز بیان گردد .که  wیا  Øتابع کار طیف سنج میباشد

شکل  -1تصویر شماتیک نشر فوتوالکترون از الیه ظرفیت /رسانش ناشی از برخورد فوتونی با انرژیhʋ

گروه دوم الکترونهایی که در طیف  UPSمشاهده میگردند ،الکترونهای هستند که دارای یک یا چند برخورد
غیراالستیک بودهاند ( به احتمال زیاد با الکترونهای دیگر الیهی ظرفیت) یا الکترون های ثانویهای میباشند که
انرژی کافی در حین برخورد را برای فرار از ماده کسب کردهاند .در بسیاری از طیف های  UPSاثر این الکترونها
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به صورت پیکهایی کم انرژی شبیه به توزیع ماکسول در زمینه مشاهده میگردد .متاسفانه در حال حاضر روش
ثابت و مشخصی برای کاهش اثر پیکهای ناشی از برخوردهای غیر االستیک در زمینه وجود ندارد .اثر این پیکها
برای فوتونهایی با انرژی کمتر به مراتب بیشتر است .به این دلیل در برخی از آزمایشگاهها از  He 55با انرژی
ev 45.6یا یک منبع تابش سینکروترونی برای آزمایش  UPSاستفاده میشود.
هدف کلی بسیاری از آزمایشهای  UPSجمعآوری اطالعات در مورد توزیع الکترونها در الیه ظرفیت/رسانش
مواد میباشد .از آنجایی که این الکترونها مسئول بسیاری از خواص شیمیایی ،مغناطیسی ،اپتیکی و مکانیکی
مواد میباشند با جمعآوری اطالعات کافی در مورد نوار الکترونی آنها ،میتوان موادی با خاصیتهای ویژه را
تولیدکرد .همانند کاری که در مهندسی ساختار نواری ) (Band Structure Engineeringدر صنعت
میکروالکترونیک انجام میگیرد ( میدانیم که به نیم رساناها در حالت خالص ،نیم رسانای ذاتی میگویند که به
دلیل هدایت الکتریکی پایین کاربرد چندانی در ساخت قطعات الکترونیکی ندارند در مهندسی ساختار نواری
میتوان با اضافه کردن اتمهای ناخالصی ،نیم رسانا را ناخالص کرد یا اصطالحا آالیید ( بهطور مثال افزودن آرسنیک
یا بور به نیمرساناهای ژرمانیم یا سیلیسیم( ،نیم رسانای نوع  nو  p)).این کار معموال برای افزایش رسانایی
الکتریکی انجام میشود .در واقع در این روش با افزودن اتم ناخالصی ،توزیع الکترونها در الیه ظرفیت /رسانش
تغییر میکند و خاصیت مطلوب از ماده کسب میگردد).
روش:
کمترین ابزار الزم برای انجام یک آزمایش  UPSعبارتند از :الف) یک المپ تخلیه الکتریکی .ب) یک آنالیزور
انرژی الکترون (طیفسنج الکترونی) با قابلیت کار در محدوده الکترونهایی با انرژی  1تا 515evو قدرت تفکیک
باال (حدود ev) . 5.52ج) نمونه با سطحی تمیز در حد اتمی در محیط خال باال (به دلیل اینکه الکترونها با انرژی
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حدود ev 25دارای طول پویش آزاد میانگین در حدود nm 5.1میباشند این آزمایش به خال باال ( حدود Torr
)55-55-55-.نیاز دارد)
آنالیزورهای انرژی الکترون که به طور معمول برای XPSدستگاه استفاده میشود بر دو نوع است =:( CMA
)Cylindrical Mirror Analyzerیا  (HSA=Hemispherical Sector Analyzer).تحلیلگر انرژی
CMAدارای قدرت تفکیکی کمتر از  HSAمیباشد .از آنجاییکه انرژی پرتو ماورا بنفش از پرتو ایکس کمتر
است بنابراین قدرت تفکیک انرژی در طیف  UPSاز اهمیت بیشتری برخوردار است .لذا در دستگاههای UPSاز
تحلیلگر انرژی  HSAاستفاده میشود .این تحلیلگر انرژی با دیگر نامهای (CHA =Concentric
)Hemispherical Analyzerیا ) (SSA =Spherical Sector Analyzerنیز شناخته میشود [].1
شکل  6تصویر شماتیک دستگاه ، UPSکه کامال شبیه دستگاه  XPSاست را نشان میدهد .تحلیلگر انرژی که
در تصویر نشانداده شدهاست از نوع  HSAمیباشد .این تحلیلگر انرژی شامل یک جفت نیمکره هممرکز با فاصله
ای برای عبور الکترون میباشد .بین نمونه و تحلیگر به طور معمول لنز یا لنزهایی به مقاصد خاص قرار داده
میشود .در اثر برخورد پرتو ماورا بنفش به اتمهای نمونه الکترونهای الیهی ظرفیت /رسانش ماده کنده شده و به
داخل طیف سنج الکترونی هدایت میشوند .محل قرار گرفتن نمونه مجهول در نزدیکی ورودی طیفسنج الکترونی
است و الکترونهای خروجی از سطح در ابتدای ورود به طیفسنج در اثر اعمال میدان الکتریکی به درون نیم کره
الکترواستاتیکی جمع میشوند .هدف از این کار جمعکردنِ فضاییِ الکترونهایی با انرژیهای گوناگون در نقاط
ورودی بخش نیمکره یا تفکیککننده انرژی است .الکترونهای خروجی از نمونه و در پی آن الکترونهای جمعشده
در قسمت ورودی دستگاه تفکیککننده دارای انرژیهای جنبشی گوناگون بوده و باید پیش از آنکه به آشکارساز
الکترونی هدایت شوند از نظر مقدار انرژی تفکیکگردند .در بخش نیمکرهی طیفسنج الکترونی با اعمال میدان
الکترواستاتیکی و تغییر شدت آن برحسب مقدار انرژی جنبشی اولیه الکترون ،انرژی کافی اضافی به الکترون داده
میشود تا امکان رسیدن آن به آشکارساز ،فراهمگردد .به عبارت سادهتر ،الکترونهای ورودی به نیمکره که دارای
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انرژی های گوناگونی هستند در یک میدان که به صورت مثبت در سطح پایینی نیمکره و به صورت منفی در سطح
باالیی آن اعمال میشود( بین دو نیمکره اختالف پتانسیل الکتریکی اعمال میگردد که پتانسیل نیمکره باالیی از
نیمکره پایین منفیتر است) امکان نجات و رسیدن به آشکارساز را بدون برخورد به دیواره نیمکره پیدا میکنند.
بنابراین مقدار انرژی هر الکترون در طیف سنج الکترونی براساس شدت میدان الکترواستاتیکی اعمال شده برای
گذر از مسیر نیمکره محاسبه میشود .آشکارساز در انتهای نیمکره قرار دارد و شدت یا جمعیت الکترونها را تعیین
میکند .الگو یا طیفی را که قسمت ثبت کننده دستگاه رسم میکند ،تغییر شدت بر حسب انرژی جنبشی خواهد
بود که در آن پیکهای مربوط به حضور الکترونهایی که انرژی ویژه دارند دیده میشود.

شکل  -.تصویر شماتیک دستگاهUPS
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احتمال فرایند ، UPSبه تعداد الکترون ها در حالت اولیه خود ( │<iچگالی حالتهای اشغال شده) و تعداد
جاهای خالی قابل دسترس در حالت انرژی برانگیخته >│fوابسته میباشد و به صورت زیر بیان میگردد:

شکل ،6طیف های مربوط به آلیاژ  Ag/Pdاست .همانگونه که مشاهده میشود این شکل نمایش خوبی از پهنا
)(bandwidthو چگالی حالت های نوار رسانش را ارائه میدهد .با توجه به مطالب بیان شده طیف مربوط به
He 55با انرژی ev 45.6برای مطالعه مناسبتر است .بهعنوان یک کاربرد ساده مشاهده میگردد که با تغییر
ترکیب آلیاژ ، Ag/Pdانرژی نشر قوی فوتوالکترونی ناشی از الیه  dتغییر میکند و با کاهش در صد ، Agانرژی
این نشر قوی ،به سمت لبهی انرژی فرمی حرکت میکند بنابراین با توجه به همین جابجایی طیف الکترونی،
میتوان بسیاری از تغییرات رنگ و جذب اپتیکی ماده را با تغییر ترکیب در آلیاژ توجیه کرد.

شکل  6طیف  UPSاز سری آلیاژ Ag/Pdعکس چپ ) (a) 25.2ev (He 5و عکس راست)(b) 45.6ev (He 55
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از روش  UPSبرای مطالعه ساختار الکترونی نانوذرات نیز استفاده میشود .بهدلیل اینکه خوشهها )(Cluster
دارای ترازهای انرژی گسستهاند ،نتایج حاصل از  UPSشامل مجموعهای از قلههایی خواهد بود که فواصل آنها از
هم متناظر با فاصلهی ترازهای انرژی خوشه است .شکل  1طیف  UPSبرای ترازهای خارجی خوشههای  25و
 45اتمیِ فلز مس را نشان میدهد .واضح است که ساختار الکترونی در ناحیه ظرفیت با اندازه خوشه تغییر میکند.
انرژی کوتاهترین قله ،الکترونخواهی ) (Electron affinityخوشه است (الکترونخواهی ،به صورت افزایش
انرژی الکترونی خوشه ،وقتی که یک الکترون به آن افزوده میشود ،تعریف میگردد) شکل  1نموداری از
الکترونخواهی اندازهگیریشده بر حسب اندازهی خوشههای مس است که ماکزیممهایی را در برخی اندازهها نشان
میدهد .
همانگونه که بیان شد ،روش  UPSروش بسیار حساسی میباشد لذا از این روش به منظور مطالعه فصل مشترک
در پوششها نیز میتوان استفاده کرد .به طور مثال در طیف  UPSشکل ،.تغییرات قابل توجه پهنای HOMO
یا )(Highest Occupied Molecular Orbitalنیم رسانای آلی  CuPCروی زیر الیههای مختلف طال به
وضوح قابل تشخیص است.
در پایان میتوان گفت از آن جهت که ساختار الکترونی الیهی ظرفیت مواد ،عامل بسیاری از رفتار مواد میباشد،
روش UPSطیف های بسیار دقیق و حساسی برای مطالعه این ساختارها و خصوصیات مواد در اختیار ما قرار
میدهد.
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شکل 3طیف فوتوالکترون  UVدر ناحیهی نوار ظرفیت برای نانوذرات مس دارای  25و  45اتم

شکل  55نمودار اندازهگیری شدهی الکترونخواهی مس ،بر حسب اندازهی نانوذره
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شکل  -55تغییرات پهنای HOMOنیمرسانای  CuPCروی زیر الیههای متفاوت طال

کاربردها:
 اندازه گیری آزمایشگاهی میزان انرژی اوربیتال مولکولی و مقایسه آن با میزان محاسبه شدهی تئوری با
استفاده از شیمی کوانتومی.
 مطالعه مواد جذب سطحی شده (پوششها و آلودگیها) و بررسی پیوند آنها.
 اندازه گیری تابع کار مواد.
 بررسی توزیع الکترونها در الیهی ظرفیت/رسانش مواد و بررسی خواص مواد.
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بازتاب سنج پرتو ایکس
با پیشرفت روش هایی در جهت ساخت الیه های نازک و ساختارهای چندالیه ای ،چنین ساختارهایی کاربردهای
گسترده ای پیدا کرده اند .بنابراین کنترل دقیق الیه های نازک به منظور ساخت ادوات کارآمد و تکرارپذیر ضروری
است .بررسی پارامترهای مربوط به الیه ها مانند ضخامت و چگالی آنها به دلیل اثر قابل مالحظه کیفیت فصل
مشترک الیه ها روی آنها ،ضروری است .در میان آنالیزهای گوناگون برای مطالعه ساختار و مورفولوژی ،بازتاب
پرتو ایکس) (X-Ray Reflectivity - XRRکاربرد گسترده ای در الیه های نازک دارد .این تکنیک ،آنالیزی
غیر مخرب محسوب می شود که اطالعاتی در مورد چگالی ،ضخامت و زبری سطح و فصل مشترک الیه ها می
دهد .مشابه امواج الکترومغناطیس در منطقه مرئی ،در طول موج های پرتو ایکس ،با توجه به این که ضریب
شکست مواد اندکی کم تر از واحد است؛ بنابراین بازتاب کلی می تواند رخ دهد که همراه با ظاهر شدن فریزها در
طیف بازتاب پرتو ایکس است .فاصله میان دو بیشینه در نوسان هایی که در طیف مشاهده می شود به ضخامت
الیه بستگی دارد و زاویه بحرانی به چگالی الیه وابسته است .زبری سطح الیه و یا زبری فصل مشترک الیه ها نیز
با استفاده از سیگنال پس زمینه تعیین می شود .امروزه  XRRبرای مطالعه محدوده وسیعی از مواد ،از ساختارهای
چندالیه ای در ادوات اپتوالکتریکی تا الیه های نازک برای کاربردهای مغناطیسی ،آینه های پرتو ایکس و الیه
های پلیمری استفاده می شود.
بازتاب پرتو ایکس یا بازتاب سنج پرتوایکس در مطالعه علم سطح بسیار مورد توجه است ،زیرا این تکنیک برای
تعیین مشخصه های سطح ازجمله ضخامت ،چگالی و زبری الیه های نازک و ساختارهای چندالیه ای به کار گرفته
می شود .این تکنیک براین اساس است که پرتویی از پرتوها یا یکساز سطح صاف و همواری بازتاب می شود و
سپس شدت پرتوهای بازتاب شده)(X-ray Specular Reflectivity - XSRاندازه گیری می شود .
زبری سطح در رفتار فیزیک فصل مشترک مواد در نمونه های چندالیه ای اهمیت زیادی دارد .سطح زبر میزان
بازتاب آینه ای پرتو ایکس را کاهش می دهد و منجر به پراکندگی پخشی پرتو ایکس می شود که با تمامی روش
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های مبتنی بر پراکندگی پرتو ایکس حساس به سطح مانند  XRRقابل مطالعه است.اگر سطح کامال صاف نباشد،
شدت پرتوهای بازتابی نسبت به آن چه که با قانون بازتاب فرنل (معادالتی که رفتار امواج الکترومغناطیسی را حین
حرکت بین دو محیط که ضرایب شکست متفاوتی دارند ،توصیف می کند) پیش بینی می شود،منحرف می گردد
که این انحراف را می توان برای به دست آوردن مشخصه های سطح ،تحلیل و بررسی آن ها استفاده کرد .بنابراین
با زبر شدن سطح ،میزان بازتاب آینه ای به خصوص برای طول موج های پرتو ایکس کاهش و میزان پراکندگی
پخشی افزایش می یابد .زبری روی ویژگی هایی مانند مغناطش ،خوردگی و سختی مواد موثر است و می تواند
ساختار نوار الکترونیکی در نیمه رسانا را مختل کند .از طرفی زبری در فصل مشترک الیه ها منجر به ایجاد نقص
های بلوری می شود و روی کیفیت الیه ها موثر است .همچنینبرایساختارهای چندالیه ای،در منحنی بازتاب پرتو
ایکس ،نوساناتی مشاهده می شود که مشابه اثر فابری -پرو ،این نوسانات درتعیین ضخامت الیه و دیگر خواص آن
استفاده می گردد.تداخل سنج فابری-پرو شامل دو آینه بازتاب کننده موازی است که با استفاده از آن طرح های
تداخلی تشکیل می شود .یکی از مهم ترین کاربردهای پرتو ایکس ،مشخص کردن چگالی الیه های نازک در داخل
الیه و بین سطوح است.
در تکنیک، XRRپرتوتکفام و موازی شده ایکس با طول موج(  λپرتو ایکس طول موجی برابر با  5/55تا  5نانومتر
دارد که با آن می توان اشیاء با این اندازه مانند اتم ها را مشاهده کرد) و بازاویه خراشان )(θ) (Grazing Angle
بر سطح نمونه فرود می آید وسپس شدت پرتوهای بازتابیده از سطح نمونه درجهت آینه ای که زاویه تابش برابر
با زاویه بازتابش است ،اندازه گیری می شود .در XRR؛ زاویه فرود بایستی خراشان باشد تا پرتو ایکس در ماده
نفوذ نکند و همچنین بازتاب کلی در زاویه ی کم تر از زاویه بحرانی روی دهد و همچنین نبایستی پرتو ایکس در
ماده نفوذ کند .برای تمامی زاویه های کم تر از زاویه بحرانی ،بازتابش کلی روی می-دهد و شدت بیشینه خواهد
بود.در بیش تر مواد ،زاویه بحرانی کم تر از  5/5درجه است .در این زاویه های خراشان نمی توان اطالعات عمقی
نمونه را به دست آورد .در زاویه های بیش تر از زاویه بحرانی ،بازتاب از فصل مشترک های مختلف با یکدیگر
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تداخل می کنند و فریزهای تداخلی تشکیل می شود .دوره تناوب فریزهای تداخلی و افت شدت آن ها به ضخامت
الیه روی زیرالیه و یا به ضخامت الیه ها در نمونه های چند الیه ای بستگی دارد .آن چه که مشاهده می شود به
چگونگی پراکندگی پرتو ایکس از اتم ها و مولکول ها و در واقع پراکندگی از الکترون ها بستگی دارد .در مواجه
پرتو ایکس با موقعیتی از نمونه که چگالی الکترون ها تغییر می کند مانند فصل مشترک ها،همان طور که در
شکل  -52ب مشاهده می شود بخشی از پرتو ایکس در زاویه ای برابر با زاویه ی فرودی ،طبق بازتاب آینه ای
بازتاب می شود و بقیه پرتو ایکس به داخل فصل مشترک وارد می شود و در صورت برخورد با فصل مشترک
بعدی ،اتفاق مشابه ایکه برای فصل مشترک اول روی داد ،اتفاق می افتد .هر فصل مشترک مقدار مشخصی از پرتو
ایکس را بازتاب می کند که در نهایت همگی در زاویه یکسانی پراکنده و از نمونه خارج می شوند و سپس به طور
هم زمان به سمت آشکارساز هدایت می شوند .پرتو ایکس نیز مانند پرتو لیزر دارای ویژگی همدوسی اند .بدین
معنا که این پرتوها با یکدیگر جمع نمی شوند بلکه با یکدیگر تداخل می کنند که پرتو نهایی دارای شدت های
بیشینه و کمینه ای است که به فاز پرتوهای بازتاب شده نسبت به یکدیگر بستگی دارد که در واقع مقدار این فاز
ناشی از فاصله میان فصل مشترک ها یا همان ضخامت الیه است.شکل  5بازتاب پرتو ایکس از توده و الیه نازک،
و تفاوت آن ها را نشان می دهد که در مورد الیه نازک از هر فصل مشترکی ،بازتاب رخ می دهد که همان طور
که گفته شد منحنی بازتاب حاصل تداخل بازتاب از سطح و بازتاب از فصل مشترک زیرالیه /الیه است.

شکل  52نمایش بازتاب پرتو ایکس از (الف) توده و (ب) الیه نازک.
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اندازه گیری بازتاب پرتو ایکس به صورت نمایش شدت پرتوایکس بازتابیده شده از نمونه در زوایای تابشی مختلف
است.با افزایش زاویه فرودی به مقادیر بیش از زاویه بحرانی ،پرتو به داخل ماده نفوذ می کند .برای سطح صاف
ایده آل ،شدت بازتاب طبق معادله های فرنل به صورت عکس توان چهارم زاویه فرودی کم می شود .اما برای یک
نمونه حقیقی ،کاهش شدت بازتاب سریع تر اتفاق می افتد .در واقع زبری،نوساناتی را که به علت بازتاب پرتو ایکس
از سطح مشترک الیه وزیرالیه است ،میرا می کند که علت آن افزایش پراکندگی است و در نتیجه شدت پرتو
بازتاب شده نسبت به سطح صاف بسیار سریع افت می کند (شکل  -2الف).در الیه های نازک به دلیل تداخل پرتو
بازتاب شده از سطح نمونه با پرتو بازتاب شده از فصل مشترک زیرالیه/الیه ،نوساناتی در منحنی بازتاب ظاهر می
شود (شکل - 55ب) .تفاوت منحنی بازتاب پرتوایکس از توده و الیه نازکی که در شکل  552نشان داده شده است،
در شکل 55مشاهده می شود.

شکل  55منحنی بازتاب پرتو ایکس برای (الف) توده که هر چه سطح زبرتر باشد ،شدت بازتاب سریعتر میرا می شودو (ب) الیه
نازک که طرح های نوسانی ناشی از تداخل پرتو بازتاب شدهاز سطح نمونه
با پرتو بازتاب شده از فصل مشترک زیرالیه/الیه است.

اجزای تشکیل دهنده بازتاب سنج پرتو ایکس
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قسمت های مختلف دستگاه بازتاب سنج پرتو ایکس شامل منبع تولید پرتو ایکس،بخش های نوری و مکانیکی ،و
آشکارساز است که در شکل  5مشاهده می شود .آینه ، Göbelبعد از موازی کردن پرتو ایکس خارج شده از لوله
تولید پرتو ایکس ،آن را به سطح نمونه می تاباند .از آن جایی که بر خالف نور مرئی،آینه های معمولی نمی توانند
پرتو ایکس را منحرف کنند آینه هایی به صورت ساختار بلورگونه نیاز است تا بازتاب براگ از نزدیکی سطح این
نوع آینه روی دهد که آینه ، Göbelبازتاب کننده ای مصنوعی به صورت مجموعه ای از الیه های متناوب با
ضخامت  555تا  255نانومتر است که از دو نوع ماده مختلف ساخته شده و ضخامت هر الیه با دقت پیکومتر
ساخته شده است.تعبیه شکاف قطع کننده) ، (Cutting Slitچنین سیستمی را از سیستم پراش اشعه ایکس
)(X-Ray Diffraction - XRDمتمایز می کند .شکاف قطع کننده مساحتی از نمونه را که تحت تابش قرار
دارد کاهش می دهد تا دقت و بزرگنمایی زاویه ای ) (Angular Resolutionافزایش یابد .معموال از آشکارساز
سوسوزَن ) (Scintillation Detectorدر مجموعه بازتاب سنج پرتو ایکس استفاده می شود که این نوع
آشکارساز یک فوتون با انرژی بیش تر را به تعداد بیش تری فوتون با انرژی کم تر تبدیل می کند .برای تغییر
زاویه ،معموال آشکارساز روی حلقه اندازه گیری حرکت می کند.
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شکل  -54بخش های مختلف بازتاب سنج پرتو ایکس شامل لوله تولید پرتو ایکس،
آشکارساز و شکاف های گوناگون و آینهGöbel.

آماده سازی نمونه
نمونه هایی که با استفاده از روش بازتاب پرتوایکس مطالعه می شوند ،به صورت الیه ی نازک یا ساختارهای
چندالیه ای ساخته می شوند که برای ساخت آن ها روش هایی مانند رسوب فیزیک بخار (Physicsl Vapour
) ،Depositionکندوپاش ) (Sputteringو رسوب الیه اتمی ) (Atomic Layer Depositionبه کار گرفته
می شود .بازتاب سنجی پرتو ایکس به چگالیالکترونی و مقدار جذب ماده بستگی دارد و مستقل از ساختار بلوری
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مواد است .بازتاب سنج پرتو ایکس روش اندازه گیری غیر تماسی و غیرمخربی است و برای نمونه هایی که به اندازه
کافی هموار و صاف باشند به کار برده می شود .از این روش می توان برای نمونه های آمورف ،بلوری و نمونه های
مایع استفاده کرد ،. XRRمناسب نمونه هایی با ضخامت بین  1آنگستروم تا 455نانومتر و زبری سطح بین صفر
تا  25نانومتر است .نمونه هایی که الیه های مختلف آنو یا مجموعه الیه و زیرالیه ،چگالی الکترونی متفاوتی ندارند
را نمی توان با استفاده از روش XRRبررسی کرد.

طیف بازتابیپرتو ایکس
به دلیل تفاوت چگالی الکترونی الیه های مختلف در فصل مشترک الیه ها که به صورت متفاوت شدن ضرایب
بازتاب در اپتیک کالسیک مطرح می شود ،پرتو ایکس از فصل مشترک الیه ها بازتابمی شود .با توجه به این که
ضریب شکست مواد برای پرتو ایکس اندکی کوچک تر از واحد است ،هنگامی که پرتو ایکس با زاویه خراشان به
سطح مسطح ماده برخورد می کند ،بازتاب کلی رخ می دهد .با اندازه گیری شدت بازتابکلی بر حسب تابعی از
زاویه فرودِپرتو ایکس نسبت به سطح الیه نازک ،نمایه ای مانند شکل  4خواهیم داشت که پارامترهای ساختاری
مانند ضخامت ،زبری سطح و زبری فصل مشترک ،گرادیان چگالی سطحی و چگالیالیه ها را می توان بررسی کرد.
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شکل  -51منحنی بازتاب پرتو ایکس و وابستگی ضخامت ،زبری و چگالی الیه نازک به این منحنی.

با استفاده از زاویه بحرانی که در شکل  4نمایش داده شده است می توان چگالی الیه ) (ρرا بر اساس رابطه زیر
محاسبه کرد:

)(5

که در آن  roشعاع اتمی بورλ ،طول موج فرودیNA ،عدد اتمی آووگادروZ ،تعداد الکترون های هر اتمf ،بخش
حقیقی فاکتور مختلط شکل اتم ) (Complex Atom Form Factorاست که در محاسبات دقیق تر به جای
Zقرار می گیرد و  Aوزن اتمی است.
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با استفاده از XRRمی توان ضخامت نمونه هایی که اندازه ای بین  2تا  255نانومتر دارند را با دقت  5تا 5
آنگستروم تعیین کرد.همان طور که در شکل  1نشان داده شده است ،ضخامت الیه ها )∆ (xبا فاصله میان دو قله
متوالی در منحنی شدت بازتاب بر حسب بردار پراکندگی ) (Qمتناسب است که از رابطه زیر محاسبه می شود:

شکل  -51منحنی بازتاب پرتو ایکس و وابستگی ضخامت الیه نازک به فاصله میان دو قله متوالی در منحنی شدت بازتاب بر حسب
بردار پراکندگی

همان طور که در شکل  5.مشاهده می شود با افزایش ضخامت الیه ها،اندازه و فاصله میان فریزها کم می شود تا
جایی که با نزدیک شدن به حالت توده ای ماده مورد نظر ،فریزها محو می شوند.
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شکل -5.منحنی های بازتاب پرتو ایکس برای الیه کُرم نشانده شده روی سطح SiO2/Siبا ضخامت های مختلفی که این ضخامت
ها با استفاده از تصویرهای میکروسکوپ الکترونی اندازه گیری شده اند.

کمیت مهم دیگری که با استفاده از بازتاب سنج پرتو ایکس می توان اندازه گیری کرد زبری سطح و زبری فصل
مشترک ها است .زبری سطح باعث افزایش میزان پراکندگی پخشیو در نتیجه باعث کاهش شدت پرتو بازتاب آینه
ای می شود .می توان ضخامت الیه را ناهمگن و به صورت توزیع گاوسی در نظرگرفت که بر اساس این توزیع
گاوسی ،متوسط ضخامت آن برابر با  dاست و مقدار انحراف معیاری برابر با دارد که معیاری از زبری است؛
بنابراین ضریبی برابر با

به ضرایب فرنل بازتاب اضافه می شود .در نتیجه میزان شیب منحنی بازتاب

پرتو ایکس (شکل  )51معیاری از زبری الیه است.
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جمع بندی
 XRRآنالیزغیرمخربی است که با توجه به اهمیت الیه های نازک در ادوات گوناگون؛ با استفاده از آن می توان
اطالعاتی در مورد چگالی ،ضخامت و زبری سطح و فصل مشترک الیه ها به دست آورد .در این آنالیز؛ پرتو ایکس
با زاویه خراشان بر سطح نمونه فرود می آید و بازتاب کلی رخ می دهد که با ظاهر شدنِ فریزهایی در طیف بازتاب
پرتو ایکس همراه است .فاصله میان دو بیشینه در نوسان هایی که در طیف مشاهده می شود به ضخامت الیه
بستگی دارد و زاویه بحرانی به چگالی الیه وابسته است .زبری سطح الیه و یا زبری فصل مشترک الیه ها نیز با
استفاده از سیگنال پس زمینه تعیین می شود.
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