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مق سال چهارم  شماره  3 پاییز  1395 شماره پیاپی 15 دانش آزمایشگاهی ایران
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Davoud.Gharailou@gmail.com *

تجهيزات  عملکرد  صحت  و  دقت  آن  در  که  فرآیندی  دانست،  مترولوژی  اساس  از  یکی  می توان  را  کاليبراسيون 
آزمایشگاهی صحه گذاری می شوند. برای تعریف کاليبراسيون باید گفت که این فرآیند عبارت  است از مقایسه دستگاه 
با  مقایسه  در  دستگاه  تنظيم  لزوم،  درصورت  و  ابزار  آن  خطاي  ميزان  تعيين  و  استاندارد  نمونه  یک  با  اندازه گيري 

استانداردهاي مربوطه و در نهایت افزایش دقت و صحت اندازه گيری.
 برای کاليبراسيون دستگاه می توان اهداف ذیل را تعریف کرد:

  امکان کاهش هزینه تعميرات تجهيزات به دليل نظارت بر عملکرد آنها؛
  افزایش عمر تجهيزات؛

  کاهش مواد، قطعات و ملزومات مصرفي؛
  جلوگيري از تکرار بی مورد آزمون ها به منظور کسب اطمينان از صحت آزمایش ها.

کاليبراسيون فرآیندي دوره اي است که باید نسبت به انجام آن در دوره هاي معين اقدام نمود. به این شکل که در بازه  
زمانی مشخص، دستگاه کاليبره شده و روي آن برچسب مخصوصي که شامل تاریخ کاليبره و تاریخ انقضاي کاليبراسيون 

است، درج شود.
کاليبراسيون معموال به دو روش انجام می شود:

  توسط پيمانکاری خارج از آزمایشگاه: به طور معمول برای کاليبراسيون تجهيزاتی نظير ترازو و دماسنج از پيمانکار 
خارجی استفاده می شود. شرکت هایی که برای کاليبره کردن تجهيزات آموزش الزم را دیده و نمونه های استاندارد مربوط 

به آن را دارا هستند.
 توسط آزمایشگاه: برخی از تجهيزات، توسط کاربر قابل کاليبراسيون است که با استفاده از راهنما و نمونه استاندارد، 

فرآیند کاليبراسيون در داخل آزمایشگاه انجام می شود.

کاليبراسيون، ميکروسکوپ الکترونی عبوری، 
کاليبراسيون بزرگنمایی.

واژه های کلیدی

روش  اجمالی  بررسی  به  مقاله  این  در 
الکترونی  ميکروسکوپ  دستگاه  کاليبراسيون 
کاربر  است  ممکن  می شود.  پرداخته  عبوری5 
آمده  نتایج بدست  به  TEM نسبت  با  هنگام کار 
تردید داشته و یا اشکالی در نتایج مشاهده کند، 
کاليبراسيون  روش های  این  از  استفاده  با  آنگاه 
اطمينان  دستگاه  عملکرد  به  نسبت  می تواند 
مختلف،  کاليبراسيون  روش  سه  کند.  حاصل 
یعنی کاليبراسيون بزرگنمایی، کاليبراسيون ثابت 
تصویر/الگوی  چرخش  کاليبراسيون  و  دوربين 

پراش در این مقاله بررسی می شود.

چکیده

مقدمه ای بر 
کالیبراسیون دستگاه 

میکروسکوپ 
الکترونی عبوری
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اهمیت کالیبراسیون در میکروسکوپ الکترونی 
عبوری 

ميکروسکوپ های  آزمایش  اعتباردهی  بين المللی  اتحادیه 
و  ساختار  نمودن  مشخص  در  ویژه  ابزارهایی  عبوری  الکترونی 
مورفولوژی مواد محسوب می شوند که مطالعات ریزساختاری مواد با 
قدرت تفکيک باال و بزرگنمایی خيلی زیاد را امکان پذیر می سازند. 
عالوه بر این، از این ميکروسکوپ ها به منظور مطالعات ساختارهای 
بلور، تقارن، جهت گيری و نقص های بلوری می توان استفاده نمود. 
این موارد سبب شده است که TEM امروزه به یک ابزار بسيار مهم 
در بسياری از تحقيقات پيشرفته فيزیک، شيمی، بلورشناسی، علم 

مواد و زیست شناسی شناخته شود.
از  بسياری  آن،  توسعه  و  نوری  ميکروسکوپ  ساخت  از  بعد 
این ميکروسکوپ ها دارای محدودیتی در  دانشمندان دریافتند که 
بزرگنمایی بوده و از حدی بيشتر نمی توان با آنها بزرگنمایی ایجاد 
کرد. ميکروسکوپ های نوری به طور معمول توانایی واضح کردن و 
نشان دادن اشيایی که حداقل اندازه آنها 200 نانومتر باشد را دارند. 
در عمل، این بدان معنی است که مواد کوچکتر از 200 نانومتر به 
شکل یک شئ یا یک ماده مجزا نشان داده نخواهد شد و تصویر 
آن ها با تصویر مواد بزرگ تر ادغام خواهد شد. در مورد ميکروسکوپ 
نمایش مواد به صورت مجزا  توانایی  این وضوح تصویر و  الکترونی، 
واقع  در  است.  امکان پذیر  نيز  نانومتر  یک  از  کم تر  اندازه های  در 
نيستند،  دیدن  قابل  حتی  نوری  ميکروسکوپ  زیر  در  که  اشيایی 
می شوند.  دیده  واضح تر  حتی  الکترونی  ميکروسکوپ های  زیر  در 
ميکروسکوپ الکترونی قادر است تصاویر را با جزیياتی حتی بيشتر 
از 400 برابر جزئياتی که ميکروسکوپ نوری توانایی نشان دادن آن 

را دارد، ارائه دهد.
الکترونی  ميکروسکوپ  عملکرد  از  باید  ویژگی هایی  چنين  با 
نشان  عملی  و  علمی  به گونه ای  باید  واقع  در  کرد،  پيدا  اطمينان 
با  دقيق  به طور  الکترونی  ميکروسکوپ  تصاویر  در  اندازه ها  که  داد 
داشت  توجه  باید  است.  مطابق  دارد،  وجود  واقعيت  در  که  آنچه 
که ميکروسکوپ های نوری نيز نياز به کاليبراسيون دارند و به طور 
اما  شده است  ساخته  کاليبراسيون  نمونه   نيز  آنها  برای  معمول 
قدرت  حد  باالترین  که  این  دليل  به  الکترونی  ميکروسکوپ های 
تفکيک را دارند، صحه گذاری بر عملکرد آنها از اهميت خاصی در 

پژوهش های علمی برخوردار است.

:TEM انواع کالیبراسیون های دستگاه

TEM وجود  برای دستگاه  در مجموع سه دسته کاليبراسيون 
دارد:

   کاليبراسيون بزرگنمایی )تصویر(؛
   کاليبراسيون ثابت دوربين )الگوهای پراش(؛

ميان  )رابطه  پراش  تصویر/الگوی  چرخش  کاليبراسيون    
تصویر و الگوی پراش(.

  کالیبراسیون بزرگنمایی

رایج ترین کاليبراسيون در حوزه TEM، کاليبراسيون بزرگنمایی 
است. در واقع برای کاربر بسيار اهميت دارد که رابطه ميان فاصله 
دو نقطه روی تصویر را با همان دو نقطه روی نمونه، به صورت دقيق 
بداند. البته اگر این رابطه مشخص نباشد باید با انجام کاليبراسيون 

بزرگنمایی، به شکل دقيقی این رابطه تعریف شود.
برای انجام کاليبراسيون، تصویری از روی نمونه استاندارد گرفته 
شده و سپس از روی ساختارهای نمونه استاندارد، فاصله های مورد 
نظر برای اندازه گذاری تعریف می شوند. روش کاليبراسيون به این 
شکل است که ابتدا دو نقطه با فاصله مشخص روی نمونه استاندارد 
در نظر گرفته می شود، سپس در یک بزرگنمایی مشخص، از این 
نگاتيو و  فيلم  این تصویر، خواه روی  نمونه تصویر گرفته می شود. 
فاصله  می شود.  استفاده  کاليبراسيون  برای  دیجيتال،  تصویر  خواه 
بزرگنمایی  بر  آن  تقسيم  با  و  نقطه روی تصویر مشخص شده  دو 
اسمی دستگاه، بزرگنمایی واقعی بدست می آید که در فرمول )1( 

ذکر شده است:

1 (  = بزرگنمایی کالیبره شده

برای درک بهتر این فرمول به مثال زیر توجه کنيد:
فرض کنيد دو نقطه روی تصویر، در حالت واقعی یک ميکرون 
)6-10×1/00 متر( فاصله دارند و بزرگنمایی اسمی )بزرگنمایی که 
با آن تصویر گرفته شده است( دستگاه نيز 10000 برابر باشد. حال 
دو نقطه روی تصویر اندازه گيری شده که فرض کنيد ابعاد آن 1/10 
بزرگنمایی کاليبره  تعيين  برای  )2-10×1/10 متر( شود.  سانتيمتر 

شده به شکل زیر عمل می شود:
بزرگنمایی کالیبره شده = ابعاد اندازه گیری شده / ابعاد واقعی

بزرگنمایی کالیبره شده = 2-10×1/10 متر / 6-10×1/00 متر
بزرگنمایی کالیبره شده = 11000 برابر

از این پس، کاربر هر زمان با بزرگنمایی اسمی 10 هزار برابر 
دستگاه تصویری گرفت باید در گزارش آزمون، بزرگنمایی کاليبره 

شده را 11 هزار برابر گزارش کند.
با این تفاصيل مشخص می شود که گاهی به چند نمونه استاندارد 
نياز است، در واقع یک  برای کاليبراسيون بزرگنمایی های مختلف 
نمونه ممکن است نتواند نياز تمام محدوده های بزرگنمایی را تامين 
کاليبراسيون  برای   ]1[ مک کافری  جان  توسط   )1( شکل  کند. 
بزرگنمایی های مختلف ارائه شده است. همان طور که در این شکل 
مشخص شده است، با افزایش بزرگنمایی، نوع نمونه استاندارد تغيير 
استفاده کرد.  بزرگنمایی  با آن  نمونه های متناسب  از  باید  و  کرده 
زمانی که از دو یا چند نمونه استاندارد استفاده می شود بهتر است 

درصورت امکان یک بزرگنمایی را در هر دو نمونه کار کرد.
رعایت نکات ذیل برای کاليبراسيون بزرگنمایی ضروری است:

 تراز بودن نمونه: نمونه کاليبراسيون هنگام بارگزاری باید 
تراز باشد یعنی نسبت به پرتو الکترونی عمود قرار گرفته باشد. هر 

گونه کج بودن نمونه موجب بروز خطا در کار خواهد شد.
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 ابعاد اندازه گیری شده 
ابعاد واقعی                      
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قرار  هم مرکزی  ارتفاع  در  باید  نمونه  هم مرکزی6:  ارتفاع   
گرفته باشد. نقطه هم مرکزی در ميکروسکوپ الکترونی ثابت است 

و در این نقطه، اگر نمونه بچرخد، ارتفاع آن تغيير نمی کند.
است  کاليبراسيون  آفت های  از  یکی  پسماند  پسماند7:   
هنگام  پدیده،  این  با  مقابله  برای  باشد.  خطا  منشاء  می تواند  که 
کاليبراسيون TEM بهتر است بزرگنمایی را به باالتر از مقدار مورد 
نظر برده و سپس آن را کاهش دهيد و به مقدار مورد نظر برگردانيد. 

با این کار اثر پسماند به حداقل می رسد.
را  بعد دستگاه  بروید و  فرا فوکوس  به  ابتدا  فرا فوکوس8:   
تقليل می یابد و  اثر پسماند  این کار  با  روی فوکوس تنظيم کنيد 

جریان عبوری از لنزهای استاندارد می شود.
  اندازه گیری مستقیم: در صورتی که از فيلم نگاتيو استفاده 
از کار روی  و  انجام داده  را مستقيم روی آن  می کنيد، محاسبات 

نسخه چاپی تصاویر خودداری کنيد.
مختلف  روش های  دیجیتال:  تصاویر  یکسان سازی   
دیجيتالی برای اندازه گيری وجود دارد. یکی را برگزیده و برای همه 

تصاویر از آن استفاده کنيد.
 دقت نمونه های استاندارد: نمونه های استاندارد از دقت و 
تکرارپذیری مختلفی برخوردار هستند. در این ميان، فاصله شبکه  
حالی  در  این  است،  استاندارد  نمونه های  نوع  دقيق ترین  از  بلوری 
که  به طوری  بوده  برخوردار  ابعاد  تنوع  از  ذرات التکس  که  است 
می شوند.  چروکيده  الکترونی  پرتو  برخورد  اثر  در  آنها  از  برخی 
با تکرار  از نمونه های التکس استفاده می کنيد حتما  اگر  بنابراین، 

بيشتر و افزایش آماری نتایج، خطا را به حداقل برسانيد.

  کالیبراسیون ثابت دوربین
از  دوربين  ثابت  کاليبراسيون  پراش،  الگوی  گرفتن  برای 
دستگاه  کاربر  کاليبراسيون،  این  با  است.  کار  مراحل  اصلی ترین 
نظر  مورد  ماده  در  را  بلوری  شبکه  ميان  فاصله  می تواند   TEM
استفاده  نمونه  شناسایی  برای  آن  از  نهایت  در  و  کرده  شناسایی 
کند. برای این کار می توان از محاسبه شعاع حلقه ها در الگوی پراش 
نمونه های چند بلوری یا فاصله ميان دو نقطه در نمونه تک بلوری 
استفاده کرد. برای بدست آوردن طول دوربين از فرمول )2( که از 

قانون براگ مشتق شده است، استفاده می شود:

ƛL= Dhkl R          )2
دستگاه  توسط  شده  توليد  الکترون  موج  طول   ƛ آن:  در  که 
 Dhkl ،طول دوربين بر حسب ميلی متر L ،بر حسب نانومتر TEM
الگوی  در  پراش  حلقه  شعاع   R و  نانومتر  حسب  بر  شبکه  فاصله 
پراش از نمونه های چند بلوری است. واحدها در این فرمول نانومتر 
و ميليمتر است اما می توان از واحدهای دیگر نيز استفاده کرد، هر 

چند که این کار توصيه نمی شود.
ƛL به ثابت دوربين شهرت دارد. بنابراین، با اندازه گيری مقدار 
R و Dhkl می توان ثابت دوربين را بدست آورد. بدیهی است که طول 
دوربين باید برای ولتاژ های مختلف استخراج شود تا کاربر بتواند در 

هر ولتاژی از آنها استفاده کند.
هنگام کاليبراسيون ثابت دوربين، باید به موارد ذیل دقت کرد:

همانند  نيز  کاليبراسيون  این  در  پسماند:  و  بودن  تراز   
در  را  پسماند  اثر  و  نمونه  بودن  تراز  باید  بزرگنمایی  کاليبراسيون 

نظر داشت.
مود  هر  در  دوربين  ثابت  ميزان  نوع مود کاری:  دقت در   
دستگاه ممکن است با مود دیگر تفاوت داشته باشد. بنابراین در هنگام 

کاليبراسيون باید دقت داشت که مود کاری TEM یا STEM است.
 فوکوس بودن: لنز ميانی باید به دقت برای فوکوس صحيح 
مختلفی  روش های  کار  این  برای  شود.  تنظيم  پراش  الگوی  روی 
روی  را  شيئی  )اپرچر(  روزنه  می توان  مثال،  به عنوان  دارد.  وجود 
الگوی پراش قرار داد و لبه های آن را تا حد امکان تيز )شارپ( کرد.

  کالیبراسیون چرخش تصویر/الگوی پراش

نسبت  بلوری  مواد  جهت گيری  تعيين  برای  کاليبراسيون  این 
این  در  می گيرد.  قرار  استفاده  مورد  نمونه  در  ساختارها  دیگر  به 
کاليبراسيون باید از نمونه استاندارد هم تصویر و هم الگوی پراش 
گرفت که این کار در تمام بزرگنمایی ها و ثابت دوربين ها باید انجام 
تنظيم  به گونه ای  کاليبراسيون، دستگاه  نوع  این  در  واقع  در  شود. 
می شود که در تصویر، هم شکل مود روشن9 و هم الگوی پراش با 
هم دیده شوند. این نوع کاليبراسيون بسيار زمان بر بوده و الزم است 

تعداد زیادی تصویر گرفته شود.
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دستگاه  TEM به دليل نقش بسيار مهمی 
حوزه  در  تحقيقات  و  اندازه شناسی  در  که 
مورد  کاليبره  به صورت  باید  دارد،  فناوری نانو 
استفاده قرار گيرد. سه نوع کاليبراسيون مختلف 
کاليبراسيون  که  دارد  وجود  دستگاه  این  برای 
آن  از  بعد  است.  آن  نوع  مهمترین  بزرگنمایی 
دارد.  زیادی  اهميت  دوربين  ثابت  کاليبراسيون 
این دو نوع کاليبراسيون تقریبا الزمه کار تمامی 

ميکروسکوپ های الکترونی عبوری هستند.
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شکل 1: نمونه استانداردهای مناسب برای بزرگنمایی های مختلف ]1[



w
w

w
.I

JL
K

.i
r

3 0

ت 
اال

تخصصیدانش آزمایشگاهی ایرانسال چهارم  شماره  3 پاییز  1395 شماره پیاپی 15مق فصلنامه 

مراجع

مراجع

[1]  http://www.oocities.org/mag-i-cal@rogers.com/ABMcCaffrey-std-res.pdf 

1. کارشناس ارشد، فناوری نانو، دانشگاه صنعتی شریف
2. کارشناس فيزیک، شرکت کارآفرینی و فناوری ایران )کفا(
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5. transmission electron microscope (TEM)

6.  Eucentric Height

7.  Hysteresis

8. Overfocus

9. Bright field
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