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ولتاژ  با  روبشی  الکترونی  میکروسکوپ 
آشکارسازهای  باال،  تفکیک  قدرت  پایین، 
الکترونی،  شارژ  کروماتیک،  خطای  جدید، 

حجم برهم  کنش.

واژه های کليدی

نويسندگان

سيد مصطفی ميرحسينی سرجمع1و5 
روشنک ساده2و5 

 نفيسه هاشميان کاخکی3و5 
 سولماز اميرشکاری4و5 

m.m.sarejam@gmail.com

تصویربرداري با میکروسکوپ الکترونی، نقشی مهم و اساسی در شناسایی ساختار نانومواد ایفا می کند و دریچه اي 
به درک رابطه بین خواص مواد و ساختار شان می گشاید. مطالعات بسیاري درخصوص برهم کنش های بین الکترون و 
ماده از زمان کشف الکترون توسط تامسون در سال 1897 انجام شده است. الکترون هاي پر انرژي پس از برخورد به 
ماده، باعث یونیزاسیون و خارج شدن الکترون از مدارهاي داخلی اتم های ماده می شوند؛ به این پدیده یونیزاسیون 
تابشی گفته می شود. این پدیده به عنوان مزیت در میکروسکوپ هاي الکترونی محسوب می شود، زیرا باعث تولید دامنه 
گسترده اي از سیگنال هاي ثانوي نظیر الکترون هاي ثانویه، الکترون هاي برگشتی و پرتوایکس می شود. ساختار نمونه اي 
که در معرض تابش باریکه الکترونی قرار می گیرد، بسته به ولتاژ شتاب دهنده پرتو ممکن است آسیب ببیند. استفاده 
از باریکه الکترونی با ولتاژ شتاب دهنده پایین موجب کاهش میزان انرژي و نیز کاهش شتاب الکترون برخوردی به 
نمونه می شود. این امر ممکن است باعث کاهش سیگنال هاي ساطع شده از نمونه و کاهش کیفیت تصویربرداری شود؛ 

تفکیک  قدرت  با  الکترونی  میکروسکوپ  زمینه  در  فنی  پیشرفت هاي 
از آشکارسازهاي جدید و کاهش خطاي  باال در ولتاژ پایین، مانند استفاده 
کروماتیک، این امکان را فراهم نموده است تا اطالعات ارزشمندي در رابطه با 
مواد نارسانا که پیش از این تصویربرداری از آنها در میکروسکوپ هاي الکترونی 
با مشکالتی همراه بوده است، به  دست آید. همچنین از مزایاي میکروسکوپ 
الکترونی روبشی با ولتاژ پایین می توان به کاهش تخریب نمونه هاي شکننده، 
کاهش حجم برهم کنش بین الکترون و ماده، کاهش شارژ الکترونی نمونه هاي 
نارسانا و محدوده انرژي الکترون ها اشاره نمود. بنابراین، انتخاب شرایط بهینه 
عملی در میکروسکوپ الکترونی روبشی، به منظور دستیابی به جزئیات واقعی 

از سطح نمونه ها، از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است.

چکيده

اصول تصویر برداري
 در ولتاژهاي بسیار پایین با 

میکروسکــوپ 
الکتـرونــي روبشـي 
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اما پیشرفت هاي اخیر آشکارسازها، دوربین ها، بکارگیري ضرایب تصحیح و غیره تا حدودي سبب بهبود این مشکل شده اند. 
در شکل )1( سیگنال هاي متفاوت تولید شده از برهم کنش باریکه الکترونی اولیه با نمونه، الکترون هاي ثانویه و برگشتی، 
الکترون هاي عبور کرده )در صورتی که نمونه به اندازه کافی نازک باشد(، الکترون هاي اوژه، پرتوایکس و فوتون ها نشان داده 

شده است ]1[.

شکل 1: سيگنال هاي توليد شده در هنگام برخورد باريکه الکتروني اوليه با نمونه نسبتًا نازک

هنگامی که باریکه الکترونی روبشی به سطح نمونه برخورد می کند، هر یک از سیگنال هاي ثانویه ایجاد شده )شکل1(، 
داراي محدوده و توزیع فضایی در داخل نمونه هستند که به آن حجم برهم کنش گفته می شود. این حجم برهم کنش به 
ولتاژ شتاب دهنده و نوع ماده بستگی دارد ]2-5[. شکل )2( نمایی از حجم برهم کنش باریکه الکترونی، نمونه و نیز محدوده 

سیگنال ها را در میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان می دهد.

شکل 2: نمايی از حجم برهم کنش باريکه الکتروني و نمونه در ميکروسکوپ الکترونی روبشی

 ميکروسکوپ الکتروني روبشي ولتاژ پايين

در دهه گذشته، پیشرفت هاي بسیار مهمی در زمینه قابلیت هاي 
میکروسکوپ الکترونی روبشی، مانند مشاهده نانومواد با نشان دادن 
اعمال  با  ویژه  به   باال،  تفکیک  قدرت  و  خاص  سطحی  جزئیات 
الکترونی  میکروسکوپ هاي  است.  آمده  به وجود  پایین،  ولتاژهاي 
روبشی قدیمی در محدوده 15 تا 40 کیلوولت مورد استفاده قرار 
صنعت  در  به ویژه  اخیر  تجهیزاتی  پیشرفت هاي  اما  می گرفتند، 
نیمه رساناها امکان تصویربرداري در ولتاژهاي خیلی پایین تر از 10 
استفاده  است.  ساخته  مهیا  میکروسکوپ ها  این  براي  را  کیلوولت 
نارسانا  نمونه هاي  از  امکان تصویربرداري  پایین  ولتاژهاي خیلی  از 
سطح  از  باالیی  بسیار  تفکیک  قدرت  با  تصویربرداري  همچنین  و 
الکترونی روبشی که  فراهم می کند. در میکروسکوپ هاي  را  نمونه 
در ولتاژ پایین کار می کنند، حجم برهم کنش بین نمونه و باریکه 

الکترونی به  طور اساسی در مقایسه با آن هایی که در ولتاژ باال کار 
می کنند، کاهش می یابد. علت این است که الکترون هاي با انرژي 
کمتر، سریع تر انرژي خود را از دست می دهند و بنابراین، میانگین 
طول پویش آزاد، مسیر آزاد میانگین و عمق نفوذ آن ها در داخل 
از  شده  خارج  سیگنال هاي  حالت،  این  در  می یابد.  کاهش  نمونه 
نمونه به دلیل اینکه از حجم کمتري خارج شده اند، حاوي جزییات 
بیشتري از سطح نمونه هستند و باعث افزایش قدرت تفکیک تصویر 
و  دارد  بستگی  نیز  اتمی  به عدد  بر هم کنش  البته حجم  می شوند. 
مسیر آزاد میانگین الکترون در موادي که عدد اتمی )Z( پایین تري 

دارند، افزایش می یابد.
شکل )3-الف( نشان می دهد که میزان الکترون های برگشتی با 
عدد اتمی نمونه رابطه مستقیم دارد، اما در برخی عناصر در ولتاژ 
متفاوتی  رفتار  برگشتی  الکترون های  کیلوولت(   5 از  )کمتر  پایین 
دارند. شکل )3-ب( نشان می دهد در موادی با عدد اتمی کمتر از 
30 مانند کربن و آلومینیوم با کاهش انرژي پرتو الکترونی فرودی، 
الکترون های برگشتی افزایش می یابند و برای موادی با عدد اتمی 
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بیشتر از 30 مانند طال و تنگستن کاهش می  یابند. بنابراین، براساس 
پایین  ولتاژهای  در  است  ممکن   BSE با  تصویربرداری  طرح،  این 
تا حدودی پیچیده باشد و کاربر باید نسبت به تفسیر نتایج دقت 

بسیاری داشته باشد ]7-6[.

اتمي  عدد  از  تابعي   )ƞ( برگشتي  الکترون هاي  ضريب  )الف(   :3 شکل 
پرتو  انرژی  از  تابعي  مختلف  مواد  برگشتي  الکترون هاي  ضريب  )ب(   Z

فرودی الکترونی 

محدوديت هاي ميکروسکوپ الکتروني روبشي 
ولتاژ پايين

تصویربرداري در ولتاژهاي خیلی پایین همیشه با محدودیت هاي 
در  محدودیت ها  این  ابتدا  همان  از  و  است  بوده  همراه  بسیاري 
مشخص  وضوح  به  روبشی  الکترونی  میکروسکوپ هاي  تجهیزات 
شده اند )اواتلی و همکارانش6، 1965( ]3[ برخی از این محدودیت ها 

عبارت بودند از:

 کاهش شدت روشنايي در تفنگ الکتروني:
روش  مبناي  بر  که  حرارتی  نشر  الکترونی  تفنگ هاي  در 
ترمویونی عمل می کنند با گرم شدن تفنگ الکترونی تا دماي بسیار 
باال، درصد معینی از الکترون هاي آن به سطح مشخصی از انرژي 
می رسند و می توانند سطح آن را ترک کنند اما بر طبق محاسبات 
موجب می شد  پایین  ولتاژهاي  در  تصویربرداري  النگمور7)1937( 
که بخش زیادي از الکترون هاي پرتو الکترونی شتاب نگرفته و در 
اثر همان شتاب اولیه خارج شود و این موضوع کاهش شدید قدرت 

تفکیک را در پی داشت ]4[.

 خطاي لنزها:
براي باال بردن قدرت تفکیک در ولتاژهاي پایین باید در مسیر 
می شد  استفاده  کم  همگرایی  زاویه  با  دریچه اي  از  الکترونی  پرتو 
که خود منجر به خطاي کروي و رنگی و در نتیجه از دست دادن 
وضوح تصویر می گردید، بنابراین، نیاز به استفاده از تصحیح گرهاي 

قوي وجود داشت.
کاهش  روش هاي  از  یکی  پرتو:  الکترون هاي  سرعت  کاهش 
الکترونی  میکروسکوپ هاي  بازده  بهبود  و  لنزها  خطای  اثرات 
)کاهش  تاخیري  میدان  از  استفاده  پایین،  ولتاژهاي  در  روبشی 

تفنگ  کاری  ولتاژ  به  توجه  با  است.  پرتو(  الکترون هاي  سرعت 
الکترونی برای کاستن اثرات باردار شدگی خطی و منطقه ای سطح 

نمونه به نمونه ولتاژ بایاسی اعمال می شود )شکل 4(.

با  پرتو  الکترون هاي  سرعت  کاهش  روش  کاربرد  از  طرحي  باال  شکل   :4 شکل 
ولتاژ 0/5 کيلوولت قبل  پليمري در  پايين، تصوير  باياس و در  ولتاژ  از  استفاده 
در  باياس  ولتاژ  از  استفاده  از  بعد  و  راست  در سمت  باياس  ولتاژ  از  استفاده  از 

سمت چپ.

نمایش جزئیات  افزایش  باعث  نمونه  آلودگی  همچنین کاهش 
موجود در سطح نمونه می شود که زمانی بیشترین تأثیر را خواهد 
داشت که سطح نمونه نسبتاً صاف بوده و یا درصورت پودري بودن، 
پودرها خوب پراکنده شده باشند زیرا وجود تغییرات بیش از اندازه 

در پستی و بلندي سطح مشکل ایجاد می کند.

 بزرگ شدن قطر پرتو الکتروني:
منجر  پایین،  ولتاژ  از  استفاده  گلی  دي بروی  روابط  براساس 
پرتوي  قطر  افزایش  نتیجه  در  و  الکترون ها  موج  طول  افزایش  به 
با  از دریچه اي  باید  این مشکل  بر  براي غلبه  خروجی می شود که 

زاویه همگرایی زیاد استفاده شود.

 محدوديت دستگاهي:
در برخی موارد به منظور کار در ولتاژهاي پایین نیاز به نزدیک 
کردن بیش از اندازه لنز به نمونه است، لذا برای باال بردن قدرت 
تفکیک نیاز به استفاده از محافظ هاي مغناطیسی مناسب و بهبود 
مواردی،  در  همچنین  است.  تجهیزات  آلودگی  کاستن  و  پایداري 
بهبود  باعث  پایین  خیلی  خأل  در  زیستی  نمونه های  از  استفاده 

کیفیت تصاویر می شود.

اجزاي ميکروسکوپ الکتروني روبشي ولتاژ پايين

 تفنگ الکتروني
به طور  روبشی  الکترونی  میکروسکوپ های  الکترونی  تفنگ  در 
بوراید  )W(، هگزا  تنگستنی  نشر حرارتی  فیالمنت  هاي  از  معمول 
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ضريب الکترون های برگشتی 
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میدانی  نشر  و  شاتکی8  میدانی  حرارتی  نشر   ،)LaB6( النتانیم 
استفاده می شود ]5[. فیالمنت نشر حرارتی تنگستنی نیاز به دماي 
این دمای کاری  و  دارد  تا 3000 درجه کلوین  بین 2500  کاري 
باال موجب کم شدن عمر فیالمنت و در نتیجه )به طور معمول و با 
توجه به نوع کاربرد در حدود 100 ساعت است( باعث گستردگی 
محدوده انرژي الکترون هاي تولید شده نیز می شود و این یکی از 
بزرگترین عیوب فیالمنت تنگستنی محسوب می شود. در فیالمنت 
از  پایین تر  بوراید النتانیم )LaB6( دماي کاری  نشر حرارتی هگزا 
فیلمانت نشر حرارتی تنگستی است ولی روشنایی پرتو الکترونی آن 
بیش از ده مرتبه از فیالمنت نشر حرارتی تنگستی بیشتر است اما 
فیالمنت هاي   .]6[ است  گسترده  آن  الکترون های  انرژي  محدوده 
شاتکی و نشر میدانی دارای دو مزیت اساسی هستند: نخست اینکه 
اختالف انرژي الکترون های تولید شده بسیار کم است و دیگر اینکه 
پرتویی با روشنایی چند صد برابر نسبت به فیالمنت نشر حرارتی 
هگزا بوراید النتانیم تولید می کنند. کار در ولتاژهای پایین نیازمند 
بسیار  روشنایی  پایین  کاری  دمای  در  بتواند  که  است  فیالمنتی 
خوبی داشته باشد و گستره طول موج الکترون های خروجی آن در 
محدوده بسیار کوچکی باشند. با وجود اینکه دو فیالمنت شاتکی و 
نشر میدانی این دو شرط را تا حدودی برآورده می کردند اما براي 
تصویربرداري و آنالیز در ولتاژهاي پایین نیاز به پیشرفت هایی در 
ابزارهاي میکروسکوپ ها بود، در این راستا، در دهه اخیر پژوهشگران 
ارتقاء  الکترونی نشر میدانی را  چندین مرتبه فناوري تولید تفنگ 
دادند و در نهایت به همراه افزایش قدرت تفکیک از نواقص موجود 
افزایش  راستای  در  پژوهشگران  این  کاستند.  پایین  ولتاژهاي  در 
بازده الکترون هاي جذب شده توسط آشکارسازها به ویژه آشکارساز 
تفنگ  درون  در  که  لنزهایی  از  کاري  ولتاژ  هر  در  ثانویه  الکترون 
الکترونی تعبیه شده بود استفاده نمودند، این فناوري باعث افزایش 
ده برابري الکترون هاي جذب شده و در نتیجه افزایش قدرت تفکیک 
لنز چشمی منجر  زاویه9 در  لنز کنترل  افزودن  می شود، همچنین 
به تولید پرتویی با قطر باریک تر و مطلوب تر می شود. درنتیجه، با 
طراحی های اخیر امکان میکرو آنالیز در ولتاژهای پایین بدون نیاز 

به کاهش اندازه پرتو میسر می شود ]7[.

 ستون ميکروسکوپ الکتروني روبشي
تفکیک  قدرت  به  برای دستیابی  پایین  ولتاژ  تصویربرداری  در 
امر  این  و  است  کوچک  قطر  با  باریک  بسیار  پرتویی  به  نیاز  باال 
می شود.  حاصل  الکترونی  پرتو  مسیر  در  دریچه هایی  تعبیه  با 
بهترین اطالعات آنالیز عنصري از پرتو الکترونی با قطر بزرگ و با 
بازده باالیی از جریان حاصل شده و این امر باعث می شود که در 
حالت آنالیز عنصري قدرت تفکیک تصویر، کاهش اندکی یابد. در 
الکترونی  از تولیدکنندگان میکروسکوپ هاي  سال هاي اخیر برخی 
براي ترکیب کردن این دو مفهوم از روش خاصی برای تولید پرتو با 
بازده باال از لنزهاي چشمی ترکیبی )هیبریدي( استفاده می کنند و 
این امر باعث تولید تصویري با قدرت تفکیک مناسب به همراه بازده 
آنالیز عنصري باال می شود. لنزهای ترکیبی حاصل از ترکیب لنزهاي 
الکترواستاتیک و الکترومغناطیسی هستند. ترکیب این لنزها موجب 
در  و  یابد  کاهش  نمونه  روي  مغناطیسی  میدان  اثر  تا  شده است 

نتیجه به طور نسبی از نفوذ میدان هاي مغناطیسی منحرف کننده 
جلوگیري شود. به طور معمول از فناوري لنز کنترل زاویه، فیلترهاي 
نیز  اثر خطاي رنگی و کروي(  )براي اصالح  تکفام سازها  و  انرژي 
و  آنالیز عنصري  بازده  افزایش  نهایت موجب  در  استفاده شده که 
همچنین افزایش وضوح روشنایی و قدرت تفکیک در تصویر به  ویژه 

در ولتاژهاي پایین می شود.

امکانات جديد در راستای بهبود آشکارسازها و 
استفاده از فيلتر انرژي

 آشکارساز الکترون ثانويه
در  تفکیک  قدرت  حد  باالترین  به  رسیدن  به منظور 
فاصله  باید  ولتاژ  افزایش  بدون  روبشی  الکترونی  میکروسکوپ 
کانونی لنز نهایی )فاصله کاري( را کم کرد و نمونه را در شاري 
از میدان لنز غوطه ور قرار داد، اما در این حالت آشکارساز درون 
و  شد  خواهد  رو  روبه   اساسی  مشکل  با  ثانویه  الکترون  لنزي 
کم  بسیار  الکترون هاي  حاوي  شده  جمع  الکترون هاي  اینکه 
انرژي است که به  طور عمده از بار سطحی نمونه تأثیر می پذیرد 
در  راستا،  این  در  می شود؛  تصویر  کیفیت  کاهش  موجب  و 
دو  به  که  آر10  فیلتر  و   EXB فیلتر  از  صنعتی  غوطه ور  لنزهاي 
فیلتر  مجموعه  می شود.  استفاده  می کنند،  عمل  متفاوت  روش 
آشکارساز  با  که  کرد  تصور  لوله اي  همچون  می توان  را   EXB
عبور  اجازه  تنها  و  می شود  ترکیب  ثانویه  الکترون  لنزي  درون 
ولتاژ  از  استفاده  را می دهد.  معینی  انرژي جنبشی  با  الکترون ها 
مثبت براي لوله، منجر به عبور الکترون های ثانویه و بازگشتی از 
بازگشتی  الکترون هاي   ،EXB فیلتر  به واسطه  و  می شود  داخلش 
لنزي  درون  آشکارساز  با  و  شده  تبدیل  ثانویه  الکترون هاي  به 
تصاویري  تولید  باعث  این حالت  ثانویه جذب می شوند.  الکترون 
با حساسیت بسیار باال از سطح نمونه در ولتاژهاي پایین می شود 
تاثیر می گذارد. شایان ذکر است  بر آن  بار سطحی به شدت  اما 
که استفاده از ولتاژ منفی براي لوله، منجر به عبور الکترون هاي 
الکترون هاي  اطالعات  حاوي  تصاویر  آن  موجب  به  و  پرانرژي تر 
لنز  کنار  در  استوانه اي  به صورت  که  آر  فیلتر  می شود.  بازگشتی 
ولتاژ  محدوده  اعمال  و  انتخاب  قابلیت  می شود،  تعبیه  نهایی 
ترکیب  واسطه  به   و  دارد  را   EXB فیلتر  به  نسبت  گسترده اي 
آن  به  را  توانایی  این  ثانویه  الکترون  لنزي  درون  آشکارساز  با 
می دهد تا در حالت هاي مختلفی کار کند، این حالت ها عبارتند 
و  ثانویه  الکترون  ترکیب  ب(   ،)SE( ثانویه  الکترون  الف(  از: 
 .)BE( بازگشتی  الکترون  ج(   ،)Bs و   Sb( بازگشتی  الکترون 
الکترون  حالت  انرژي،  کم  بسیار  الکترون هاي  جذب  و  انتخاب 
ثانویه )SE( را ایجاد می کند. در حالت دیگر، الکترون هاي بسیار 
استفاده  انرژي تر  پر  الکترون هاي  از  و  شده  حذف  انرژي  کم 
باالتر،  انرژي  الکترون های  با  آشکارساز   )Bs( در   .)Sb(می شود
 )BE( تصاویری مشابه تصاویر الکترون هاي بازگشتی می دهد. در
الکترون هاي  ورود  از  کامل  به  طور  الکترون ها  انرژي ترین  پر  با 
توسط  که  تصویري  بنابراین،  می شود.  جلوگیري  انرژي تر  کم 
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آر  فیلتر  کمک  به  و  ثانویه  الکترون  لنزي  درون  آشکارساز 
الکترون  کنتراست11  بیانگر  باالیی  بسیار  دقت  با  می شود  تولید 
بازگشتی است. همان گونه که در شکل )5( نشان داده شده است 
لنزي  درون  آشکارساز  تا  می شود  موجب  آر  فیلتر  قابلیت هاي 
با وضوح مختلف در  و  بتواند تصاویري مطلوب تر  ثانویه  الکترون 

پایین تهیه کند ]7[. ولتاژهاي 

همراه  به  ثانويه  الکترون  لنزي  درون  آشکارساز  از  استفاده  با  تصوير   :5 شکل 
فيلتر آر از نمونه اي حاوي گلوله هاي نازک آغشته شده در اکسيد آلومينيوم با 

ولتاژ  2 کيلوولت تهيه شده است.

آشکارساز الکترون بازگشتي

امروزه آشکارسازهاي الکترونی بازگشتی را براي کار در ولتاژهاي 
پایین و دست یابی به قدرت تفکیک مناسب به طور قابل مالحظه اي 
بهبود داده اند به گونه ای که آشکارسازهاي جدید به قدرت تفکیکی 
باال در ولتاژهاي پایین رسیده اند به ویژه اینکه این نوع آشکارسازها 
سطح  شدن  باردار  از  ثانویه  الکترونی  آشکارسازهاي  به  نسبت 
نمونه، اثر سوء کمتري می برند. در سامانه آشکارسازهاي الکترونی 
و  الکترواستاتیک  لنزهاي  )ترکیب  ترکیبی  لنزهاي  با  بازگشتی 
لنزهاي الکترومغناطیس( براي کار در ولتاژهاي پایین از روش فیلتر 
جلوي  در  توري12  تعبیه  با  که  به گونه ای  می شود  استفاده  کردن 
آشکارساز الکترون بازگشتی و استفاده از ولتاژ بایاس به طور هم  زمان 
و  می پردازند  بازگشتی13  الکترون هاي  انرژي  و  زاویه  انتخاب  به 
از  این نوع  ثانویه به آشکارساز می شود.  الکترون هاي  از ورود  مانع 
آشکارسازهاي الکترون بازگشتی درست در باالي آشکارساز درون 

لنزي قرار داده می شود.
پیشرفت هاي جدید، سازندگان را قادر ساخته است تا همچون 
از  پایین  ولتاژهاي  در  تصویربرداري  به منظور  سنتی  روش هاي 
کنند.  استفاده  نهایی  لنز  زیر  در  بازگشتی  الکترون  آشکارساز 
استفاده  نیمه رسانا  نازک  بسیار  آشکارسازهاي  از  روش  این  در 
بازگشتی تقسیم  الکترون  از آن ها، آشکارساز  نمونه  می شود، یک 

با هشت قسمت یکسان  دارد که آشکارسازی حلقوي  نام  شده14 
الکترون هاي  تا  می دهد  اجازه  آشکارساز  به  ساختار  این  است. 
توانایی  همچنین  کند.  جذب  مختلف  زوایاي  تحت  را  بازگشتی 
ترکیب با لنزهاي غوطه ور و سامانه استفاده از ولتاژ بایاس را در 
زاویه  آشکارساز  نیمه رسانا،  آشکارساز  از  دیگري  نوع  دارد.  نمونه 
 )6( شکل  در  که  همان طور  است،  بازگشتی15  الکترون  کوچک 
را  حالت  دو  در  کار  قابلیت  آشکارساز  این  شده است  داده  نشان 
دارد: اول اینکه همچون آشکارسازهاي قدیمی، الکترون بازگشتی 
کند  کار  زیاد  کاري  فاصله  در  متوسط  ولتاژهاي  براي  می تواند 
ولتاژهاي  در  اینکه  دوم  بپردازند.  آشکارسازي  به  زیاد  زاویه  با  و 
با زاویه کم به آشکارسازي  پایین در فاصله کاري کم کار کند و 
بپردازد.  نانومتر  حد  در  تفکیکی  قدرت  با  بازگشتی  الکترون هاي 
آشکارساز  نمونه  روي  سطحی  بار  وجود  درصورت  اینکه  به ویژه 

مناسبی براي تصویربرداري محسوب می شود ]7[.

شکل 6: در سمت راست طرحي از آشکارساز EsB و در سمت چپ طرحي از 
.LABe آشکارساز

مثال هايي از آماده  سازي نمونه ها برای کار با 
ميکروسکوپ الکتروني روبشي ولتاژ پايين

براي  روبشی  الکترونی  میکروسکوپ  کاربرد  مورد  در  مطالعه 
آماده سازي  به  مربوط  مباحث  گرفتن  نظر  در  بدون  مواد،  انواع 
با میکروسکوپ  نمونه هایی که  بود. بیشتر  نمونه ها، کامل نخواهد 
ایده آلی  نمونه هاي  گیرند،  قرار  بررسی  مورد  روبشی  الکترونی 
نیستند. برخی از آن ها نارسانا و عده ای نسبت به بمباران الکترونی 
حساس هستند. استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی با ولتاژ 
پایین، می تواند تا حدودي این مشکالت را تسهیل کند هر چند 
براي برخی نمونه ها، ایجاد تعادل بار الکتریکی16 توسط ولتاژهاي 
پایین، بنابر دالیلی بسیار مشکل است. برخی از این دالیل عبارتند 
از: قراردادن نمونه روي پایه17 و ایجاد مسیر مناسب براي برقراري 
جریان الکتریکی، تغییرات وسیع در توپوگرافی نمونه که می تواند 
این  در  که  نمونه  ابعاد  و  شود  غیریکنواخت  بار  توزیع  به  منجر 
مورد، هر چه نمونه کوچکتر باشد مشکل تعادل بار کمتر می شود. 
به عنوان مثال، در مورد نمونه هاي پودري توصیه می شود که پیش 
از تصویربرداري، به خوبی روي پایه توزیع شوند که این کار بسته 
به ابعاد ذرات توسط پراکندن پودر در حالل با استفاده از دستگاه 
التراسونیک و ریختن قطره اي از آن بر پایه یا پاشیدن مقدار کمی 
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هواي  از  استفاده  با  اضافی  پودر  کردن  حذف  و  پایه  بر  پودر  از 
فشرده صورت می گیرد.

نانومواد متخلخل

در سال هاي اخیر نانومواد متخلخل مانند: زئولیت ها و بلورهاي 
این  به خود جلب کرده اند ]1[.  را  زیادي  توجه  نیمه متخلخل18، 
استفاده  مورد  کاتالیست ها  به عنوان  گسترده  به  طور  مواد  از  دسته 
وارد  قابلیت  دلیل  به  گروه  این  اهمیت   .]10-8[ گرفته اند  قرار 
کردن نانوذرات فلزي متفاوت و مولکول هاي آلی به درون شبکه اي 
نانومواد  این،  از  پیش   .]1[ است  افزایش  به  رو  آن ها،  متخلخل 
با  پراش  طریق  از  ساختار،  تشخیص  و  بررسی  به  منظور  متخلخل 
به منظور  یا  و  باال  تفکیک  قدرت  با  عبوري  الکترونی  میکروسکوپ 
در  روبشی  الکترونی  میکروسکوپ  با  ذره  کلی  مورفولوژي  بررسی 
-11[ می گرفتند  قرار  مطالعه  مورد  پایین،  نسبتا  بزرگنمایی هاي 

روبشی  الکترونی  میکروسکوپ  زمینه  در  اخیر  پیشرفت هاي   .]14
براي مشاهده ساختارهاي  ابزاري  به عنوان  پایین، می تواند  ولتاژ  با 
ریز سطحی این مواد متخلخل به کار گرفته شود ]15-20[. یکی 
شارژ  متخلخل،  نانومواد  مشاهده  هنگام  در  اصلی  مشکالت  از 
اطالعات  از  بخشی  رفتن  دست  از  به  منجر  که  است  الکترونی 
سطحی می شود. به دلیل آن که این مساله ناشی از ایجاد میدان 
الکتریکی غیریکنواخت در زمان برخورد الکترون ها به سطح نمونه 
است، می توان از طریق کنترل دقیق نسبت الکترون هاي ساطع شده 
به الکترون هاي برخوردي از طریق اعمال بایاس به سطح نمونه، به 
تعادل بار در سطح نمونه کمک کرد. در چنین حالتی، الکترون ها با 
ولتاژي کمتر از ولتاژ اولیه تفنگ الکترونی به سطح نمونه برخورد 

می کنند ]1[.

گرافن

به  منجر  که  است  کربن  اتم هاي  وجهی  شش  آرایش  گرافن، 
تشکیل الیه اي با ضخامت در اندازه یک اتم می شود ]1[. در گذشته، 
یا  الکترونی عبوري و  از میکروسکوپ  با استفاده  این ماده  مطالعه 
الیه هاي   .]22-21[ بود  امکان پذیر  اتمی19  نیروي  میکروسکوپ 
الیه نشانی شده  جامد،  الیه هاي  زیر  روی  که  زمانی  به ویژه  گرافن 
باشند، می توانند با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل 

میدانی با ولتاژ پایین، تصویربرداري و آنالیز شوند ]1[.

نمونه هاي حساس به پرتو

برخورد الکترون هاي اولیه با سطح نمونه و پراش غیراالستیک 
از سطح آن می تواند موجب افزایش دماي سطح نمونه، تخریب و 
آلودگی شود. براي نمونه هایی که هدایت حرارتی خوبی دارند مانند 

فلزات، این افزایش دما، محسوس نیست اما براي موادي با هدایت 
ولتاژهاي  در  بود.  خواهد  بیشتر  دمایی  تغییرات  پایین،  حرارتی 
پایین، حجمی از نمونه که دچار افزایش دما می شود بسیار کوچکتر 
است؛ در نتیجه، تخریب کمتري مورد انتظار است یا حداقل، سرعت 
تخریب کمتر است و مدت زمان کافی براي تصویربرداري از نمونه 
در اختیار خواهد بود ]1[. شکل )7(، دانه کلسیت را نشان می دهد 
که در دو ولتاژ 2 و 5 کیلوولت تصویربرداري شده است. با توجه به 
تصویر، در ولتاژ باالتر، سطح نمونه دچار تخریب بیشتري )انتشار 

ترک و انقباض دانه( شده است.

شکل 7: دانه کلسيت تصويربرداري شده در دو ولتاژ )الف( 2 کيلوولت و )ب، 
ج، د( 5 کيلوولت

نمونه هاي زيستی

بسیاري از ساختارهاي سلولی در مقیاس نانو و نیاز به بررسی 
میکروسکوپ  از  محققان  که  شد  باعث  سه بعدي،  حالت  در  آنها 
این  در  اما  کنند.  استفاده  آن ها  مطالعه  براي  عبوري  الکترونی 
کوچکی  بخش  نمونه برداري  براي  محدودیت  میکروسکوپ،  نوع 
بار  چندین  نمونه  مختلف  قسمت های  از  تا  شد  موجب  نمونه،  از 
نمونه برداري شود. امتیاز میکروسکوپ الکترونی روبشی در توانایی 
و  میکرو  مقیاس  در  زیستی  نمونه هاي  مشاهده  براي  آن  ذاتی 
است.  برگشتی  و  ثانویه  الکترون هاي  تصاویر  از  استفاده  با  نانو 
از نمونه هاي زیستی بدون  همچنین در ولتاژهاي پایین، می توان 
یا  نیاز به روش هایی مانند خالء کم  اعمال پوشش رسانا و بدون 
میکروسکوپ الکترونی محیطی20 تصویربرداري نمود. با استفاده از 
ولتاژ پایین، می توان تصاویري با جزئیات سطحی و قدرت تفکیک 
باال، با حداقل میزان شارژ الکترونی تهیه کرد. شکل )8(، دانه بذر 
را نشان می دهد که در ولتاژ 100 ولت، بدون اعمال پوشش رسانا 

تصویربرداري شده است.
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شکل 8: تصویر الکترون هاي ثانویه از بذر بدون پوشش رسانا 
در ولتاژ 100 ولت و همچنین تصویر داخلی همان بذر را در 

بزرگنمایی پایین نشان می دهد.

نمونه های سراميکی

در شکل )9( تصویر یک نمونه یوتکتیکی Ni/Pt با AlN کروي در 
ولتاژهاي 1 و 5 کیلوولت نشان داده شده  است. در ولتاژ 5 کیلوولت، 
 AlN اختالف کنتراست نیکل و پالتین به وضوح دیده  می شود و 
که عدد اتمی پایین تري دارد به صورت تیره مشاهده می شود، اما در 
ولتاژ 1 کیلوولت اختالف کنتراست بین نیکل و پالتین از بین رفته 

و وضوح AlN افزایش یافته است.

شکل 9: تصوير BSE نمونه يوتکتيکي سراميکي در 1 کيلوولت و 5 کيلوولت

کاربرد ميکروسکوپ الکتروني روبشي ولتاژ پايين

زمینه  در  مهمی  بسیار  پیشرفت هاي  گذشته،  دهه  در 
نانومواد  مشاهده  براي  روبشی  الکترونی  میکروسکوپ  قابلیت هاي 
با قدرت تفکیک باال و ویژگی هاي سطحی خاص، به ویژه با اعمال 
آمده  به وجود  پیشرفت هاي  است.  آمده  به وجود  پایین،  ولتاژهاي 
در زمینه فناوري میکروسکوپ الکترونی این امکان را فراهم نموده 
است که برخی از تحقیقات و مطالعات در زمینه مواد زیستی که 
با  بود،  انجام  پذیر  عبوري  الکترونی  میکروسکوپ  با  این  از  پیش 
میکروسکوپ الکترونی روبشی صورت بگیرد که این موضوع سبب 
مواد  زمینه  در  تحقیقات  براي  جدیدي  روش هاي  آمدن  به وجود 

زیستی شده است.
همچنین در میکروسکوپ الکترونی روبشی با ولتاژ پایین با کم 

شدن حجم برهم کنش، میزان الکترون هاي ثانویه کاهش می یابد 
و چون میزان الکترون هاي ثانویه به میزان انحراف نمونه نسبت به 
تصویربرداري  دارد، می توان هنگام  بستگی  اولیه  الکترونی  باریکه 
الکترون هاي  میزان  نمونه،  به  دادن  زاویه  با  پایین  ولتاژهاي  در 

ثانویه خارج شده را افزایش داد )شکل10(.

شکل 10: وابستگی ميزان الکترون های ثانويه به زاويه انحراف نمونه و پرتو اوليه

همان طور که قبال اشاره شد، از دیگر مزایاي کار با میکروسکوپ 
الکترونی روبشی ولتاژ پایین، می توان به کاهش شارژ الکترون روي 
سطح نمونه اشاره کرد به گونه ای که در ولتاژهاي پایین، تصویربرداري 
مشکالت  موجب  گاهی  که  پوشش دهی  بدون  نارسانا  نمونه هاي  از 
به  کافی  توجه  باید  کاربر  البته  است.  امکان پذیر  می شود،  بسیاري 

کاهش جریان پروب و تغییر سرعت روبش داشته باشد ]6-5[.

ميکرو آناليز در ميکروسکوپ الکتروني روبشي 
با ولتاژ پايين

از مزیت هاي اصلی میکرو آنالیز در ولتاژ پایین، افزایش قدرت 
برهم کنش  حجم  از  خروجی  سیگنال هاي  زیرا  است،  تفکیک 
کوچکتري ارسال شده اند. البته در نمونه هاي حساس ممکن است 
زمان آنالیز در ولتاژهاي پایین، افزایش یابد. شکل )11( یک مقطع 
در  که  آن  در  موجود  عناصر  رنگی  نقشه  همراه  به  کانی  از  نازک 
ولتاژهاي متفاوت تصویربرداري شده است را نشان می دهد. در ولتاژ 
5 کیلوولت اجزاي ماده و ریز ساختار با جزییات دقیق تري نسبت به 
15 کیلوولت دیده می شود. میکرو آنالیز در ولتاژهاي پایین می تواند 
ترکیب شیمیایی الیه هاي نازک، نانوذرات، الیه هاي سطحی و عناصر 
سبک را نیز تعیین کند. البته شناسایی برخی عناصر در ولتاژهاي 
مثال،  براي  دارد.  کاربر  کافی  دقت  به  نیاز  و  است  مشکل  پایین 
نیاز  مورد  3/5کیلوولت  ولتاژ  حداقل  سیلیسیم،  حاوي  ماده اي  در 
است تا به شمارش مناسبی از پرتو ایکس مشخصه سیلیسیم برسد. 
 K، هم پوشانی پیک ها، زمانی که عناصري با خطوط انرژي مختلف
L، M و غیره وجود دارد، مشکالت را افزون تر می کند. کاربر باید به 
آلودگی ها و وجود هیدروکربن ها در سطح نمونه توجه کافی داشته 
در شمارش هاي  باال(  ولتاژ  به  )نسبت  زیان آوري  اثرات  زیرا  باشد؛ 

آماري و در نهایت آنالیز کمی به وجود می آورند ]11و23[.
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پیشرفت  سال های اخیر در زمینه میکروسکوپ های 
تفنگ  کردن  بهینه  به  واسطه  تا  شد  موجب  الکترونی 
پرتو  روبشی،  الکترونی  میکروسکوپ  و ستون  الکترونی 
تهیه  نانومتر  با قدرت تفکیک در حد  باریکی  الکترونی 
در  کار  مختص  آشکارسازهاي  و  فیلترها  تولید  شود. 
ولتاژهاي پایین محققان را قادر می سازد تا با بازده بسیار 
خوب به آنالیز عنصري و تهیه تصاویر در ولتاژهاي بسیار 

پایین بپردازند ]7[.
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شکل 11: تصویر SE سطح مقطع یک کانی و نقشه رنگی عناصر
Al، O، Mg 
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