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با  برهم کنش،  حجم  در  و  نمونه  سطح  به  الکترونی  باریکه  برخورد  از  پس  روبشی  الکترونی  میکروسکوپ  در 
به منظور  برگشتی12  الکترون های  و  ثانویه11  الکترون های  مانند  مختلفی  خروجی های  برهم کنش،  نوع  به  توجه 
تصویربرداری از سطح نمونه، الکترون های اوژه13 به  منظور عنصرسنجی و تعیین ترکیب سطح ماده، پرتوهای ایکس 
برای آنالیز عنصری و غیره ایجاد می شوند ]1[. برای آشکارسازی هر یک از این خروجی ها به یک آشکارساز خاص 
نیاز است. به عبارتی، به تعداد خروجی های مورد نظر، آشکارسازهای متفاوتی روی دستگاه نصب خواهد شد. برای 
آنالیز عنصری نمونه که شامل آنالیز کیفی و نیمه کمی است، به نوعی از آشکارساز که قادر به آشکارسازی پرتوهای 

ایکس باشد، نیاز داریم.
به طور کلی، در دستگاه طیف سنج تفکیک انرژی )14EDX یا 15EDAX( خروجی مورد نظر انرژی پرتوهای ایکس 
مشخصه ای است که از نمونه ساطع شده و به صورت مستقیم به آشکارساز رسیده اند. طیف حاصل، عناصر موجود در 
 )17WDAX 16 یاWDX( نمونه را به کمک انرژی تعیین می کند. از طرف دیگر، دستگاه طیف سنج تفکیک طول موج
ایکس،  پرتو  برای  مناسب  زاویه  به  توجه  با  و  اتفاق می افتد  و آشکارساز  نمونه  بین  ما  براگ که  پراش  از  استفاده  با 
نمونه را شناسایی می کند. بدین منظور آشکارساز، نمونه و بلور روی محیط یک دایره قرار می گیرند که با چرخش 
nλ طول موج های پرتو ایکس  2dsinθ ر=  ابتدا زوایای مورد نظر و به دنبال آن بر طبق رابطه براگ یعنی  آشکارساز 
مشخص می شوند. طیف حاصل، عناصر موجود در نمونه را به کمک طول موج ها تعیین می کند ]1و2[. در برخی از 
دستگاه های میکروسکوپ الکترونی تنها یکی از طیف سنج های EDS و WDS به دلخواه نصب می شوند در حالی که 
در گروه دیگری از میکروسکوپ ها که به دنبال آنالیز با دقت بیشتری هستند هم زمان هر دوی این طیف سنج ها نصب 

خواهند شد ]2و3[.

با استفاده از انرژی و یا طول موج پرتو ایکس اطالعاتی 
این اساس دو نوع دستگاه آشکارسازی  بر  به دست می آید، 
پرتو ایکس ایجاد می شود: دستگاه طیف سنج تفکیک انرژی5 
در  است.  موج6  طول  تفکیک  طیف سنج  دستگاه  دیگری  و 
دستگاه EDS اغلب از انواع مختلف آشکارسازهای نیمه رسانا 
مانند )8SDD، 7 Si)Li و 9HPGe استفاده می شود و از طرف 
دیگر در دستگاه WDS به طور معمول آشکارسازهای گازی 
سوسوزن  آشکارسازهای  یا  و  تناسبی  شمارنده های  نوع  از 
مورد استفاده قرار می گیرند. هر چند عملکرد آشکارسازها و 
چگونگی آشکارسازی پرتوهای ایکس کامال با یکدیگر متفاوت 
است اما هدف نهایی در هر دو نوع طیف سنجی، آشکارسازی 
انرژی یا طول موج پرتو ایکس مشخصه ساطع شده و آنالیز 
عنصری نمونه مورد نظر قرار گرفته در میکروسکوپ الکترونی 

روبشی10 است.

چکیده

بررسی و مقايسه آشکارسازهای 
سامانه های تفکیك انرژی و 
تفکیك طول موج در میکروسکوپ 
الکترونی روبشی 
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 آشکارساز طیف سنج تفکیك طول موج   

طیف سنج های WD قبل  از اینکه آشکارسازهای ED به طور گسترده ای 
در دسترس قرار بگیرند، توسعه یافته بودند. آشکارسازهایی که در 
طیف سنج طول موج مورد استفاده قرار می گیرند به طور معمول از 
سوسوزن  آشکارسازهای  یا  و  گازی  تناسبی  شمارنده های  نوع  دو 
با  تابش  برای  سوسوزن  آشکارسازهای  مواقع،  بیشتر  در  هستند. 
گازی  تناسبی  شمارنده های  و   )0/2  nm ˃ر   λ( کوتاه تر  موج  طول 
می شوند.  گرفته  کار  به   )0/2  nm ≤ر   λ( بلند  موج های  طول  برای 
گاهی اوقات هر دو آشکارساز سوسوزن و تناسبی می توانند به طور 
هم زمان در یک ترتیب پشت سر هم برای محدوه زیادی از طول 
موج هایی که همپوشانی18 دارند به کار گرفته شود. در این مورد، 
وارد  نمی شوند  تناسبی  آشکارساز  که جذب  تابش های سخت تری 
آشکارساز سوسوزن که در پشت سر آشکارساز تناسبی قرار دارد، 

می شوند ]4[.

  آشکارساز شمارنده تناسبی
شمارنده تناسبی از یک محفظه  پر شده با گاز )به طور معمول 
اضافه شده(تشکیل  متان  گاز  درصد   10 با  زنون  گاهی  و  آرگون 
شده است که به همراه یک سیم هم محور در پتانسیل مثبت بین 
با  گاز  اتم های  یونیزاسیون  می شود.  داشته  نگه  کیلوولت   2 تا   1
الکترون های  کار  این  که  می شود  انجام  ایکس  پرتو  از  استفاده 
استفاده  با  ترتیب  به  که  ایجاد می کند  را  مثبتی  یون های  و  آزاد 
می کند،  عمل  کاتد  به عنوان  که  شمارنده  بدنه  و  آندی  سیم  از 
یونیزاسیون  باعث  گرفته  شتاب  الکترون های  می شوند.  جذب 
به  منجر  که  شده  الکترون ها  از  بهمنی  تولید  درنهایت،  و  بیشتر 
ایجاد سیگنال الکتریکی در آند می شود )شکل 1(. اندازه  سیگنال، 
وابسته به تعداد اولیه یون های تولید شده توسط پرتوهای ایکس 
بوده که این تعداد متناسب با انرژی فوتون های جذب شده است، 
انرژی فوتون ها است. تکثیر  با  ارتفاع سیگنال متناسب  نتیجه  در 
ولتاژ  به  وابسته  شدت  به  گازی  تناسبی  شمارنده  در  الکترون ها 
برای  سیگنال  ارتفاعات  ولتاژ،  تغییر  با  که  طوری  به  است  آند 
تمام انرژی ها تغییر می کند. به طور کلی، پرتوهای ایکس از طریق 
از  عبور  با  سپس  می رسند،  آشکارساز  داخل  به  موازی ساز  یک 
شیشه،  مانند  مختلفی  جنس های  از  می تواند  که  پنجره  یک 
آلومینیوم، میکا، مایلر، پلی پروپیلن19 )نوعی پلیمر( و غیره باشد، 
وارد شمارنده می شود. برای طول موج های بلند، پنجره باید بسیار 
گاز مسدود  توسط  بوده که کامال  دلیل حداقل جذب(  ) به  نازک 
باشد  نشت  جبران  برای  گازی  مداوم  منبع  یک  مولد  بلکه  نشود 
با گاز جاری20( و برای طول موج های کوتاه تر  )شمارنده تناسبی 
یک پنجره ضخیم تر که غیرقابل نفوذ باشد، می تواند به کار برده 
تناسبی  )شمارنده  است  سربسته  شمارنده  کلی،  به صورت  شود، 
با  معمول  به طور  شمارنده ها  نوع  این   .)2 )شکل  سربسته21(  با 
پر  ایکس  پرتو  کوتاه  موج های  طول  بیشتر  جذب  دلیل  به  زنون 
با  معکوس  آرگون  جریان  یک  اوقات  گاهی  چند  هر  می شوند؛ 
می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  آن  جای  به  یافته  افزایش  گاز  فشار 
ترکیبی متوالی از شمارنده ها، شامل یک شمارنده با گاز جاری در 

با  )جلویی  در قسمت عقب  و یک شمارنده سربسته  قسمت جلو 
یک پنجره موجود بعالوه یک پنجره ورودی(، آشکارسازی موثری 
را برای تمام طول موج ها فراهم می کنند. این ترکیب به خصوص 
برای SEM هایی که تنها با طیف سنج WD جفت شده اند مناسب 
هر  هستند،  طیف سنج  چند  به  مجهز  که  دستگاه هایی  در  است. 
یا  کوتاه  موج های  طول  برای  مشخص  شمارنده  یک  طیف سنج 

بلند دارد ]3[.

شکل 1: نمايی از يك آشکارساز شمارنده تناسبی گازی ]5[

شکل 2: ساختار شمارنده  های تناسبی )الف( شمارنده جاری )ب( شمارنده 
سربسته ]6[

NaIو)Tl(آشکارساز سوسوزن   
بلور یدید سدیم با فعال ساز تالیوم از نوع سوسوزن های غیرآلی 
موثر  باال  انرژی  با  ایکس  فوتون های  برای  تنها  که  است  )بلوری( 
آشکارساز  وارد  برلیومی  پنجره  از  عبور  از  پس  پرتوها  این  است. 
شده و به بلور برخورد می کنند. سطح خارجی بلور دارای پوشش 
 6KeVبازتابی نظیر آلومینیوم بوده که نسبت به انرژی های باالی
بلور یدید  الکترون های  به  را  انرژی خود  این پرتوها  شفاف است. 
سدیم داده و باعث گذار آن ها به نوار رسانش یا نوار اکسیتون22 
و در نتیجه ایجاد الکترون - حفره و یا اکسیتون23 می شوند. اتم 
یا  و  حفره   – الکترون  جفت  یک  گیراندازی  با  تالیوم  فعال ساز 
به  فوتون  با گسیل یک  ادامه،  در  و  برانگیخته می شود  اکسیتون 
حالت پایه برمی گردد. اگر این فوتون )نور( در ناحیه مرئی طیف 
است.  مشاهده  قابل  سوسوزنی  پدیده  باشد،  الکترومغناطیسی 
انرژی پرتو ایکس فرودی در نهایت  از  به طور تقریبی، 12 درصد 
کمی  بسیار  درصد  که  می شود  ظاهر  تالیوم  سوسوزنی  به صورت 
بعد  لوله خالء  به صورت  فوتون  تکثیرکننده  نتیجه، یک  است. در 
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الکترون ها  می گیرد.  قرار  تالیوم  فعال ساز  با  سدیم  یدید  بلور  از 
اولین آند میانجی  به دلیل پتانسیل داخل لوله خالء بین کاتد و 
انرژی  شتاب،  این  اثر  در  و  می گیرند  شتاب  دارد  نام  داینود  که 
جنبشی کسب نموده و به نوبه خود تعداد بیشتری از الکترون ها را 
در داینود تولید می کنند، این فرآیند تقریبا 10 بار تکرار می شود 
اصلی  تعداد  در  برابر(   106 )تا  توجهی  قابل  افزایش  به  منجر  و 
داینودهای  بین  ولتاژ  به  بستگی  افزایش  این  می شود.  الکترون ها 
جمع  آند  در  فوتون  تکثیرکننده  خروجی  سیگنال  دارد.  متوالی 
می شود )شکل 3(. مقدار این سیگنال به طور مستقیم متناسب با 

انرژی پرتوهای ایکس اولیه است ] 7 و 8[.

]8[ NaIز)Tl(  شکل 3: نمايی از آشکارساز سوسوزن

آشکارساز  دو  هر  اوقات  گاهی  شد،  ذکر  قبال  که  همان طور 
سوسوزن و تناسبی می توانند به طور هم زمان در یک ترتیب پشت 
سر هم برای محدوه زیادی از طول موج هایی که همپوشانی دارند 
به کار گرفته شوند که در این مورد، تابش هایی که جذب آشکارساز 
مسیر  ادامه  در  که  سوسوزن  آشکارساز  وارد  نمی شوند  تناسبی 

تابش ها واقع شده است، می شوند )شکل 4( ]4[.

شکل 4: نمايی از يك آشکارساز شمارنده تناسبی و آشکارساز سوسوزن 
به صورت متوالی ]4[

   مقايسه آشکارساز طیف سنج تفکیك انرژی
   WDX با طیف سنج تفکیك طول موج EDX 

گرفته  کار  به  آشکارسازهای  بیشتر  شد  گفته  که  همان طور 
آشکارسازهای   EDX انرژی  تفکیک  برای دستگاه طیف سنج  شده 
آشکارسازهای  از  محدودی  و  خاص  موارد  در  هستند،  نیمه رسانا 
تناسبی گازی، گایگر مولر و سوسوزن و Hgl2 نیز در این طیف سنج 

استفاده می شود. از طرف دیگر، آشکارسازهای مورد استفاده برای 
سوسوزن ها  و  گازی  تناسبی  آشکارسازهای  نوع  از  بیشتر   WDS
نیمه رسانای آشکارساز  از  محدودی  و  موارد خاص  در  که  هستند 

Hgl2 و در نسل جدید WDXها از آشکارساز گایگر مولر استفاده 
می شود.

مسئله مهم در این بین، مقایسه این دو آشکارساز با یکدیگر و 
یا قوت آن ها است. تصمیم گیری نهایی در به  بررسی نقاط ضعف 
به محدوده  یا هر دوی آن ها  و  این آشکارسازها  از  کارگیری یکی 

کاربرد آزمایشگاه و نیاز متقاضیان مربوط است.

   قدرت تفکیك انرژی
مختلف،  انرژی های  با  ذرات  شناسایی  در  آشکارساز  توانایی 
نام دارد. چگونگی عملکرد آشکارساز که  انرژی24   قدرت تفکیک 
سیگنال  توزیع  پهنای  با  می رود  کار  به  انرژی  اندازه گیری  برای 
اندازه گیری  منحنی  بیشینه  نیم  در  پهنا  این  می شود،  مشخص 
25 نشان داده می شود. با توجه به شکل )5(، هر 

 FWHM شده و با
بهتر  تفکیک  قدرت  باشد  کمتر  سیگنال  پیشینه  نیم  پهنای  چه 
خواهد بود و از طرف دیگر، با افزایش پهنا قدرت تفکیک کاهش 

می یابد.

]9[ FWHM شکل 4: شکل 5: نمايی از پهنای سیگنال در نیم بیشینه يا

قدرت  در   WDS و   EDS دستگاه  دو  بین  تفاوت  مهم ترین 
تفکیک آن ها است. قدرت تفکیک انرژی آشکارساز EDS ضعیف 
از  زیادی  محدوده  در  ایکس  پرتو  انرژی  دیگر،  عبارت  به  است؛ 
 eV عرض  به  پهن  پیک  یک  به صورت  زیاد،   FWHM با  انرژی 
تنها تشخیص خطوط  نه  این موضوع  200-100 آشکار می شود. 
نزدیک به هم را غیرممکن می سازد بلکه ارتفاع پیک را نیز کاهش 
انرژی  سیگنال   WDS آشکارسازهای  در  دیگر،  از طرف  می دهد. 
 2-10 eV کم به عرض FWHM به صورت خط واضح و باریک با
دیده  که  همان طور   )6( شکل  در  مثال،  برای  می شود.  مشخص 
می شود، آلیاژ Pt-Au-Nb با استفاده از هر دو آشکارساز EDS و 
 EDS آشکارسازی شده است. به دلیل قدرت تفکیک پایین WDS
ر)eV 100 تا 200( تنها یک پیک با پهنای زیاد قابل مشاهده بوده 

که دارای همپوشانی زیادی در این ناحیه است. از طرف دیگر، در 
آنالیز با WDS می توان مشاهده نمود که شش خط انرژی مختلف 
پرتو ایکس با کمترین همپوشانی به طور کامل از یکدیگر تشخیص 

داده شده است ]10[.
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]10[ Pt-Au-Nb مربوط به آلیاژ WDS و EDS شکل 6: مقايسه دو طیف

   نسبت پیك به نويز و آنالیز كمی
در دستگاه EDS به دلیل نویز نسبتاً زیاد، نسبت پیک به نویز 
کم تر بوده و به همین دلیل ممکن است پیک های ضعیف نزدیک به 
پیک های بلندتر محو شوند. از طرف دیگر، پایین بودن قدرت تفکیک، 
آنالیز کمی است. در حالی که در دستگاه  بر محدود کردن  دلیلی 
WDS باالتر بودن نسبت پیک به نویز به همراه قدرت تفکیک بهتر 
آنالیزهای کمی با دقت خوبی را امکان پذیر می کند. نرخ شمارش در 
دستگاه WDS ده برابر دستگاه EDS است. البته با طراحی و ساخت 
تقویت کننده سیگنال ها برای آشکارسازهای EDS، این موضوع بهبود 
یافته  است و می توان آنالیز نیمه کمی از سطح نمونه مورد مطالعه را 
انجام داد اما با این حال، هنوز دقت آنالیز نیمه کمی در آشکارساز 

EDS در مقایسه با آشکارساز WDS مورد قبول نیست.

   سرعت آنالیز و طیف خروجی
انرژی های  با  ایکس  پرتوهای   EDX دستگاه  در  که  آنجایی  از 
مختلف به صورت هم زمان جمع آوری می شوند، می توان ظرف مدت 
چند دقیقه یک طیف کامل و یک آنالیز کیفی بدست آورد. به عبارتی، 
عناصر اصلی موجود در یک نمونه نامشخص با سرعت بسیار خوبی 
مشخص می شوند. اما در WDX به دلیل اینکه آشکارساز از پراش 
استفاده می کند آشکارسازی هر خط، فقط در یک زاویه بلور θ صورت 
نمی گیرد بلکه در چند زاویه بلور θ انجام می شود ؛ بنابراین، ممکن 
است تا 7 یا 8 مرتبه پراش برای یک خط اصلی پرتو ایکس وجود 
داشته باشد و طیف نهایی حاوی خطوط بیشتری نسبت به طیف 
ساده EDS باشد. به طور کلی، سازوکار دستگاه به علت تغییر θ در 

بلور و آشکارساز روی دایره رولند باشند پیچیده است و  حالی که 
اسکن تمام طول موج ها به زمان طوالنی تری نیاز دارد ]11[.

   محدوه آنالیز
آشکارسازهای  از  بسیاری   EDX طیف سنجی  دستگاه  در 
جذب  و  برلیومی  پنجره  وجود  دلیل  به   Si )Li(ر  مانند  نیمه رسانا 
پرتوهای ایکس کم انرژی قادر به شناسایی عناصر سبک تر از سدیم 
از  نازک  بسیار  پنجره های  از  استفاده  نیستند. هر چند   )z  ≤  11(
جنس پلیمر، الماس، نیترید بور و نیترید )و گاهی عدم استفاده از 
پنجره( در آشکارسازهای نیمه رسانا، آشکارسازی عناصر از بور )5 
 WDX را امکان پذیر ساخته است. در خصوص طیف سنج های )ᴢ ≤
از  استفاده  و  گازی  تناسبی  آشکارسازهای  از  استفاده  درصورت 
پنجره هایی از جنس دیگر مانند پنجره های پلیمری و عبور پرتوهای 
انرژی پایین تر، آشکارسازی عناصر بیشتری شامل بور تا  با  ایکس 
اورانیوم امکان پذیر است. اما در خصوص آشکارسازهای سوسوزنی با 

پنجره برلیومی این محدودیت همچنان پا برجاست.

   دمای نگهداری
کاهش  و  آشکارساز  بلور  به منظور حفظ   Si )Li(ر  آشکارساز  در 
در  HPGe ها  در  و  دائم  به صورت  آشکارساز  باید  دستگاه  در  نویز 
هنگام روشن بودن دستگاه باید در دمای 196- درجه سانتی گراد 
این وجود در نسل  با  دارد.  به همراه  نگهداری شود که مشکالتی 
جدید آشکارسازهای نیمه رسانا مانند SDD این قضیه صادق نیست 
و می توان آن ها را در دمای محیط نگهداری نمود. از طرف دیگر، 
هر  در  می توان  را  سوسوزن  و  گازی  یعنی   WDX آشکارسازهای 

دمای دلخواه نگه داشت ]7[.

   ابعاد و قیمت دستگاه
درصورت عدم وجود بلور تجزیه کننده به دستگاه چرخش صفحه 
بلور و آشکارکننده نیازی نیست، بنابراین طیف سنج EDX می تواند 
فشرده تر از طیف سنج بلوری و با قیمت مناسب تر ساخته شود و نمونه ها 
بسیار نزدیک به آشکارساز قرار بگیرند بنابراین، شدت پرتوهای ایکس 
ورودی تا 100 برابر افزایش یافته و به طور بسیار موثری جمع آوری 
باید به حد کافی  می شوند. درخصوص طیف سنج WDX آشکارساز 

بزرگ باشد و پیچیدگی آن باعث هزینه زیاد می شود ]11[.

انواع مختلفی از آشکارسازها در طیف سنجی پرتو ایکس ساطع شده در میکروسکوپ الکترونی به کار گرفته می شود به طوری 
که برای آنالیز با استفاده از طیف سنج تفکیک کننده انرژی به طور معمول انواع مختلفی از آشکارسازهای نیمه رسانا و در موارد 
خاص تر آشکارسازهای گازی و سوسوزن مورد استفاده قرار می گیرند و به منظور آنالیز با استفاده از طیف سنج تفکیک کننده طول 
موج، بیشتر آشکارسازهای گازی و تناسبی مناسب تر هستند. در دستگاه های جدید میکروسکوپ الکترونی روبشی و الکترون 
مایکروپروپ، دستگاه های EDS به کار برده شده اند که به عنوان دستگاه های کیفی، با سرعت قابل توجه ای، عناصر شناسایی می شوند. 
طیف سنج های EDS برای آنالیز کمی از نمونه مناسب نیستند زیرا به طور ذاتی این آشکارسازها، در ولتاژهای پایین صفر تا 10 
کیلوولت، تفکیک پذیری ضعیفی داشته و همچنین کمترین نسبت شمارش را نسبت به آشکارسازهای WDS دارند. البته با طراحی 
و ساخت تقویت کننده سیگنال ها برای آشکارسازهای EDS، این موضوع بهبود یافت و می توان آنالیز نیمه کمی از سطح نمونه مورد 
مطالعه را انجام داد اما با این حال، هنوز دقت آنالیز نیمه کمی در آشکارساز EDS در مقایسه با آشکارساز WDS مورد قبول نیست. 

به طور کلی، EDS برای آنالیز کیفی سریع مناسب است در حالی که WDS می تواند نتایج کمی بهتری به ما بدهد.
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 1. کارشناس ارشد فیزیک، دانشگاه بوعلی سینای همدان،گروه 
مهندسی مواد

2. کارشناس فیزیک، دانشگاه شیراز،گروه مهندسی مواد
3. کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی، مرکز تحقیقات فرآوری 

مواد معدنی ایران
4. عضو کارگروه تخصصی SEM شبکه آزمایشگاهی

5. Energy Dispersive Spectroscopy (EDS)
6. Wavelength Dispersive Spectroscopy (WDS)
7. lithium (Si(Li))
8. Silicon Drift Detectors (SDD)
9. High Purity Germanium (HPGe)
10. Scanning Electron Microscope (SEM)
11. Secondary Electron
12. Backscattered Electron
13. Auger Electron
14. Energy Dispersive X-ray (EDX)
15. Energy Dispersive Analysis of X-ray (EDAX)
16. Wavelength Dispersive X-ray (WDX)

17. Wavelength Dispersive Analysis of X-ray 
(WDAX)
18. Overlap
19. Polypropylene
20. Flow Proportional Counter (FPC)
21. Sealed Proportional Counter (SPC)

22.  به نوار ما بین نوار ظرفیت و نوار رسانش، نوار اکسیتون 
می گویند.

23.  به الکترون حفره ای که در نوار رسانش و نوار اکسیتون تشکیل 
شده می گویند.

24. Energy Resolution
25. Full Width at Hail Maximum
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