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تفکیک  طیف سنج  روبشی،  الکترونی  میکروسکوپ 
آشکارساز  موج،  طول  تفکیک  طیف سنج  انرژی، 

نیمه رسانا، آشکارساز گازی، آشکارساز سوسوزن.

واژه های کلیدی

نویسندگان

مریم خانی نور1و4 *
 بهناز کاوه2و4، رقیه ذبیحی3و4
M_khaninoor@yahoo.com

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.
پرتوهای  انرژی  نظر  مورد  خروجی   )15EDAX یا   14EDX( انرژی  تفکیک  طیف سنج  دستگاه  در  کلی،  به طور 
عناصر  حاصل،  طیف  رسیده اند.  آشکارساز  به  مستقیم  به صورت  و  شده  ساطع  نمونه  از  که  است  مشخصه ای  ایکس 
موجود در نمونه را به کمک انرژی تعیین می کند. از طرف دیگر، دستگاه طیف سنج تفکیک طول موج )16WDX یا 
17WDAX( با استفاده از پراش براگ که ما بین نمونه و آشکارساز اتفاق می افتد و با توجه به زاویه مناسب برای پرتو 
با  ایکس، نمونه را شناسایی می کند. بدین منظور آشکارساز، نمونه و بلور روی محیط یک دایره قرار می گیرند که 

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 مقایسه 
آشکارسازهای سامانه های 
تفکيك انرژی و تفکيك 
طول موج در ميکروسکوپ 
الکترونی روبشی 
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انواع آشکارسازها   

به طور کلی براساس چگونگی ساخت و عملکرد، آشکارسازها به سه 
نوع کلی تقسیم می شوند:
  آشکارسازهای گازی18

  آشکارسازهای سوسوزن19 )جرقه زن(
  آشکارسازهای نیمه رسانا20

  آشکارسازهای گازی: با استفاده از یونش تولید شده از تابش، 
چنین  معموال  می کنند.  کار  می کند،  عبور  گاز  یک  از  که  وقتی 
پتانسیل  یک  آن ها  بین  که  است  الکترود  دو  دارای  شمارنده ای 
الکتریکی برقرار می شود. فضای بین الکترودها را با استفاده از گاز پر 
می کنند. تابش یوننده با عبور از فضای بین الکترودها، تمام یا بخشی 
از انرژی خود را با تولید زوج های الکترون-یون از دست می دهد. هم 
الکترون ها و هم یون ها حامل های باری هستند که تحت تاثیر میدان 
الکتریکی حرکت می کنند. حرکت آن ها جریانی در الکترودها القاء 
می کند که می توان آن را اندازه گرفت و یا با استفاده از الکترونیک 

پالس  یک  به  تبدیل  را  تابش  از  شده  تولید  بار  می توان  مناسب 
کردکه در این صورت، تک تک ذرات قابل شمارش هستند. به طور 
کلی، براساس رابطه ای بین ولتاژ الکتریکی دو سر الکترودها و بار 
جمع آوری شده، پنج ناحیه برای آشکارسازهای گازی در نظر گرفته 
شمارنده های  یونش21،  اتاقک های  نظیر  آشکارسازهایی  و  می شود 
تناسبی22 و گایگر-مولر23 با توجه به ناحیه ولتاژی که در آن کار 

می کنند از جمله این آشکارسازها هستند ]6[.

شکل 2: نمایی ازآشکارساز گازی ]7[

چرخش آشکارساز ابتدا زوایای مورد نظر و به دنبال 
طول   nλ ر=   2dsinθ یعنی  براگ  رابطه  طبق  بر  آن 
موج های پرتو ایکس مشخص می شوند. طیف حاصل، 
موج ها  طول  کمک  به  را  نمونه  در  موجود  عناصر 
دستگاه های  از  برخی  روی  ]1و2[.  می کند  تعیین 
طیف سنج های  از  یکی  تنها  الکترونی  میکروسکوپ 
حالی  در  می شوند  نصب  دلخواه  به   WDS و   EDS
دنبال  به  که  میکروسکوپ ها  از  دیگری  گروه  در  که 
این  بیشتری هستند هم زمان هر دوی  با دقت  آنالیز 

طیف سنج ها نصب خواهند شد ]2و3[.

شکل 1: الف( دستگاه طیف  سنج تفکیک طول موج ب( دستگاه طیف سنج تفکیک انرژی ]4و5[
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موادی  تهییجی(:  یا  )جرقه زن  سوسوزن  آشکارسازهای    
از آن ها می گذرد  یوننده  تابش  وقتی  گاز که  مایع،  هستند جامد، 
تولید  جرقه زن  در  که  نوری  مقدار  می کنند.  نور  یا  جرقه  تولید 
می شود بسیار اندک است، پیش از اینکه بتوان آن را به صورت یک 
پالس یا هر روش دیگری نگاشت باید تقویت شود. تقویت یا تکثیر 
نور جرقه زن با وسیله ای به نام تکثیر کننده فوتون صورت می گیرد. 
کار یک شمارنده سوسوزن را می توان به دو مرحله مهم تقسیم کرد:

1. جذب انرژی تابش فرودی به وسیله جرقه زن و تولید فوتون هایی 
در بخش مرئی طیف الکترومغناطیس.

2. تقویت نور با تکثیرکننده فوتون و تولید پالس خروجی.
آن ها  در  رفته  کار  به  ماده  نوع  براساس  سوسوزن  آشکارسازهای 
تقسیم  گازی  و  آلی  )بلوری(،  غیرآلی  سوسوزن های  گروه  سه  به 

می شوند ]6[.

شکل 3: نمایی از آشکارساز سوسو  زن ]7[.

  آشکارسازهای نیمه رسانا: آشکارسازهایی هستند که تقریبا 
می کنند.  کار  گازی(  آشکارساز  )نوعی  یونش  اتاقک های  مانند 
حامل های بار در نیمه رساناها برخالف شمارنده های گازی، الکترون 
باند  از  الکترون ها  از  انتقال تعدادی  نتیجه  بلکه در  و یون نیستند 
ظرفیت به باند هدایت و ایجاد حفره24 در باند ظرفیت، از الکترون 
و حفره تشکیل می شوند. تعداد جفت های الکترون-حفره متناسب 
تاثیر  تحت  است.  نیمه  هادی  به  تابش  از  انتقالی  انرژی  مقدار  با 
الکترودها  سمت  به  حفره ها  و  الکترون ها  الکتریکی،  میدان  یک 
حرکت کرده و حرکت آن ها جریانی در الکترودها القاء می کند که 
می توان آن را اندازه گرفت. حفره ها جای خالی الکترون ها بوده و 
مقدار  که  آنجایی  از  می کنند.  حرکت  الکترون ها  در خالف جهت 
و  بوده  الکترون-حفره مشخص  یک جفت  ایجاد  برای  الزم  انرژی 
اندازه گیری  با  می توان  نیست،  وابسته  برخوردی  تابش  انرژی  به 
تعیین  را  برخوردی  تابش  شدت  الکترون-حفره ها،  جفت  تعداد 
نمود. در آشکارسازهای نیمه رسانا، انرژی الزم به منظور تولید جفت 
الکترون-حفره در مقایسه با آشکارسازهای گازی بسیار کم است. در 
آشکارسازهای نیمه رسانا تنوع آماری ارتفاع سیگنال کوچکتر بوده و 
در نتیجه قدرت تفکیک انرژی بسیار باال است. امتیازهای دیگر این 
آشکارساز عبارتند از: پاسخ خطی در گستره وسیعی از انرژی، بازده 
باالتر به ازای یک اندازه معین به علت چگالی باالی ماده جامد که 
در ساختمان آن ها به کار می رود، امکان ساختن آن ها به شکل های 
توانایی کار در خالء و  پالس،  هندسی خاص، زمان خیزش سریع 

درنهایت، حساس نبودن به میدان های مغناطیسی.
تعیین  نقش  بلور  آماده سازی  چگونگی  و  شکل  اندازه،  نوع، 

کننده ای را در کار آشکارسازهای نیمه رسانا دارند. به دلیل استفاده 
در  ماده  آماده سازی  متفاوت  روش های  یا  مختلف  ماده های  از 
دارند  وجود  نیمه رسانا  آشکارسازهای  از  مختلفی  انواع  آشکارساز، 
ر، HPGe و غیره. 

26Gi ر)Li( ر ،Si ر)Li(  ،25مانند آشکارسازهای سدسطحی
کارسازترین آشکارسازهای نیمه رسانا از سیلیسیوم و ژرمانیوم ساخته 
می شوند. مهم ترین برتری آشکارسازهای نیمه رسانا در مقایسه با دیگر 
آشکارسازها، قدرت تفکیک انرژی بسیار باال، یعنی توانایی آن ها در 

تفکیک انرژی ذرات از میان یک طیف چند انرژی است ]6[.

شکل 4: نمایی ازآشکارساز نیمه رسانا ]8[

  آشکارسازطیف سنج تفکیک انرژی     

به طور معمول به دلیل اینکه آشکارسازهای نیمه رسانا دارای قابلیت 
دستگاه  برای  آن ها  از  هستند  انرژی  تفکیک پذیری  باالی  بسیار 
طیف سنج تفکیک انرژی استفاده می شود. آشکارسازهای پرتو ایکس 
که  شوند  ساخته  متفاوت  کاربردهای  با  مختلفی  مواد  از  می توانند 
برای کار با میکروسکوپ الکترونی روبشی تقریبا همیشه مواد انتخاب 
شده سیلیسیوم یا ژرمانیوم هستند. سه نوع مختلف آشکارسازهای 
نیمه رسانا یعنی Si)Li(، HPGe و SDD که در دستگاه EDX استفاده 
می شود در این قسمت بررسی خواهند شد. سیلیسیوم اغلب بعد از 
خالص سازی، یک الکترون پذیرنده اضافی دارد بنابراین، به طور عمده 
لیتیوم با یک الکترون دهنده به منظور جبران پذیرنده اضافی روی آن 
سوق داده شده است تا به مواد ذاتی خواص مقاومتی باال را بدهد. این 
فرآیند منجر به ساخت آشکارساز سیلیسیوم-لیتیوم )Si)Li می شود. 
از طرف دیگر، ژرمانیوم می تواند به اندازه کافی خالص ساخته شود تا 
به عنوان آشکارساز ژرمانیومی فوق خالص به کار گرفته شود. درنهایت 
نسل جدیدی از آشکارسازهای رانشی سیلیسیوم براساس سیلیسیوم 

خالص کار می کنند ]9و10[.

Si)Li( آشکارساز سیلیسیوم-لیتیوم  
از  ناخالصی  بلور سیلیسیوم که مقدار جزئی  از یک   EDS دستگاه 
در  که  شده است  تشکیل  شده،  داده  سوق  آن  روی  لیتیوم  عنصر 
انتهای یک میله  اصطالح به آن سیلی گفته می شود. این بلور در 
با  مایع  نیتروژن  داخل  میله  این  دیگر  انتهای  و  نصب شده  مسی 
مجموعه،  تمام  است.  گرفته  قرار  سانتی گراد  درجه   -197 دمای 
داخل یک محفظه خالء قرار می گیرد )شکل5(. پرتو ایکس گسیل 
شده از سطح نمونه، از طریق یک پنجره برلیومی وارد طیف سنج 
آشکارساز،  بلور  به  ایکس  پرتو  برخورد  هنگام  در   .]11[ می شود 
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و  شده  جمع آوری  که  می شوند  ایجاد  الکترون-حفره ها  جفت 
به صورت سیگنال شناسایی می شوند. این سیگنال در FET تقویت 
اولیه شده و به یک سیگنال ولتاژ تبدیل می شود و در حین عبور از 
آشکارساز به سمت پردازشگر سیگنال27 تقویت بیشتری می شود. 
این سیگنال آنالوگ توسط یک تبدیل کننده آنالوگ به دیجیتال28 
به سیگنالی دیجیتال تبدیل شده و درنهایت، به داخل آنالیز کننده 
به عنوان  MCA است که  این محتوای  چند کاناله29 وارد می شود. 

طیف نهایی روی صفحه نمایش کامپیوتر نشان داده می شود.

شکل 5: الف( ظاهر فیزیکی آشکارساز و الکترونیک پیش تقویت کننده های 
]2[ Si)Li( جزئیات نصب بلور )وابسته ب

 پنجره برلیومی30
 پنجره برلیومی با مقاومت بسیار زیاد به ضخامت μm 8 در جلوی 
بلور قرار گرفته، در حالی که در برابر پرتو ایکس شفاف بوده و آن 
را عبور می دهد. وجود این پنجره برای جلوگیری از ورود آلودگی 
ضروری است، اما به شدت بخش زیادی از پرتوهای ایکس کم انرژی 
یعنی با انرژی کمتر از KeV 1 را جذب کرده و آشکارسازی عناصر 
پرتوهای  آشکارسازی  تنها  به طوری که  را مشکل می کند،  سبک 

ایکس عناصر بزرگ تر از سدیم Z≤11 امکان پذیر است.

 Si)Li(بلور آشکارساز 
به منظور توضیح در خصوص بلور آشکارساز )Si)Li آشنایی بیشتر 
با نیمه رساناها ضروری به نظر می رسد. به طور کلی نیمه رساناها به 

دو نوع تقسیم می شوند:
تعداد  و  بوده  ناخالص  ماده  هرگونه  فاقد  ذاتی31:  نیمه رسانای   .1

الکترون و حفره یکسانی دارند.
2. نیمه رسانای غیر ذاتی32: مقداری ناخالصی به آن ها اضافه شده و 
نیمه رسانای  الکترون و حفره غیریکسان می شود.  تعداد  نتیجه  در 
سه  عنصر  یک  با  ظرفیتی  چهار  نیمه رسانای  آالییدن  با  غیرذاتی 
سه  گروه  از  شده  اضافه  عنصر  اگر  می آید.  پدید  ظرفیتی  پنج  یا 
 Possitive)ی  P باشد، تعداد حفره ها بیشتر بوده و نیمه رسانا از نوع
یا پذیرنده الکترون آزاد( و اگر عنصر اضافه شده از گروه پنج باشد 
تعداد الکترون ها بیشتر است و نیمه رسانا از نوع N ی )Negative یا 

بخشنده الکترون آزاد( نامیده می شود ]6[.
آشکارساز )Si)Li شامل یک بلور سیلیسیوم با خلوص باال است که 
معموال به شکل استوانه ای با قطر 10 تا 16 و عمق 3 میلی متر )گاهی 
اوقات تا 5 میلی متر( ساخته شده است. در حالت عادی سیلیسیوم 
ماده ای نیمه رسانا با چهار الکترون در نوار ظرفیت33 است که با افزودن 

مقدار بسیار کمی ناخالصی از جنس بور )گروه سوم(، به نیمه رسانای 
غیرذاتی از نوع P تبدیل شده و قابلیت رسانایی الکتریکی پیدا می کند. 
اتم های بور اضافه شده الکترون کافی برای جفت شدن به طور کامل با 
چهار اتم سیلیسیوم مجاورشان را ندارند؛ بنابراین، تراز پذیرنده ای34 را 
بین نوار ظرفیت و نوار رسانش35 سیلیسیوم ایجاد می کنند به طوری 
که الکترون های نوار ظرفیت می توانند به راحتی برانگیخته شده و به 
تراز پذیرنده بروند و حفره هایی را در نوار ظرفیت بر جای بگذارند. 
سپس با اعمال ولتاژ باالی بایاس36 به دلیل حرکت این حفره ها، بلور 
بلور  لیتیوم در قسمت عقبی  اتم های  ابتدا  ادامه  رسانا می شود. در 
پخش می شوند )الیه پخش لیتیوم در شکل )6((. سپس در دماهای 
باال )100 درجه سانتیگراد( و تحت ولتاژ بایاس اعمال شده کسری 
لیتیوم  اتم های  بلور سیلیسیوم پخش می شوند.  اتم ها درون  این  از 
حفره های  از  بخشی  با  هستند  اضافی  الکترونی  حامل  یک  هر  که 
موجود در سیلیسیوم ترکیب شده وآن ها را خنثی می کنند که نتیجه 
آن، ناحیه ای با عنوان ناحیه تهی است.در واقع، پیوند p-n با پخش 
لیتیوم در سیلیسیوم تشکیل شده و در نهایت بلور )Si)Li  از 3 ناحیه 

تشکیل می شود:
1. الیه پخش لیتیوم که به صورت رسوبی است )احتماال با ضخامت 

300 میکرون( و اتصال الکتریکی را در عقب بلور برقرار می کند.
2. ناحیه تهی37 )عمق تهی( بسیار وسیع که در آن تعداد حفره ها به 
دلیل خنثی سازی اتم های ناخالص نوع p با استفاده از فرآیند پخش 
لیتیوم، به شدت کاهش یافته است. این قسمت، حجم فعال )اندازه 
واقعی( آشکارساز است که برخورد پرتو ایکس در آن تشخیص داده 

می شود.
3. الیه بسیار نازک سیلسیومی )احتماال بین 0/03 تا 0/1 میکرون( 
اتم های  اثر مخرب  این الیه  در قسمت جلوی آشکارساز است. در 
نگرفته  قرار  لیتیوم  سوق  فرآیند  تحت  کامل  به طور  بور،  ناخالص 
ناخواسته میان منبع پرتو  است و شامل یک جذب کننده اضافی 

ایکس و حجم فعال بلور است.
یک اتصال الکتریکی ثانویه در قسمت جلویی بلور آشکارساز )عالوه 
این  است.  نیاز  مورد  شد(  اشاره  آن  به  باال  در  که  لیتیوم  الیه  بر 
الیه با پوشش دهی یک الیه بسیار نازک طال )0/02 میکرون( روی 
ولتاژ  یک  به  جلو  الکتریکی  اتصال  می شود.  ایجاد  جلویی  سطوح 
بایاس منفی بین 500 تا 1000 ولت متصل است. اتصال عقب )الیه 
لیتیوم( به ورودی یک پیش تقویت کننده سیگنال )ترانزیستور اثر 

میدانی( وصل شده است ]11[.

]11[ Si)Li( شکل 6: سه الیه تشکیل شده در بلور آشکارساز
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برهم کنش پرتو ایکس با بلور )Si)Li: پرتوهای ایکس ورودی به بلور 
آشکارساز، انرژی خود را به الکترون ها داده و باعث گذار آن ها به 
نوار رسانش و در نتیجه ایجاد الکترون و حفره می شوند. به منظور 
انرژی   3/8 eV به  الکترون-حفره در سیلیسیوم  ایجاد یک جفت 
نیاز است. در اثر ولتاژ بایاس الکترون های نوار رسانش به سرعت 
به سمت عقب آشکارساز حرکت کرده و حفره های مثبت مربوطه 
الکترونیک  با  می کنند.  حرکت  جلو  اتصال  سمت  به  آرامی  به 
با  که  می کند  تولید  را  سیگنالی  و  شده  جمع آوری  بار  مناسب 
به صورت  سیگنال  این  می شود.  آشکارسازی  تقویت کننده  پیش 
یک تابع پله ای است و اندازه هر پله با تعداد الکترون های یونیزه 
شده و تعداد الکترون های یونیزه شده با انرژی اشعه ایکس ورودی 

متناسب است ]11[.

 موازی ساز38
تا به امروز ساختارهای متفاوتی از بلور سیلیسیومی ارائه شده که 
قسمت  ساختارهاست.  این  جمله  از  استوانه ای  یا  و  شیاردار  نوع 
از  استفاده  با  شده  پخش  سیلیسیوم  نوع  از  )هسته(  بلور  مرکزی 
بلور  مرکزی  ناحیه  به  که  ایکسی  پرتو  فوتون های  و  است  لیتیوم 
)هسته( برخورد می کنند، بارهای الکترونی را ایجاد کرده که به طور 
موثری در قسمت اتصال پشتی جمع خواهند شد. قسمت بیرونی 
بلور )لبه( از سیلیسیوم نوع P است که اثر مخرب اتم های ناخالص 
از فرآیند پخش کردن لیتیوم جبران  با استفاده  بور، به طور کامل 
اشعه  برخورد  با  که  الکترون هایی  از  بخشی  یا  تمام  نشده است. 
سیلیسیوم  از  استفاده  با  آمده اند  وجود  به  قسمت  این  به  ایکس 
نوع P به دام افتاده و جذب حفره ها شده و در نتیجه آشکارسازی 
نمی شوند، در حالی که در دسترس داشتن تمام الکترون های حاصل 
از یونیزاسیون به منظورآشکارسازی مورد نظر است. این مورد بسیار 
نامطلوب است چون نسبت پیک به نویز را کاهش می دهد که یک 
به  باید  معقول  کارایی  به  برای دستیابی  تلقی می شود.  مهم  ایراد 
برسد.  حداقل  به  آشکارساز  بیرونی  قسمت  در  الکترون  دام اندازی 
ساده ترین روش، موازی کردن باریکه اشعه ایکس است، به گونه ای 
صورت  بلور  مرکزی  قسمت  در  تنها  ایکس  اشعه  برخوردهای  که 
به عنوان  باید  خارجی  موازی ساز  بنابراین،  شوند.  آشکار  و  گرفته 

قسمت اصلی آشکارساز شمرده شود.

39)FET( ترانزیستور اثر میدان 
به  آزاد شده  بار  تقویت سیگنال است که  فرآیند،  از  اولین مرحله 
 وسیله پرتو ایکس در بلور را اندازه گرفته و آن را به ولتاژ خروجی 
تبدیل می کند. به طور کلی یک ترانزیستور اثر میدان، تغییرات در بار 
را به تغییرات وسیع تری در ولتاژ تبدیل می کند )شکل 7-الف(. در 
طی این فرآیند، بارها در خازن فیدبک )بازخورد( افزایش می یابند. 
پله های تیز در ولتاژ در حال افزایش، به دلیل بارهایی است که از 
برخورد هر پرتو ایکس به وجود آمده اند. اندازه پله های ولتاژ با انرژی 
پرتو ایکس ورودی متناسب است. این بار انباشته شده باید به صورت 
دوره ای برگشت داده شده تا از اشباع پیش تقویت کننده  جلوگیری 
شود. در مرحله بعد، وجود یک پیش تقویت کننده40 باعث افزایش 

یافتن شدت سیگنال های ولتاژ خواهد شد ]12[.

شکل 7: الف( تصویری از بلور و FET در آشکارساز )Si(Li )ب( نمودار پله ای 
]12[ FET ولتاژ در

  سیستم خنک کننده آشکارساز
لیتیوم ها  الکترون–حفره ها و همچنین  به  وسیله جفت  حرارتی که 
در طی پخش شدگی در سیلیسیوم ایجاد شده باعث تولید یکسری 
نویزهای حرارتی می شود که تفکیک پذیری را کاهش می دهد که 
باید تا حد امکان کاهش یابد. از طرف دیگر، در دمای اتاق تحرک 
اتم های لیتیوم چنان است که در اثر سوق و رفتن به موقعیت هایی 
ته نشینی  اثر  آنها می شود و در  از دست دادن کارایی  به  که منجر 
دایم آنها آشکارساز آسیب می بیند. در نتیجه، تحرک اتم های لیتیوم 
و پخش شدگی آن ها باید در یک مرحله منجمد صورت گیرد .به این 
منظور از نیتروژن مایع با دمای 197- درجه سانتی گراد استفاده کرده 
و آشکارساز را در آن نگهداری می کنیم. نکته قابل توجه این است که 
حتی درصورت خاموش بودن دستگاه نیز آشکارساز باید در نیتروژن 

مایع غوطه ور باشد ]6[.

 )SDD(آشکارساز رانش سیلیکون  
در سال های اخیر، آشکارسازی تفکیک انرژی اشعه ایکس، از نوع 
است  کرده  کسب  را  فراوانی  محبوبیت   )SDD( سیلیکونی  رانش 
و استفاده از آشکارسازهای قدیمی و مرسوم سیلیسیوم-لیتیوم تا 
حدودی کاهش یافته است وSDD ها آشکارسازهای برگزیده برای 
نسل های  آخرین  طراحی  در  اخیر  پیشرفت های  هستند.   EDS
آشکارسازهای SDD باعث ایجاد مزیت هایی مانند عدم استفاده از 
نیتروژن مایع، قدرت تفکیک انرژی بسیار باال در سرعت های باالی 
افزایش منطقه فعال آشکارساز  شمارش گردیده است و همچنین 
باعث جمع آوری تعداد داده بیشتر در زمان های کوتاهتر، ولتاژهای 

برانگیختگی پایین تر، در شرایط نرمال SEM شده است.

:)SDD( اجزای تشکیل دهنده آشکارساز رانش سیلیکون 
برای  ایکس  اشعه  که  است  محدود کننده  دریچه ای  موازی ساز: 
تضمین  موازی ساز  کند.  عبور  آن  از  باید  آشکارساز  به  رسیدن 
باریکه  از  استفاده  با  که  ناحیه ای  از  فقط  ایکس  پرتو  که  می کند 
الکترونی تحریک شده است، دریافت می شود و اشعه ایکس منحرف 
شده از دیگر قسمت های محفظه میکروسکوپ آشکارسازی نشده 

و در آنالیز شرکت نمی کند ]10[.
دریچه الکترون41: الکترون هایی که به آشکارساز نفوذ می کنند باعث 
می شوند.  حد  از  بیش  اندازه گیری  سری  یک  و  زمینه  تابش های 
دریچه الکترونی یک آهنربای دایم42 است که الکترون های عبوری 
شدت  به  را  شوند  زمینه  تابش های  ایجاد  باعث  می توانند  که  را 
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منحرف می کند. این دریچه تنها در آشکارسازهایی با پنجره های 
ضخیم تر،  برلیومی  پنجره های  هستند،  نیاز  مورد  نازک  پلیمری 
جذب  موثری  به طور  را   1  KeV از  کمتر  انرژی  با  الکترون های 

می کند ]10[.
ایجاد می کند تا ضمن عبور پرتوهای ایکس کم  یک مانع  پنجره: 
انرژی، خالء آشکارساز حفظ شود. دو نوع ماده در ساخت پنجره 
مقاوم  بسیار  که  برلیوم  جنس  از  پنجره هایی   -1 می رود.  کار  به 
 E  ≥  1  KeV انرژی کم  با  ایکس  پرتوهای  به شدت  اما  هستند، 
 Z ≤ 1 را جذب می کنند، به طوری که تنها عناصر بعد از سدیم
آشکارسازی خواهند شد. 2- پنجره های نازک از جنس پلیمر که 
پرتوهای  مقابل  در  و  بوده  برلیومی  پنجره های  از  نازک تر  بسیار 
اشعه ایکس با انرژی پایین تر شفاف هستند. بنابراین، تنها پرتوهای 
E ≥ 0/1 KeV را جذب می کنند و تمامی  ایکس با انرژی کمتر 
عناصر بعد از برلیوم Z ≤ 4 آشکارسازی می شوند. هر چند پلیمرها 
مقاومت کمتری نسبت به برلیوم دارند اما با قرار دادن آن ها روی 
یک شبکه، می توانند اختالف فشار بین خالء آشکارساز و محفظه 

تخلیه شده میکروسکوپ در فشار هوا را تحمل کنند ]10[.
بزرگ  سطح  یک  همراه  به  باال  خلوص  با  سیلسیوم  از  حسگر43: 
در  شده است.  ساخته  ورودی  ایکس  پرتوهای  سمت  در  اتصال 
با  که  دارد  وجود  مرکزی  کوچک  آند  اتصال  یک  مقابل،  قسمت 
که  هنگامی  شده است.  احاطه  مرکز  هم  رانشی  الکترود  تعدادی 
بایاس به ورقه آشکارساز SDD اعمال و در معرض پرتوهای ایکس 
ابر  به  را  شده  دریافت  ایکس  پرتو  هر  آشکارساز  می گیرد،  قرار 
الکترونی باردار که متناسب با انرژی آن پرتو ایکس مشخصه است 
تبدیل می کند. این الکترون ها به باند رسانش سیلسیوم نیمه رسانا 
بارهای مثبت  را برجا می گذارند که مانند  می رسند و حفره هایی 
میدان  توسط  سپس  الکترون ها  می کنند.  عمل  حسگر  درون 
گرادیانی که با استفاده ازالکترودهای حلقه ای اعمال شده، حرکت 

کرده و در آند جمع آوری می شوند ]9[.
وصل  حسگر  به  مستقیم  به طور  میدان،  اثر  ترانزیستور   :FET
اندازه  را  بلور  در  ایکس  اشعه  توسط  شده  آزاد  بار  که  شده است 
امروزه  می کند.  تبدیل  خروجی  ولتاژ  یک  به  را  آن  و  گرفته 
طراحی  نوع  دو  اساس  بر  تقریبا   SDD تجاری  آشکارسازهای 
FET خارجی  یکپارچه و دیگری   FET متفاوت ساخته می شوند: 
گسسته. عملکرد SDD های ارائه شده توسط این دو فن آوری در 
برخی قسمت ها متفاوت است، هر یک مزایا و معایب خاص خود 

را دارد که با توجه به نیاز مشتری ارائه می شود ]10[.

]10[ )SDD( شکل 8: نمایی کلی از آشکارساز رانش سیلیکون

درجه  ده  چند   SDD آشکارسازهای  آشکارساز:  کننده  خنک 
پلیتر  دستگاه های  از  استفاده  با  که  می کنند  کار  صفر  زیر 
از  حرارت  هستند.  حسگر  کردن  خنک  به  ملزم  )ترموالکتریک( 
این دستگاه ها با استفاده از یک لوله سرمایشی به باله های خنک 
بین  از  آنجا  در  که  می شود  منتقل  آشکارساز  بدنه  در  کننده 
می رود. در این آشکارساز نیازی به خنک کردن توسط نیتروژن 

مایع نیست ]10[.

 )HPGe( آشکارساز ژرمانیومی فوق خالص  
تولید ژرمانیوم با خلوص باال، ساختن آشکارسازهای بدون سوق 
بدین  آشکارساز  ساخت  چگونگی  می کند.  امکان پذیر  را  لیتیوم 
تک  افقی  رشد  از  آشکارساز  بلور  تهیه  برای  که  است  صورت 
بلور  وقتی  می شود.  تهیه  آن ها  کشش  از  یا  ژرمانیوم  بلورهای 
رشد داده شد، آن را با ناخالصی های پذیرنده ای مانند بور )گروه 
سه( یا آرسنیک )گروه پنج( می آالیند و تبدیل به ژرمانیوم نوع 
مربوط  روش های  مشابه  مرحله،  این  تا  می کنند.   p نوع  یا  و   n
با این تفاوت که دیگر نیازی به  Ge است  به آشکارسازهای )Li(ر
بسیار  مرحله  نیست.   HPGe آشکارساز  در  لیتیوم  سوق  فرآیند 
 n سمت  اتصال  است.  اهمی  اتصال های  نصب  ساخت،  در  مهم 
با  یا  بلور  درون  در  لیتیوم  کردن  پخش  با  جلویی(  )روی سطح 
یک  در  می شود.  تامین  آن  روی  پاالدیوم  یا  طال  دادن  رسوب 
دستاورد تازه گزارش شده از سوی تولید کنندگان، اتصال فلزی 
با  پشت  سمت  خوب  اتصال  شده است.  حذف  جلویی  قسمت 
تامین می شود. آشکارسازهای  برن  با کشت  یا  فلزات  از  استفاده 
HPGe را به صورت تخت یا هم محور می سازند. آشکارسازهای هم 
Ge ر ا ندارند.  محور، قلب مرکزی سوق داده نشده آشکارساز)Li(ر
می دارند  بر  بلور  محور  راستای  در  را  مرکزی  بخش  بنابراین، 
از  کپه هایی  می کنند.  ایجاد  مرکزی  حفره  داخل  در  اتصالی  و 
این  و  شده اند  تولید   60  mm شعاع  تا  باال  خلوص  با  ژرمانیوم 
 2×105 mm3 تا  با حجمی  امر ساختن آشکارسازهای هم محور 
تا  ضخامت  با  تختی  آشکارسازهای  است.  ساخته  امکان پذیر  را 
 5×104  mm3 تا  با حجم  20 و آشکارسازهای هم محوری   mm
سر  دو  در  وارون  ولت  پیش  یک  کاربردن  به  با  ساخته شده اند. 
کار   FET به  و هدایت  آزاد  بارهای  و جمع آوری  ژرمانیوم  قطعه 

جمع آوری تقویت و تبدیل بارها صورت می پذیرد.
غلظت  به  بستگی  شده(  تهی  )الیه  آشکارساز  حساس  عمق   
ناخالصی و ولتاژ به کار برده شده دارد. برتری اصلی آشکارسازهای 
نگهداری  اتاق  دمای  در  را  آن ها  می توان  که  است  این   HPGe
نمی کند؛  کار  و  بوده  خاموش  آشکارساز  که  زمانی  تا  البته  کرد 
زیرا در آن ها سوق لیتیوم حضور ندارد. نگهداری در دمای اتاق، 
به خصوص هنگامی که نیاز به حمل آشکارساز است، کار را آسان 
در  انرژی  گاف  بودن  کوچک  دلیل  به  دیگر،  طرف  از  می کند. 
برانگیختگی  بار  حامل های  اتاق  دمای  در  است  ممکن  ژرمانیوم 
گرمایی داشته باشند و در نتیجه این برانگیختگی، جریان نشتی 
روشن  محض  به  شود.  بیشتر  الکتریکی  نویز  معموال  و  بزرگتر 
کار  به  مایع  نیتروژن  دمای  در  باید  را  آشکارساز  دستگاه  شدن 

برد ]6[.
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پی نوشت

 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. Silicon-lithium
8. Silicon Drift Detectors
9. High Purity Germanium
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. Gaseous Detector
19. Scintillation Detector
20. Semiconductor Detector
21. Ionization Chamber
22. Proportional Counter
23. Geiger-Muller Counter

24. جای خالی الکترون را حفره می نامند.
25. Surface Barrier Detector
26. Germanium-lithium Detector
27. Pulse Processing

28. Analog to Digital Converter (ADC)
29. Multi Channel Analyzer (MCA)
30. Be Window
31.  Intrinsic
32. Extrinsic
33. Valence Band
34. Acceptor Band
35. Conduction Band
36. Bias Voltage
37. Depletion Region
38. Collimator
39. FET : Field Effect Transistor
40. Preamplifier
41. Electron Trap
42. Permanent Magnet
43. Sensor

]13[ n با بلور نیمه رسانای HPGe ب(آشکارساز p با بلور نیمه رسانای نوع HPGe شکل 9: الف( آشکارساز
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