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جلسھ پنجم

TEMو SEMھای میکروسکوپ 
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مقدمھ

یکیکهداردوجودموادشناسیبرايبسیاريهاروشامروزه•
.استهامیکروسکوپازاستفادههاروشایناز

ونهنمازباالبزرگنماییباتصاویريتوانمیهاروشاینبا•

درکهتوپرنوعبهبستهتصاویرتفکیکقدرتکهآوردبدست

.استمتفاوتشودمیاستفادهمیکروسکوپ
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یتفاوت میکروسکوپ نوري و الکترون
میکروسکوپ نوري

)برابر2000تا 1000(
میکرون 0/2قدرت تفکیک

میکروسکوپ الکترونی 
)برابر1،000،000(

قدرت تفکیکی در حدود 
چند انگستروم 
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برابر4000بزرگنمایی 

برابر400بزرگنمایی 

نوريتصویر گرفته شده بامیکروسکوپ SEMتصویر گرفته شده بامیکروسکوپ 

تصاویري از میکروسکوپ هاي نوري و الکترونی
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میکروسکوپ الکترونی روبشی
Scanning Electron Microscope

(SEM)

زمینهدرهاتالشنخستینSEMماکستوسط

Maxنول Knollشدانجام1935سالدر.

اولینSEMهمکارشواتلیچارلزپرفسورتوسط
اختهسبریتانیاکمبریجدانشگاهدراستوارتگري

.گردیدبازارروانه1965سالدروشد
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میكروسكوپ الكتروني روبشياجزاي 
:شدبامیذیلسیستمچهاردارايالکترونیمیکروسکوپیک

-Illuminating(سازيتصویر-روشناییسیستم-1

Imaging(متسبهراآنونمودهتولیدراالکترونیپرتويکه
.کندمیهدایتنمونه

ازحاصلهاطالعاتشامل)Information(اطالعاتسیستم-2
بررسیوتشخیصنمونه،الکترونیبمبارانازناشیعالیمدریافت

.هاآن 8



شامل یک یـا دو لولـه ) Display(سیستم نمایشگر-3

.کاتدي براي مشاهده و تهیه تصویر ساختار نمونه

ستونازراگازهاکه)Vacuum(خالسیستم-4
صورتاینغیردرزیرانماید،میحذفمیکروسکوپ

.شودمیمواجهمشکلباتصویرسازيبااليوضوح
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تصویرسازی-سازیسیستم روشن 
اطیسـی یک تفنگ الکترونی و چند عدسـی مغنشامل این سیستم 

ر روي است که پرتوي الکترونی را تولید و سپس همگرا نمـوده و بـ

.نمایدمی نمونه متمرکز 

. است) فیالمنت(ترین اجزاي این تفنگ الکترونی آند و کاتدعمده 

هـاي تجـاري SEMمورد استفاده در ) فیالمنت(ترین رشته رایج 
. از نوع تنگستنی می باشد
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LaB6نظیرهاییکاتدازتر،پیشرفتههايسیستمدر

.گرددمیاستفادهنیز

وعنبهکاتدوآندبینالزمپتانسیلاختالفSEMدر
اطالعاتنوعو)نمونهبودنعایقیاهادي(نمونه

keV30-1محدودهدرمعموالوداشتهبستگیدرخواستی
.باشدمی
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تفنگ الکترونی

 تولید باالي ستون نصب شده و اشعه الکترونی با شدت و مقدار باالدر 
.می نماید

:  انواع تفنگ الکترونی•
چشمه هاي ترمویونیک تنگستن–

 LaB6چشمه هاي ترمویونیک –

)FEG(تفنگهاي گسیل الکترونی متاثر از میدان–
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هنمونهم کنش الکترون ها با بر 
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اطالعاتسیستم 

:سیستم مشتمل بر دو عنصر اساسی زیر می باشداین 

قابل با نمونه که پرتوهاي گوناگونی را به واسطه برخورد مت-الف•

.پرتوي الکترونی ایجاد می نماید

یمیک سري از دریافت کننده ها و تحلیل کننده هاي عال-ب•
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جهاتدرتواندمیوگرفتهقرارهاديپایهیکروينمونه

z,y,xوعنبهنمونهصحیحموقعیت.شودکجونمودهحرکت

.داردبستگیپرتوهندسهومواد
انویه،ثهايالکترونپرتو،ونمونهگوناگونشرایطبهبسته

وافتدریعملیاتوشدهتولیدایکساشعهیاواوژهبرگشتی،

.گیردمیصورتمربوطهتجهیزاتبانیزتحلیل
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دارد؟بھ خالء باال نیاز  SEMچرا 
:باشدنداشتهوجودخالءاگر
داخلگازيملکولهايکردنیونیزهصرفالکترونیاشعهانرژي•

.رودمیهدربهوشدهسیستم
اثیرتکهداردوجودنمونهسطوحرويبرآلودگینشستنامکان•

.داشتخواهدنتایجبرمنفی
)وروديپنجره(وروديمحلرويبرآلودگینشستنامکان•

.داردوجودآشکارساز
ازهايآشکارسنیمرسانايبلوررويبرآلودگینشستنامکان•

یحتودادهکاهشرابلورحساسیتکهداردوجودپنجرهبدون
.بردمیبیناز
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هکداردقراردیگرعدسیجفتیکستونترپائینقسمتدر

پرتوکردنباریکبرعالوهکهشوندمینامیدهشیئیهايعدسی

استصلمتکنندهجاروبسیستمبهکههاییپیچسیمالکترونی،

.اندگرفتهبردرنیزرا

scanدستگاهکمکبههاعدسیاین generatorراباریکیاشعه
کهدهدمیحرکتنمونهسطحرويکردنجاروبحالتبه

وندکمیمنتقلنمایشگربهرادریافتیهايسیگنالاختالف

.گرددمیمشاهدهآنروينمونهسطحتصویر
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وازهاآشکارسقرارگیريمحفظهستون،قسمتترینپائیندر

.داردقرارها،نمونهقرارگرفتنمحل

خوددررانمونههشتتعدادهمزمانبطورمعموالايجانمونه

هباریکمقابلدررانمونهمختلفهايچرخشباودهدمیجاي

.دهدمیقرارالکترون

:استحرکتنوع5دارايايجانمونه

عقبوجلوبهحرکت-2راستوچپبهحرکت-1

خوددوربهچرخش-4پائینوباالطرفبهحرکت-3

)tilt(افقسطحبهنسبتشدندارزاویه-5 18



انواع حرکت جانمونه اي
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نمونھ

torr3-10ازکمتر(پائینبخارفشاربامایعیاوجامدمادههر-نوع

)pa0.13یا

اییهنمونهعموماموجود،دستگاهفضاییمحدودیتبهبسته-اندازه

.دادقرارمیکروسکوپدرتوانمیراcm20-15حدتا
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نمونھسازی آماده 
بارانبماثردروبودهالکتریکیعایقعموماسرامیکیهاينمونه

نمونهسطحرويمنفیبارهايتجمعباوباردارالکترونیاشعه
نمودمشاهدهتواننمیتصویريتنهانهکهشدخواهندمواجه

ازقبلدلیلهمینبه.سازدمیروبرومشکلبانیزراآنالیزبلکه

پوششدبای)الکتریکیعایقهاينمونه(هانمونهگونهاینبررسی

.نمودایجادنمونهرويهاديعنصریکازنازکی
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کاربردھای عمومی
برابر100000تا10بزرگنماییبانمونهسطحازبرداريتصویر•

نانومتر100الی3حدتاو
آشکارسازبهمیکروسکوپتجهیزصورتدر•

back scatteredامکان:
نشدهپرداختهاينمونهدرمرزدانهمشاهده•
مغناطیسفروهاينمونهدرمغناطیسیهايحوزهمشاهده•
میکرون10الی2قطرباهاییدانهبلوريگیريجهتبررسی•

.داردوجود
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میکروسکوپ الکترونی روبشی نسبت به مزایاي 
میکروسکوپ نوري

تفکیکحددلیلبه(300000تا50000باالبزرگنمایی-•
.)مناسب

مونهنسطحتوپوگرافیمشاهدهنتیجهدروباالمیدانعمق-•

.)نمونهسطحبلنديوپستی(
اي،طهنق،پروفایلصورتبهعنصريکمینیمهآنالیزتهیه-•

.مشخصسطحیاو

.)میکرومتريچند(جزئیآنالیز-•
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SEMمحدودیت هاي 

کهیهاینمونهمانندصافنسبتاهاينمونهتصویرکیفیت

بزرگنماییتااندشدهمتالوگرافیکیحکاکیوپولیش

.استنوريمیکروسکوپازترپائینبرابر400-300
استورينمیکروسکوپازباالترکهوجوديباشکلبزرگنمایی

.استترپائینSTEMوTEMبهنسبتولی
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)TEM(عبوری میکروسکوپ الکترونی 

TEM ی از که در آن پرتویالکترونی است میکروسکوپ نوعی
ر الکترون ها از یک نمونه فوق العاده نازك عبور می کنند و در اث

.دمی شوتعامل الکترون هاي عبوري با نمونه تصویر تشکیل 

حه سپس تصویر بر روي یک ابزار تصویر ساز مانند یک صف
ده، یا یا یک الیه از فیلم عکاسی متمرکز و بزرگنمایی شنمایش، 

.حسگر تصویربردار آشکار می گرددتوسط یک 
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TEMاجزای اصلی یک دستگاه 
تفنگ الکترونی

عدسی جمع کننده
نگهدارنده نمونه

تصویريو عدسی هاي شیئی 
آلودگیاز بین برنده سیستم هاي 

عکاسیفلورسنت و دوربین پرده 
Torrسیستم در خأل حداقل کل 

0/0001
دارد تا مسیر آزاد طوالنی براي قرار 

.موجود باشدالکترون 
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تفنگ الکترونی
اربريکسرازباالترمتریکحدودیعنیدستگاهفوقانیبخشدر

رارقالکترونیتفنگ، استنشستهمیکروسکوپپشتکه

.گرفته است

نوعازTEMدراستفادهموردالکترونیتفنگ هايرایج ترین
اختالفمحدودهدرراالکترون هامی توانندکهاستحرارتی

.دهندشتابولتکیلو200الی40پتانسیل

ونمونهطبیعتبهباشد،چقدربایدالکترون هاانرژياینکه

.داردبستگینیازمورداطالعات
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کنندهسیستم متمرکز 
.دارندرارقکنندهمتمرکزعدسیچندیادوالکترونیتفنگزیردر

نگتفطریقازمنتشرهپرتويیکدیگرکمکبهعدسی هااین

کنترلنمونهبابرخوردهنگامراآنقطروکردهباریکراالکترونی

.می کنند

درکهرانمونهازسطحیبتوانداپراتورتامی شودباعثامراین

ويربرشدهتابیدهپرتوشدتنیزومی گیردقرارپرتومعرض

.کندکنترلرانمونه
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هبکهداردقرارکنندهمتمرکزعدسی هايبینايدریچه

زاویهمقدارکنترلبرايوبودهمعروفکنندهمتمرکزدریچه

.می گیردقراراستفادهموردپرتوهمگرایی

از(می دهدقرارهدفرانمونهکهالکترونیپرتويمیزان

ارکمیکروسکوپباکهفرديتوسط)وسعتوشدتلحاظ

وجهتباومی خواهداوازکهاطالعاتینوعبهتوجهبامی کند

.می شوددادهتغییرنمونهبه
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محفظھ نمونھ
کهتاسمیکروسکوپمهمبسیارقسمت هايازیکینمونهمحفظه

 هاينمونهباید.داردقرارکنندهمتمرکزسیستمقسمتزیردر

اخلددرخودمناسبجايدردقیقیبسیارطوربهکوچکبسیار

دحدربتواندبایدنمونههمیناما.گیردقرارشیئیعدسی هاي

این،برعالوه.بچرخدزیاديمیزانبهوشدهجابه جامیلی مترچند

Xپرتوود،شاستفادهنیزشیمیاییآنالیزبرايمیکروسکوپازاگر

.شودخارجمحلاینازبتواندباید
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ونهنمنگهدارندهمیلهازمشخصاتاینبهدستیابیبراي

یامیلی متر3قطربهاينمونهمی تواندکهمی شوداستفاده

میلی متر3اندازهباحمایتیشبکهرويبرکهراکوچک تر

.دهدقرارشیئیعدسی هايقطب هايبیندارد،قرار

شبکھ نگھدارنده نمونھ
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موادبرخی از کاربردھا در شناخت و آنالیز 
TEMبعاداتاتفکیکیقدرتبارافلزاتساختارریزمی تواند

نمونهمرحلهدرهمکافیدقتاینکهشرطبهدهدنشاناتمی

یزنصورتاینغیردر.شودمعمولدستگاهکاربرددرهموسازي

بهمی توانمدرنمیکروسکوپ هايباراÅ20تاتفکیکقدرت

عتوزیقبیلازفلزاتدربارهمشروحیاطالعاتTEM.آورددست
ايمکانیزم هرسوبات،توزیعوتعداداندازه،ناجابجایی ها،حرکت

.می دهدارائهرا…وترك هاحرکترشد،وزنیجوانه
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یمکانیکوفیزیکیخواصاززیاديتعدادکهآنجااز

آنهاینبارتباطمی توانهستندساختارهاریزبهوابسته

ساختارهاریزبررسیعملدر.دادقرارمطالعهموردرا

 ترآسانمکانیکیخواصاززیاديتعداداندازه گیرياز

ساختارریزبینصحیحیارتباطچنانچهبنابرایناست؛

درمیکروسکوپازمی توانآیددستبهخواصسایرو

.گرفتکمکفرایندکنترلوتعیین
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موادشناخت و آنالیز در  TEMعمده کاربردھای 
بلوريجهت رشد مواد بلورین و صفحات تعیین •
نابجاییتعیین بردار برگرز •
تعیین عیوب بلوري و مرزدانه ها •
فازياستحاله هاي •
بازیابی و تبلور مجدد•
خستگی•
ساختاريبررسی هاي •
بررسی سطوح شکست•
داراي تنش پسماند تشخیص مناطق •
ترکیب شیمایی فازهاي غیرآلیشناسایی •
کانی هامطالعه سرامیک ها و •
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تشکربا 

 

نوبھار است در آن کوش کھ خوشدل باشی
باشیکھ بسی گل بدمد باز و تو در گل 

حافظ 36
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