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مطالبفهرست 

تفنگ الکترونی و لنز های الکترومغناطیس•

SEMمقدمه ای بر •

سیستم روبشگر و آشکارسازها•

برهم کنش پرتو الکترونی با نمونه•

سیستم های تصویرسازی و خال•



داپیتوسعهنوریهایمیکروسکوپمحدودیتخاطربهالکترونیهایمیکروسکوپ
وتقعرانمیز)عدسیهاسطحانحنایتغییربابتوانشایدنوریمیکروسکوپدر.اندکرده
ودنببلندعلتبهاماکرد،زیادمقدارهربهراتصاویربزگنمائیآنهاتعدادو(تحدب
دستازراخودوضوح2000باالیبزرگنمائیهایدرتصاویرعمالنور،موجطول

.میدهند

آنجاییزا.میشوداستفادهالکترونیپرتویازنوربجایالکترونیهایمیکروسکوپدر
ترونیالکهایمیکروسکوپدرپسباشد،کوتاهبسیارتواندمیالکترونموجطولکه
ازضیبعدربرابرمیلیونیکحدتا)یافتدستباالبسیاربزرگنمائیبهتوانمی

.(الکترونیهایمیکروسکوپ

آیدمیتدسبهمادهازباالبزرگنماییباتصاویرمیکروسکوپی،هایروشازاستفادهبا
توجهباپیمیکروسکوتصاویرتفکیکقدرت.نمودمطالعهدقتباراآنجزئیاتبتوانتا
وسکوپمیکرازاستفادهبامثال،عنوانبه.شودمیمشخصاستفادهموردپرتوینوعبه

ازاستفادهباونانومتر200حتییامیکرومتر1حدوددرتفکیکیقدرتنوری،های
نانومتریکحدوددرباالوضوحبایونیوSTM،AFMالکترونی،هایمیکروسکوپ

.استدسترسیقابلانگسترومچندتا

 SEMمیکروسکوپهایالکترونیومقدمهایبر



.طرحیکهنشاندهندهیوضوحعمودیوافقیروشهایمختلفتصویربرداریاست



Scanningآنبهکهروبشیالکترونیمیکروسکوپ Elecron

MicroscopeاختصاربهیاSEM،معروفبسیارانواعازیکیگویند

ردبسیاریکاربردهایخصوصاکهاستالکترونیهایمیکروسکوپ

.استکردهپیدانانوفناوری

وحوضباوسادگیبهراهانمونهبتوانندمحققانتاشدسببSEMساخت

ازتاشودمیسببالکترونیپرتویبانمونهبمباران.کنندمطالعهبیشتر

شوندرهاآشکارسازهاسمتبهوخارجهاییفوتونوهاالکتروننمونه

.شوندمیسیگنالبهتبدیلقسمتآندرکه

و(CharlesOatley)اُتلیچارلزپروفسورتوسطSEMبیشتریتوسعه

هببریتانیاکمبریجدانشگاهدر(GaryStewart)استوارتَگریهمکارش

یروانهتجاریصورتبهباراولینبرای1965سالدرورسیدانجام

.شدبازار

(SEM)میکروسکوپالکترونیروبشی



امروزی SEMتصویریازیکدستگاه



برهمکنشنمونهو

پرتویالکترونی

:برسهاصلاستواراست SEMاصولعملکرد

برهمکنشپرتویالکترونیبانمونه؛-1
رمیدانامکانتولیدوکنترلمشخصههایپرتویالکترونیروبشگرد-2

هایالکتریکیومغناطیسی؛
امکانآشکارسازیپرتوهایساطعشدهازسوینمونهدراثربرهم-3

.کنشآنباپرتویالکترونیورودی

برهمکنشاآنهبینکند،میبرخوردنمونهباروبشیالکترونیپرتویوقتی
کمکباکهاستپرتوهاییشدنساطعآن،ینتیجه.دهدمیروی

میآشکاررامادهمشخصاتوشوندمیشناساییودریافتآشکارسازها
.سازند



نمونهبرهمکنشپرتویالکترونیو



پراکندگیباشندمیمطرحSEMدرکهمواردیآنخصوصاوهابرهمکنشترینعمده
.باشندمیاالستیکیغیرواالستیکی

خودکهاستمادههایاتمورودی،الکترونیپرتوهایالکترونبرخوردهدفواقع،در
ترونیالکپرتویاالستیکبرخورداثردر.باشندمیآناطرافهایالکترونوهستهشامل

بعدیبرخوردهایامکانونمودهتغییرآنهاحرکتجهتماده،اتمهایالکترونباورودی
ورتصبهوکندبرخورداتمهایالکترونباورودیالکترونیپرتویاگر.گرددمیفراهم

.داردوجودحالتدوشود،پراکندهغیراالستیکی

ثانویهالکترونپرتو-1

مشخصهxپرتوخطوط-2

با.بیفتنداتفاقتوانندمیهماالستیکیهایپراکندگیغیراالستیکی،پراکندگیکناردر
توانمیبیخوبهاتم،یهستهباواکنشدرالکترونیپرتوییکشدیداالستیکپراکندگی

.شدمتصورراالکترونیپرتویالکترونمسیردردرجه90ازبیشجهتتغییرامکان
الکتروناین.سازدفراهمراسطحسمتبهپرتوبازگشتامکانتواندمیجهتیتغییرچنین
BSE=Back)«بازگشتیهایالکترون»رانمونهداخلازبازگشتههای Scattered

Electrons .نامندمی(



،گویند«ثانویهالکترون»آنبهکهاتمازشدهخارجالکترونانرژی

هاالکتروناین%90اینحالبا.استولتالکترون50حدودمعموال

.دارندولتالکترون15ازکمترانرژی

.برحسبانرژیالکتروناست (B)وبرگشتی (A)اوژه،(S)طیفالکترونیکهنشاندهندهیفراوانینسبیالکترونهایثانویه



یانرژرفتندستازبهتوجهبا

رتویپغیراالستیکپراکندگیدر

اببرخورددرورودیالکترونی

خروجاحتمالاتم،های¬الکترون

عمقازثانویههایالکترون

.داردوجودنانومتر10حداکثر

پراکندگیدردیگر،سویاز

الکترونیپرتویاالستیک

ازمقداراتم،یهستهباورودی

ویزناچبسیارانرژیرفتندست

اینبنابر.استپوشیچشمقابل

هایالکترونخروجعمق

2حدوددروبیشتربازگشتی

بهیدباالبته.باشدمیمیکرومتر

مورد،دوهردرکهداشتخاطر

هایالکترونشدنساطعمیزان

ازمتأثربازگشتی،وثانویه

یورودالکترونیپرتویانرژی

.ازسطحمقطعیکذره BSE(ب)و SE(الف)تصویراستمادهنوعو



هایترونالکپرتویخروجکهداشتانتظارتوانمیپراکندگی،هایمکانیزمبهتوجهبا

میکرومتری2عمقازبرگشتیهایالکترونپرتویونانومتری10عمقازثانویه

به.استمتغیرمادهوورودیالکترونیپرتویشرایطبهبستهاعداداینالبته.بیفتداتفاق

کندیمبرخوردمادهسطحبهورودی،الکترونیپرتویکهکردتصورتوانمیسادگی

کیحاوضوحبهقبلیجملهدرعمقوسطحبیان.دهدمیقرارتأثیرتحتراعمقیو

interaction)اندرکنشیحجمیکوجوداز volume)است.

ادهمداخلبهپرتوورودیمنطقهدرکهاستشکلگالبیصورتبهاندرکنشیحجم

.باشدمیتصورقابل

.داردبستگیمادهوالکترونیپرتویشرایطبهکنش-برهمگستردگیوعمق

حجماندرکنش



عمقنفوذپدیدههایمختلفناشیازبرهمکنشپرتویالکترونیونمونه



ازسپدلیلهمینبه.استنیازخألمحیطبهالکترونیمیکروسکوپباکاربرای

هایپمپکمکبهمیکروسکوپستونداخلاتمسفرمحفظه،درنمونهدادنقرار

ونیالکترپرتویشد،حاصلموردنیازخألکهوقتی.رسدمیمناسبخألبهموجود

در.شودمیمتمرکزنمونهرویوباریکلنزهایالکترومغناطیسیتوسطوتولید

آنمختلفنقاطازتا(scan)شودمیروبشنمونهرویبرالکترونیپرتویحقیقت

هایالسیگننمونه،باالکترونیپرتویبرخوردینتیجهدر.آیددستبهاطالعات

دیگرایتصویربهنهایتدرودریافتآشکارسازهاتوسطکهشوندمیتولیدمناسب

کهیمیابدرمیعملکرد،یخالصهاینبهتوجهبا.شوندمیتبدیلموردنظراطالعات

:استیافتهتشکیلزیراجزایازSEMمیکروسکوپیک

اجزاءوعملکردمیکروسکوپالکترونیروبشی



تفنگالکترونی-1

یلنزهایالکترومغناطیس-2

سیستمروبش-3

عسیستمجم)آشکارسازها-4

(آوریوتقویتسیگنال

سیستمنمایشتصویر-5

سیستمخأل-6

 SEMطرحکلییکمیکروسکوپالکترونیروبشی



نیتفنگاولینقسمتیکهمشخصاتپرتویالکترونیرقممیخورد،محلتولیدآن،یع

پایداریبهبیاندیگر،تفنگالکترونیمنبعنسبتا.است (Electron Gun)الکترونی

زنظرتفنگهایالکترونیا.ازالکتروناستکهپرتوالکترونیراساطعمیکند

:شوندمکانیزمبهدودستهتقسیممی

Thermoionic)حرارتیتفنگهایالکترونینشر-1 Guns) کهبرمبنایپدیدهی

،درصددرایننوع،باگرمشدنتفنگتادماییبسیارباال.کنند¬ترمویونیعملمی

آنمعینیازالکترونهایآنبهسطحمشخصیازانرژیمیرسندومیتوانندسطح

؛ترککنندرا

کهازپدیدهیتونلی (Field Emission Guns)تفنگهایالکترونینشرمیدانی-2

حتیکدرایننوعتفنگالکترونی،سطحت.جهتتولیدالکتروناستفادهمیکنند

د،بدونولتاژبسیارباالقرارمیگیردوالکترونهامیتوانندسطحآنراترککنن

مانهابسیارقدرتتولیداینفیال.آنکهنیازبهاعمالانرژیتابعکاریترمویونیباشد

.بیشترازفیالمانهایترمویونیاست

تفنگالکترونی :SEMجزءاول



:ندشوسهنوعفیالمانتجاریبهعنوانتفنگالکترونیاستفادهمی

فیالمانتنگستنسنجاقسری؛-1

؛(LaB6)فیالمانالنتانمهگزابراید-2

.(FEG)فیالماننشریونی-3



ذوبنقطهاوالکهاستایمادهازاستفادهترمویونی،یپدیدهازاستفادهدرگزینهبهترین
الکترونانتشاردمایتاراخودمکانیکیمشخصاتوشکلتاباشدداشتهباالییبسیار
بهشروعکمترینسبتادمایدرتاباشدداشتهپایینیترمویونیکاریتابعثانیا،.کندحفظ

باالذوبنقطهابتنگستنشود؛میاستفادهتنگستنازدلیلهمینبه.کندالکترونانتشار
(K3653)فلزاتاغلبمشابهکاریتابعو(Ewولتالکترون4.5بابرابر)رایج

صورتدروجود،اینبا.استالکترونتولیدهایسازهدراستفادهبرایمادهترین
الکترونتولیدقدرتولتالکترون0.3بابرابرکاریتابعباالنتانمبرایدهگزاازاستفاده

.کندمیپیداافزایشبرابر10تا

استمیکرومتر100حدودآننوکشعاعوشکلVشکلبهسریسنجاقتنگستنفیالمان
.شودمینصبمیکروسکوپستونباالیدرالکترونیکنندهتولیدکاتدعنوانبهکه

.باشدمیK2700حدودالکترونانتشارهنگامدرفیالمانکاریدمای

میاشباعحدیکبهویابدمیافزایشالکترونانتشارجریانفیالمان،جریانافزایشبا
انتشارایبرنیازموردمقدارازفیالمانجریانافزایشباکهاستاینپدیدهایندلیل.رسد

شدتالمانفیاطرافدرمنفیمیدانگرادیانویابدمیافزایشنیزبایاسولتاژالکترون،
میمحدودراآناز(ib)الکترونانتشارفیالمان،سمتبههاالکترونبازگشتباوگرفته
.سازد

تفنگهایبافیالمانتنگستنی



شماتیکتفنگالکترونیفیالمانتنگستنی الکترونجریانانتشاربارابطهیجریانفیالمان



عهدهبرراکاتدنقشبرایدهگزاالنتانمجنسازکریستالیتکها،تفنگنوعایندر

مترسانتی1.6طولومربعمیلیمتریکقطربهمفتولیشکلبهکریستالتکاین.دارد

نسبتکاتد،نوعایندر.(2شکل)شودمیتیزمیکرون10قطرتاآننوکوتولید

هایمانفیالازباالتربسیارفیالمانتبخیرنرخبهالکترونانتشارجریانچگالی

کهاستهمراهمشکالتیباLaB6هایفیالمانباکردنکاراینحالبا.استتنگستنی

:ازعبارتندآنهاتریناصلی

رسد؛میتنگستنیهایفیالمانکاریخألبرابر10حدودبهکهباالترخألبهنیاز-1

هایفیالماندرکهحالیستدراین.LaB6ترکیبمستقیمکردنگرمامکانعدم-2

.شودمیرمگالکتریکیجریانعبوربامستقیماتنگستنیسیمی-رشتهتنگستنی،

ترینمعروفجملهازکهداردوجودLaB6کاتدکردنگرمجهتمختلفیهایروش

استبرایدالنتانمیاگرافیتجنسازایالیهدرLaB6مفتولدادنقرارآن،هایروش

ایهپبهمجموعهاینسپس.کندمیعملفیالمانحرارتیواسطعنوانبهنواراینکه

.شوندمیمتصلالکتریکیاتصالهای

تفنگهایبافیالمانالنتانمهگزابراید



مثبتلتاژو(کنندهاستخراجآند)آنداولینبه.استشدهتعبیهآنددوتفنگ،نوعایندر

V1نهمیبه.کندمیایفاراانتشارجریانیکنندهکنترلنقشوگرددمیاعمال

نهاییانرژییکنندهتعیینولتاژاینکهشودمیاعمالV0ولتاژدومآندبهترتیب،

گرفتنامکانکهشودمیطراحیطوریآندهااینشکل.استالکترونیپرتوی

.باشدداشتهراالکترودهایروزنهاطرافناچیزوضعیفمیدان(جذب)

تفنگهاینشرمیدانی

شماتیکیازتفنگالکترونینشرمیدانی



مشخصاتتفنگهایالکترونی



تحتکههستندآنمغناطیسیلنزهای،SEMاپتیک-الکترونستوناجزایتریناصلی
هیچراثتحتورودیپرتویای،شیشهلنزهایخالفبرلنزها،ایندر.کنند-میکارخأل

هایدانمیازناشیشودمیایجادآندرکهتغییراتییکلیهوگیردنمیقرارمادیمحیط
درهاونالکترتمرکزوجهتتغییر.هاستپیچسیمتوسطشدهایجادالکترومغناطیسی

میانجامهاپیچسیمالکترومغناطیسیهایمیدانتوسطتنهاالکترونیهایمیکروسکوپ
لنزهایبینمشابهتیهیچوبودهمطلببهتردرکبرایتنهاآنهابهلنزناماطالقوگیرد
وجودکنترلقابلکامالمشخصاتباهاپیچسیموثابتمشخصاتباایشیشهصلب
.ندارد

معموالدونوعلنزدرستونوجودداردکههریکخودمیتواندشاملمجموعهایاز
:اینلنزهاعبارتنداز.لنزهاباشد

لنزهایمتمرکزکننده-1
نهاییلنز-2

افزایشوپرتوقطرکاهش،SEMاپتیکیستوندرلنزدواینکاربردازاصلیهدف
تفنگدر)میکرون25-100یاولیهمقدارازآنقطرکهطوریبهاستآنتراکم

.کندپیداکاهش(نیازحسببر)میکرومتر1تاآنگستروم50کمبسیارقطربه(الکترونی

لنزهایالکترومغناطیسی :SEMجزءدوم



شماتیکیازسطحمقطعلنزمغناطیسیمتمرکزکننده شماتیکسادهایازلنزنهایی



میبشرویمرحلهبهنوبتشد،تولیدمناسبقطرباموازیپرتوییکاینکهازپس

رتویپکردنکجهمانیاگرفتنزاویهگیرد،میصورتمرحلهایندرکهعملی.رسد

.گرددفراهمسطحروبشفرایندانجامامکانترتیببدینتااستلنزهاازشدهساطع

اینوگیردشکلروبشخطیکتاشودمیانجامنقطهبهنقطهصورتبهروبشاین

.کندمیپیداادامهخطبهخطفرایند

scan)روبشیپیچسیمدوازالکترونیپرتویکردنکجمنظوربه coil)میاستفاده

ترونیالکپرتویاپتیکی،محوربرعمودمغناطیسیهایمیداناعمالبادوهرکهشود

راکیاپتیمحوربامناسبیزاویهپیچ،سیماولین.کنندمیکجمناسبسمتبهرا

.گرداندبرمیاپتیکیمحورسمتبهراآندومیوکندمیایجاد

سیستمروبشگر :SEMجزءسوم



 .SEMسیستمروبشدومرحلهای



لنزهایمیانازهپیچیدبسیارمسیریطیباالکترونیتفنگدرشدهتولیدالکترونیپرتوی
گونهبهینهایپرتوی.شودمیسازیآمادهنهاییلنزوروبشیهایپیچسیمکننده،متمرکز

ایرهدومتقارناالمکانحتیوخوبتراکمیتوزیعمناسب،قطرداراینهایتاکهاستای
ه،نمونسطحازواحدهربهآنبرخوردباوشودمیروبشسطحرویپرتواین.باشدای

میخاصیهایپرتوگسیلموجبکهدهدمیرخمادهوالکترونیپرتویمتقابلواکنش
ویرتصیکبهآنهایترجمهوپرتوهااینآوریجمعبهنیازسازی،تصویربرای.گردد

.استبعدیدوعمومادیجیتال

تقویتیکبهنیازساخت،تصویرشده،آوریجمعپرتوناچیزمقدارازبتواناینکهبرای
.استقویبسیاریکننده

کترونالباکاربرایبیشتراست،آشکارسازترینرایجکهE-Tتورنلی-اورهارتآشکارساز
ونرابینسوهادی،نیمهنوعچونآشکارسازهاییدیگرازوشودمیاستفادهثانویههای
رابینسونبروE-Tآشکارساز.شودمیاستفادهبرگشتیهایالکترونبرایلنزیدرون
کارسازآشعملکرداساسحالیکهدرکنند،میعملکنندهتقویتوزنجرقهسیستممبنای
.باشدمیآنهاازحاصلجریانوحفره-الکترونهایزوجهادی،نیمه

آشکارسازها :SEMجزءچهارم



تورنلی-آشکارسازاورهارت



CathodeکاتدیپرتوییلولهازاستفادهبرSEMدربرداریتصویرسیستم Ray
Tube) CRT)استمبتنی.

میدتولینورهایفوتونزن،جرقهبهنمونهازشدهساطعالکترونیپرتویبرخوردبا
ارسازآشکباکردهبرخوردالکترونیپرتویانرژیباهافوتونازیکهرانرژی.شوند

که)رینویکنندهتقویتداخلبهنوریهدایتگرتوسطمذکورهایفوتون.استمتناسب
درباالییشدتباآنجادروشدههدایت(داردقراردستگاهخألیمحفظهازخارجدر

فظحباشده،تقویتنوریهایفوتونمرحله،اینازپس.شوندمیتقویتمتعددمراحل
تولیدخشبواردزن،جرقهبهکردهبرخوردالکترونپرتویانرژیبامتناسبانرژینسبت

مرحله،نایدر.گیردمیانجامکاتدفوتویکتوسطکاراین.شودمیالکتریکیسیگنال
نقاطادایجموجبفسفرسنت،یصفحهبهبرخوردباوشدهتبدیلالکترونبهنورمجددا

.گرددمیدستگاهنمایشیصفحهرویبرمشاهدهقابلتصویری

:نیازبهتعیینوکنترلدوعاملدارد CRTبنابراینایجادیکتصویربرروی
شدتپرتویالکترونی-1
محلبرخوردالکترونبهصفحهیفسفرسنت-2

سیستمتصویرسازی :SEMجزءپنجم
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شماتیکلولههایپرتویکاتدیمورداستفادهدرتلویزیونهاوصفحههاینمایش



روسکوپمیکخصوصبهوالکترونیهایسیستمدرخألبرقراریبهنیازاصلیعلت

لکترونا.گیردمینشأتالکترونیپرتویونوریعمدهتفاوتیکازالکترونیهای

درنورشدنپراکندهدرحالیکهشوند،میپراکندهشدتبهگازیهایمحیطدرها

دراهالکترونشدنپراکندهشدت.استالکترونازکمتربسیارمشابه،هایمحیط

کوپمیکروسدراپتیکیمسیرهایتماماستالزمکهاستزیادآنقدرگازیهایمحیط

درهاالکترونشدنپراکنده.شوندخألپاسکال10-10ازکمترفشاریتاالکترونی

.گرددمیتصویروضوحوتفکیکقدرتکاهشباعثنامناسبخألشرایط

پمپ،روبشیالکترونیهایمیکروسکوپدرباالخألایجادتجهیزاتترینعمومیاز

Rotary)چرخشیهای Pump)به.کنندمیایجادرااولیهخألکههستندمکانیکی

رتقویهایپمپهمراهبهمذکورمکانیکیپمپسیستم،درنهاییخألایجادمنظور

Turbo)توربومولکولی Molecular Pump)نفوذیهایپمپیا(Diffusion

Pump)روند-میکاربه

سیستمخأل :SEMجزءششم



کیبرروغنفشاراعمالبامشهورند،نیزایپرههایپمپبهکهچرخشیهایپمپ

اهویسادهجابجاییمذکوریپرهچرخشباکهکنندمیکارمرکزازخارجیپره

.باشدمیتور10-2حدوددرضعیفیخألایجادپمپ،اینکارینتیجه.گیردمیانجام

پمپهایمکانیکیچرخشی

سطحمقطعیکپمپمکانیکیچرخشی



راخألایجادنهایییمرحلهوگیردمیقرارSEMستونزیردرمستقیمانفوذیپمپ

نفوذیهایپمپتوسطشدهایجادخألحداکثر.دهدمیانجاممکانیکیپمپپشتیبانیبه
.باشدمیتور5-10

هبمنجرامراینکهمیشوداستفادهخألایجاددرروغنبخارازنفوذیهایپمپدر

.شودمیمحفظهدرروغنبخارمقادیرماندنباقی

پمپهاینفوذی



حداقلبهدرباالییتواناییزیرابرخوردارند،باالییاهمیتازهاپمپنوعاین

درباالییدقتکههنگامیخصوصاموضوعاین.دارندSEMدرآلودگیرساندن

.کندمیپیدااهمیتباشدنیازنمونهدرموجودعناصرآنالیز

.باشدمیآنهاباالیقیمتنفوذی،هایپمپبهنسبتهاپمپاینمحدودیتتنها

پمپهایتوربومولکولی
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