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طیفسنجی فوتوالکترون پرتو ایکس ،روشی بهمنظور بررسی سطح نمونه تا عمق حدود  100انگستروم از نظر آنالیز
عنصری ،ترکیب شیمیایی و تعیین حالت پیوندی است .با توجه به این نکته که انرژی جنبشی الکترونهای گسیل
شده بر اثر یونیزاسیون یک ماده با فوتون تکفام پرتو ایکس مورد اندازهگیری قرار میگیرد ،طیف فوتوالکترونهای آن
ماده ،بر مبنای تعداد الکترونهای گسیلی برحسب انرژی ترسیم میشود .انرژی فوتوالکترونهای هر نمونه آزمون،
مشخصهی اتمهای تشکیل دهندهی آن است ،بنابراین اندازهگیری انرژی جنبشی این فوتوالکترونها معیاری برای
تعیین عناصر موجود در آن نمونه است .شناسایی حالت شیمیایی و الکترونی عناصر ماده مانند تمایز قائل شدن بین
اشکال سولفاتی و سولفیدی عنصر گوگرد از انحرافات اندکی در انرژی جنبشی و اندازهگیری میزان غلظت نسبی آن
عنصر با توجه به شدت فوتوالکترونهای مربوطه امکانپذیر است .از این روش در طیف وسیعی از صنایع چون هوافضا،
الکترونیک ،ارتباطات و حمل و نقل و غیره میتوان بهره برد.
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امروزه روشهاي آنالیز و شناسایی مواد ،بسیار حائز اهمیت است .خواص فیزیکی و شیمیایی یک محصول به نوع مواد اولیه و
ریزساختار آن بستگی دارد .بنابراین ،بهمنظور شناسایی ویژگیهاي یک ماده برای انجام پژوهش و نیز کنترل کیفیت محصوالت
صنعتی ،نیاز به روشها و تجهیزات شناسایی است .روشهاي آنالیز را میتوان به سه دستهی کلی تقسیمبندي نمود:
 آنالیز عنصري :در این روش تنها نوع عنصر و یا مقدار آن مشخص شده ولی ساختار بلوری عنصر یا ماده تعیین
نمیشود .نام دیگر این روش آنالیز شیمیایی است.
 آنالیز فازي :در این نوع آنالیز ،ساختار بلوری یا کانیهاي موجود در ماده مشخص میشود.
 آنالیز ریزساختاري :در این روش شکل ،اندازه و توزیع فازها مورد بررسی قرار میگیرد .این ویژگیها اثر مهمی بر
خواص نهایی ماده دارند.
عالوه بر سه دستهی فوق ،دو روش دیگر ،آنالیز سطح و آنالیز حرارتی نیز وجود دارند که به علت اهمیت کاربردي
بهصورت جداگانه و مستقل بررسی میشوند .یکی از آنالیزهایی که براساس برهمکنش بین پرتوی ایکس و نمونه شکل
گرفته است ،آنالیز طیفسنجی فوتوالکترون پرتو ایکس 5است XPS .يك آناليز قدرتمند براي ارزيابي سطح نمونه به
شمار ميرود كه اولين بار در سال  1887توسط هاینریش رودولف هرتز بر مبناي اثر فوتوالكتريك بنا شد.
در سال  ،1905آلبرت اینشتین اثر فوتوالکتریک را با توصیف سادهی ریاضی توضیح داد که منجر به جایزهی نوبل
در فیزیک شد .روش  XPSبر طبق نظر انیشتین در مورد اثر فوتوالکتریک توسعه پیدا کرد که در آن از مفهوم فوتون
برای توصیف خروج الکترون از سطح در اثر تابش بهره برد و در سال  ،1907اینز اولین طیف  XPSرا رسم کرد .در
اواسط دههی  1960پروفسور سیگبان و گروه تحقیقاتیاش طیفسنجی فوتوالکترون پرتو ایکس را با عنوان روش ،XPS
بهعنوان روش تحلیلی شناخته شده ،توسعه دادند؛ او اصطالح طیفسنجی الکترونی را برای تجزیه و تحلیل شیمیایی6
ابداع کرد و در سال  ،1981جایزهی نوبل در فیزیک به پروفسور سیگبان برای توسعهی روش  XPSاهدا شد.
کمی و کیفی است كه در آن سطح نمونهی جامد و قسمتی از عمق
آناليز  ،XPSدر حقيقت يك روش شیمیایی ّ
نمونه تحت تاثیر بمباران یونی قرار گرفته و نوع و تركيب شيميايي عناصر موجود در سطح نمونه قابل استخراج است.
همچنین شناسایی حالت شیمیایی گونههای سطحی (از جمله حالت اکسایش عنصر) نیز از قابلیتهای این آنالیز است.
این دستگاه در مراکز تحقیقاتی و واحدهای آزمایشگاهی صنایع مورد استفاده قرار میگیرد [ 1تا .]6

اصول فیزیکی فوتوالکترون پرتو ایکس ()XPS

 پدیدهی فوتوالکتریک
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زمانـی کـه مـاده بـا نـور بـا انـرژی الزم برهمکنـش داشـته
باشـد ،یونیزاسـیون رخ خواهد داد XPS .از پدیدهی فوتوالکتریک،
بهمنظـور آنالیـز سـاختار الکترونـی مـاده اسـتفاده میکنـدXPS .
نوعـی طیفسـنجی اسـت کـه در پـی تابـش پرتوهـای ایکـس بـه
نمونـه ،انـرژی فوتوالکترونهـای حاصـل را اندازهگیـری میکنـد
(شـکل (.))1
انـرژی پرتـو ایکـس هـر دسـتگاه  XPSبـه منبع تولیـدی پرتو
ایکس آن بسـتگی دارد (شـکل (.))2
پرتـو ایکـس با انـرژی کافی به سـطح نمونه برخـورد میکند و
الکتـرون از مدارهای داخلی (مدار  )Kخارج میشـود (شـکل(.))3
تابـش بـه سـطح نمونـه ،بـا هـدف قـرار دادن الکترونهـای
نزدیـک بـه هسـتهی اتـم ،انجـام میشـود .نفـوذ پرتـوی ایکس به
نمونـه در حـد میکرومتـر اسـت امـا فقـط سـیگنال الکترونهـای
بهدسـت آمـده از عمـق  10-100آنگسـتروم از نمونه ،مفید اسـت.
بهطـور معمـول ،فوتونهـای تک انرژی بـه نمونه میتابـد .در منبع
پرتـو ایکـس  MgKαفوتونهایی بـا انـرژی  1253/6الکترون ولت
و یـا در  AlKαفوتونهایـی بـا انرژی  1486/6الکتـرون ولت تولید
میشـوند .در (شـکل ( ))4پرتوهـای پرتـو ایکـس تک انـرژی آمده

شکل  :1نمای کلی [.]7

است.
پرتـو ایکـس به الکتـرون اطراف هسـتهی اتمهـا در نمونه نفوذ
میکنـد .برخـی الکترونهـا بـدون هیـچ مشـکلی بـاز میگردنـد و
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تئوری فوتوالکترون پرتو ایکس ()XPS

سـطح مـادهی هدفـی كـه در محيـط خالء قـرار گرفتـه ،تحت
تابـش پرتـو ايكـس (بـا انـرژي  200-2000الكتـرون ولـت) قـرار
ميگيـرد و در نتيجـهی ايـن برخـورد ،فعـل و انفعـاالت زیـر رخ
ميدهـد :يـك فوتـون پرتـو ايكـس بـه يـك الكتـرون واقـع در
ترازهـاي داخلـي برخـورد ميكنـد .در مرحلهی بعد ،انـرژي فوتون
فـرودي بـه الكتـرون هـدف انتقـال مييابـد .الكتـرون هـدف بـا
دريافـت مقـدار انـرژي كافـي از اتـم جـدا شـده و به سـمت بيرون
سـطح نمونه گسـيل ميشـود .يـك فوتوالكترون با انرژي جنبشـي
مشـخص ايجاد ميشـود .براسـاس مقادير مختلف انرژي جنبشـي،
فوتوالكترونهـا از هـم تفكيـك شـده و سـپس فوتوالكترونهـاي
تفكيـك شـده شـمارش میشـوند و بـر ايـن اسـاس ،غلظـت اتمها
و عناصـر بدسـت ميآيـد .انـرژی کوانتومـی پرتـو ايكـس فـرودی
( ،)E=hʋاز حاصـل ضـرب فرکانـس پرتـو (اینجـا فرکانـس پرتـو
ایکـس) در ثابـت پالنـک بدسـت میآیـد .از آنجـا کـه انـرژی پرتو
ایکـس تابانـده شـده مشـخص اسـت ،میتـوان انـرژی الکتـرون
گسـیلشـده را ،كـه همان انـرژي جنبشـي فوتوالكتـرون خروجي
( )KEاسـت ،بدسـت آورد .در نهايـت انـرژي پیونـدي الكتـرون از
رابطـهی قانـون کار رادرفورد،كـه اوليـن بـار ارنسـت رادرفـورد در
سـال  1914ارائـه داد ،قابـل محاسـبه اسـت .بنابـر ایـن بهصـورت
سـاده داریم:

شـکل  :2نمایی از تراز انرژی الکترونی در هنگام پدیدهی
فوتوالکتریک [.]8

اصول و مفاهیم طیفسنج فوتوالکترون پرتو ایکس

دارای انـرژی جنبشـی 7کـه از ویژگیهـای عناصـر بـوده ،هسـتند.
دیگـر الکترونهـا کـه از الیههـای درونـی میآیند ،بـا الکترونهای
دیگـر از الیههـای باالیـی برخـورد میکننـد .انـرژی الکترونهـای
پایینتـر کمتـر خواهـد بـود .آنهـا به میـزان نویـز ایجاد شـده در
طیـف کمـک خواهند کـرد .در واقع سـیگنال نویـز از الکترونهایی
کـه بـا دیگـر الکترونهـا از الیههـای مختلـف برخـورد میکننـد،
ایجـاد میشـود ،این برخـورد باعث کاهـش انرژی الکتـرون خواهد
شد .

شکل  :3برخورد پرتو ایکس به سطح نمونه [.]9

-------------------------------------hν = KE+BE+Φ

--------------------------------------

شکل  :4منابع تولید پرتو ایکس بهعنوان یک باریکهی
تک انرژی [.]10

الکترونهـا بـا هسـتهی اتـم ،صفـر اسـت.
انـرژی پرتـو ایکـس تابیـده شـده بـه مـاده ،صـرف غلبـه بـر
انـرژی پیونـدی بـا رسـاندن آن بـه تراز فرمـی ( ،)BEسـپس غلبه
بـر تابـع کار ( )Φو در نهایـت انـرژی جنبشـی الزم ( )KEبـا توجه
بـه سـرعتی کـه الکترون کسـب کـرده ،خواهـد شـد .در نتیجه اگر
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 انـرژی پیونـدی : 8میـزان انـرژی الزم بـرای جدایـی یک
الکتـرون از یـک اتـم اسـت .ایـن انـرژی ،مشـخصهی هـر اوربیتال
اتمـی یـک عنصـر اسـت .بـه طـوری کـه الکترونهایـی کـه در
الیههـای مختلـف اوربیتالـی یـک اتـم قـرار گرفتهانـد ،انـرژی
پیونـدی متفاوتـی دارنـد.
 انـرژی جنبشـی ( :)KEمیـزان انـرژی کـه یـک ذره بـه
علـت حرکـت دارد کـه ایـن انـرژی بـا اسـتفاده از ایـن دسـتگاه
اندازهگیـری میشـود.
 تابع کار 9طیفسـنج (و نه مـاده) ( :)Φکمتریـن میزان
انـرژی الزم بهمنظـور جدایـی یـک الکتـرون از مـاده بـه خـارج بـا
انرژی جنبشـی صفر اسـت.
 تـراز فرمـی :10تـرازی کـه در آن میـزان انـرژی پیونـدی
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بتوانیـم میـزان انرژی جنبشـی کسـب شـده فوتوالکترونهـا بر اثر
تابـش پرتـو ایکـس را محاسـبه کنیـم و از آنجـا که دادههـای الزم
در مـورد انـرژی پرتـو ایکـس و تابـع کار را از ابتـدا میدانیـم ،بـه
راحتـی انـرژی پیونـدی آن الکتـرون قابل محاسـبه اسـت و بر این
اسـاس میتـوان جایـگاه اولیـهی الکتـرون ردیابـی شـده را تعیین
کـرد .بـه بیـان سـاده ،انـرژی جنبشـی اندازهگیـری شـده برابـر با
رابطـهی زیـر خواهـد بود:

-------------------------------------)KE = hν-(BE+Φ

--------------------------------------

در نتیجه داریم:

--------------------------------------

شکل  :5نمودار انرژی جنبشی بر حسب انرژی پیوندی [.]11

)BE = hν-(KE+Φ

--------------------------------------

تابـع کار بـرای نمونههـای رسـانا بـه دلیـل همراسـتا شـدن
سـطوح فرمـی نمونه و طیفسـنج ،تنها برابر با تابع کار طیفسـنج
اسـت .ولـی بـرای نمونههای غیررسـانا ،به علـت تجمـع الکترونها
در سـمت طیفسـنج و باال رفتن سـطح فرمی طیفسـنج ،تغییری
خواهـد کـرد .بـرای رفـع ایـن مشـکل ،از ماکزیمـم مشـخصهی
الکترونهـای الیـه  1sکربـنC ،ز ،1sبـرای کالیبـره نمـودن دادهها
اسـتفاده میشـود .انـرژی اسـتاندارد Cز 1sبرابـر بـا  285الکتـرون
ولـت اسـت .در نتیجـه در مـورد نمونههـای نارسـانا یا نیمه رسـانا،
پـس از جمـعآوری داده ،طیف را بـه اندازهای شـیفت میدهند که
ماکزیم مشـخصهی Cز 1sبرابر با  285الکترون ولت شـود و بدین
طریـق اختلاف سـطوح فرمـی طیفسـنج و نمونه به دلیـل تجمع
الکترونهـا در سـمت طیفسـنج را میتـوان از بیـن بـرد [.]10

شکل  :6نویزهای گرفته شده از ابتدای آنالیز [.]11

نمودار طیفسنجی ()XPS

در نمـودار  XPSپیکهـا تیز هسـتند؛ البته ممکن اسـت پیک
الکترونهـای اوژه نیز مشـاهده شـود کـه بهطور معمـول پیکهای
مربوطـه پهـن هسـتند .در شـکل ( )5هـر پیـک نشـاندهندهی
الکتـرون در یـک انـرژی خـاص بـوده کـه از ویژگیهـای عناصـر
است.
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تفسیر زمینهی طیف ()XPS

شکل  :7انرژی یک زیرالیه الکترونی و عدد اتمی [.]10

پرتـو ایکـس به الکتـرون الیههـای داخلی نمونـهی بالک ضربه
میزنـد .ایـن الکترون بـا الکترون دیگـر از الیههای باالیـی برخورد
خواهـد کـرد و انـرژی آن کاهـش مییابد کـه منجر بـه تولید نویز
میشود.
در انـرژی جنبشـی کمتـر ،میـزان نویـز بـا انـرژی پیونـدی
افزایـش مییابـد کـه این مربـوط به مجمـوع نویزهای گرفته شـده
از آغـاز آنالیـز اسـت (شـکل (.))6
یـک طیـف  ،XPSنمـوداری از تعـداد الکترونهـای ردیابـی
شـده بـر واحـد زمـان (محـور عرضـی نمـودار) بـر حسـب انـرژی

پیونـدی الکترونهـا (محـور افقی) در مـادهی مورد آزمایش اسـت.
هـر عنصـری در ایـن نمـودار ،چنـد ماکزیمـم منحصـر بـه فـرد را
دارد ،کـه مشـخصهی آن عنصـر اسـت .وجـود ماکزیمـم متعلق به
هـر عنصـر در طیف بدسـت آمـده از آنالیز یک مـاده ،گویای وجود
آن عنصـر در سـطح مـادهی مـورد آزمایـش اسـت .ماکزیممهـای
مشـخصه هـر عنصـر ،بـا چگونگـی آرایـش الکترونهـا در اتـم آن
عنصـر ،مرتبـط اسـت و میتـوان اطالعاتـی از موضـع الکترونهای
ردیابـی شـده در الیههـای الکترونی (بهطور مثـال4s، 4d ،3p ،3s ،

اثر جابجایي شیمیایی

12

شکل  :8اثر جابجایي شیمیایی روی طیف فتوالکترون پرتو  Xدر تركيب
پلي متيل متا كريالت [ 10و .]12

اصول و مفاهیم طیفسنج فوتوالکترون پرتو ایکس

 ،2p ،2s ،1sو غیـره) بدسـت آورد .هـر چـه میزان انرژی جنبشـی
اندازهگیـری شـده یـک الکترون بیشـتر باشـد ،گویای ایـن واقعیت
خواهـد بـود کـه انـرژی پیونـدی آن کمتـر بوده ،لـذا بـه الیههای
اربیتالـی بیرونیتـر تعلـق داشـته اسـت؛ بنابرایـن ،الکترونهـای
الیههـای داخلـی ،بـا انرژی جنبشـی کمتـری ردیابی خواهند شـد
و ماکزیمـم مشـخصهی آنهـا در نمـودار طیفسـنجی ،در سـمت
انرژیهـای بـاالی انرژی پیونـدی خواهند بود .هر عنصر ،دسـتهای
از ترازهـای داخلـی منحصـر بـه فرد خـود را دارد و انـرژی پیوندی
ایـن ترازهـا میتوانـد مثـل اثـر انگشـت بـرای شناسـایی آن عنصر
بـکار رود؛ انـرژی یـک زیرالیـه الکترونی ،بـا افزایش عـدد اتمی ،Z
افزایـش مییابـد .نمـودار انـرژی پیوندی برحسـب سـاختار اتمی و
سـاختار الکترونـی در شـکل ( )7آورده شدهاسـت.
تعـداد الکترونهـای ردیابـی شـده در هر ماکزیمم مشـخصهی
یـک عنصـر ،بـا میـزان آن عنصر در سـطح مـادهی مـورد آزمایش
ارتبـاط مسـتقیم دارد .بـرای بدسـت آوردن مقادیـر درصـدی ،هـر
سـیگنال خـام  XPSبایـد بـا تقسـیم تعـداد الکترونهـای شـدت
سـیگنال (تعـداد الکترونهـای ردیابی شـده) بر فاکتور حساسـیت
نسـبی 11نرمـال نمـودن مقادیر بـا توجه بـه تمامی عناصـر ردیابی
شـده صـورت گیـرد .نتایـج درصـدی حاصـل ،مقادیـر مربـوط بـه
عنصـر هیـدروژن را شـامل نمیشـود.
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روی طیف فتوالکترون پرتو

شکل  :9جدول دادههای مربوط به انرژی پیوند برخی گروههای عاملی
اصلی [.]12

 XPSتركيـب پلـي متيـل متـا كريلات در شـكل ( )8نشـان داده
شد هاسـت.
بـا توجـه بـه شـکل ( )8و دادههـای جـدول شـکل ( )9اثـر
جابجايـي شـيميايي مربـوط به محيط شـيميايي اطـراف اتم کربن
و اکسـیژن در ترکیـب پلـي متيل متـا كريالت بهصـورت پیکهای
جداگانـه بـا جابهجایـی انـرژی پیوند قابل مشـاهده اسـت .در واقع
تغییـر در انـرژی اتصـال یک الکترون از هسـته یک عنصـر به علت
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اثر جابجايي شـيميايي نخسـتين بار توسـط سـيگبال در اوايل
دهـهی  50ميالدي كشـف شـد .بر طبق اين پديـده انرژي پيوندی
الكتـرون مدارهـاي داخلـي يـك اتم بسـتگي بـه محيط شـيميايي
اطـراف آن يـا به عبارت ديگر بسـتگي بـه پيوند اتمـي آن دارد .اثر
جابجايي شـيميايي اطالعات بسـیار مفیدی را از محيط شـيميايي
اطـراف اتـم آشـكار ميكنـد .در واقـع توانايي اصلـي روش ESCA
يـا  XPSبيشـتر از آن كـه در آناليـز سـطح باشـد در تعيين محيط
شـيميايي عنصرهـاي موجـود در نمونـه اسـت .مقـدار جابجايـي
شـيميايي در مـواد گوناگـون متفـاوت اسـت و ميتوانـد از  0/5تـا
 15الكتـرون ولـت تغييـر كنـد .در دسـتگاه  XPSامـكان بمبـاران
سـطح نمونـه و اليهبـرداري بـه كمك تابانـدن پرتویـي از يونهاي
يـك گاز مثـل آرگـون وجـود دارد؛ در ايـن حالـت بـا اليهبـرداري
از سـطح مـورد بررسـی در عمـق نمونـه انجامپذيـر خواهـد شـد
و تغييـر تركيـب شـيميايي از سـطح بـه عمـق را ميتوان بررسـي
كـرد .تشـكيل تركيبهـاي گوناگـون بهصـورت يـك اليـهینازك
در سـطح مواد به كمك روش  XPSبه آسـاني قابل بررسـي اسـت
در حالـي كـه بـا روشهاي ديگـر ايـن كار امكانپذير نيسـت.
بـراي يـك جامـد و بسـته به نـوع مـاده ،انـرژي فوتوالكترون و
زاويـ هی اندازهگيـري )نسـبت بـه سـطح) XPS ،از  2تـا  25اليهي
اتمـي را پويـش ميكنـد .قابلیتهـای ويـژهي  XPSدر آناليزهـاي
عنصـري نيمـه كمـي روي سـطح بـدون اسـتانداردها و آناليـز
حالتهـاي شـيميايي ،بـراي مـواد مختلـف از مـواد بيولوژيكـي تـا
متالورژيكـي عنـوان میشـود .بـراي درك بهتـر ايـن پديـده طيف
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شکل  :10اجزای اصلی طیفسنج فوتوالکترون پرتو ایکس [.]13

شکل  :11نمایی از تولید پرتو ایکس [.]14

شکل  :12تصویر واقعی از اجزای دستگاه .]10[ XPS
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تغییـر در پیونـد شـیمیایی آن عنصـر ایجاد میشـود [.]7
اجزای تشکیل دهندهی طیفسنج فوتوالکترون پرتو ایکس
آنالیـز  XPSروشـی شـناخته شـده ،مؤثـر و كاربـردي بـراي
بررسـي خـواص سـطح اسـت .ایـن روش هماننـد دیگـر روشهای
دسـتگاهی ،سـاختار 13ویـژهای دارد .البتـه ايـن روش ،جدیـد
و نيازمنـد تحقيـق و توسـعهی بيشـتر اسـت .در ایـن بخـش،
قسـمتهای مختلـف دسـتگاه طیفسـنج فوتوالکتـرون پرتـو
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ایکـس توضیـح داده میشـود که شـامل منبـع تولید پرتـو ایکس،
تحلیلگـر انـرژی و آشکارسـاز اسـت.
بهصـورت كلـي قسـمتهاي اصلـي ايـن سـامانه را ميتـوان
بـه مـوارد ذيـل تقسـيمبندي نمـود کـه در شـکل ( )10نیـز قابـل
مشـاهده است.
محفظـهی خلاء فوقالعـاده بـاال :شـرط اصلـي بـراي انجـام
آناليـز  ،XPSوجـود خلاء فوقالعـاده بـاال در داخـل محفظـهی
خلاء اسـت .ايـن نـوع آناليزهـا جـزء سـامانههاي گـران قیمت به
شـمار ميرونـد ،از ايـن رو تعـداد ايـن سـامانهها نسـبت بـه ديگـر
سـامانههاي آناليز،كمتـر اسـت .دلیـل اسـتفاده از خلاء فوقالعاده
بـاال ،حذف گازهای جذب شـده از نمونه ،از بین بـردن آالیندههای
جـذب شـده بر سـطح نمونـه ،جلوگیـری از قوس و فروپاشـی ولتاژ
بـاال و افزایـش میانگیـن مسـیر آزاد بـرای الکترونهـا ،یونهـا و
فوتونهـا اسـت .نمونههـا بعـد از آمادهسـازی بایـد در محفظـهی
خلاء قـرار داده شـود و پیش از رسـیدن به خلاء در مقیاس میلی
بـار امـکان انجـام آزمـون نیسـت .آنالیز کیفـی ،میتوانـد در عرض
 ۵-۱۰دقیقـه انجـام شـود و آنالیـز کمی ،بسـته به اطالعـات مورد
نظـر ،بـه  ۱سـاعت تا چندین سـاعت زمـان نیـاز دارد.
 منبـع تابـش :پرتـو ایکـس بـا بمبـاران یک جامـد با اسـتفاده
از الکترونهایـی بـا انـرژی حداکثـر  4-5کیلوالکتـرون ولـت تولید
میشـود .تولیـد پرتـو ایکـس ،براسـاس سـاز و کار تابـش ترمـزی
اسـت کـه باعث تابش طیـف پیوسـتهای از فوتونهـای پرتو ایکس
میشـود .پرتـو ایکـس مشـخصه نیـز در اثـر کنـده شـدن یـک
الکتـرون از الیههـای پاییـن اتـم و پـر شـدن آن بـا الکترونهـای
الیههـای باالتـر تولیـد میشـود .بهطـور معمـول پرتـو ایکـس
مشـخصه نسـبت به طیـف پیوسـته شـدت بیشـتری دارد و تقریبا
تکفـام اسـت .بهطـور کلی پرتـو ایکس پـس از خـروج از لوله پدید
آورنـده و پـراش از یـک بلـور ،بهصـورت تـک طـول موج به سـطح
نمونـه میتابـد و الکتـرون مـدار داخلی اتمهـای نمونـه را جدا و به
داخـل طیفسـنج الکترونـی هدایـت میکنـد .شـکل ( )11نمایـی
از چگونگـی تولیـد پرتـو ایکـس کـه الکترونهـا (دایرههـای آبی با
بـار منفـی) از منبـع تولیـد الکترون (کاتـد) که با حرف ( )Cنشـان
داده شدهاسـت؛ گسـیل میشـوند و بـه آنـد ( )Aکـه در ایـن نـوع
طیفسـنج بهطـور متـداول آلومینیـوم و منیزیم و گاهی از سـدیم
و سـیلیکون نیـز اسـت ،برخـورد میکنند.
در همـهی ایـن مواد ،پیک  Kα1و  Kα2پرتو ایکس ،مشـخصه
ناشی از سقوط الکترونها به الیهی  ،Kبر هم منطبقاند و بهصورت
 Kα1,2نمایـش داده میشـوند کـه انـرژی آنها بـرای Al Kα1,2
 Si Kα1,2 ، Na Kα1,2 ، Mg Kα1,2و بـه ترتیـب برابـر بـا
 1041/0 ، 1253/6 ، 1486/6و  1739/5الکتـرون ولـت اسـت.
محفظـهی پیرامـون ایـن مجموعـه نیـز بهطـور معمـول از جنـس
آلومینیـوم اسـت تـا مانـع از خـروج الکترونهـا شـود در حالی که
ایـن محفظـه ،پرتـو ایکـس را بـه خوبـی از خـود عبـور میدهـد.
ر

ر

ر

ر

 نگهدارنـدهی نمونه :در ابتـدا نمونه از طریـق محفظهی نمونه
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 تحلیلگـر انـرژی :یـک تحلیلگـر انـرژی ،الکترونهـا را
براسـاس انرژیشـان بـا قـدرت تفکیـک مناسـب جـدا میکنـد؛
یعنـی یـک تحلیلگـر انـرژی ماننـد فیلتـری عمـل میکنـد کـه
فقـط الکترونهـا بـا انـرژی خـاص را از خـود عبـور میدهـد .بـا
افزایـش تعـداد الکترونهـای تحلیـل شـده ،میـزان حساسـیت نیز
افزایـش مییابـد .از آن جایـی کـه تفکیـک انرژیهـا در میـدان
الکتریکـی انجـام میشـود ،یـک تحلیلگـر خـوب تحلیلگـری
اسـت کـه کمتریـن حساسـیت را بـه میدانهـای خارجـی ماننـد
میـدان مغناطیسـی زمیـن و یـا دیگـر میدانهـای مغناطیسـی
موجود در آزمایشـگاه داشـته باشـد .بهطور معمـول ،تحلیلگرهای
انـرژی ماننـد تحلیلگـر نیمکـرهای هممرکـز 14و تحلیلگـر آینـه
اسـتوانهای 15در  XPSبـه کار مـیرود (شـکلهای ( )13و (.))14
تحلیلگـر  CHAمتشـکل از دو نیمکـرهی هممرکـز اسـت کـه بـا
اسـتفاده از لنزهـای الکتروسـتاتیکی باریکـهی الکترونـی بـه داخل
آن هدایـت میشـود.
بـا اعمـال پتانسـیل مثبـت و منفی بـه ترتیب به سـطح پایینی
و باالیـی نیمکرههـا و تولیـد میـدان الکتریکـی ،الکترونهـا بـا
انرژیهـای جنبشـی متفاوت ،مسـیرهای حرکت مختلفـی خواهند
داشـت کـه الکترونهـا با انـرژی کمتر مسـیر کوتاهتـر و الکترونها
بـا انـرژی بیشـتر مسـیر بلندتـری طـی میکننـد بهگونـهای که با
دیـوارهی نیمکرههـا برخـورد نداشـته باشـند کـه بـه ایـن ترتیـب
قبـل از رسـیدن بـه آشکارسـاز ،مقـدار انـرژی هـر فوتوالکتـرون
براسـاس شـدت میدان الکتروسـتاتیکی اعمالی برای گذر از مسـیر
نیمکـره محاسـبه میشـود و فوتوالکترونهـا از نظر انـرژی تفکیک
میشـوند.

شکل  :14تحلیلگر آینه استوانهای  CMAو نمای جانبی دستگاه
.]14[ XPS
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 آشکارسـاز :الکترونهایـی کـه از تحلیلگـر انـرژی عبـور
کـرده باشـند در نهایـت بـه آشکارسـاز برخـورد میکننـد .به علت
کـم الکترونهـا ،بـرای تقویـت و افزایـش تعـدا ِد آنهـا ،از
تعـداد ِ
تقویتکنندههـا اسـتفاده میشـود .یـک نـوع از تقویتکنندههـا،
فوتومولتیپالیـر 16معمولـی اسـت کـه بهصـورت صفحههـای
متوالـی یـا بهصورت شـیپوری سـاخته میشـود .هر الکتـرون پس
از برخـورد ،چنـد الکترون تولیـد میکند و هر یـک از الکترونهای
تولیـد شـده نیـز بـه نوبـهی خـود الکترونهـای بیشـتری را تولید
میکننـد و بـه ایـن ترتیب جریـان قابـل مالحظـهای از الکترونها
ایجـاد میشـود .گاهـی نیـز بـرای شـمارش الکترونهـا صفحـات
فلوئورسـانت اسـتفاده میشـود که برخـورد الکترونهـا را به تابش
نـور تبدیـل میکنـد؛ دوربینـی در پشـت ایـن صفحـات ،تعـداد

شکل  :13تحلیلگر .]14[ CHA
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که در بخش بیرونی دسـتگاه قرار دارد ،وارد دسـتگاه میشـود .این
محفظـه بسـته شـده و از طریق خلاء پایین پمپ میشـود .پس از
محفظـهی اول کـه در خلاء پایین اسـت ،نمونه بـه محفظهی دوم
کـه خلاء فوقالعاده باال دارد ،وارد میشـود (شـکل (.))12
نمونههـا بهطـور معمـول جامـد هسـتند زیـرا دسـتگاه XPS
نیـاز بـه خلاء فوقالعاده بـاال کمتـر از  10-9میلیبار یا تـور (کمتر
از  10-7پاسـکال) دارد.

شكل  :15تصویر از روبرو و نمای جانبی دستگاه .]14[ XPS
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چنـد الکترون ولت اسـت .در کنـار پیکهـای ( )Al 2sو (،)Al 2p
پیکهـای کوچکـی وجـود دارند کـه مربوط بـه آلومینیوم اکسـید
شـدهاسـت کـه موقعیـت مربـوط بـه  Al0و  Al+3در داخـل شـکل
( )16مشـاهده میشـود [ 7و .]10
بـا توجـه بـه پیکهـا ،از دسـت دادن الکترونهـای الیـهی
ظرفیـت (اکسـید شـدن) باعـث افزایـش انـرژی پیونـد و برعکـس
گرفتـن الکتـرون اضافـی در الیـهی ظرفیـت (احیـاء شـدن) باعث
کاهـش انـرژی پیونـد میشـود.

آمادهسازی نمونه
شکل  :16طیف  XPSضبط شده با تابش تکفام  Al Kαبه فویل آلومینیومی
اکسید شده [.]12

الکترونهـا را در هـر انـرژی ثبـت میکنـد .شـكل ( )15نمـاي
واقعـي از سـامانهی  XPSرا نشـان ميدهـد [15 ،10 ،7و .]16
در ادامه الگو یا طیفی که با استفاده از قسمت ثبت کنندهی
دستگاه رسم میشود و تغییر شدت (تعداد فوتوالکترون) برحسب
انرژی جنبشی یا انرژی پیوندی را ثبت میکند ،نشان داده شدهاست
که در آن پیکهای مربوط به حضور فوتوالکترونهایی که انرژی
ویژه دارند ،آورده شدهاست .شکل ( ،)16طیف فوتوالکترون پرتو
ایکس سطح آلومینیوم را نشان میدهد که با فوتونهای 1487
الکترون ولت بمباران شدهاست.
همانطور که مشاهده میشود عالوه بر پیکهای آلومینیوم،
پیکهای متعلق به کربن و اکسیژن نیز دیده میشود .از آن جایی که
کربن بسیار سطحی است و الکترونهای آزاد شده از آن به سادگی
از سطح جامد فرار میکنند؛ پیک کربن ساده و بدون ساختار است.
در آنالیـز  ،XPSپیکهـای اوژه اتمـی (کـه در اثـر تابـش
الکتـرون الیـهی
پرتـو ایکـس یـا تابـش الکترونهـای پـر انـرژی،
ِ
داخلـی آن از قیـد هسـته جـدا شدهاسـت تمایـل دارد تا بـه حالت
پایدارتـری برسـد بنابرایـن ،الکتـرون از الیههـای باالتر اتـم به این
الیـهی داخلـی منتقـل شـده و همـراه بـا ایـن انتقـال ،انـرژی آزاد
میشـود کـه میتوانـد الکترونهـای بیرونـی را از قید اتـم رها کند
کـه ایـن الکتـرون و پیکـی کـه نماینـدهی انـرژی آن اسـت را اوژه
نامنـد) نیـز ظاهـر میشـوند کـه اگر چـه حـاوی اطالعـات زیادی
هسـتند امـا ممکـن اسـت کـه بـا پیکهـای  ،XPSاشـتباه گرفته
شـوند کـه بـرای تمایـز آنهـا از یکدیگـر میتـوان انـرژی فوتـون
فـرودی را تغییـر داد کـه بـا تغییـر انـرژی فوتـون فـرودی ،محـل
پیـک اوژه تغییـر نمیکنـد امـا محل پیـک  XPSجابهجا میشـود
کـه از نظـر عملـی ایـن کار میسـر نیسـت بنابرایـن ،مناسـبترین
کار بـرای تمایـز ایـن دو نـوع پیـک ،مقایسـهی موقعیـت پیکها با
موقعیـت اسـتاندارد آنها اسـت.
در طیـف نشـان داده شـده پیکهـای آلومینیـوم مربـوط بـه
الیههـای  2sو  2pنیـز دیـده میشـوند .پیکهـای بسـیار کوچکی
پشـت ایـن پیکهـا در انرژیهـای کمتـر وجـود دارد که ناشـی از
جـذب انـرژی بهوسـیله پالسمونهاسـت کـه انـرژی آنهـا حـدود

نمونهها میتوانند جامد ،مایع و گاز باشند که در تمامی آنها
مشکل باردار شدن نمونه بر اثر خروج فوتوالکترون وجود دارد .در
بعضی موارد میتوان با پرتاب الکترون ،بار مثبت نمونه را جبران
کرد .اما این کار میتواند منجر به باردار شدن نمونه بهصورت منفی
نیز شود .در مواد جامد با اتصال مناسب نمونه به زمین میتوان بر
مشکل باردار شدن نمونه فائق آمد .روش دیگر نیز بمباران یونی
سطح نمونه است .در مواد گازی شکل و مایعات ،گاز و مایع در یک
محفظه قرار دارد و پرتو ایکس از یک پنجرهی شفاف در برابر پرتو
ایکس ،به آن میتابد .برای خروج الکترون ،روزنهی بسیار کوچکی
تعبیه شدهاست و فشار داخل محفظه برای گازها بین  1تا 10-2
تور است .مشکلی که در آنالیز مواد مایع وجود دارد آن است که
به سبب فشار بخار نسبتا باالی مایعات ،نیاز به پمپ کردن چند
مرحلهای است .اما در عمل ،بیشتر نمونهها جامداند (مثل فلزات،
شیشهها ،نیمه هادیها ،سرامیکهای با فشار بخار کم) که میتوانند
بهصورت پودر یا غیر پودری باشند .در مورد نمونههای پودری،
میتوان آنها را تحت فشار بهصورت قرص آمادهسازی کرد (پودر
باید به میزانی باشد که یک سطح  1/5× 1/5سانتیمتر را پوشش
دهد) و یا روی یک سطح آغشته به یک ماده چسبنده (مانند
چسب کربن) ثابت نگه داشت .نمونه الیهای باید دارای ابعاد حداقل
 0/5×0/5سانتیمتر مربع و حداکثر  1/5× 1/5سانتیمتر مربع و
ضخامت حداکثر  5میلیمتر (پشت نمونه باید مشخص شود) باشد.
نمونههای مایع باید روی یک الم  1×1سانتیمتر مربع در چندین
مرحله چکانده شود به صورتی که زیر الیه کام ً
ال پوشانده شود (این
عمل در آزمایشگاه انجام میشود؛ در این حالت ،یکنواختی مایع
حائز اهمیت است) .همچنین آمادهسازی نمونهها باید بدون اثر
انگشت ،چربی یا آلوده کنندههای سطحی دیگر باشد .از آن جا که
روش  XPSجزء روشهای غیرمخرب محسوب میشود و آسیبی
به نمونه وارد نمیکند ،از این رو برای آنالیز مواد مختلف از مواد
بیولوژیکی تا متالورژیکی قابل استفاده است .مقدار نمونهی مورد
نیاز در حدود  1میلیگرم است و موقعیت قرار گرفتن نمونه در
نزدیکی ورودی تحلیلگر انرژی است تا الکترونهای خروجی از
سطح در ابتدای ورود به تحلیلگر ،در اثر اعمال میدان الکتریکی
به درون نیمکرهی الکتروستاتیکی جمع شده و پیش از رسیدن به
آشکارساز از نظر مقدار انرژی تفکیک شوند .کمترین فشار مورد
نیاز برای آنالیز  10-4 XPSتور است که در این فشار پویش آزاد

میانگین برای الکترونها حدود  1متر است و الکترونها تقریبا بدون
برخورد با یکدیگر آنالیز میشوند اما در این فشار سطح به سرعت
با الیهای از مولکولهای آب و مولکولهای دیگر پوشانده میشود و
این آنالیز سطح را مشکل میسازد [.]10

از کاربردهای عمومی این روش میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 شناسـایی عناصـر روی سـطح (فاصلـه  ۱۰نانومتر) و مقـدار آنها

نتیجهگیری

 XPSیـک روش آنالیـز عنصـری بـوده کـه در تهیـهی اطالعـات حالـت شـیمیایی عناصـر مشـخص شـده ماننـد
تمایـز قائـل شـدن بیـن اشـکال یونـی یـک عنصـر ،منحصـر بـه فـرد اسـت .ایـن فرآینـد از طریـق تابـش پرتوهـای
تـک انـرژی ایکـس کـه منجـر بـه انتشـار فوتوالکترونهایـی کـه انـرژی آنهـا مشـخصهی عناصـر موجـود در حجـم
نمونهبـرداری شدهاسـت ،انجـام میگیـرد .در ایـن روش ،سـطح نمونـه بـا پرتـو ایکـس تـک انـرژی بمبـاران میشـود
و فوتوالکترونهـای پـر انرژیتـ ِر تولیـد شـده موفـق بـه فـرار از مـاده میشـوند .ایـن فوتوالکترونهـا پس از ارسـال به
تحلیلگـر انـرژی و تعییـن انـرژی جنبشـی آنهـا ،به آشکارسـاز هدایت میشـوند تـا تعـداد فوتوالکترونهـای تولیدی
بـا انـرژی جنبشـی مشـخص شـمارش شـوند .بـه علـت تکفام بـودن پرتو ایکـس و قـرار داشـتن الکترونها در سـطوح
گسسـته انـرژی ،انـرژی الکترونهـای جـدا شـده نیـز مقادیر گسسـتهای دارنـد .الکترونهایی که از سـطح مـاده خارج
میشـوند ،در برخوردهـای متوالـی ،بخشـی از انـرژی خـود را از دسـت میدهنـد و طیف کلی ایـن آنالیـز ،مجموعهای
از پیکهاسـت کـه روی یـک زمینـه قرارگرفتهانـد .در نهایـت ایـن اطالعات بهصـورت تعـداد فوتوالکترونها بر حسـب
انـرژی پیونـدی رسـم میشـوند .شـرط اصلـي بـراي انجام آناليـز  ،XPSوجـود خالء بسـیار زيـاد در داخـل محفظهی
خلاء اسـت .ايـن نـوع آناليزهـا جـزء سـامانههاي گـران قیمـت بـه شـمار ميرونـد؛ از ايـن رو ،تعـداد ايـن سـامانهها
نسـبت بـه ديگـر سـامانههاي آناليـز ،كمتر اسـت.
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کاربردهای XPS

بـرای تمامی سـطوح بجـز هیـدروژن و هلیم؛
 شناسایی فرمول تجربی؛
 شناسایی حالت شیمیایی و الکترونی هر عنصر روی سطح؛
 تعییـن حالتهـای اکسیداسـیون اتمهـای فلـزی در الیههـای
سـطحی اکسـیدفلزی؛
 شناسایی ناخالصیهای روی سطح؛
 پروفایلهـای ترکیبـی توزیـع عنصـری در فیلمهـای (الیههـای)
نازک؛
 آنالیز سطح مواد آلی و غیر آلی ،رنگها و پسماندها [.]10
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پینوشت
.1کارشناس ارشد شیمی معدنی ،مرکز تحقیقات ریز فناوری زیستی ،پژوهشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی ابنسینا
 .2دانشجوی دکتری باکتری شناسی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 .3کارشناس ارشد فیزیک حالت جامد ،آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 .4عضو کارگروه تخصصی پرتوی ایکس شبکه آزمایشگاهی
)5. X-ray photoelectron spectroscopy (XPS
)6. Electron Spectroscopy for Chemical Analysis (ESCA
)7. Kinetic energy (KE
8. Binding Energy
9. Work Function
10. Fermi level
12. Chemical Shift Effect
13. Instrumentation
)14. Concentric Hemispherical Analyzer (CHA
)15. Cylindrical Mirror Analyzer (CMA
16. Photo Multiplier
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)11. Relative sensitivity factor (RSF
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Abstract
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X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) is an analytical technique that uses
photoelectrons excited by X-ray radiation (usually Mg Kα or Al Kα) for the characterization
of surfaces to a depth of 100 A°. Elemental identification and information on chemical
bonding are derived from the measured electron energy and energy shifts, respectively.
The use of ultrahigh vacuum (UHV) during analysis requires special sample handling.
Depth profiling is possible using ion sputtering. Technological developments in electronics,
nanotechnology, polymers, biotechnology, and medicine are all concerned with surfacerelated phenomena, suggesting sustained interest in XPS in the foreseeable future.
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