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پرتو  برگشتی،  الکترون های  پراش 
یونی متمرکز، ریزساختار، مرز دانه.

واژه های کلیدی

معرفی آشکارساز 
پراش الکترون های 
برگشتی در 
میکروسکوپ های 
الکترونی روبشی

یا  روبشی6  الکترونی  میکروسکوپ های  روی  نصب  قابل  آشکارسازهای  از  یکی  برگشتی5  الکترون های  پراش  آشکارساز 
میکروسکوپ های الکترونی روبشی گسیل میدانی7 است، تا در این میکروسکوپ ها عالوه بر داشتن تصاویری از مورفولوژی 

سطح با دقت و وضوح باال، امکان بررسی کمی و کیفی ریز ساختارها فراهم شود.
با استفاده از این آشکارساز می توان اطالعات دقیقی از ریز ساختارها به صورت آشکارسازی دانه ها، مرز دانه ها، زاویه ی 
خوردگی،  و  ترک  برابر  در  مقاوم  مرزهای  تعیین  بلوری،  شبکه  عیوب  بررسی  بلورینگی،  جهات  و  بلورشدگی  میزان  آن ها، 
بررسی بافت منطقه ای نمونه را بدست آورد. با استفاده از روش فوق می توان انواع فلزات، آلیاژها، سرامیک ها، کانی ها، پودرها، 
برخی از پلیمرها و غیره را مورد بررسی قرار داد، لذا در بسیاری از علوم و صنایع نظیر بلورشناسی، تجهیزات پزشکی، منابع 

انرژی، علم مواد، زمین شناسی و غیره می تواند به عنوان ابزاری بسیار قدرتمند مورد استفاده قرار گیرد.

چکیده

نویسندگان

مریم خسروی۱و۴*، مینا محبی مراد2و۴، 
غالمرضا دهقانی3و۴

M2012.khosravi@gmail.com٭

استفاده  الکترونی  پرتو  تولید  برای  الکترونی  تفنگ  یک  از  الکترونی  میکروسکوپ های  در  می دانیم  که  همان گونه 
می شود، با برخورد پرتو الکترونی به سطح نمونه و عبور الکترون ها از درون نمونه و تفرق آن ها به دو صورت االستیک و 

غیراالستیک می توان عالوه بر بررسی موفولوژی سطح به اطالعات بیشتری از نمونه دسترسی پیدا کرد.
در روش تحلیل پراش الکترون های برگشتی با بررسی الگوهای پراش )الگوهای پراش کیکوچی8( حاصل از این تفرق ها 

و تجزیه و تحلیل آن ها می توان به بررسی دقیق ریز ساختارها پرداخت.
لذا با توجه به اهمیتی که این الگوهای پراش9 در نتایج این آشکارساز دارند، در ابتدا به طور مختصری در خصوص 

الگوی پراش، هندسه ی پراش و انواع الگوهای پراش و تجزیه وتحلیل آن ها پرداخته می شود.
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الکترون های  فضایی  توزیع  تحلیل  و  تجزیه  به  کلی  به طور 
پراش  الگوی  نمونه،  به  الکترونی  پرتو  برخورد  در  شده  متفرق 
الکترونی گفته می شود. در بررسی مواد آمورف در الگوی پراش 
مشاهده شد که اطالعات چندانی حاصل نمی شود ولی در بررسی 
مواد بلورین، الگوهای پراش اطالعات زیادی را در خصوص ریز 

ساختارهای نمونه ارائه می کنند.
همان گونه که در شکل )1( مشاهده می کنید در تصویر )1-

الکترونی  تفرق  الگوی  است  آمورف  کربن  به  مربوط  که  الف( 
حاوی اطالعات خاصی نیست ولی در تصاویر )1-ب( و )1-پ( 
که از مواد بلوری تهیه شده الگوهای پراش دارای پیچیدگی های 

خاصی است.

شکل ۱: )الف( الگوی پراش مواد آمورف، )ب( و )پ( الگوهای پراش مواد 
بلورین ]۱[

در  شده  متفرق  الکترون های  زاویه ای  توزیع  کلی،  به طور 
یک نمونه و شدت تفرق آن ها به عنوان دو عامل مهم در پراش 
الکترونی محسوب می شوند و در شکل هندسی الگوهای پراش 

تاثیرگذار هستند.
اطالعات  می تواند  الکترونی  پراش  الگوهای  هندسی  شکل 
مفیدی درباره ساختار بلور و جهت گیری آن و غیره ارائه دهد. در 
بررسی هندسه ی پراش الکترونی به طور معمول از قانون معروف 
در  به طور گسترده ای  که  فوق  قانون  می شود،  استفاده  براگ10 
بررسی پراش پرتو X و پراش الکترون کاربرد دارد، بیان می کند 
که تعداد اندکی از الکترون های نمونه به صورت االستیکی متفرق 
می شوند مگر اینکه زاویه ی صفحات اتمی نمونه با پرتو تابیده 
شده معادل θ باشد که با استفاده از معادله ی )1( می توان آن 

را محاسبه کرد:

2d sin θ = n λ                                      )۱( 2[ معادله[

در  اتمی  دو خط  فاصله  همان  بلور  یک  در   d آن:  در  که 
اتمی  صفحات  ضخامت  یا  و  الیه ها  فاصله  بعدی،  سه  حالت 

است.
تعیین  برای  و  الکترونی  پراش  الگوهای  تفسیر  به منظور 
صفحات و جهت های آنها در بلور به سیستمی نیاز است، به این 
این  در  استفاده می شود.  میلر  اندیس گذاری  از سیستم  منظور 
سیستم، جهت ها با استفاده از کروشه نشان داده می شود و هر 
جهت بلور از 3 عدد که بیانگر X ،Y،Z هستند بهره می گیرد. از 
آنجایی که پرتوهای الکترونی که در میکروسکوپ مورد استفاده 
در  و  هستند  کوتاهی  بسیار  موج  طول  دارای  می گیرند،  قرار 

گونه  این  می توان  می شود،  کوچکی  بسیار   θ به  منجر  نهایت 
نتیجه گرفت که در عمل، پراش الکترونی از آن صفحات اتمی 
ناشی می شود که تقریبا موازی پرتو الکترونی تابیده شده باشند 

)شکل 2(.

شکل 2: پراش حاصل از صفحه اتمی )۰۰۱( ]۱[

به صورت  الکترونی می توانند  پرتو  از  الگوهای پراش حاصل 
نقطه ای، خطوط کیکوچی و پراش الکترونی پرتوی همگرا باشند 

که هر کدام حاوی یک سری اطالعات مفید هستند.
در الگوهای پراش نقطه ای صفحاتی از بلور که تقریبا موازی 
با پرتوهای الکترونی باشند، باعث پراش الکترون ها می شوند. اگر 
باشد که چندین  به گونه ای جهت گیری شده  بلور  نمونه ی تک 
الگوی  باشند،  موازی  الکترونی  پرتو  با  آن  از صفحه های  دسته 
پراشی ایجاد می کند که شامل ردیف های منظمی از نقاط است 

)شکل)3-الف((.
اما اگر نمونه حاوی چندین بلور با جهت گیری های متفاوت 
باشد، الگوی پراش از مجموع الگوهای پراش منفرد، هر کدام از 
برخوردار  بیشتری  پیچیدگی های  از  و  می شوند  ساخته  بلورها 
خواهند بود )شکل)3-ب((. در نهایت اگر نمونه ای از تعداد بسیار 
در  باشد،  شده  تشکیل  متفاوت  با جهت گیری های  بلور  زیادی 
دوایر  روی  که  است  نقاطی  به صورت  پراش  الگوی  حالت  این 
قرار دارند و به قدری به هم نزدیک هستند که به نظر پیوسته 

می آیند )شکل)3-پ((.

شکل 3: الگوهایی از پراش نقطه ای ]2[
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به طور کلی، این الگوهای پراش برای نمونه های با ضخامت 
الکترونی  میکروسکوپ  )نمونه های  هستند  مناسب  کم  بسیار 
در  موجود  نقاط  تعداد  نمونه،  ضخامت  افزایش  با  و  عبوری( 
می یابد؛  کاهش  دقت  نهایت  در  و  یافته  کاهش  پراش  الگوی 
باالتری  دقت  از  پراش  الگوهای  دیگر  روش های  مورد  این  در 

برخوردار هستند.
با  نمونه ها  بررسی  در  که  کیکوچی  خطوط  پراش  در 
دارد،  زیادی  کاربرد  برگشتی  الکترون های  پراش  آشکارساز 
می  شوند،  متفرق  غیراالستیک  به صورت  که  الکترون هایی  از 
صفحات  و  نمونه  ضخامت  افزایش  با  نمود.  استفاده  می توان 
این  که  می کند  پیدا  محو  حالتی  پراش  الگوی  زمینه ی  بلور، 
الکترون هایی  شدت  است.  نمونه ها  غیراالستیک  پراش  حاصل 
زاویه ی  به  مربوط  شده اند  متفرق  غیراالستیک  به صورت  که 
به صورت  که  الکترون هایی  این  از  برخی  است،  آن ها  تفرق 
به صورت  دوباره  است  ممکن  شده اند  متفرق  غیراالستیک 
االستیک در درون نمونه تفرق حاصل کنند و در نهایت منجر 

به ایجاد خطوط کیکوچی شوند. 
کیکوچی  خطوط  و  نقطه ای  پراش  نقاط  است  ذکر  قابل 
در تمامی الگوهای پراش وجود دارند. شدت خطوط کیکوچی 
کاهش  پراش  نقاط  شدت  و  زیاد  نمونه  ضخامت  افزایش  با 
دو  در  قرینه  به صورت  کیکوچی  خطوط  کلی،  به طور  می یابد. 
طرف صفحاتی که موجب پراش شده اند، قرار می گیرند و اگر 
نمونه کمی چرخانده شود، خطوط حرکت می کنند. لذا از این 
خطوط می توان به طور گسترده ای برای تعیین جهت دانه، مرز 
آنها استفاده کرد )شکل )4-الف((.  دانه و چگونگی قرارگیری 
پرتو  اینکه  به جای  پرتو همگرا11  الکترونی  پراش  الگوهای  در 
الکترونی موازی به نمونه تابیده شود به صورت یک پرتو همگرا 
به  پراش  الگوهای  حالت  این  در  و  می شود  متمرکز  آن  روی 
شکل یک دیسک هستند )شکل)4-ب((. بهترین الگوی پراش 
نمونه  از  منطقه ای  که  می شود  حاصل  زمانی  حالت  این  برای 
جهت گیری  مناسب،  ضخامت  دارای  می شود  پراش  باعث  که 
خیلی  بخش  که  آنجایی  از  باشد.  عیوب  از  عاری  و  یکنواخت 
برای  می گیرد  قرار  تابش  مورد  نانومتر  چند  حد  در  کوچکی 
مطالعه ذرات کوچک به خصوص در بلورشناسی مناسب هستند 

.]3-2-1[

شکل ۴: )الف( الگوی پراش خطوط کیکوچی،  )ب( الگوی پراش پرتو 
الکترون همگرا ]2[

معرفی آشکارساز پراش الکترون های برگشتی

بـاروش پـراش الکترون هـای برگشـتی نخسـتین بار در سـال 
1928 در میکروسـکوپ الکتـرون عبـوری بـه وسـیله کیکوچـی 
مشـاهده شـد و در نهایـت آالم12، بکمـن13 و پشـلی14 در سـال 
1945 بـا اسـتفاده از یـک محفظـه ی اسـتوانه ای و یـک دوربیـن 
فیلم بـرداری توانسـتند الگـوی کیکوچـی بـا زاویه بـاال از بلورهای 
بـه هـم چسـبیده LiF ,KI ,NaCl تولیـد کننـد. به طـور کلـی، 
روش پـراش الکترون هـای برگشـتی و اسـتفاده از آن در اواخـر 
دهـه ی نود توسـط پروفسـور آدامز15 توسـعه ی گسـترده ای یافت 
و هـم اکنـون بـه دلیـل کاربردهـای خـاص و توانایـی روش در 
بررسـی ریز سـاختار یکـی از روش های بسـیار قدرتمند محسـوب 
می شـود. روش ابتدایـی بـرای ایجـاد الگـوی پراش شـامل تاباندن 
پرتـو الکترونـی روی نقطـه ای از نمونـه بـرای تولید الگـو از ناحیه 
الکتـرون  بـا پـراش  ایـن روش  امـروزه  امـا  بـود،  انتخـاب شـده 
برگشـتی کـه بـه سـرعت به عنـوان یـک ابـزار آنالیـز مهم توسـعه 
یافته اسـت، کنار گذاشـته شـد. در روش پراش الکترون برگشـتی 
ضریـب الکتـرون برگشـتی به جهت بلور نسـبت به پرتـو الکترونی 
تابیـده شـده بـه نمونـه، بسـتگی دارد. ایـن اثـر کـه به نـام کانال 
الکترونـی16 شـناخته شـده از اثرهای پـراش روی عمـق نفوذ پرتو 
اولیـه در نمونـه ناشـی می شـود. هـر چـه عمـق نفـوذ پرتـو اولیه 
بیشـتر باشـد احتمـال فـرار الکترون هـای برگشـتی کمتـر و در 
نهایـت ضریـب الکتـرون برگشـتی کمتر می شـود. به طـور معمول 
کنتراسـت کانالـی بسـیار ضعیف تـر از کنتراسـت اتمـی اسـت و 
بدسـت آوردن اطالعات مناسـب آن فقط از طریق یک آشکارسـاز 
الکتـرون برگشـتی خـوب بـه همـراه آماده سـازی مناسـب نمونـه 
)عـدم تغییـر فـرم سـطحی ناشـی از پولیـش مکانیکـی و غیـره( 
و شـرایط کاری بهینـه میکروسـکوپ )به خصـوص پرتـو الکترونـی 
بایـد نسـبتا مـوازی بـا بلورهـای سـطح بـوده و جریـان زیـادی 
داشـته باشـد( امکان پذیـر اسـت. نتایـج حاصل از ایـن روش برای 
مطالعـه ی سـاختارهای دانه هـا، مـرز دانه هـا و دیگـر مـواد بلوری 

بسـیار مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد.
نمایـی از اجـزاء الزم در میکروسـکوپ بـرای تهیـه ی پـراش 

الکتـرون برگشـتی در شـکل )5( نشـان داده شـده اند.

شکل 5: نمایی از آشکارساز پراش الکترون برگشتی ]۴[

ایـن شـکل مبنـای روش را به صـورت سـاده بیـان می کنـد. 
سـتونی از الکترون هـا بـه نمونـه ای کـه حـول محور عرضـی خود 
کـه  همان طـور  می کننـد،  برخـورد  شـده  چرخانـده  درجـه   70
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گفتـه شـد سـطح نمونـه بایـد کامـال صـاف و عـاری از هـر گونـه 
تغییـر فـرم باشـد و در نهایـت، الگوی پـراش روی صفحـه نمایش 
شـامل خطـوط  الگـو  )ایـن  می شـود  تشـکیل  عبـوری  فسـفری 
کیکوچـی اسـت(، پـس از نمایان سـازی خطـوط آنهـا پـردازش و 
شـاخص گذاری می شـوند، ایـن خطـوط پایـه ی محاسـبات جهات 
بلـوری اسـت و هـر چـه خطـوط واضح تـر باشـند، تعییـن جهـت 
بلـوری بـا اطمینـان بیشـتری قابـل انجـام خواهـد بـود. از این رو 
اندیسـی به نـام اندیس اطمینـان17 برای هر الگو تعریف می شـود. 
ایـن معیـار بیانگر کمیـت الگوی پراش الکترون برگشـتی اسـت و 
بـه عواملـی همچون پـردازش تصویـر، کیفیـت نمونـه، متغیرهای 
میکروسـکوپ و نـوع مـاده و غیـره وابسـته اسـت، هر چـه اندیس 
اطمینـان بـرای یـک ریـز سـاختار به عـدد یـک نزدیک تر باشـد، 
داده هـای پـراش الکتـرون برگشـتی بـا اطمینان و دقت بیشـتری 
بررسـی خواهنـد شـد. لـذا به منظـور انجـام ایـن امـر و پـردازش 
بایـد ایـن الگوهـا بـا اسـتفاده از یـک دوربیـن ویدیو حسـاس که 
بـر طـرف دیگـر صفحـه نمایـش فسـفری متمرکـز اسـت، ضبـط 
شـده و بـه کامپیوتر فرسـتاده شـود. الگـوی خـام، دارای پارازیت 
زیـاد و کنتراسـت کـم اسـت. بنابرایـن، باید شـدت زمینـه از الگو 
حـذف شـود تـا پارازیـت کاهـش یابـد )به طـور معمول بـرای این 
منظـور اطالعاتـی در مـورد سـاختار بلـور نمونـه و شـرایط کاری 
میکروسـکوپ بـه کامپیوتـر داده می شـود( و در نهایـت الگـوی 
پـراش بـا اسـتفاده از کامپیوتـر آنالیـز می شـود. برنامـه ی آنالیـز 
موقعیـت خطـوط و زاویـه بیـن آنهـا را اندازه گیـری کـرده و بـا 
پیـش فرضـی کـه در مـورد سـاختار بلـور داده شـده مقایسـه و 
سـپس جهـت بلـور نمونـه محاسـبه شـده و الگـوی بدسـت آمده 
ذخیـره می شـود. همان گونـه کـه گفتـه شـد، ترتیـب هندسـی و 
موقعیـت خطـوط در تعییـن سـاختار و جهت گیـری بلـوری آن 
قسـمت از نمونـه کـه مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت، تاثیـر 

زیـادی بـر نتایـج خواهد داشـت.
بسـیاری  می توانیـم  برگشـتی  الکتـرون  پـراش  بـا  بنابرایـن 
و  مطالعـه  مـورد  را  نمونه هـای ضخیـم  به خصـوص  نمونه هـا  از 

بررسـی قـرار دهیـم ]4-7[.

نمونه آماده سازی 

به منظـور فراهـم نمـودن الگـوی پـراش الکتـرون برگشـتی 
نمونـه  مناسـب  آماده سـازی  بـه  نیـاز  کیفیـت،  بـا  و  مناسـب 
اسـت. سـطح محـدوده ای کـه بـا الکترون هـا مورد بررسـی قرار 
و الیـه ی  آلودگـی  از هـر گونـه  بایـد کامـال عـاری  می گیـرد، 
اکسـیدی باشـد. از آن جایـی کـه در روش فـوق بررسـی دانـه 
و مـرز دانـه بسـیار حائـز اهمیـت اسـت، هـر چـه سـاختار ریـز 
دانه تـر باشـد بـه همـان انـدازه نیـاز بـه صافـی سـطح باالتـری 
اسـت. بـه ایـن منظـور، اسـتفاده از یکـی از روش هـای پولیش، 
الکتروشـیمیایی، مکانیکـی و یونـی بـرای آماده سـازی نمونه هـا 
پیشـنهاد می شـود. لـذا بـا توجـه بـه اهمیتـی کـه آماده سـازی 

یکـی  زبـری سـطح  کامـل  دارد حـذف  روش  ایـن  نمونه هـای 
محسـوب  نمونه هـا  آماده سـازی  در  مهـم  بسـیار  اهـداف  از 

می شـود.
انـدازه  تعییـن  بـرای  کـه  نمونه هایـی  آماده سـازی  بـرای 
پولیـش  و  زنـی  قـرار می گیرنـد، سـمباده  بررسـی  مـورد  دانـه 
مناسـب بـرای بـه حداقـل رسـاندن زبـری و در نهایـت اسـتفاده 
از محلـول اچ مناسـب بـا در نظـر گرفتـن مـدت زمـان کافـی 
اسـت.  اهمیـت  حائـز  بسـیار  دانه هـا  مـرز  آشکارسـازی  بـرای 
به منظـور کاهـش اثـر خـش و بـه حداقـل رسـاندن آلودگی های 
سـطح در حیـن سـمباده زنـی و پولیـش در بسـیاری از نمونه ها 
به خصـوص نمونه هـای کامپوزیتـی بایـد مـوارد زیـادی رعایـت 
شـود، از جملـه برقـراری آب بـا فشـار مناسـب روی نمونـه تـا 
از روی  پولیـش  و  زنـی  از سـمباده  مانـده حاصـل  باقـی  ذرات 
سـطح خـارج شـوند و بـه حداقـل برسـند، تعویـض سـمباده در 
حیـن کار، اسـتفاده از سـمباده و پولیش های بسـیار سـبک و به 
حداقـل رسـاندن فشـار در حیـن کار روی نمونه. در آماده سـازی 
ناخواسـته  اثرهـای  بـه  بایـد  نیـز  اچ کـردن  بـه روش  نمونه هـا 
ناشـی از باقـی مانـدن محلـول اچ در بخش هایـی از سـطوح اچ 
شـده توجـه الزم شـود، در بسـیاری از مـوارد شستشـوی نمونـه 
پـس از اچ کـردن با اسـتفاده از دسـتگاه اولتراسـونیک و خشـک 

کـردن در شـرایط خـأ پیشـنهاد می شـود.
عالوه بـر ایـن، روش هـای اچ الکتروشـیمیایی، شـناخت کافی 
در  موجـود  فازهـای  الکتروشـیمیایی  ویژگی هـای  و  سـاختار  از 
نمونـه، انتخـاب ترکیـب شـیمیایی مناسـب محلـول اچ و غلظت 
آن بـرای جلوگیـری از تخریـب نمونـه و آشکارسـازی مناسـب 
مرزدانه هـا تاثیرگـذار اسـت. به طـور کلـی، آماده سـازی مناسـب 
نمونـه عـالوه بـر تاثیرگـذاری بـر نتایج پـراش الکترون برگشـتی 
روی دیگـر اطالعـات قابل دسـترس توسـط میکروسـکوپ مانند 
تصاویـر توپوگرافی، نتایج شـیمیایی حاصل توسـط طیف سـنجی 
پراکندگـی انـرژی ایکـس18 و غیـره نیـز تاثیرگذار اسـت ولی در 
نهایـت، آماده سـازی نمونـه پـراش الکتـرون برگشـتی نسـبت به 
متالوگرافـی معمولـی دشـوارتر و در مقایسـه با TEM آسـان تر و 

از نظـر هزینـه مناسـب تر اسـت ]6-8[.

بررسـی برخی از قابلیت های پراش الکترون برگشتی

همان گونـه که در قسـمت های قبـل توضیح داده شده اسـت، 
آشکارسـاز پـراش الکتـرون برگشـتی را می توان به عنـوان ابزاری 
بسـیار قدرتمنـد در بحث هـای بلورشناسـی مـورد اسـتفاده قـرار 
می تـوان  فـوق  روش  از  حاصـل  داده هـای  از  اسـتفاده  بـا  داد. 

بررسـی گسـترده ای روی ریـز سـاختارها19 انجام داد.
از  تصویرسـازی  می تـوان  برگشـتی  الکتـرون  پـراش  بـا 
ریزسـاختارها به صـورت بررسـی کیفی و کمی روی آشکارسـازی 
دانه هـا و مـرز دانه هـا، توزیـع جهاتی دانه هـا، شناسـایی فازهای 
و  آنهـا  بلورشـدگی  میـزان  و  فازهـا  توزیـع  و  انـدازه  موجـود، 
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در  را  ریزسـاختار  رفتـار  می تـوان  همچنیـن  داد،  انجـام  غیـره 
اثـر تغییـر عوامـل محیطـی از جملـه دمـا، فشـار، اعمـال تغییـر 
شـکل محیط هـای خورنـده و غیـره را مـورد مطالعـه و بررسـی 
قـرار داد و در نهایـت ویژگـی متالوژیکـی، مکانیکـی، خوردگی و 

الکتریکـی و غیـره آنهـا را شبیه سـازی کـرد ]5 و6[.

 بررسی دانه و مرز دانه ها
دانـه  بررسـی  روش،  ایـن  قابلیت هـای  بهتریـن  از  یکـی 
مجـاور  نقـاط  مجموعـه  کلـی،  به طـور  اسـت.  مرزدانه هـا  و 
بلـوری مشـابه به عنـوان یـک دانـه در نظـر گرفتـه  بـا جهـت 
امتـداد  بـا  مجـاور  ناحیـه ی  دو  بیـن  فاصـل  حـد  و  می شـود 
بلـوری متفـاوت را مـرز دانـه در نظـر می گیرنـد، در هـر مـرز 
دانـه یـک نقطـه اتصالـی وجـود دارد کـه بـا هیچکـدام از دو 
دانـه هـم جهت نیسـت. عـدم تطبیـق امتدادهای بلـوری در دو 
دانـه مجـاور باعـث می شـود کـه اتم هـا در حـد فاصـل بیـن دو 
دانـه کارآیـی کمتـری داشـته باشـند و در نتیجـه اتم هایـی که 
در مـرز بیـن دانه هـا قـرار دارند نسـبت بـه اتم هـای درون دانه 
دارای انـرژی باالتـری باشـند، بـه ایـن دلیـل، شناسـایی مـرز 
اسـت.  اهمیـت  بسـیار حائـز  نمونـه  رفتـار  بررسـی  دانه هـا در 
لـذا بـرای دیـدن آنهـا الزم اسـت سـطح نمونـه کامـاًل پرداخت 
و صیقـل شـده و بـا اسـتفاده از یک خورنده شـیمیایی مناسـب 
انجـام شـود )قابـل ذکـر اسـت  آنهـا  عملیـات خوردگـی روی 
اثـرات نامناسـب حاصـل از اچ و عوامل انسـانی به شـدت قدرت 
کـه  محدودیتـی  بـه  توجـه  بـا  می دهـد(.  کاهـش  را  تفکیـک 
بررسـی  در  به خصـوص  متالوگرافـی،  تصاویـر  تفکیـک  قـدرت 
ریزسـاختارها در مقیـاس نانـو و میکـرو دارد، امـروزه اسـتفاده 
الکتـرون برگشـتی به طـور گسـترده ای مـورد توجـه  از پـراش 
مشـاهده   )6( شـکل  در  کـه  همان گونـه  اسـت.  گرفتـه  قـرار 
می کنیـد یـک فیلـم مسـی در دماهـای 150،200،250،300 
درجـه ی سـانتی گراد قـرار گرفته اسـت؛ در این شـرایط دمایی 
شـکل، انـدازه و مـرز دانه هـای سـاختار تغییـر داشـته اند، هـر 
رنـگ نشـان دهنده ی یـک دانـه از ریزسـاختار اسـت و وجـود 
رنگ هـای متفـاوت حاکـی از وجـود دانه هایـی بـا جهـت بلوری 

متفـاوت اسـت و در نهایـت تاثیـر دمـا بر رشـد برخـی دانه ها و 
تغییـر مـرز دانه هـا مشـاهده می شـود و در نتیجـه ی این رشـد 

بلـور، تغییـر سـاختار بلـوری سـطح حاصـل می شـود.
حائـز  مباحـث  از  یکـی  دانه هـا  مـرز  و  دانه هـا  بررسـی  در 
اهمیـت، تعییـن زاویـه ی مرزها اسـت. در روش هـای متالوگرافی 
به طـور کلـی،  نـدارد.  اندازه گیـری عامـل فـوق وجـود  توانایـی 
عامـل  ایـن  دانـه  مـرز  و  دانـه  دقیـق  انـدازه ی  تعییـن  بـرای 
ایـن  می شـود.  محسـوب  اصلـی  متغیرهـای  از  یکـی  به عنـوان 
بـرده  نـام  اندازه گیری هـا  در  تحمـل  زاویـه  به عنـوان  متغیـر 
می شـود و به منظـور کمی سـازی محاسـبه انـدازه دانـه، هـر چه 
زاویـه تحمـل20 بیشـتر باشـد، انـدازه ی دانه هـا مقادیـر باالتـری 
خواهنـد داشـت. به طـور معمـول زاویـه ی بیشـتر از 15 درجـه 
 15 تـا   2 بیـن  و  بـاال21  زوایـه  بـا  دانه هـای  مـرز  به عنـوان  را 
 درجـه را مـرز دانه هـای بـا زاویـه ی پاییـن22 در نظـر می گیرنـد

)شکل 7( ]5و9[.

و  دانه ها  مرز  روی  آن  اثر  و  مسی  فیلم  بر  دما  تغییرات  تاثیر   :۷ شکل 
زاویه ی تحمل دانه ها نشان داده شده است ]9[.

ریزساختارها بافت  بررسی 

طیـف گسـترده ای از خـواص فیزیکـی، مکانیکی و شـیمیایی 
وابسـته بـه جهـت بلورشناسـی دانه هـا اسـت، اگـر جهت گیـری 
دانه هـا به صـورت توزیـع تصادفـی باشـد، آن مـاده همسـانگرد و 
اگـر دانه هـا جهت گیری خاصی داشـته باشـند مـاده دارای بافت 
می شـود. یکـی از روش هـای اسـتفاده در تجزیه و تحلیـل بافت، 
الگـوی پـراش الکترونـی و اسـتفاده از آشکارسـاز آن اسـت. در 
بسـیاری از فرآیندهـای متالوژیکـی نظیـر شـکل دهی مکانیکـی 
و رشـد دانـه مشـاهده می شـود کـه دانه هـای تشـکیل دهنـده 
خـاص  بلورشناسـی  بحث هـای  در  حضـور  بـه  تمایـل  سـاختار 
دارنـد )البتـه ایـن امر بـه نـوع فرآیند و فـاز ماده بسـتگی دارد( 
و در نتیجـه ی آن، باعـث ایجـاد بافت هـای مختلف با شـدت های 
متفـاوت در سـاختار می شـوند. البتـه آنچـه اهمیـت دارد ایـن 
اسـت کـه حضـور دانه هـای بـا جهـات خـاص در یـک سـاختار، 
خـواص مـاده مـورد نظـر را تـا حـدود زیـادی غیریکنواخـت و 

شکل ۶: از باال به پایین تصاویر پراش الکترون برگشتی از فیلم مسی که 
افزایش دمایی از ۰تا 3۰۰ درجه داشته و در نتیجه آن برخی از دانه ها رشد 

داشته و مرز دانه ها تغییر کرده اند ]9[.
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جهـت دار می کنـد.

در بررسـی فلزاتـی کـه مـورد عملیـات ترمومکانیکـی قـرار 
می گیرنـد، بافـت حاصـل از تبلـور مجـدد و رشـد دانـه حاصـل 
از فرآینـد می توانـد خـواص مکانیکـی محصـول نهایـی را حاصل 
کنـد. همان گونـه کـه در شـکل )8( مشـاهده می کنیـد، فـوالد 
بعـد از انجـام نـورد گـرم و بازیابـی بـه ریـز سـاختار بـا انـدازه 
)تغییـر  داشـت  بهبـود  خـواص  و  رسـید  کوچک تـر  دانه هـای 
جهـات بلـوری و انـدازه دانـه در آلیاژهـا موجب اسـتحکام باالی 
آنهـا در حیـن فرآینـد می شـود( و بـا توجـه بـه تصاویـر الگـوی 
پـراش الکترونـی حاصـل بافـت بـا سـاختار }001{ بعـد از نورد 
انـدازه ی دانه هـا  و  تغییـر کـرد  بـا سـاختار }111{  بافـت  بـه 
افزایـش  باعـث  از چنـد میلیمتـر بـه چنـد ماکرومتـر تغییـر و 

می شـود. اسـتحکام 
ایـن روش می توانیـم مطالعـات گسـترده ای  از  اسـتفاده  بـا 
را بـر رفتارهـای مقاومتـی مـواد و انتخـاب مناسـب ترین شـرایط 
)مثـال دمـا و غیـره( را به منظـور جلوگیـری از شـرایط نامطلـوب 

و اثـر آن روی بافـت مـواد بدسـت آوریـم ]5و10[.

شکل ۸: تصاویر پراش الکترون برگشتی از فوالد- تصویر )الف( قبل از 
نورد وتصویر )ب( بعد از نورد ]۱۰[.

ترکیب پراش الکترون برگشـتی با آنالیزور 
انرژی23  پراکندگی  طیف سنجی 

برگشـتی،  الکتـرون  پـراش  اصلـی  قابلیت هـای  از  یکـی 
از  بدیـن منظـور  اسـت.  فـاز  و  ریـز سـاختار  تعییـن هم زمـان 
ایکـس  پرتـو  بـا طیف نـگار  برگشـتی  الکتـرون  پـراش  ترکیـب 
اسـتفاده می کننـد. با اسـکن پرتـو الکترونـی روی سـطح نمونه 
می تـوان در هنـگام بدسـت آوردن الگوهـای پـراش، اطالعـات 
گسـترده ای از ترکیبـات شـیمیایی و نقشـه های آنها با اسـتفاده 
از آنالیـزور طیف سـنجی پراکندگـی انـرژی به صـورت هم زمـان 
نـوع  ایـن حالـت کاری، ترکیبـات شـیمیایی،  نمـود. در  تهیـه 
فازهـا و مقـدار آنهـا بـه همراه جهـات بلـوری می تواننـد به طور 
هم زمـان تعییـن شـوند. مثالـی از ایـن کاربـرد در شـکل )9( 
فلـزی  فازهـای  از  متشـکل  سـاختار  ریـز  شده اسـت.  آورده 
تصاویـر  در  هم زمـان  کـه  اسـت   )Si, Zr, Al( فلـزی  بیـن  و 
شـیمیایی  ترکیـب  برگشـتی24،  الکتـرون  آشکارسـاز  بـا  فـازی 
برگشـتی  الکتـرون  پـراش  و  انـرژی  پراکندگـی  طیف سـنجی 

.]10[ شـده اند  داده  نمایـش  و  شناسـایی 

)ب(:   ،)BSD( برگشتی  الکترون  آشکارساز  فازی  تصویر  )الف(:   :9 شکل 
قرمز،  رنگ  به  )زیرکونیم   )EDX( انرژی  پراکندگی  طیف سنجی  تصویر 
الگوی  تصویر  )پ(:  آبی(،  رنگ  به  آلومینیوم  و  سبز  رنگ  به  سیلیسیوم 
پراش الکترون های برگشتی )EBSD( مربوط به دانه و مرز دانه نمونه ]۱۰[

ریزساختارها سه بعدی  نمایش 

برای داشـتن ایـن قابلیت الزم اسـت پراش الکترون برگشـتی 
بـا روش اشـعه ی یونی متمرکز ترکیب شـده تا بتوان ریز سـاختار 
را به صـورت سـه بعـدی نمایـش داد. بـا اسـتفاده از اشـعه ی یونی 
متمرکـز الیه هـای نازکـی از نمونـه برش زده می شـود تـا هر الیه 
بـا پـراش الکترون برگشـتی مورد بررسـی قـرار گیرد. بـرای ایجاد 
بـرش در روش اشـعه ی یونـی متمرکـز بـا شـلیک یون هـای نیمه 
سـنگین گالیـوم +Ga بـه سـطح نمونـه، می تـوان نمونه بـرداری 
و بـرش الیه هـای نـازک را انجـام داد. سـپس هـر الیـه به طـور 
سـری و منظـم بـا روش پـراش الکتـرون برگشـتی مـورد بررسـی 
قـرار گرفتـه و سـپس تمام داده هـا با اسـتفاده از نرم افـزار کنترل 
تمامـی  و  به طـور مجـزا  نهایـت اطالعـات هـر الیـه  شـده و در 
الیه هـا به صـورت سـه بعـدی نمایـش داده می شـود. ایـن روش 
کاربـرد زیـادی در مشـخصه یابی سـه بعـدی صفحـات، دانه هـا، 
تحـول دانه هـای همسـایه در هنـگام تغییـر شـکل و جوانه زنی در 
طـول تبلـور مجـدد و غیـره دارد. همان گونـه کـه در شـکل )10( 
مشـاهده می کنیـد تصاویـر سـه بعـدی و تـک الیه ای بـرای نیکل 

و فـوالد نمایـش داده شده اسـت ]11[.

شکل ۱۰: نمایی از ترکیب دو روش آشکارساز پراش الکترون های برگشتی 
و اشعه ی یونی متمرکز، تصویر سه بعدی و تصاویر پراش الکترون برگشتی 

از الیه های فوالد، تصویر سه بعدی از دانه بندی نیکل ]۱۱[.
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ابزاری قدرتمند در  الکترون برگشتی می توان به عنوان  همان گونه که در این مبحث مطرح شد، از روش پراش 
با استفاده از روش فوق می توان  بحث های بلورشناسی به منظور بررسی کمی و کیفی ریز ساختارها استفاده نمود. 
برای تعیین ساختار بلوری مناطقی در محدوده ی نانومتر استفاده کرد. با روش فوق می توان محدودیت میکروسکوپ 
الکترونی عبوری در بررسی نمونه های با ضخامت زیاد را در کنار هزینه ی کمتر پوشش داد و برخی از محدویت های 

روش های دیگر را با ارائه ی داده های توزیع فازی و ارائه ی داده های تصویری ریز ساختارها جبران نمود.
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