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 2   الملخص

  الملخص

) XPS(اإللكترون الضوئي راسة تأثير العوامل التشغيلية للتحليل بتقنية بدقمنا في ھذا العمل 

ومن ثم . تم التحقق من مواصفات المنظومة ودقة التحاليل ،في البداية. المدروسة على العينات

اعتماد طريقة وجرى مشكلة تحليل العينات العازلة الناجم عن تراكم الشحنة على السطح  درست

تقييم اثر األشعة  تمكما  .)eV 100أقل من (منخفضة الطاقة الالتعديل باستخدام االلكترونات 

ُدرس تأثير حزم االلكترونات . السينية على العينات وتبين أنھا غير مخربة ضمن زمن التحليل

مرتفعة اثر منخفضة ومرتفعة الطاقة على سطح العينات، فوجد أن لاللكترونات ذات الطاقة ال

جرى اختبار آلية تسخين العينات أثناء التحليل ومالحظة أثرھا . مخرب على العينات العضوية

تحديد توزع  أجلمن  األيونيتم استخدام المنبع أخيراً  .على الحالة الكيميائية للسطح المدروس

طريقة  مدتاعت حيثالعينة، مختلفة من عمق ثخانات  عندالعناصر ودراسة الحالة الكيميائية 

  .ثخاناتال ھذهحسابية لتعيين 

  

  

  

  

  

  .XPS ،البوليمرات، أكسيد الفاناديوم العينات العازلة،:كلمات المفتاح
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 Abstract 3  الملخص

Abstract 

In this work, we studied the effects of the operating conditions of the x-

ray photoelectron spectroscopy analysis technique (XPS) on the 

investigated samples. Firstly, the performances of the whole system have 

been verified as well as the accuracy of the analysis. Afterwards, the 

problem of the analysis of insulating samples caused by the charge build-

up on the surface has been studied. The use of low-energy electron beam 

(<100 eV) to compensate the surface charge has been applied. The effect 

of X-ray on the samples have been assessed and was found to be non-

destructive within the analysis time. The effect of low- and high-energy 

electron beams on the sample surface have been investigated. High-

energy electrons were found to have destructive effect on organic 

samples. The sample heating procedure has been tested and its effect on 

the chemical stat of the surface was followed. Finally, the ion source was 

used to determine the elements distribution and the chemical stat of 

different depths of the sample. A method has been proposed to determine 

these depths. 

 

 

 

 

Keywords: insulating material, polymers, vanadium oxide, XPS. 
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 4   العملون في عداسالم

  عملال في المساعدون

 .حسام جاروشيد شارك في ھذا العمل الس

 

 

  

www.saec.sy 
4

نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 5   حتوياتالم

 المحتويات

  2  .........................................................................................................  الملخص

  4  .........................................................................................  العمل في المساعدون

  5  .......................................................................................................  المحتويات

  8  ..........................................................................................................  األشكال

  10  ........................................................................................................  الجداول

  11  .............................................................................................  النظري القسم 1

  11  ..............................................................................................  مقدمة  1.1

  13  ...............................................................................................  المبدأ  1.2

  14  ..............................................................................  المنظومة عمل آلية  1.3

  15  ............................................................................................  العينات  1.4

  16  ..................................................................................  المنظومة أجزاء  1.5

  X  .........................................................................................  16 أشعة منبع  1.5.1

  16  ..................................................................................الموجة طول موحد  1.5.2

  18  .......................................................................................  الطاقي المحلل  1.5.3

  20  ......................................................................................  الكشف منظومة  1.5.4

  20  ...................................................................................  المنظومة ملحقات  1.5.5

  IQE 12/38  ...............................................  20 األيوني مدفعال  1.5.5.1

  EQ22/35  .............................................  21 االلكتروني المدفع  1.5.5.2

  21  .................................................................................  األطياف معالجة  1.6

  21  ...................................................................................  األطياف تحليل  1.7

  21  ...................................................................................  العنصري التحليل  1.7.1

  23  ........................................................................................  الكمي التحليل  1.7.2

  24  ....................................................................................  الكيميائي التحليل  1.7.3

  26  ..........................................................................  واالختبار التركيب: المنظومة 2

  26  ....................................................................................الفنية الخواص  2.1

  27  ...........................................................................................  التركيب  2.2

www.saec.sy 
5

نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 6   حتوياتالم

  X  ............................................................................  29 أشعة منبع تشغيل  2.3

  29  ............................................................................  األيونات منبع تشغيل  2.4

  30  .......................................................................  االلكترونات منبع تشغيل  2.5

  31  .....................................................................  العينة حامل وتبريد خينتس  2.6

  31  ...............................................................................................  التسخين  2.6.1

  31  .................................................................................................  التبريد  2.6.2

  31  .................................................................................  المنظومة اختبار  2.7

  I  .............................................................................................  31 االختبار  2.7.1

  II  ............................................................................................  32 االختبار  2.7.2

  III  ...........................................................................................  33 االختبار  2.7.3

  IV  ..........................................................................................  33 االختبار  2.7.4

  36  .........................................................................  للكھرباء العازلة المواد تحليل 3

  36  ...........................................................................  للكھرباء الناقلة المواد  3.1

  37  ....................................................  عازلة ركازة على المرسبة الناقلة المواد  3.2

  38  .........................................................................  للكھرباء العازلة المواد  3.3

  38  ..............................................................................  العينة بتسخين التعديل  3.3.1

  39  ......................................................  الكربون ذرات من طالء باستخدام التعديل  3.3.2

  40  .............................................  منخفضة بطاقة الكترونات منبع باستخدام التعديل  3.3.3

  42  .................................................  الجبس من مسحوق عينة  3.3.3.1

  43  .............................................................  الفاناديوم أكسيد  3.3.3.2

 43 ......................................................... والكمي الكيفي التحليل 

 44 ...................................................... للسطح الكيميائي التحليل 

  45  ...............................................................  العينات على XPS بتقنية التحليل تأثير 4

  45  .......................................................  العينات في السنية األشعة تأثير دراسة  4.1

  46  ..............................................  العينات على االلكترونات حزمة تأثير دراسة  4.2

  46  .....................................................  الطاقة المنخفضة االلكترونات حزمة تأثير  4.2.1

  47  .......................................................  الطاقة المرتفعة االلكترونات حزمة تأثير  4.2.2

  47  ...........................................................  العضوية العينات  4.2.2.1

  47  ........................................................  الالعضوية العينات  4.2.2.2

  49  ................................................  التحليل أثناء العينة في الحرارة تأثير دراسة  4.3

www.saec.sy 
6

نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 7   حتوياتالم

  49  ...........................................................  العضوية العينات  4.3.1.1

  50  ........................................................  الالعضوية العينات  4.3.1.2

  52  ................................................................  األيونات منبع باستخدام العمق تحليل 5

  53  ..................................................................  المقتلعة الطبقات ثخانة تعيين  5.1

  53  ...................................................................................  التجريبية الطريقة  5.1.1

  54  ....................................................................................  الحسابية الطريقة  5.1.2

  57  .....................................................................................................  الخاتمة 6

  57  ..........................................................................................................  الشكر

  58  ........................................................................................................  المراجع

  

  

www.saec.sy 
7

نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 8 األشكال   حتوياتالم

  شكالاأل

  13  .................................................................  الكھرضوئي اإلصدار لعملية الطاقي المخطط: 1 الشكل

  14  ............................................................................  العينة في بالعمق XPS إشارة عالقة: 2 الشكل

  15  ................................................................  الضوئي اإللكترون لمنظومة توضيحي مخطط: 3 الشكل

  16  ..........................................................  موجة طول موحد ذو X أشعة لمنبع تمثيلي مخطط: 4 الشكل

  17  ............................................  وبعده موجة طول موحد استخدام قبل Ag3d فضة لعينة طيف: 5 الشكل

  19  ....................................  والتأخير التمرير وعدسات الكروي نصف الطاقي للمحلل تمثلي شكل: 6 الشكل

  20  ................................................  مختلفة مرور طاقات عند Ag3d فضة لعينة XPS أطياف: 7 الشكل

  SiO2  ....................................................................................  22 من لسطح تقصي طيف: 8 الشكل

  Si2p  ........................................................  22) المؤكسد( السليكون لطيف الكيميائي االنزياح: 9 الشكل

  24  ...........................................................................  الفناديوم أكسيد لطيف الكمي التحليل: 10 الشكل

  PET  .........................................................  25 في C1s الكربون لطيف الكيميائي االنزياح: 11 الشكل

  26  ..........................................................................................  للمنظومة العام المخطط: 12 الشكل

  28  ..............................................................................  التسخين منظومة توصيل مخطط: 13 الشكل

  I  .................................................................  32 االختبار في3d3/2  و  3d5/2الفضة قمة: 13 الشكل

  II  ................................................................  33 االختبار في3d3/2  و  3d5/2الفضة قمة: 15 الشكل

  III  ..............................................................  34 االختبار في3d3/2  و  3d5/2الفضة قمة: 15 الشكل

  IV  ........................................................  34 االختبار في Au 4f7/2 وقمة Cu 2p3/2 قمة: 16 الشكل

  37  ......................................................  الناقل المولبيديوم من لعينة) تقصي( عام XPS طيف: 17 الشكل

  PVC  ............................................  38 الـ من فلم على المرسبة النحاس من لعينة XPS طيف: 18 الشكل

  39  ......................................  الوشيعة وتيار لجھد مختلفة قيم عند PVC الـ من فلمل XPS طيف: 19 الشكل

  40  ................................................  الكربون من بطبقة المطلى PVC الـ من فلمل XPS طيف: 20 الشكل

  41  ............  .الكترونات بحزمة السطح تعديل مع) b( السطح تعديل بدونa) ( PVC لـ XPS طيف: 21 الشكل

  42  ..................  .الكترونات بحزمة السطح تعديل بعد الجبس مسحوق من عازلة لعينة XPS طيف: 22 الشكل

www.saec.sy 
8

نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 9 األشكال   حتوياتالم

  43  .......................................................  )كمي تحليل( الفاناديوم أكسيد لعينة عام XPS طيف: 23 الشكل

  44  ....................................  )كيميائي تحليل( واألكسجين الفاناديوم لقمة الدقة عالي XPS طيف: 24 الشكل

  46  ........................................  السينية األشعة بحزمة التشعيع وبعد قبل PVC لفلم XPS طيف: 25 الشكل

  47  ...................................  الكترونات لحزمة التعريض وبعد قبل PVC لفلم فوتوغرافية صورة: 26 الشكل

  48  .........................  دقائق 10 لمدة بااللكترونات معالجته وبعد قبل المولبيديوم من لفلم عام طيف: 27 الشكل

  49  ........................  )بااللكترونات المعالجة وبعد قبل( الموليبديوم عينة لعناصر الدقة عالي طيف: 28 الشكل

  PET  ..................................................................  50 طيف على العينة حرارة درجة تأثير: 29 الشكل

  52  ..................  دقيقة 15 لمدة أرغون بأيونات التشعيع وبعد قبل الفناديوم أكسيد لعينة تقصي طيف: 30 الشكل

 من أھداف أجل من5keV  بطاقة األرغون من بحزمة التشعيع زمن بداللة المقتلعة الثخانة: 31 الشكل

  56  ................................................................................................  الفضة و التنغستين السيليكون،

  

  

  

www.saec.sy 
9

نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 10 الجداول  حتوياتالم

  جداولال

  28  ..................  التسخين عملية أثناء العينات وإدخال التحليل حجرتي في والضغط الحرارة درجات: 1 الجدول

  30  ..................................................................................  األيونات منبع تشغيل معامالت: 2 الجدول

  30  .............................................................................  االلكترونات منبع تشغيل معامالت: 3 الجدول

  51  ...........................................................  بالحرارة المعالجة وبعد قبل الفناديوم أكاسيد نسبة: 4 الجدول

  55  ......................  مختلفة طاقات أجل من األرغون بأيونات نعالجھا عندما ھدف ذرات لعدة S قيم: 5 الجدول

www.saec.sy 
10

نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 11 النظريالقسم   الفصل األول

 الفصل األول

  قسم النظريال 1

  مقدمة 1.1

 االلكتروني،والمجھر يمكن استخدام عدة تقنيات من أجل تحليل السطوح مثل المجھر الضوئي 

 الضوئي اإللكترونمطيافية و )AFM(مجھر القوة الذرية و ،)القطرة السائلة(دراسة الترطيب و

)XPS( .على الطبقة  حيث تتميز ھذه التقنيات عن غيرھا أنھا حساسة جداَ للتغيرات التي تطرأ

، )DSC(مقياس كمية الحرارة التفاضلي مثل خرى استخدام التقنيات األعند ف. ية للعيناتالسطح

كروماتوغرافيا و )FTIR( مطيافية ما تحت األحمرو، )TGA(حراري الثقالي القياس الو

البوليميرات (سطح التغيرات ن الكشف عقد ال نتمكن من  )SEC(االستبعاد حسب الحجوم 

تم  الضوئي اإللكترونمطيافية القطرة السائلة و باستخدامبينما  ،[1]) المعالجة بالبالزما الباردة

  .]2[ النيتروجيناألوكسجين وذرات بم على السطح يطعمالحظة حصول ت

تخدم ت ة س ة مطيافي رونمنظوم وئي اإللكت عة  الض  X )X-ray Photoelectronبأش

Spectroscopy(  ل السطوح أجلمن ع كيفي تحلي ك من أجل جمي اً وذل الجدول عناصر اً وكمي

ائي )عدا الھيدروجين والھليوم(الدوري  رة(، باإلضافة إلى التحليل الكيمي ا سنراه في الفق  1.7  كم

  .)21 صفحة

أثير بالمقارنة مع جداً منخفض شعة السينية تأثير األ ديعبشكل عام،  ى االلكترونب التشعيع ت ات عل

  .[3] البوليمريةسطوح المواد 

ين من البولي يورثان  بوليمريةالعينات الالسينية اللينة على  األشعةتمت دراسة أثر  باستخدام منبع

وممن  وم  األلمني ينو (Al Ka, 15 kV/300 W; Mg Ka, 12 kV/240 W)والمغنيزي  تب

ة  ى سطح العين ط وتشكل  [5 ,4]حدوث تغير ملحوظ عل ى كسر رواب ذا التشعيع إل حيث أدى ھ

  .HCl [5] مركبات جديدة كانطالق غاز
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 12 النظريالقسم   الفصل األول

ن أ ؤدي ن يمك عيع الي ات وليمرات بتش ن االلكترون ة منخفضة م ى نقصان ) keV 10(بطاق إل

الكربون (O1s/C1s)النسبة  ة ب ة سطحية غني ّون طبق ا . [6]، حيث تم تفسير ھذه الظاھرة بتك أم

د  عيععن ةھا تش ات بطاق ن االلكترون ة م داً  بحزم ة ج ن مرت عالي وحظMeV 10ة بم دوث  ، ل ح

وليمر ھذا تفرعات في السلسلة نتيجة تأثير  اط ضعف الب ان(التشعيع على بعض نق ولي يوريت ) الب

ذه النزعة ، حيث الوحدات البوليمرية تشكلسالسل والالتشعيع إلى قص في  كما أدى ھذا زداد ھ ت

  .[7]كلما ازدادت جرعة التشعيع 

أثير لقد  .نظيف العينات قبل التحليلمن أجل تستخدم الحزم األيونية يمكن ا اتجرى دراسة ت  أيون

ى  رغوناأل روجين عل الم األو النت ة ف ى البوليمري ة حت ين keV 5بطاق ى حدوث  وتب رات عل تغي

طح  دة  الس رتبط بع ل ت ديل ن: عوام ات التع ود الكترون دفق ووج ون، الت ة األي ون، طاق وع األي

ة( ة الطاق ات منخفض ذرات ). الكترون ر ل اص كبي دوث امتص ى ح رض إل ذا التع ا أدى ھ كم

واء د تعرض السطح للھ ن . ]8[ األوكسجين بع ره، وم دير ذك وليمرات الج عيع سطح الب إن تش ف

اتب وم ذات أيون ة الھلي ى  طاق ة و) keV 150(أعل روابط الكيميائي ى تلف ال ؤدي إل ذلك ي ذرات ك

ة ى تشكل الجذور الحرة ب الكربون الفعال ك، . [9]اإلضافة إل ى ذل رتتغباإلضافة إل الخصائص  ي

اتاألقذفھا بالكيميائية لسطح المادة عندما يتم  H2( يون
+, C+, Ne+, Na+, O2

+, K+, Kr+ ( ذات

   .keV [10] 150الطاقة 

  

ل  من 2011في الھيئة في عام  الضوئي اإللكترونمنظومة  تركيب ةاأل SPECSشركة قب  .لماني

ذلك و ا في القطر، ل ى من نوعھ ة ھي األول ان باعتبار أن ھذه المنظوم ة ك د من إجراء عملي ال ب

ات، حيث قمعايرة وتوصيف للمنظومة ومعرفة  ى العين ا عل ا أثرھ بوضع الشروط والضوابط من

ا راد تحليلھ ات الم ة للعين ذيرات العام ذا حيث  .والتح ي ھ م ف ل ت لٍ العم ر ك ة أث ن األشعة  دراس م

ات  اإللكترونالمستخدمة في منظومة مطيافية  يوناتالسنية وااللكترونات واأل ى العين الضوئي عل

  .التي يتم تحليلھا

ةدراسة حل مشكلة كما تم في ھذه ال واد العازل ه والم ينية مع ب، حيث أن نتيجة تفاعل األشعة الس

ة تيغادر عدد من اإللكتروناذرات السطح  ى سطح العين ة عل راكم شحنة موجب ى ت ؤدي إل . مما ي

ھولة  ات بس ذه االلكترون ويض ھ تم تع ة ي واد الناقل ي الم ول إلنف ة موص از ب ةالعين م الجھ جس

ا في الطيف ). األرضي( ببة انزياح زداد مس أما في حالة المواد العازلة فإن ھذه الشحنة تتراكم وت

  .ؤدي إلى عدم الحصول على طيف مفيدتأو قد 

من الجدير بالذكر أنه تم البدء باستثمار ھذه المنظومة فور تركيبھا وذلك من خالل عدة أعمال 

  .]15-11[وورقات العلمية 
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  المبدأ 1.2

 على اإلصدار الكھرضوئي )X )XPSبأشعة  مطيافية اإللكترون الضوئيمبدأ عتمد ي

فإن ھذه الذرات تقوم  )األشعة السنية( Xض ذرات السطح إلشعاع يتعر دعن. لاللكترونات

المخطط الطاقي لعملية  1الشكل يمثل  ."االلكترونات الضوئية"الكترونات تدعى بإصدار 

  .اإلصدار

عن درة االمطيافية بتحليل الطاقة الحركية لاللكترونات الضوئية الصھذه  يتلخيص مبدأ عمل

  .وحيدة الطاقة Xالتشعيع بحزمة فوتونات 

  

 

 الكھرضوئيطاقي لعملية اإلصدار الخطط مال: 1الشكل 

  

       :عن طريق العالقة التالية) (طاقة ارتباط اإللكترون بسويته  حسابيمكن 

           

  .الطاقة الحركية المقيسة لاللكترونات الضوئية Eالواردة،  Xطاقة الفوتونات ھي  hνحيث 

االلكترونات من السويات االلكترونية الداخلية أو من سويات التكافؤ شريطة أن  إثارة جميعيمكن 

  .تكون طاقة ارتباطھا اقل من طاقة الفوتونات

ً قيم طاقات االرتباط دّ عت التعرف وبذلك نستطيع  .من عناصر الجدول الدوري لكل ذرة ةُمميِّز ا

يمكن الكشف عن جميع الذرات . تھااكمي عيينوتعلى السطح  ةات الموجودالذرجميع على 

وبالتالي فإن مطيافية اإللكترون الضوئي . )ال تحتوي مدارات داخلية( ذرة الھيدروجين باستثناء

  .ھي طريقة للتحليل العنصري للمواد
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ة أخرى، ت ات الضوئية  خضعمن ناحي ادة الصلبة نحو السطح االلكترون ر الم ا عب خالل انتقالھ

يلعب ھذا المقدار دورا كبيرا من حيث . عنھا بالمسار الحر الوسطي تصادمات غير مرنة يعبر 

ل اح للتحلي ة المت ق العين ن عم د م ق . الح ادة  يتعل ات وبالم ة إللكترون ة الحركي ة، (بالطاق كثاف

ب ة )تركي ن مرتب ام م و بشكل ع ى  1وھ انومتر 5وحت انون . ن ات لق ال االلكترون انون انتق ع ق يتب

ل من % 98ع االمتصاص اآلسي، حيث يرج 3من اإلشارة من عمق اق  sin ) 2الشكل .(

  .تحليل السطوحتتميز ببالتالي فإن مطيافية اإللكترون الضوئي ھي تقنية 

  

 

 بالعمق في العينة XPSعالقة إشارة : 2الشكل 

  

ة  دّ من الجدير بالذكر أن مطيافية اإللكترون الضوئي تع ر تخريبي ة غي ) التخريب محدودةأو (تقني

دا في  ؤدي لتخريب محدود ج ات المستخدمة والتي ت دا من الفوتون نظراً للجرعات المنخفضة ج

  .السطح

  آلية عمل المنظومة 1.3

حيث يكون  "ultra vacuum"تتطلب تقنية اإللكترون الضوئي العمل ضمن حجرة فائقة الخالء 

تالفي أي تفاعل لاللكترونات الضوئية مع  أجلميلي بار وذلك من  10-10 – 9-10الضغط بحدود 

  .فاكشمجزيئات الھواء المتبقي داخل الحجرة أثناء مسارھا باتجاه ال
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 مخطط توضيحي لمنظومة اإللكترون الضوئي: 3الشكل 

  

  ):3الشكل (أساسية أي منظومة إلكترون ضوئي ثالثة أجزاء تتضمن 

 .Xمنبع أشعة  .1

 .محلل طاقي يسمح بقياس الطاقة الحركية لاللكترونات .2

 .منظومة كشف وعد مرتبطة بنظام تحصيل إشارة حاسوبي .3

  .األساسية كما سنرى الحقاً يمكن أن تضاف أجزاء مكملة لھذه األجزاء 

  العينات 1.4

يمكن  ).ميلي بار 9-10(يشترط أن تكون العينات صلبة، ثابتة ومستقرة في حجرات الخالء الفائق 

  :مشكلة في الخالء مثل أن تشكل بعض العينات

 .العينات ذات المسامات الكثيرة كالسيراميك -

 .بعض أنواع البولميرات -

مثل  high vapour pressureر مرتفع ابخالمواد التي تحوي عناصر ذات ضغط  -

  .ميلي بار قيمة مرتفعة لضغط التبخير 7-10قيمة  دّ تعحيث  رواسب الُمحالت

www.saec.sy 
15

نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 16 النظريالقسم   الفصل األول

  المنظومة أجزاء 1.5

  Xمنبع أشعة  1.5.1

مع مادة المصعد  )15keV(الكترونات ذات طاقة عالية لتفاعل حزمة كنتيجة  Xيتم توليد أشعة 

  satellite).( تتألف ھذه األشعة من مركبة أساسية ومن مركبات ثانوية ).4الشكل (

  

 

 ذو موحد طول موجة Xمخطط تمثيلي لمنبع أشعة : 4الشكل 

  

 Al(مصعدين  على م منابع تحويايستخدوبشكل عام  ،المولدة بمادة المصعدX تتعلق طاقة أشعة 

  .باستخدام فوتونات بطاقات مختلفة XPSتحاليل  بإجراءبحيث تسمح ) Ag و  Al( أو) Mgو 

أو يمكن تحسين ) non monochromated( غير موحدة اللون Xيمكن استخدام منبع أشعة 

 طول موجة استخدام موحدبالمواصفات الطيفية والمكانية لحزمة الفوتونات 

)monochromater(.  

  موحد طول الموجة 1.5.2

كوارتز، حيث تعاني أطوال األمواج غير اليتكون موحد طول الموجة من بلورة انعراج من 

) المرغوبة(مرغوبة تداخالت غير بناءة مما يؤدي لتخميدھا في حين تستفيد األطوال الموجات ال

      :)Bragg( براغ وذلك وفقاً لعالقة ةالموافقة لمعامالت البلورة من التداخالت البناء

           2  
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  :حيث

n :جرتبة االنعرا )diffraction order.(  

λ: طول الموجة. 

d: تباعد شبكة البلورة.  

θ براغ زاوية )Bragg(   

  

وبالتالي نستطيع دراسة مناطق ) 4الشكل (يمكننا باستخدام ھذه البلورة محرقَة حزمة الفوتونات 

  . صغيرة من السطح وبحساسية عالية

  

 

 وبعده قبل استخدام موحد طول موجة Ag3dطيف لعينة فضة : 5الشكل 

  

يسمح موحد طول الموجة بالتخلص من المركبات الثانوية وتضييق العرض الطيفي للمركبة كما 

مما يحسن المميزات الطيفية  )bremsstrahlung(إلى تخفيف ضجيج الكبح  ةباإلضافاألساسية 

الفرق بين طيفيين مسجلين لعينة  5الشكل كمثال على ذلك، يوضح . وبالتالي دقة قياس المنظومة

  .غير موحد طول الموجة وآخر مزود بموحد طول موجة Xفضة باستخدام منبع أشعة 

  

) 26 صفحة 0 صل الف سنتكلم عنھا في(من الجدير بالذكر، أن المنظومة الموجودة في المخبر 

ألمنيوم (يعمل بمصعدين منفصلين موجة الطول لموحد مع  Xعلى منبع أشعة  اتميز باحتوائھت

www.saec.sy 
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كن يموبفضل موحد الموجة ). SPECS x-ray monochromator Focus 500( )وفضة

عند استخدام مصعد ) Al Kαخط (1486.74eV الحصول على فوتونات وحيدة الموجة بطاقة 

  .عند استخدام مصعد الفضة) Ag Lα خط( 2984.3وعلى فوتونات بطاقة أاأللمنيوم 

 non أو حزمة غير ُممحرقة focusingحزمة ُممحَرقة (مل المنبع بطورين يمكن أن يع

focusing  ( حيث تكون أبعاد حزمة أشعةX  3.5  في الحالة األولىعلى العينةx0.2 mm2 

  .3.5x1 mm2 في الحالة الثانيةو

  المحلل الطاقي 1.5.3

أطياف بتسجيل ) hemispheric energy analyzer(كروي الطاقي نصف المحلل اليسمح 

ضمن مجال ) أيونات(أو موجبة ) الكترونات(الطاقات الحركية للجسيمات المشحونة السالبة 

تمتعه كذلك و mm 100، وذلك بفضل نصف قطره البالغ keV 3.5وحتى  eV 0طاقي من 

قابلين للتغيير شقين  أن وجود كما. بعدسات دخول الكتروساكنة تسمح بتشغيله بعدد من األنماط

slits  6الشكل ( ليلھا في بعض التطبيقات الخاصةالمنطقة المراد تح) أو تحديد(اختيار بتسمح(.  

الشكل  اذيعتبر المحلل الطيفي  .يلعب المحلل الطاقي دورا أساسيا في تحديد أداء المنظومة ككل

يتألف من ، وھو نصف الكروي األكثر استخداما في منظومات مطيافية اإللكترون الضوئي

 اعلى كل منھم) V1>V2(يطبق جھد )  R2و R1صفي قطر بن(نصفي كرتين متمركزتين 

  :ويحسب من العالقة التالية )R0(وبالتالي يكون الجھد في المسار المنتصف بينھما 

                      

          

  

االلكترونات الداخلة له، بحيث تستطيع فقط االلكترونات ذات ) فلترة(يقوم المحلل بدور ترشيح 

من العبور عبر المحلل وصوال للكاشف في حين تضيع بقية االلكترونات  V0الطاقة المساوية 

استنادا لھذا المبدأ يمكن تسجيل طيف الطاقة الحركية . ذات الطاقات الحركية المختلفة

وتسجيل عدد االلكترونات التي ) V2و  V1بتغيير الجھدين ( V0قيمة  scan)(مسح بونات لاللكتر

 Rدقة الكشف  أنّ إال أن ھذا النمط من التسجيل يعاني من . V0كل طاقة مساوية لـ  أجلتصل من 

، أي أن االلكترونات ذات R=DE/Eليست ثابتة على طول الطيف بل تتعلق بالطاقة المقيسة 

  .تلك المسجلة عند طاقات صغيرة تزيد علىقة للطاقات الكبيرة تسجل بدقة القمم المواف
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 شكل تمثلي للمحلل الطاقي نصف الكروي وعدسات التمرير والتأخير: 6الشكل 

  

على االلكترونات قبل دخولھا   retardingلتالفي ھذه المشكلة، من الممكن تطبيق جھد ُمؤّخر

  :لمحللا ھابحيث تصبح طاقة االلكترونات عند دخول) عدسات كھرساكنة بواسطة(المحلل 

  

       

  

وبالتالي تبقى الدقة ثابتة  اً ثابت V0تغيير ھذا الجھد الُمؤخر مع بقاء الجھد بيتم المسح اآلن 

)R0=DE/E0( على طول الطيف.  

  E0تسمىو )Constant Analyzer Energy(طاقة محلل ثابتة عند يعرف ھذا النمط بالتحليل 

والختيارھا اثر كبير على تحديد دقة  )pass energy(في ھذه الحالة طاقة المرور 

resolution)( وعامل التمرير األطياف المسجلة )transmission factor( . إن اختيار قيمة

ذات دقة عالية لكن بالمقابل معامل  أطيافصغيرة لطاقة المرور سيؤدي إلى الحصول على 

ً التمرير سيكون  ، في حين أن اختيار قيمة كبيرة لطاقة المرور )أطياف ذات شدات قليلة(متدنيا

أثر طاقة  7الشكل يبين ، كمثال على ذلك، كبر ولكن بدقة طيفية أقلأسينجم عنه أطياف بشدات 

  .على األطياف المسجلة لعينة من الفضة المرور
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 عند طاقات مرور مختلفة Ag3dلعينة فضة  XPSأطياف : 7الشكل 

  

  منظومة الكشف 1.5.4

التي تعبر المحلل الطيفي عن طريق ) السالبة والموجبة(الجسيمات المشحونة يتم الكشف عن 

  .chaneltron( MCD-5( اتفاكشم ةمصفوفة مؤلفة من خمس

كشف (برنامج حاسوبي يسمح باختيار نمط عمل المحلل الطيفي بيتم التحكم بالمنظومة ككل 

  .وتسجيل األطياف...) نمط القياس، الدقة  ينيعموجبة، ت/سالبة أيونات

  المنظومةملحقات  1.5.5

  IQE 12/38المدفع األيوني  1.5.5.1

وبتيار 5keV وحتى  200eVبطاقة متغيرة من ) أرغونھليوم، ( أيوناتيولد المدفع األيوني 

موضعھا بشكل  scanيمكن ضبط أبعاد الحزمة األيونية ومسح . µA 10وحتى  pA 1شدته من 

 قذفبذلك والمنظومة من أجل تنظيف السطح قبل التحليل في بعض التطبيقات تستخدم ھذه . آلي

في تقنية مطيافية تبعثر  يمكن استخدامھا أيضاً كما . رغوناأل أيوناتحزمة من ب السطح

  .الھليوم أيوناتوذلك باستخدام   (ion scattering spectroscopy)يوناتاأل
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  EQ22/35ع االلكتروني فالمد 1.5.5.2

يمكن تصغير أبعاد الحزمة . 5keVيولد المدفع االلكتروني حزمة الكترونات بطاقة متغيرة حتى 

تستخدم ھذه . موضعھا بشكل آلي وحاسوبي  scanومسح) ميكرون 50حتى (االلكترونية 

كما تم اختبار ودراسة  Auger electron spectroscopyالمنظومة في مطيافية أوجيه 

تعديل شحنة  أجلمن ) الغير متوفر حاليا(المنخفض الطاقة االلكتروني  استخدامھا كبديل للمدفع

  .)40صفحة  3.3.3 الفقرة ( كما سنراه الحقا العينات العازلة وأعطت نتائج جيدة

  معالجة األطياف 1.6

وحساب  XPSطياف أتحليل ومعالجة ل CasaXPS (ver. 2.3.16Dev52) تستخدم برمجية 

ھذه  تسھلكما  .sensitivity factors لمعامالت الحساسيةتراكيز العناصر الداخلة استناداً 

عالية الدقة إلى أطياف الالتحليل الرقمي لألطياف بعملية التحليل الكيميائي للعناصر  البرمجية

ً لطريقة مع المحيط الكيميائي للذرة  لبّقجزئية ت فتراض قمم أصغر المربعات الالخطية باوفقا

في  )background(التخلص من ضجيج الخلفية إضافة لعملية . GL(30)لورنتيزية /غاوصية

  .Shirley ([16, 17](األطياف حسب طريقة شيرلي 

  األطيافتحليل  1.7

اف بع ا من ن، XPSند معالجة أطي وم بتحليلھ ينت أجلق ى السطح  عي وع العناصر الموجودة عل ن

ن ت ا يمك ل العنصري، كم مى بالتحلي ا يس ذا م ينوھ م  عي ي لقم ل الكم ذه العناصر بالتحلي ة ھ كمي

ائي حول  ةالطيف الناتج، باإلضاف إلى أننا نستطيع من قراءة الطيف إجراء تصور للمحيط الكيمي

  .كل ذرة وھذا ما يدعى التحليل الكيميائي للسطح

  التحليل العنصري 1.7.1

ل أطياف االلكترونات الضوئية بشكل مباشر بداللة طاقة االرتباط، بحيث يتم التعرف يتمثيمكن 

طيف "على العناصر الموجودة على سطح العينة من قمم االلكترونات الضوئية التي تظھر على 

  ).survey spectrum" (التقصي
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 SiO2طيف تقصي لسطح من : 8الشكل 

  

). SiO2( كونالسيليثنائي أوكسيد طيف التحري لسطح من  8الشكل بين على ، يالمثالعلى سبيل 

من الممكن مالحظة مجموعة من القمم تعبر عن البنية االلكترونية للذرات الموجودة على 

بنفس الطريقة التي تُسمى بھا السويات االلكترونية الموجودة في الطيف تسمية القمم يتم . السطح

  .المنبثقة منھا االلكترونات الضوئية

  

 

 Si2p) المؤكسد(السليكون  االنزياح الكيميائي لطيف: 9الشكل 

  

 p, d, fالسويات  من المعروف أن .… n, l, j) ( تتم التسمية اعتمادا على األرقام الكموميةف

 p(1/2, 3/2) ،d(3/2, 5/2)إلى ثنائيات  spin-orbiteنتيجة للتبادل  )تنقسم(تتفكك 

. ، على الترتيب3/4و  2/3، 1/2خرى إلى األبحيث تكون نسبة شدة كل منھا  f(5/2,7/2)و
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على ذلك  لمثا( eVوحتى بضع عشرات من  eVيتراوح التباعد بين خطي كل ثنائية من بضعة 

  ).9الشكل في Si2p1/2 و  Si2p3/2السيلكون وقمم يمكن تأمل طيف 

  

  التحليل الكمي 1.7.2

القمة المسجلة في طيف االلكترونات الضوئية من حساب كمية عنصر ما أو ) مطال(تسمح شدة 

فمطيافية %.  5بدقة أفضل من  )stoichiometry(عيين الستيوكيومتريه مركب كيميائي ما وت

  .اإللكترون الضوئي ھي طريقة تحليل كمية

على اعتبار (حسب العالقة التالية  Nتتعلق الشدة المقيسة لعنصر ما بالتركيز الذري للعنصر 

                ).النھائية ثخانةطبقة متجانسة ذات 

            1      

  :حيث

:K ثابت يتعلق بالجھاز.  

احتمال التايين اعتبارا من السوية الذرية (الضوئي  لإلصدارالمقطع العرضي  :

اغلب السويات االلكترونية  أجلقيم المقطع العرضي محسوبة من أن  مع العلم ،)المعتبرة

  ).Scofiledجداول ( Al Kαإصدارالمثارة بالنسبة لخط 

:  أجلمن  األولىمن الممكن كتقريب من الدرجة . لإللكترونالمسار الحر الوسطي 

يتغير حسب الجذر التربيعي للطاقة الحركية  أن  ، اعتبار100eVمن  األكبرالطاقات 

.  

: زاوية التحليل  

z: عمق التحليل.  

  

  :العالقةب Bو Aوبالتالي من الممكن حساب النسب الذرية لعنصرين 
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 24 النظريالقسم   الفصل األول

يتعلق حد الكشف لھذه التقنية بمعرفة المقطع العرضي لإلصدار الضوئي، من الممكن أن يصل 

عناصر ذات حساسية كشف (في بعض الحاالت الخاصة % 0.1حد الكشف إلى قيم أفضل من 

  ).monolayerعالية ضمن سطح وحيد الطبقة 

مثال لعينة من أكسيد الفناديوم، بالتحليل والمكاملة وبعد  10الشكل كمثال على ذلك نشاھد في 

جين األخذ بعين االعتبار العالقتين السابقتين، تم الحصول على النسب الذرية لكل من األكس

  .والفناديوم

  

 

 أكسيد الفناديوم لطيفتحليل الكمي ال: 10الشكل 

  

  التحليل الكيميائي 1.7.3

عندما تشترك الذرة في رابطة كيميائية مع ذرات أخرى، فإن السويات الداخلية تتأثر نتيجة تغير 

ھذا يترواح  ،لطاقات المدرات الوسط االلكتروني مقارنة مع الذرة الحرة، مما يؤدي لتغير مميز

يسمى ھذا التغيير باالنزياح الكيميائي نظرا لتعلقه بالروابط . eV ةوحتى بضع 0.1بين التغير 

يسمح ھذا االنزياح . االلكترونية بين الذرة المصدرة لإللكترون الضوئي وبين الذرات المحيطة

المجوعات ك تمييز المركبوية الكيميائي بالحصول على معلومات عن طبيعة الروابط الكيميائ

Name
O 1s
V 2p

Pos.
530.64
516.69

FWHM
1.887
2.804

Area
28922.3
37068.3

At%
72.008
27.992

O
 1

s

V
 2

p

x 10
4

2

4

6

8

10

12

14

C
P

S

540 536 532 528 524 520 516 512
Bi ndi ng E nergy (eV)
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 25 النظريالقسم   الفصل األول

 Si2pقمة (تعيين درجة األكسدة أو  )11الشكل في  ،PETضمن  C1sمثل الكربون ( الوظيفية

بالتالي فإن تقنية اإللكترون الضوئي تسمح بإجراء تحاليل ). 9الشكل  في السيلكون ذو طبقة أكسيد

  .كيميائية للذرات الموجودة على السطح

  

 

 PETفي  C1sالكربون  االنزياح الكيميائي لطيف: 11الشكل 

  

من أجل إجراء التحليل الكيميائي لذرة ما في المركب، نقوم بأخذ طيف عالي الدقة لطاقة االرتباط 

، تتطلب معرفة deconvolution" فك االرتباط"معالجة رقمية لألطياف تسمى إجراء ومن ثم 

  .مع الزمن ھارةخبرة وم مسبقة بمواضع المركبات الكيميائية، وتتطلب
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 26 
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 27  التركيب واالختبار: المنظومة  الفصل الثاني 

 :إما Xأي يمكن الحصول على أشعة  ).ألمنيوم أو فضة(نبع أشعة سينية ثنائي المصعد م - 2

 .eV 1486.7بطاقة  Kα1من األلمنيوم من السوية  -

 .eV 2984.3بطاقة  Lα1أو من الفضة من السوية  -

 .المرافق السينية األشعةموافق لمنبع ) monochromater(وحد طول الموجة م - 3

 .eV 0.85، بدقة keV 3.5 -0مجال العمل  :حلل كھرساكن نصف كرويم - 4

 .keV 5حتى  طاقةب...)  ھليومأو  أرغون(، يمكن توليده من أي غاز متوفر نبع أيونيم - 5

 .5keVنبع الكتروني قابل للمسح بطاقة حتى م - 6

 .موحدة التحك - 7

 .نظومة تبريدم - 8

  التركيب 2.2

 SPECSوذلك بحضور خبير من شركة  2010تموز  1تركيب المنظومة يوم الخميس  أبد

تم بعدھا . يوميناستغرقت عملية التركيب الميكانيكي والتوصيل الكھربائي حولي . المصنعة

  .تشغيل منظومة الخالء واختبارھا

  

كان من ) ميلي بار 10-10و  9-10ضغط بين (نظراً لكون حجرة التحليل تعمل تحت خالء فائق 

  .المنظومة ككل back-outالضروري إجراء عملية تسخين 

تم توصيل منظومة التسخين حسب ، حيث المجھزة لذلك األمر" الخيمة"من أجل ذلك تم تركيب 

 .13الشكل كما في  المخطط الكھربائي

) ساعة 40فترة التسخين الفعلية (أيام متواصلة  4تم البدء بتسخين المنظومة حيث استغرق ذلك 

  .1الجدول كما يبين 
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 28 
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 29  التركيب واالختبار: المنظومة  الفصل الثاني 

  Xتشغيل منبع أشعة  2.3

مشار إليه (مرتين لتشغيل المصعد الفضة  )degassing(في البداية إجراء عملية اإلحماء  تم

ومن  5kVبعد ذلك يرفع الجھد بشكل سريع حتى ). 2رقم (واأللمنيوم ) في لوحة التحكم 1بالرقم 

  .بالماء المقطر) المصعد(يتم تبريد المنبع . kV 13.5ثم بشكل متدرج حتى 

، )ثالثي التقطير(المستخدم في التبريد يجب أن تكون نقية جداً نوعية الماء  أن يجب االنتباه إلى

  .ميلي امبير 1.5 -0.5ضمن المجال ) I( التيار المسرب للماءيمة حيث يجب أن تكون ق

              : العالقة التاليةمن  Iيمكن حساب 

         I   I I  

I حيث   .المصعد إصدارتيار ھو  I و التيار الكلي المقيس على وحدة التغذيةھو   

  

Iتم تسجيل القيم التالية  10.7 mA ،I 10 mA  وبالتالي قيمةI 0.7 mA.  

  :إجراء التحاليل الروتينية في المخبر أجلتم اعتماد معامالت التشغيل التالية من 

- P = 250 W 

- V = 13.5 kV 

- Anode : 2 (Al Kα)  

  يوناتتشغيل منبع األ 2.4

). الخاص بالخبير(مبير أ وقياس التيار على العينة باستخدام مقياس بيكو يوناتتم تشغيل منبع األ

يجب االنتباه إلى فتح الصمامات الخاصة بتصريف الغاز إلى حجرة إدخال العينات وذلك 

بشكل داخلي  scanيمكن التحكم بالمسح . للمحافظة على خالء جيد في حجرة تحليل العينات

ار وذلك بتبديل خي) عن طريق الحاسب(وبشكل خارجي ) ضمن وحدة التحكم الخاصة بالمنبع(

  .على الترتيب) extern(خارجي  إلى) intern(داخلي  المسح من

  :)2الجدول ( يمكن تشغيل المنبع بنمطين أساسيين

ويتم ) 5keV( للتغييرذات طاقة قابلة  رغوناألمن أجل تنظيف السطح، ويتم بحزمة من  - 1

 .مسح الحزمة على العينة بشكل آلي

، يتم بحزمة من  Ion Scattering Spectroscopyيوناتمطيافية تبعثر األ أجلمن  - 2

 .المسح إجراءاصغرية للحزمة ودون  وأبعاد) keV 2(بطاقة  الھليوم
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 30  التركيب واالختبار: المنظومة  الفصل الثاني 

  

  يوناتمنبع األ معامالت تشغيل: 2الجدول 

recall 
Width Y 

mm 

Pos Y 

mm 

Width X 

mm 

Pos X 

mm 

Emission 

mA 

Focus 2 

% 

Focus 1  

% 

Extractor  

%  

Energy 

eV 
  النمط

1  10  0  10  0  10  0  76.69  95.11 5000  1  

9  0  1.58  0 -1.01 10  78.23  78.79  84.51  2000  2  
 

 

  تشغيل منبع االلكترونات 2.5

الخاص (تم تشغيل منبع االلكترونات وقياس التيار على العينة باستخدام مقياس بيكوامبير 

  :يمكن تشغيل المنبع وفق ثالثة أنماط أساسية). بالخبير

وأبعاد أصغرية وتتم  5keVنمط مطيافية أوجيه، حيث تكون الحزمة االلكترونية بطاقة  - 1

 .دون مسح

بمطيافية اوجيه، حيث يتم وفق نفس شروط النمط السابق إلى  imagingنمط التصوير  - 2

على العينة بما يمكن إجراء التصوير باستخدام  scanانه في ھذه الحالة يتم مسح الحزمة 

 .SEDشف االلكترونات الثانية تقنية أوجيه وكا

تم تطوير واختبار نمط التشغيل ھذا بھدف التمكن من : نمط تعديل شحنة السطوح العازلة - 3

 flood gunتحليل العينات العازلة دون استخدام منبع االلكترونات المنخفض الطاقة 

تعديل تراكم الشحنة على السطوح  أجلوالضروري من ) الغير متوفر بالمنظومة(

 .ازلةالع

  .أھم المعامالت لكل من أنماط التشغيل 3الجدول يلخص 

  

  منبع االلكترونات معامالت تشغيل: 3الجدول 

recall 
Width Y 

mm 

Pos Y 

mm 

Width X 

mm 

Pos X 

mm 

Emission 

uA 

Weh 

V 

Filament 

A 
Focus energy النمط  

1  0   -1.42  0   -0.4  1.5  210.1  2.07  3585 V 5000  1  

9  0  0.2  0 -0.62 1.02  210.1  2.11  72%  5000  2  

8  1  0  1 0 0.40 1.1 2.12 12.74% 86  3  
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 31  التركيب واالختبار: المنظومة  الفصل الثاني 

  تسخين وتبريد حامل العينة 2.6

  التسخين 2.6.1

تعريضه بدرجة مئوية وذلك  800من الممكن تسخين حامل العينة حتى درجة حرارة بحدود 

يجب مالحظة رفع تيار اإلصدار بشكل ). V 900 و   A 2.7(لحزمة الكترونات مسرعة 

المصدرة (للسماح لمادة الثوريوم الداخلة في تكوين الوشيعة ) مع مراعاة الخالء(بطئ 

  .ف مما يزيد كفاءة اإلصدار االلكتروني بشكل كبيربالھجرة للحوا) لاللكترونات

  :تم تسجيل القيم التالية أثناء االختبار

- P analys = 2.5 10-7 mbar 

- I Filament = 2.77 A 

- I Emission = 61 

- V Acceleration = 900 

- T = 800  

  التبريد 2.6.2

من الممكن تبريد حامل العينة باستخدام اآلزوت السائل، وذلك بتمرير غاز أزوت ضمن قنوات 

خاصة ضمن حامل العينة، يبرد الغاز بدوره بإمراره عبر وشيعة نحاسية مغمورة باآلزوت 

  .دقيقة 30بعد التبريد لمدة  C° 162–)ُسجلت درجة حرارة (تم تبريد الحامل . السائل

  اختبار المنظومة 2.7

  :لمحلل الطاقي كما يليلألطياف والخطية لمنظومة اإللكترون الضوئي وقياس الدقة  تاختبر

  Iاالختبار  2.7.1

وبطور الحزمة  400Wوباستطاعة ) eV 1486.74(باستخدام مصعد األلمنيوم تم ھذا االختبار 

 7تم تسجيل تيار . pass energy =19.5 eVطاقة مروروب، non-focusedغير الممحرقة 

nA على عينة الفضة.  

نالحظ أن عرض النبضة  .Ag 3d3/2 و  Ag 3d5/2قمتي الفضة الموافقتين لـ 14الشكل يبين 

 .cps 000 880 ومعدل تعداد  (eV FWHM 0.85)بحدود 
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 32  التركيب واالختبار: المنظومة  الفصل الثاني 

  

 

  Iاالختبار  في3d3/2  و  3d5/2الفضةة قم: 14الشكل 

  

  IIاالختبار  2.7.2

 مرورالطاقة و حزمة ممحرقةال: ثناء العوامل التاليةلكن باستنفسھا  I االختبار شروطتم استخدام 

)pass energy= 5 eV.(  

ومعدل  eV FWHM 0.47نبضة العرض  :النتائج تسجيلو )15الشكل (الطيف  مسحتم 

  .cps 000 128تعداد ال
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 33  التركيب واالختبار: المنظومة  الفصل الثاني 

 

  IIاالختبار  في3d3/2  و  3d5/2الفضةة قم: 15الشكل 

  

  IIIاالختبار  2.7.3

من اختبار عمل المحلل الطيفي تم و) Ag Lα)2984 eV منبع الفضة في ھذا االختبار  استخدام

طاقة وب ،non-focusedوبطور الحزمة غير الممحرقة  keV 3)حتى ( أوسعطاقي مجال أجل 

  .)16الشكل (تم تسجيل قمتي الفضة  .pass energy = 34 eVالمرور 

  .cps 10531ومعدل تعداد  (eV FWHM 1.4) بحدود Ag 3d5/2 نالحظ أن عرض نبضة

  

  IVاالختبار  2.7.4

التحقق بنجاح من خطية المحلل الطيفي وذلك باستخدام عينة مكونة من الذھب والنحاس تم 

  .)eV 848.7( تفصل قمتي ھذين العنصرينالتي والتحقق من المسافة 

 eV 83.90طاقة عند ال Au 4f7/2وقمة  eV 932.6عند الطاقة  Cu 2p3/2تم تسجيل قمة 

  .)17الشكل (
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 34  التركيب واالختبار: المنظومة  الفصل الثاني 

  

 

  IIIاالختبار  في3d3/2  و  3d5/2الفضةة قم: 16الشكل 

  

 

 IV االختبار في Au 4f7/2وقمة  Cu 2p3/2ة قم: 17الشكل 
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 35  التركيب واالختبار: المنظومة  الفصل الثاني 
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 36 للكھرباء تحليل المواد العازلة  الفصل الثالث

 الفصل الثالث

  للكھرباء تحليل المواد العازلة 3

المادة عناصر األشعة مع ھذه تفاعل إن تسليط حزمة من األشعة السينية على سطح ما، يؤدي إلى 

موجبة على سطح الشحنة الذرات السطح مما يؤدي إلى تراكم من  تلكترونااإلانطالق بالتالي و

   .العينة

حامل العينة  طريق نعيتم تعويض ھذه االلكترونات بسھولة  كھربائياً، المواد الناقلةحالة  في

  ).األرضي(الناقل والموصول إلى جسم الجھاز 

فإن ھذه الشحنة تتراكم وتزداد مسببة انزياحا في الطيف، للكھرباء أما في حالة المواد العازلة 

ن كبير مما قد يؤدي في بعض الحاالت وتعريضا بالقمم بشكل خطي أو غير خطي وبشكل قد يكو

  ).ضجيج(الحصول على طيف مفيد  تعّذرإلى 

  

العينة وشكل ة طبيعمن التأكد أوالً  عند وصول عينة ما إلى المخبر من أجل التحليل، يتمعملياً، 

ال تحتوي على مسامات و غير رطبةو يجب أن تكون العينة صلبة(وإمكانية تحليلھا في المنظومة 

، كما يتم السؤال عن الطبيعة ...) 1x1 cmناسب حامل العينة أي أقل من بعادھا توأ كبيرة

  .ومن ثم نقوم بتحليلھا) ناقلة أو غير ناقلة(الكھربائية للعينة 

  للكھرباء المواد الناقلة 3.1

حامل الالعينة على ھذه حيث نقوم بلصق في تحليل العينة مشكلة  ، ال يوجدالمواد الناقلة حالة في

ناقل  أنهاللتصاق من الوجھين باإلضافة إلى ذاتي االصق خاص من الكربون  شريط باستخدام

  .للكھرباء

وأخذ طيف عام ) للكھرباءناقل (المتأكسد  المولبيديوممن معدن عينة  ت، حللمثال على ذلكك

القمم في ھذا الطيف ظھرت بشكل ن أنالحظ  .للعينة )survey spectrumأو  طيف التقصي(
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 37 للكھرباء تحليل المواد العازلة  الفصل الثالث

التابعة للعناصر ) طاقات االرتباط(، حيث يمكن تمييز جميع القمم )18الشكل (وجلي  واضح

  ).المولبيديوم واألكسجين والكربون(الموجودة على سطح العينة 

  

 

 لعينة من المولبيديوم الناقل) تقصي(عام  XPSطيف : 18الشكل 

  

  مرسبة على ركازة عازلةالناقلة ال المواد 3.2

ً سطحيمكن أن تكون العينة المراد تحليلھا  ً رسبم ناقالً  ا ، لذلك ال فلم عازلعلى ركازة أو على  ا

 ركازةبسبب وجود ال تعويض االلكترونات )األرضيالموصول إلى (حامل العينة الناقل ليمكن 

  .حامل العيناتالعازلة التي تفصل بين العينة و

بعد تثبيت العينة على : كما يليالصق الكربون الناقل باستخدام المشكلة  حلت، في ھذه الحالة

المراد تحليلھا يصل إلى سطح العينة الصق الكربون، نترك جزء من ھذا الالصق بالحامل 

 .الناقل بالصق الكربون ملوالحاسطح العينة بين  صالتايحصل ذلك بو) الناقل(

بطريقة التبخير، حيث  PVCلطبقة من النحاس مرسبة على فلم من الـ  على ذلك طيفً  نورد مثاالً 

جميع القمم التابعة للعناصر ، ويمكن تمييز )19الشكل (تظھر القمم في الطيف بشكل واضح 

  ).النحاس واألكسجين والكربون(الموجودة على سطح العينة 
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 38 للكھرباء تحليل المواد العازلة  الفصل الثالث

 

 PVCفلم من الـ لعينة من النحاس المرسبة على  XPSطيف : 19الشكل 

  

  للكھرباء المواد العازلة 3.3

تُمكن من معينة طريقة تصبح المسألة أكثر تعقيداً وال توجد ، للكھرباء في حالة العينات العازلة

 .تعديل الشحنة

ق التي ائالمشكلة، أھم الطرھذه خالل ھذا العمل، قمنا بإجراء العديد من االختبارات للتغلب على 

طالء العينة بطبقة رقيقة من الكربون أو باستخدام منبع  أو تسخين العينة: تم إتباعھا ھي

  .طاقة منخفضة الكترونات ذات

  تسخين العينةبالتعديل  3.3.1

ديل شحنة السطح،  تالفكرة من تسخين العينة ھو إثارة االلكترونا ة للتحرر وتع بحيث تصبح قابل

  .قمنا بإجراء عدة تجارب وتحاليل على عينات عازلة

ـ  ن ال ة م ة عازل ذنا عين ك أخ ى ذل ال عل اف PVCكمث ذ األطي خينھا وأخ ا بتس ة وقمن د  الناتج عن

ات ة درج رارة مختلف خين تلعب دور .ح يعة التس ار لوش د والتي ة الجھ ا أن قيم ر اً الحظن ي  اً كبي ف

  .تعديل شحنة السطح وبالتالي دقة الطيف
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 39 للكھرباء تحليل المواد العازلة  الفصل الثالث

ة  20الشكل يعطي  ة للوشيعةمن أج) PVC(بعض األطياف لنفس العين ار مختلف د وتي يم جھ  ل ق

  .التسخين

خين  ع التس جلة م اف المس وظ لألطي ن الملح ن التحس رغم م ى ال كل (عل إال أن ) a , b: 20الش

  :الطيف غير جيد ويمكن تسجيل عدة نقاط سلبية أھمھا

 )طاقات االرتباط(حدوث انزياح كبير في الطيف  -

 التجربة غير قابلة للتكرار بشكل جيد بسبب حدوث اضطراب في جھد وتيار الوشيعة -

واد الحساسة للحرارة التسخين يمكن أن يتسبب  - ات خصوصا الم ر خواص العين بتغيي

  .كالبوليميرات

  .ºC 45 – 25درجة حرارة بين وعند  I=1.2 Aو   V=600 Vتم تحديد أفضل نتيجة عند

  

 

 عند قيم مختلفة لجھد وتيار الوشيعة PVCفلم من الـ ل XPSطيف : 20الشكل 

  

  باستخدام طالء من ذرات الكربونالتعديل  3.3.2

ة  في تحليل العينات العازلة ھذه الطريقةتستخدم  ا تطبيق ، )PIXE(باستخدام الحزم األيوني حاولن

  :خذ بعين االعتبار أنمع األ، XPSالتحليل بـ  نفسھا فيالطريقة 
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 40 للكھرباء تحليل المواد العازلة  الفصل الثالث

م، أي  بمنتھى الصغرتكون الطالء يجب أن  ثخانة - ل عناصر الفل تمكن من تحلي ى ن حت

 ).نانومتر 10حوالي (عمق التحليل لھذه التقنية  ثخانةھذه التجاوز يجب أن ال ت

 .تميز الكربون الناتج عن الفلم من الكربون الناتج عن الطالءسيكون من الصعب  -

  

لنقاوة ومن ثم سجلنا طبقة رقيقة جداً من الكربون عالي اب) PVCفلم من الـ (الفلم العازل طالء تم 

  .الطيف الناتج

وللحصول على طيف أفضل كان جداً،  ضئيالً كان أن تأثير طبقة الكربون  21الشكل نالحظ من 

نظرا لكون ولكن ھذا غير مقبول  ربائيةالكھ تحسين الناقلية أجلالطالء من  ثخانةعلينا زيادة 

  .كما ذكرناالتقنية حساسة جدا للسطح 

  

 

 المطلى بطبقة من الكربون PVCفلم من الـ ل XPSطيف : 21الشكل 

  

  استخدام منبع الكترونات بطاقة منخفضةالتعديل ب 3.3.3

طح  دھا الس ي يفق ات الت ويض االلكترون ى تع ة عل ذه الطريق د ھ ن بتعتم دفق م ى ت ه إل تعريض

  .غير مرغوبةتأثيرات بحيث تعدل الشحنة دون أن تحدث  كفايةً الكترونات ذات طاقة منخفضة 
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 45  على العينات XPSبتقنية تأثير التحليل   الفصل الرابع

  الفصل الرابع

  على العينات XPSتأثير التحليل بتقنية  4

  العينات فير األشعة السنية يأثتدراسة  4.1

طح  ريض الس عةإن تع ة األش ق بطاق طحية تتعل رات س ه تغي نجم عن ن أن ي ينية يمك عة الس  لألش

ھذه التغيرات على شكل تظھر . [5 ,4]) المحللة(تدفقھا وبطبيعة العينة المشععة و السينية الواردة

  .[5]انطالق غازات بأو تشكل روابط جديدة وقد تترافق /كسر لروابط و

ينييأثتدرس  عة الس ية ر األش ة  ف ات ذات الطبيع وحظ أن العين ة، ل ة مختلف ات ذات طبيع عين

ات العضوية، . العضوية أكثر تأثرا من العينات الالعضوية ى العين ز عل ا لذلك تم التركي حيث قمن

ـ على ذلك مثاالنعرض ھنا . البوليمراتبدراسة بعض  ة ال وليميري  حيث درس.  PVCحال م ب فل

ة من  أفالمعدة  تشععف ،PVC الـ من ة مختلف ة 300وحتى  0من (ھذه المادة لفترات زمني ) دقيق

يمكن وبعده قبل التشعيع  األطيافبمقارنة  .Al Kaباألشعة السينية الصادرة عن مصعد األلمنيوم 

  :يلي مالحظة ما

 .دقيقة، لم يالحظ أي تغيير على الطيف المقاس 60أزمنة التشعيع األقل من  أجلمن  - 1

ة  60أزمنة التشعيع األطول من  أجلمن  - 2 ر طفيف في )26الشكل (دقيق وحظ ظھور تغيي ، ل

اد . قمتي الكربون واألكسجين مترافقا مع تغير اكبر في قمة الكلور ر مع ازدي يزداد ھذا التغي

  .روابط الكلور ونشوء روابط جديدةتعد ھذه التغييرات مؤشرا على تفكك . زمن التشعيع

  

من حيث النتيجة، إن التغيرات الناجمة عن تعرض لألشعة السينية المرافق لعمليات التحليل 

غير  XPSبتقنية الـ وبالتالي فأن التحليل . الروتيني للعينات ال يؤدي إلى تغيير بخواص المادة

  .السينية األشعة ثيرتأتخريبي من جھة 

  

www.saec.sy 
45

نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 46 

<1 (

ينات 

 في 

كانت 

eV 100(جدا 

من العي تأثرا

استخدامھا ية

يجة كھذه النت

  ة السينية

 منخفضة ج

تأ أكثرضوي 

ألھمي نظرا

ھ. اللكترونات

 على العينات

حزمة األشعة

 العينات

طاقات أجل

العض المنشأ

  ة

فولت كترون

.  

ض لحزمة اال

  .مستخدمة

ع XPSبتقنية ل

عد التشعيع بح

نات على ا

ت وذلك من

العينات ذات

خفضة الطاقة

إلك 100من

.)40صفحة 

 بعد التعريض

والتيارات الم

تأثير التحليل

PVC قبل وبع

ة االلكترون

ت على العينات

لوحظ أن .

منخفال رونات

 بطاقة اقل م

3.3.3 لفقرة

 بنية السطح

اللكترونات و

 XPS  لفلمC

ر حزمةيأث

ة االلكترونات

).5keVحتى

زمة االلكترو

ة الكترونات

انظر ال(ازلة

أي تغير في

خفاض طاقة ا

 ل الرابع

طيف: 26ل 

أتدراسة  

ر حزمةيثتأس 

ح(ات اكبر 

  . عضوية

ر حزيأثت .4

ر حزمةيثتأر 

ل العينات العا

ظھر التحليل 

نظرا النخعة 

الفصل

الشكل

 

4.2

درس

وطاقا

الالعض

.2.1

اختبر

تحليل

لم يظ

متوقع

www.saec.sy 
46

نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 47  على العينات XPSبتقنية تأثير التحليل   الفصل الرابع

  مرتفعة الطاقة ال ر حزمة االلكتروناتيأثت 4.2.2

يؤدي إلى تغييرات سطحية ) وخصوصا البولميرات(من المعروف أن تشعيع بعض العينات 

 تزداد ھذه التغيرات بازدياد طاقة االلكترونات حيث من الممكن ان تؤدي لحدوث. [6]كبيرة 

  .MeV [7]تبة الـ البوليميرية اذا كانت الطاقة من مرفي السلسلة  وقص تفرعات

  العينات العضوية 4.2.2.1

 5لحزمة من االلكترونات بطاقة تعريضهب، PVCعينات العضوية درس بوليمير الـ كمثال عن ال

keV   10وبتيار إصدارmA  دقائق 10ولمدة.  

  .في المنطقة المعرضة للحزمة واضح تغير لونيحدوث  27الشكل نالحظ من 

  

 

  قبل وبعد التعريض لحزمة الكترونات PVCصورة فوتوغرافية لفلم : 27الشكل 

  

وبالتالي يجب استخدام منبع الكترونات . على تخرب سطح العينة اً واضح اً ھذا التغير مؤشر دّ يع

  .بحذر شديد مع ھذا النوع من العينات

  

  العينات الالعضوية 4.2.2.2

 جداً محدوداً بعد إجراء عدة تجارب على أفالم معدنية، تبين أن تأثير حزمة االلكترونات كان 

  .بالمقارنة مع األفالم البوليميرية

 5لحزمة من االلكترونات بطاقة) 28الشكل ( المولبيديومعينة من فيلم رض عُ ، كمثال على ذلك

keV   10وبتيار إصدار mA  نالحظ تطابق. دقائق 10ولمدة ً بين الطيفين قبل  جداً  اً كبير ا

في  )29الشكل ( بالتركيز على القمم الموافقة للعناصر الموجودة. وبعدھا بااللكتروناتتشعيع ال
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 50  على العينات XPSبتقنية تأثير التحليل   الفصل الرابع

درجة، ال يمكن إجراء التحليل بسبب تخرب المادة  80من أجل درجات الحرارة األعلى من 

  .الخالء باإلضافة لحصول مشاكل مرتبطة بانصھار العينةالبوليميرية مما يؤثر سلبا على 

تخريب العينة من جھة  إمكانيةبالنسبة للعينات العضوية ال ينصح بتسخين العينات بسبب 

  .وخطورة ذلك على منظومة الخالء من جھة أخرى

  

 

  PETتأثير درجة حرارة العينة على طيف : 30الشكل 

  

  الالعضوية العينات 4.3.1.2

من أجل . من الطبيعي أن تكون درجة الحرارة أقل تأثيرا على المعادن مقارنةً بالبوليميرات

عند التسخين لدرجات أما . درجة لم نالحظ اختالفا في األطياف 200درجات الحرارة األقل من 

  .بعض الفروق أمكن مالحظةحرارة أعلى ولمدة زمنية طويلة 

  :ناديوماالف أكسيدمثال على ذلك سنعرض دراسة فلم من 

مباشرة بعد ناديوم وذلك بجو من األكسجين، الم بطريقة القوس الكھربائي انطالقا من الفيضر الفحُ 

الشكل (والفاناديوم في العينة  األكسجينعالي الدقة لعنصري   XPSالتحضير، تم تسجيل طيف

قمة األكسجين إلى قمتين األولى أمكن فصل  CasaXPSباستخدام برمجية ). 44صفحة  25

 أمكنناديوم والثانية تتعلق باألكسجين الممتز على السطح، كما االفموافقة الرتباط األوكسجين مع 
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 51  على العينات XPSبتقنية تأثير التحليل   الفصل الرابع

كما أسلفنا ( 5+ و 4+، 3+قمم رئيسية تتوافق مع درجات األكسدة  ثالثناديوم إلى اتحليل قمة الف

  .)43صفحة  3.3.3.2 في فقرة 

عالي  XPSتسجيل طيف تم  مئوية، 300عند درجة حرارة  ساعات 3تسخين العينة لمدة  بعد

اسيد الفاناديوم المختلفة كأنسبة مساھمة  تسبحُ  ،بمعالجة األطياف قبل وبعد المعالجة. الدقة للعينة

حيث زادت نسبة األكسيدين الثالثي والرباعي  كاسيدحظ حدوث تغير في نسبة األلو). 4الجدول (

تفسير ھذه النتائج واالستفادة منھا استفاضة بالدراسة والتطرق يتطلب  .ونقصت نسبة الخماسي

 التأكيدھذه النتائج ھنا ال يتعدى  إدراجصلة، إال ان الھدف من الحا annealing)(لعملية التلدين 

   .الحرارة على تغيير خواص سطح العينات تأثير درجات أھميةعلى 

  

  نسبة أكاسيد الفناديوم قبل وبعد المعالجة بالحرارة: 4الجدول 

V+3 % V+4 % V+5 %

قبل المعالجة 8.9 71.1 20.0 

المعالجة بعد 10.0 78.0 12.0 
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 53 تحليل العمق باستخدام منبع األيونات  الفصل الخامس 

 31الشكل كمثال على ذلك نالحظ من . على سطح العينة يوناتمن السھل مالحظة أثر األ

) الناتج عن التلوث السطحي للعينة نتيجة مالمسة الجو العادي(االنخفاض الكبير لقمة الكربون 

  .دقيقة 15ولمدة  5keVبطاقة  رغونديوم لحزمة من األبعد تعريض عينة من أكسيد الفانا

  

ل  اجراء تحلي ك ب ة  XPSيمكن سبر العينة في العمق وذل رار العملي ة تعريض وبتك د كل عملي بع

وزع العناصر وفق ودراسة الطبقات تحت السطحية مما يسمح ب. حتى الوصول للعمق المطلوب ت

  .الحزمة األيونية بانتزاع طبقة تلو أخرى، حيث تقوم )depth profiling(عمق العينة 

  الطبقات المقتلعة ثخانة عيينت 5.1

  :الطبقة المقتلعة بعدد من المعامالت ثخانةتتعلق 

 .المستخدم نوع األيون -

 .االيونية طاقة الحزمة -

 .زمن التشعيع -

 نوعية العينة وطبيعة الذرات الموجودة على السطح -

عن طريق اختيار مالئم لمعامالت ) depth resolution(وبالتالي يمكن التحكم بدقة السبر 

  .الحزمة

  

في  يوناتالمقتلعة من السطح بواسطة األ ثخانةال(مقدار السبر أو معدل االقتالع  يمكن تقدير

  .تجريبية أو حسابيةطريقتين ب) واحدة الزمن

  الطريقة التجريبية 5.1.1

يساوي ناتج  عون معدل االقتالمعروفة من فلم ما، فيك ثخانةعلى اقتالع ھذه الطريقة حيث تعتمد 

  .المعروفة ثخانةقسمة الزمن الالزم لالقتالع على ھذه ال

النحاس، الفناديوم، التيتانيوم، (قمنا بترسيب أفالم لعدة معادن مختلفة  عمليةإلجراء ھذه ال

التميز بينھا  أجلطبيعتھا مغايرة لطبيعة المعادن المرسبة من (متعددة  ركازاتعلى ) األلمنيوم

المجھر ( ھذه األفالم بتقنيات أخرى ثخانةبعد ذلك قمنا بقياس  ).وبين الفلم المرسب أثناء التحليل

ً  .)RBSوتقنية التبعثر المرتد لرزرفورد  SEMااللكتروني الماسح   عيينت لم نتمكن منعمليا

  :معدل االقتالع وذلك بسبب 
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 54 تحليل العمق باستخدام منبع األيونات  الفصل الخامس 

بير جداً القتالع ، أي سنحتاج لزمن ك)ة مئات النانومترمرتب(كون الطبقة المرسبة كبيرة نسبياً  - 1

  .الطبقة بأكملھا

  .أفالم رقيقةعلى الحصول عدم توفر تقنية مناسبة من أجل  - 2

  

  .الطبقات المقتلعة ثخانة عيينلذلك تم اللجوء إلى الطريقة الحسابية من أجل ت

  لحسابيةالطريقة ا 5.1.2

تتعلق بطبيعة العينة ومعامالت  ةتجريبيتعتمد على معامالت وھي طريقة حسابية نصف تجريبية 

  .)من الشركة المصنعة( خاصة بالمنظومة تجريبية و معامالت األيونيةالحزمة 

  

أجل عدد من المواد  من) spurting rate(االقتالع قمنا بكتابة برنامج يُمكن من حساب معدل 

  .الملحق بالحجرة يوناتضمن شروط عمل منبع األ

  

           :التالية قةبالعال) z/t(االقتالع تعطى معادلة معدل 

         
     

   

  : حيث

 

M: molar weight of the target [kg/mol] (الكتلة المولية للھدف) 

r: density of the material [kg/m3] (كثافة المادة) 

N  : 6.02 x 1026 1/kmol; (Avogadro number) ( أفوغدروعدد  ) 

e: 1.6x 10-19 As (electron charge) (شحنة اإللكترون) 

S: sputtering yield (atom/ion) (عائد االقتالع) 

j : primary ion current density [A/m2] (كثافة تيار االيون األولي) 

  

 من البيانات Sكما تعطى قيمة . العلمية من األدبيات rو  Mيمكن استخراج معامالت الھدف 

  .5الجدول كما في  Sوعند طاقات مختلفة تكون قيمة  رغوناأل أيوناتالتجريبية، فمن أجل 
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 55 تحليل العمق باستخدام منبع األيونات  الفصل الخامس 

  من أجل طاقات مختلفة رغوناأل أيوناتلعدة ذرات ھدف عندما نعالجھا ب Sقيم : 5الجدول 

Au W Ag Nb GeFe Ti Si Al Energy (keV) 

0.7 0.10 1.0 0.200.50.200.150.180.33 0.2 

2.0 0.6 3.0 0.501.00.500.550.550.95 0.5 

3.5 1.0 5.0 1.2 1.41.0 1.0 0.901.8 1.0 

5.5 1.5 6.5 2.0 2.02.5 1.3 1.2 2.5 2.0 

7.5 2.0 8.0 2.2 2.63.0 1.5 1.4 3.1 5.0 

8.5 2.5 10.0 2.4 3.23.5 1.8 1.5 3.7 10.0 
 

  

كيلو فولط تكون  5عند طاقة  رغوناأل أيوناتالمشعع بمن أجل السيلكون  فعلى سبيل المثال،

  .1.4تساوي  Sقيمة 

             :من العالقة كثافة تيار االيون األوليتعطى 

                 

  :حيث 

I  ُ1، وھو يساوي)يوناتمنبع األ(ھو تيار اإلصدار ويمكن قراءته من الجھاز مباشرة µA .  

Sspot  :150يساوي  يونات، من أجل منظومتنا فإن قطر حزمة األيوناتمساحة مقطع حزمة األ 

µm. أيSspot = 17663 µm2 . وبذلك يكون:  

= 56.62 A/m2 

  

 M =28.09 g/mol ،r =2.339فتكون فإذا كانت ذرات الھدف ھي السيلكون، 

g/cm3.من أجل نقطة واحدة على السطح  يكون معدل االقتالع ةوبالنتيج:       

          593 nm/min  

لذلك يصبح معدل اقتالع  1cm x 1cm: الحزمة األيونية بمسح منطقة من السطح أبعادھا  تقوم

                    : الذرات من السطح 

          0.0593 nm/min  

  .دقيقة 17حوالي  )السيلكون(نانو متر من السطح  1بمعنى أخر، يلزمنا القتالع كل 
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 56 تحليل العمق باستخدام منبع األيونات  الفصل الخامس 

عدة أھداف  أجلمن  المقتلعة بداللة زمن التشعيع ثخانةالتم باستخدام ھذه الطريقة حساب 

صادرة عن   5keVبطاقة رغوناأل أيوناتباستخدام حزمة من ) السيلكون، التنغستين و الفضة(

  .32الشكل كما ھو مبين في  الملحق بالمنظومة يوناتمنبع األ
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 أجلمن 5keV بطاقة  رغونالمقتلعة بداللة زمن التشعيع بحزمة من األ ثخانةال: 32الشكل 
  ھداف من السيليكون، التنغستين و الفضةأ
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 57   الشكرالخاتمة و 

  خاتمةال 6

المختلفة من  األجزاءوذلك باختبار عمل  تم التحقق من مواصفات المنظومة ودقة التحاليل

  . مختلفة ةعياريالمنظومة والتحقق من دقتھا باستخدام عينات 

 عندھذه المشكلة تالحظ حيث  ،تم حل مشكلة تراكم الشحنة المصاحب لتحليل العينات العازلة

وھي  عدة طرقحاولنا التغلب على ھذه المشكلة ب. مراد تحليلھاقياس طيف كبير من العينات ال

اعتماد طريقة وصلنا إلى ت .تسخين العينة أو طالئھا بالكربون أو تعديل السطح بااللكترونات

  .)eV 100قل من األ(منخفضة الطاقة الااللكترونات  حزمة التعديل باستخدام

لم بالنسبة لألشعة السينية، . على العينات قمنا بدراسة تأثير العوامل التشغيلية في ھذه المنظومة

فقد طاقة العالية الاللكترونات لأما بالنسبة . لتحليلاعلى العينات ضمن زمن  اً تخريبي آثراً  الحظي

ً ملموسأثرھا كان   إمكانية تدرس. عضويالمنشأ اللعينات ذات اب يخريمكن أن يؤدي إلى تو ا

بداللة درجة  الحالة الكيميائية للسطح المدروسعلى تغير  وأثرھا أثناء التحليل تسخين العينة

  . الحرارة

توزع العناصر ودراسة الحالة تحليل عمق سطح العينة وتحديد لتم دراسة استخدام المنبع األيوني 

عيين الثخانات ت أجلمن الحسابية طريقة المختلفة، كما تم اعتماد ال ثخاناتمن أجل ال الكيميائية

  .keV 5عند طاقة  رغوناأل أيوناتالمقتلعة من السطح بواسطة 

  

  الشكر

لدعم المادي الشكر الجزيل للسيد الدكتور إبراھيم عثمان المدير العام لھيئة الطاقة الذرية ل

السيد الدكتور توفيق  إلىمختلف الدراسات والبحوث، كما يسرنا أن نتوجه بالشكر  والمعنوي في

  .ياسين رئيس قسم الكيمياء لمساھمته الكبيرة في انجاز ھذا العمل
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