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چکیده
پراش دوبعدی پرتو ایکس روشی جدید در حیطه آنالیز با روش پراش پرتو ایکس 4است که تنها یک پراشسنج با آشکارساز
دوبعدی نیست .براساس کاربرد مورد نظر ،این روش آنالیز و فرآیند کاهش دادههای مربوطه را در برمیگیرد .الگوی پراش دوبعدی
پرتو ایکس حاوی اطالعات بسیاری در قیاس با پراش متداول در کاربردهایی چون شناسایی فاز ،اندازهگیری بافت و تنش نمونه
آزمون ،اندازه کریستالیت و درصد بلورینگی است .به سبب منحصر به فرد بودن ماهیت جمعآوری دادهها با آشکارساز دوبعدی،
توسعه یک مفهوم و روش جدیدی برای پیکربندی دستگاه پراش دوبعدی پرتو ایکس و تحلیل دادههای آن ضروری است .این
مقاله به برخی مفاهیم بنیادی درخصوص اصول ،هندسه ،پیکربندی تجهیز ،کاربردها و مزیتهای این سامانه نسبت به پراشسنج
یکبعدی پرتو ایکس میپردازد.

واژههای کلیدی

پراشسنج دوبعدی پرتو ایکس ،پراش پرتو ایکس

مقدمه
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پراش پرتو ایکس دوبعدی ،روشی ایدهآل ،غیرمخرب و تحلیلی برای بررسی گستره وسیعی از نمونههای آزمون همچون :فلزات،
پلیمرها ،الیههای نازک ،پوششها ،رنگها ،مواد زیستی ،نمونههای پزشکی قانونی ،باستانشناسی و غیره است .در تاریخچه
طوالنی پراش پرتو ایکس پودری ،جمعآوری و آنالیز دادهها بهطور عمده بر مبنای پروفایل پراش تک بعدی اندازهگیری شده با
آشکارسازهای روبشی نقطهای و یا حساس به موقعیت است .بدین ترتیب ،بیشتر کاربردهای پراش پرتو ایکس مانند شناسایی
فاز ،بافت ،تنش پسماند ،اندازه کریستالیت و درصد بلورینگی با پروفایلهای جمعآوری شده با پراشسنجهای متداول انطباق
دارد .اما با توجه به ویژگی دادههای آشکارساز سطحی ،بسیاری از الگوریتمها و روشهایی که در پراشسنج تک بعدی بوجود
آمده مناسب برای تحلیل دادههای پراش پرتو ایکس دوبعدی نیست .بنابراین الزم است مفاهیم و روشهای جدیدی برای
درک و آنالیز الگوی پراش دوبعدی طراحی شود .بهعالوه این نظریه جدید باید سازگار با نظریههای متداول باشد.
در سالهای اخیر ،استفاده از آشکارسازهای دوبعدی بهدلیل پیشرفتهایی که در فناوری آشکارسازها ،اپتیک پرتو ایکس
نقطهای و قدرت انجام محاسبات صورت گرفته ،افزایش یافته است و این دادههای یکپارچه منجر به شدت و آمارهای بهتری
برای تعیین فاز و آنالیز کمی بهویژه برای نمونه اندک با اندازه دانه درشت و دارای بافت میشود .آشکارسازهای دوبعدی
قادرند اطالعات حاصل از پراش را دربازه وسیعی از  2θبدون حرکت نمونه یا آشکارساز جمعآوری کنند ،بنابراین بازده باالی
آزمون پراش را انتظار خواهیم داشت [.]1

مفاهیم بنیادی پراش پرتو ایکس دوبعدی

فضای پراش
قانون براگ رابطهای ساده بین الگوی پراش و ساختار بلوری
فراهم میکند که در گستره وسیعی از پدیدههای پراش کاربرد
دارد .همچنین نظریه فضای وارون با کمک شبکه وارون و کره اوالد
در بررسی پراش پرتو ایکس عمومیت دارد و در تمام پدیدههای
پراش از سادهترین تا پیچیدهترین آنها بهکار میرود .اکنون در
این نوع پراشسنج ،با توجه به مفاهیم موجود در شبکه وارون ،و
 b ،aو  cبردارهای شبکه بلور S0 ،بردار باریکه فرودی و  S1باریکه
پرتو پراشیده باشد ،میتوان به معادالت الوه رسید که این معادالت
بیان کننده شرایط الزم برای پراش تک بلور است که بهصورت زیر
توصیف میشوند (شکل (–1الف)):
)(1

2

 S0و  Sبه ترتیب

و

بدست میآیند.

بنابراین با توجه به رابطه ( )2مولفههای بردار  Hhklبهصورت
زیر محاسبه میشود:
)(3
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بهمنظور بررسی پراش پرتو ایکس دوبعدی الزم است که
سه فضای هندسی مربوط به آن را بشناسیم که هر کدام دارای
مجموعهای از عوامل معین هستند .این سه فضا عبارتند از :فضای
پراش ،فضای آشکارساز و فضای نمونه .که هر سه از سیستم
مختصات آزمایشگاه استفاده میکنند .خالصهای از این فضاهای
مذکور در زیر آمده است.

 XLمنتشر میشود ZL ،به سمت باال و  YLدر سیستم مختصات
قائم راستگرد تعیین میشود .زوایای راس مخروطها دو برابر مقادیر
 2θبدست آمده از رابطه براگ هستند .زاویه  ،γزاویه سمتی از مبدا
در جهت ساعت شش (جهت  )-ZLبا محور چرخش راستگرد در
راستای خالف جهت باریکه فرودی است .زاویه  γدر اینجا بهمنظور
مشخص کردن جهت باریکه پراشیده روی مخروط به کار میرود.
زوایای  γو  2θیک نوع سیستم مختصات کروی به مبدا نمونه
میسازد .سیستم  γ-2θدر مختصات آزمایشگاهی XLYLZL
مستقل از جهتگیری نمونه در گونیومتر ،ثابت است.
با توجه به دستگاه مختصات تعریف شده ،مولفههای بردارهای
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بهطوری که در آن hL :بردار یکه بردار مخروط پراش  Hاست.

				a∙(S-S_0 )= hλ
b∙(S-S_0 )=kλ
c∙(S-S_0 )=lλ

در این فضا Hhkl ،برداری از شبکه وارون است که به هر نقطه
به مختصات  hklمتصل میشود .این بردار به صفحهای در شبکه با
اندیسهای میلر  hklعمود بوده و طول آن برابر با  H1است .از معادله
hkl
( )1و با توجه به تعریف  Hhklمیتوان به رابطه زیر دست یافت [:]6
)(2

			

			
شکل  :2ارتباط بین مخروط پراش و مخروط بردار پراش مربوطه []2

هندسه آشکارساز

شکل ( ،)2مخروطهای پراش را در سیستم مختصات آزمایشگاه
 XLYLZLتوصیف میکند .باریکه پرتو ایکس فرودی در راستای
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شکل  :1پراش پرتو ایکس از تک بلور []6

یک آشکارساز ایدهآل برای اندازهگیری الگوی پراش در
فضای سه بعدی ،آشکارسازی با سطح آشکارسازی کروی است
که همه جهات پراش را در فضای سه بعدی میپوشاند .جهت یک
باریکه پراشیده با ( γطول جغرافیایی) و ( 2θعرض جغرافیایی)
تعیین میشود .آشکارساز ایدهآل باید دارای طیف وسیع پویا،
اندازه پیکسل کوچک و تابع پراکندگی نقطهای باریک به همراه
ویژگیهای دیگری باشد .هر چند که فناوریهای آشکارساز
دوبعدی با سطح آشکارسازی مسطح یا استوانهای و یا کروی در
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دسترس هستند .آشکارساز تخت در مقایسه با دیگر آشکارسازها
دارای انعطافپذیری بیشتری است و با توجه به عامل فاصله
آشکارساز تا نمونه ،متفاوت ظاهر میشود بهطوری که بین قدرت
تفکیک باال در فاصله زیاد و پوشانندگی زاویهای بزرگ در فاصله
کم میتوان انتخاب نمود.
موقعیت آشکارساز با استفاده از فاصله آشکارساز تا نمونه  Dو
زاویه چرخش آشکارساز  αتعیین میشود .سطح مقطع مخروط با
آشکارساز بسته به زوایای  ،αشکلهای متفاوتی به خود میگیرد.
زمانی که تصویر روی محور قرار گرفته باشد ( )α=0سطح مقطع به
شکل دایره ظاهر میشود و چنانچه آشکارساز در موقعیتی خارج از
محور باشد ( ،)α≠0سطح مقطع میتواند به شکل بیضی ،سهمی یا
هذلولی باشد (شکل .)3

شکل  :3موقعیت آشکارساز []2
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هندسه نمونه
در یک سامانه پراش پرتو ایکس دوبعدی برای تعریف
جهتگیری نمونه و آشکارساز ،سه زاویه چرخش الزم است .در
اینجا سه زاویه چرخش با هندسه اویلر بدست میآید که این سه
زاویه ω، ψ ،و  φهستند .رئوس چرخش و محورهای آن (مطابق
شکل (-4الف)) بدین صورت تعریف میشوند:
 ω بهصورت چرخش راستگرد حول محور  ZLاست.
 ψ یک چرخش راستگرد دور محور افقی است و محور ψ
زاویه  ωرا با محور  XLدر صفحه  XL-YLمیسازد (چنانچه ω
روی صفر تنظیم شود  ψروی  XLقرار میگیرد).
 φ چرخشی چپگرد است ،محور  φزاویه  ψرا با محور ZL
ایجاد میکند .این محور عمود بر سطح نمونه تخت است.

شکل  :4الف) ارتباط بین رئوس چرخش و سیستم آزمایشگاه ب) ارتباط
بین همه محورها یا رئوس گردش ( )ω,χg,ψ,φر[]3

 χgنیز چرخش به دور محور افقی است ψ ،و  χgهر دو دارای محور یکسان اما موقعیتهای شروع و جهتهای چرخش متفاوت هستند ( .)χg=90-ψدر آنالیز

دادههای پراشسنج دوبعدی ،حائز اهمیت است که از توزیع بردار پراش در مختصات نمونه  S1S2S3آگاه باشیم .بر مبنای هندسه اویلری ،ماتریس تبدیل از مختصات
آزمایشگاه به مختصات نمونه بهصورت زیر است:
)(4

										

			

بردار واحد  hsبردار پراش در مختصات نمونه با  h_s=Ah_Lبدست میآید .با توجه به رابطه ( )3و ( )4داریم:
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بهطور خالصه میتوان گفت هر سه فضا بر مبنای مختصات آزمایشگاه است .فضای پراش بهطور کلی با ساختار بلوری نمونه و جهت
و طول موج باریکه پرتو ایکس تعریف میشود .فضای آشکارساز با سایز آشکارساز ،فاصله آن تا نمونه و زاویه چرخش 5مشخص میشود و
فضای نمونه با مکان و جهتگیری نمونه ،مورد بررسی قرار میگیرد .انتخاب فضای آشکارساز باید براساس فضای پراش باشد .تغییر فضای
آشکارساز منجر به تغییر در بخشهایی میشود که با فضای پراش و قدرت تفکیک مربوطه اندازهگیری میشود .تغییر فضای نمونه روی
فضای پراش نمونهای ایدهآل (نمونه بدون بافت و تنش) ،تغییری ایجاد نمیکند .اما مکان نمونه منجر به تغییر فضای پراش برای نمونههای
ناهمگن میشود [.]4

پیکربندی پراشسنج دوبعدی پرتو ایکس

شکل  :5پیکربندی متداول پراشسنج دوبعدی پرتو ایکس []2

منبع تولید پرتو ایکس

در یک سیستم پراش دوبعدی پرتو ایکس ،همه یا سهم بزرگی
از حلقههای پراش بهطور همزمان اندازهگیری میشود .بنابراین،
اپتیک متفاوتی را نسبت به تجهیزات  XRDمعمولی نیاز دارد .از
آنجا که مسیر باریکه ثانویه در مسیر پراش دوبعدی ،فضای بازی
است ،بنابراین اجزای اپتیکی پرتو ایکس در فاصله بین نمونه و
تیوب قرار دارد .عملکرد اپتیک پرتو ایکس آن است که باریکه پرتو
ایکس اولیه را در طول موج ،اندازه کانونی ،پروفایل و واگرایی مورد
نیاز حفظ کند .اجزای اپتیکی متداول که در سیستمهای پراشسنج
دوبعدی پرتو ایکس به کار میروند عبارتند از:
 .1تکفام کننده پرتو:
یک تکفام کننده بلوری که بهطور معمول در تیوبهای مهروموم یا
آند چرخان به کار میرود تنها به یک طول موج مشخصه انتخابی ،اجازه
عبور میدهد .این ابزار ،تابش سفیدی که موجب ایجاد پس زمینه شده
و دیگر خطوط مشخصه را که پیکهای پراش اضافی و ناخواسته در
الگوی پراش ایجاد میکنند ،حذف مینماید .با توجه به این که تک بلور
دارای یک فاصله صفحات مشخص ( )dاست ،طول موج پراشیده شده
پرتو ایکس توسط این بلور با قانون براگ بدست میآید (.)λ=2dSinθ
میتوان بلور تکفام کننده را بهگونهای تنظیم کرد که فقط با طول موج
 ،Kα1قانون براگ برآوردهشود .بدین صورت ،دیگر طول موجهای پرتو
ایکس با این تکفام کننده فیلتر میشود .با توجه به اثر موزاییکی در
بلورها ،گاهی این طول موجها بهطور کامل تکفام نیستند .نوع تکفام
کننده در پراشسنج به عملکردی که ما در مورد شدت و تفکیکپذیری
انتظار داریم ،وابسته است .بلورهایی چون ژرمانیوم ،سیلیسیوم و کوارتز
با اثر موزاییکی پایین همراه با قدرت تفکیکپذیری باال و شدت پایین
هستند در حالی که بلورهای  LiFو گرافیت به دلیل انتشار موزاییک
باال ،شدت باال و تفکیکپذیری پایین دارند.
 .2موازیساز روزنه سوزنی:6
این موازیساز بهطور معمول بهمنظور کنترل اندازه باریکه و
واگرایی آن به کار میرود .در پراشسنجهای دوبعدی ،این نوع
موازیساز به همراه یک تکفام کننده یا مجموعهای از آینههای
موازی مورد استفاده قرار میگیرد .سایز نوک سوزن موازیساز
بر مبنای شرایط نمونه و کاربرد آن انتخاب میشود .یک روزنه
سوزن بزرگ موازیساز منجر به سایز بزرگ باریکه میشود بنابراین،
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پراشسنجهای دوبعدی پرتو ایکس دارای انواع مختلف منابع پرتو
ایکس از تیوبهای مهروموم گرفته تا مولد آند چرخان و تابش
سینکروترون (با آشکارساز  )CCDاست .مولد تیوب مهروموم
پرکاربردترین منبع پرتو ایکس در این سیستمها است .هر چه طول
موج تیوب بلندتر باشد جدایی بین پیکهای پراش بیشتر میشود؛
بنابراین پیکهای کمتری در بازه مشخص  2θاندازهگیری میشود.
از آنجا که تابش  Cu-Kα1برای بیشتر مواد پلی کریستال ،طول
موج مناسبی است بهطور متداول ،این نوع تیوب مورد استفاده قرار
میگیرد؛ اما با توجه به این نکته که فلورسانس تابش بهویژه هنگامی
که انرژی پرتو ایکس اندکی باالتر از لبه جذب عناصر نمونه است،
موجب ایجاد پسزمینه در پراشسنج دوبعدی میشود و از آنجا که
در این نوع سیستمها نمیتوان با قرار دادن تکفامساز یا دستگاههای
تمیز انرژی قبل از آشکارساز دوبعدی ،این اثر را کاهش داد ،بنابراین
بهترین روش برای حذف این اثر ،به کارگیری المپی با انرژی Kα
کمتر از لبه جذب مواد نمونه است .بهعنوان مثال ،برای آلیاژهای
آهندار میتوان از تیوب با آند  Cr-Kαاستفاده کرد .تیوبهای پرتو
ایکس دارای دو یا چهار پنجره بریلیومی برای خروج پرتو ایکس
هستند که اندازه و شکل نقطه کانونی را تعیین میکنند .اگر چه در
XRDهای متداول با آشکارسازهای نقطهای یا خطی تیوب با کانون
خطی به کار میرود اما در دستگاههای پراش پرتو ایکس دوبعدی

اپتیک پرتو ایکس
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متعلقات دستگاه پراشسنج دوبعدی پرتو ایکس در بسیاری
از جهات متفاوت از پراشسنجهای متداول است .سیستمهای
پراش دوبعدی پرتو ایکس دارای اجزاء و پیکربندیهای متنوعی
هستند تا نیازهای نمونهها و کاربردهای مختلف آن را برآورده کنند.
همانطور که در شکل ( )5نشان داده شده ،یک سیستم پراش
دوبعدی پرتو ایکس متداول ،شامل پنج جزء اصلی است و برای
هر یک از این اجزاء ممکن است چندین انتخاب برای عملکرد و
کاربردهای مختلف وجود داشته باشد .کل سیستم با استفاده از
یک کامپیوتر مجهز به نرمافزاری برای تنظیم دستگاه ،جمعآوری
و آنالیز دادهها کنترل میشود .متعلقات اصلی دستگاه پراش سنج
دوبعدی پرتو ایکس عبارتند از:

بهطور معمول از تیوب نقطه کانونی استفاده میشود .زاویه بین
باریکه انتشاری و فلز هدف را برای اغلب سیستمها میتوان  6 ،3و
 7درجه تنظیم کرد که بهطور عموم برای این کاربرد خاص بهترین
مقدار حدود  6درجه است .روشنایی نقطه کانونی ،پروفایل باریکه و
همچنین اپتیک پرتو ایکس روی شدت باریکه پرتو تاثیر میگذارد.
تیوبهای مهروموم میکروکانونی دارای بیشترین روشنایی در انواع
تیوبهای مهروموم هستند و پروفایل باریکه آن بهگونهای است که
بیشتر کاربردهای پراشسنج دوبعدی پرتو ایکس را برآورده میکند.

مقاالت
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شار پرتو ایکس بزرگتری را برای جمعآوری بهتر دادهها و آمار
نمونهگیری بیشتری داریم .اما اندازه روزنه سوزن کوچک انجام
آزمون روی نمونههای با مقدار اندک را ممکن میسازد .شکل
( ،)6یک موازیساز سوراخ سوزنی را نشان میدهد که با تغییر
اندازههای روزنه سوزنها و فواصل آمده در شکل میتوان اندازه
باریکه و واگرایی آن را کنترل کرد .روزنه سوزن ضدپراکندگی
بهمنظور جلوگیری از پراکندگی پرتو ایکس خروجی از روزنه سوزن
دوم استفاده میشود.

شکل  :6نمایی از مسیر پرتو در موازیساز روزنه سوزنی []3
متقاطع7:

 .3آینههای گوبل جفت شده
آرایش جفت شده متقاطع آینههای چند الیه در دستگاه پراش
دوبعدی پرتو ایکس ،باریکه به شدت موازیی فراهم میکند که بسیار
پرشدتتر از آنچه که با موازیسازی سوراخ سوزنی و تکفام کننده
گرافیتی حاصل میشود .آینههای گوبل میتواند برای کاربردهایی
چون میکروپراش ،جایی که اندازه باریکه کوچک مورد نیاز است ،شدت
بیشتری از اپتیکهای معمول را فراهم کند .واگرایی اندک باریکه
فرودی روی نمونه ناشی از آینههای گوبل ،همچنین پهنای پیکهای
بلوری را کاهش میدهد و قدرت تفکیکپذیری پراشسنج دوبعدی
پرتو ایکس را بهبود میبخشد .آینه گوبل ،آینه چندالیه سهموی شکل
است .آینههای چندالیه پرتوهای ایکس را مشابه پراش براگ از بلورها
منعکس میکند بهطوری که آینههای چندالیه میتواند بهعنوان تکفام
کننده استفاده شود .برخالف تکفام کننده بلوری متداول ،در آینههای
گوبل فاصله بین صفحات  dبه شکل کنترل شدهای تغییر میکند.
میزان تغییر مناسب در فاصله بین صفحات  dبه عواملی همچون طول
موج ،موقعیت آینه نسبت به منبع و کاربرد آن بستگی دارد .یک آینه
چندالیه میتواند تابش ترمزی و بیشتر خط مشخصه  Kβرا حذف کند
اما قابلیت جداسازی خطوط دوگانه  Kαرا ندارد.
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 .4اپتیک کپیالری:
اپتیک پرتو ایکس کپیالری بر مبنای مفهوم بازتاب خارجی
کلی است .پرتو ایکس میتواند با استفاده از سطح هموار ،هنگامی
که زاویه فرودی کوچکتر از زاویه بحرانی باشد ،منعکس شود .چنانچه
پرتو ایکس توسط سطح داخلی یک کپیالری که زاویه خراشانی
کوچکتر از زاویه بحرانی دارد بازتاب شود ،گذر پرتو ایکس با اتالف
اندک انرژی همراه است .نسبت به موازیساز روزنه سوزنی ،کپیالری
بهره شدت قابل توجهی دارد .مونوکپیالری تیوب استوانهای با سطح
داخلی صیقلی است که میتواند باریکه را بهطور فضایی با سایزهای
باریکه مختلف برای کاربردهای متفاوت موازی کند .واگرایی باریکه
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خروجی با ابعاد کپیالری و زاویه بحرانی بازتاب کلی کنترل میشود.
پلی کپیالری شامل هزار تا میلیونها کپیالری است که به یکدیگر
متصل شدهاند و میتواند پرتو ایکس را از منبع جمعآوری کرده و
پرتوهای ایکس را برای ایجاد پروفایل باریکه دلخواه تغییر جهت دهد.
 گونیومتر و موقعیت نمونه :عملکرد گونیومتر و پایه
قرارگیری نمونه آن است که رابطه هندسی بین باریکه فرودی،
نمونه و آشکارساز را کنترل و برآورده کند .گونیومتر همچنین
پایه نگهدارنده بسیاری از اجزای دستگاه مانند منابع پرتو
ایکس ،اپتیک پرتو ایکس ،پایههای محیطی نمونه ،میکروسکوپ
تنظیمکننده نمونه و غیره است .گونیومتر به کار رفته برای پراش
دوبعدی اساساً مشابه پراشسنج متداول است .در یک سیستم
پراش دوبعدی ،حداقل سه محور دوران الزم است تا تمامی
آرایشهای ممکن یک نمونه در پراشسنج را پوشش دهد .این
سه محور دوران در هندسه اویلری عبارتند از  ω، ψو  .φیک
پراشسنج چهار حلقهای با هندسه اویلری یا هندسه کاپا متشکل
از یک محور برای زاویه چرخش آشکارساز  αبه عالوه سه محور
دوران نمونه است .پراشسنج ممکن است شامل سه محور انتقال
( )X, Y, Zبرای موقعیتیابی نمونه باشد .همه پراشسنجها شش
محور کامل را ندارند .همچنین محدوده هر محور ممکن است به
سبب نیازمندیهای کاربرد دستگاه و محدودیتهای مکانیکی
کاهش یابد .بدین معنی که زوایا یا مختصاتهای چرخش برخی
محورها باید بهعنوان صفر یا ثابت در نظر گرفته شوند.
 تنظیم نمونه و سیستم پایش :سیستم تنظیم نمونه به کاربر
در قراردادن نمونه در مرکز دستگاه و در مشاهده کردن وضعیت
و مکان نمونه قبل و در حین جمعآوری داده کمک میکند.
بهطور معمول ،از سه نوع سیستم تنظیم نمونه در پراشسنجهای
دوبعدی بهره میگیرند :میکروسکوپ نوری ،میکروسکوپ
ویدیویی و سیستمهای میکروسکوپ لیزر/ویدیو .میکروسکوپ
نوری این امکان را فراهم میکند که نمونه را بهطور مستقیم در
تصویر بزرگنمایی شده با یک خطکش مدرج متقاطع بهمنظور
تعیین موقعیت آن مشاهده نمود .میکروسکوپ ویدیو دارای یک
سر میکروسکوپ با زوم دستی ،دوربین  CCDرنگی و یک دکمه
ذخیره تصویر است .از آنجا که سیستم ویدیویی میتواند در حالی
که حفاظهای ایمنی پرتو ایکس فعال است از داخل دستگاه
تصویربرداری کند ،بنابراین در خالل جمعآوری داده ،امکان
کنترل جایگاه نمونه و وضعیت نمونه را فراهم میکند .از مهمترین
مشخصات یک میکروسکوپ با فاصله کاری ،بزرگنمایی ،میدان
دید و قدرت تفکیک تعیین میشود .فاصله کاری ،فاصله بین شئ
مشاهده شونده و لنز شیئی است که باید برای مانور گونیومتر و
نمونهها کافی باشد .باید بزرگنمایی مناسبی بهمنظور مشاهده
کوچکترین اجزاء سیستم و تنظیم نمونه انتخاب شود .بزرگنمایی
میکروسکوپ ویدیویی بستگی به بزرگنمایی سر میکروسکوپ و
سیستم ویدیویی دارد .میدان دید بهعنوان مساحتی روی شئ
که میتواند توسط میکروسکوپ ویدیویی مشاهده شود ،تعریف
میشود .بنابراین بهترین عملکرد تنظیم زوم ،زمانی است که
بهترین میدان دید در بزرگنمایی پایین ،و مشاهده و تنظیم بهتر

شکل  :7مقایسه پراشسنج متداول و دوبعدی []2

شکل  :8مقایسه پوشانندگی الگوی پراش در سه آشکارساز نقطهای،
حساس به موقعیت و آشکارساز دوبعدی []5

مناسبی است هر چند که صفحه تصویر نمیتواند دادههای پراش
نزدیک به بستر نویز را از هم تفکیک کند.
آشکارساز  CCDبرای شار پرتو ایکس پایین نیاز به زمان
جمعآوری باال دارد ،در حالی که برای شدت پرتوهای پراش متوسط
تا باال در نمونههای تک بلور و پلیکریستال کارا است .با توجه
به حساسیت نسبی باال ،این آشکارساز میتواند در سیستمهایی
با منابع پرتو ایکس مهروموم ،مولد آند چرخان یا سینکرترون به
کار رود .در حالی که به دلیل بازدهی پایین در شار پایین فرودی
و حضور جریان تاریک CCD ،انتخاب صحیحی برای کاربردهایی
با سیگنال ضعیف نیست .بازده کوانتومی آشکارسازی 13معیاری
برای تعیین چگونگی عملکرد آشکارسازهای تصویربرداری پرتو
ایکس است و نشان میدهد که چگونه سیستمهای تصویربرداری
میتوانند بهطور موثری نسبت سیگنال به نویز باالتری در قیاس با
آشکارساز ایدهآل از خود نشان دهند .شکل ( )9سه نوع آشکارساز
مطرح شده در این بخش را براساس  DQEموثرشان بهعنوان
تابعی از شار فرودی پرتو ایکس مقایسه میکند [3و.]5
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با یک آشکارساز دوبعدی ،پراش اندازهگیری شده محدود به
صفحه پراش نیست ،بلکه تمام یا بخش بزرگی از حلقههای پراش
با توجه به اندازه و موقعیت آشکارساز ،بهطور همزمان اندازهگیری
میشوند .شکل ( )8الگوی پراش آشکارساز دوبعدی را در مقایسه
با پراش اندازهگیری شده با استفاده از آشکارساز سوسوزنی و PSD
نشان میدهد .به دلیل این که در آشکارساز دوبعدی ،حلقههای
پراش مورد اندازهگیری قرار میگیرد ،لذا تغییرات شدت پراش
در همهی جهات به یک میزان اهمیت دارند ،سطح مقطع ایدهآل
باریکهی پرتو ایکس برای آشکارساز دوبعدی ،نقطهای است (نقطه
کانونی) .اما در عمل ،سطح مقطع باریکه میتواند بهصورت دایره
یا مربع در اندازه محدود باشد [1و.]2
آشکارساز سطحی یا دوبعدی ،هسته اصلی سیستم پراش
دوبعدی پرتو ایکس است .یک آشکارساز دوبعدی شامل آرایهای
دوبعدی از عناصر آشکارسازی هستند ،عناصری که بهطور معمول
شکل ،سایز و ویژگیهای یکسان دارند ،این عناصر آشکارسازی
پیکسل نامیده میشوند .یک آشکارساز دوبعدی میتواند بهطور

آشنایی با پراشسنج دوبعدی پرتو ایکس

نمونه در بزرگنمایی باال حاصل شود .قدرت تفکیک میکروسکوپ
ویدیویی اغلب با قدرت تفکیک پیکسلی دوربین ویدیویی تعیین
میشود .در برخی سیستمهای میکروپراش دوبعدی ،سیستم
تنظیم نمونه متشکل از یک باریکه لیزر و یک میکروسکوپ
ویدیویی است .با کمک زوم ویدیویی و نقطه تقاطع باریکه لیزر و
محور اپتیکی ،میتوان نمونه را در مرکز دستگاه تنظیم نمود [.]3
 آشکارساز :نخست ،پراش پرتو ایکس متداول و پراش پرتو
ایکس دو بعدی 8را مقایسه میکنیم .شکل ( )7پراش پرتو ایکس
از یک نمونهی پودری پلی کریستال را نشان میدهد .برای سادگی
و سهولت کار ،تنها دو مخروط پراش ،یکی نشاندهنده پراش
رو به جلو ( )20<90°و دیگری پراش رو به عقب ()20>90°
مشخص شدهاست .اندازهگیری پراش در یک پراشسنج متداول
به صفحهای که صفحه پراشسنج نامیده شده ،محدود میشود.
یک آشکارساز نقطهای ،اسکن  2θرا روی دایره آشکارسازی انجام
میدهد .این در حالی است که درصورت به کار بردن آشکارساز
حساس به موقعیت ،9این آشکارساز روی دایره آشکارسازی نصب
خواهد شد .از آنجا که در هر دو آشکارساز ،دادههای پراش خارج
از صفحه پراشسنج جمعآوری نمیشود بنابراین ،اطالعات
ساختاری مربوطه یا نادیده گرفته خواهد شد و یا با چرخش
اضافی نمونه مورد محاسبه قرارمیگیرد.

همزمان توزیع دوبعدی پرتوهای پراشیده را اندازهگیری کند.
آشکارسازهای سطحی که امروزه مورد استفاده قرار میگیرند
شامل شمارنده تناسبی چند سیمی ،10صفحه تصویر 11و دستگاه
بارجفت شده 12هستند .انتخاب آشکار سطحی بستگی به کاربرد
پراشسنج ،شرایط نمونههای آزمون و شدت باریکه دارد.
عالوه بر ویژگیهای هندسی مانند مساحت فعال و فرمت
پیکسل ،مشخصههای عملکرد یک آشکارساز ،حساسیت ،محدوده
دینامیکی ،قدرت تفکیک فضایی و نویز پسزمینه آن است.
الزم به ذکر است هر نوع آشکارساز مزیتهایی نسبت به انواع
دیگر دارد .آشکارسازهای شمارنده مانند  WMPCدر مقایسه با
آشکارسازهای  IPو  ،CCDبهطور معمول دارای بازده خوبی در
نرخ شمارش پایین هستند چرا که دو نوع دیگر ،به دلیل نویز
پسزمینه باال ،در نرخهای شمارش پایین ،کارآمد نیستند .این
نوع آشکارساز بهخصوص در سیستمهای میکروپراش مناسب
است یعنی جایی که برای ایجاد الگوی پراش ،حساسیت باال
و نویز پایین حائز اهمیت است .اما در نرخهای باالی شمارش،
این شمارنده سریع اشباع میشود بنابراین برای جمعآوری
الگوهای پراش قوی یا سیستمهای پراش با منابع شدت باال مانند
سینکرترون مورد استفاده قرار نمیگیرند .اما برای پراش حاصل
از تک بلور یا منابع پرتو ایکس شدت باال ،آشکارساز  IPگزینه
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شکل  :9مقایسه سه نوع آشکارساز متداول سطحی براساس DQE

موثر آنها برحسب شار فرودی پرتو ایکس []3

مختصری از کاربردهای پراش دوبعدی پرتو ایکس
شناسایی فاز
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پراشسنج دوبعدی پرتو ایکس شناسایی فاز را از جنبههای
بسیاری بهبود میبخشد .چرا که این دستگاه میتواند دادههای
پراش را با سرعت و آمار بهتری در بازههای زاویهای وسیعی از 2θ
و  ،γجمعآوری کند .به سبب تابش نقطهای باریکه روی نمونه،
بهطور نسبی به مقدار کمی نمونه برای شناسایی فاز نیاز است .با
توجه به آشکارساز سطحی بزرگ آن ،برای دستیابی به بازه وسیع
 2θضرورتی به هیچگونه حرکت نمونه و آشکارساز نیست .این
امر انجام بررسیهای فازی درجا روی نمونهها در خالل تغییر فاز
را ممکن میسازد .اطالعات پراش در جهت  γاین امکان را فراهم
میکند که شناسایی دقیق فاز نمونههایی با دانهبندی درشت و
جهتگیری ترجیحی صورت پذیرد .هنگامی که از پراشسنج
دوبعدی برای شناسایی فاز استفاده میشود ،اولین گام ،آن است
که قاب پراش دوبعدی را به یک پروفایل پراش مشابه الگوی پراش
جمعآوری شده با پراشسنج معمولی ادغام کرد .در حالتی که بازه
 2θدر فاصله دلخواه آشکارساز ،برای بررسی نمونه کافی نباشد ،در
چندین فریم پشت سر هم در مکان  2θمیتوان به جمعآوری داده
پرداخت .بنابراین مطلوب است برای یک نمونه مسطح در حالت
بازتابی ،پروفایل پراش در چندین فریم در زوایای  ωمختلف ،برای
بازه  2θمتفاوت جمعآوری شود که این عمل ،اثر تار شدن 14تصویر
را کاهش میدهد .در نهایت ،این الگوی پراش دوبعدی با کمک
نرمافزار موجود تبدیل به الگوی پراش معمول میشود (شکل )10
و الگوی حاصل با همه مفاهیم موجود در رابطه با پراش پرتو ایکس
متداول و تعیین فاز ،تطابق پروفایل ،عوامل بلوری ،کمیسازی فازها
و شاخصگذاری پیکها میتواند تفسیر شود [3و.]2
بافت
با توجه به این حقیقت که به ندرت ،جهتگیری بلورها
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شکل  :10الگوی پراش از سه قاب دوبعدی جمعآوری شده از کرندوم و
پروفایل پراش ادغام شده []7

در یک ماده ،دارای آرایش کاتورهای است ،در بیشتر مواقع،
کریستالیتها یک توزیع آرایش و در نتیجه خواص غیرهمسانگردی
را از خود نشان میدهند .این توزیع آرایش غیرهمسانگرد بهعنوان
جهتگیری ترجیحی یا بافت خوانده میشود .بسیاری از ویژگیهای
الکتریکی ،اپتیکی و مکانیکی با استفاده از بافت مواد تفسیر میشود
و فرآیندهای ساخت بیشماری بهمنظور کنترل درجه بافت توسعه
یافته است .بنابراین ،تعیین و تفسیر بافتها دارای اهمیت ویژهای
در علم و فناوری مواد است .چنانچه از پراشسنج پرتو ایکس برای
اندازهگیری بافت استفاده شود ،در یک زمان ،توزیع جهتگیری
کریستالیت در یک جهت اندازهگیری میشود و برای دستیابی به
اطالعات بافت کلی باید نمونه حول جهتهای مورد نظر چرخانده
شود .اما بکارگیری سیستمهای پراش دوبعدی پرتو ایکس برای
اندازهگیری بافت ،مزایای بسیاری را در مقابل سیستمهای پراش یک
بعدی متداول داراست .در این نوع پراشسنجها توزیع جهتگیری
چندین صفحه بلوری در سراسر یک بازه زاویهای بهطور همزمان
اندازهگیری میشود ،بنابراین نتایج بهتری در مدت زمان جمعآوری
داده ،بدست میآید .ارتباط جهتگیری بین فازهای مختلف یا
بین الیههای متفاوت از فیلمهای نازک و زیرالیه به سادگی و با
استفاده از اندازهگیری همزمان توام با اسکن چرخش همان نمونه،
قابل آشکارسازی است .همچنین میتوان بهطور مستقیم و بدون
پردازش دادهها ،بافت ماده را از فریمهای پراش دوبعدی مشاهده
و مقایسه نمود.
تنش
تنش :تنش در یک ماده میتواند فشاری یا کششی باشد بنابراین
فاصله بین صفحات کریستالیت در جهت اعمال تنش ،کوچکتر یا
بزرگتر از نمونه بدون تنش خواهد شد .این تغییر در فاصله بین
صفحات را میتوان با جابجایی محل پیک نمودار پراش اندازهگیری
کرد .در این مورد ،فاصله بین صفحات  dدر کریستالیت ،بهعنوان
یک سنجه برای تغییر شکل بهکار میرود .همانطور که مشخص
است تنش بهطور مستقیم با پراش پرتو ایکس به دست نمیآید.
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شکل  :11الگوی جمعآوری شده با استفاده از الف) پراشسنج متداول
ب) پراشسنج دوبعدی []1

نتیجهگیری

در مقایسه با پراشسنج متداول یک بعدی،
پراشسنج دوبعدی پراش پرتو ایکس دارای مزیتهای
بسیاری است .با توجه به این حقیقت که در این نوع
پراشسنج ،پراش اندازهگیری شده محدود به صفحه
پراش نیست و بخش بزرگی از حلقههای پراش مورد
اندازهگیری قرار میگیرد ،لذا بسیاری از جنبههای
کاربرد پراش پرتو ایکس را بهبود میبخشد .آشکارساز
سطحی این دستگاه شناسایی دقیق نمونهها با
جهتگیری ترجیحی ،اندازه کریستالیت درشت و
میزان اندک نمونه را ممکن می سازد .همچنین
توزیع جهتگیری چندین صفحه بلوری در سراسر
یک بازه زاویهای بهطور همزمان اندازهگیری میشود
و محاسبه اندازه کریستالیت ،درصد بلورینگی و تنش
پسماند با دقت باالتری صورت میگیرد.

پینوشت
 .1کارشناسی ارشد فیزیک ،آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
.2کارشناسی ارشد فیزیک ،آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی
امیرکبیر
 .3عضو کارگروه تخصصی پرتو ایکس شبکه آزمایشگاهی
)4. X-ray Diffraction (XRD
5. Swing Angle
6 Pinhole collimator
7. Cross-Coupled Göbel Mirrors
)8. Two-dimensional x-ray diffraction (XRD2
)9. Position sensitive detectors (PSD
)10. Multi Wire Proportional Counter (WMPC
11. Image Plate
)12. Charge-Coupled Device (CCD
)13. Detective Quantum Efficiency (DQE
14. Defocusing Effect
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اساس محاسبه تنش ،اندازهگیری کرنش و االستیسیته ماده است.
در بسیاری از مقاالت و منابع ،اندازهگیری تنش با کمک پراش پرتو
ایکس مربوط به تنش پسماند است .هر چند که هیچ تمایزی بین
تنش اعمالی و تنش پسماند از نظر اصول و روش محاسبه وجود
ندارد [.]6
روش اندازهگیری تنش با پراش پرتو ایکس میتواند به دو
روش پراش متداول و دوبعدی طبقهبندی شود .بهطور معمول،
آشکارساز نقطهای و خطی در روش متداول بهکار میرود .تنش یا
تانسور تنش از طریق اندازهگیری کرنش بواسطه جابجاییهای 2θ
پیک پراش مربوطه به یک خانواده خاص صفحات شبکه محاسبه
میشود و هر پیک پراش در یک جهتگیری یکسان نمونه ()ψ،φ
مورد اندازهگیری قرار میگیرد .اما اندازهگیری تنش با کمک پراش
دوبعدی پرتو ایکس ،برمبنای ارتباط بنیادی بین تانسور تنش و
اعوجاج مخروط پراش است .جابجایی  2θپیک پراش در امتداد
مخروط پراش سنجیده میشود .از آنجا که مخروط پراش در
الگوی دوبعدی ،محتوی اطالعات به مراتب بیشتری نسبت به پیک
پراش متداول است ،میتوان گفت یک سیستم پراش پرتو ایکس
دوبعدی با دقت باالتری ،تنش را محاسبه میکند و به زمان کمتری
برای جمعآوری داده نیازمند است به ویژه هنگامی که با مواد با
جهتگیری ترجیحی ،اندازه دانه بزرگ ،مساحت کوچک نمونه و
شدت پراش ضعیف مواجه هستیم [3و.]2
 درصد بلورینگی :دقت درصد بلورینگی اندازهگیری شده
وابسته به پروفایل پراش یکپارچه شدهاست .از آن جا که بیشتر
نمونههای بلورینه ،جهتگیری ترجیحی دارند ،لذا بسیار دشوار است
که محاسبات بلورینگی منسجمی را با کمک پراشسنج معمولی
انجام داد .در این حالت ،چنانچه نمونه با جهتگیری متفاوتی در
دستگاه پراشسنج متداول قرار گیرد ،این امکان وجود دارد که
پیک یا هیچ پیکی مشاهده نشود .در حقیقت ،پروفایل پراش در
سیستم پراش دوبعدی همه پیکهای پراش در تقریبا تمامی زوایای
سمتی را شامل میشود (شکل  .)11به وضوح مشخص است درصد
بلورینگی اندازهگیری شده با پراشسنج متداول همواره به یک عدد
یکسان منجر نمیشود .اما ،جهتگیری نمونه هیچ تاثیری روی
پروفایل پراش حلقوی کامل در فریم دوبعدی ندارد ،بنابراین نتایج
حاصل درصد بلورینگی دارای دقت و صحت باالتری است.
اندازه کریستالیت :پراش پرتو ایکس ،حدود نود سال است
که برای اندازهگیری بزرگی کریستالیت به کار رفته است ،تمامی
روشهای بر مبنای این روش ،روی آنالیز پروفایل خط و پهنشدگی
خط پراش پایهگذاری شدهاند .اما در روش دیگر ،محاسبه اندازه
کریستالیت براساس حلقههای پراش لکهدار جمعآوری شده با
آشکارسازهای دوبعدی است .آنالیز پروفایل خط بر مبنای پروفایل
پراش در جهت  2θاست در حالی که آنالیز اندازه کریستالیت با
کمک الگوی پراش دوبعدی ،محاسبات روی پروفایل پراش در جهت
 γصورت میگیرد .آنالیز پروفایل خط پراش برای اندازههای بلوری
زیر  100nmمناسب است و این در حالی است که آنالیز پروفایل γ
برای اندازههای کریستالیت به بزرگی دهها میکرومتر تا زیر 100nm
با سایز باریکه کوچک آن بهکار میرود [4و.]2
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