
 XPS کاربردهای

شوند. این الکترون بر حسب انرژی پیوند بیان میصورت شدت فوتو، به (XPS) الکترونی پرتو ایکسنجی فوتوس های طیفالگو

الگوها ممکن است دارای سه پیک در زمینه باشندکه ناشی از انتشار نور از سطوح الکترونی مرکزی، انتشار نور از سطوح ظرفیت و 

الکترونی پرتو ایکس سطح نقره را نشان باشد. شکل زیر الگوی طیف سنجی فوتویکس میانتشار الکترون اوژه در اثر تحریک با پرتو ا

و  d4 صورتنشان داده شده است. پیک سطح ظرفیت به d3 وs 3،p3صورتهای سطوح انرژی مرکزی، بهدهد که درآن پیک می

های اصلی مورد استفاده  نرژی مرکزی، پیکهای فوتوالکترون سطوح ا اند. پیکنشان داده شده  MNN صورت های اوژه بهپیک

ولت( هستند و بیشتر الکترون20تا 0هایی هستند که دارای انرژی پیوند پایین )های ظرفیت آن برای آنالیز عنصری هستند. پیک

توسط پرتو ایکس تولید های اوژه، که از فرایند اوژه تحریک شده  اند. پیک های ساختار الکترونیکی مواد مورد استفاده برای مطالعه

 .اند نیز برای آنالیز شیمیایی مفید هستندشده 

 

 .ولت الکترون 100با انرژی عبوری MgKα شده با تحریک نقره از ایکس پرتو الکترونیفوتو الگوی طیف سنجی-1شکل 

سنجی الکترونی اوژه ابزارهای قدرتمندی برای آنالیز شیمیایی سطح هستند. این  الکترونی پرتو ایکس و طیفسنجی فوتوطیف 

-توانند عنصرهای شیمیایی را در الیه درونی چندین نانومتری از سطح شناسایی کنند. نکته مهم این است که موقعیتها می روش

سنجی الکترونی اوژه، نسبت به موقعیت شیمیایی  الکترونی پرتو ایکس و طیفسنجی فوتو های طیفهای پیک عنصرها درطیف 

های اشباع با  کربنو هیدروCC2  های پیک کربن در حساس هستند. برای مثال، موقعیت ها)پیوند شیمیایی با عناصر دیگر( آن
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سنجی  الکترونی پرتو ایکس و طیفسنجی فوتو های طیفدیگر متفاوت است. این پدیده که به انتقال شیمیایی در طیف یک

 ابزارهای طیفاست هن اصلی خط و  کند. دهم میالکترونی اوژه معروف است، اطالعات اضافی برای آنالیز شیمیایی فراهم می

توانند تصاویری از عمق الیه سطحی مواد حجیم را تولید چنین میسنجی الکترونی اوژه هم الکترونی پرتو ایکس و طیفسنجی فوتو

 .های فضایی عنصرهای مختلف درسطح مواد حجیم را آشکار کنند و توزیع

    آنالیز کیفی

های توانیم جهت شناسایی پیکمی 9-8های شکل  ها، وظیفه اصلی آنالیز کیفی است. برای مثال، از داده شناسایی پیک طیف

های  سنجی الکترونی اوژه استفاده کنیم. انرژی پیوندی عنصرها در سطوح انرژی مرکزی منبع اصلی شناسایی پیکهای طیف الگو

الکترونی پرتو ایکس از اهمیت باالیی سنجی فوتو د. شناسایی پیک در طیفالکترونی پرتو ایکس هستنسنجی فوتو های طیفطیف

برخوردار است. عالوه بر مشخصات طیف مورد بحث در بخش قبل، سایر عوامل نظیر انتقال شیمیایی و شارژ سطحی، شناسایی 

 .کنندپیک را پیچیده می

 شناسایی پیک

های سنجی الکترونی اوژه با مقایسه پیک ها در الگوی طیف آسان است. پیک سنجی الکترونی اوژه های طیفشناسایی پیک درالگو

شوند. ولی شناسایی پیک ای، شناسایی میای رایانه های دادههای مرجع یا پایگاههای شاخص ذکر شده درکتاب تجربه شده با پیک

ا ممکن است پیک اوژه نیز موجود باشند. معموالً از دو تر است، زیر الکترونی پرتو ایکس پیچیدهسنجی فوتو های طیف ها درطیف

شود. پیک اوژه انرژی جنبشی الکترون اوژه الکترونی، استفاده میهای فوتومنبع پرتو ایکس مختلف برای تشخیص پیک اوژه از پیک

سنجی  ند مشهود خود درالگوی طیفکند. بنابراین، پیک اوژه در انرژی پیودهد که با انرژی پرتو ایکس اولیه تغییر میرا نشان می

ولت( الکترون 6/1253) MgKα شود. برای مثال، با تغییر تابش ازجا می به الکترونی پرتو ایکس با تغییر منبع پرتو ایکس، جافوتو

 .شودمیجا  ولت جا بهالکترون 233الکترونی پرتو ایکسولت(، پیک اوژه درطیف طیف سنجی فوتوالکترون 6/1486) AlKα به

 .کلیک کنید اینجا در تمادکاال هستید، XPS تست در صورتی که مایل به انجام

 .کلیک کنید ینجاا های مختلفآنالیز در مورد مشاوره رایگان برای دریافت
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