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Phenom ProX
Hepsi bir arada görüntüleme ve analiz sistemi

Tümleşik EDS
Tümleşik EDS ve kullanıcı arayüzü ile elementel analiz 
görüntüleme kadar basit.

Çoklu ivmelendirici gerilimi seçenekleri
Yüksek çözünürlüklü görüntüleme için 5 – 10 kV ve
elementel analiz için 15 kV güç seçenekleri

Büyütme
350.000x büyütme özelliği

Elementel haritalama ve çizgisel tarama 
 Numune içerisinde bulunan elementlerin dağılımı ortaya
çıkartılır.

Eşsiz Navigasyon
Numune üzerinde istenen bölgeye en hızlı erişimi
sağlayan renkli navigasyon kamerası

Tüm özelliklerin toplandığı mükemmel Elektron Mikroskobu

Phenom ProX
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Görüntüleme Özellikleri 
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Phenom ProX, üst düzey görüntüleme ve X-ışını analiz kapasitesine sahip en son teknoloji ile üretilmiş elektron mikroskobudur. 
Phenom ProX ile numunelerin tüm fiziksel özellikleri incelenebilirken aynı zamanda elementel analiz yapılarak kompozisyonları hakkında
bilgi alınabilmesi mümkün olmaktadır. Noktasal analiz dışında, opsiyonel olarak elementel haritalama ve çizgisel tarama seçenekleri de
element dağılımı incelemelerinde ileri tekniklere izin vermektedir.

Phenom ProX
Tüm Phenom-World ürünleri sezgisel kullanım, hızlı sonuç alma ve 
yüksek standartlı üretim özelliklerine sahiptir. Bu prensipler dahilinde
üretilen Phenom ProX, görüntüleme ve analiz imkanları olarak sınıfının
en yüksek kapasitesine sahip spektroskopi sistemidir. Bir numunede 
bulunan farklı elementlerin tanımlanması, o numunenin mikroskopik
özelliklerin 3 boyutlu görüntülenmesi kadar önemlidir.

Phenom ProX sistemi için özel olarak dizayn edilen tümleşik EDS
ve element ayırma yazılımı sayesinde bu amaca ulaşılmıştır.
Phenom ProX, görüntüleme ve analiz için en uygun çözümdür. 
Örneğin, otomatik numune eğici (tilt-rotate) ve soğutucu gibi 
farklı seçeneklerdeki tutucular sayesinde, numune ve uygulama 
çeşitliliği oldukça fazladır.

Görüntüleme kipleri

> Işık Optiği

> Elektron optiği

Aydınlatma

> Işık optiği

> Elektron optiği

büyütme: 20 – 135x

büyütme: 80 – 350,000x

Dijital büyütme max. 12x 

Aydınlık alan / karanlık alan aydınlatma kipleri 
Uzun ömürlü Termoiyonik kaynak  (CeB  )    

6

> İvmelendirme Gerilimi  5 kV, 10 kV, 15 kV

> Çözünürlük 

Gelişmiş kip: 4.8 kV ve 20,5 kV 
arasında ayarlanabilir gerilim

≤ 8 nm 

Dijital görüntüleme algılama

> Işık Optiği  Renkli navigasyon kamerası

> Elektron optiği   Yüksek hassasiyetli geri saçılım elektronu
(Back scatter electron) detektörü
(maddesel kontrast ve topografik kipler)

Görüntü yapıları   JPEG, TIFF, BMP

Görüntü cözünürlüğü
seçenekleri

 

   456 x 456, 684 x 684, 1024 x 1024 

and 2048 x 2048 benek

Veri depolama  USB yığın depolama
ve ağ üzerinden paylaşım

Numune tablası    Bilgisayar kontrollü motorize X ve Y

Numune boyutu  en fazla 32 mm çap
en fazla 100 mm yükseklik

Numune yükleme süresi

> Işık optiği < 5 s

> Elektron optiği < 30 s
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EDS Özellikleri
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Adım adım veri toplama
Pro Suite paketinde, EDS detektörünün tam kontrolünü sağlayan
yazılım paketi standart olarak yüklenmiştir. Dışarıdan bir yazılıma
veya bilgisayara ihtiyaç duyulmadan elementel analiz işlemi 
görüntü almak kadar basite indirgenmiştir. EDS tekniği, elektron
demeti tarafından numunenin uyarılması ile ortaya çıkan X 
ışınlarının analiz edilmesidir. Phenom CeB6, sınıfının en yüksek
sayıda X-ışını üreten elektron kaynağıdır.

Elementel analiz yazılımı paketi, noktasal analiz tekniği ile numune
içerisinde gizli kalmış elementlerin ortaya çıkarılmasını sağlar. 
Adım adım veri toplama prosesi, kullanıcının tüm X-ışını verilerini
organize bir şekilde toplayabilmesine olanak verir. Bu yazılım 
paketine opsiyonel olarak elementel haritalama ve çizgisel tarama
özellikleri de eklenebilir.

Detektör sınıfı  Silikon kayma detektör (SDD)
Termoelektrik soğutmalı (sıvı azot gerektirmez)

 

> Detektör aktif alanı 25 mm 2 

> X ışını penceresi  B ile Am arasında kalan elementlerin
algılanmasını sağlayan 
Süper-ince Silikon Nitrit (Si

3
3N

4
4) pencere

> Enerji Çözünürlüğü Mn K α ≤ 137 eV

> İşleme kapasitesi   Her biri 10 eV/kanal olan 2048 kanallı
çoklu analizör

     Yazılım  ProSuite ile tümleşik
Tümleşik kolon ve numune tablası kontrolü
Otomatik pik tanımlama
Tekrarlamalı şerit pik düzeltmesi
Analizin güvenilirliğini belirten pencere
Taşıma seçenekleri: CSV, JPG, TIFF,
ELID, EMSA

 

Raporlama Docx yapısı

Sistem Özellikleri
Boyutlar ve Ağırlık

> Görüntüleme modülü 286 (g) x 566 (d) x 495 (y) mm, 50 kg

> Diyafram vakum
pompası 145 (g) x 220 (d) x 213 (y) mm, 4.5 kg

> Güç kaynağı 156 (g) x 300 (d) x 74 (y) mm, 3 kg

> Monitör 375 (g) x 203 (d) x 395 (y) mm, 7.9 kg

> Sistem  Görüntüleme Modülü
19" monitör
Fare
Diyafram vakum pompası
Güç kaynağı
USB bellek

Kurulum İçin Gerekli Şartlar
Ortam koşulları

> Sıcaklık           15°C ~ 30°C 

> Nem           < %80 RH

> Elektriksel güç    Tek fazlı, AC 110 – 240 V
50 – 60 Hz, 300W (en fazla)

Tavsiye edilen
masa boyutu 120 x 75 cm, 100 kg taşıma kapasitesi
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Elementel Haritalama ve Çizgisel Tarama
Elementel haritalama, numune içerisinde bulunan tüm elementlerin 
dağılımını gösterir. Seçilen elementler, kullanıcı tarafından belirlenen 
benek çözünürlüğünde ve ölçüm zamanlamasına göre haritalanır.
Gerçek zamanlı haritalama algoritması, her bir benek içerisine 
spektrumun kaydedilmesi ile seçilen elementin yapılanmasını 
gösterir. Bu da haritalama işlemi esnasında, istendiği an herhangi 
bir elementin eklenmesi veya çıkartılmasına olanak vermektedir.
Geri saçılım görüntüsü ile elementel haritalamanın üst üste 
getirilmesi, numune içerisinde bulunan elementlerin dağılımı için
en üst düzeyde bilgi vermektedir.

Haritalama işlemi görüntünün tamamına veya zaman kazanmak 
amacı ile kullanıcı tarafından belirlenen karesel bir bölgesinde
gerçekleştirilebilir.
Çizgisel tarama, elementel analizin kullanıcı tarafından belirlenen 
bir çizgi üzerinde yapılmasıdır. Verinin kaç noktadan alınacağı 
veya ölçüm zamanları önceden kullanıcı tarafından belirlenir. 
Her bir çizgisel taramanın sonuçları ayrı ayrı ekran üzerinde 
görülebilir. Bunun yanında sonuçlar kolaylıkla taşınabilir ve 
otomatik bir şablon dahilinde raporlanabilir. Çoklu çalışmalar
birbirleri ile karışmadan gerçekleştirilebilir.

 

Elementel Haritalama ve Çizgisel Tarama Özellikleri
Elementel Haritalama

> Element seçimi Kullanıcı tarafından belirlenen 10 farklı
element ve BSD görüntüsü

> Alan seçimi Karesel, herhangi bir boyutta

> Haritalama çözünürlüğü 16x16 – 512x512 benek

> Benek ölçüm süresi 10 – 250 milisaniye

Çizgisel Tarama

> Çizgi çözünürlüğü  16 – 512 benek

> Çizgi ölçüm süresi 50 – 250 milisaniye

> Toplam çizgi sayısı 12

Rapor yapısı Docx 
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