
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Phenom XL G2 Masaüstü SEM
Kalite kontrolü otomatik olarak yapan 
çok yönlü SEM
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Metal parçacıklarının üst üste bindirilmiş geri saçılım (BSD) ve ikincil 
(SED) elektron görüntüsü

Thermo Scientific Phenom XL G2 masa 
üstü elektron mikroskopları sayesinde 
uzun zaman alan kalite kontrol testleri 
artık otomatik olarak yapılabilmektedir.

Tamamen yenilenmiş, kolay öğrenilebilen kullanıcı arayüzü bir 
çok uygulama alanı için idealdir. Phenom XL G2 diğer 
konvansiyonel elektron mikroskoplarının aksine, ortalama 40 
saniye gibi bir sürede kullanıcıya tam ekran yüksek çözünürlüklü 
görüntüler sağlayabilmektedir. Sistemde 100 x 100 mm’ye 
kadar numunelerin yüksek çözünürlüklü (10nm) görüntüleri elde 
edilebilmektedir. Sistem dünyadaki en hızlı numune yükleme 
vakum/boşaltma kapasitesine sahiptir.

Thermo Scientific Phenom sistemlerinde halen kullanılmakta 
olan güvenirliği kanıtlanmış kullanıcı arayüzü yeniden 
yorumlanarak başarılı bir şekilde Thermo Scientific Phenom G2 
sistemlerine adapte edilmiştir. Bu sebeple eski kullanıcılar hiçbir 
zorluk çekmeden hemen, yeni kullanıcılar ise çok kısa bir 
eğitimle cihazı verimli bir şekilde kullanmaya başlayabilmektedir.

Phenom XL G2 sisteminde kullanılan standart dedektör, 
maddesel kontrast içeren keskinliği yüksek görüntüler sağlayan 
geri saçılım elektron (BSD) dedektörüdür. Sistemlere opsiyonel 
olarak iki farklı dedektör eklenebilir. ilki cihaza tümleşik ve 
element analizine olanak sağlayan, enerji dağınımlı spektroskopi 
(EDS) dedektörüdür. İkincisi ise, yüzey şekillerinin ayrıntılı 
incelenmesine olanak sağlayan ikincil elektron (SED) 
dedektörüdür. Sistemde aynı zamanda ParticleMetric (Partikül 
boyut analizi), PoroMetric (Gözenek çapı analizi), FiberMetric 
(Fiber boyut analizi) ve 3D Roughness Reconstruction gibi 
aplikasyonların bulunduğu Prosuit platformu eklenebilmektedir.

Pil katot partikülleri elektron mikroskobu görüntüsü

Görüntüleme Özellikleri
Görüntüleme modları

Işık optiği Büyütme: 3 - 16x

Elektron optiği Büyütme: 160 - 200,000x

Aydınlatma

Işık optiği Aydınlık / karanlık alan modları

Elektron optiği
• CeB6 uzun ömürlü termoiyonik

kaynak
• Çoklu hızlandırıcı gerilim seçenekleri

Hızlandırıcı gerilimleri

• Varsayılan: 5kV, 10kV ve 15kV
• Gelişmiş ayarlarda: 4.8kV ile

20.5kV arasında 100eV
aralıklarla istenen gerilim
ayarlanır.

Vakum seviyeleri Düşük - orta - yüksek
Çözünürlük <10 nm
Detektör
Standart Geri saçılım (BSD) elektron dedektörü
Opsiyonel İkincil (SED) elektron dedektörü
Dijital görüntüleme donanımı

Işık optiği Tek çekimli yüksek çözünürlüklü 
navigasyon kamerası

Elektron optiği
Yüksek hassasiyetli geri saçılım 
(BSD) elektron dedektörü, 
maddesel kontrast ve topografi

Görüntü formatları
JPEG, TIFF, BMP
Görüntü çözünürlüğü seçenekleri
960 x 600, 1920 x 1200, 3840 x 2400 and 7680 x 4800 piksel
Veri depolama
USB bellek, Ağ, SSD'li İş İstasyonu
Numune tablası 
Bilgisayar kontrollü motorize x ve y



Metal filtre içerisindeki partikülün EDS analizi

Element Tanımlama (EID)
Phenom XL G2 sistemi element analizi yapılması amacıyla, 
opsiyonel olarak x-ışını ölçümleyen EDS dedektörü eklenebilir. 
Elektron mikroskobunun kolon dizaynı sayesinde, yüksek 
çözünürlüklü SEM görüntüsü elde edilen çalışma mesafesinde, 
element ölçümü yapılabilir.

Phenom XL G2 sisteminde, canlı EDS modu istenilen bir nokta 
üzerinde element analizi, opsiyonel olarak yüklenen elementel 
çizgi tarama ve hızlı elementel haritalama gibi benzer tüm 
çalışmalar, arayüze tümleşik EID aplikasyonu üzeriden yapılır.

Sıralı Veri Toplama
Kullanıcı arayüzüne tümleşik yapıda olan EID aplikasyonu, EDS 
dedektörü kontrolü için tasarlanmıştır. Element analizleri bu 
sayede ikinci bir bilgisayara veya başka bir arayüze geçiş 
yapmadan kolaylıkla ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Standart EID paketi ile Phenom XL G2, Bor (5) elementi ile 
Amerikyum (95) elementi aralığında analiz yapabilir. Numune ve 
aplikasyon yelpazesi oldukça geniş mükemmel bir analiz 
cihazıdır. Projeler sonradan çalışılabilmeye olanak verecek 
şekilde network veya usb bellek üzerinde depolanabilir.

EID yazılım paketinde kullanılan akıllı algoritmalar, oldukça 
hassas otomatik-tanımlama yapılırken aynı zamanda kullanıcının 
da ihtiyaç olduğunda manuel müdahalesine izin verecek 
yapıdadır. Kolay kullanım sağlayan program yapısı sayesinde, 
tüm x-ışını spekturumu sıralı ve anlaşılabilir şekilde toplanır.



EDS Özellikleri

Yazılım
• Max. 100 mm x 100 mm
• Kullanıcı arayüzüne tümleşik yapıda Phenom ProSuite 
yazılımı
• Birleşik kolon ve numune haznesi kontrolü
• Otomatik pik isimlendirmesi
• Tekrarlayan şerit pik düzeltmesi
• Analizin güvenilirliği göstergesi
• Dışa aktarma seçenekleri: CSV, JPG, TIFF, ELID, EMSA

Raporlama
Docx formatı

Sezgisel kullanıcı arayüzü

Detektör tipi

Detektör aktif alanı 25 mm2

X ışını penceresi
B ve Am arasındaki elementlerin 
gözlenmesine olanak veren çok 
ince silikon Nitrit (Si3N4) 

Enerji Çözünürlüğü Mn Kα ≤132 eV

İşleme kapasitesi Her bir kanalı 10eV/kanal olan 
2048 kanallı çoklu kanal analizör

Max giriş sayma limiti 300.000 cps

• Silikon drift detektör (SDD)
• Termoelektrik soğutmalı (sıvı

azot gerektirmez)

Donanım yerleşimi Tamamen içiçe geçmiş yapıda

Sistem Özellikleri
Boyutlar ve ağırlık

Görüntüleme modülü 316(g) x 587(d) x 625(y) 
mm, 75 kg

Diyafram ve 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 531.5(g) x 515.4(y) x 250(d) 
mm, 6.7 kg

İş istasyonu  

 

•  Lenovo P330, SSD depolama ve 4 
USB bağlantı noktası

• 92.5 (g) x 305.6 (d) x 343.5 (y) mm, 
8 kg

• Max. 100 mm x 100 mm (36 x 12 mm pin stubs'a kadar)
• Max. 40 mm (y)
Tarama alanı
• 50 mm x 50 mm
• 100 mm x 100 mm (opsiyonel)

Numune Boyutu

Numune yükleme zamanı
Işık optiği <5 s
Elektron optiği <60 s

Gereksinimler

Ortam koşulları

Sıcaklık 15°C ~ 30°C (59°F ~ 86°F)
Nem oranı 20% - 80% RH arası

Güç Tek fazlı AC 110 - 240 Volt, 
50/60 Hz, 300 W (max.)

Tavsiye edilen masa boyutları

150 x 75 cm, 150 kg taşıma kapasitesi



Jeolojik bir numunenin EDS haritalaması

Otomasyon
Phenom XL G2 Python üzerinden oldukça gelişmiş bir 
otomasyona sahiptir. Eğer geniş alan görüntüleme, fiberler, 
partiküller, por boyutları gibi kendini tekrar eden analizler 
yapıyorsanız, bırakın analizlerinizi Phenom XL G2 yapsın. 

CeB6 Uzun Ömürlü Kaynak
Uzun ömürlü CeB6 (Cerium-hexaboride) kaynağı çok sayıda 
avantaja sahiptir. Öncelikle, tungsten kaynaklara göre çok 
daha yüksek parlaklığa sahip olması alınan görüntülerde daha 
yüksek ayrıntı ve keskinlik oluşmasına sebep olur. Bu 
sebepten ikinci parti görüntü düzelten veya gürültü söndüren 
programlara ihtiyaç duyulmadan mükemmel kalitede görüntüler 
elde edilebilir. İkincisi, kaynağın ömrü uzun olduğundan daha 
uzun aralıklarda ve düzenli servis programları yapılabilir. 
Kaynağın uzun ömrünü sağlamak için, cihaz yazılımında 
bulunan hybernate özelliği ile kaynak kullanılmadığı zamanlarda 
kapalı kalır. Kaynak ömrünü tamamladıktan sonra, değişimi 
kurulduğu ortamda gerçekleştirilebilir.

Eucentric Numune Tutucu
Birçok elektron mikroskopu uygulamasında, numuneyi 
döndürdüğünüz veya eğdiğiniz taktirde numune hakkında daha 
fazla veriye sahip olabilirsiniz. Eucentric numune tutucu 
tamamen bu amaçla geliştirilmiştir. Numunenin her açıdan 
incelenmesine olanak sağlayan yapıdadır.



5 μm

Partikülerin ikincil elektron görüntüsü

SED Özellikleri

Detektör sınıfı Everhart Thornley
Eucentric Numune Tutucu Özellikleri
Otomatik hareketler

4 boyutta: Z (yükseklik), R (rotasyon), T (tilt) ve x (x-prime)
Maksimum numune boyutu
90° tilt Ø ≤30 mm; yükseklik ≤32 mm
< 45° tilt Ø ≤70 mm; yükseklik ≤32 mm
Tilt açısı
-15° ve +90° arası
Rotasyon
Sürekli 360° 

Birbirinden bağımsız olarak 
kullanıcı-seçmeli geri saçılım ve 
karışım görüntüleri üzerinden

Geri saçılım ve karışım aralığı
Seçili alan Herhangi bir boyu, dikdörtgen
Haritalama çözünürlük aralığı 32 x 20 - 960 x 600 piksel
Piksel bekleme süresi 1–500 ms

Elementel haritalama ve çizgi tarama özellikleri
Elementel Haritalama

Element Seçimi

Raporlama
Docx formatı

Çizgi tarama
Çizgi tarama çözünürlük aralığı 16 - 512 piksel
Nokta bekleme zaman aralığı    10 -500 ms
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