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Περίληψη

Σε αυτήν την εργασία, γίνεται περιγραφή των βασικών αρχών λειτουργίας 
ορισμένων μεθόδων που χρησιμοποιούνται για το χαρακτηρισμό νανοδομημένων 
υλικών, οι οποίες είναι οι εξής: 

Περίθλαση Ακτίνων Χ (XRD)
Φασματοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων Ακτίνων Χ (XPS)
Ηλεκτρονικά Μικροσκόπια

Σάρωσης (SEM)
Διέλευσης (ΤΕΜ)

Μικροσκόπια Ατομικών Δυνάμεων (AFM)
Πορομετρία Διείσδυσης Υδραργύρου
Μέτρηση Ειδικής Επιφάνειας (BET)
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ

1. ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (XRD)

Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για τη μελέτη διαφόρων παραμέτρων της 
κρυσταλλικότητας ενός νανοδομημένου υλικού, όπως οι πλεγματικές σταθερές, ο 
προσανατολισμός μονοκρυστάλλων, ο επιθυμητός προσανατολισμός πολυκρυστάλλων, οι 
ατέλειες κτλ. Επίσης, με την XRD μπορεί να γίνει και ταυτοποίηση ενός άγνωστου υλικού.

Η συσκευή που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της κρυσταλλικότητας αποτελείται από 
μια πηγή ακτίνων Χ, με ακτινοβολία η οποία συνήθως προέρχεται από μια λυχνία Cu ή Mo, έναν 
δειγματοφορέα και έναν ανιχνευτή στερεάς κατάστασης. 

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος παραγωγής ακτίνων Χ είναι μέσω επιτάχυνσης ηλεκτρονίων 
από δυναμικό τάξης μεγέθους των δεκάδων χιλιάδων βολτ και πρόσπτωσή τους σε στόχο, ο 
οποίος αποτελείται από μεταλλικό υλικό σχετικά μεγάλου ατομικού αριθμού. Τα ηλεκτρόνια που 
προσπίπτουν στο στόχο χάνουν σταδιακά την ενέργειά τους, εφόσον υφίστανται επιβράδυνση 
από τα άτομα του υλικού του στόχου. Η ενέργεια που αποδίδουν στα άτομα του στόχου είναι 
αρκετή για να διεγείρει και ηλεκτρόνια των εσωτερικών στοιβάδων των ατόμων. Αποτέλεσμα 
αυτού είναι η συμπλήρωση αυτών των στοιβάδων με ηλεκτρόνια από υψηλότερη στάθμη και 
έτσι παράγονται χαρακτηριστικές ακτίνες Χ.

Η διαδικασία προετοιμασίας του δείγματος περιλαμβάνει την κονιοποίηση του δείγματος 
με στόχο τον προσανατολισμό των μικροκρυσταλλιτών του δείγματος προς κάθε δυνατή 
κατεύθυνση. Έτσι διασφαλίζεται η ανάκλαση κατά Bragg της δέσμης από μεγάλο αριθμό 
μικροκρυσταλλιτών. Το δείγμα τοποθετείται πάνω σε ειδικούς υποδοχείς (δειγματοφορέα) από 
μη κρυσταλλικό υλικό –ώστε να μην επηρεάζει τη μέτρηση- μέσα σε έναν ειδικό θάλαμο και 
αρχίζει να περιστρέφεται με τη βοήθεια ενός γωνιομέτρου με σταθερό ρυθμό. Κατά την 
περιστροφή του δείγματος, δημιουργείται συνεχώς καινούρια γωνία πρόσπτωσης των ακτίνων Χ. 
Η δέσμη των ακτίνων που περιθλάται, συλλέγεται μέσω του ανιχνευτή και αναλύεται, δίνοντας το 
τελικό φάσμα περίθλασης, το οποίο αποτυπώνεται στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Από τα φάσματα περίθλασης, εξάγεται η κρυσταλλική μορφή του στερεού υλικού. Όσο πιο οξείες 
είναι οι κορυφές, δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση, τόσο μεγαλύτεροι είναι και οι 
κρύσταλλοι του υλικού.

Η απαραίτητη συνθήκη για την εμφάνιση του φαινομένου της περίθλασης εκφράστηκε 
από τον Bragg και η μαθηματική έκφραση αυτής δίνεται από την παρακάτω σχέση, γνωστή και ως 
νόμος του Bragg :

όπου n είναι ακέραιος αριθμός που δηλώνει την τάξη 
της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας, λ το μήκος κύματος της 
ακτινοβολίας, d η απόσταση μεταξύ των πλεγματικών 
επιπέδων στην εξεταζόμενη κρυσταλλική διεύθυνση και 
θ η γωνία πρόσπτωσης.

Το μέγεθος των κρυσταλλιτών, l, στις διάφορες κρυσταλλικές μορφές μπορεί να 
υπολογιστεί μέσω της εξίσωσης Scherrer:
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όπου λ είναι το μήκος κύματος των ακτινών Χ, Β το πλάτος μιας κορυφής που εμφανίζεται στο 
διάγραμμα περίθλασης στο μέσο του ύψους της, θ η γωνία περίθλασης στην οποία εμφανίζεται η 
κορυφή και k μια σταθερά, η οποία έχει συνήθως την τιμή 0.9 . Η παραπάνω εξίσωση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της διαμέτρου των σωματιδίων μιας συγκεκριμένης 
κρυσταλλικής φάσης. Η ακρίβειά της, πάντως, είναι καλή όταν οι κρυσταλλίτες είναι μεγαλύτεροι 
από 40Å και το ποσοστό της μελετούμενης φάσης στο σύνολο του υλικού είναι πάνω από 1%. 

2. ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (XPS)

Η Φασματοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων από ακτίνες-Χ (XPS) είναι μη καταστρεπτική τεχνική 
και χρησιμοποιείται για τη χημική ανάλυση και την ταυτοποίηση της χημικής κατάστασης των 
στοιχείων στην επιφάνεια ενός νανοδομημένου υλικού.

Η τεχνική αυτή βασίζεται στην ενεργειακή ανάλυση των ηλεκτρονίων, που εξάγονται 
κυρίως από εσωτερικές ηλεκτρονιακές στάθμες των ατόμων του στερεού, όταν αυτό εκτίθεται σε 
ακτίνες-Χ συγκεκριμένης ενέργειας (XPS).

Στη φασματοσκοπία XPS το δείγμα εκτίθεται, υπό συνθήκες υπερυψηλού κενού, σε μία 
μονοχρωματική δέσμη ακτίνων Χ (ενέργειας hν) που 
προκαλεί φωτοϊονισμό και εκπομπή 
φωτοηλεκτρονίων. Το φάσμα XPS απεικονίζει το 
ενεργειακό φάσμα των εκπεμπομένων 
φωτοηλεκτρονίων και αποτελείται από μία σειρά από 
διακριτές ταινίες που ανταποκρίνονται στις 
χαρακτηριστικές στοιβάδες της ηλεκτρονικής δομής 
του ατόμου. Η κινητική ενέργεια Εk των 
εκπεμπόμενων φωτοηλεκτρονίων δίδεται από τη 
σχέση:   

  
Ek=hν-Eb+ΔΦ

όπου h=6.62x10-23 Js η σταθερά του Planck, ΔΦ η 
διαφορά του έργου εξόδου ανάμεσα στο στερεό και 
τον ανιχνευτή και Eb η ενέργεια δέσμευσης του 
φωτοηλεκτρονίου που προέρχεται από εσωτερική 
στοιβάδα (core electron).

Όταν η επιφάνεια ενός στερεού εκτεθεί σε ακτίνες Χ κατάλληλης ενέργειας, το υλικό 
απορροφά διακριτά κβάντα ενέργειας με επακόλουθο την εκπομπή φωτοηλεκτρονίων. Η 
κατανομή της Ek αυτών (δηλ. το πλήθος των εκπεμπομένων φωτοηλεκτρονίων συναρτήσει της 
κινητικής τους ενέργειας) δίνει πληροφορίες για το νανοδομημένο στερεό. Η εκπομπή του
φωτοηλεκτρονίου γίνεται σε 3 στάδια:

1. Απορρόφηση των ακτίνων Χ και διέγερση του ηλεκτρονίου από τη βασική στην τελική 
κατάσταση που βρίσκεται επάνω από τη στάθμη Fermi
2. Μεταφορά του ηλεκτρονίου στην επιφάνεια
3. Διαφυγή του ηλεκτρονίου στο κενό

Αφού το φωτο-ηλεκτρόνιο δημιουργείται μέσα στο νανοϋλικό, η κυματοσυνάρτησή του 
φέρει πληροφορίες για το στερεό ακόμη και μετά την εκπομπή του στο κενό.

Η χημική σύσταση της επιφάνειας προσδιορίζεται από τις σχετικές εντάσεις των κορυφών 
στο φάσμα XPS. Οι θέσεις και το σχήμα των γραμμών δίνει πληροφορίες για τη χημική κατάσταση 
των στοιχείων που ανιχνέυονται. Ειδικότερα η ακριβής τιμή της ενέργειας σύνδεσης ενός 
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ηλεκτρονίου εξαρτάται από την κατάσταση οξείδωσης του ατόμου και το τοπικό φυσικό και 
χημικό περιβάλλον γύρω από το άτομο

Ηλεκτρόνια από άτομα σε υψηλή κατάσταση οξείδωσης έχουν μεγαλύτερη ενέργεια 
σύνδεσης λόγω της επιπλέον αλληλεπίδρασης Coulomb ανάμεσα στο ηλεκτρόνιο και το ιονισμένο 
άτομο από το οποίο εκπέμπεται με αποτέλεσμα την εμφάνιση χημικής μετατόπισης.

Αυτή η τεχνική έχει αρκετά πλεονεκτήματα, μερικά από τα οποία είναι ότι:
 Η πρωτεύουσα δέσμη δεν προκαλεί καταστροφή των δειγμάτων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και με ευαίσθητα υλικά.
 Δεν προκαλείται φόρτιση του δείγματος. 
 Η συλλογή δεδομένων είναι ταχεία.
 Όταν χρησιμοποιούνται δείγματα αναφοράς οι ποσοτικές πληροφορίες έχουν ακρίβεια 

καλύτερη του ±10%.
 Υπάρχει υψηλή επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων.
 Η ευαισθησία δεν μεταβάλλεται σημαντικά συναρτήσει του ατομικού αριθμού των στοιχείων.
 Υπάρχει εκτεταμένη τεχνογνωσία, πολλή βιβλιογραφία και πολλές βάσεις δεδομένων.

Ωστόσο, η XPS δεν έχει υψηλή χωρική διακριτική ικανότητα και έχει φτωχή depth 
resolution.

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Ένα από τα πιο ισχυρά και αποτελεσματικά όργανα για τη μελέτη της μικροδομής των 
υλικών είναι το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, το οποίο επιτρέπει τη μεγεθυμένη απεικόνιση ενός 
αντικειμένου (δείγματος) με διακριτική ικανότητα της τάξης του nm, μέσω αλληλεπίδρασής του 
με μία δέσμη ηλεκτρονίων. Ο χειρισμός της δέσμης των ηλεκτρονίων που προσπίπτει στο δείγμα, 
όσο και εκείνων που σκεδάζονται (περιθλώνται) από αυτό, γίνεται με τη βοήθεια μαγνητικών 
φακών. Υπάρχουν διαφόρων ειδών ηλεκτρονικά μικροσκόπια, όπως τα Ηλεκτρονικά Μικροσκόπια 
α) Σάρωσης, β) Διέλευσης, γ) Ανάκλασης, δ) Υψηλής Τάσης, κτλ. Στην παρούσα εργασία θα 
αναλυθούν τα δύο πρώτα ηλεκτρονικά μικροσκόπια τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στον 
χαρακτηρισμό των νανοδομημένων υλικών.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΑΡΩΣΗΣ (SEM)

Η αρχή λειτουργίας του Ηλεκτρονικού 
Μικροσκοπίου Σάρωσης (SEM = Scanning Electron
Microscopy) στηρίζεται στην εκπομπή δευτερογενών ή 
οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων από μια επιφάνεια,
όταν αυτή σαρώνεται από μια καλά εστιασμένη 
προσπίπτουσα δέσμη ηλεκτρονίων αρκετά υψηλής 
ενέργειας. Η ένταση των εκπεμπόμενων ηλεκτρονίων 
επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά της μορφολογίας 
της επιφάνειας.

Έτσι το SEM δίνει πληροφορίες που αφορούν 
κυρίως στη μορφολογία και στη σύσταση της 
επιφανείας. Επομένως χρησιμοποιείται για την 
εξέταση της  μικροδομής των στερεών δειγμάτων και 
για να δίνει εικόνες υψηλού βαθμού διείσδυσης.

Οι βασικές διατάξεις που απαρτίζουν το 
μικροσκόπιο είναι το σύστημα παραγωγής δέσμης 
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ηλεκτρονίων, το σύστημα κατεύθυνσης της δέσμης, το σύστημα ανίχνευσης και τέλος το σύστημα 
κενού.

Σύστημα παραγωγής και κατεύθυνσης της δέσμης ηλεκτρονίων
Τα ηλεκτρόνια παράγονται συνήθως από νήμα βολφραμίου, το οποίο λειτουργεί σαν 

κάθοδος. Μέσα από το νήμα περνάει ρεύμα (filament current). Καθώς το ρεύμα αυξάνεται, 
εκπέμπονται ηλεκτρόνια τα οποία κατευθύνονται προς την άνοδο στην οποία εφαρμόζεται 
δυναμικό ~0.1-30 KV (accelerating voltage). Η άνοδος, που είναι θετική, δημιουργεί ισχυρές 
ελκτικές δυνάμεις στα ηλεκτρόνια με αποτέλεσμα να κατευθύνει και να επιταχύνει τα 
ηλεκτρόνια, ελέγχει δηλαδή την ενέργειά τους. 

Καθώς αυξάνεται το ρεύμα του νήματος, φθάνει σε ένα σημείο που δεν εκπέμπονται 
πλέον άλλα ηλεκτρόνια. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται κορεσμός του νήματος (filament 
saturation). Αν το ρεύμα του νήματος αυξηθεί επιπλέον, έχουμε υπερθέρμανση και εξάχνωση του
βολφραμίου. Ακόμα όμως και στο σημείο κορεσμού, μέρος του βολφραμίου εξαχνώνεται και γι’ 
αυτό με την πάροδο του χρόνου το νήμα λεπταίνει.

Ο αριθμός ηλεκτρονίων στην δέσμη ορίζεται σαν ρεύμα εκπομπής (emission current). 
Καθορίζεται από την απόσταση ανάμεσα στην άκρη του νήματος (filament tip) και του 
ανοίγματος που υπάρχει στο διάφραγμα (Wehnelt cap aperture). Όσο πιο κοντά είναι τόσο 
περισσότερα ηλεκτρόνια έλκονται και τόσο μεγαλύτερο γίνεται το ρεύμα εκπομπής. 

Τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται από την άνοδο και περνούν μέσα από ένα 
ηλεκτρομαγνητικό φακό συμπύκνωσης (condenser lens) που τα μετατρέπει σε δέσμη (Στάδιο 
απομεγένθυσης). Η ισχύς αυτού του φακού καθορίζει την διάμετρο της δέσμης (spot size). Άλλοι 
ηλεκτρομαγνητικοί φακοί ελέγχουν την εστίαση της δέσμης πάνω στην επιφάνεια του δείγματος.

Σύστημα κενού 
Κατά την χρήση του SEM, η στήλη πρέπει να βρίσκεται υπό κενό για να μπορεί να 

παραχθεί και διατηρηθεί σταθερή η δέσμη των ηλεκτρονίων. Ειδάλλως τα ηλεκτρόνια 
συγκρούονται με τα μόρια του αέρα και απορροφώνται. Το κενό επιτυγχάνεται με την χρήση 
αντλιών κενού. 

Σύστημα ανίχνευσης 
Περιλαμβάνει τους διαφόρους ανιχνευτές που δέχονται τα σήματα που παράγονται από 

την αλληλεπίδραση της δέσμης ηλεκτρονίων με το δείγμα και το σύστημα παρουσίασης 
(μεγέθυνση-παρουσίαση-καταγραφή). Οι ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι 
ανιχνευτές δευτερογενών ηλεκτρονίων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ (ΤΕΜ)

Σε ένα συμβατικό Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης (TEM = Transmission Electron
Microscopy), ένα λεπτό δείγμα ακτινοβολείται από μία δέσμη ηλεκτρονίων ομοιόμορφης 
πυκνότητας ρεύματος.

Τα ηλεκτρόνια εκπέμπονται από μία κάθοδο, είτε με θερμιονική εκπομπή, είτε με 
εκπομπή τύπου Schottky, είτε με εκπομπή πεδίου. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια συγκεντρωτικών 
μαγνητικών φακών, ελέγχεται η περιοχή που φωτίζεται καθώς και η εστίαση της δέσμης. Μετά το 
δείγμα, τα ηλεκτρόνια οδηγούνται, με τη βοήθεια συγκεντρωτικών φακών (επίσης μαγνητικού 
τύπου), σε μια φθορίζουσα οθόνη. Επειδή τα ηλεκτρόνια υφίστανται ισχυρή ελαστική και μη
ελαστική σκέδαση από τα άτομα του δείγματος, γι’αυτό και το δείγμα πρέπει να είναι αρκούντως 
λεπτό, ανάλογα, βέβαια, και με την πυκνότητα και τη στοιχειακή σύνθεσή του.
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Στο επάνω μέρος μιας στήλης κενού, υπάρχει η πηγή ηλεκτρονίων, η οποία είναι είτε ένα
θερμαινόμενο νήμα βολφραμίου (περίπτωση θερμοηλεκτρονικής εκπομπής), είτε μια λεπτή 
μεταλλική ακίδα παρουσία ισχυρού ηλεκτρικού 
πεδίου (περίπτωση εκπομπής πεδίου). Για την 
αποφυγή ασταθειών στην εκπομπή ηλεκτρονίων, η 
πρώτη αυτή βαθμίδα βρίσκεται σε υπερυψηλό κενό. 
Η εκπεμπόμενη δέσμη ηλεκτρονίων επιταχύνεται με 
τη βοήθεια ηλεκτροδίων που βρίσκονται σε υψηλή 
τάση (kV-MV).

Ακολουθούν, συνήθως δύο, συγκεντρωτικοί 
φακοί μαγνητικού τύπου, με τη βοήθεια των οποίων 
εστιάζεται η δέσμη ηλεκτρονίων. Οι μαγνητικοί 
φακοί είναι ηλεκτρομαγνητικά πηνία τοποθετημένα 
έτσι ώστε η δέσμη των ηλεκτρονίων να περνά κατά 
μήκος του άξονά τους. Στην περιοχή των μαγνητικών 
φακών το κενό είναι της τάξης 10-7 εώς 10-4 mbar, 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι συγκρούσεις των 
ηλεκτρονίων με τα μόρια του αέρα. Οι 
συγκεντρωτικοί φακοί προκαλούν εστίαση της δέσμης ηλεκτρονίων, σε μια περιοχή διαστάσεων 
λίγων τετραγωνικών μικρομέτρων (μm2), στο επίπεδο που βρίσκεται το αντικείμενο.

Το αντικείμενο έχει τη μορφή λεπτού δισκίου, το πάχος του οποίου είναι μερικά 
νανόμετρα. Το δείγμα εισάγεται στο θάλαμο του μικροσκοπίου μέσω ειδικής θυρίδας που 
εξασφαλίζει τη διατήρηση του κενού, και τοποθετείται σε διάταξη μικρομετρικών μετατοπίσεων. 
Τα ηλεκτρόνια που διέρχονται από το δείγμα περιθλώνται, σύμφωνα με το νόμο του Bragg, σε 
διαφορετικές γωνίες, ανάλογα με τα κρυσταλλικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής του.

Ο αντικειμενικός φακός, ο οποίος βρίσκεται αμέσως μετά το δείγμα, σχηματίζει στο 
εστιακό του επίπεδο την περίθλαση μακρινού πεδίου του δείγματος (περίθλαση Fraunhofer), η 
οποία αποτελεί τον μετασχηματισμό Fourier (σε αντίστροφο χώρο) των κρυσταλλικών 
χαρακτηριστικών του δείγματος. Στη συνέχεια, τα ηλεκτρόνια διέρχονται από έναν ενδιάμεσο 
φακό, με τη βοήθεια του οποίου σχηματίζεται ένα ενδιάμεσο είδωλο, το οποίο (ως αντίστροφος 
μετασχηματισμός του Fourier του προηγούμενου) αποτελεί μεγεθυμένη απεικόνιση (σε ευθύ 
χώρο) του αντικειμένου. Το ενδιάμεσο αυτό είδωλο, μέσω ενός τελευταίου φακού (φακός 
προβολής), προβάλλεται, μετά από μία τελευταία μεγέθυνση, σε φθορίζουσα οθόνη, για 
παρατήρηση ή φωτογράφιση.

4. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (AFM)

Το μικροσκόπιο ατομικής δύναμης (AFM), μας δίνει εικόνες των ατόμων που βρίσκονται 
πάνω σε μια επιφάνεια ή μέσα σ' αυτήν.

Ένας εύκαμπτος βραχίονας με μια ακίδα στη 
μια άκρη, πραγματοποιεί παλινδρομική σάρωση της 
επιφάνειας του δείγματος. Η δύναμη αλληλεπίδρασης 
μεταξύ βραχίονα και επιφάνειας του δείγματος, 
προκαλεί πολύ μικρές εκτροπές του βραχίονα από την 
αρχική του θέση. Οι μεταβολές αυτές ανιχνεύονται με 
οπτικά μέσα (συνήθως διατάξεις laser φωτοδιόδου). Η 
κίνηση της ακίδας ή μερικές φορές του δείγματος 
(ανάλογα με τη διάταξη), πραγματοποιείται μέσω 
πιεζοηλεκτρικού σωλήνα ώστε να επιτυγχάνεται 
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ακρίβεια «ατομικής» κλίμακας στις κινήσεις αυτές. Κατά τη διάρκεια της σάρωσης η διάταξη 
«φροντίζει» να διατηρεί τη δύναμη της ακίδας σταθερή με μια πάνω–κάτω κίνησή της. Το 
γράφημα της απόκλισης της δέσμης λέιζερ σε σχέση με τη θέση της ακίδας πάνω στην επιφάνεια 
του δείγματος, μας δίνει την ανάλυση της επιφάνειας σε όρη και κοιλάδες που περιέχει αυτή. 
Μας δίνει δηλαδή τη μορφολογία της επιφάνειας. Από την παρατήρηση και την επεξεργασία των 
εικόνων που λαμβάνονται στον υπολογιστή, εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με το μέγεθος των 
νανοσωματιδίων, τη διασπορά τους και την τραχύτητα της επιφάνειας.

Το σύστημα κίνησης είναι ένας πιεζοηλεκτρικός σωλήνας, ο οποίος κινεί το δείγμα στις 
διευθύνσεις x, y και z κάτω από την ακίδα. Στη συνέχεια το σήμα από τον ανιχνευτή ακτίνων 
λέιζερ τροφοδοτεί τον πιεζοηλεκτρικό μεταλλάκτη, ο οποίος κινεί το δείγμα επάνω-κάτω έτσι, 
ώστε να διατηρείται σταθερή η δύναμη μεταξύ ακίδας και δείγματος. Μια δέσμη λέιζερ 
ανακλάται σε ένα σημείο του βραχίονα σε μια κατατμημένη φωτοδίοδο, η οποία ανιχνεύει την 
κίνηση του ανιχνευτή. Το σήμα εξόδου από τη φωτοδίοδο ελέγχει τη δύναμη που εφαρμόζεται 
στην ακίδα έτσι, ώστε αυτή να διατηρείται σταθερή.

Λειτουργία σε “ tapping mode ”
Ανάλογα με τη φύση του δείγματος αρκετές φορές είναι αδύνατο η σάρωση να 

πραγματοποιηθεί με συνεχή επαφή της ακίδας με το δείγμα γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει 
«χαραγές» στο δείγμα και επομένως να παραμορφώσει την απεικόνιση. Το πρόβλημα αυτό είναι 
ιδιαίτερα σοβαρό σε μαλακά υλικά, όπως βιολογικά δείγματα. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται 
μια τεχνική κατά την οποία η ακίδα έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια περιοδικά και για 
σύντομο χρονικό διάστημα. Ο βραχίονας ταλαντώνεται με συχνότητα μερικών εκατοντάδων kHz. 
Η ταλάντωση προκαλείται με μια σταθερή δύναμη οδήγησης και το πλάτος παρακολουθείται 
συνεχώς. Ο βραχίονας τοποθετείται έτσι, ώστε η ακίδα να αγγίζει την επιφάνεια μόνο στο 
κατώτατο μέρος του κύκλου ταλάντωσης. Η τεχνική αυτή έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για την 
απεικόνιση μεγάλης ποικιλίας υλικών τα οποία είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο να απεικονισθούν 
με την τεχνική της συνεχούς επαφής.

Με τη μέθοδο της μικροσκοπίας ατομικής δύναμης, πετυχαίνουμε διακριτική ικανότητα 
επί της επιφανείας από Angrstroms μέχρι μερικά μικρά του μέτρου. Η ακτίνα της ακίδας είναι της 
τάξης των 20 νανομέτρων. Η δύναμη που ασκείται μεταξύ ακίδας και επιφάνειας είναι της τάξης 
των 10-11 έως 10-6 Ν.

Άλλες παραλλαγές της μεθόδου είναι: Η μέθοδος μαγνητικής δύναμης, κατά την οποία η 
ακίδα είναι μαγνητική και έτσι οπτικοποιούνται οι μαγνητικές περιοχές του δείγματος. Η μέθοδος 
ηλεκτρικής δύναμης, κατά την οποία η ακίδα είναι φορτισμένη, και έτσι εντοπίζονται και 
καταγράφονται οι μεταβολές ως προς το φορτίο της επιφάνειας.

5. ΠΟΡΟΜΕΤΡΙΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ

Η πορομετρία υδραργύρου είναι η πιο διαδεδομένη και γρήγορη μέθοδος ανάλυσης της 
πορώδους δομής υλικών. Οι καμπύλες διείσδυσης-απομάκρυνσης υδραργύρου περιέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τα μεγέθη και τα σχήματα των πόρων, τη συνεκτικότητα του πορώδους, 
τις συσχετίσεις μεταξύ των μεγεθών γειτονικών πόρων και τη τραχύτητα των τοιχωμάτων των 
πόρων. Οι μικροδομικές ιδιότητες των πορωδών υλικών προσδιορίζουν τις μακροσκοπικές τους 
ιδιότητες μεταφοράς (π.χ. διαπερατότητα, αποτελεσματική διάχυση) και συνεπώς έχουν μεγάλη 
σημασία για αντίστοιχες βιομηχανικές εφαρμογές.

Η πορομετρία είναι μια αναλυτική τεχνική που χρησιμοποιείται για να καθοριστούν οι 
διάφορες ποσοτικές διαστάσεις της πορώδους φύσης του υλικού, όπως η διάμετρος πόρων, ο
συνολικός όγκος πόρων, η ειδική επιφάνεια και η χωρική και απόλυτη πυκνότητα.
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Η τεχνική περιλαμβάνει τη διείσδυση ενός αδιάβρεχτου υγρού (συχνά υδράργυρος) σε 
υψηλή πίεση μέσα σε ένα υλικό μέσω της χρήσης ενός πορομέτρου. Το μέγεθος των πόρων 
μπορεί να προσδιοριστεί από την εξωτερική πίεση που απαιτείται για να ωθήσει το υγρό μέσα σε 
ένα πόρο ως προς την αντιτασσόμενη δύναμη της επιφανειακής τάσης του υγρού.

Η εξίσωση ισορροπίας δυνάμεων (γνωστή ως εξίσωση Washburn's) για το παραπάνω 
υλικό που έχει κυλινδρικούς πόρους δίνεται ως εξής:

όπου PL = πίεση του υγρού, PG = πίεση του αερίου, σ = επιφανειακή τάση του υγρού, θ = γωνία
επαφής του υγρού διείσδυσης, DP = διάμετρος πόρου. Από την στιγμή που η τεχνική γίνεται 
συνήθως υπό κενό, η πίεση του αερίου ξεκινά από το μηδέν. Η γωνία επαφής του υδραργύρου με 
τα περισσότερα στερεά είναι μεταξύ 135° και 142°, οπότε μία μέση τιμή των 140° μπορεί να 
λαμβάνεται χωρίς σφάλμα. Η επιφανειακή τάση του υδραργύρου στους 20°C υπό κενό είναι 
480mN/m. Με τις διάφορες αντικαταστάσεις η εξίσωση γίνεται:

Καθώς η πίεση αυξάνεται, το ίδιο κάνει και ο αθροιστικός όγκος πόρων. Από αυτόν, 
μπορεί να βρεθεί η πίεση και η διάμετρος πόρων εκεί που το 50% του συνολικού όγκου έχει 
προστεθεί για να δώσει τη μέση διάμετρο πόρων. Τέλος, η πορομετρία διείσδυσης υδραργύρου 
μπορεί να καταγράψει δεδομένα για τριχοειδείς πόρους με διαμέτρους από 0.003 μέχρι 360 μm.

Υπάρχουν δύο σταθμοί χαμηλής πίεσης για το γέμισμα των διεισδύμετρων με υδράργυρο 
και τη πραγματοποίηση δοκιμών είσδυσης / απομάκρυνσης υδραργύρου υπό συνεχή μεταβολή 
πίεσης σε περιοχή: 3.5-340 kPa (ισοδύναμη κυλινδρική διάμετρος πόρων: 4-400 μm). Υπάρχει 
ένας σταθμός υψηλής πίεσης για τη πραγματοποίηση κύκλων είσδυσης-απομάκρυνσης 
υδραργύρου υπό συνεχή ή βηματική μεταβολή πίεσης σε περιοχή: 130-400 000 kPa (ισοδύναμη 
κυλινδρική διάμετρος πόρων: 0.0035-10 μm).

6. ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (BET)

Όλα σχεδόν τα αέρια μπορούν να ροφηθούν στην επιφάνεια ενός νανοδομημένου υλικού. 
Με τη ρόφηση ολοένα και περισσότερων μορίων αερίου, σχηματίζεται μια λεπτή μονοστιβάδα
που καλύπτει όλη την επιφάνεια των πόρων του υλικού. Η ειδική επιφάνεια (specific surface 
area), η οποία ισούται με τη συνολική επιφάνεια του προς μελέτη υλικού ανά μονάδα επιφάνειας 
ή όγκου, μπορεί να μετρηθεί με βάση τη θεωρία BET (Brunauer –Emmett – Teller). Σύμφωνα με 
τη θεωρία αυτή, μπορεί να υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός μορίων αερίου, που απαιτείται για 
την κάλυψη μιας μονοστιβάδας. Η εξίσωση που περιγράφει αυτή τη θεωρία είναι :

  (1)

Στην εξίσωση αυτή, συνδέεται ο όγκος V του αερίου που 
χρησιμοποιείται για τη ρόφηση αερίου (π.χ. N2) με τη μερική πίεση 
P. P0 είναι η τάση ατμών στη θερμοκρασία του πειράματος, Vm 
είναι ο όγκος του αερίου που απαιτείται για μονοστρωματική 
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κάλυψη της επιφάνειας και C είναι μια σταθερά. Η σταθερά αυτή δίνεται από τον τύπο:

(2)

όπου Q1 και Q2 είναι η θερμότητα προσρόφησης και η λανθάνουσα θερμότητα υγροποίησης του 
αερίου αντίστοιχα, R είναι η παγκόσμια σταθερά των αερίων και T είναι η απόλυτη θερμοκρασία 
διεξαγωγής του πειράματος.

Από την εξίσωση (1) και από τη γραφική απεικόνιση του πρώτου όρου συναρτήσει του 
P/P0 προκύπτει μια ευθεία γραμμή της μορφής Y = A + B*X και από την κλίση της και την 
τεταγμένη (για Χ = 0) υπολογίζεται ο όγκος Vm. Η ειδική επιφάνεια του στερεού μπορεί να 
υπολογιστεί από την εξίσωση:

(3)

για m μάζα του δείγματος. Στην εξίσωση (3), VM είναι ο γραμμομοριακός όγκος των αερίων, NA ο 
αριθμός του Avogadro και σ η διατομή του μορίου του αερίου.

Το δείγμα τοποθετείται σε ένα θάλαμο, μέσα στον οποίο διοχετεύονται οι ατμοί του 
αερίου. Η πίεση αυξάνει σταδιακά και πραγματοποιείται η ρόφηση του αερίου πάνω στην 
επιφάνεια του νανοδομημένου υλικού. Στη συνέχεια, ακολουθείται η αντίστροφη πορεία, 
μειώνοντας σταδιακά την πίεση, μέχρι την τελική εκρόφηση του αερίου από την επιφάνεια του 
υλικού. Από τις ισόθερμες ρόφησης/εκρόφησης και από τις πειραματικές μετρήσεις που γίνονται, 
με χρήση των εξισώσεων (2) και (3) υπολογίζεται η ειδική επιφάνεια.
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