Κεφάλαιο 5: Ακτινοβολία Synchrotron & εφαρμογές
Η ακτινοβολία συγχρότρου (synchrotron-SR) είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που
εκπέμπεται από σχετιστικά, φορτισμένα και ελαφριά στοιχειώδη σωμάτια, π.χ. ηλεκτρόνια ή
ποζιτρόνια, τα οποία αποκλίνουν από την ευθύγραμμη τροχιά τους παρουσία μαγνητικού
πεδίου.
Η ενέργεια των σωματιδίων δίνεται από τη σχέση E = γm o c 2 , όπου mo είναι η μάζα

ισορροπίας, c η ταχύτητα του φωτός και γ είναι ο λόγος της μάζας του σχετιστικού
ηλεκτρονίου (με ταχύτητα v) προς την μάζα ηρεμίας:
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Το εκπεμπόμενη δέσμη ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας έχει μικρή διατομή, είναι
παράλληλη (collimated) και εκπέμεπται εφαπτομενικά στο σημείο καμπής της τροχιάς των

ηλεκτρονίων. Το κατακόρυφο γωνιακό άνοιγμα της δέσμης (divergence) είναι πολύ μικρό,
της τάξης του (1/γ) και επομένως η δέσμη είναι παράλληλη και έχει πολύ μεγάλη
λαμπρότητα (brilliance). Για παράδειγμα, για ηλεκτρόνια ενέργειας 6 GeV το 1/γ=8μrad,

δηλ. η δέσμη έχει πολύ μικρή διατομή.

Αυξανομένης της ενέργειας των σωματιδίων

αυξάνεται η ενέργεια των εκπεμπομένων φωτονίων ενώ αυξάνει και ο βαθμός
παραλληλισμού/ευθυγράμμισης (collimation) του εκπεμπομένου κώνου φωτός.
Η εκπομπή της ακτινοβολίας SR θεμελιώθηκε θεωρητικά το 1944 από τους Ρώσους φυσικούς
Ivanenko & Pomeranschuk και παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1947, σαν παρασιτική
ακτινοβολία, σε επιταχυντή ηλεκτρονίων ενέργειας 70 MeV, στα εργαστήρια της General
Electric στις ΗΠΑ από τους Gurewitsch, Langmuir & Pollock. Οι εφαρμογές της
ακτινοβολίας SR άρχισαν το 1956 από τους Tomboulian & Hartmann και έκτοτε οι
τεχνολογικές εξελίξεις στις εγκαταστάσεις παραγωγής SR

ήταν γρήγορες. Ο πρώτος

δακτύλιος αποθήκευσης ηλεκτρονίων ενέργειας 240MeV (electron storage ring), που
ονομαζόταν Tantalus, τέθηκε σε λειτουργία το 1966 στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin50

Madison. Σε τέτοιες διατάξεις, δεύτερης γενιάς, ταχέως κινούμενα ηλεκτρόνια που έχουν
προεπιταχυνθεί σε μια πηγή Synchrotron, αποθηκεύονται και κινούνται σε κυκλικές τροχιές
για αρκετές ώρες σε έναν δακτύλιο αποθήκευσης. Εκεί διατηρούν την κυκλική τους τροχιά με
τη βοήθεια μαγνητών κάμψης (bending magnets). Μια σημαντική καινοτομία που εισήχθη
στα μέσα της δεκαετίας του 1990 ήταν η ανάπτυξη των παρεμβαλλόμενων διατάξεων
(insertion devices) undulators και wigglers οι οποίες αποτελούνται από συστοιχίες μαγνητών
και βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας, όπως θα περιγραφεί
παρακάτω. Η χρήση των διατάξεων παρεμβολής οδήγησε στην κατασκευή πηγών
Synchrotron τρίτης γενιάς και συνέβαλε στην διεύρυνση των πεδίων εφαρμογές στις
επιστήμες της φυσικής, χημείας, επιστήμης υλικών, φαρμακευτικής, βιολογίας, αρχαιολογίας,
και ιατρικής.. Στο Σχήμα 5.1 φαίνονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής ακτινοβολίας
Synchrotron ανά τον κόσμο ενώ οι διαφορετικές ιδιότητες της ύλης που διεγείρουμε με
διαφορετικές περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, από 0,1 eV έως 104 eV (υπέρυθρη
έως σκληρές ακτίνες Χ), φαίνονται στον Πίνακα 5.1. Στον Πίνακα 5.2 υπάρχει ένας
συνοπτικός κατάλογος των εφαρμογών της ακτινοβολίας synchrotron.

Σχήμα 5.1: Γεωγραφική
κατανομή εγκαταστάσεων
παραγωγής

ακτινοβολίας

SR.

5.1

Τα χαρακτηριστικά της ακτινοβολίας SR.

Η SR εκπέμπεται από ηλεκτρόνια που κινούνται με σχετικιστικές ταχύτητες και
αναγκάζονται να εκτελούν κυκλικές τροχιές υπό την επίδραση των μαγνητικών πεδίων των
μαγνητών κάμψης. Η δύναμη Lorentz που τα αναγκάζει να εκτελούν κυκλική τροχιά δίνεται
από τη σχέση:
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[ ]
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όπου e είναι το φορτίο του ηλεκτρονίου, c η ταχύτητα του φωτός, v η ταχύτητα των
ηλεκτρονίων και B το μαγνητικό πεδίο των μαγνητών κάμψης. Η ακτίνα καμπυλότητας ρ
καθορίζεται από την ενέργεια Ε (GeV) και το μαγνητικό πεδίο Β (Tesla) και δίνεται από τη
σχέση

ρ(m) =

3.32E
B

Επομένως, για να αποκτήσουν τα ηλεκτρόνια (που έχουν ενέργεια της τάξης των GeV)
ακτίνα καμπυλότητας της τάξης των μερικών μέτρων απαιτούνται μαγνητικά πεδία μερικών
kG που μπορούν να παραχθούν με ηλεκτρομανγήτες, μόνιμους μαγνήτες καθώς και
υπεραγώγιμους μαγνήτες. Η εκπεμπόμενη ισχύς P (kW) ανά περιστροφή είναι:
2 e 2c 4 ⎛ E
P=
β ⎜⎜
3 ρ2
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4

⎞
⎟⎟ ή P = 2.654B × E 3 × I
⎠

όπου β=v/c και τα Β, Ε και Ι μετρώνται σε kG, GeV και Α, αντίστοιχα.
Οι ιδιαίτερα ελκυστικές ιδιότητες της ακτινοβολίας SR είναι οι εξής:

•

έχει συνεχές φάσμα, δηλ. υψηλή ένταση σε ευρεία περιοχή ενεργειών (από το υπέρυθρο

έως τις σκληρές ακτίνες Χ) και μπορεί να μονοχρωματισθεί χρησιμοποιώντας
κατάλληλους μονοχρωμάτορες.

Η δυνατότητα μονοχρωματισμού οδήγησε στην

ανάπτυξη των φασματοσκοπιών απορρόφησης ακτίνων Χ EXAFS(extended X-ray
absorption fine structure), NEXAFS (near edge X-ray absorption fine structure), και
φωτοεκπομπής (photoemission) που δίνουν πληροφορίες για την ηλεκτρονική δομή και τη
μικροδομή των υλικών, την ταυτότητα των στοιχείων που συμμετέχουν σε μία χημική
ένωση και τους υπάρχοντες δεσμούς.

•

έχει παλμικό χαρακτήρα, δηλ. εκπέμπεται υπό μορφή «δεσμίδων» (bunches) φωτονίων

μικρής διάρκειας, και επομένως είναι κατάλληλη για τη μελέτη της κινητικής
αντιδράσεων και τον χρόνο ημιζωής διηγερμένων καταστάσεων μορίων.

•

είναι γραμμικώς πολωμένη στο επίπεδο εκπομπής, δηλ. στο επίπεδο του δακτυλίου

αποθήκευσης (ring), ενώ είναι κυκλικά πολωμένη εκατέρωθεν αυτού του επιπέδου.
Επομένως βρίσκει εφαρμογές στη μελέτη του προσανατολισμού προσροφημένων μορίων
επάνω σε επιφάνειες, των αρχικών σταδίων της ανάπτυξης λεπτών υμενίων
(πυρηνοποίηση) και του διχρωϊσμού.
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•

η δέσμη είναι παράλληλη (collimated), έχει μικρή διατομή και επομένως έχει υψηλή

φωτεινότητα και λαμπρότητα με υψηλή φασματική και χωρική διακριτική ικανότητα (π.χ.
της τάξης των 100nm).

•

η δέσμη που εκπέμπεται από undulators είναι σύμφωνη και επομένως μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές ολογραφίας και στη μελέτη φακών και κατόπτρων για την
οπτική ακτίνων Χ.

Πιό αναλυτικά:
Συνεχές φάσμα: Το φάσμα που εκπέμπεται από τις πηγές SR που χρησιμοποιούν μαγνήτες

κάμψης και συστοιχίες μαγνητών wigglers (περιγράφονται στην Παράγραφο 5.2) είναι
συνεχές και εκτείνεται από την περιοχή των μικροκυμάτων μέχρι τις ακτίνες γ. Η μεγαλύτερη
ενέργεια στο φάσμα ονομάζεται ενέργεια αποκοπής (cut-off). Επίσης ορίζεται η «κρίσιμη»
ενέργεια, που χωρίζει το φάσμα σε δύο επιφάνειες ίσου εμβαδού (Σχ. 5.2).
Η μέγιστη συχνότητα που εκπέμπεται, το αντίστοιχο μήκος κύματος και η αντίστοιχη
ενέργεια δίδονται από τις σχέσεις:

• ωc = 3cγ

3

2ρ

,

⎛o⎞

• λ c ⎜⎜ A ⎟⎟ = 4πρ3 =
⎝ ⎠

3γ

18,65
Β × E2

και

• Εc(keV)=0.665B × E2,
όπου τα Β και Ε μετρώνται σε Tesla και GeV, αντίστοιχα.
Το φάσμα ενός wiggler είναι παρόμοιο με αυτό των μαγνητών κάμψης (δηλ. είναι συνεχές)
έχει όμως μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη ενέργεια αποκοπής. Αντίθετα το φάσμα των
undulators είναι τελείως διαφορετικό, δηλ. είναι γραμμικό αλλά έχει ένταση μεγαλύτερη
αυτής που εκπέμπεται από τους wiggler.
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Σχήμα 5.2: Τα φάσματα εκπομπής
από μαγνήτη κάμψης, undulator και
wiggler.

Παράλληλη δέσμη/Υψηλή ροή: Η ροή F των πηγών παραγωγής SR μετράται σε πλήθος

εκπεμπομένων φωτονίων ανά sec, ανά mrad και ανά μονάδα φασματικού εύρους (που
ορίζεται ως Δλ λ = 0,001 ), είναι πολύ μεγάλη και δίνεται από τη σχέση:
F(

λ
photons
) = 2.457 ⋅1013 I × E × G1 ( c )
sec ⋅ mrad ⋅ Δλ 0.1%
λ

όπου το ρεύμα Ι μετράται σε Ampere, η ενέργεια Ε σε GeV, οι παράμετροι G1 και G2
εξαρτώνται από τη συχνότητα ω και η G1 παίρνει μέγιστη τιμή όταν Ε=Εc/3.
Επειδή η δέσμη είναι παράλληλη (έχει κατακόρυφο άνοιγμα ανάλογο του 1/γ) η ροή που
φθάνει στο δείγμα, που βρίσκεται σε απόσταση αρκετών μέτρων από την πηγή, συνεχίζει να
είναι μεγάλη και έτσι καθίσταται δυνατός ο χαρακτηρισμός πολύ μικρών δειγμάτων (π.χ.
επιφάνειες, μαγνητισμός) σε πολύ μικρούς χρόνους.
Φωτεινότητα: Η φωτεινότητα (brightness) της δέσμης ορίζεται ως η ροή ακτινοβολίας ανά

μονάδα στερεάς γωνίας (πλήθος φωτονίων/sec/mrad2/0.1%bandwidth) και δίνεται από τη
σχέση:
B(

λ
photons
) = 1.327 ⋅ 1013 I × E 2 × H 2 ( c )
λ
sec⋅ mrad 2 ⋅ Δλ 0.1%

όπου το ρεύμα Ι μετράται σε Ampere, η ενέργεια Ε σε GeV και η συνάρτηση H2 παρουσιάζει
μέγιστο όταν Ε=Ec. Η λαμπρότητα των πηγών παραγωγής SR 3ης γενεάς είναι 109 (10
δισεκατομμύρια) φορές μεγαλύτερη αυτής των συμβατικών πηγών παραγωγής ακτίνων Χ,
ενώ από το 1960 μέχρι σήμερα αυξήθηκε κατά ένα παράγοντα 1013 (Σχήμα 5.3) και είναι
μέγιστη στην κρίσιμη ενέργεια.
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Σχήμα 5.3: Η χρονική εξέλιξη της
λαμπρότητας
ακτίνων Χ.

πηγών

παραγωγής

Στις πηγές 3ης γενιάς

χρησιμοποιούνται,

εκτός

μαγνητών

και

κάμψης,

των
διατάξεις

παρεμοβολής (wigglers και undulators.

Λαμπρότητα: Η λαμπρότητα (brilliance) ορίζεται όταν χρησιμοποιούνται οπτικές διατάξεις

εστίασης της δέσμης και ισούται με το πηλίκο της φωτεινότητας προς το γινόμενο των
διαστάσεων της δέσμης σxσz (μετριέται σε μονάδες photons/sec/mm2 /mrad2/mA/0.1%
bandwidth). Γενικά η λαμπρότητα της ακτινοβολίας Synchrotron εξαρτάται από την εγκάρσια
διάσταση της δεσμίδας ηλεκτρονίων. Τυπικές τιμές βρίσκονται μεταξύ 1010 με 1013. Η
λαμπρότητα μπορεί να αυξηθεί με τους εξής τρόπους: 1) χρησιμοποιώντας συστοιχίες
μαγνητών, οπότε η ροή αυξάνεται γραμμικά με τον αριθμό των μαγνητικών πόλων, 2)
ελαττώνοντας το μέγεθος της δέσμης 3) με τη χρήση undulators (διατάξεις παρεμβολής).
Η υψηλή λαμπρότητα της δέσμης που εκπέμπεται από εγκαταστάσεις 3ης γενεάς καθιστά
δυνατή μία σειρά από πειράματα που δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν υπό
διαφορετικές συνθήκες, όπως:

•

εστίαση της δέσμης σε μικροσκοπικά δείγματα της τάξης του μm3.

•

δυνατότητα υψηλού μονοχρωματισμού της δέσμης με ενεργειακή διακριτική ικανότητα
(energy resolution) της τάξης του meV.

•

δυνατότητα παραγωγής φωτός με εξαιρετικά υψηλό βαθμό συμφωνίας (coherence), κατ’
αναλογία προς τα laser, αλλά με υψηλότερη χωρική διακριτική ικανότητα αφού το λ του
SR είναι πολύ μικρότερο από αυτό που εκπέμπεται από τα lasers.

•

δυνατότητα χαρακτηρισμού πολύ μικρών δειγμάτων και παρατήρησης φαινομένων με
εξαιρετικά μικρό σήμα (π.χ. επιφάνειες, μαγνητισμός) ή μικρή διάρκεια (π.χ. βιολογικών
και χημικών αντιδράσεων).
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Παλμικός χαρακτήρας: Η ακτινοβολία SR εκπέμπεται από δεσμίδες (bunches) ηλεκτρονίων,

με τυπικό μήκος μερικών cm, υπό μορφή δεσμίδων (flushes ή pulses) φωτός εκάστη των
οποίων διαρκεί περίπου 50-100ps. Οι δεσμίδες φωτός καθιστούν δυνατή την παρατήρηση
χημικών ή βιολογικών αντιδράσεων που γίνονται με μεγάλη ταχύτητα.
Τα ηλεκτρόνια που κινούνται στον δακτύλιο αποθήκευσης εκτελούν επίσης ταλαντώσεις
βήτατρον και σύχροτρον. Οι ταλαντώσεις βήτατρον οφείλονται σε εγκάρσια κίνηση των
ηλεκτρονίων μέσα στη δεσμίδα (δηλ. γίνονται κατά τις διευθύνσεις x και z). Οι ταλαντώσεις
σύχροτρον γίνονται κατά μήκος των δεσμίδων και οφείλονται στο γεγονός ότι ηλεκτρόνιο το
οποίο έχει ενέργεια διαφορετική από την απαιτούμενη φτάνει στην κοιλότητα επιτάχυνσης
πριν ή μετά από την κατάλληλη χρονική στιγμή και υφίσταται την επίδραση μίας δύναμης
που το αναγκάζει να εκτελεί αυτές τις ταλαντώσεις.
Πόλωση: Η ακτινοβολία SR είναι πολωμένη στο οριζόντιο επίπεδο στο οποίο κινούνται τα

ηλεκτρόνια. Το φως που εκπέμπεται έξω από αυτό το επίπεδο είναι κυκλικά πολωμένο.
Κυκλικά πολωμένο φως στο οριζόντιο επίπεδο, που βρίσκει εφαρμογές στη μελέτη
μαγνητικών φαινομένων, εκπέμπεται από ελικοειδείς undulators ή κατάλληλους πολωτές.
Πίνακας 5.1: Συγκριτικός πίνακας μεθόδων χαρακτηρισμού που στηρίζονται σε

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
Ε (eV)

είδος ακτινοβολίας

εφαρμογές

0,1

υπέρυθρη

μελέτη μοριακών δονήσεων

1

ορατό

ενέργειες σύνδεσης μεταξύ ατόμων σε μόρια

10

υπεριώδες (UV)

το υπεριώδες επάγει χημικές αντιδράσεις (φωτοχημεία)
κατά τη διάρκεια των οποίων είναι δυνατή η
παρατήρηση ανταλλαγής ηλεκτρονίων

100

vacuum UV

ηλεκτρονικές ιδιότητες της ύλης

1 000

μαλακές ακτίνες Χ

ηλεκτρονικές & μαγνητικές ιδιότητες

10 000

σκληρές ακτίνες Χ

κατάλληλες για πειράματα περίθλασης, σκέδασης,
φθορισμού

και

απορρόφησης

που

παρέχουν

πληροφορίες για τη δομή των υλικών με υψηλή
διακριτική ικανότητα
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Πίνακας 5.2: Μέθοδοι χαρακτηρισμού που στηρίζονται στην ακτινοβολία SR.
X-ray imaging

Φασματοσκοπίες

Σκέδαση

Περίθλαση

Συμπληρωματικ

απορρόφησης
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ακτίνων Χ
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σκέδαση
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Φασματοσκοπία
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Μαγνητική
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σκέδαση

περίθλαση

μικροσκοπία

Διχρωϊσμός

Diffuse

Περίθλαση

scattering

επιφάνειες

Τοπογραφία
ακτίνων Χ
Μικροσκοπία

Φασματοσκοπία

Πυρηνική

Περίθλαση

ακτίνων Χ

εκπομπής ακτίνων Χ

σκέδαση
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από

Περίθλαση
ηλεκτρονίων

από

Πυρηνικός
συντονισμός
(NMR)

Φωτοεκπομπή

Φασματοσκοπία
μάζης.

5.2

Η εγκατάσταση παραγωγής ακτινοβολίας synchrotron.

Τα κυριώτερα μέρη μίας εγκατάστασης παραγωγής ακτινοβολίας SR είναι τα παρακάτω:
1. Σύστημα παραγωγής ηλεκτρονίων: τα ηλεκτρόνια παράγονται από μία θερμιονική κάθοδο
και επιταχύνονται σε ενέργεια Ε1 (μία ενδεικτική τιμή είναι τα 100kV).
2. Επιταχυντής Linac: είναι ένας γραμμικός επιταχυντής που χρησιμοποιείται για το πρώτο
στάδιο επιτάχυνσης των ηλεκτρονίων σε ενέργειες της τάξης των MeV. Το επιταχύνον
πεδίο έχει συχνότητα της τάξης των 3 GHz και η ενέργεια των ηλεκτρονίων αυξάνεται
κατά 15-20 MeV ανά μέτρο μήκους του επιταχυντή. Κατά μήκος του linac υπάρχουν
συστήματα φακών που εστιάζουν τη δέσμη και μειώνουν τη διατομή της.
3. Booster Synchrotron: χρησιμοποιείται για το τελικό στάδιο επιτάχυνσης των ηλεκτρονίων
σε ενέργειες της τάξης των MeV ή GeV. Στο synchrotron υπάρχουν μαγνήτες που
εστιάζουν τη δέσμη και καμπυλώνουν την τροχιά καθώς και ευθύγραμμα τμήματα όπου
τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται. Το μαγνητικό πεδίο των μαγνητών εκτροπής αυξάνεται
σταδιακά έτσι ώστε να διατηρείται σταθερή η ακτίνα καμπυλότητας της τροχιάς των
επιταχυνομένων ηλεκτρονίων.

Ακολουθεί η μεταφορά/έγχυση (injection) των

ηλεκτρονίων στον δακτύλιο αποθήκευσης.
4. Δακτύλιος αποθήκευσης (storage ring) που βρίσκεται υπό υψηλό κενό, της τάξης των 10-8
Torr. Το κενό απαιτείται για να ελαχιστοποιούνται οι σκεδάσεις και η επανασύνδεση των
φορτισμένων σωματιδίων με τα μόρια αέρα

Τα ηλεκτρόνια που βρίσκονται στον
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δακτύλιο αποθήκευσης έχουν σταθερή ενέργεια. Η ενέργεια που χάνεται λόγω εκπομπής
ακτινοβολίας (περίπου 1% ανά περιστροφή) αναπληρώνεται σε ειδική κοιλότητα
επιτάχυνσης (accelerating rf cavity).

Η περίμετρος του δακτυλίου αποθήκευσης

επιλέγεται ανάλογα με την ενέργεια στην οποία πρέπει να επιταχυνθούν τα ηλεκτρόνια
ώστε να εκπέμψουν φώς στην επιθυμητή περιοχή του φάσματος. Οι μαλακές ακτίνες Χ
(100-3000eV) εκπέμπονται από ηλεκτρόνια ενέργειας 800 MeV-1.5 GeV και η
αντίστοιχη περίμετρος του δακτυλίου αποθήκευσης (storage ring) είναι 100-200m. Για
την εκπομπή σκληρών ακτίνων Χ (10-150 keV) απαιτούνται ενέργειες μεγαλύτερες των 6
GeV και η διάμετρος του ring πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 800m.
Σχηματικά διαγράμματα μίας εγκατάστασης παραγωγής ακτινοβολίας SR καθώς και επί
μέρους συνιστωσών της φαίνονται στα Σχ. 5.4 έως 5.10.
5. Οι τετραπολικοί μαγνήτες που λειτουργούν σαν φακοί εστίασης της δέσμης ηλεκτρονίων
(Σχήμα 5.8α)
6. Οι εξαπολικοί μαγνήτες που διορθώνουν την τροχιά των ηλεκτρονίων.
7. Μαγνήτες κάμψης ή/και διατάξεις παρεμβολής (wigglers & undulators) που εκτρέπουν τη
δέσμη σε καμπύλη τροχιά και προκαλούν την εκπομπή ακτινοβολίας. Ειδικώτερα οι
παρεμβαλόμενες διατάξεις αναγκάζουν τα ηλεκτρόνια να εκτελούν ημιτονοειδείς τροχιές
με αποτέλεσμα την εκπομπή ακτινοβολίας με βελτιωμένα χαρακτηριστικά.

Ενας

undulator που κατασκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε στη BESSY-II φαίνεται στο
Σχ.5.8β.
8. Οδηγοί ακτινοβολίας (beamlines) που οδηγούν την ακτινοβολία από το σημείο εκπομπής
στους μονοχρωμάτορες (το σύστημα μέτρησης/χαρακτηρισμού βρίσκεται στην έξοδο του
μονοχρωμάτορα).
9. Μονοχρωμάτορες
10. Το σύστημα ελέγχου (control system) είναι ένα σύνολο υπολογιστών που ελέγχει την
κατάσταση του συστήματος, από την παραγωγή των ηλεκτρονίων έως την κατάσταση του
δακτυλίου αποθήκευσης, το κενό, τις πνευματικές βαλβίδες κλπ.
11. Το σύστημα προστασίας από την ακτινοβολία το οποίο προστατεύει του χρήστες και τους
περίοικους από την επικίνδυνη ακτινοβολία.
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Σχήμα 5.4: Σχηματικό διάγραμμα
εγκατάστασης

παραγωγής

ακτινοβολίας SR.

Σχήμα 5.5: Τα συστήματα παραγωγής
ηλεκτρονίων, ο γραμμικός επιταχυντής
(linac), το booster synchrotron και η
γραμμή μεταφοράς (transger line) στον
δακτύλιο αποθήκευσης (storage ring).

Σχήμα 5.6: Σχηματικό διάγραμμα τμήματος του δακτυλίου αποθήκευσης.

Οι

διατάξεις παρεμβολής και τα συστήματα εστίασης της δέσμης παρεμβάλλονται στα
ευθύγραμμα τμήματα του δακτυλίου αποθήκευσης.

Η ακτινοβολία εκπέμπεται

εφαπτομενικά στο σημείο καμπής της τροχιάς των ηλεκτρονίων.

Παρακάτω θα συζητηθούν εκτενέστερα ορισμένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της
εγκατάστασης.
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Tα χαρακτηριστικά ενός δακτυλίου αποθήκευσης είναι:
•

Το ρεύμα της δέσμης των ηλεκτρονίων Ι, συνήθως μετράται σε mA.

•

Η ενέργεια του ηλεκτρονίου, Ε, που μετράται σε MeV ή GeV.

•

Ο αριθμός των δεσμίδων ηλεκτρονίων και το μήκος τους. Ένας τυπικός αριθμός δεσμίδων
είναι μεταξύ 1 και 100.

•

Η διατομή της δέσμης.

•

Η ακτίνα καμπυλότητας της τροχιάς των ηλεκτρονίων που είναι ανάλογη του πηλίκου της
ενέργειας του ηλεκτρονίου προς τη μαγνητική επαγωγή.

•

Ο χρόνος ημιζωής της δέσμης που ορίζεται ως ο χρόνος που απαιτείται για να
υποδιπλασιαστεί η ένταση του ρεύματος. Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τον
χρόνο ημιζωής της δέσμης είναι η επανασύνδεση των ηλεκτρονίων με μόρια του αέρα και
το φαινόμενο Touschek, που είναι η σκέδαση ηλεκτρονίου από ηλεκτρόνιο.

•

Η πίεση στον δακτύλιο αποθήκευσης.

Σχήμα 5.7(α): Τετραπολικός μαγνήτης

Σχήμα 5.7(β): Undulator στη BESSY

Τα κύρια στοιχεία ενός οδηγού ακτινοβολίας είναι τα εξής:

 Ο μονοχρωμάτορας και το υπολογιστικό σύστημα ελέγχου του.
 Ο σωλήνας κενού μέσα από τον οποίο διέρχεται η δέσμη των ακτίνων Χ.
 Τα κάτοπτρα τα οποία οδηγούν τη δέσμη
 Ένα σύνολο από σχισμές, οπές, κλπ που περιορίζουν το μέγεθος της δέσμης.
 Το πειραματικό σύστημα μέτρησης (θάλαμοι κενού, αντλίες, ανιχνευτές κλπ) όπου
διεξάγονται οι μετρήσεις καθώς και το υπολογιστικό σύστημα συλλογής δεδομένων.
Ο τρόπος σύνδεσης του οδηγού ακτινοβολίας με τον δακτύλιο αποθήκευσης διαφέρει μεταξύ
των μαλακών και σκληρών ακτίνων Χ. Στην περίπτωση των μαλακών ακτίνων Χ, η ενεργός
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διατομή απορρόφησης από την ύλη, ακόμη και από τον αέρα, είναι πολύ μεγάλη. Επομένως
δεν χρησιμοποιείται παράθυρο μεταξύ του δακτυλίου αποθήκευσης και του οδηγού
ακτινοβολίας αλλά μια βαλβίδα υπερυψηλού κενού. Αντίθετα στην περιοχή των σκληρών
ακτίνων Χ ο οδηγός ακτινοβολίας βρίσκεται υπό ατμοσφαιρική πίεση και συνδέεται με τον
δακτύλιο αποθήκευσης (που είναι υπό κενό) με παράθυρο Be (πάχους 100-200μm).

Μονοχρωμάτορες
Γενικά

στην

περιοχή

των

μαλακών

ακτίνων

μονοχρωμάτορες φράγματος περίθλασης ενώ

Χ

(20-1500eV)

χρησιμοποιούνται

σε υψηλότερες ενέργειες (Ε>3000eV)

χρησιμοποιούνται κρυσταλλικοί μονοχρωμάτορες. Στις εγκαταστάσεις 3ης γενιάς οι
μονοχρωμάτορες εκτίθενται σε υψηλή θερμική ροή (ενδεικτική τιμή 100W/mm2) και
επομένως για την εύρυθμη λειτουργία τους χρειάζεται να ψύχονται.
Μονοχρωμάτορες φράγματος περίθλασης: Το κύριο μέρος τους είναι το φράγμα περίθλασης

το συνήθως λειτουργεί σε γεωμετρία ανάκλασης. Αποτελείται από ένα σύνολο γραμμών και
μπορεί να κατασκευαστεί είτε με χημική χάραξη (etching) είτε ολογραφικά με τη συμβολή
δύο δεσμών laser σε φωτοευπαθές υλικό. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι τα παρακάτω:


Η περίοδος του φράγματος, d, που είναι η απόσταση μεταξύ των γραμμών του φράγματος



Ο συνολικός αριθμός γραμμών του φράγματος, Νl.



Το προφίλ της επιφάνειας. Μπορεί να είναι ημιτονοειδές ή οδοντωτό. Με την οδοντωτή

επιφάνεια επιτυγχάνεται μεγαλύτερη απόδοση του μονοχρωμάτορα (μέγιστη ανακλώμενη
ισχύς) όταν η ανακλώμενη δέσμη εξέρχεται εφαπτομενικά από τις οδοντωτές βαθμίδες
της επιφάνειας.


Η γεωμετρία της επιφάνειας. Υπάρχουν επίπεδα φράγματα, κοίλα σφαιρικά και κοίλα

ασφαιρικά (ελλειπτικά ή τοροειδή). Με τα κοίλα σφαιρικά φράγματα, παράλληλα με τον
μονοχρωματισμό της δέσμης, επιτυγχάνεται και εστίασή της και έτσι αποφεύγεται η
χρήση επιπλέον κάτοπτρων που απορροφούν ακτινοβολία κατά την ανάκλαση. Ωστόσο η
κατασκευή κοίλων φραγμάτων είναι δύσκολη και απαιτεί ειδικές τεχνικές.
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Η ενεργειακή διακριτική ικανότητα (ή spectral bandpass) καθορίζεται από την ποιότητα του
κρυστάλλου και την απόκλιση της δέσμης. Η σχετική ενεργειακή διακριτική ικανότητα
( ΔΕ Ε ) κυμαίνεται στην περιοχή 10-3-10-9.

Κρυσταλλικοί μονοχρωμάτορες: Η λειτουργία των κρυσταλλικών μονοχρωματόρων

βασίζεται στον νόμο του Bragg :
2d sin ϑd = λ
όπου d είναι η απόσταση των ατομικών επιπέδων του κρυστάλλου, ϑd είναι η γωνία
πρόσπτωσης (γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα δέσμη με τα επίπεδα Bragg) και λ το
μήκος κύματος. Από αυτή τη σχέση προκύπτει ότι το λ πρέπει να είναι πολύ μικρό σε σχέση
με το 2d. Για κάθε κρύσταλλο υπάρχουν διαφορετικές ομάδες επιπέδων με διαφορετικά d που
χαρακτηρίζονται από τους δείκτες Miller. Η διακριτική ικανότητα Δλ/λ του μονοχρωμάτορα
εξαρτάται από το γωνιακό άνοιγμα της περιθλώμενης δέσμης που με τη σειρά του εξαρτάται
από την ποιότητα του κρυστάλλου και τη διατομή / γωνιακό άνοιγμα της προσπίπτουσας
δέσμης:
Δ( hν) Δλ
=
= Δϑd cot ϑd
hν
λ

Μια σημαντική παράμετρος για την επιλογή του κατάλληλου κρυστάλλου για συγκεκριμένη
περιοχή ενεργειών είναι η απόσταση των ατομικών επιπέδων. Όμως κατά το σχεδιασμό του
μονοχρωμάτορα πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψιν η δυνατότητα παρασκευής κρυστάλλων καλής
ποιότητας και ικανοποιητικού μεγέθους. Επίσης οι κρύσταλλοι δεν θα πρέπει να περιέχουν
προσμίξεις που απορροφούν στην συγκεκριμένη περιοχή ενεργειών, ούτε και στοιχεία
μεγάλου Ζ τα οποία επανεκπέμπουν δευτερογενώς (secondary emission). Το Si είναι μια πολύ
καλή επιλογή λόγω της υψηλής καθαρότητας και κρυσταλλικής τελειότητας με την οποία
αναπτύσσεται. Επίσης η μεγάλη ροή ακτινοβολίας (φορτίο θερμότητας) δεν θα πρέπει να
προκαλεί καταστροφή του κρυστάλλου και επομένως ο κρύσταλλος του φράγματος θα πρέπει
να έχει μικρό συντελεστή θερμικής διαστολής, μεγάλη θερμική αγωγιμότητα και να ψύχεται.
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Διατάξεις παρεμβολής
Οι wigglers και undulators αποτελούνται από συστοιχίες μόνιμων μαγνητών που
δημιουργούν ένα οριζόντιο πεδίο με περίοδο λο. Το πεδίο εξαναγκάζει τα ηλεκτρόνια σε
κατακόρυφη ταλάντωση με την ίδια περίοδο. Το φώς εκπέμπεται σε κώνο με άνοιγμα 1/γ, ο
δε άξονας του κώνου βρίσκεται κατά μήκος της εφαπτομένης της τροχιάς, όπως φαίνεται στα
Σχήματα 5.9 και 5.10.

Οι διατάξεις παρεμβολής χαρακτηρίζονται από την παράμετρο

K ≅ 0.934 × Bo × λ o όπου Βο είναι το μαγνητικό πεδίο (Tesla) και λο η περίοδος (μετράται σε
cm). Οι wigglers έχουν Κ>1 και οι undulators έχουν Κ<1.
Ενας απλός wiggler με μία περίοδο μαγνητών μετατοπίζει ολόκληρο το φάσμα προς
μικρότερα μήκη κύματος (wavelength shifter), ανάλογα με το εφαρμοζόμενο μαγνητικό
πεδίο. Αντίθετα ένας wiggler με πολλές περιόδους αυξάνει τη ροή κατά ένα παράγοντα που
είναι ανάλογος του αριθμού των πόλων.

Σε έναν undulator εμφανίζονται φαινόμενα

συμβολής του φωτός που εκπέμπεται από τους διάφορους μαγνήτες με αποτέλεσμα την
επιλεκτική ενίσχυση ορισμένων συχνοτήτων.

Ο υψηλός βαθμός πολυπλοκότητας των

διατάξεων παρεμβολής φαίνεται από μία απλή σύγκριση των Σχημάτων 5.9, 5.10 και 5.11,
όπου στο τελευταίο φαίνεται το σχηματικό διάγραμμα ενός μαγνήτη κάμψης.
Η μεγάλη αύξηση της ροής και της φωτεινότητας της εκπεμπομένης δέσμης που
επιτυγχάνονται με την χρήση των διατάξεων παρεμβολής, έχουν ως αποτέλεσμα την
σημαντική αύξηση της χωρικής, ενεργειακής και χρονικής διακριτικής ικανότητας. Επίσης
ανοίγουν νέα πεδία έρευνας και εφαρμογών, όπως στην μικροσκοπία ακτίνων Χ υψηλής
διακριτικής ικανότητας, ολογραφία κλπ.

Σχήμα 5.8: Σχηματικό διάγραμμα
ενός wiggler.

Το εκπεμπόμενο

φάσμα είναι συνεχές.
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Σχήμα 5.19: Σχηματικό διάγραμμα
ενός undulator.
φάσμα

είναι

Το εκπεμπόμενο
γραμμικό

και

οι

συχνότητες εκπομπής μεταβάλλονται
με την απόσταση των μαγνητών.

Σχήμα 5.10: Σχηματικό διάγραμμα
μαγνήτη κάμψης.

5.3

Απορρόφηση ακτίνων Χ-εισαγωγικές έννοιες

Η απορρόφηση των ακτίνων Χ είναι παρόμοια με την απορρόφηση στο ορατό και υπακούει
στο νόμο του Beer. Το φάσμα της απορρόφησης χαρακτηρίζεται από μία σειρά από ακμές
που αντιστοιχούν στον ιονισμό ηλεκτρονίων από διαδοχικές στοιβάδες. Η θέση των ακμών
εξαρτάται ασθενικά από το χημικό περιβάλλον, τον βαθμό οξείδωσης και τους δεσμούς που
σχηματίζει το απορροφούν άτομο. Η αντιστοιχία μεταξύ της ονοματολογίας των στοιβάδων
και των ακμών φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 5.3.
Πίνακας 5.3: Αντιστοιχία μεταξύ στοιβάδων και ακμών.
στοιβάδα

1s

2s

2p1/2

2p3/2

3s

3p1/2

3p3/2

3d3/2

3d5/2

ακμή απορρόφησης

K

L1

L2

L3

M1

M2

M3

M4

M5

Η φασματοσκοπία λεπτής υφής απορρόφησης ακτίνων Χ (XAFS: X-ray Absorption Fine
Structure) είναι μια μη-καταστροφική μέθοδος χαρακτηρισμού υλικών που παρέχει
πληροφορίες για την μικροδομή και την ηλεκτρονική δομή του απορροφόντος ατόμου. Με
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την κατάλληλη επιλογή της ενεργειακής περιοχής στην οποία γίνεται η καταγραφή του
φάσματος είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η μικροδομή και η ηλεκρονική δομή κάθε
διαφορετικού ατόμου που συμμετέχει σε μία χημική ένωση ξεχωριστά, δηλαδή η
φασματοσκοπία XAFS είναι atom selective. Η τεχνική EXAFS χρησιμοποιήθηκε για πρώτη
φορά τη δεκαετία του 1920 (από τους Fricke και Hertz) και γνώρισε αλματώδη ανάπτυξη
μετά την ανακάλυψη της ακτινοβολίας Synchrotron και την κατασκευή εργαστηρίων
παραγωγής ακτινοβολίας Synchrotron που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μελέτη
υλικών.
Ένα φάσμα XAFS δίνει τη μεταβολή του συντελεστή απορρόφησης ακτίνων Χ συναρτήσει
της ενέργειας των προσπιπτόντων στο δείγμα φωτονίων, σε ενέργειες υψηλότερες της ακμής
απορρόφησης. Η περιοχή του φάσματος XAFS που εκτείνεται από την ακμή απορρόφησης,
μέχρι και περίπου 50 eV επάνω από αυτή, καλείται περιοχή NEXAFS -λεπτή υφή ακμής
απορρόφησης ακτίνων Χ- (Near Edge X-ray Absorption Fine Structure ή XANES -X-ray
Absorption Near Edge Structure). Στην περιοχή NEXAFS είναι σημαντικά τα φαινόμενα
πολλαπλής σκέδασης. Η θεωρητική περιγραφή τους είναι εξαιρετικά δύσκολη αλλά οι
πληροφορίες που αποκομίζονται είναι πολύ χρήσιμες.
Η υπόλοιπη περιοχή του φάσματος ονομάζεται EXAFS (εκτεταμένη λεπτή υφή απορρόφησης
ακτίνων Χ) και εκτείνεται στην περιοχή από 50 έως και 1000eV επάνω από την ακμή
απορρόφησης.

Το φάσμα EXAFS χαρακτηρίζεται από ταλαντωτική διαμόρφωση του

συντελεστή απορρόφησης και δίνει πληροφορίες για τη μικροδομή ενός υλικού όπως αυτή
προσδιορίζεται από τον αριθμό συναρμογής, την απόσταση των γειτονικών ατόμων γύρω από
το άτομο που απορροφά, την γωνία των δεσμών και, υπό προϋποθέσεις, και το είδος των
γειτονικών ατόμων.
Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της φασματοσκοπίας XAFS είναι ο μη-καταστροφικός
της χαρακτήρας και το γεγονός ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε άμορφα και κρυσταλλικά υλικά,
στην στερεά, υγρή ή αέρια φάση. Επειδή δε η διάρκεια καταγραφής των φασμάτων είναι
μικρή, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται ανιχνευτές CCD (charge coupled devices), μπορεί να
εφαρμοστεί για την in-situ μελέτη χημικών αντιδράσεων, φαινομένων κατάλυσης και
προσρόφησης αερίων σε επιφάνειες.
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Aντίθετα με την φασματοσκοπία EXAFS η φασματοσκοπία NEXAFS (λεπτής υφής ακμής
απορρόφησης ακτίνων Χ) αναπτύχθηκε με πιο αργούς ρυθμούς λόγω της πολυπλοκότητάς
της. Ο πρώτος ποσοτικός υπολογισμός της δομής NEXAFS έγινε το 1975 από τους Dehmer
& Dill. Η πρώτη πειραματική μελέτη NEXAFS (1981) έγινε από τον Stöhr και αφορούσε
χημικά προσροφημένο μόριο CO σε επιφάνεια Ni(100) ενώ πιο εκτεταμένη μελέτη
διατομικών μορίων πάνω σε επιφάνεια Ni(100) καθώς και γωνιακή εξάρτηση των φασμάτων
έγινε από τον ίδιο το 1982. Τα βασικά σημεία της εξέλιξης της τεχνικής NEXAFS είναι τα
παρακάτω:
•

Η μελέτη των οργανικών ενώσεων άρχισε το 1983.

•

Βρέθηκε η σχέση μεταξύ ορισμένων κορυφών NEXAFS με μήκη δεσμών.

•

Προσδιορίστηκε ο προσανατολισμός αρωματικών ενώσεων πάνω σε επιφάνειες

•

Έγιναν μελέτες κατά τη διάρκεια εξέλιξης μιας χημικής αντίδρασης (μετρήσεις in-situ,
real-time).

•

Συγκρίθηκαν θεωρητικοί υπολογισμοί με πειραματικά φάσματα από πολυμερή και
βρέθηκε ότι τα φάσματα μπορούν να προκύψουν σαν άθροισμα των φασμάτων των
επιμέρους διατομικών μορίων ή μεγαλύτερων ομάδων ατόμων.

Ενα φάσμα XAFS όπου διακρίνονται οι περιοχές EXAFS και NEXAFS φαίνεται στο Σχήμα
5.11.
5.3.1

Μηχανισμοί απορρόφησης των ακτίνων Χ από την ύλη

Τα σημαντικότερα φαινόμενα που συνεισφέρουν στην απορρόφηση των ακτίνων Χ είναι το
φωτοηλεκτρικό φαινόμενο (“αληθής” απορρόφηση), η σκέδαση Rayleigh και το
φαινόμενο Compton.
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Σχήμα 5.11: Φάσμα XAFS
όπου
περιοχές

διακρίνονται

οι

NEXAFS,

EXAFS και η προσμοίωση
της περιοχής NEXAFS.



Στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο λαμβάνει χώρα απορρόφηση ενός φωτονίου και εξαγωγή
ενός δέσμιου ηλεκτρονίου από κάποιο φλοιό ενός ατόμου.



Στη σκέδαση Rayleigh το φωτόνιο σκεδάζεται από το άτομο (ουσιαστικά σκεδάζεται από
καθένα από τα ηλεκτρόνια του ατόμου και κατόπιν τα σκεδαζόμενα από κάθε ηλεκτρόνιο
κύματα συμβάλλουν). Η σκέδαση Rayleigh είναι σύμφωνη σκέδαση δηλαδή η ενέργεια
και το μήκος κύματος του φωτονίου Χ δεν αλλάζουν.



Η σκέδαση Compton είναι ασύμφωνη και ελαστική, δηλαδή το σκεδαζόμενο φωτόνιο έχει
διαφορετικό μήκος κύματος από το προσπίπτον. Στη σκέδαση Compton ένα φωτόνιο
σκεδάζεται από ένα σχεδόν ελεύθερο ηλεκτρόνιο και μέρος της ενέργειάς του
μεταφέρεται στο ηλεκτρόνιο σαν κινητική ενέργεια και παράλληλα αλλάζει η διεύθυνση
διάδοσης του φωτονίου Χ. Στο Σχήμα 5.12 φαίνεται η μεταβολή της ενεργού διατομής για
να συμβεί φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, φαινόμενο Rayleigh ή φαινόμενο Compton
συναρτήσει της ενέργειας του φωτονίου.

Η συνεισφορά καθενός από τα παραπάνω φαινόμενα εξαρτάται από τον ατομικό αριθμό του
στοιχείου που απορροφά και επομένως από την αντίστοιχη ενεργειακή περιοχή.
Παρατηρούμε όμως ότι οι σκεδάσεις Rayleigh και Compton δεν συνεισφέρουν σημαντικά
στην ελάττωση της έντασης της δέσμης, ειδικά στις χαμηλές ενέργειες γι’ αυτό και η
συνεισφορά τους μπορεί να αγνοηθεί.

Θεωρώντας μόνο την απορρόφηση λόγω

φωτοηλεκτρικού φαινομένου, παρατηρούμε ελάττωση της πιθανότητας να συμβεί το
φαινόμενο με αύξηση της ενέργειας. Για κάποιες τιμές όμως της ενέργειας παρατηρείται
απότομη αύξηση της ενεργού διατομής απορρόφησης και αυτό συμβαίνει γιατί το προσπίπτον
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φωτόνιο έχει ικανή ενέργεια για να εξάγει ένα ηλεκτρόνιο από κάποιο φλοιό. Αυτή η
απότομη αύξηση της πιθανότητας απορρόφησης αντιστοιχεί στην ακμή απορρόφησης.

Σχήμα

5.12

απορρόφησης

:

Ενεργός
και

διατομή
σκέδασης

συναρτήσει της ενέργειας

Όταν μονοχρωματική και παράλληλη δέσμη ακτίνων Χ έντασης Ι0 προσπέσει σε υλικό
πάχους x, τότε η ένταση της διερχόμενης Ι, δίδεται από τη σχέση:

I = I0e −μx όπου μ ο

συντελεστής απορρόφησης. Όταν το x είναι το πάχος του υλικού ο γραμμικός συντελεστής
απορρόφησης μετράται σε μονάδες αντίστροφου μήκους, (cm-1). Για πρακτικούς λόγους
ορίζεται ο ανηγμένος συντελεστής απορρόφησης (μ/ρ) που εκφράζεται σε μονάδες
αντιστρόφου επιφανειακής πυκνότητας (cm2/gr). Ο ανηγμένος συντελεστής απορρόφησης
δεν εξαρτάται από τη φυσική κατάσταση και την πυκνότητα του υλικού που απορροφά. Οι
μηχανισμοί αλληλεπίδρασης της ακτινοβολίας Χ με την ύλη παρατίθενται στον Πίνακα 4,
ενώ οι μηχανισμοί “αληθούς” απορρόφησης φαίνονται στο Σχήμα 5.13.
Φωτοϊονισμός συμβαίνει όταν το προσπίπτον φωτόνιο έχει ενέργεια μεγαλύτερη από το έργο
εξόδου ενός ηλεκτρονίου από εσωτερική στοιβάδα του ατόμου. Έτσι το ηλεκτρόνιο διαφεύγει
από το άτομο με μη-μηδενική κινητική ενέργεια. Όταν η διεγείρουσα ακτινοβολία είναι
ηλεκτρόνια, τότε το φαινόμενο καλείται ιονισμός. Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και ο
ιονισμός δημιουργούν μία οπή στο φλοιό. Η οπή γεμίζει από μετάπτωση ηλεκτρονίου από
άλλη στοιβάδα, ενώ η ενεργειακή διαφορά μεταξύ της αρχικής και τελικής κατάστασης του
ηλεκτρονίου, εκπέμπεται: (1) υπό μορφήν φωτονίου ακτίνων Χ οπότε το φαινόμενο καλείται
φθορισμός ή (2) ηλεκτρονίου οπότε το φαινόμενο καλείται φαινόμενο Auger. H πιθανότητα
να συμβεί φαινόμενο Auger, είναι μεγαλύτερη σε μικρές ενέργειες και σε στοιχεία μικρού Ζ
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σε αντίθεση με το φθορισμό που είναι σημαντικός σε στοιχεία μεγάλου Ζ και σε μεγάλες
ενέργειες φωτονίων Χ. Οι κανόνες επιλογής για τα δύο φαινόμενα είναι διαφορετικοί.
Τα ηλεκτρόνια και φωτόνια ακτίνων Χ αλληλεπιδρούν με παρόμοιους τρόπους με την ύλη.
Όμως τα ηλεκτρόνια χάνουν σταδιακά την ενέργεια τους μέσα στην ύλη, σε αντίθεση με τα
φωτόνια που χάνουν ενέργεια με μηχανισμούς ενός σταδίου. Επομένως τα ηλεκτρόνια και η
ακτινοβολία Χ, που έχουν διαφορετικό βάθος διείσδυσης (penetration depth) και διαφυγής
(escape depth), χρησιμοποιούνται για τη μελέτη επιφανειών και ιδιοτήτων όγκου αντίστοιχα.
Στη θεωρία EXAFS το ηλεκτρόνιο περιγράφεται ως κύμα. Έτσι σύμφωνα με τη σχέση de
Broglie αν p είναι η ορμή του ηλεκτρονίου και h η σταθερά του Planck το μήκος κύματος θα
δίνεται από τη σχέση λ=h/p. Ο κυματάριθμος δίνεται από τη σχέση k=2π/λ, η κινητική
ενέργεια του ηλεκτρονίου από τη σχέση p2/2m και η σχέση που συνδέει τον κυματάριθμο k
με την κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι η:

k=

2m
h2

(E − E 0)

όπου Ε0 είναι η ενέργεια κατωφλίου, δηλαδή η ενέργεια του προσπίπτοντος φωτονίου που
απαιτείται για να εξαχθεί ένα ηλεκτρόνιο από την εσωτερική στοιβάδα ενός ατόμου.
Πίνακας 5.4 : Μηχανισμοί αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας Χ με την ύλη.
φωτοιονισμός

ακτινοβολούσα

αληθής φθορισμός

ακτινοβολούσα

απορρόφηση Auger

μη ακτινοβολούσα

δευτερογενή ηλεκτρόνια

μη ακτινοβολούσα

Σύμφωνη σκέδαση

ελαστική (Rayleigh)
περίθλαση (Bragg)

Ασύμφωνη σκέδαση

μη ελαστική (Compton)
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ή e0

e e
e0

hv0

Δημιουργία οπής

hv0

e
e0

Φωτοϊονισμός

Ιονισμός

Ενός βήματος

hvf

Φθορισμός

e

e
Auger

Δυο βημάτων

Δευτερεύον
Πολλών
βημάτων

Σχήμα 5.13: Μηχανισμοί απορρόφησης ακτινοβολίας Χ.

5.4

Οι φασματοσκοπίες EXAFS, NEXAFS και SEXAFS.

Με τον όρο EXAFS (εκτεταμένη λεπτή υφή απορρόφησης ακτίνων Χ) αποδίδεται η
ημιτονοειδής διαμόρφωση που εμφανίζει ο συντελεστής απορρόφησης ακτίνων Χ
συναρτήσει της ενέργειας, σε ενέργειες υψηλότερες της ακμής απορρόφησης.

Για να

καταγράψουμε ένα φάσμα EXAFS χρησιμοποιούμε φωτόνια ακτίνων Χ με ικανή ενέργεια
ώστε να διεγείρουμε ηλεκτρόνια εσωτερικών στοιβάδων (συνήθως των Κ και L) σε άδειες
καταστάσεις που βρίσκονται σε υψηλότερη ενέργεια ή σε καταστάσεις στο συνεχές (Σχ.5.14).

Σχήμα 5.14: Με την φασματοσκοπία Σχήμα 5.15: Ποιοτικό μοντέλο για την

EXAFS

διεγείρουμε

εσωτερικών στοιβάδων.

ηλεκτρόνια ερμηνεία του φαινομένου EXAFS στο
μόριο του Η2Ο.

Στη μοριακή ή στερεά κατάσταση της ύλης, το σφαιρικό κύμα του εξερχομένου
φωτοηλεκτρονίου (που έχει κινητική ενέργεια > 50eV και συμπεριφέρεται σαν ελεύθερο)
οπισθοσκεδάζεται από τα γειτονικά άτομα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.15, με αποτέλεσμα τη
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συμβολή του εξερχόμενου και των οπισθοσκεδαζόμενων κυμάτων. Σε αυτό ακριβώς το
φαινόμενο της συμβολής (στην οποία σημαντικώτερο ρόλο παίζουν οι πλησιέστεροι γείτονες)
οφείλεται η ημιτονοειδής διαμόρφωση του συντελεστή απορρόφησης συναρτήσει της
ενέργειας, σε ενέργειες υψηλότερες της ακμής απορρόφησης. Η θεώρηση αυτή είναι η γενικά
αποδεκτή θεωρία απλής σκέδασης περιορισμένης έκτασης ενός ηλεκτρονίου (short-range
single-electron single-scattering).
Αντίθετα, αν το άτομο το οποίο ιονίζεται είναι απομονωμένο (δεν έχει γείτονες, π.χ.
μονοατομικό αέριο), τότε όταν η ενέργεια του προσπίπτοντος φωτονίου συμπίπτει με την
ενέργεια ιονισμού παρατηρείται μια ακμή απορρόφησης. Σε ενέργειες υψηλότερες της ακμής
απορρόφησης, η ένταση της διερχόμενης δέσμης Ι (και ο συντελεστής απορρόφησης μ)
ελαττώνεται ομαλά συναρτήσει της ενέργειας του φωτονίου, σύμφωνα με τον νόμο του Beer:
I=Ioe-μx, όπου x είναι το πάχος του δείγματος και το μ∼λ3Ζ3 , λ είναι το μήκος κύματος και Ζ
ο ατομικός αριθμός του απορροφώντος στοιχείου.

Ένα αντιπροσωπευτικό φάσμα EXAFS από δείγμα Cu φαίνεται στο Σχ.5.16α.

Ενα

σημαντικό χαρακτηριστικό της EXAFS είναι ότι με κατάλληλη επιλογή της ενέργειας είναι
δυνατόν να καταγραφούν ξεχωριστά τα φάσματα από κάθε στοιχείο που συμμετέχει στο
δείγμα (δηλ. η EXAFS είναι atom selective).

Σχ.5.16α: Φάσμα EXAFS από δείγμα Cu.

Σχ.5.16β: Οι ταλαντώσεις EXAFS από το
φάσμα του Cu μετά την αφαίρεση του
υποβάθρου λόγω ατομικής απορρόφησης.

Το φαινόμενο EXAFS εμφανίζεται σε όλες τις καταστάσεις της ύλης (πλην των
μονοατομικών αερίων) στην ενεργειακή περιοχή 40-1000eV υψηλότερα από την ακμή
απορρόφησης, ενώ οι μεταβολές του πλάτους της ταλάντωσης είναι της τάξης του 1-20 % του
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ύψους της ακμής απορρόφησης (edge jump). Η ανάλυση των φασμάτων EXAFS παρέχει
πληροφορίες για την απόσταση των πλησιέστερων γειτόνων από το κεντρικό άτομο, τον
αριθμό συναρμογής του και τις γωνίες των δεσμών. Επίσης μπορεί να γίνει διάκριση του
είδους των γειτονικών ατόμων στην περίπτωση υλικών που αποτελούνται από άτομα
διαφορετικού Ζ.
Υπό κατάλληλες συνθήκες μέτρησης , π.χ. γεωμετρία, τρόπος ανίχνευσης, όπως θα
περιγραφεί παρακάτω, είναι δυνατόν να γίνει καταγραφή φασμάτων που απεικονίζουν μόνον
τις ιδιότητες της επιφάνειας. Αυτή η τροποποίηση της φασματοσκοπίας EXAFS ονομάζεται
SEXAFS (surface EXAFS) και περιγράφεται με την ίδια φυσική και τα μαθηματικά που
ισχύουν για την EXAFS.
Η καταγραφή των φασμάτων EXAFS μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους:
1) με ανίχνευση φωτοηλεκτρονίων (Total ή Partial Electron Yield mode

με ακρωνύμια

TEY και PEY αντίστοιχα). Επειδή τα φωτοηλεκτρόνια έχουν μικρή μέση ελεύθερη διαδρομή
(Σχήμα 5.17), ο τρόπος αυτός είναι κατάλληλος για τον χαρακτηρισμό λεπτών υμενίων και
επιφανειών.

Σχ. 5.17: Μεταβολή της μέσης

ελεύθερης

διαδρομής

των

φωτοηλεκτρονίων συναρτήσει της
ενέργειάς τους.

2) με ανίχνευση φωτονίων φθορισμού (Fluorescence Yield mode - FLY) που εκπέμπονται

ταυτόχρονα με τα φωτοηλεκτρόνια. Το σήμα φθορισμού φέρει την ίδια διαμόρφωση με τα
ανιχνευόμενα ηλεκτρόνια επειδή ο φθορισμός και το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο είναι σχεδόν
ταυτόχρονα (οι οπές που δημιουργούνται στο φλοιό ενός ατόμου με φωτοηλεκτρικό
φαινόμενο καλύπτονται από ηλεκτρόνια εξωτερικών φλοιών με αποτέλεσμα να εκπέμπονται
φωτόνια φθορισμού).

72

3) με ανίχνευση διερχόμενης δέσμης. Αυτός ο τρόπος ενδείκνυται κυρίως για μετρήσεις με

σκληρές ακτίνες Χ (υψηλές ενέργειες). Μία τυπική διάταξη για καταγραφή φασμάτων
EXAFS φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα 5.18α ενώ στο Σχήμα 5.18β φαίνεται μία τυπική
γεωμετρία των οπτικών στοιχείων της διάταξης..
Σχήμα 5.18α: Τυπική διάταξη
για

καταγραφή

EXAFS.

φασμάτων
ΙF,

Τα

αντιστοιχούν

σε

IT

IR

ανίχνευση

φθορισμού, διερχόμενης και
ανακλώμενης

δέσμης,

αντίστοιχα.
Σχήμα

5.18β:

διάγραμμα

Σχηματικό

του

οπτικού

συστήματος

για

την

καθοδήγηση,

εστίαση

και

μονοχρωματισμό της δέσμης
των ακτίνων Χ.

Ο συντελεστής απορρόφησης μπορεί να εκφραστεί είτε συναρτήσει της ενέργειας είτε
συναρτήσει του κυματαρίθμου. Η σχέση μετατροπής είναι :

k=

2m
h2

(E − E 0 )

όπου Ε0 είναι η θέση της ακμής απορρόφησης, m η μάζα του ηλεκτρονίου και ħ η σταθερά
του Planck.
Εάν μ(Ε) είναι ο συντελεστής απορρόφησης ακτίνων Χ (που δίνεται από φάσμα EXAFS)
τότε ο ανηγμένος συντελεστής απορρόφησης δίδεται από την σχέση :

χ(E ) =

μ(E ) − μ 0 (E )
μ 0 (E )

όπου μ0 είναι η απορρόφηση υποβάθρου (ατομική απορρόφηση).
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Η συνάρτηση συμβολής χ(k) προκύπτει από τον μετασχηματισμό του χ(Ε) με τη βοήθεια της
σχέσης k = 2m(E − E o ) h 2 και δίνεται από την εξίσωση :

[

χ(k ) = ∑ A j (k ) sin 2kr j + ϕ ij (k )
j

]

όπου
2 2
A j (k ) = N jS i (k )Fj (k ) exp(−2σ j k ) exp(

− 2r j

)

1

λ j (k ) kr 2
j

όπου με j συμβολίζονται τα γειτονικά άτομα και με i το κεντρικό άτομο που απορροφά. Οι
παράμετροι που εμφανίζονται στην παραπάνω εξίσωση είναι:
•

rj είναι η απόσταση του γειτονικού ατόμου j από το κεντρικό.

•

φij είναι η διαφορά φάσης που εξαρτάται τόσο από το κεντρικό άτομο όσο και από το
γειτονικό.

•

Αj(k) είναι η περιβάλλουσα του κύματος που προκύπτει από τη συμβολή του εξερχόμενου
και του οπισθοσκεδαζόμενου κύματος η οποία δεν είναι σταθερή.

•

Νj είναι ο αριθμός συναρμογής του απορροφητή.

•

Si(k) είναι ένας παράγοντας ελάττωσης του πλάτους λόγω φαινομένων αλληλεπίδρασης
πολλών σωμάτων.

•

Fj(k) είναι το πλάτος του οπισθοσκεδαζόμενου κύματος.

•

σj είναι ο παράγοντας Debye-Waller που σχετίζεται με την στατική και θερμική αταξία
του συστήματος .

•

λj είναι η μέση ελεύθερη διαδρομή του ηλεκτρονίου.

Σ’ ένα φάσμα EXAFS το πλάτος της ταλάντωσης του συντελεστή απορρόφησης συναρτήσει
της ενέργειας εξαρτάται από το είδος του γειτονικού ατόμου και τον αριθμό συναρμογής του
ατόμου που απορροφά, ενώ η συχνότητα της ταλάντωσης εξαρτάται από τα μήκη των δεσμών
(Σχήμα 5.19). Όπως φαίνεται από τη σχέση χ(k) το σήμα EXAFS περιγράφεται από ένα
άθροισμα ημιτονοειδών κυμάτων διαμορφωμένου πλάτους που ουσιαστικά είναι τα
οπισθοσκεδαζόμενα κύματα από όλα τα γειτονικά άτομα. Τα κύματα θεωρούνται σφαιρικά
όπως προκύπτει από τον παράγοντα 1/krj2.
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Σχήμα 5.19: Η επίδραση του αριθμού συναρμογής και της απόστασης των πλησιεστέρων
γειτόνων στη μορφή του φάσματος EXAFS. Οσο ελαττώνεται το μήκος του δεσμού αυξάνεται
η απόσταση μεταξύ των ταλαντώσεων EXAFS

(σύγκριση των a & b) ενώ αύξηση του

αριθμού συναρμογής προκαλεί αύξηση του πλάτους των ταλαντώσεων EXAFS (c).

Τα καταγεγραμμένα φάσματα EXAFS, δίνουν τη μεταβολή του συντελεστή απορρόφησης
συναρτήσει της ενέργειας. Στις μετρήσεις διαπερατότητας (transmission) και φθορισμού, ο
συντελεστής απορρόφησης δίδεται αντίστοιχα από τις σχέσεις:
μ(Ε) x = ln ( Ι0 / Ι)
μ(Ε) x = F / Ι0
όπου Ι0 είναι η ένταση της προσπίπτουσας δέσμης, Ι η ένταση της εξερχόμενης και F η
απόδοση φθορισμού (αριθμός ακτίνων Χ ανά δημιουργηθείσα οπή στο φλοιό).
Διαδικασία ανάλυσης φασμάτων EXAFS.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων EXAFS αρχίζει με την αφαίρεση του συνεχούς ατομικού
υποβάθρου (λόγω ατομικής απορρόφησης) και έτσι προκύπτει η συνάρτηση συμβολής από
τον ανηγμένο συντελεστή απορρόφησης.

Η ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την

αφαίρεση υποβάθρου στηρίζεται σε πολυωνυμικές συναρτήσεις (splines) που ορίζονται σε
μία σειρά από διαστήματα. Η spline θα πρέπει να είναι συνεχής και ομαλή (δηλαδή οι πρώτες
και οι δεύτερες παράγωγοι των επιμέρους πολυωνύμων να είναι ίσες στους κόμβους της
spline). Κατόπιν γίνεται η μετατροπή από τον χώρο των ενεργειών στο χώρο των
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κυματαρίθμων με τη βοήθεια της σχέσης : k = [ 0.2625 (Ε-Ε0exp) ]1/2, όπου Ε0exp είναι η ακμή
απορρόφησης που προκύπτει πειραματικά.
Μερικές φορές η συνάρτηση συμβολής πολλαπλασιάζεται με μία συνάρτηση βάρους, kn,
όπου n είναι ένας ακέραιος και συνήθως παίρνει τις τιμές 1,2,3 για στοιχεία ατομικού
αριθμού Ζ>57, 36<Ζ<57, Ζ<36 αντίστοιχα. Αυτό γίνεται για να ενισχυθούν ταλαντώσεις
μικρού πλάτους σε μεγάλες τιμές του k.
O μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης knχ(k) στον χώρο των αποστάσεων (r), που
παρέχει την συνάρτηση ακτινικής κατανομής φορτίου γύρω από το απορροφούν άτομο,
δίδεται από τη σχέση :

1
Fn (r ′) =
2π

k max

∫

w (k ) ⋅ k n ⋅χ(k )e i 2k r′ dk

k min

όπου r΄ είναι η απόσταση του γειτονικού ατόμου από το κεντρικό. Η w(k) είναι μία
συνάρτηση παραθύρου με την οποία μπορούμε να επιλέξουμε την περιοχή των k στην οποία
θέλουμε να γίνει ο μετασχηματισμός Fourier, έτσι ώστε να μη λαμβάνεται υπ’ όψη στους
υπολογισμούς υψίσυχνος θόρυβος.

Είναι επίσης δυνατό από το μετασχηματισμό Fourier να επιλεγεί μια κορυφή που αντιστοιχεί
σε κάποια γειτονική κυψελίδα ατόμων και με αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier να
προκύψει η αντίστοιχη συνάρτηση χ(k) (ημιτονοειδής διαμορφωμένου πλάτους) που
οφείλεται στην αντίστοιχη γειτονική κυψελίδα ατόμων (δηλ. έτσι απομονώνεται η
συνεισφορά της 1ης, 2ης ή 3ης γειτονικής κυψελίδας).

Η διαδικασία του αντίστροφου

μετασχηματισμού Fourier, μετά από επιλογή της περιοχής των r, ώστε να γίνει η μετατροπή
ξανά στον χώρο των k λέγεται Fourier filtering. Αυτή η διαδικασία γίνεται για να προκύψει
φάσμα στο οποίο μπορεί να γίνει πιο εύκολα προσομοίωση (fitting) με απλά μοντέλα, αλλά
και για να ελαττωθεί η συνεισφορά του θορύβου.
Στο Σχήμα 5.20 περιγράφεται η διαδικασία αφαίρεσης υποβάθρου, μετασχηματισμού Fourier,
και filtering. Έτσι μετά την αφαίρεση υποβάθρου του φάσματος EXAFS του Σχήματος
5.20(α) και μετατροπή του στον k-χώρο προκύπτει το χ(k) φάσμα του Σχήματος 5.20 (β) του
οποίου μετασχηματισμός Fourier (μετά από πολλαπλασιασμό του με k3) οδηγεί στην ακτινική
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συνάρτηση κατανομής του Σχήματος 5.20 (γ). Το φάσμα του Σχήματος 5.20 (δ) προκύπτει
από Fourier filtering για το δεύτερο γείτονα (R~3Å) του οποίου ο αντίστοιχος
μετασχηματισμός Fourier φαίνεται στο Σχήμα 5.20 (ε).
Η ανάλυση των φασμάτων EXAFS στηρίζεται στην προσομοίωση με τη βοήθεια κάποιου
θεωρητικού μοντέλου στο οποίο το πλάτος Fj(k) και τη φάση φj(k), για κάθε είδος γειτονικού
ατόμου υπολογίζονται θεωρητικά. Έτσι μπορεί να γίνει προσομοίωση του φάσματος και να
προσδιοριστεί η καλύτερη καμπύλη, δηλαδή αυτή που δίνει την καλύτερη προσομοίωση με
τη θεωρία των ελαχίστων τετραγώνων. Από την προσομοίωση προκύπτει η απόσταση των
πλησιέστερων γειτόνων και ο αριθμός συναρμογής, για άτομα σε κοντινή γειτονία
Περιληπτικά:

•

η φασματοσκοπία EXAFS καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό της τοπικής δομής (ή
νανοδομής) όπως αυτή καθορίζεται από τα μήκη δεσμών, αριθμούς συναρμογής και
παράγοντες Debye-Waller (θερμική αταξία) σε επίπεδο έως και τρίτης γειτονίας γύρω από
το απορροφόν άτομο.

•

Η φασματοσκοπία EXAFS είναι ευαίσθητη σε αλληλεπιδράσεις πολύ μικρής κλίμακος,
της τάξης των Å.

•

Η θεωρία και η διαδικασίες μέτρησης και ανάλυσης των φασμάτων EXAFS είναι οι ίδιες
για όλους τους τύπους των υλικών, π.χ. κρυσταλλικά και άμορφα στερεά, υγρά, υλικά
όγκου, λεπτά υμένια και επιφάνειες. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αμόρφων υλικών , η
φασματοσκοπία EXAFS είναι η μόνη που δίνει δομικές πληροφορίες.

•

Η φασματοσκοπία EXAFS είναι μία γρήγορη, μη καταστροφική μέθοδος χαρακτηρισμού.
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Σχήμα 5.20: Διαδικασία ανάλυσης φασμάτων EXAFS: (α) αφαίρεση ατομικού υποβάθρου προκειμένου να
απομονωθεί η ταλαντωτική συνεισφορά στο φάσμα και να προκύψει το φάσμα του ανηγμένου συντελεστή
απορρόφησης στον k-χώρο που φαίνεται στο σχήμα (β); (γ) μετασχηματισμός Fourier του φάσματος του
σχήματος (β) μετά από πολλαπλασιασμό με k3; (δ) φάσμα που έχει υποστεί φιλτράρισμα ώστε να
απομονωθεί μόνο η συνεισφορά από τη δεύτερη γειτονική κυψελίδα ατόμων όπως φαίνεται στον
αντίστοιχο μετασχηματισμό Fourier του σχήματος (ε).
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Η ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ NEXAFS

Με τον όρο NEXAFS (ή XANES) αποδίδεται η λεπτή υφή του συντελεστή απορρόφησης
ακτίνων Χ κοντά στην ακμή απορρόφησης. Τα φάσματα NEXAFS παρέχουν πληροφορίες
για την πυκνότητα άδειων καταστάσεων στην ταινία αγωγιμότητας, τη συμμετρία γύρω από
το απορροφούν άτομο και σημειακές ατέλειες δομής, όταν αυτές εισάγουν άδειες
καταστάσεις στο ενεργειακό χάσμα. Η φασματοσκοπία NEXAFS εφαρμόζεται σε όλες τις
καταστάσεις της ύλης, σε κρυσταλλικά και άμορφα στερεά, σε επιφάνειες για τον
προσδιορισμό του προσανατολισμού προσροφημένων ατόμων ή μορίων (με περαιτέρω
εφαρμογή στην μελέτη των αρχικών σταδίων ανάπτυξης λεπτών υμενίων) καθώς και για τη
μελέτη in-situ διεργασιών κατάλυσης ή τήξης υλικών.
Όταν το φωτοηλεκτρόνιο έχει σχετικά μεγάλη κινητική ενέργεια (όπως συμβαίνει στην
περιοχή EXAFS) δεν αλληλεπιδρά με τα ηλεκτρόνια σθένους των ατόμων αλλά σκεδάζεται
από τα ηλεκτρόνια εσωτερικών φλοιών (core electrons) των ατόμων (που δεν συμμετέχουν σε
δεσμούς). Όσο όμως η κινητική ενέργεια του εξερχόμενου φωτοηλεκτρονίου ελλαττώνεται
(όπως συμβαίνει κοντά στην ακμή απορρόφησης, δηλαδή στην περιοχή NEXAFS) το
φωτοηλεκτρόνιο αλληλεπιδρά με τα ηλεκτρόνια σθένους των ατόμων τα οποία συμμετέχουν
στο σχηματισμό των τροχιακών. Αυτή η αλληλεπίδραση οδηγεί σε κορυφές συντονισμού οι
οποίες επικάθονται σε ένα συνεχές υπόβαθρο που οφείλεται σε αλληλεπίδραση του
ηλεκτρονίου με το ιόν από το οποίο προέκυψε (μεταπτώσεις στο συνεχές).
Η δομή ενός φάσματος NEXAFS εξαρτάται από τη συμμετρία και την σύσταση του υλικού.
Έχουν αναπτυχθεί διάφορες (πολύπλοκες) θεωρίες οι οποίες προσομοιώνουν τη δομή
NEXAFS περισσότερο ή λιγότερο ικανοποιητικά. Τα φάσματα NEXAFS όμως μπορούν να
μελετηθούν και ποιοτικά. Η ποιοτική μελέτη στηρίζεται στην προσομοίωση και τον έλεγχο
των θέσεων των διαφόρων κορυφών και της ακμής απορρόφησης καθώς και των εμβαδών
κάτω από τις κορυφές.
Σε ένα στερεό οι μεταπτώσεις από μια αρχική κατάσταση μπορεί να είναι σε τελικές δέσμιες
καταστάσεις (κορυφές συντονισμού) και σε καταστάσεις στο συνεχές. Μεταπτώσεις στο
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συνεχές δίνουν ένα περίπου σταθερό υπόβαθρο απορρόφησης και μπορούν να
προσομοιωθούν με μία βηματική συνάρτηση, ενώ μεταπτώσεις σε δέσμιες καταστάσεις
μπορούν να προσομοιωθούν με Γκαουσιανές, Λορεντζιανές ή και ασύμμετρες συναρτήσεις.
Στην περίπτωση μετάπτωσης σε δέσμια κατάσταση και όταν το εύρος είναι μικρό σε σχέση
με τη διακριτική ικανότητα του μονοχρωμάτορα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία Γκαουσιανή
συνάρτηση για προσομοίωση της κορυφής.
Στα παρακάτω σχήματα παρατίθενται χαρακτηριστικά παραδείγματα φασμάτων NEXAFS.
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Σχ.5.23: Στα φάσματα NEXAFS ανιχνεύονται

ατέλειες δομής που εισάγουν καταστάσεις κοντά
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Σχ.5.24: Γωνιακή εξάρτηση φασμάτων NEXAFS από κυβικό (a & b) και εξαγωνικό (c & d) GaN, στις

ακμές Κ του Ν (E>400eV) και του Ga (E>10360eV). Αποδεικνύεται ότι η θέση και η ένταση των
γραμμών συντονισμού είναι συνάρτηση της συμμετρίας γύρω από το απορροφούν άτομο, γεγονός που
καθιστά δυνατό τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των φάσεων σε δείγματα με άγνωστη
συμμετρία).

81

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ SEXAFS

Η επιστήμη των επιφανειών, που βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη τα τελευταία 30 χρόνια,
παρέχει πληροφορίες που βοηθούν στην κατανόηση των διεπιφανειών αερίου/στερεού,
στερεού/στερεού και στερεού/υγρού, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις καταλυτικές
βιομηχανικές διεργασίες, την ανάπτυξη νέων υλικών, την βιομηχανία της μικρο- και
οπτοηλεκτρονικής και την ηλεκτρόλυση.

Λόγω της πολυπλοκότητας των υπό μελέτη

συστημάτων αλλά και των μεθόδων χαρακτηρισμού η μελέτη συνήθως αρχίζει από ιδανικά
συστήματα όπως μονοκρυσταλλικές επιφάνειες και καλώς χαρακτηρισμένα προσροφημένα
άτομα/μόρια.
Το πρόβλημα στην μελέτη των επιφανειών ανάγεται στον χαρακτηρισμό της χημικής
σύστασης, της κρυσταλλικής δομής και της ηλεκτρονικής δομής (τύποι δεσμών). Μεταξύ
αυτών, η χημική σύσταση μπορεί να προσδιοριστεί με φασματοσκοπίες Auger (AES),
φωτοεκπομπής (photoemission), θερμικής εκρόφησης (PDS), μάζης δευτερογενών ιόντων
(SIMS) και οπισθοσκέδασης κατά Rutherford (RBS).

Αντίθετα, τα προβλήματα της

κρυσταλλικής συμμετρίας και της ηλεκτρονικής δομής, που είναι αλληλένδετα, είναι
δυσκολότερο να επιλυθούν.

Για παράδειγμα, η LEED που είναι κατάλληλη για τον

προσδιορισμό της δομής επιφανειών, έχει το μειονέκτημα της ισχυρής σύζευξης μεταξύ των
προσπιπτόντων ηλεκτρονίων και των ηλεκτρονίων σθένους της επιφάνειας, με αποτέλεσμα
πολλαπλές σκεδάσεις που καθιστούν την ανάλυση πολύπλοκη και την LEED κατάλληλη
μόνον για περιοδικές δομές.
Μία αξιόπιστη μέθοδος χαρακτηρισμού επιφανειών θα πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω
κριτήρια:

•

πρέπει να είναι ευαίσθητη στις ιδιότητες της επιφάνειας, δηλ. ένα σημαντικό μέρος του
σήματος θα πρέπει να προέρχεται από τα επιφανειακά ατομικά επίπεδα.

•

η μέθοδος θα πρέπει να είναι μη-καταστροφική, έτσι ώστε να μην υπάρχει συνεισφορά
στο σήμα από χαρακτηριστικά της επιφάνειας που τροποποιούνται λόγω της μεθόδου
χαρακτηρισμού.

•

θα πρέπει να έχει διακριτική ικανότητα στον ατομικό αριθμό ΔΖ<1, στα μήκη δεσμών
ΔR

R

≤ 1% στις γωνίες των δεσμών Δα ≤ 1ο και στον αριθμό συναρμογής ΔΝ

Ν

≤ 10% .
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Επί του παρόντος η φασματοσκοπία SEXAFS είναι η μόνη που, υπό προϋποθέσεις, πληροί
αυτά τα κριτήρια. Τα πειράματα SEXAFS γίνονται υπό συνθήκες UHV (≤1x10-10 Torr) σε
ατομικώς καθαρές επιφάνειες. Επίσης, λόγω του μικρού αριθμού των ατόμων στην επιφάνεια
(της τάξης των 1015cm-2 έναντι των 1022cm-2 στον όγκο του υλικού) απαιτούνται πηγές
υψηλής λαμπρότητας, έτσι ώστε να είναι ικανοποιητικός ο λόγος (σήμα/θόρυβο) (όπως
είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο κάλυψη της επιφάνειας με ένα monolayer αντιστοιχεί σε
πλήθος προσροφημένων ατόμων ίσο προς το πλήθος των ατόμων στην επιφάνεια

του

υποστρώματος).
Το βασικό πρόβλημα της μελέτης επιφανειών με φασματοσκοπία SEXAFS (surface-EXAFS)
είναι η διαφοροποίηση μεταξύ των σημάτων που προέρχονται από την επιφάνεια και τον
όγκο του υλικού. αφού το σήμα από τα άτομα της επιφάνειας είναι εξαιρετικά ασθενικό σε
σύγκριση με αυτό από τον όγκο του υλικού. Για να καταστεί δυνατή η μέτρηση φασμάτων
απορρόφησης ακτίνων Χ από την επιφάνεια μπορούμε να καταφύγουμε στις εξής μεθόδους
ανίχνευσης/καταγραφής:

•

ανίχνευση φωτοηλεκτρονίων που έχουν μικρή μέση ελεύθερη διαδρομή (TEY ή PEY)

•

μέτρηση υπό συνθήκες εφαπτομενικής πρόσπτωσης

•

μέτρηση φωτονίων φθορισμού από άτομα που είναι προσροφημένα στην επιφάνεια και
δεν υπάρχουν στον όγκο του υλικού.

5.5

Εφαρμογές της ακτινοβολίας SR στην κατάλυση.

Οι καταλύτες βελτιώνουν την δραστικότητα (activity) ή/και την επιλεκτικότητα (selectivity)
χημικών αντιδράσεων και βρίσκουν εκτενέστατες εφαρμογές στη χημική, πετροχημική και
φαρμακευτική βιομηχανία, στην παραγωγή ενέργειας και στην επίλυση προβλημάτων που
άπτονται του περιβάλλοντος. Μερικές από τις εφαρμογές της κατάλυσης είναι οι παρακάτω:

•

μετατροπή του κάρβουνου ή φυσικού αερίου σε βενζίνη ή diesel

•

πιο αποδοτική χρήση ορυκτών καυσίμων χαμηλού θερμικού περιεχομένου

•

απομάκρυνση του Ν και του S κατά την κλασματική απόσταξη του πετρελαίου

•

καθαρισμό των αερίων εκπομπών από τη βιομηχανία παραγωγής ενέργειας, αυτοκινήτων
και τη χημική βιομηχανία
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•

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε πολλές διεργασίες της χημικής βιομηχανίας.

Οι καταλύτες, που συνήθως είναι ακριβά υλικά, χρησιμοποιούνται είτε σε διάλυμα είτε σε
μεγάλη διασπορά. Στην ομογενή κατάλυση, ο καταλύτης, τα αντιδραστήρια και τα προϊόντα
της αντίδρασης βρίσκονται υπό διάλυση στην ίδια φάση.

Αντίθετα, στην ετερογενή

κατάλυση, ο καταλύτης είναι συνήθως ένα πορώδες στερεό υλικό με μεγάλη επιφάνεια.
Ενδεικτικές τιμές της μεγάλης έκτασης της επιφάνειας είναι 1-1000m2gr-1. Στις περισσότερες
περιπτώσεις ο καταλύτης έχει την μορφή σκόνης με πολύ μικρή διάμετρο κόκκων (ενδεικτική
τιμή διαμέτρου 1-15 nm) και είναι διεσπαρμένος στην επιφάνεια ενός υποστρώματος. Το
μικρό μέγεθος των κόκκων καθιστά δύσκολο τον χαρακτηρισμό των καταλυτών με τεχνικές
όπως περίθλαση ακτίνων Χ (XRD) ή ηλεκτρονική μικροσκοπία (ΤΕΜ). Ειδικότερα, όταν η
διάμετρος των κόκκων είναι μικρότερη των 3nm, οι γραμμές στα φάσματα XRD
διευρύνονται τόσο πολύ που δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθούν ενώ η TEM, όταν γίνεται
ex-situ, παρέχει πληροφορίες μόνον για την αδρανή (passivated) κατάσταση του καταλύτη.

Αντίθετα η κοκκώδης μορφή του καταλύτη δεν επηρεάζει την δυνατότητα χαρακτηρισμού με
XAFS, που εκτός από τη μικροδομή δίνει πληροφορίες και για τη χημική κατάσταση του
καταλύτη και το είδος των δεσμών/χημικών ενώσεων που δημιουργούνται. Οι πληροφορίες
για τη μικροδομή είναι εξαιρετικά χρήσιμες αφού επιτρέπουν την επιβεβαίωση πιθανών
μοντέλων για τη δράση, τη μορφή και το μέγεθος των κρυσταλλιτών. Για παράδειγμα, η
παρατήρηση σαφώς διαχωρισμένων και αρκετών κυψελίδων στην συνάρτηση ακτινικής
κατανομής (μετασχηματισμό Fourier) δηλώνει την παρουσία καλώς ανεπτυγμένων
κρυσταλλιτών.

Αντίθετα η διεύρυνση ή η απουσία 2ης κυψελίδας αποδεικνύει ότι ο

καταλύτης είναι σε άμορφη κατάσταση ή έχει πολύ μικρό μέγεθος κρυσταλλιτών.
Η εφαρμογή της απορρόφησης ακτίνων Χ (XAFS) στην κατάλυση είναι καθοριστική.
Δεδομένου δε ότι η κατάλυση συμβαίνει στην επιφάνεια των καταλυτικών υλικών, η
αλληλοεπικάλυψη της κατάλυσης και της φυσικής των επιφανειών είναι δεδομένη. Μερικές
από τις εφαρμογές της XAFS (EXAFS, SEXAFS και NEXAFS) στην κατάλυση στην
κατάλυση παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα 5.4..
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Πίνακας 5.4: Εφαρμογές της XAFS στην κατάλυση.
Πρόβλημα
Οι θέσεις για ετερογενή κατάλυση μπορεί
να βρίσκονται είτε στην άμορφη είτε
στην πολυκρυσταλλική κατάσταση.

Είναι πιθανή η ταυτόχρονη παρουσία
πολλών φάσεων στα καταλυτικά υλικά
Η συγκέντρωση των καταλυτικών
στοιχείων μπορεί να είναι πολύ μικρή
Ενεργοποίηση & γήρανση καταλυτών

5.6

Εφαρμογή XAFS
Η EXAFS εφαρμόζεται τόσο στα άμορφα όσο
και στα κρυσταλλικά υλικά και μπορεί να
ταυτοποίησει τον άμορφο ή κρυσταλλικό
χαρακτήρα τους.
Η EXAFS μπορεί να ταυτοποιήσει τη
μικροδομή ξεχωριστά γύρω από κάθε στοιχείο
που συμμετέχει στον καταλύτη, δηλ. δεν δίνει
μέση πληροφορία αλλά είναι atom specific.
Η υψηλή λαμπρότητα των πηγών SR καθιστά
δυνατές τις μετρήσεις σε δείγματα με πολύ
μικρή συγκέντρωση των στοιχείων
ενδιαφέροντος, σε μικρούς χρόνους.
Με την XAFS είναι δυνατή η in-situ real-time
μελέτη των αντιδράσεων την ώρα που
συμβαίνουν, υπό συνθήκες που απαντώνται
στη βιομηχανία με την χρήση κατάλληλων
κυψελίδων. Επομένως είναι δυνατή η μελέτη
φαινομένων που εξαρτώνται από τον χρόνο
όπως η ενεργοποίηση των καταλυτών και η
γήρανσή τους.

Άλλες εφαρμογές της ακτινοβολίας SR στην μελέτη των υλικών.

Η μελέτη των επιφανειών & διεπιφανειών είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη βιομηχανία της
οπτο- και μικροηλεκτρονικής, η εξέλιξη των οποίων στηρίζεται στην συνεχή μείωση των
διαστάσεων των διατάξεων, και την εκτεταμένη χρήση λεπτών υμενίων και υπερδομών που
προκαλούν αύξηση του πλήθους των ατόμων που βρίσκονται σε επιφάνειες σε σύγκριση με
αυτά που βρίσκονται στον όγκο των υλικών. Η συμπεριφορά των διατάξεων εξαρτάται από
την φύση των επιφανειών των ημιαγωγών και την αλληλεπίδραση μεταξύ των διεπιφανειών
μέσω της περιοχής φορτίων χώρου. Επομένως είναι άκρως σημαντική η ταυτοποίηση της
κρυσταλλικής δομής, της χημικής σύστασης και της ηλεκτρονικής δομής υμενίων με πάχος
από ένα ατομικό επίπεδο μέχρι μερικά μm.
Μερικές από τις τεχνικές που στηρίζονται σε ακτινοβολία SR και βρίσκουν εκτενή εφαρμογή
στην μελέτη των υλικών για βιομηχανικές εφαρμογές είναι οι παρακάτω:
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XRD υπό εφαπτομενική πρόσπτωση: η μέθοδος είναι κατάλληλη για τη μελέτη της δομής
πολύ λεπτών υμενίων και έχει ήδη βρεί εφαρμογές στη μελέτη της αναδόμησης της
επιφάνειας ημιαγωγών, της δομής Al/GaAs, σιλισιδίων, υπερδομών κλπ. Υπερέχει δε της
LEED επειδή η αποτίμηση των αποτελεσμάτων είναι απλή αφού απουσιάζει η ισχυρή
αλληλεπίδραση/σκέδαση μεταξύ των προσπιπτόντων ηλεκτρονίων και των ηλεκτρονίων της
επιφάνειας.
Φωτοεκπομπή: Χρησιμοποιείται για τη μελέτη της χημικής σύστασης και υπερέχει των AES
και XPS επειδή έχει υψηλότερη ανάλυση. Για παράδειγμα, μελέτες ωμικών επαφών και
επαφών Schottky απέδειξαν ότι η ποιότητα των επαφών καθορίζεται από φαινόμενα
αλληλοδιάχυσης και ισχυρών χημικών αντιδράσεων που συμβαίνουν στις διεπιφάνειες
μετάλλου/ημιαγωγού.
Οταν οι μετρήσεις γίνονται συναρτήσει της γωνίας ανίχνευσης (angle resolved photoelectron
spectroscopy-ARUPS) τότε καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός της ηλεκτρονικής δομής
των στερεών (δομή ταινιών σθένους και αγωγιμότητας) καθώς και στοιχεία για τη
θερμοδυναμική ατελειών δομής.
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