
1111

ЛекторЛектор -- профпроф. . СахненкоСахненко ММ..ДД..

Харків 2022

Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

ЛекціяЛекція 66
ХімічніХімічні системисистеми: : методиметоди дослідженьдосліджень

ФізичнаФізична хіміяхімія



22

ЗМІСТЗМІСТ

11. . АналізАналіз хімічниххімічних системсистем: : класифікаціякласифікація
2. 2. ЗагальнаЗагальна схемасхема фізичнихфізичних дослідженьдосліджень
хімічниххімічних обоб’’єктівєктів

3. 3. СпектроскопічніСпектроскопічні методиметоди
4. 4. ЕлектроннаЕлектронна мікроскопіямікроскопія



33

КласифікаціяКласифікація завданьзавдань зз аналізуаналізу
хімічниххімічних системсистем

ОбОб’’єктєкт
контролюконтролю

СтруктураСтруктура
молекулмолекул

СтруктураСтруктура
речовиниречовини

СтруктураСтруктура
поверхніповерхні

ХімічнийХімічний
складсклад



44

ЗагальнаЗагальна схемасхема фізичнихфізичних дослідженьдосліджень
хімічниххімічних обоб’’єктівєктів

Чіткої відміни між фізичними і фізико-хімічними методами дослідження в хімії
не існує, але найхарактерніші риси фізичних методівполягають в тому, що
Фізичні методи дослідження (ФМД) грунтуються на взаємодії
випромінювання, поля чи потоку частинок з речовиною. Таким чином, ФМД -
це сукупність методів дослідження структури, складу та властивостей
речовин, а також фізико-хімічних процесів, що в них відбуваються, з метою їх
ідентифікації та створення нових речовин із заданими властивостями. ФМД
можна класифікувати як за характером взаємодії речовини з різноманітними
видами зовнішніх впливів, так і за тими властивостями речовини, які можна
цими методами визначити. Речовину опромінюють усією сукупністю
електромагнітних хвиль від гамма-квантів до радіодіапазону, а також
ультразвуком у широкому діапазоні аж до надвисоких частот (гігагерци), 
поміщають у сильні постійні електричні та магнітні поля, бомбардують
електронами, протонами, нейтронами, а також атомними та молекулярними
пучками, нагрівають до високих і охолоджують до наднизьких температур, 
використовують глибокий вакуум і надвисокий тиск, а також різні комбінації
цих впливів.
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ЗагальнаЗагальна схемасхема фізичнихфізичних дослідженьдосліджень
хімічниххімічних обоб’’єктівєктів ((ІІ))

nn ФізичнаФізична властивістьвластивість –– хх ((міжатомнаміжатомна відстаньвідстань
rr, , частотачастота коливаньколивань атоміватомів уу молекулімолекулі абоабо
частотачастота електроннихелектронних переходівпереходів іі тт..іі..)), , 
опроміненняопромінення -- II00, , аа результатрезультат взаємодіївзаємодії II((хх)) --
міститьмістить інформаціюінформацію пропро властивістьвластивість хх. . 

nn НапрНапрямям стрстріілоклок відвід II00 додо хх -- розповсюдженнярозповсюдження
опроміненняопромінення відвід джереладжерела додо обоб’’єєктктаа
дослідженнядослідження, , аа відвід хх додо II((хх)) -- результатрезультат
взавзаємодіїємодії.. ТакаТака послпосліідовдовністьність означаозначаєє прямупряму
задачузадачу методаметода, , аа зворотнязворотня задачазадача -- цеце
знаходженнязнаходження властивостівластивості хх заза результатрезультатомом
взавзаємодіїємодії. . 

nn ДеякіДеякі фізичніфізичні властивостівластивості можнаможна
розрахуватирозрахувати теоретичнотеоретично нана основіоснові класичноїкласичної
фізикифізики абоабо квантовоїквантової механікимеханіки тата визначитивизначити
адекватністьадекватність моделімоделі..

nn ВерхнийВерхний блокблок відповідаєвідповідає наборунабору хімічниххімічних
властивостейвластивостей речовиниречовини вв термінахтермінах хімічноїхімічної
будовибудови, , якіякі можнаможна оцінитиоцінити якяк заза фізичнимифізичними
властивостямивластивостями, , якяк іі навпакинавпаки. . 

II((хх))
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ЗагальнаЗагальна схемасхема фізичнихфізичних дослідженьдосліджень
хімічниххімічних обоб’’єктівєктів ((ІІІІ))

Кожен метод має пряме та обернене завдання : 
Пряме завдання методу − це визначення результату взаємодії

випромінювання, поля чи потоку частинок з речовиною, яка володіє
певною сукупністю фізичних властивостей. На основі реалізації
прямого завдання розробляють теорія методу. Якщо сукупність
властивостей речовини х, а результат взаємодії з випромінюванням І, 
то ця величина буде залежати від х, тобто І = f(x).
Пряме завдання методу полягає у вмінні розраховувати (прогнозувати) 
величину І при відомому х. Розробка теорії методу переважно
розпочинається з одержання масиву експериментально виміряних
значень І при різних х (для різних речовин чи їх концентрацій).
Значно важливішим для дослідників є вирішення оберненого

завдання методу. Обернене завдання методу − це визначення
фізичних властивостей речовини або параметрів її молекул на основі
експериментально виміряного результату її взаємодії з
випромінюванням, полем чи потоком частинок. Фактично це завдання
полягає в інтерпретації результатів експерименту, одержаних фізичним
методом. 
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КласифікаціяКласифікація ффізичнихізичних методівметодів
дослідженнядослідження

nn ФізичніФізичні методиметоди аналізуаналізу поділяютьподіляють нана тритри групигрупи: : 
-- спектроскопічні, 
- ядерно-фізичні
- радіохімічні.

nn ЗЗ спектроскопічнихспектроскопічних методівметодів найбільшнайбільш поширеніпоширені атомноатомно--
адсорбційнийадсорбційний, , атомноатомно--флуоресцентнийфлуоресцентний тата атомноатомно--емісійнийемісійний
аналізаналіз..

nn ЗЗ ядерноядерно--фізичнихфізичних методівметодів найбільшнайбільш важливеважливе значеннязначення
маємає радіоактиваційнийрадіоактиваційний аналізаналіз. . ЗастосовуєтьсяЗастосовується ренгенографічнийренгенографічний
фазовийфазовий аналізаналіз, , масмас--спектроскопіяспектроскопія, , ренгенографіяренгенографія, , рентгенорентгено--
спектральнийспектральний, , рентгеноструктурнийрентгеноструктурний,, радіохімічнийрадіохімічний, , ядерноядерно--
фізичнийфізичний, , тата інін. . аналізианалізи, , аа такожтакож ядернийядерний магнітниймагнітний резонансрезонанс
((ЯМРЯМР), ), ядерноядерно--геофізичнігеофізичні методиметоди, , електроннийелектронний парамагнітнийпарамагнітний
резонансрезонанс ((ЕПРЕПР) ) тата інін. . 

nn ДоДо радіохімічнихрадіохімічних методівметодів належатьналежать методиметоди ізотопногоізотопного
розведеннярозведення..
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ФФізикоізико--хімічніхімічні методиметоди дослідженнядослідження
nn ОкремийОкремий класклас методівметодів складаютьскладають тактак званізвані методиметоди Фі́зико-хімі́чного ана́лізу --

методи дослідженнядослідження перетвореньперетворень речовиниречовини, , щощо базуютьсябазуються нана вивченнівивченні
залежностізалежності міжміж величинамивеличинами, , щощо характеризуютьхарактеризують фізичніфізичні властивостівластивості
рівноважноїрівноважної системисистеми, , тата їїїї хімічнимхімічним складомскладом. . РезультатиРезультати дослідженьдосліджень
зображаютьзображають нана графікуграфіку ««властивістьвластивість —— складсклад»». . ДоДо цьогоцього класукласу методівметодів
відносятьвідносять::

nn ТермогравіметричнийТермогравіметричний аналізаналіз -- методметод аналізуаналізу тепловихтеплових ефектівефектів, , фазовихфазових
переходівпереходів іі хімічниххімічних реакційреакцій, , якіякі відбуваютьсявідбуваються вв речовиніречовині припри змінізміні їїїї
температуритемператури.  .  

nn ХроматографіяХроматографія -- методметод адсорбційногоадсорбційного розподілурозподілу сумішейсумішей речовинречовин, , вв основіоснові
якогоякого лежитьлежить рухрух рідкоїрідкої абоабо газоподібноїгазоподібної фазифази досліджуваноїдосліджуваної речовиниречовини крізькрізь
шаршар сорбентусорбенту ((твердатверда нерухоманерухома фазафаза) ) зз сильносильно розвиненоюрозвиненою поверхнеюповерхнею

nn РефрактометріяРефрактометрія-- оптичнийоптичний методметод дослідженнядослідження речовинречовин, , щощо ґрунтуєтьсяґрунтується нана
явищіявищі заломленнязаломлення світласвітла границеюграницею розподілурозподілу двохдвох середовищсередовищ іі вимірюваннівимірюванні
показникапоказника заломленнязаломлення речовиниречовини, , якийякий єє йогойого специфічноюспецифічною характеристикоюхарактеристикою. . 

nn ПоляриметріяПоляриметрія -- оптичнийоптичний методметод дослідженнядослідження речовиниречовини, , вв основуоснову якогоякого
покладенопокладено вимірюваннявимірювання кутакута поворотуповороту площиниплощини поляризаціїполяризації
плоскополяризованогоплоскополяризованого світласвітла, , якеяке пройшлопройшло крізькрізь оптичнооптично активнуактивну речовинуречовину. . 

nn ЕлектрохімічніЕлектрохімічні -- ссукупністьукупність методівметодів якісногоякісного тата кількісногокількісного аналізуаналізу речовинречовин
шляхомшляхом аналізуаналізу процесівпроцесів, , щощо перебігаютьперебігають нана електродахелектродах абоабо уу
міжелектродномуміжелектродному просторіпросторі ізіз залученнямзалученням рядуряду вимірюванихвимірюваних параметрівпараметрів, , такихтаких якяк
електроднийелектродний потенціалпотенціал, , густинагустина струмуструму електродноїелектродної реакційреакцій, , кількістькількість електрикиелектрики
тата інін., ., значеннязначення якихяких пропорційніпропорційні концентраціямконцентраціям речовинречовин, , щощо визначаютьсявизначаються. . 
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РазвитокРазвиток уявленьуявлень пропро будовубудову атомаатома

АтомАтом згіднозгідно ТомсонуТомсону (1904 (1904 рр.) .) 
сскладаєтьсякладається зз еелектронлектроніівв, , 
зануренихзанурених вв попозитивнозитивно
зарязаряддженженуу ««сусумішміш»», , якаяка
компенсукомпенсуєє негативнінегативні зарядзарядии
еелектронлектроніівв

nn ЗаЗа РезерфордомРезерфордом (1911 (1911 рр.) :  .) :  
атоматом сскладаєтьсякладається изиз неневеликоговеликого
попозитивнозитивно ззаряаряддженогоженого ядраядра, , вв
яякокомуму зосередженазосереджена майжемайже всявся
масамаса атомаатома, , навколонавколо якогоякого
рухаютьсярухаються еелектронлектронии

ПідгрунтямПідгрунтям майжемайже всіхвсіх фізичнихфізичних методівметодів аналізуаналізу
речовиниречовини єє будовабудова їхїх атоміватомів
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МодельМодель атомаатома згіднозгідно БоруБору
nn ЗгідноЗгідно зз постулатамипостулатами БоруБору вв атоміатомі існуютьіснують

стаціонарністаціонарні станистани, , вв якихяких вінвін нене випромінюєвипромінює енергіюенергію. . 
ТакимТаким станамстанам відповідаютьвідповідають стаціонарністаціонарні орбітиорбіти рухуруху
електронівелектронів, , щощо нене супроводжуютьсясупроводжуються
випромінюваннямвипромінюванням електромагнітнихелектромагнітних хвильхвиль..

nn ПриПри переходіпереході електронаелектрона зз однієїоднієї стаціонарноїстаціонарної орбітиорбіти
нана іншуіншу випромінюєтьсявипромінюється ((поглинаєтьсяпоглинається) ) одинодин фотонфотон
зз енергієюенергією

hvhvnmnm== ((EEnn——EEтт))
щощо дорівнюєдорівнює різницірізниці енергійенергій відповіднихвідповідних станівстанів
((ЕЕnn іі ЕЕтт —— енергіїенергії стаціонарнихстаціонарних станівстанів атомаатома додо іі
післяпісля випроміненнявипромінення //поглинанняпоглинання). ). ПриПри ЕЕтт< < ЕЕnn
відбуваєтьсявідбувається випромінюваннявипромінювання фотонафотона ((перехідперехід
атомаатома зізі станустану зз більшоюбільшою енергієюенергією додо станустану зз
меншоюменшою, , тобтотобто перехідперехід електронаелектрона зз віддаленоївіддаленої
орбітиорбіти нана ближчуближчу), ), припри ЕЕтт>>ЕЕnn —— йогойого поглинанняпоглинання
((перехідперехід атомаатома вв станстан зз більшоюбільшою енергієюенергією, , тобтотобто
перехідперехід електронаелектрона нана більшбільш віддаленувіддалену відвід ядраядра
орбітуорбіту). ). НабірНабір імовірнихімовірних дискретнихдискретних частотчастот

vv=(=(EEnn——EEтт)/)/h h 
nn квантовихквантових переходівпереходів іі зумовлюєзумовлює лінійчастийлінійчастий спектрспектр

атомаатома. . 

БОР Нільс Хендрик Давид
7.10.1885 — 18.11.1962
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МодельМодель атомаатома воднюводню : : лінійчастийлінійчастий спектрспектр

nn ВсеВсе серіїсерії вв спектріспектрі атомаатома
воднюводню можутьможуть бутибути описаніописані
узагальненою формулою
Бальмера:

деде RR=1,09=1,09··10107 7 мм--11 –– стала
Рідберга; mm маємає вв кожнійкожній
данійданій серіїсерії постійнепостійне значеннязначення
((1, 2, 3...1, 2, 3...--ввизначаєизначає серіюсерію), ), 
nn -- приймаєприймає цілочисельніцілочисельні
значеннязначення, , починаючипочинаючи зз mm+1+1
((визначаєвизначає окреміокремі лініїлінії цієїцієї
серіїсерії).).

2 2

1 1( ),v R
m n

= -
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Модель атома водню

СальвадорСальвадор ДаліДалі
11.05.1904 11.05.1904 –– 23.11.1989 23.11.1989 

МодельМодель атомаатома воднюводню згіднозгідно
уявленуявленнямням ДаліДалі
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СпектроскопічніСпектроскопічні методиметоди

ЗагальнийЗагальний описопис
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КласифікаціяКласифікація спектроскопічнихспектроскопічних
методівметодів

nn ВВ більшостібільшості спектроскопічнихспектроскопічних методівметодів вимірюютьвимірюють
залежністьзалежність інтенсивностіінтенсивності опроміненняопромінення II, , щощо пройшлопройшло
черезчерез речовинуречовину абоабо розсіянерозсіяне речовиноюречовиною, , відвід частотичастоти νν, , 
тобтотобто визначаютьвизначають функціюфункцію II((νν).).

nn ККожнаожна речовинаречовина поглпоглинаєинає еелектромагнлектромагніітнетне опроміненняопромінення, , 
колколиванняивання якогоякого ммааютютьь строгострого визначенівизначені частотичастоти, , пприри
цьомуцьому змзмінюєтьсяінюється еенергнергіяія молекулмолекулии::

ΔΔЕЕ = = ЕЕкк –– ЕЕпп = = hhνν
деде ΔΔЕЕ –– зміназміна енеенергіїргії системсистемии;;
ЕЕкк іі ЕЕпп –– енергіяенергія системсистемии вв вихідномувихідному тата кінцевомукінцевому стстаніані;;
h h –– сталастала ПланкаПланка; ; νν –– частотачастота опроміненняопромінення..

nn ЯкщоЯкщо енергіяенергія кінцевогокінцевого станустану ЕЕкк вишевише заза енергіюенергію
початковогопочаткового станустану ((ΔΔЕЕ > 0), > 0), тото відбуваєтьсявідбувається поглинанняпоглинання
енергіїенергії, , припри ΔΔЕЕ < 0 < 0 –– енергіяенергія випромінюєтьсявипромінюється. . 

nn ПершийПерший випадоквипадок відповідаєвідповідає спектрам поглинання, , 
другийдругий –– спектрам випромінювання..



1515

ПідгрунтяПідгрунтя спектроскопічнихспектроскопічних методівметодів
ПоглПоглинанняинання еелектромагнлектромагніітноготного випромінюваннявипромінювання
поповв’’язаноязано зз переходомпереходом молекулмолекул речовиниречовини нана ббільшільш
високийвисокий еенергетичнергетичнийний рріівеньвень. . 
ВнутрВнутрішняішня еенергнергііяя молекулмолекул квантованаквантована, , томутому ккількістьількість
поглпоглинутоїинутої еенергнергіїії можеможе матимати ттіільклькии строгострого визначенівизначені
значензначеннняя. . ПоглПоглинаєтьсяинається випромінюваннявипромінювання ттіільклькии
оокремоїкремої частотичастоти іі лишелише вв томутому випадкувипадку, , коликоли квантквант
випромінюваннявипромінювання відповідаєвідповідає ррізниціізниці ммііжж двдвомаома
еенергетичнергетичниминими рріівнямивнями оопромінюваноїпромінюваної речовиниречовини. . 
ПереходамиПереходами мміжіж рріівнямивнями еенергнергіїії ЕЕкк іі ЕЕпп ««керуютькерують»»
правилаправила відборувідбору, , томутому нене всвсіі переходпереходии можливіможливі. . 
ОбластьОбласть іінтенсивногонтенсивного поглпоглинанняинання ввиипромінюванняпромінювання
назназииваваютьють полосою,  ,  аа сукупністьсукупність полосполос являєявляє
собоюсобою спектр поглинання. 
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ПідгрунтяПідгрунтя спектроскопічнихспектроскопічних методівметодів

nn ТакимТаким чиномчином:: коженкожен типтип змзмінін еенергетичнергетичнинихх рріівнейвней молекулмолекул
відбуваєтьсявідбувається вв оокремійкремій областобластіі частотчастот колколиваньивань. . ДДляля
дослідженнядослідження будовибудови молекулмолекул найнайчачастішестіше використовуютьвикористовують
областобластіі,, якіякі різнятьсярізняться еенергнергієюією квантквантіівв::

nn аа) ) нанайбільшейбільше еенергнергіїії потребуєпотребує збудзбудженняження еелектронлектроніівв, , цяця еенергнергііяя
відповідаєвідповідає випромінюваннювипромінюванню вв ультрафіолетовій і видимій
області ((еелектронналектронна спектроскопспектроскопііяя););

nn бб) ) меншменшіі вивитраттратии еенергнергіїії необхнеобхідніідні длядля змінизміни колколивальнихивальних рріівнейвней
молекулмолекул, , повпов’’язанихязаних ізіз змзміноюіною довжинидовжини звзв’’язківязків тата кутівкутів мміжіж
атомамиатомами; ; тактакіі змзміниіни ввикликаютьикликають поглинанняпоглинання вв іінфранфрачервонійчервоній
областобластіі ((колколивальнаивальна спектроскопспектроскопііяя););

nn вв) ) щеще меншаменша еенергнергііяя необхнеобхіднаідна длдляя переорпереорієнтаціїієнтації спспіінніівв ядерядер,, їїїї
можнаможна ввикликатиикликати квантамиквантами радіочастотного
випромінювання ((спектроскопспектроскопііяя ядерногоядерного магнмагніітноготного
резонансрезонансуу).).
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Діаграма типових рівней енергії ілюструє головні стани і перший
збуджений стан в атомі або молекулі. Коливальні рівні головного
стану надано тонкими горизонтальними лініями. Перехід між двома
коливальними рівнями показано короткою стрілкою. Можливий
перехід між нижнім рівнем основного стану і четвертим рівнем
першого збужденого стану показано довгою стрілкою. 

Електронні і коливальні переходи в атомі або
молекулі

УФ-опромінення

ІЧ-опромінення
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Електромагнітні коливання

1              10            102 103 104 105 106 107

Рентгенівське УФ- і видиме Інфрачервоне Мікрохвильове Радіохвилі

Довжина хвилі випромінювання, Å

Електронні переходи Коливальні і обертові Ядерні

Зменшення енергії випромінювання, що падає

Абсорбційна

спектроскопія
ІЧ спектроскопія і

розсіювання
Мандельштама-Рамана

ЯМР

E = h c / λ E = h ν

λ

H

Довжина хвилі

H

E

E
Напрямок

розповсюдження
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ФізичніФізичні явищаявища, , щощо виникаютьвиникають припри взаємодіївзаємодії електроногоелектроного
пучкапучка зз обоб’’єктомєктом, , тата схемасхема їхїх реєстраціїреєстрації

nn 11-- первиннийпервинний пучокпучок електронівелектронів
nn 22-- детектордетектор вториннихвторинних
електронівелектронів

nn 33-- детектордетектор рентгенівськихрентгенівських
променівпроменів

nn 4 4 –– детектордетектор відбитихвідбитих
електронівелектронів

nn 55-- детектордетектор світловогосвітлового
випромінюваннявипромінювання

nn 66-- детектордетектор електронівелектронів, , якіякі
пройшлипройшли черезчерез зразокзразок

nn 77-- контрольконтроль наведеногонаведеного струмуструму
nn 8 8 –– реєстраціяреєстрація струмуструму
електронівелектронів, , щощо пройшлипройшли зразокзразок

nn 9 9 -- реєстраціяреєстрація струмуструму
електронівелектронів, , поглинутихпоглинутих зразкомзразком
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ХарактеристикиХарактеристики спектроскопічнихспектроскопічних методівметодів

Зміна енергетичного стану спінів
ядер і електронів (ЯМР, ЕПР, ЯКР)

10-7-10-5109-106102-104Короткі хвилі

Коливання атомів у кристалічних
гратках (обертальні спектри)

10-5-10-31011-101010-2-102Мікрохвильове

Коливання атомів у молекулі
(ІЧ і КР спектроскопія)~ 10-1

~ 10-2
1014-1013

1013-1011
~ 10-4

10-4-10-2

Інфрачервоне
- ближнє
- дальнє

-//- (УФ-спектроскопія)~ 108·1014- 10144·10-5-8·10-5Видиме

Зміна енергетичного стану
зовнішніх електронів
(УФ-спектроскопія)

~ 102

~ 10
3·1016-1015

1015-8·1014
10-6-2·10-5

2·10-5-4·10-5

Ультрафіолетове
- дальнє
- ближнє

Зміни енергетичного стану
внутрішніх електронів атомів
(рентгеноскопія)

102-1051019-101610-8-10-6Рентгенівське

Зміни в енергетичному стані
ядер (γ - резонанс)

~ 1071020-101810-10-10-8Гамма промені

Процеси, що відбуваються
з частинками (метод) 

Енергія
переходу
Е, еВ

Частота
ν, Гц

Довжина
хвилі λ, см

Випромінювання
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ЕкспериментальніЕкспериментальні методиметоди визначеннявизначення
структуриструктури молекулмолекул

nn ДляДля визначеннявизначення структуриструктури
молекулмолекул застосовуютьзастосовують тактак
званізвані ““параметри
молекул”, додо якихяких
відносятьвідносять довжину
зв’язків міжміж парамипарами
атоміватомів АВАВ тата кути між
зв’язками. 

nn ВажливимВажливим елементомелементом
структуриструктури молекулмолекул єє
наявністьнаявність симетрії, , 
сукупністьсукупність характеристикхарактеристик
якоїякої ((площаплоща симетріїсиметрії, , вісьвісь
симетріїсиметрії деякогодеякого порядкупорядку, , 
дзеркальнодзеркально--поворотнаповоротна вісьвісь
деякогодеякого порядкупорядку, , центрцентр
симетріїсиметрії) ) можеможе матимати лишелише
визначенівизначені комбінаціїкомбінації , , якіякі
обоб’’єднуютьєднують вв тактак званізвані
точковіточкові групигрупи іі вносятьвносять
додо числачисла необхіднихнеобхідних
елементівелементів, , щощо визначаютьвизначають
тимтим чичи іншиміншим методомметодом.  .  ++++ЯМРЯМР

++--ДипольніДипольні моментимоменти

++++ДифракціяДифракція нейтронівнейтронів

++++ДифракціяДифракція рентгенівськихрентгенівських
променівпроменів

++++ДифракціяДифракція електронівелектронів

++--КоливальніКоливальні спектриспектри КРКР

++++ОбертальніОбертальні спектриспектри КРКР

++--КоливальніКоливальні спектриспектри

++++ОбертальніОбертальні спектриспектри

СиметріяСиметрія
молекулимолекули

ПараметриПараметри
молекулимолекули

МетодМетод
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СпектрофотометрСпектрофотометр СС –– 115 115 ПКПК
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ЕлектроннаЕлектронна мікроскопіямікроскопія

СЕМСЕМ, , РЕМРЕМ, , АСМАСМ
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Електронна мікроскопія
Довжина хвилі електрона залежить

від прискорюючого потенціалу

і довжина хвилі електронів, 
прискорених в полі 90 кV, 
дорівнює 0.04 Å, тобто набагато
коротша, ніж довжина хвилі
рентгенівских променів, тому за
допомогою електронної
мікроскопії можна одержати
роздільну здатність краще, ніж з
дифракції рентгенівських
променів.

U
5.12

=l

СпрощенаСпрощена схемасхема РЕМРЕМ
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Оптична система електронного мікроскопу

Чотири головні відміни оптичного
мікроскопу (ОМ) від
електронного (ЕМ)

1) Електрони сильно поглинаються
повітрям. Через це, на відміну від
оптичного мікроскопу, зразок в ЕМ
завжди повинен знаходитися в
глибокому вакуумі.

2) Збільшення в ЕМ може змінюватись за
рахунок зміни струму, що тече через
лінзи; в оптичному мікроскопі
збільшення для даної лінзи є сталим.

3) Через особливості будови зображення
сьгодняшні електромагнітні лінзи
працюють при дуже малій апертурі
(0.0005), що зумовлює практичну межу
розділення близько 4Å (0,4 нм).

4) В електромагнітних лінзах у тій чи іншій
степені в присутня аберрація

Конденсорна лінза

Зразок

Об’єктив

Проміжна лінза

Дифракційна лінза

Проекційна лінза

Флуоресцентний екран або
фотопластинка

Нить накалу

Анод

Електронна
пушка
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ЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ
ВИСОКОЇ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ

ЕМ зображення YBa2Cu3O7-x
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РАСТРОВА
ЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ

(REM)

Приклад структури зламу поверхні
композитного матеріалу на основі B-Al
сплавів. Видно волокна B, осадженого
на тонкі волокна W, і структуру
матриці сплаву B-Al. Волокно має
достатньо складну структуру - в центрі
розташована тонка нитка з чистого W, 
по периферії - бориди вольфраму, а
на поверхні існує шар чистого B. 
Матеріал матриці щільно обіймає
волокна боридів вольфраму.
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Електронно-мікроскопічні світлини покриттів Co-Mo, 
осаджених імпульсним струмом густиною : 3 (а, б) і

8 (в) А/дм2. Збільшення x2000

аа бб вв
СкладСклад покриттівпокриттів ((атат. %). %)

CoCo –– 99,7                    99,7                    CoCo –– 87,1                         87,1                         Co Co –– 90,5 90,5 
MoMo –– 0,3                     0,3                     MoMo –– 12,9                          12,9                          MoMo –– 9,59,5
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АтомноАтомно--силовасилова мікроскопіямікроскопія (AF(AFММ))
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33DD--картикарти поверхніповерхні сплавівсплавів CoCo--WW заза
данимиданими атомноатомно--силовоїсилової мікроскопіїмікроскопії
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АСМАСМ мікроскопіямікроскопія поверхніповерхні сплавівсплавів CoCo--WW
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АСМАСМ поверхніповерхні сплавівсплавів CoCo--WW


