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ABSTRAKT 
Předkládaná práce se zabývá vývojem komplexní modulární ultravakuové aparatury na 

bázi ultravakuového rastrovacího elektronového mikroskopu UHV SEM. Zaměřuje se 

především na konstrukční návrh zařízení, který je přizpůsoben požadavkům ultravakua, 

omezení mechanických vibrací a vědecko-výzkumným aplikacím. Komplexní UHV SEM 

aparatura je určena pro přípravu, pozorování a modifikaci nanostruktur in situ. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

UHV, ultravakuum, SEM, rastrovací elektronový mikroskop, mikroskopie, AES, 

SAM, ultravakuový systém 

 

ABSTRACT 
The thesis deals with the development of complex modular ultra-high vacuum system 

based on ultra-high vacuum scanning electron microscope UHV SEM. This discourse 

focuses primarily on engineering design of the system, which is underlying demands of 

ultra-high vacuum, limitation of mechanical vibrations and future R&D applications. The 

device is designed for preparing, observing and modifying of nanostructures in situ.  

 

KEYWORDS 

UHV, Ultra-High Vacuum, SEM, scanning electron microscope, microscopy, AES, 

SAM, Ultra-High Vacuum system 
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0  ÚVOD 

Podmínky ultravysokého vakua (UHV, Ultra-High Vacuum) jsou nezbytnou součástí 

vývoje a výzkumu povrchů materiálů na atomární úrovni a v nanometrovém měřítku. 

Zařízení, které kombinuje metody pro tvorbu, analýzu a modifikaci nanostruktur v čistém 

prostředí ultravysokého vakua, se tak může stát velice užitečným komplexním vědeckým 

nástrojem.  

Předmětem této práce je vývoj takového zařízení. Jedná se o komplexní modulární 

systém založeném na bázi rastrovacího elektronového mikroskopu – UHV SEM. Zařízení 

je vyvíjeno v rámci spolupráce firmy Tescan Brno s.r.o., Ústavu fyzikálního inženýrství 

na FSI VUT v Brně a Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR. Komplexnost 

zařízení vyžadovala při jeho návrhu odborné znalosti z různých oborů fyziky 

a konstrukce. Jeho vznik byl podpořen projektem s názvem Platforma pokročilých 

mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie (AMISPEC, 

Advanced MIcroscopy and SPECtroscopy Platform) Technologické agentury České 

republiky (TAČR).  

V první části práce je stručně popsán rastrovací elektronový mikroskop (SEM, 

Scanning Electron Microscope). V této části se zájemce seznámí s historií SEM, s jeho 

uspořádáním a využitím elektronů pro zobrazování povrchu vzorku. Jsou zde uvedeny 

základní typy detektorů, které zaznamenávají generované signály nesoucí informace 

o topografii a chemickém složení zkoumaného vzorku.  

Zbylá část textu popisuje samotný vývoj zařízení UHV SEM. Nejprve jsou vymezeny 

cíle práce a zhodnocení aktuálního stavu řešení s ohledem na existující konkurenční 

zařízení. Následuje prvotní konstrukční návrh. Ve zbylém textu je uveden popis 

aktuálního stavu zkonstruovaného funkčního vzorku a vyrobeného prototypu UHV SEM. 

Jednotlivé konstrukční subcelky rozdělené podle cílů práce jsou popsány samostatně. 

Podkapitoly jsou zaměřeny na stručný popis mechanických částí a jejich prostorové 

uspořádání (tj. začlenění do komplexního systému UHV SEM).  

Před závěrečnou částí je kapitola popisující příklady aktuálních aplikací zařízení UHV 

SEM, které byly zpracovány v rámci výzkumné činnosti na zařízení. 

Na závěr je nastíněn další vývoj komplexního zařízení UHV SEM i jeho jednotlivých 

částí. Jsou zde uvedeny některé poznatky z montáže a testování prvního funkčního vzorku 

a rovněž je zde popsáno i využití těchto poznatků při konstrukci a výrobě prototypu.   



 4 

  



 5 

1  RASTROVACÍ ELEKTRONOVÝ MIKROSKOP 

Tato kapitola stručně popisuje princip a skladbu SEM a zabývá se základními typy 

detektorů pro záznam obrazu. Uvedené detektory jsou předmětem práce a byly 

modifikovány pro použití v UHV.  

 

1.1 HISTORIE SEM 

Prvním zařízením, které bychom mohli považovat za předchůdce mikroskopu, je 

pravděpodobně vynález nizozemského výrobce brýlí a brusiče Zachariase Janssena, který 

na přelomu 16. a 17. století vynalezl se svým otcem přístroj určený ke zvětšování 

předmětů pro lidi se slabým zrakem. Jejich přístroj umožňoval maximálně devítinásobné 

zvětšení. Galileo Galilei Janssenův vynález vylepšil a využil ho k pozorování mravenčího 

oka. Zpočátku byly mikroskopy vedlejším produktem při zkoumání a vývoji teleskopů.  

Jedním z prvních, kdo používal mikroskop ke zkoumání mikrosvěta, byl nizozemský 

obchodník a přírodovědec Anton van Leeuwenhoek. V roce 1676 sestrojil jednoduchý 

světelný mikroskop, kterým objevil bakterie a červené krvinky. Přestože jeho mikroskopy 

obsahovaly jen jednu čočku, dosahovaly zvětšení až 270× [1]. V druhé polovině 

17. století anglický fyzik a chemik Robert Hooke sestrojil složený mikroskop, který byl 

sestaven z více čoček, a teprve až koncem 19. století vyústil vývoj světelných mikroskopů 

v moderní konstrukci, jak ji známe dnes. 

Ve 30. letech 20. století dosáhl světelný mikroskop své teoretické hranice rozlišení. 

Tato hranice je definována vlnovou délkou použitých vln a jejich difrakčním limitem. 

Maximální teoretické zvětšení je 2 000násobné a rozlišení 0,2 µm [2]. Pro dosažení 

lepšího zvětšení a rozlišení bylo potřeba vyvinout nový typ mikroskopu, který by 

pracoval s menší vlnovou délkou. To vedlo k vývoji elektronových mikroskopů. První typ 

elektronového mikroskopu byl tzv. prozařovací elektronový mikroskop, o jehož vývoj se 

v roce 1931 zasloužili Max Knoll a Ernst Ruska. Max Knoll publikoval myšlenku 

rastrovacího elektronového mikroskopu o 4 roky později a roku 1942 skupina amerických 

vědců (V. K. Zworykin a kol.) popsala a sestrojila skutečný SEM s rozlišením 50 nm 

a zvětšením 8 000× [3, 4]. Dnešní SEM mají rozlišení okolo 1 nm a zvětšení 1 000 000×. 

 

 

1.2 POPIS A PRINCIP SEM 

Schéma popisující princip rastrovacího elektronového mikroskopu je znázorněno na 

obr. 1.1. Toto schéma lze rozdělit do tří částí: zdroj elektronů, elektronová optika 

a detekce signálu.  

Zdroj elektronů se skládá z katody, z níž jsou emitované elektrony urychleny napětím 

(zpravidla) 1−50 kV mezi katodou a anodou. Průměr svazku elektronů v blízkosti zdroje 

je 10−50 µm pro žhavené katody a 1−100 nm pro FEG (Field Emission Gun) [5]. 

V případě termoemise prochází svazek mezi katodou a anodou skrze Wehneltův válec, 

kde dochází k prostorovému ořezání svazku na velikost otvoru anody. Různé typy zdrojů 

elektronů a katod jsou popsány v části 1.2.1. 
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Elektronový svazek dále prochází částí s elektronovou optikou, kde je fokusován 

soustavou elektromagnetických čoček (kondenzorů), kde se zmenší jeho průměr na 

1−10 nm, což je průměr svazku v okamžiku dopadu na vzorek. Pomocí kondenzorových 

čoček lze také nastavit proud dopadajících elektronů v rozsahu desítek pikoampér až 

desítek nanoampér [5]. Pod kondenzorovou částí se nacházejí rastrovací cívky, které 

vychylují svazek a umožňují tak rastrování po povrchu vzorku. Před dopadem elektronů 

na vzorek prochází svazek objektivovou čočkou tvořící výsledný tvar svazku [5]. 

 

 
Obr. 1.1 Schéma rastrovacího elektronového mikroskopu [5]. 

 

Obraz vzniká rastrováním dopadajících elektronů po povrchu vzorku řádek po řádku. 

V každém bodě jsou detekovány generované signály a digitálně zpracovány ve výsledný 

obraz. V obr. 1.1 je schematicky znázorněna detekce signálů sekundárních elektronů (SE, 

Secondary Electrons), zpětně odražených elektronů (BSE, Backscattered Electrons), 

detekce rentgenového záření (X-ray) a měření proudu indukovaného elektronovým 

svazkem (EBIC, Electron Beam Induced Current). Vznik signálů je popsán v části 1.2.2 

a jednotlivé detektory jsou popsány v části 1.3. 

 

1.2.1 Zdroje elektronů 

Tato část popisuje běžně používané typy zdrojů elektronů (katod) v elektronových 

mikroskopech. Stručné srovnání vlastností popsaných zdrojů elektronů je v tab. 1.1. 
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Wolframová katoda 

Zdrojem elektronů je žhavené wolframové vlákno s průměrem ≈ 0,1 mm. Při protékání 

elektrického proudu vláknem dochází k termoemisi elektronů. Výhodou je relativně 

vysoký provozní tlak, který se pohybuje v řádu 10-2 Pa. Nevýhodou je vysoká provozní 

teplota (2 500−3 000 K), nízká životnost, malý proud elektronů a nízké dosažitelné 

rozlišení. 

 

LaB6 

Katoda LaB6 (Lanthanum-Hexaborid) je v porovnání s wolframovou katodou poměrně 

stabilním zdrojem elektronů s vyšším proudem při nižších teplotách (1 400−2 000 K). 

Výhodou je vyšší životnost, jas a zlepšení rozlišení napříč celým rozsahem urychlovacích 

napětí. Díky vyšší emisi elektronů je katoda LaB6 vhodná pro analytické aplikace [6, 7]. 

 

Schottkyho katoda 

Schottkyho katoda se řadí mezi termo-autoemisní zdroje, jedná se o aktivovanou 

žhavenou katodu. Aktivace spočívá v nanesení vrstvy ZrO na wolframové leptané vlákno 

(hrot s poloměrem 0,1−1 µm), čímž se sníží výstupní práce elektronů. Výstupní práce je 

dále snížena žhavením katody na teplotu přibližně 1 800 K. Samotné elektrony jsou 

z povrchu katody extrahovány pomocí elektrického pole. Výhodou Schottkyho katody je 

dlouhá životnost (>2 000 hodin) a vysoký emisní proud (50−100 µA). Požadovaný 

provozní tlak je v řádu 10-6 Pa [6].  

 

Autoemisní katoda 

Autoemisní katody jsou tvořeny studeným vláknem s hrotem emitující elektrony 

pomocí silného elektrického pole, které se označuje FEG (Field Emission Gun). Hrot je 

vyleptán do špičky s vrcholovým poloměrem jednotek µm. Autoemisní katody mohou 

pracovat za pokojové teploty, ale aby se minimalizovala adsorpce částic ze zbytkové 

atmosféry, je katoda žhavena na provozní teplotu v rozsahu 1 000−1 500 K. Výhodou 

autoemisních zdrojů je jejich vysoká proudová hustota, vysoké rozlišení a dlouhá 

životnost (>2 000 hodin). Nevýhodou je požadavek na provozní tlak na úrovni UHV, tj. 

tlak v řádu 10-8 Pa a lepší. 

Tab. 1.1 Vlastnosti zdrojů elektronů používaných v SEM [6]. 

Typ katody 

Hustota proudu 

při 100 kV 

(A cm-2sr-1) 

Emisní 

proud 

(µA) 

Provozní 

teplota  

(K) 

Životnost 

(hodin) 

Provozní 

tlak 

(Pa) 

Wolframová 

katoda 
5×105 100 2 700 40−80 10-2 

LaB6 7×106 50 1 900 200 10-4 

Schottkyho 

katoda 
107−108 50−100 1 800 >2 000 10-6 

FEG 2×109 10 300 >2 000 10-8 
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1.2.2 Interakce elektronů se vzorkem 

Tato podkapitola se zabývá popisem chování částic, které jsou generovány ze vzorku 

po dopadu primárních elektronů, a jejich vzájemnou interakcí. Před dopadem 

elektronového svazku na povrch vzorku se elektrony označují jako primární elektrony 

(PE). Při dopadu na povrch vzorku dochází k vzájemné interakci PE s atomovou 

strukturou zkoumaného vzorku. Generované částice se mohou lišit například svou energií, 

hmotností nebo třeba spinem. Různé částice nesou odlišné informace o zkoumaném 

vzorku, mluvíme tak o různých signálech. 

Oblast, do které jsou PE schopny proniknout a interagovat s atomy látky zkoumaného 

vzorku, se nazývá interakční oblast. Tvar a velikost interakční oblasti závisí na energii 

a úhlu dopadu PE, ale také na materiálu zkoumané látky [8]. Hloubka interakční oblasti je 

vyjádřena vztahem 1.1. 

 

 

kde E (keV) je energie PE, A (g/mol) je atomová hmotnost zkoumané látky, S (g/cm3) je 

hustota zkoumané látky a Z je atomové číslo zkoumané látky. Hloubka interakční oblasti 

R je obvykle 0,1−10 µm. Hloubka, ze které jsme schopni získat informace o zkoumaném 

vzorku (tzv. informační hloubka, obr. 1.2), je podstatně menší [8].  

 
Obr. 1.2 Interakce primárních elektronů (PE) se zkoumaným vzorkem. Znázornění 

hloubky interakční oblasti R (světle šedá) a hloubky informační, která je podstatně menší 

(tmavě šedá pro BSE a černá pro SE). Detekované SE a AE s nízkou energií pocházejí 

z tenké povrchové vrstvy (šrafováno). Zobrazeno pro kolmý dopad PE [5]. 

 
𝑅 =

0,0276 𝐴 𝐸1,67

𝑆 𝑍0,0889
 µm, 1.1 
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Při průniku PE pevnou látkou dochází k pružným a nepružným srážkám. Při pružných 

srážkách se mění směr pohybu elektronů, ale celková kinetická energie srážejících se 

částic se zachovává. Pružné interakce mohou být mechanismem vzniku zpětně 

odražených elektronů (BSE, Backscattered Electrons). BSE vzniklé vícenásobnými 

pružnými srážkami vedoucími k malému poklesu jejich původní energie jsou označovány 

jako nízkoztrátové elektrony (LLE, Low-Loss Electrons). LLE podstoupily pouze pružné 

srážky, nebo nanejvýše jednu velkoúhlovou nepružnou srážku [5]. Někdy bývá 

mechanismus vzniku LLE označován jako kvazielastická interakce [9, 10].  

V případě nepružných srážek dochází ke změně směru pohybu i mechanické energie 

částic účastnících se srážky. Když dojde při srážce PE s atomem vzorku k jeho ionizaci, 

vznikají rovněž sekundární elektrony (SE, Secondary Electrons). Pokud se primárním 

elektronům i v případě jejich nepružných srážek podaří opět dosáhnout povrchu vzorku, 

mohou být detekovány jako BSE. Sekundární elektrony mohou vznikat interakcí zpětně 

odražených (primárních) elektronů s atomy při jejich návratu k povrchu vzorku. 

U nepružné srážky dochází v elektronovém obalu atomu k excitaci elektronu na vyšší 

energiovou hladinu (poté při návratu elektronu zpět do jeho základního stavu může být 

vyzářen foton s energií odpovídající rozdílu energiových hladin excitovaného 

a základního stavu). Po excitaci elektronu alternativně může dojít k předání energie 

vzniklé při tzv. nezářivém přechodu zpět jinému elektronu ve vyšší energiové hladině, 

který opustí vzorek jako tzv. Augerův elektron (AE). Tyto elektrony mají 

charakteristickou energii odlišnou pro různé elektronové konfigurace chemicky odlišných 

atomů a nesou tak informaci o chemickém složení látky. 

V případě, že je tloušťka zkoumaného vzorku menší než hloubka interakční oblasti R, 

prochází PE vzorkem a mohou být detekovány jako tzv. prošlé elektrony (TE, 

Transmitted Electrons). 

Dále vzniká elektromagnetické záření vlnových délek v oblasti viditelného, 

ultrafialového a infračerveného spektra. Obecně se tento jev nazývá luminiscence. 

V případě SEM, kdy je vzorek bombardován elektrony, se emise fotonů 

charakteristického a brzdného záření daného materiálu (vzorku) nazývá 

katodoluminiscence (CL, Cathodoluminescence). 

Generované elektrony mají různé energie (obr. 1.3). Kinetická energie sekundárních 

elektronů a Augerových elektronů je malá (1−100 eV), proto jim četné nepružné srážky, 

ke kterým případně dochází ve větší hloubce vzorku, zabrání dosáhnout povrchu a tím 

znemožní i jejich následnou detekci. SE a AE, které mohou být „úspěšně detekovány“, 

pocházejí tak pouze z tenké povrchové vrstvy zkoumaného vzorku, řádově o tloušťce jen 

několika nanometrů [5]. Elektrony s energií menší než 50 eV jsou označovány jako SE 

a elektrony s energií vyšší jako BSE. AE mají energie v řádu 1 keV v oblasti BSE 

(v energiovém spektru zpětně odražených elektronů tak tvoří charakteristické píky). BSE 

tvoří široké spektrum energií podle toho, jestli se jednalo o pružné srážky (E = eU), nebo 

v případě nepružných srážek ztrácely energii. Nepružné srážky BSE mohou vést rovněž 

ke vzniku fononů a plazmonů [11]. V blízkosti energií PE je patrný pík tvořen LLE (Low-

Loss Electrons). V literatuře [12] se energie LLE definuje jako 90 % až 100 % energie 
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PE. Při urychlovacích napětích PE v jednotkách až několika desítek kV mohou BSE 

pocházet z podstatně větších hloubek než sekundární elektrony a Augerovy elektrony. 

 

1.3 DETEKTORY 

V této části jsou popsány základní používané typy detektorů v rastrovacích 

elektronových mikroskopech. Tyto principy a konstrukční uspořádání byly využity pro 

návrh ultravakuových verzí SE a BSE detektorů, které byly vyvinuty v rámci této práce. 

 

1.3.1 Detektor sekundárních elektronů (SED) 

K detekci SE se nejčastěji používá detektor typu Everhart-Thornley (obr. 1.4). 

Detektor se skládá z extrakční mřížky, na kterou je přiveden kladný potenciál 

100−500 V a která tak „sbírá“ SE z okolí vzorku pohybující se směrem k detektoru. 

Elektrony jsou poté urychleny směrem na scintilátor, který je na potenciálu až 10 kV. 

Scintilátor je napařen tenkou vodivou hliníkovou vrstvou. Extrakční mřížka na daném 

potenciálu zamezuje vystoupení elektrického pole od scintilátoru ven z detektoru. Při 

dopadu elektronů na scintilátor jsou emitovány fotony. Vlnová dálka emitovaných fotonů 

závisí na použitém scintilačním krystalu, rozšířený je YAG:Ce (cerem dopovaný 

monokrystal Y3Al5O12 ). Fotony jsou vedeny světlovodem na fotonásobič, kde jsou opět 

převedeny na elektrický signál. Po průchodu elektronů dynodovou kaskádou je signál 

dostatečně zesílen. 

 
Obr. 1.3 Energiové spektrum elektronů generovaných ze vzorku po dopadu PE o energii 

E = eU [5]. 
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Obr. 1.4 Schéma detektoru typu Everhart-Thornley pro záznam SE a BSE signálu. [5] 

 

Pokud ale na mřížku přiložíme záporný potenciál, jsou pomalé SE od detektoru 

odpuzovány. Jen elektrony o vyšší energii, tedy BSE, mohou proletět záporným polem 

buzeným extrakční mřížkou a dopadnout na scintilační krystal. Tento detekční mód je 

málo efektivní kvůli malému sběrnému úhlu BSE. 

Získaný signál SE odpovídá topografii vzorku (obr. 1.6 vlevo). Na obr. 1.5 je zobrazen 

komerční SE detektor firmy Tescan Brno s.r.o.  

 
Obr. 1.5 Detektor sekundárních elektronů (SED) firmy Tescan Brno s.r.o. Na obrázku 

není zobrazen fotonásobič a elektronika. S dovolením firmy Tescan Brno s.r.o. 
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Obr. 1.6 Řízené tuhnutí slitiny NiAlMo, 15 kV, SE detektor vlevo zobrazuje 

topografický kontrast a BSE detektor vpravo zobrazuje ve stejné místě vzorku 

materiálový kontrast. Zobrazeno na mikroskopu Tescan LYRA3. 

 

1.3.2 Detektor zpětně odražených elektronů (BSED) 

Kromě výše popsaného detektoru typu Everhart-Thornley se používají pro detekci 

BSE scintilační (obr. 1.7) nebo polovodičové (obr. 1.8) detektory. 

V případě scintilačního detektoru mají BSE dostatečnou energii pro vyražení fotonů ze 

scintilátoru, nemusejí být nijak urychlovány. Pracovní pozice BSE detektoru závisí na 

umístění vzorku vůči objektivu (obr. 1.10): nejčastější se BSE detektor nachází mezi 

objektivem a vzorkem (na spodní straně objektivu nad vzorkem). Při kolmém dopadu PE 

je nejpravděpodobnějším směrem, do kterého bude BSE emitován, směr normály 

k povrchu v daném bodě vzorku. Jedná se o Lambertův kosinový zákon [13]. 

 
Obr. 1.7 Scintilační BSE detektor firmy Tescan Brno s.r.o. Vlevo je zobrazen detail 

scintilačního krystalu YAG:Ce umístěného na světlovodu. S dovolením firmy Tescan 

Brno s.r.o. 
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Obr. 1.8 Polovodičový BSE detektor firmy Tescan Brno s.r.o. Vlevo je zobrazeno 

uspořádání polovodičových diod do 4kvadrantu. S dovolením firmy Tescan Brno s.r.o. 

 

Počet detekovaných elektronů za čas (intenzita signálu) je závislá na atomovém čísle 

Z zkoumané látky (obr. 1.11). Pokud je tedy signál BSE detekován symetricky okolo 

svazku (obr. 1.9 a, b), je získán materiálový kontrast. Materiálový kontrast je například 

zobrazen na obr. 1.6 vpravo. V případě nesymetrické detekce BSE (obr. 1.9 c, d) se jedná 

o silný topografický kontrast s bočními stíny. Polovodičové detektory se skládají 

z několika polovodičových segmentů (obr. 1.8 vlevo), které jsou rozmístěny radiálně 

okolo svazku PE a umožňují nesymetrickou detekci. Jsou-li signály snímány stejně ze 

všech segmentů (tj. symetricky), je obdržen materiálový kontrast; pokud jsou elektrony 

detekovány pouze segmenty z jedné strany svazku, jedná se o topografický kontrast. 

Polovodičové detektory tak umožňují získat obě informace najednou [5, 14]. 

 

 
 

Obr. 1.9 Způsoby detekce BSE polovodičovým detektorem uspořádaným do 4kvadrantu 

pro získání různých druhů informací o zkoumaném vzorku. Dvojice obrázků a) a b) 

zobrazuje symetrickou detekci, jedná se tedy o materiálový kontrast. Na obrázcích c) a d) 

je zobrazena nesymetrická detekce, jedná se tak o topografický kontrast.  
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Obr. 1.10 Možnosti umístění scintilačních detektorů pro detekci BSE. Varianta c) je 

vhodná i pro umístění polovodičového detektoru [5]. 

 

 

 
Obr. 1.11 Závislost relativního množství η BSE (vzniklých dopadem jednoho PE) na 

atomovém čísle Z. Zobrazeno pro různé energie PE, plná čára pro 10 keV a čárkovaná pro 

49 keV [14]. 
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2  METODY A TECHNIKY POUŽÍVANÉ V UHV 

Tato část se zabývá stručným popisem metod a technik uvažovaných pro 

zakomponování do zařízení UHV SEM vyvíjeného v rámci této práce. Uvedené metody 

a techniky jsou v kombinaci s elektronovým svazkem SEM velice žádané a přináší široké 

možnosti použití v oblasti vědeckého vývoje a výzkumu. 

 

2.1 FIB 

Fokusovaný iontový svazek (FIB, Focused Ion Beam) je technika používaná pro 

modifikaci povrchů pomocí kladných iontů. Nejčastěji používané zdroje iontů jsou 

takzvané LMIS (Liquid Metal Ion Sources), především zdroje iontů galia (Ga). Další 

používané zdroje pro FIB jsou například xenonové (Xe), zlaté (Au) a iridiové (Ir). Ionty 

jsou typicky urychlovány napětím 1–50 keV, proud iontů ve svazku dosahuje 

u moderních FIB až desítky nanoampér. Průměr stopy svazku na vzorku dosahuje 

obvykle několik nanometrů. [15, 16] 

 

2.2 GIS 

Systém vstřikovacích jehel (GIS, Gas Injection System) umožňuje připouštět plyn 

(prekurzor) do blízkosti místa pracovního bodu (povrchu vzorku). Ve spojení s SEM 

a FIB je GIS důležitou technikou k přípravě řezů vzorků a lamel [17]. GIS lze využít ke 

zvýšení odprašovací rychlosti u metody FIB nebo k selektivnímu leptání.  

 

2.3 MBE 

Pro depozici monokrystalických vrstev lze použít molekulární epitaxní růst (MBE, 

Molecular Beam Epitaxy). Předností této metody je relativně vysoká depoziční rychlost 

(cca 3 000 nm/h). Depozice probíhá bez nosného plynu a v prostředí UHV, tím vzniká 

vrstva o vysoké čistotě. [18, 19] 

 

2.4 AES 

Spektroskopie Augerových elektronů (AES, Auger Electron Spectroscopy) je technika 

využívající nízkoenergiové elektrony, Augerovy elektrony (viz část 1.2.2), k chemické 

analýze zkoumaného vzorku. Jedná se o povrchovou metodu (do hloubky 5 nm) s velkým 

laterálním rozlišením (< 8 nm) [20]. Spojení se SEM je z pohledu aplikací velice 

atraktivní, zařízení kombinující tyto dvě techniky se označují SAM (Scanning Auger 

Microscope) [21].   
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3  VÝVOJ KOMPLEXNÍHO ZAŘÍZENÍ UHV SEM 

Vývoj komplexního zařízení UHV SEM spadal do projektu AMISPEC (Platforma 

pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie), 

který byl financován z veřejných zdrojů Technologickou agenturou České republiky 

(TAČR) a neveřejnými zdroji firmami Tescan Brno, ON Semiconductor a Optaglio. 

Řešitelský tým UHV SEM se skládal z odborníků na elektronovou mikroskopii z firmy 

Tescan Brno s.r.o., odborníků na UHV a SPM z Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT 

v Brně a odborníků na nízké teploty z Ústavu přístrojové techniky z Akademie věd ČR. 

Koncepce zařízení UHV SEM vycházela z dlouhodobých zkušeností členů 

řešitelského týmu (zejména VUT) s vývojem a používáním takovýchto komplexních 

ultravakuových zařízení pro přípravu i analýzu povrchů, ultratenkých vrstev 

a nanostruktur in situ. 

Hlavní motivací pro vývoj zařízení UHV SEM je vybudování konkurenceschopné 

komplexní modulární aparatury na bázi ultravakuového rastrovacího elektronového 

mikroskopu (UHV SEM). Tento modulární systém v současné době již umožňuje in situ 

přípravu a charakterizaci nanostruktur. K systému lze připojit řadu zařízení umožňující 

například rastrovací sondovou mikroskopii (SPM, Scanning Probe Microscope), která 

byla vyvíjena členy VUT v rámci výše zmíněného projektu, nebo další zařízení pro 

analýzu a modifikaci nanostruktur, která jsou uvedena a popsána v části 3.3 popisující 

celkový koncept zařízení UHV SEM. 

 

3.1 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Tato práce je zpracovávána v rámci výše zmíněného projektu AMISPEC. Jejím 

hlavním cílem je návrh, konstrukce, sestavení a oživení komplexního zařízení UHV SEM. 

Celý modulární systém je tvořen z několika částí, které vyžadují návrh konstrukčního 

řešení podpořený fyzikální teorií či výpočtem. 

Práce na návrhu a konstrukci zařízení lze rozdělit do několika částí: 

• srovnání stávajících komerčních systémů, 

• návrh konceptu komplexní modulární aparatury, 

• úprava stávajícího vysokovakuového (HV) elektronově-optického tubusu na 

ultravakuový rastrovací elektronový mikroskop (UHV SEM), 

• návrh, výroba a implementace detektorů signálů generovaných elektronovým 

svazkem, 

• návrh a výroba analytické UHV komory, 

• návrh a výroba zakládací komory, 

• návrh a sestavení čerpání zařízení UHV SEM, 

• návrh a výroba antivibračního rámu systému, 

• návrh, výroba a sestavení manipulátoru vzorků, 

• návrh, výroba a sestavení transportu vzorků, 

• návrh, výroba a sestavení zásobníku vzorků, 

• návrh a provedení experimentů. 
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3.2 SROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KOMERČNÍCH SYSTÉMŮ 

V současné době existuje několik světových firem, které nabízejí komplexní UHV 

zařízení (Oxford Instruments, Specs, Jeol, RHK Technology atp.). Vytváření, modifikace 

a in situ pozorování nanostruktur ale není u těchto přístrojů standardem. Při pozorování 

trorby, či modifikace nanostruktur in situ hraje metoda SEM klíčovou roli.  

V dalším textu jsou popsány parametry současných SEM tubusů a trendy jejich vývoje 

v oblasti UHV. Za předpokladu omezení pouze na komplexní UHV zařízení využívající 

elektronový svazek jako hlavní nástroj (tedy bez in situ tvorby a charakterizace 

nanostruktur) se vývojem zabývá pouze několik výrobců. Hlavní výrobci jsou uvedeni 

v tab. 3.1., kde je zahrnuta i firma Tescan Brno s.r.o. vyrábějící elektronový tubus, který 

je určen pro vysoké vakuum.  

UHV SEM vyvinutý v rámci doktorského studia vychází z uvedeného 

vysokovakuového elektronového tubusu s cílem, aby jeho parametry byly zachovány či 

vylepšeny při adaptaci na prostředí UHV. V tabulce jsou uvedeny hodnoty klíčových 

parametrů tubusů používaných v komplexních UHV zařízeních, které jsou dostupné na 

webu nebo v prospektech jednotlivých výrobců. Typickým rysem těchto tubusů je jejich 

relativně velká pracovní vzdálenost (WD, Working Distance) umožňující přístup jiným 

technikám k povrchu vzorku. Větší WD ale zhoršuje rozlišení, obzvláště pro nízké 

energie PE. Na vysokých energiích je sice snazší dosáhnout úzkého elektronového 

svazku, ale výsledné rozlišení závisí rovněž na materiálu analyzovaného vzorku. Vyšší 

energie znamenají větší interakční objem PE se vzorkem (viz obr. 1.2), což pro řadu 

materiálů degraduje rozlišení. Výrobci se v současnosti snaží zmenšit tento interakční 

objem snížením energie dopadajících elektronů, například použitím imerzního objektivu 

[22]. Pro komplexní systémy je toto řešení nevhodné, protože vzorek je vnořen do 

magnetického pole objektivu, což znemožňuje analýzu některými dalšími technikami. 

V komplexních systémech s velkou pracovní vzdáleností se spíše spoléhá na 

modifikované klasické tubusy s několika elektromagnetickými čočkami, případně 

v kombinaci s elektrostatickými čočkami (ZEISS, Gemini UHV tubus). Větší WD 

způsobuje (při snaze o zachování úzkého svazku) rovněž snížení maximálního proudu 

svazku. 
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výrobce 

komplexního 

UHV systému 

Tescan Brno s.r.o. 
Scienta Omicron 

GmbH 

RHK Technology 

Inc. 
JEOL Ltd. 

výrobce 

SEM tubusu 
Tescan Brno s.r.o. Carl Zeiss AG 

Thermo Fisher 

Scientific Inc. 
JEOL Ltd. 

označení  

a foto 

NPP FEG 

 

UHV Gemini 

 

Two Lens 

Electron Column 

 

FEG 

 

energiový rozsah 

PE 
50 eV−30 keV 100 eV−30 keV 1keV−25 keV 500 eV−30 keV 

katoda 
Schottkyho katoda 

ZrO/W 

Schottkyho katoda 

ZrO/W 

Schottkyho 

katoda ZrO/W 

Schottkyho 

katoda ZrO/W 

WD 9 mm 8 mm 25 mm 24 mm 

rozlišení při 

15 kV (25 kV) 

1,5 nm @ 15 kV,  

WD = 9 mm,  

Tubusový detektor: 

1,2 nm @ 15 kV, 

3nm @ 15 keV,  

WD = 8 mm 

<20 nm @ 25 kV, 

WD = 25 mm,  

 

3 nm @ 25 kV,  

WD = 24 mm,  

Augerova sonda: 

8 nm @ 25 kV,  

 

rozlišení při 

1 kV 

4,5 nm @ 1 kV, 

WD = 9 mm 

<10 nm @ 1 kV,  

WD = 8 mm 
/ / 

proud ve svazku 2 pA−200 nA / / 1 pA−200 nA 

teplota vypékání / 180 °C / 150 °C 

 

Tab. 3.1 Srovnání parametrů UHV elektronových tubusů jednotlivých výrobců s HV 

tubusem firmy Tescan Brno s.r.o., který byl konstrukčně upraven pro použití v UHV. 

Obrázky z veřejně dostupných zdrojů [7], [23], [24], [25]. 

  

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi-mP3kjLnXAhURYVAKHVYiCGkQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.thermofisher.com%2Fus%2Fen%2Fhome.html&usg=AOvVaw2eMgPrHBE6JVOw92e9E9zd
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi-mP3kjLnXAhURYVAKHVYiCGkQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.thermofisher.com%2Fus%2Fen%2Fhome.html&usg=AOvVaw2eMgPrHBE6JVOw92e9E9zd
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3.3 KONCEPT UHV SEM 

Zařízení UHV SEM je určeno pro přípravu a analýzu (povrchů, ultratenkých vrstev 

a nanostruktur) in situ. Systém byl navržen modulárně na bázi ultravakuového 

rastrovacího elektronového mikroskopu (UHV SEM) tak, aby umožňoval připojení 

maximálního možného počtu analytických a modifikačních metod do UHV. Prvotní 

ideový návrh zařízení UHV SEM je zobrazen na obr. 3.1. 

 

 
 

 

Obr. 3.1 Prvotní ideový návrh zařízení UHV 

SEM. Rozložení modulární UHV aparatury 

s navrhovanými konkrétními technikami 

dostupnými v analytické komoře. 

Obr. 3.2 Přípravná komora prvotního 

ideového návrhu s navrhovanými 

dostupnými metodami a technikami. 

 

 

Středem zařízení UHV SEM je rastrovací elektronový mikroskop od firmy Tescan 

Brno s.r.o., který byl konstrukčně a materiálově modifikován pro použití v prostředí 

UHV. Povrchové analýzy na atomární úrovni je možno provádět za pomoci rastrovacího 

sondového mikroskopu (SPM). Byla provedena integrace Curlew SPM [26] od firmy 

SPECS Surface Nano Analysis GmbH a VUT SPM, který byl vyvinut na ÚFI FSI VUT 

v Brně a je optimalizován pro zařízení UHV SEM.  

Kromě zmíněných technik a metod byl návrh komplexního systému UHV SEM 

přizpůsoben modulárnímu připojení řadě dalších zařízení: nanomanipulátory, Augerova 

elektronová spektroskopie (AES, Auger Electron Spectroscopy), rentgenová 

fotoelektronová spektroskopie (XPS, X-Ray Photoelectron Spectroscopy), polarizační 

analýza k měření magnetizace magnetických vzorků (SEMPA, Scanning Electron 

Microscopy Polarisation Analysis), efúzní cely (MBE, Molecular Beam Epitaxy), 

fokusovaný iontový svazek (FIB, Focused Ion Beam), jehly pro připouštění plynů (GIS, 

Gas Injection System), hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů (TOF-SIMS, Time-

Of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry), spektroskopie rozptylu rentgenového 

záření (EDX, Energy-Dispersive X-ray) a difrakce zpětně odražených elektronů (EBSD, 

Electron Backscattered Diffraction).  
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Vedle analytické komory, která umožňuje připojení výše popsaných zařízení a metod, 

se v konceptu UHV SEM uvažuje i o připojení zakládací komory pro vkládání vzorků bez 

porušení UHV, zásobníku vzorků a o přípravné komoře pro přípravu vzorků (viz obr. 

3.2). 

Přípravná komora obsahuje metody pro přípravu vzorků, metody pro čištění 

a modifikaci povrchů: iontový zdroj, zdroj atomárního kyslíku a efúzní cely. Přípravná 

komora umožňuje žíhat vzorky na teplotu až 1 300 °C. Na tuto komoru je rovněž připojen 

zásobník vzorků, který může být umístěn přímo v komoře, případně za ventilem, aby 

nedošlo ke znečištění skladovaných vzorků. 

Implementací těchto zařízení či jejich kombinací je možné v daném komplexním 

zařízení provádět in situ přípravu a charakterizaci nanostruktur, včetně povrchových 

analýz na atomární úrovni. Pro dosažení tohoto cíle bylo nutné, aby návrh splňoval řadu 

konstrukčních podmínek a požadavků. Všechny části a díly aparatury musejí být 

ultravakuově kompatibilní, a to jak z hlediska materiálového, tak 

i konstrukčního/tvarového. Mezní tlak aparatury se všemi zařízeními a metodami se 

pohybuje v řádu 10-8 Pa. Dalším požadavkem byla robustnost aparatury, zejména UHV 

komory, a její odpružení tak, aby byly minimalizovány deformace (způsobené 

atmosférickým tlakem na vnější plášť vakuové komory) a vnější vibrace, které zhoršují 

rozlišení vestavěných mikroskopických metod i kvalitu vyrobených nanostruktur. 

  

3.4 VÝVOJ KONSTRUKČNÍHO NÁVRHU 

V rámci této práce byl navržen a sestaven funkční vzorek modulární ultravakuové 

aparatury založené na bázi ultravakuového rastrovacího elektronového mikroskopu, který 

byl taktéž modifikován pro podmínky ultravysokého vakua. Tato kapitola popisuje stav 

vyřešeného problému. 

 

3.4.1 Konstrukce UHV SEM 

Na základě výše popsaného konceptu vzniklo několik verzí uspořádání modulárního 

zařízení UHV SEM. Jak bylo popsáno v části 3.3, která byla věnována popisu konceptu 

UHV SEM, hlavním cílem bylo sestrojit modulární zařízení pro analýzu a modifikaci 

nanostruktur, jež by umožňovalo připojení celé řady analytických a modifikačních metod 

do UHV. Na tomto základě byla vybrána taková verze uspořádání modulárního zařízení 

UHV SEM, která tento požadavek splňuje a zároveň umožňuje simultánně pracovat na 

dvou, popřípadě i více metodách a zařízení najednou. Vzájemné geometrické uspořádání 

jednotlivých metod a zařízení vyplývá z požadavků aplikací a z jejich optimálních 

pracovních poloh. Geometrické uspořádání je detailně znázorněno na obr. 3.3 a obr. 3.4. 

SEM je orientován svisle s pracovním bodem (WD) 9 mm pod spodní plochou 

objektivu. Do tohoto pracovního bodu směřuje většina zařízení a technik. Pro detekci 

signálů SEM je na komoře umístěn SE detektor a BSE detektor, navíc lze připojit i CL 

detektor (není zobrazen). Další detektory signálu jsou součástí elektronového tubusu, 

jedná se o In-Beam SE detektor a In-Beam BSE detektor (viz část 1.3). BSE a CL 

detektory směřují do jiného pracovního bodu, který je umístěný 2 mm pod objektivem. 
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Pracovní bod ve 2 mm odpovídá geometrii detekce BSE (obr. 1.10 c) i CL (položka 

BSED). Oba typy detektorů lze kombinovat s ostatními zařízeními směřujícími do 

pracovního bodu v 9 mm vzdálenosti. 

Svisle pod tubusem elektronového mikroskopu je v ose umístěn manipulátor vzorků, 

na který lze umístit SPM. FIB je umístěn ve standardní poloze, kterou používá firma 

Tescan Brno s.r.o. u konvenčních mikroskopů opatřenými dvěma svazky (SEM a FIB), 

svírá úhel 35° s horizontální rovinou ve vzdálenosti 12 mm od pracovního bodu, viz obr. 

3.4.  

 
Obr. 3.3 Geometrie prostorového uspořádání připojení dostupných analytických přístrojů 

a metod. Pohled shora od SEM. Vytvořeno v programu Solidworks. 

 

Pro Augerovu mikroskopii (AES) je plánováno využít energiový analyzátor 

PHOIBOS 100 od firmy Specs. Optimální orientace vzorku vůči AES je navržena tak, 

aby byla normála vzorku souosá s osou extrakční optiky analyzátoru ve vzdálenosti 

40 mm od pracovního bodu. Aby osa extrakční optiky analyzátoru směřovala do 

pracovního bodu v dané vzdálenosti, svírá osa s horizontální rovinou úhel 25° (obr. 3.5). 

Tato orientace však neumožní splnit první požadavek na souosost normály vzorku s osou 

extrakční optiky AES, čímž se ztrácí neakceptovatelné procento signálu. V případě 
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umístění SPM na manipulátoru nelze provést takto velký náklon. Maximální náklon 

manipulátoru s SPM modulem je 55°, tato hodnota zaručí kolmost roviny vzorku k ose 

FIB. Větší náklon s SPM modulem by znamenal konstrukční komplikace manipulátoru 

(zmenšení tuhosti, větší zástavbové rozměry ve svislém směru). Bez použití SPM na 

manipulátoru může být splněn i tento požadavek. Toto vzájemné uspořádání FIB a AES 

umožňuje oběma technikám pracovat simultánně. 

Pro neutralizaci náboje lze připojit zdroj nízkoenergiových iontů (< 30 eV), který se 

používá v kombinaci s AES, a zdroj elektronů (Flood Gun), který se kombinuje 

s metodou FIB. Zdroj nízkoenergiových iontů lze také využít k odprašování (při 

hloubkovém profilování chemického složení vzorku pomocí detekce Augerových 

elektronů).  

 
Obr. 3.4 Geometrie prostorového uspořádání metod. Pohled od směru zakládání vzorku. 

Vytvořeno v programu Solidworks. 

 

Pro epitaxní růst vrstev lze připojit až tři efúzní cely (MBE).  

Pro systém vstřikovacích jehel (GIS) bylo navrženo několik pozic; samostatná pozice 

ze strany od metody FIB (obr. 3.3 a obr. 3.4) a pozice pro dva GIS na společné přírubě 

s možností umístění SED (detektor sekundárních elektronů, viz rovněž obr. 3.6).  

Tato pozice je záměnná s detektorem SEMPA, uvažován je typ Ferrum od firmy Focus 

GmbH.  

Magnetická tyč pro zakládání vzorků směřuje v horizontální rovině níže pod objektiv, 

ve vzdálenosti 51 mm.  
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Ve stejné horizontální rovině pod úhlem 90° s portem pro zakládání je umístěn 

zásobník vzorků. Tato poloha umožňuje jednoduché zakládání vzorků do zásobníku 

pomocí transportní magnetické tyče. Zásobník vzorků obsahuje také jednu pozici pro 

žíhání vzorku až na teplotu 1 200 °C.  

 
Obr. 3.5 Pracovní poloha vzorku a AES. Vytvořeno v programu Solidworks. 

 

V případě potřeby manipulace v prostoru komory mimo dosah magnetické transportní 

tyče, či v případě potřeby více stupňů volnosti, je na komoře k dispozici vakuová pinzeta 

(tzv. Wobblestick), která směřuje do bodu ve vzdálenosti 41 mm pod objektivem (není 

zobrazena). Vakuová pinzeta pokryje všechny pracovní body a většinu prostoru 

analytické komory. 

 

 
Obr. 3.6 Znázornění záměnné pozice pro SEMPA (vlevo, oranžový dutý válec), nebo 

2xGIS (vpravo, modře). Na přírubu pro GIS lze pod ně umístit další detektor 

sekundárních elektronů – SED (žlutě). Vytvořeno v programu Solidworks. 
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Tímto uspořádáním byly dány podklady pro konstrukční návrhy manipulátoru vzorku, 

analytické komory, umístění zakládací komory, čerpacího systému a rozložení celého 

modulárního zařízení.  

Celé modulární zařízení UHV SEM je uchyceno na antivibrační rám, který eliminuje 

přenos mechanických vibrací na analytickou komoru a předchází tak možnému omezení 

rozlišení jednotlivých metod. 

 

3.4.2 Ultravakuový elektronově-optický tubus 

Elektronově-optický tubus byl přestavěn tak, aby byl UHV kompatibilní a přitom byly 

zachovány parametry vysokovakuového tubusu, ze kterého vychází.  

Celá přestavba tubusu byla rozdělena do několika fází podle subcelků, do kterých lze 

tubus rozdělit. Rozdělení na subcelky (obr. 3.7) je následující (od spodní části nahoru): 

objektiv, oddělovací část, kondenzorová část a komora elektronové trysky. Komora 

elektronové trysky pracuje v UHV podmínkách i u standardních HV mikroskopů 

a kondenzorová část nemá vliv na stav vakua v tubusu. Pro podmínky UHV bylo proto 

potřeba modifikovat objektiv a oddělovací část. U obou částí se jedná o zcela novou 

konstrukci, navrženou v rámci doktorské práce. 

 

 
 

 

 
 

Obr. 3.7 UHV elektronově-optický tubus: 

rozdělení na subcelky. Vytvořeno v programu 

Solidworks. 

 

Obr. 3.8 UHV elektronově-optický 

tubus: první funkční vzorek vyrobený 

na základě předkládané práce ve firmě 

Tescan Brno s.r.o.  

 

Stávající objektiv typu LYRA3 byl upraven tak, aby jej bylo možné přesunout z oblasti 

vysokého vakua (HV) standardně se pohybujícího v rozmezí od 110-3 Pa do 510-5 Pa 

(v oblasti komory) do ultravakua (UHV) s tlaky mezi 110-8 Pa a 110-9 Pa. 

Největším omezením stávajícího tubusu v oblasti UHV je jednoznačně použití 

technologie těsnění fluoro-elastomerovými O-kroužky (FKM). Natékání přes typický O-

kroužek z atmosférického tlaku (ATM) do prostředí vakua je řádově 110-4 Pal/s. Při 
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rozdílu tlaků 110-4 Pa se „spotřebuje“ 1 litr/s z celkové čerpací schopnosti systému pro 

kontinuální čerpání netěsnosti tohoto jednoho kroužku. Při tlaku 110-6 Pa připadá na 

čerpání plynění O-kroužku 100 litrů/s, což je třetina celkového čerpacího výkonu 300 l/s - 

standardně používané vývěvy. 

Proto tlak řádově 110-6 Pa a nižší představuje zásadní omezení pro použití 

elastomerového těsnění, pokud není např. použito tzv. diferenciální čerpání. 

Ve stávajícím řešení byl tubus upraven tak, aby všechny O-kroužky, které vytvářejí 

přechod do UHV, byly diferenciálně čerpány, čímž se efektivně proporcionálně snížil tok 

plynu do UHV. 

Na obr. 3.9 je zobrazen vakuový obvod. Pro jednotlivé velikosti použitých O-kroužků 

bylo spočítáno natékání z ATM do vakua jako Q1 a z 10 Pa do UHV jako Q2, hodnoty 

jsou uvedeny v tab. 3.2.  

 

d (cm)  (cm) 1/4 S (cm2) Q1 (Pal/s) Q2 (Pal/s) 

0,3 9 2 27010-6 2610-9 

0,2 8 1,25 25310-6 2410-9 

0,3 8 1,9 25610-6 2510-9 

0,3 6,5 1,5 20210-6 2010-9 

0,2 4,2 0,7 14110-6 1310-9 

0,2 1,5 0,2 4710-6 410-9 

Tab. 3.2 Hodnoty natékání přes diferenciálně čerpané O-kroužky pro použité velikosti. 

Q1 je natékání z ATM do vakua o tlacích 1 Pa až 10 Pa a Q2 z diferenciálně čerpaného 

prostoru do UHV. (d – průměr O-kroužku v řezu, ¼ S – efektivní plocha řezu O-kroužku) 

 

 
Obr. 3.9 Zobrazení vakuového obvodu systému diferenciálního čerpání UHV objektivu. 
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Na obr. 3.10 je zobrazen model, který obsahuje jednu vakuovou vývěvu s daným 

čerpacím výkonem (2 l/s pro Edwards XDS5), zdroje natékání (FKM O-kroužky) 

a vakuový rozvod určený vodivostmi jednotlivých částí objektivu. Cílem modelu je získat 

tlakové podmínky ve vakuovém obvodu diferenciálně čerpaného systému UHV 

objektivu, který je tvořen FKM O-kroužky (tj. zdroji, kterými z atmosféry natéká plyn do 

prostoru mezi kroužky), čerpáním a vakuovým rozvodem objektivu. Důležitým 

parametrem v tomto systému je vlastní natékání přes samotnou použitou vývěvu. Tento 

efekt je znázorněn na obr. 3.11.  

Na obr. 3.11 vlevo je tlakové rozložení v systému, kdy použitá vývěva neplyní 

a nevytváří tak sama pro systém tlakovou zátěž (např. při použití turbomolekulární 

pumpy - TMP). Je vidět postupně se zvyšující tlak od místa hrdla vývěvy až po 

nejvzdálenější místo k O-kroužku těsnícího v blízkosti osy, a to u ústí objektivu. Nejvyšší 

tlak je v tomto případě cca 0,1 Pa. 

 

 
Obr. 3.10 Model vakuového obvodu diferenciálně čerpaného systému UHV objektivu 

vytvořený v programu VacuSim. 

 

Obr. 3.11 vpravo znázorňuje použití suché scroll (spirálové) vývěvy (limitní tlak cca 

2,5 Pa), kde samotná vývěva plyní takovým způsobem, že převýší samotné plynění 

zkoumaného systému. Tlak je v tomto případě přibližně stejný v každém bodě systému 

a je dán tlakem v místě silně plynící vývěvy. 

Dále je uvažována druhá zmíněná situace (méně příznivá). Čerpá se 9 O-kroužků, 

vytvářejících tlakový spád od 10 Pa do hodnoty tlaku ultravysokého vakua. Hodnoty 

natékání jsou v tab. 3.2 ve sloupci označeným Q2. Celkový tok plynu směřující do 

komory, jakožto součet natékání skrze všech 9 O-kroužků, je 14,610-8 Pal/s. 

Pokud je v komoře dosaženo tlaku 110-8 Pa, potom je tlaková zátěž tubusu na čerpání 

UHV komory zhruba rovna 15 l/s. 
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Obr. 3.11 Rozdělení tlaku ve vakuovém obvodu diferenciálně čerpaného UHV objektivu. 

Vlevo: obvod čerpán vývěvou o čerpací rychlosti 2 l/s bez vlastního natékání. Vpravo: 

obvod čerpán vývěvou o čerpací rychlosti 2 l/s s vlastním natékáním 5 Pal/s. 

 

Po sestavení (obr. 3.8) byl UHV SEM samostatně otestován na testovací komoře za 

stanovených podmínek. Po vypečení (teplotním odplynění) celého UHV systému 

s objektivem bylo dosaženo tlaku 1,6·10-8 Pa. UHV SEM je tedy zcela kompatibilní 

s UHV. 

První snímky a testy rozlišení funkčního vzorku UHV SEM byly provedeny se 

vzorkem uchyceným přímo na objektivu. Vzorek byl umístěn ve speciálním držáku, který 

lze upevnit pevně na objektiv (obr. 3.12). Tímto způsobem bylo eliminováno mechanické 

rušení. Zbylé rušení v obraze bylo elektrického a magnetického původu. Na obr. 3.13 je 

vidět rozdíl SEM snímků v případě vzorku umístěného v držáku upevněném na objektivu 

a v případě, kdy byl vzorek umístěn na manipulátoru. Zpracováním měřených snímků 

z držáku vzorků umístěného přímo na objektivu pomocí Fourierovy transformace byla 

získána frekvenční spektra, která lze využít při hledání zdroje rušení. I přes vliv rušení 

bylo naměřeno na vzorku umístěném v držáku upevněném na objektivu rozlišení 1,2 nm 

(obr. 3.15), což odpovídá parametrům původního vysokovakuového tubusu, ze kterého 

UHV SEM vychází. Na obr. 3.14 je pro porovnání zobrazeno rozlišení naměřené na 

vzorku umístěném na prvním funkčním vzorku manipulátoru. 

Výše popsané dosažené rozlišení se vztahuje pouze k UHV elektronově-optickému 

tubusu a prokazuje jeho úspěšnou modifikaci z HV do podmínek UHV při zachování 

stejných parametrů.  
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Obr. 3.12 Pohled do analytické komory na držák vzorků upevněný na objektiv 

elektronového mikroskopu. 

 

  

Obr. 3.13 Porovnání rozlišení snímků vzorku umístěného na držáku vzorků upevněném 

na objektivu (vlevo) a vzorku umístěném na manipulátoru (vpravo). V obou případech 

byl použit vzorek pro testování rozlišení – Au částice na uhlíku. 
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Obr. 3.14 Měření rozlišení na testovacím vzorku (Au na uhlíku) umístěném na 

manipulátoru. Naměřené rozlišení 2,5 nm. 

 

 

Obr. 3.15 Měření rozlišení na testovacím vzorku (Au na uhlíku) umístěném na držáku 

vzorků upevněném na objektivu mikroskopu. Naměřené rozlišení 1,2 nm. 
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3.4.3 Detektory 

Pro detekci signálů byly v rámci předkládané práce vyvinuty následující ultravakuově 

kompatibilní detektory: i) detektor sekundárních elektronů (UHV SED), ii) tubusový 

detektor sekundárních elektronů (UHV In-Beam SED), iii) detektor zpětně odražených 

elektronů (UHV BSED) a iv) tubusový detektor zpětně odražených elektronů (In-Beam 

UHV BSED). Nové UHV detektory byly testovány z hlediska ultravakuové kompatibility 

a funkčnosti. Hlavním měřítkem je účinnost jejich detekce v porovnání se standardními 

detektory použitými v konvenčních mikroskopech firmy Tescan Brno s.r.o. Pro porovnání 

účinnosti různých detektorů byl použít tzv. DQE (Detective Quantum Efficiency) faktor 

[27]:  

DQE je definován jako podíl experimentálně získaného poměru signál-šum (SNR, 

signal-noise ratio) vůči teoreticky odhadovanému poměru signál-šum.  

Teoretický SNR závisí na čísle N, což je počet generovaných elektronů za čas na 

jednom pixelu τ: 

Iprobe je proud ve svazku, δ je úroveň signálu elektronů a e je elementární náboj. 

 

  
Obr. 3.16 Obrázky a histogramy vzorku pro porovnání kvality signálů UHV detektorů 

(leštěný povrch Al držáku vzorků - stubu). Vlevo je obrázek s vypnutým svazkem 

s hodnotami > 0. Vpravo je obrázek po opětovném otevření svazku s uniformní hladinou 

šedi. 
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Experimentální SNR lze měřit na čistém, hladkém vzorku (například leštěný hliníkový 

povrch nebo Si wafer). SNR je měřen s parametry odpovídajícími obrazu se saturací ve 

třech čtvrtinách rozsahu, při připojení osciloskopu na konektor SigA je napětí v rozsahu 

0 V až 1 V. Pro stanovení hodnot šumu je vypnut svazek (obvykle zavřením tubusového 

ventilu), ale zachováno rastrování v kontinuálním režimu, kdy je uložen tmavý obrázek 

(obr. 3.16 vlevo). Histogram tmavého obrázku se nachází v hodnotách > 0. V opačném 

případě je potřeba nastavit jas detektoru. Dále je svazek opět otevřen a uložen obrázek 

(obr. 3.16 vpravo). Zpracováním obou histogramů obrázků (obr. 3.16) obdržíme hodnotu 

signálu S jako rozdíl středních hodnot obou histogramů a hodnotu šumu N jako změnu 

histogramu obrázku (obr. 3.16 vpravo) po otevření svazku. 

Pomocí hodnoty faktoru DQE lze porovnávat kvalitu signálu mezi detektory 

umístěnými na různých zařízeních a dokonce lze porovnávat i různé detektory mezi 

sebou. Pokud měření probíhá za použití různých materiálů, objeví se ve výpočtu DQE 

jiný koeficient sekundární emise elektronů. Takto lze srovnat výsledky měřené 

i z různých povrchů. Výsledné hodnoty DQE se příliš nelišily, intenzita detekovaného 

signálu nově zkonstruovaným UHV SED je tedy dostatečná. 

 

UHV Detektor sekundárních elektronů (UHV SED) 

Při vývoji UHV SED (obr. 3.17) byla použita klasická konstrukce typu Everhart-

Thornley (viz též obr. 1.4). Konstrukce používá standardní UHV okénko k průchodu 

fotonů ze scintilátoru na fotonásobič, který je umístěn na atmosféře. Jednoduchá 

konstrukce funkčního vzorku UHV SED využívá řadu nákupních komponent 

a jednoduchý válcový SiO2 světlovod. Výrobní a montážní nepřesnosti jsou 

kompenzovány pružinami, které z vakuové strany dotláčejí světlovod na UHV okénko 

a ze strany atmosféry přitláčejí fotonásobič.  

 

Obr. 3.17 Obrázek UHV SE detektoru s přírubou DN40 CF. Vytvořeno v programu 

Solidworks. 
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Tento mechanismus minimalizuje mezery mezi optickými členy sestavy. Přidáním 

UHV okénka se navýšil počet optických rozhraní o čtyři oproti standardní konstrukci HV 

detektorů, kdy se běžně používá průchozí světlovod z plexiskla (PMMA) od scintilátoru 

až na fotonásobič, který je na obvodu těsněný FKM O-kroužkem.  

Použitelnost zvoleného návrhu konstrukce se začleněním UHV okénka byla kvůli 

případným ztrátám na rozhraních ověřena výpočtem. Výpočet porovnával signál na 

fotonásobiči při dané konfiguraci (HV/UHV) v závislosti na vzdálenosti světlovodu od 

fotonásobiče, respektive od UHV okénka. 

Výpočet uvažuje scintilátor o průměru 9 mm jakožto všesměrový zdroj světla o vlnové 

délce 550 nm s uniformním rozdělením, s indexem lomu (n; k) = (1; 0) a celkovým 

výkonem 1 W. Světlovod o průměru 9 mm, s délkou 158 mm a materiálem BK7 (n; k) = 

(1,51872; 0,0002). UHV okénko z křemenného skla (SiO2) (n; k) = (1,46008; 0,0000), 

tloušťka 2,54 mm. Fotonásobič s průměrem 25 mm, tloušťka 1 mm, z křemenného skla 

(SiO2) (n; k) = (1,46008; 0,0000). 

Byly simulovány dvě konfigurace – HV (obr. 3.18) a UHV (obr. 3.19). Obě využívají 

tentýž zdroj a způsob detekce. Zdroj je všesměrový s uniformním rozdělením umístěným 

na kontaktní ploše scintilátoru a světlovodu. Pro porovnání se sleduje výkon světla na 

ploše skleněné trubice fotonásobiče v závislosti na vzdálenosti b mezi optickými prvky. 

Obr. 3.18 HV konfigurace uspořádání 

optických prvků SE detektoru. 

 

Obr. 3.19 UHV konfigurace uspořádání 

optických prvků SE detektoru. 

 

 

Obr. 3.20 Výsledky simulace přeneseného výkonu ze scintilátoru na fotonásobič pro HV 

a UHV konfigurace v závislosti na vzdálenosti b mezi optickými prvky.  
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Z obr. 3.20 je patrné, že přenesený výkon ze scintilátoru na fotonásobič je konstantní 

v uvažovaných řádech (0,001; 0,01; 0,1; 1). Přidáním UHV okénka do optické soustavy 

se přenesený výkon sníží o 17 %, toto snížení je konstantní až do vzdálenosti b = 2 mm. 

Ztráta signálu 17 % je přijatelná vzhledem k jednoduchosti konstrukce, která může být 

v budoucnu modifikována a signál navýšen. 

Pro porovnání signálu funkčního vzorku UHV SED se standardním SED firmy Tescan 

Brno s.r.o byl použit DQE (viz rovnice 3.1). Měření standardního SED bylo provedeno na 

mikroskopu Vega XM, v obou případech byl použit vzorek v podobě leštěného Al 

povrchu.  V tab. 3.3 a tab. 3.4 jsou uvedeny naměřené hodnoty DQE porovnávaných 

detektorů SE. Porovnáním hodnot DQE standardního SED detektoru namontovaném na 

mikroskopech Mira3, Vega3 a SED navrženého pro UHV mikroskop bylo prokázáno, že 

měřené hodnoty DQE pro vyvinutý UHV SED jsou podobné hodnotám standardního 

SED. Měření byla porovnána pro několik proudů primárního svazku a několik 

urychlujících napětí. 

 

HV 

[kV] 

Iabs 

[pA] 

sample SE 

yield 

N SE 

[-] 

light dark noise signal S/N 

exp 

S/N 

theory 

DQE 

5 303 Al 47 30 300 51 631 5 617 776 46 013 59 174 0,12 

10 307 Al 50 15 350 49 678 5 580 917 44 097 48 123 0,15 

20 301 Al 54 9 632 56 632 5 615 1 269 51 016 40 98 0,17 

30 305 Al 54 9 760 54 193 5 605 1 199 48 588 40 98 0,17 

Tab. 3.3 Měřené hodnoty DQE pro standardní Tescan SED, Vega XM: vzorek leštěný 

Al, WD 15 mm, Dwell Time 32 µs (ScanSpeed 6). 

 

HV 

[kV] 

Iabs 

[pA] 

sample SE 

yield 

N SE 

[-] 

light dark noise signal S/N 

exp 

S/N 

theory 

DQE 

5 100 Al 0.5 10 000 40 647 7 485 732 33 162 45 100.00 0.205 

5 200 Al 0.5 20 000 40 072 7 478 518 32 594 63 141.42 0.198 

5 500 Al 0.5 50 000 32 313 7 466 269 24 847 92 223.61 0.171 

10 100 Al 0.26 5 200 41 406 7 494 943 33 912 36 72.11 0.249 

10 200 Al 0.26 10 400 37 314 7 469 614 29 845 49 101.98 0.227 

20 200 Al 0.16 6 400 40 985 3 220 945 37 765 40 80.00 0.250 

30 1000 Al 0.16 32 000 42 330 3 658 683 38 672 57 178.89 0.100 

Tab. 3.4 Měřené hodnoty DQE pro vyvinutý UHV SED: vzorek leštěný Al, WD 15 mm, 

Dwell Time 32 µs (ScanSpeed 6). 

 

Tubusový detektor sekundárních elektronů (In-Beam UHV SED) 

Tento detektor také bývá označován jako „in-lens“ SED nebo „upper“ SED. Detektor 

sekundárních elektronů umístěný uvnitř tubusu mikroskopu (většinou ve spodní části 

objektivové čočky) se používá především při nízkých pracovních vzdálenostech mezi 

objektivem a vzorkem (WD menší než 7 mm). Při takto malé pracovní vzdálenosti 

dochází ke kolizi sekundárních elektronů ze vzorku s povrchem objektivu. Kladný 
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potenciál na extrakční mřížce komorového SED nedokáže sekundární elektrony (SE) 

přitáhnout a jejich trajektorie jsou přerušeny objektivem, kde dochází ke generaci dalších 

částic, dalších sekundárních elektronů (SE2), které jsou parazitní a omezují rozlišení 

detektoru. Umístění detektoru SE uvnitř objektivu je pro malou pracovní vzdálenost 

mnohem výhodnější. 

In-Beam SE detektor pracuje na stejném principu jako komorový SE detektor 

(scintilátor – světlovod – fotonásobič), jen je vsunut přímo do těla tubusu a detekuje tedy 

sekundární elektrony jdoucí ve směru normály ze vzorku do tubusu. Namísto pevného 

světlovodu je použito z konstrukčních důvodů ohebné optické vlákno kvůli rozličným 

konfiguracím portů komory a jejich natočení vzhledem k tubusu. 

Na obr. 3.21 je fotografie vnitřní části UHV In-Beam SE detektoru umístěného na 

objektivu. Fotografie zobrazuje objektivovou část, která obsahuje scintilátor, který je 

napojený na optické vlákno. Optické vlákno je chráněno nerezovým pláštěm a pokračuje 

k UHV průchodce. 

 

 

Navržený UHV In-Beam SED je plně UHV kompatibilní s maximální vypékací 

teplotou 120 °C. Konstrukce vychází ze standardního vysokovakuového Tescan In-Beam 

SED. Hlavní modifikací jsou použité materiály a způsob vyvedení optického vlákna 

z UHV na atmosféru.  

Použitý světlovod, optické vlákno, je na akrylátové bázi s vnějším pláštěm z FEP 

(fluor-etylen-propylen). Vnější plášť mechanicky chrání světlovod a brání pronikání 

parazitního světla do fotonásobiče.  

Vyvedení světlovodu je zajištěno speciálně navrženou průchodkou, která využívá 

šroubení Swagelok [29]. Ferule, které jsou použity ve standardní verzi šroubení, byly 

nahrazeny speciálními ferulemi z materiálu PTFE. Při dotažení šroubení dojde ke 

kompresi ferulí, které těsní po obvodu optické vlákno. Takto vytvořený UHV těsný spoj 

je rozebíratelný a lehce modifikovatelný pro vlákna různých průměrů (obr. 3.22). 

 

Obr. 3.21 Fotografie UHV In-Beam SE detektoru uvnitř komory.  
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Obr. 3.22 Fotografie UHV průchodky optického vlákna UHV In-Beam SE detektoru. 

Vlevo je detail PTFE ferule ve šroubení Swagelok. Vpravo je finální vyvedení vlákna 

s přípravou pro fotonásobič. 

 

Porovnání komorového UHV SE detektoru a UHV In-Beam SE 

detektoru 

Porovnávací snímky (obr. 3.23) pro komorový UHV SE detektor a UHV In-Beam SE 

detektor byly pořízeny na vzorku cínových kuliček na Si substrátu. Pro porovnání byly 

pořízeny snímky při urychlovacím napětí 10 kV a WD 3 mm, 7 mm a 15 mm. Při 

urychlovacím napětí 30 kV dochází k přesycení objektivu, což má nepříznivý vliv na 

detekci signálu při nízkých pracovních vzdálenostech (3 mm), proto bylo zvoleno nižší 

urychlovací napětí.  

Při WD 3 mm má UHV In-Beam SE detektor mnohem lepší signál a rozlišení. 

Komorový UHV SE detektor nedokáže extrahovat dostatečné množství generovaných 

elektronů, což je způsobeno aktuální geometrií vzájemných pozic vzorku, objektivu 

a extrakční mřížky komorového SE detektoru. Při nízkých WD je mnohem efektivnější 

použití In-Beam SE detektoru, kdy je geometrie pro extrakci elektronů mnohem 

příznivější. 

Při WD 7 mm lze pozorovat výrazné navýšení signálu na komorovém UHV SE 

detektoru. V případě UHV In-Beam SE detektoru se silněji projevuje zvýšená generace 

elektronů na hranách, takzvaný hranový jev - topografický kontrast. 

Při WD 15 mm začíná převažovat zlepšování rozlišení komorového UHV SE 

detektoru. UHV In-Beam SE detektor vykazuje silný hranový jev a s dalším zvyšováním 

WD by docházelo ke snižování úrovně detekovaného signálu a rozlišení. 
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Obr. 3.23 Porovnávací snímky cínových kuliček na Si substrátu. Vlevo – UHV In-Beam 

SE detektor. Vpravo – komorový UHV SE detektor. Pro různé hodnoty WD 3 mm 

(shora), 7 mm a 15 mm. Snímky byly pořízeny při urychlovacím napětí 10 kV. 
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UHV Detektor zpětně odražených elektronů (UHV BSED) 

V případě UHV BSE detektorů (obr. 3.24) byla použita konstrukce se scintilačním 

krystalem (obr. 3.25) u obou verzí, a to jak u komorové, tak i u tubusové.  

 

Obě verze disponují retraktovatelnou mechanikou, která díky své nové konstrukci 

zajišťuje dostatečnou tuhost i při velkém vysunutí. Komorový UHV BSE detektor je 

vybaven retrakcí pro požadované nastavení osy krystalu na osu svazku (jako v případě 

tubusové verze) a dále umožňuje vysunutí světlovodu s krystalem ven z komory, aby se 

uvolnil prostor pro práci s jinými metodami. 

 

 
 

 
 

Obr. 3.25 Fotografie přední části UHV BSE detektoru. Vlevo je zobrazen krystal mimo 

osu objektivu – retrakce umožňuje vodorovný pohyb v ose světlovodu. Vpravo je detail 

krystalu – vybrání pro umožnění techniky FIB a seříznutí pro jeho náklon umožňující 

použití metody AES. 

 

 

Obr. 3.24  Obrázek UHV BSE detektoru. Vytvořeno v programu Solidworks.  
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Tvar krystalu je přizpůsoben tak, aby umožnil simultánně pracovat s různými 

technikami, včetně FIB a AES. V případě obou verzí lze scintilační krystal jednoduše 

vyměnit díky speciální konstrukci uložení krystalu a napojení na světlovod. Detekční 

část, fotonásobič a elektronika, má stejnou konstrukci jako SED. 

Účinnost UHV BSE detektoru byla opět porovnána se standardním Tescan BSE 

detektorem pomocí DQE (obr. 3.26). Rozdíl v účinnosti je cca 35 % v neprospěch UHV 

BSED. 

 

 
Obr. 3.26 Porovnání DQE pro komorové BSE detektory při proudu 1 nA. █ Standardní 

Tescan BSED, █ UHV BSED.  

 

UHV tubusový detektor zpětně odražených elektronů (UHV In-Beam 

BSED) 

UHV tubusový detektor zpětně odražených elektronů (obr. 3.27) je umístěn nad 

objektivovou čočkou, pod diferenciální clonou oddělující objektivovou část mikroskopu 

od části, kde je umístěn tubusový ventil (gun valve).  
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Obr. 3.27 Obrázek UHV In-Beam BSE detektoru. Vytvořeno v programu Solidworks.  
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In-Beam BSED je v prostředí UHV. Konstrukce vychází z komorového BSED, včetně 

fotonásobiče a elektroniky. V případě tubusové verze je retrakce použita pro snadné 

seřízení tubusu a následné centrování osy scintilačního krystalu na osu elektronového 

svazku. 

Účinnost UHV In-Beam BSE detektoru byla porovnána se standardním Tescan In-

Beam BSE detektorem pomocí DQE (obr. 3.28). Rozdíl v účinnosti je cca 30 % 

v neprospěch UHV In-Beam BSED. 

 
Obr. 3.28 Porovnání DQE pro In-Beam BSE detektory při proudu 1 nA. █ Standardní 

Tescan In-Beam BSED, █ UHV In-Beam BSED.  

 

Rozmístění UHV detektorů na analytické komoře je zobrazeno na obr. 3.29. Na 

obrázku chybí UHV In-Beam SE detektor, který je umístěný na přírubě z druhé strany 

mikroskopu. Navíc je vyznačena chlazená clona, která vychází z mechaniky pro UHV 

BSE detektor. Chlazená clona je popsána v [30]. 

 

 
Obr. 3.29 Fotografie UHV analytické komory s rozmístěnými UHV kompatibilními 

detektory elektronů. 
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Porovnání UHV BSE detektoru a UHV In-Beam BSE detektoru 

Porovnávací snímky pro BSE (obr. 3.30) a In-Beam BSE (obr. 3.31) UHV detektory 

byly pořízeny na vzorku cínových kuliček na Si substrátu. Pracovní vzdálenost WD 

u obou snímků byla volena tak, aby byla co nejmenší, a zároveň, aby bylo možné 

zasunout komorové BSE do prostoru mezi vzorkem a objektivem – WD 5 mm. 

Urychlovací napětí bylo 30 kV a scan speed 7. Komorový UHV BSE detektor vykazuje 

vyšší kontrast a méně šumu, detektor zachycuje více zpětně odražených elektronů než 

detektor umístěný v tubusu. 

 

  
Obr. 3.30 Snímek z UHV BSE detektoru. 

WD 5 mm, 30 kV, scan speed 7, vzorek: 

cínové kuličky na Si. 

 

Obr. 3.31 Snímek z UHV  In-Beam BSE 

detektoru. WD 5 mm, 30 kV, scan speed 7, 

vzorek: cínové kuličky na Si. 

3.4.4 UHV analytická komora 

Hlavní částí celého modulárního ultravakuového systému, která spojuje veškeré 

metody a zařízení, je ultravakuová komora, označována jako analytická komora (obr. 

3.33). Analytická komora byla navržena pro mezní tlak v řádu 10-9 Pa. Tvar komory 

vychází z geometrického uspořádání jednotlivých používaných metod a zařízení, která 

jsou popsána v části 3.3. Protože se jedná o komoru, která slouží vývojovým 

a výzkumným účelům, byly na volná místa pláště komory umístěny další porty, které 

zatím nemají konkrétní využití, ale mohou být v budoucnu využity dle potřeby (např. 

elektrické průchodky apod.). 

Komora je koncipována jako tlustostěnná s tenkostěnnými nátrubky a vnitřním 

magnetickým stíněním (obr. 3.32). Použitý materiál komory je nerezová ocel s označením 

ČSN EN 1.4301. Tloušťka stěny komory 33 mm zaručí dostatečnou tuhost v mechanické 
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smyčce horní příruby (SEM) a spodní příruby na dně komory (manipulátor). Uvnitř 

komory je umístěno magnetické stínění (obr. 3.34) z materiálu MuMetal [31], které bylo 

navrženo tak, aby magnetické pole (velikost magnetické indukce) v pracovním bodě 

nepřekročilo hodnotu 0,5 µT. Jedním z důvodů pro tento striktní požadavek je použití 

metody AES (viz část 2.4).  

 
Obr. 3.32 Řez tlustostěnnou nerezovou komorou s MuMetalovým magnetickým stíněním. 

Detail zobrazuje magnetické stínění nátrubků a napojení jednotlivých částí stínění. 

Vytvořeno v programu Solidworks. 

 

 

  

Obr. 3.33 Fotografie vyrobené analytické 

komory. 

 

Obr. 3.34 Fotografie MuMetalového 

magnetického stínění. 

Návrh magnetického stínění byl podpořen 2D simulacemi pomocí metody konečných 

prvků v programu FEMM a 3D simulacemi v programu Field-Precision. Nejprve byla 

prokázána nutnost použití magneticky stínicích nátrubků (obr. 3.32). Simulace na obr. 

3.35 a obr. 3.36 zobrazují případ s použitím MuMetalového nátrubku a nátrubku 
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z nerezové oceli ČSN EN 1.4301. Další simulace porovnávají dvě varianty stínění. 

V obou případech je komora umístěna do vnějšího magnetického pole Země o velikosti 

magnetické indukce 62µT a počítána indukce magnetického pole uvnitř komory, a to 

přibližně v pracovním bodě. První varianta (obr. 3.37) vychází ze standardních komor 

elektronových mikroskopů, materiál komory je uhlíková ocel tř. 11 dle ČSN. V tomto 

případě je hodnota magnetické indukce v okolí pracovního bodu přibližně 4,73 µT, což 

neodpovídá požadavku pro metodu AES. Druhá varianta (obr. 3.38) využívá vnitřní 

magnetické stínění z materiálu MuMetal (obr. 3.34). Intenzita magnetického pole je 

v tomto případě v okolí pracovního bodu přijatelná – přibližně 0,13 µT – proto byla 

zvolena tato varianta i přes náročnost výroby a podstatného zvětšení plynící plochy 

v prostředí UHV. 

 

 
Obr. 3.35 2D simulace (FEMM) velikosti vektoru magnetické indukce v komoře 

s použitím MuMetalového stínění s nerezovými nátrubky ČSN EN 1.4301. Vnější 

magnetické pole Země: 62 µT, magnetická indukce v pracovním bodě ~ 3,2 µT.  
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Obr. 3.36 2D simulace (FEMM) velikosti vektoru magnetické indukce v komoře 

s použitím MuMetalového stínění s MuMetalovými nátrubky. Vnější magnetické pole 

Země: 62 µT, magnetická indukce v pracovním bodě ~ 0,13 µT.  

 

 
Obr. 3.37 3D simulace (Field-Precision) velikosti vektoru magnetické indukce v komoře 

z materiálu oceli tř. 11 dle ČSN. Vnější magnetické pole Země: 62 µT, magnetická 

indukce v pracovním bodě ~ 4,73 µT.  
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Obr. 3.38 3D simulace (Field-Precision) velikosti vektoru magnetické indukce v komoře 

z materiálu ČSN EN 1.4301 a vnitřním magnetickým stíněním z materiálu MuMetal. 

Vnější magnetické pole Země: 62 µT, magnetická indukce v pracovním bodě ~ 0,13 µT. 

 

3.4.5 Zakládací komora 

Pro umožnění vkládání vzorků bez porušení ultravysokého vakua v analytické komoře 

byla navržena zakládací komora (obr. 3.39). Tato komora je oddělena od analytické 

komory UHV deskovým ventilem, takže při vkládání vzorků dochází pouze 

k zavzdušnění zakládací komory. Po vložení vzorku je tlak v zakládací komoře čerpáním 

snížen do řádu 10-6 Pa. Pro urychlení desorpce [32] molekul vody ze stěn zakládací 

komory a urychlení procesu zakládání vzorků je uvnitř komory umístěna UV lampa („UV 

čistič“), která narušuje působením UV záření vazby tvořené s vodíkem (obr. 3.40). 

 

Obr. 3.39 Fotografie funkčního vzorku zakládacího systému- a) zakládací komora, 

b) vlevo je vstup do analytické komory s oddělovacím ventilem, c) vpravo je stavěcí člen, 

d) magnetická transportní tyč. 
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Vzorky jsou umístěny na nosiče, tzv. paletky. Systém byl navržen tak, aby byl 

kompatibilní se standardními paletkami, které používají firmy Specs a Scienta Omicron. 

Pro transport vzorků ze zakládací komory do komory analytické slouží transportní 

magnetická tyč.  

 

 

Obr. 3.40 Fotografie vnitřku zakládací komory. Vlevo je vidět výbojka UV čističe a na 

středu paletka v koncové (uchopovací) části magnetické tyče. 

 

V případě prototypu zařízení UHV SEM byl zakládací systém (obr. 3.42) modifikován 

s ohledem na minimalizaci času čerpání zakládací komory (loadlock) a eliminaci 

případného porušení čistoty vakua v analytické komoře. Z těchto důvodů byla navržena 

nová zakládací komora (loadlock), která disponuje před-zakládací komorou (airlock, pre-

loadlock) o minimálním objemu. Vakuové schéma zakládacího systému prototypu 

zařízení je zobrazeno na obr. 3.41. 

 

 

Obr. 3.41 Schéma zakládacího systému prototypu zařízení UHV SEM. 
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Použitím před-zakládací komory (obr. 3.42 a1) se podstatně minimalizuje objem 

čerpaný z atmosférického tlaku a velikost vnitřní plochy vystavené atmosféře při 

zakládání vzorků. Před otevřením dvířek před-zakládací komory jsou plochy částečně 

pasivovány tlakovým dusíkem. Před-zakládací komora je čerpána suchou vývěvou typu 

scroll (spirálová vývěva).  

Zakládací komora (obr. 3.42 b1) je čerpána turbomolekulární vývěvou - TMP (67 l/s) 

a iontovou vývěvou - IP (25 l/s). Pro urychlení desorpce molekul vody z povrchu paletky 

vzorků je zde UV čistič (obr. 3.42 b5). Transfer vzorků je zajištěn komerčně dostupnou 

transportní magnetickou tyčí (obr. 3.42 b4).  

Komora karuselu (obr. 3.42 c1) je čerpána společnou IP (25 l/s) spolu se zakládací 

komorou. Při procesu zakládání vzorků lze zavřít oddělovací ventil (obr. 3.42 b2) 

a eliminovat tak jakýkoli nárůst tlaku v komoře karuselu, kde jsou skladovány vzorky. 

Zakládací systém je od analytické komory oddělen UHV deskovým ventilem (obr. 

3.42 c2). 

 

Obr. 3.42 Fotografie prototypu zakládací komory: a1) před-zakládací komora, 

a2) transfer se zásobníkem, a3) UHV oddělovací ventil, b1) zakládací komora, b2) UHV 

oddělovací ventil karuselu, b3) UHV oddělovací ventil vývěvy TMP, b4) transportní 

magnetická tyč, b5) UV čistič, b6) vakuová měrka širokého rozsahu, c1) komora 

karuselu, c2) UHV oddělovací ventil analytické komory, c3) karusel (lineární zásobník). 
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3.4.6 Čerpací systém 

Čerpání celého systému je rozděleno do dvou okruhů (obr. 3.43), které jsou od sebe 

odděleny UHV deskovým ventilem. Nejnižší stupeň čerpání společně pro všechny okruhy 

zastává suchá scroll (spirálová) vývěva typu nXDS6 od firmy Edwards. Tato vývěva 

předčerpává turbomolekulární vývěvy a je použita k diferenciálnímu čerpání některých 

dílů. Mezní tlak nXDS6 je 2 Pa. 

Prvním čerpacím okruhem je čerpání analytické komory. Požadavky na pracovní tlak 

v analytické komoře jsou náročné. Na jedné straně je zde požadavek ultravysokého vakua 

pro vytváření a udržení atomární čistoty povrchů a možnosti použití metod využívající 

nízkoenergiových elektronů. Na straně druhé zde ale rovněž budou probíhat experimenty 

a provozována zařízení (tzv. špinavé procesy), u kterých se pracovní tlak pohybuje v řádu 

10-5 až 10-4 Pa. Čerpací systém analytické komory byl tedy navržen tak, aby pokryl tento 

široký rozsah pracovních tlaků. Po předčerpání vývěvou nXDS6 je analytická komora 

čerpána turbomolekulární (TMP, Turbomolecular Pump) vývěvou typu HiPace 700 Plus 

od firmy Pfeiffer Vacuum, která má čerpací rychlost pro N2 700 l/s a mezní tlak 5·10-8 Pa. 

Při tlaku ≈ 10-4 Pa lze zapnout iontovou vývěvu (IP, Ion Pump) typu VacIon Plus 500 od 

firmy Agilent Technologies, respektive Gamma Vacuum v případě prototypu zařízení. 

Tato vývěva disponuje čerpací rychlostí pro N2 500 l/s a její mezní tlak je menší než  

10-9 Pa. Analytická komora je také osazena titanovou sublimační vývěvou (TSP, Titanium 

Sublimation Pump), která svým doplňkovým čerpacím principem vykazuje velmi 

vysokou čerpací rychlost pro getrovatelné plyny (obzvláště vodík) (až 1200 l/s). 

 

 
 

Obr. 3.43 Čerpací systém zařízení UHV SEM. Znázornění čerpacích okruhů: 1. čerpací 

okruh pro analytickou komoru a 2. čerpací okruh pro komoru zakládací. 
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Vývěvy jsou k analytické komoře připojeny přes dva díly zvané čerpací elementy. 

Tyto elementy byly navrženy tak, aby měly co největší vakuovou vodivost a neomezily 

čerpací rychlost vývěv. Na prvním čerpacím elementu je připojena turbomolekulární 

a titanová sublimační vývěva. Turbomolekulární vývěva je oddělena UHV deskovým 

ventilem a zavěšena na tlumiči vibrací. Rotor vývěvy se otáčí s frekvencí 800 Hz, což se 

projeví i na vzniku nežádoucí vibrace vzorku a následně pak v obraze SEM. Z tohoto 

důvodu je nutné její zavěšení na tlumič a nejlépe vývěvu oddělit ventilem a v průběhu 

SEM měření vypnout (v případě potřeby ultimátního rozlišení). Druhý čerpací element 

umožňuje připojení iontové vývěvy, která je taktéž oddělena UHV deskovým ventilem. 

Oddělení IP ventilem je použito z důvodu její ochrany při provozování špinavých 

procesů, kdy vzroste pracovní tlak. V takovéto situaci je analytická komora čerpána jen 

turbomolekulární vývěvou. 

Tlak je v analytické komoře měřen ionizační měrkou se studenou katodou (typ 

inverzní magnetron). Na komoře zkonstruovaného funkčního vzorku je přítomna 

i ionizační měrka se žhavenou katodou, ale jen z experimentálních důvodů. 

Druhý čerpací okruh je napojen na zakládací komoru. Je tvořen turbomolekulární 

vývěvou typu HiPace 80 od firmy Pfeiffer Vacuum, která je předčerpána scroll 

(spirálovou) vývěvou nXDS6. Zakládací komora je čerpána na tlak v řádu 10-6 Pa, tlak je 

měřen měrkou se širokým rozsahem typu Pirani kombinovanou s inverzním 

magnetronem. 

 

3.4.7 Antivibrační rám 

Celý systém je usazen na rámu, který je vybaven aktivním tlumením vibrací. Návrh 

rámu podléhal především vysokým nárokům a požadavkům na tuhost a dostatečnou 

nosnost. Rozměry rámu jsou přizpůsobeny rozložení aparatury a antivibračním jednotkám 

tak, aby výsledné těžiště celého systému leželo co nejblíže středu rámu a v rovině 

antivibračních jednotek nebo mírně nad ní (obr. 3.44, červený bod).  

Rám se skládá ze dvou částí, které jsou vzájemně vibračně odizolovány aktivními 

tlumicími jednotkami Halcyonics od firmy Accurion pro tlumení vysokých frekvencí 

a sendvičovou deskou pro pasivní tlumení nízkých frekvencí (obr. 3.45). 

Spodní pevný rám byl vyroben jako svařenec ze železných profilů. Jeho delší strany 

jsou vybaveny šikmými výztuhami, které zaručují dostatečnou tuhost. Na kratších 

stranách jsou ve spodní části odnímatelné příčníky pro montáž iontové vývěvy 

a manipulátoru. Pevný rám je vybaven transportními koly a patkami pro usazení. Horní 

plocha pevného rámu je opatřena plechy pro usazení tlumicích jednotek Halcyonics. 

Plechy pro usazení tlumicích jednotek byly po svaření celého pevného rámu ofrézovány 

do roviny, aby byla zaručena správná funkčnost jednotek Halcyonics. 
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Obr. 3.44 Těžiště celého UHV systému (není v obrázku zakreslen) umístěném na 

antivibračním rámu je znázorněno červeným bodem.   

 

Horní odpružený rám je přizpůsoben pro uchycení analytické komory a obou 

použitých vývěv. Kvůli vypékání celé aparatury je horní rám opatřen práškovým lakem, 

který odolává teplotám do 350 °C. Z důvodu minimalizace přenosu vibrací je celá 

modulární UHV SEM aparatura a s ní pevně spojené díly umístěna na odpruženém rámu. 

 
Obr. 3.45 Dimetrický pohled na antivibrační rám. Znázornění rozdělení rámu. 

 

 

3.4.8 Manipulátor 

Ze spodní strany komory je umístěn manipulátor vzorků (obr. 3.46), který má osu 

hlavní rotace totožnou s osou tubusu. Manipulátor, vyvinutý v rámci doktorské práce, je 

srdcem zařízení UHV SEM. Manipulátor byl navržen tak, aby umožnil co nejširší paletu 

pohybů a zároveň umožnil orientovat vzorek k jednotlivým technikám. Vývoj 
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manipulátoru probíhal simultánně s návrhem geometrického uspořádání (viz část 3.4.1) 

jednotlivých metod a technik komplexního modulárního zařízení UHV SEM. 

 

 

 

 
Obr. 3.46 Fotografie vyrobeného 

UHV manipulátoru vzorků. 

 

Obr. 3.47 UHV manipulátor vzorků se 

znázorněnými osami. Vytvořeno v programu 

Solidworks. 

 

Manipulátor disponuje šesti osami: svislá lineární osa z, spodní rotace R1 (okolo svislé 

osy z), lineární posuvy x a y (vzájemně kolmé), náklon (osa náklonu je rovnoběžná s osou 

y) a horní malá rotace R2. Jednotlivé osy jsou zobrazeny na obr. 3.47. 

Manipulátor umožňuje nejenom připojení klasického držáku vzorku pro SEM 

mikroskop, ale také celého rastrovacího sondového mikroskopu (SPM). Nosnost celého 

manipulátoru byla navrhována s ohledem na hmotnost neseného břemene (SPECS Curlew 

SPM a/nebo VUT SPM) až do zátěže 950 g. 

Dílčí pohyby jsou realizovány pomocí piezokeramických elementů a krokových 

motorů v kombinaci s kuličkovými šrouby a ozubenými převody.  

Manipulátor se skládá ze tří základních celků: ze spodního celku (obr. 3.48) 

obsahujícího přírubu manipulátoru (DN200 CF) a svislou osu z, dále ze střední části (obr. 

3.49 a obr. 3.51), která je tvořena rotaci R1 a posuvů x,y a horního celku (obr. 3.54) 

zajišťující náklon a malou horní rotaci R2.  

V průběhu vývoje manipulátoru byly sestaveny celkem tři varianty: jeden funkční 

vzorek a dvě verze prototypu.  
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Obr. 3.48 Spodní část UHV manipulátoru. Vytvořeno v programu Solidworks. 

 

U všech variant je spodní celek (obr. 3.48) totožný. Řešení svislého posuvu 

z a připojovací příruby manipulátoru prokázalo dostatečnou tuhost a spolehlivost. Pohyb 

osy z je uskutečněn pomocí kuličkového pohybového šroubu se stoupáním 0,5 mm/ot, 

který je hnán krokovým motorem. Přesný svislý pohyb je realizován přesným vedením 

broušených tyčí v kuličkových pouzdrech. Všechny popsané prvky jsou umístěny na 

vzduchu a pohyb je do vakua přenesen pomocí membránových vlnovců. Při 200 krocích 

na otáčku je krok posuvu osy z 2,5 µm, při využití mikrokroků se jedná o minimální krok 

0,16 µm. Příruba manipulátoru obsahuje tři příruby pro elektrické průchodky a pro 

průchodku přívodu tekutého dusíku, nebo tekutého helia. 

Střední část manipulátoru se sestává z rotace R1 a lineárních posuvů x,y. Tato část byla 

v průběhu vývoje modifikována, aby bylo dosaženo vyšší tuhosti celkové sestavy 

manipulátoru.  

V případě funkčního vzorku byla střední část navržena a realizována ve spolupráci 

s firmou SmarAct GmbH (obr. 3.49). Rotace R1 je tvořena piezo rotací SR-18011 a osy 

x,y piezo lineárními posuvy SLC-17. Tato konfigurace postrádala tuhost při zatížení 

manipulátoru v jeho horní části – umístěním SPM modulu. Předpětí vedení v komerčních 

piezoaktuátorech bylo nedostatečné pro zaručení dostatečné tuhosti manipulátoru. 

Zvětšením předepnutí vedení bylo dosaženo vyšší tuhosti, ale došlo i ke zvýšení tření 

a piezo elementy na principu slip-stick nebyly schopné vyvinout potřebnou sílu – provoz 

v UHV podmínkách byl nespolehlivý. Při zatížení do 400 g v horní části manipulátoru je 

tuhost tohoto řešení dostatečná. 
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Obr. 3.49 Fotografie střední části funkčního vzorku manipulátoru. Horní pohled na osy 

x, y. 

 

Prototyp manipulátoru byl optimalizován na tuhost a minimalizaci vibrací při práci 

s SPM modulem. Prototyp manipulátoru se odlišuje především ve střední části, rotace R1 

a osy x, y jsou realizovány vlastní konstrukcí. Vznikla dvě řešení rotace R1 a os x, y. 

Rotace R1 (obr. 3.50) je řešena použitím přesného kruhového křížového ložiska od 

firmy THK o vnějším průměru 166 mm. Ložisko zaručuje dostatečnou tuhost. U první 

varianty (obr. 3.51 vlevo) je pohyb zajištěn krokovým motorem v kombinaci se 

šnekovým převodem. Šnek je umístěn v hliníkovém bloku s flexibilním krčkem 

zajišťujícím předepnutí vůči ozubenému kolu. Předepnutí je zajištěno pružinou. Druhá 

varianta (obr. 3.51 vpravo) rotace R1 využívá krokový motor a harmonickou převodovku 

od firmy Harmonic Drive SE. Harmonická převodovka zajišťuje hladký chod téměř bez 

tření – při pohybu dochází k odvalování. Nevýhodou je nutnost užití vyššího kroutícího 

momentu krokového motoru. 
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Obr. 3.50 Fotografie prototypu manipulátoru s upevněnou spodní rotací R1 na spodní 

části. Na horní rovinu rotace R1 se montuje část obsahující osy x, y (viz obr. 3.49). 

 

 

  
Obr. 3.51 Fotografie dvou řešení spodní rotace R1. Vlevo je rotace se šnekovým 

převodem. Vpravo je rotace s harmonickou převodovkou. 

 

Osy x, y jsou jednak realizovány lineárním vedením se zkříženými válečky 

a piezoaktuátory na principu piezo-legs of firmy Piezomotor (obr. 3.53 vlevo). Princip 

piezo-legs je zobrazen na obr. 3.52: spočívá ve střídavé kontrakci a ohýbání různých párů 

piezokeramik, které posouvají hřídelí. Krok je závislý na napětí přiloženém na 

piezokeramiky. Minimální krok je menší než 1 nm. Hřídel je v neustálém kontaktu 

s piezokeramikou, čímž je dosaženo vyšší tuhosti. Přídržná síla není závislá na 

přiloženém napětí a je větší než 20 N. Síla vyvinutá ve směru pohybu je 20 N. Použitím 

aktuátorů LT20 od firmy Piezomotor dovoluje vyšší předpětí lineárních vedení a tím 

i dosažení vyšší tuhosti sestavy. 

50 mm 
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Obr. 3.52 Princip piezoaktuátoru piezo-legs od firmy Piezomotor. Převzato z [33]. 

 

Druhé řešení os x, y využívá miniaturní kuličkové šrouby, které jsou poháněny 

krokovými motory (obr. 3.53 vpravo). Vedení je zajištěno stejným způsobem, jako 

v případě řešení s piezoaktuátory. Výhodou kuličkových šroubů je vyvinutá síla ve směru 

osy. Nevýhodou je složité konstrukční řešení eliminace vůlí a parazitních sil, které mohou 

vzniknout nepřesností výroby a montáží. Negativním faktorem je také vysoká cena 

kuličkových šroubů a dodací doba 8 až 10 měsíců. Odečítání polohy je zajištěno 

počítáním kroků (krok 2,5 µm) nebo mikrokroků (mikrokrok 0,16 µm). 

 

 

 

 
Obr. 3.53 Fotografie prototypu manipulátoru s řešením posuvu v osách x, y pomocí 

piezo-legs (vlevo), pomocí kuličkových šroubů a krokových motorů (vpravo). 

 

Horní část manipulátoru je tvořena dvěma nosníky ve tvaru písmene „L“. Horní, menší 

nosník nese malou rotaci R2. Rotace R2 je tvořena nemagnetickým rotačním 

piezoaktuátorem SR-5714 firmy SmarAct. Náklon je realizován horním nosníkem, který 

je upevněn na hřídel procházející ložisky ve spodním nosníku. Druhý konec hřídele je 

osazen řemenicí soudečkového tvaru. Na krokovém motoru umístěném na spodním 

nosníku je druhá řemenice o menším průměru. Jako řemen je použit nerezový pásek 

o tloušťce 0,005 mm. Soudečkový tvar horní řemenice zajišťuje vystředění řemínku. Pro 

vymezení vůle je na zadní straně spodního nosníku napínací kladka.  
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Obr. 3.54 Fotografie horní části manipulátoru. Detail zadní strany nosníků náklonu. 
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4  PŘÍKLADY AKTUÁLNÍCH APLIKACÍ VYVINUTÉHO 

MODULÁRNÍHO UHV SEM ZAŘÍZENÍ NA FSI VUT 

V BRNĚ 

Uvedené příklady aplikací zařízení UHV SEM byly vypracovány v průběhu výzkumu 

na Ústavu fyzikálního inženýrství členy ústavu a členy výzkumných skupin CEITEC 

VUT v Brně. Jak je popsáno v úvodu a v části 3.3, UHV SEM je koncipován jako 

komplexní modulární systém, který umožňuje přípravu, modifikaci a analýzu struktur 

in situ. Prostředí UHV umožňuje kontrolovat čistotu vytvořených struktur a eliminuje 

kontaminaci vzorků během analýzy. 

Hlavní části zařízení UHV SEM, které byly využity při práci na uvedených příkladech 

aplikací, jsou elektronový tubus (část 3.4.2), systém vakuových komor s hlavní UHV 

analytickou komorou (část 3.4.4), UHV manipulátor (část 3.4.8) a zakládací systém (část 

3.4.5) pro manipulaci se vzorky bez porušení vakua. Ke zobrazování byly použity 

detektory sekundárních nebo zpětně odražených elektronů (část 3.4.3). Dále byl také 

instalován a využit mikroskop atomárních sil (AFM) [34]. Pro tvorbu vrstev 

a nanostruktur byla použita speciálně upravená efúzní cela pro in situ nanášení tenkých 

vrstev, která nebránila detekci elektronů SE a BSE detektory. 

 

4.1 POPIS MODULÁRNÍHO UHV SEM ZAŘÍZENÍ NA FSI VUT 

V BRNĚ 

Analytická komora je čerpána suchou spirálovou vývěvou, turbomolekulární vývěvou, 

iontovou vývěvou a sublimační vývěvou. Dosažený mezní tlak je v řádu 10–8 Pa. Pro 

dosažení UHV byly všechny vakuové části UHV SEM včetně elektronového tubusu 

vypečeny na 120 °C. Aby se minimalizovaly vibrace, lze UHV prostředí v analytické 

komoře udržovat pouze pomocí sublimační a iontové pumpy. 

Zařízení UHV SEM je umístěno na antivibračním rámu (část 3.4.7) s aktivním 

tlumením pomocí piezoelektrických prvků. Rám je umístěn na pneumatických prvcích. 

Redukce magnetického pole uvnitř UHV komory je zajištěno vnitřním MuMetalovým 

stíněním (část 3.4.4). 

 

4.2 DEKOMPOZICE SiO2 POMOCÍ ZLATÝCH NANOČÁSTIC 

SLEDOVANÁ V MODULÁRNÍM UHV SEM ZAŘÍZENÍ 

UHV SEM mikroskop umožňuje značně eliminovat vliv zbytkové atmosféry na 

studované procesy. Například vysokoteplotní studium dekompozice oxidu křemičitého 

pomocí zlatých kuliček, které bylo původně studováno na vysokovakuovém mikroskopu 

TESCAN LYRA [35], bylo přeneseno do UHV SEM. Na obr. 4.1 je zobrazena sekvence 

SEM snímků získaných při teplotě ~ 600 °C, kde dochází k tavení Au kuličky ( 40 nm) 

na tenké vrstvě oxidu křemičitého (10 nm) na Si substrátu.  
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Obr. 4.1 Sekvence UHV SEM snímků desorpce SiO2 při 600 °C a roztavení Au kuličky 

při kontaktu s křemíkovým substrátem. 

 

Žlutě označené oblasti byly exponovány elektronovým svazkem s vysokou proudovou 

intenzitou, což způsobilo desorpci vrstvy oxidu křemičitého až na křemíkový substrát 

(tmavší místo). Au kulička, která se dostane do kontaktu se substrátem Si, vytvoří 

kapičku kapalného silicidu a dojde k jejímu odpaření ze substrátu. (Autor: Petr Bábor, 

ÚFI.) 

 

4.3 MĚŘENÍ TOPOGRAFIE GRAFENU NA Au KULIČKÁCH 

Na obr. 4.2 jsou ukázky AFM snímků v porovnání se snímkem z elektronového 

mikroskopu. Snímky byly pořízeny simultánně metodou CPEM od firmy Nenovision 

s.r.o. [36]. Jedná se o snímky Au kuliček na Si substrátu následně pokrytých grafenem. 

(Autoři: Zdeněk Nováček a Martin Konečný, Nenovision a ÚFI.) 

 

 
Obr. 4.2 a) SEM a b) AFM snímky grafenu na Au kuličkách. c) a d) korelativní sesazení 

obou snímků (CPEM). 
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4.4 In situ STUDIUM RŮSTU KOVOVÝCH VRSTEV 

Modulární UHV SEM zařízení je rovněž koncipováno tak, aby v něm bylo možné 

provádět růst a analýzu nanostruktur. Za tímto účelem byly vyvinuty a vyrobeny 

efuzní cely - např. efuzní cela na obr. 4.3 vlevo, která umožňuje růst kovových vrstev 

během zobrazování povrchu vzorku elektronovým svazkem. Během depozice standardní 

efuzní cela emituje světlo ze žhaveného vlákna, které zvyšuje pozadí měřeného signálu 

SE detektoru. Byly proto provedeny úpravy UHV SE detektoru a efuzní cely tak, aby byl 

tento efekt minimalizován, díky čemu je možné provádět zobrazování SE detektorem 

během depozice.  

Na obr. 4.3 vlevo je zobrazena upravená efuzní cela a na obr. 4.3 vpravo je in situ 

SEM snímek růstu Ag na křemíkovém substrátu při 400 °C v analytické komoře zařízení 

UHV SEM. (Autor: Petr Bábor, ÚFI.) 

 

 

 
Obr. 4.3 Fotografie modifikované efúzní cely pro práci v UHV SEM (vlevo). In situ 

SEM snímek růstu Ag na Si při 400 °C (vpravo). 

 

 

4.5 MODIFIKACE POVRCHU Ge NANOKAPKAMI Au 

OVLÁDANÝMI ELEKTRONOVOU PINZETOU V UHV SEM 

Kombinací ohřevu vzorku na 400 °C a pohybem taveniny AuGe vhodným 

umísťováním místa dopadu elektronového svazku bylo dosaženo modifikace povrchu Ge. 

Na obr. 4.4(a) je zobrazen modifikovaný povrch Ge pomocí SEM, následně byla 

topografie modifikovaného povrchu zobrazena při pokojové teplotě pomocí metody AFM 

(obr. 4.4(d)). Kombinací informací získaných z obrázků (a) a (d) byl zrekonstruován 3D 

korelativní obrázek (obr. 4.4(c)) vytvořené struktury. Graf (obr. 4.4(b)) ukazuje profil 

povrchu v místě označeném červenou čarou. Více v [37]. (Autor: Radek Dao, ÚFI.) 
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Obr. 4.4 Modifikace povrchu Ge v zařízení UHV SEM, (a) SEM snímek, (b) výškový 

profil vytvořené struktury, (c) korelativní (CPEM) obrázek SEM/AFM, (d) AFM snímek 

modifikovaného povrchu. 

 

4.6 VYUŽITÍ MODULÁRNÍHO UHV SEM ZAŘÍZENÍ PRO in situ 

POZOROVÁNÍ RŮSTU GRAFENU NA PLATINĚ V REÁLNÉM 

ČASE 

Série obr. 4.5a) (2) až (4) ukazují formování a následnou vysokoteplotní (1300 °C) 

dekompozici grafenu zaznamenanou v modulárním UHV SEM zařízení. Porovnáním obr. 

4.5a) (1) a (4) lze pozorovat změnu velikosti platinových zrn. Obr. 4.5b) zobrazuje grafen 

na čistém povrchu platiny vytvořený pomocí napouštění komory etylenem C2H4. (Autor: 

Antonín Jaroš, ÚFI.)  

 
Obr. 4.5 a) (1) až (4) zobrazují formování a následnou vysokoteplotní dekompozici 

grafenu, b) grafen na čistém povrchu platiny. 
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5  ZÁVĚR 

V průběhu doktorského studia vzniklo ve spolupráci s firmou Tescan Brno s.r.o. 

unikátní inženýrské dílo s vysokou přidanou hodnotou. Bylo navrženo, vyvinuto 

a uvedeno do provozu komplexní modulární high-tech zařízení pro tvorbu, modifikaci 

a pozorování nanostruktur in situ. Jádro komplexu aparatur tvoří UHV kompatibilní 

elektronový mikroskop, jehož elektronový tubus byl rovněž vyvinut v rámci předložené 

práce. Tak mohla být navržena, zkonstruována a uvedena do provozu dvě unikátní high-

tech zařízení – jeden funkční vzorek (obr. 5.1 a obr. 5.2) a prototyp (obr. 5.3) 

ultravakuového rastrovacího elektronového mikroskopu (UHV SEM) a celé modulární 

ultravakuové aparatury (zařízení UHV SEM) (obr. 5.1).  

Funkční vzorek je nadále provozován ve firmě Tescan Brno s.r.o, kde slouží k dalšímu 

vývoji a rozšiřování know-how mikroskopie v oblasti UHV. Prototyp zařízení UHV SEM 

byl přemístěn do prostor VUT a je využíván jak k výzkumu, tak i k výukovým účelům.  

 

 
 

Obr. 5.1 Funkční vzorek zařízení UHV SEM. 

 

Sestavení prototypu bylo založeno na využití zkušeností z výroby, sestavení 

a oživování funkčního vzorku. Poznatky z provozu funkčního vzorku ukázaly, že některé 

části vyžadovaly úpravy, a dále vedly k upřesnění konstrukčních řešení jednotlivých 

       50 cm 
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celků zařízení UHV SEM, které byly provedeny na prototypu. Poznatky získané z práce 

na funkčním vzorku a na prototypu zařízení poskytly podklady k vytvoření komerčního 

konkurenceschopného produktu. 

Prototyp UHV SEM tubusu disponuje ultravakuově kompatibilní přírubou, čímž 

odpadá nutnost použití diferenciálního čerpání připojovací příruby. Použité vývěvy na 

funkčním vzorku tubusu byly nahrazeny jinými, které nezpůsobují elektrické rušení a jsou 

vhodnější pro použití na tomto druhu zařízení. Tato inovace byla aplikována i do 

prototypu. Prototyp tubusu byl osazen In-Beam SE detektorem a In-Beam BSE 

detektorem. 

Další významné změny se týkají vypékání zařízení UHV SEM. Funkční vzorek 

i prototyp UHV tubusu a celého zařízení UHV SEM byly upraveny tak, aby většina částí 

(včetně kabeláže), které jsou umístěny nad úrovní desky stolu, byly teplotně odolné do 

120 °C. Tato úprava umožní vypékání celého systému pomocí stanu, což je uživatelsky 

přívětivější.  

Způsob zakládání vzorků je v prototypu řešen efektivněji (více v části 3.4.5) s ohledem 

na čistotu vakua a rychlost založení vzorku. Sestava zakládání vzorků se skládá (směrem 

od analytické komory) ze zásobníku vzorků, zakládací komory a před-zakládací komory. 

Jednotlivé části sestavy jsou odděleny UHV deskovými ventily tak, aby při zakládání 

vzorků z atmosféry nedošlo ke znečištění již uskladněných vzorků a snížení celkové 

čistoty vakua. Transfer vzorků je realizován pomocí magnetických zakládacích tyčí.  

Úpravy na prototypu rámu zařízení byly prováděny na základě požadavku na co 

nejvyšší tuhost a zatlumení vibrací pomocí připojených aktivních i pasivních tlumicích 

prvků. Vnější rozměry zařízení zůstávají stejné jako v případě funkčního vzorku. 

Aktuálně probíhá testování a provoz prototypu zařízení UHV SEM v prostorách VUT 

laboratoří.  

Prototyp tubusu UHV SEM byl ověřen pro sériovou výrobu a je k dispozici k rozšíření 

portfolia komerčně nabízených high-tech výrobků firmy Tescan Brno s.r.o. Rozměry 

a typ připojovací příruby umožňují snadnou integraci tubusu do různých zařízení a tím 

rozšiřuje možnosti komercionalizace samotného UHV elektronově-optického tubusu. 

V minulých letech proběhla integrace druhé generace UHV tubusu do zařízení od firmy 

Orsay Physics, která je dceřinou společností firmy Tescan Orsay Holding.  

V rámci této práce vzniklo i několik zařízení a celků, které zde nejsou popsány, ale 

jsou jeho nedílnou součástí. Jedná se především o části zařízení, které vznikly v rámci 

studentských prací a různých dalších vědecko-výzkumných projektů. Na některých měl 

autor této práce příležitost se podílet, buď jako vedoucí, nebo školitel specialista. Jako 

příklad lze například uvést vývoj tepelné clony objektivu a úprava efuzní cely pro 

simultánní použití s SE detektorem [30] a  vývoj paletkového systému pro zařízení UHV 

SEM a vývoj držáku vzorku s rozsahem teplot 25 K až 700 K [38]. 

V rámci práce bylo vypracováno množství výzkumných zpráv, které průběžně sloužily 

jako podklady pro úspěšné obhajování projektu TAČR Amispec nebo k sestavení 

výročních zpráv. 
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Obr. 5.2 Fotografie funkčního vzorku modulárního UHV SEM zařízení. Funkční vzorek 

je umístěný ve firmě Tescan Brno s.r.o. 

 

 

 

 
 

Obr. 5.3 Fotografie prototypu modulárního UHV SEM zařízení. Prototyp je umístěný na 

FSI VUT v Brně. 

 

  

  50 cm 

    50 cm 
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7  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

   

AE – Augerovy elektrony (Auger Electrons) 

AES – spektroskopie Augerových elektronů (Auger Electron 

Spectroscopy) 

BSE – zpětně odražené elektrony (Backscattered Electrons) 

CL – katodoluminiscence (Cathodoluminescence) 

ČSN – československá norma 

DQE – detekční kvantová účinnost (Detective Quantum Efficiency) 

EBIC – měření proudu indukovaného elektronovým svazkem (Electron 

Beam Induced Current) 

EBSD – difrakce zpětně odražených elektronů (Electron Backscattered 

Diffraction) 

EDX – spektroskopie rozptylu rentgenového záření (Energy-Dispersive X-

ray) 

EN – evropská norma 

FEG – zdroj elektronů extrahovaných polem (Field Emission Gun) 

FIB – fokusovaný iontový svazek (Focused Ion Beam) 

GIS – jehly pro připouštění plynů (Gas Injection System) 

HV – vysoké vakuum (High Vacuum) 

IP – iontová vývěva (Ion Pump) 

LLE – nízkoztrátové elektrony (Low-Loss Electrons) 

LMIS – Iontový zdroj s tekutým kovem (Liquid Metal Ion Source) 

MBE – molekulární epitaxe (Molecular Beam Epitaxy) 

PE – primární elektrony (Primary Electrons) 

SAM – rastrovací mikroskop Augerových elektronů (Scanning Auger 

Microscope) 

SE – Sekundární elektrony (Secondary Electrons) 

SEM – rastrovací elektronový mikroskop (Scanning Electrone Microscope) 

SEMPA – polarizační analýza (Scanning Electron Microscopy Polarisation 

Analysis) 

SPM – rastrovací sondový mikroskop (Scanning Probe Microscope) 

TE – prošlé elektrony (Transmitted Electrons) 

TMP – turbomolekulární vývěva (Turbomolecular Pump) 

TOF-

SIMS 

– hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů (Time-Of-Flight 

Secondary Ion Mass Spectrometry) 
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TSP – titanová sublimační vývěva (Titanium Sublimation Pump) 

UHV – ultravysoké vakuum (Ultra-High Vacuum) 

UV – ultrafialová (Ultraviolet) 

WD – pracovní vzdálenost (Working Distance) 

XPS – rentgenová fotoelektronová spektroskopie (X-Ray Photoelectron 

Spectroscopy) 

X-ray – rentgenové záření 

 


