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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.   
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1  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 1.3 popisující 

celkový koncept zařízení UHV SEM. 

 

1.1 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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1.2 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. 1.1., 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, 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. 1.1 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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1.3 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. 1.1. 

 

 
 

 

Obr. 1.1 Prvotní ideový návrh zařízení UHV 

SEM. Rozložení modulární UHV aparatury 

s navrhovanými konkrétními technikami 

dostupnými v analytické komoře. 

Obr. 1.2 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. 

1.2). 

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. 

  

1.4 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. 

 

1.4.1 Konstrukce UHV SEM 

Na základě výše popsaného konceptu vzniklo několik verzí uspořádání modulárního 

zařízení UHV SEM. Jak bylo popsáno v části 1.3, 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. 1.3 a obr. 1.4. 

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. BSE a CL detektory směřují do 

jiného pracovního bodu, který je umístěný 2 mm pod objektivem. Pracovní bod ve 2 mm 
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odpovídá geometrii detekce BSE 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. 

1.4.  

 
Obr. 1.3 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. 1.5). 

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

extrakční optiky AES, čímž se ztrácí neakceptovatelné procento signálu. V případě 

umístění SPM na manipulátoru nelze provést takto velký náklon. Maximální náklon 
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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. 1.4 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. 1.3 a obr. 1.4) a pozice pro dva GIS na společné přírubě 

s možností umístění SED (detektor sekundárních elektronů, viz rovněž obr. 1.6).  

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.  

Ve stejné horizontální rovině pod úhlem 90° s portem pro zakládání je umístěn 

zásobník vzorků. Tato poloha umožňuje jednoduché zakládání vzorků do zásobníku 
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pomocí transportní magnetické tyče. Zásobník vzorků obsahuje také jednu pozici pro 

žíhání vzorku až na teplotu 1 200 °C.  

 
Obr. 1.5 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. 1.6 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. 

 

1.4.2 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. 1.7) 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. 1.7 UHV elektronově-optický tubus: 

rozdělení na subcelky. Vytvořeno v programu 

Solidworks. 

 

Obr. 1.8 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. Na obr. 1.8 je 

fotografie prototypu ultravakuového elektronově optického tubusu. 
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1.4.3 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. 1.9 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. 

 

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 
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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. 1.9 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. 1.9 vpravo). Zpracováním obou histogramů obrázků (obr. 1.9) obdržíme hodnotu 

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

histogramu obrázku (obr. 1.9 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. 1.10) byla použita klasická konstrukce typu Everhart-

Thornley. 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.  

Tento mechanismus minimalizuje mezery mezi optickými členy sestavy. Přidáním 

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

 

Obr. 1.10 Obrázek UHV SE detektoru s přírubou DN40 CF. Vytvořeno v programu 

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

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

 

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 

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. 1.11 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. 

 

 

UHV Detektor zpětně odražených elektronů (UHV BSED) 

V případě UHV BSE detektorů (obr. 1.12) byla použita konstrukce se scintilačním 

krystalem (obr. 1.13) u obou verzí, a to jak u komorové, tak i u tubusové.  

 

Obr. 1.11 Fotografie UHV In-Beam SE detektoru uvnitř komory.  
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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. 1.13 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. 

 

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. 

 

 

Obr. 1.12  Obrázek UHV BSE detektoru. Vytvořeno v programu Solidworks.  
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UHV tubusový detektor zpětně odražených elektronů (UHV In-Beam 

BSED) 

UHV tubusový detektor zpětně odražených elektronů (obr. 1.14) je umístěn nad 

objektivovou čočkou, pod diferenciální clonou oddělující objektivovou část mikroskopu 

od části, kde je umístěn tubusový ventil (gun valve).  

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. 

 

1.4.4 UHV analytická komora 

Hlavní částí celého modulárního ultravakuového systému, která spojuje veškeré 

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

1.16). 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 1.3. 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. 1.15). Použitý materiál komory je nerezová ocel s označením 

ČSN EN 1.4301. Tloušťka stěny komory 33 mm zaručí dostatečnou tuhost v mechanické 

smyčce horní příruby (SEM) a spodní příruby na dně komory (manipulátor). Uvnitř 

komory je umístěno magnetické stínění (obr. 1.17) 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.  

 

Obr. 1.14 Obrázek UHV In-Beam BSE detektoru. Vytvořeno v programu Solidworks.  
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Obr. 1.15 Řez tlustostěnnou nerezovou komorou s MuMetalovým magnetickým stíněním. 

Detail zobrazuje magnetické stínění nátrubků a napojení jednotlivých částí stínění. 

Vytvořeno v programu Solidworks. 

 

 

  

Obr. 1.16 Fotografie vyrobené analytické 

komory. 

 

Obr. 1.17 Fotografie MuMetalového 

magnetického stínění. 

1.4.5 Zakládací komora 

Pro umožnění vkládání vzorků bez porušení ultravysokého vakua v analytické komoře 

byla navržena zakládací komora (obr. 1.18). 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. 1.19). 
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Obr. 1.18 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. 

 

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

středu paletka v koncové (uchopovací) části magnetické tyče. 

 

 

1.4.6 Čerpací systém 

Čerpání celého systému je rozděleno do dvou okruhů (obr. 1.20), 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. 



 21 

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

okruh pro analytickou komoru a 2. čerpací okruh pro komoru zakládací. 

 

1.4.7 Manipulátor 

Ze spodní strany komory je umístěn manipulátor vzorků (obr. 1.21), 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 1.4.1) 

jednotlivých metod a technik komplexního modulárního zařízení UHV SEM. 

 

 

 

 
Obr. 1.21 Fotografie vyrobeného 

UHV manipulátoru vzorků. 

 

Obr. 1.22 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. 1.22. 

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. 
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2  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. 2.1 a obr. 2.2) a prototyp (obr. 2.3) 

ultravakuového rastrovacího elektronového mikroskopu (UHV SEM) a celé modulární 

ultravakuové aparatury (zařízení UHV SEM) (obr. 2.1).  

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. 2.1 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 1.4.5) 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. 2.2 Fotografie funkčního vzorku modulárního UHV SEM zařízení. Funkční vzorek 

je umístěný ve firmě Tescan Brno s.r.o. 

 

 

 

 
 

Obr. 2.3 Fotografie prototypu modulárního UHV SEM zařízení. Prototyp je umístěný na 

FSI VUT v Brně. 

 

  

  50 cm 

    50 cm 
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