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Zadání 
Práce bude zaměřena na problematiku detekce signálních elektronů 

v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu pomocí ionizačních 
detektorů. Bude sledován vliv použitých detektorů na detekovaný signál a uplatnění 
kontrastních mechanismů v obraze vzorku. Cílem je optimalizace detektorů a 
detekčních podmínek. Problematika bude řešena ve spolupráci s pracovištěm 
elektronové mikroskopie ÚPT AVČR, v.v.i. v Brně. Předpokládá se využití dosažených 
výsledků při detekci signálu v environmentálním rastrovacím elektronovém 
mikroskopu. 
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Abstrakt 
Disertační práce se zabývá detekcí signálů ionizačním detektorem 

v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu a využitím tohoto detektoru 
pro získání požadované informace v obraze vzorku. Hlavní pozornost je zaměřena 
na detektor, jenž obsahuje více elektrod o různém geometrickém uspořádání a napětí 
na těchto elektrodách, nazvaný segmentový ionizační detektor. Spolu s teoretickým 
zázemím z odborné literatury byly prostřednictvím simulací na počítači a experimentů 
v mikroskopu zjišťovány možnosti detekce signálu segmentovým ionizačním 
detektorem. Na základě provedených experimentů byl segmentový ionizační detektor 
optimalizován pro zkvalitnění detekce sekundárních elektronů a v jiné konfiguraci 
optimalizován pro získání vysokého materiálového kontrastu v obraze vzorku. 
Posouzení přínosu experimentovaných segmentových ionizačních detektorů je součástí 
práce. 
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Abstract 
The dissertation thesis deals with signal detection by an ionization detector 

in the environmental scanning electron microscope and utilization of this detector 
to gain required information in a specimen image. Main interest is focused 
on the detector containing several electrodes with a varied geometry arrangement and 
voltages on these electrodes. The detector was named segmental ionization detector. 
Detection capabilities of the segmental ionization detector were studied through 
computer simulations and experiments in the microscope utilizing knowledge from 
a technical literature background. On the base of the accomplished experiments, 
the segmental ionization detector has been optimized for the secondary electron 
detection improvement and at another configuration optimized for a high material 
contrast acquisition of the specimen image. Consideration of benefits of the examined 
segmental ionization detectors is included in the work. 
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1. Úvod 
Již od pradávna toužil člověk pozorovat objekty malé natolik, že již nejsou 

pouhým okem rozlišitelné. Historicky prvním krokem ke zvětšení pozorovaného 
objektu bylo broušení čoček do brýlí italskými mnichy ve 14. století. Sestrojení prvního 
světelného mikroskopu se přisuzuje holandskému brusič čoček a výrobci brýlí jménem 
Zacharias Jansen ke konci 16. stolení. 

Od té doby prošly mikroskopy značným vývojem. Dnešní vědecké zkoumání 
fyzikálních a chemických pochodů v živé a neživé hmotě však často vyžaduje, aby byly 
sledovány děje odehrávající se v dimenzích, které již světelný mikroskop nemůže 
rozlišit. Zde nastupuje elektronový mikroskop, který používá ke zkoumání látek 
elektronový svazek. Na vytvoření prvního elektronového mikroskopu se zasloužili 
především Max Knoll a Ernst Ruska v Německu v roce 1931. Dnes jsou elektronové 
mikroskopy schopny dosáhnout rozlišení téměř 0,01 nm. Kromě elektronových 
mikroskopů existuje ke zkoumání vzorků při vysokých zvětšeních řada dalších přístrojů, 
např. SPM (STM, AFM, apod.), aj. 

Při působení elektronů o energii několika elektronvoltů až milionů elektronvoltů 
na atomy zkoumaného objektu vznikají signály, které přinášejí cenné informace 
o elementárním složení, topografii povrchu, krystalografické struktuře, chemické vazbě, 
rozložení elektrických a magnetických polí, atd.  

Základní rozdělení elektronových mikroskopů je na rastrovací elektronové 
mikroskopy (REM, SEM) a transmisní elektronové mikroskopy (TEM). U prvně 
jmenovaných je vzorek o ploše několika mm2 až cm2 zkoumán tenkým zaostřeným 
svazkem elektronů, který rastruje po vybrané ploše. V TEM je malý tenký vzorek 
prozářen svazkem elektronů. TEM dosahuje vyššího rozlišení než SEM a lze jej využít 
pro pozorování např. i atomových struktur. V následující části bude pozornost zaměřena 
na oblast rastrovací elektronové mikroskopie, přesněji environmentální rastrovací 
elektronové mikroskopie, do které tato disertační práce spadá. 
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2. Úvod do environmentální rastrovací elektronové 
mikroskopie 

2.1. Rastrovací elektronová mikroskopie 

V rastrovacím elektronovém mikroskopu (SEM) rastruje zaostřený svazek 
primárních elektronů s energií obvykle do 30 keV po povrchu vzorku v souřadném 
systému. Z místa zasaženého primárními elektrony se uvolňují signální elektrony, 
rentgenové záření a světelné záření. Každému bodu souřadného systému je v případě 
detekce elektronů nebo světelného záření přiřazena detekovaná úroveň signálu, čímž 
vzniká obvykle snímek v úrovních šedé získaný použitým detektorem. V případě 
rentgenového záření jsou detekována kvanta záření. 

Rastrovací elektronový mikroskop vyniká oproti světelným mikroskopům 
rozlišením až 1 nm, díky němuž je možné dosáhnout zvětšení až 1 000 000, dále 
výrazně větší hloubkou ostrosti a poskytuje další informace o vzorku. Nevýhodou SEM 
je požadavek tlaku 10-3 Pa a méně v tubusu mikroskopu, ve kterém svazek primárních 
elektronů vzniká, a z něhož je zaostřen na vzorek umístěný v komoře vzorku se stejným 
tlakem. Další nevýhodou je nutnost úpravy povrchu elektricky nevodivých vzorků 
k odstranění jejich nabíjení a nemožnost pozorovat přímo bez úprav vzorky obsahující 
kapalnou fázi. Uvedené nevýhody jsou odstraněny v environmentálním SEM. 

2.2. Environmentální rastrovací elektronová mikroskopie 

Primární elektrony by se při tlacích řádově nad 10-2 Pa rozptylovaly srážkami 
s atomy a molekulami plynu. V environmentálním rastrovacím elektronovém 
mikroskopu (EREM, ESEM*1, environmentální SEM) je tubus mikroskopu oddělen 
od komory vzorku další čerpanou komorou, a tak může být v komoře vzorku použito 
plynné prostředí o tlaku do 2000 Pa (Obr. 2.2.1). Primární elektrony procházejí 
plynným prostředím pouze krátkou vzdáleností a většina z nich zůstane nerozptýlená 
v původní stopě svazku. Jako plynné prostředí se obvykle používají vodní páry, které 
poskytují výhodné vlastnosti pro detekci signálních elektronů, a v jejichž prostředí lze 
předejít vysušování vzorků obsahujících vodu. Stav nasycených vodních par v komoře 
vzorku lze regulovat tlakem a teplotou. Teplota se v závislosti na tlaku pohybuje kolem 
nuly stupňů Celsia, obvykle v kladné části stupnice [1], [2]. 

Jak již bylo zmíněno, v environmentálním SEM je možné bez úprav pozorovat 
vlhké vzorky, např. biologické, a dochází ke kompenzaci nabíjení elektricky 
nevodivých vzorků kladnými ionty plynu ionizovaného procházejícími elektrony. 
Rovněž kontaminace pozorovaného místa způsobená depozicí uhlovodíků uvolňujících 
se ze zbytkových plynů v mikroskopu elektronovým svazkem je odstraňována 
prostřednictvím iontů [3], [4]. Dle [5] ovšem může být nevýhodou pozorování vzorků 
obsahující vodu vyšší radiační poškození vzorků v důsledku vzniku volných radikálů ve 
vodě po dopadu primárních elektronů. 

 

 
______________________________________________________________________ 
*1 ESEM je registrovanou obchodní značkou FEI Company 
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Obr. 2.2.1.  Schéma environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu. 

Za vznikem environmentální rastrovací elektronové mikroskopie stojí především 
práce G. D. Danilata [6] a V. N. E. Robinsona [7]. Danilatos v průběhu 80. let navrhl 
rastrovací elektronový mikroskop, v němž komora vzorku obsahovala plynné prostředí 
o tlaku přibližně do 2000 Pa, zatímco v tubusu mikroskopu byl tlak 10-2 Pa [6]. 
Vzhledem k tomu, že nebylo možné v komoře vzorku použít pro detekci sekundárních 
elektronů scintilační detektor s napětím v řádu kV na scintilátoru, Danilatos uvedl 
environmentální detektor sekundárních elektronů [8] využívající principu nárazové 
ionizace v plynu. Uvedený typ mikroskopie je nazýván environmentální rastrovací 
elektronová mikroskopie (EREM, environmentální SEM), resp. Environmental 
scanning electron microscopy (ESEM, Environmental SEM). V případě tlaku v komoře 
vzorku do cca 300 Pa se mikroskopie nazývá Variable pressure scanning electron 
microscopy (VPSEM) nebo Low vacuum scanning electron microscopy (LVSEM).  

2.3. Rozdělení detektorů v SEM a environmentálním SEM  

V klasickém SEM je možné detekovat elektrony scintilačním nebo polovodičovým 
detektorem. K efektivnímu vyvolání scintilací na scintilátoru dopadem elektronů 
dochází při energiích těchto elektronů v řádu několika keV. Zpětně odražené elektrony 
lze proto detekovat přímo a sekundární elektrony je nutno před dopadem na detektor 
urychlit, obvykle elektrostatickým polem tvořeným předpětím přiloženým 
na scintilátoru. 

V environmentálním SEM je možné použít scintilační nebo polovodičový detektor 
bez předpětí, a detekovat pouze zpětně odražené elektrony nebo je možné použít 
ionizační detektor, který těží ze zesílení signálních elektronů nárazovou ionizací v plynu 
v elektrostatickém poli mezi detektorem a vzorkem. Ionizační detektor poskytuje obraz 
sekundárních a zpětně odražených elektronů. Existují také scintilační detektory 
sekundárních elektronů pro environmentální SEM, které svou konstrukcí zamezují 
vzniku výbojů v plynu v blízkosti scintilátoru, na kterém je přiloženo předpětí 
několika keV.  
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Segmentový ionizační detektor, vyvíjený za podpory Ústavu elektrotechnologie a 
Ústavu přístrojové techniky AV ČR Brno, je modifikací klasického ionizačního 
detektoru, u nějž namísto jedné elektrody je více elektrod o různém geometrickém 
uspořádání. Elektrody lze různě propojit, připojit k nim různá napětí a zkoumat vliv 
velikosti plochy, polohy a různých potenciálů elektrod ionizačního detektoru na detekci 
signálu a kontrast obrazu.  

O ionizačním detektoru obsahujícím více elektrod pojednává [8]. Dle geometrie a 
umístění elektrod (viz Obr. 2.3.1) jsou odděleně detekovány zpětně odražené elektrony 
pod malým úhlem (elektroda E4), zpětně odražené elektrony pod velkým úhlem 
(elektroda E3) nebo sekundární elektrony (elektroda E1). Z publikace je zřejmé, že 
uvedené vlastnosti víceelektrodového ionizačního detektoru jsou pouze předpokládány. 

Detektor RTG záření je určen k prvkové analýze a lze ho použít v SEM i 
environmentálním SEM. 

Detektory fotonů vznikajících v komoře vzorku lze použít v klasickém SEM a 
v environmentálním SEM [6], [9], [10], [11], [12] a [13]. 

 

 
Obr. 2.3.1.  Víceelektrodový ionizační detektor [6]; PLA1 = E0 je tlak omezující clona a zároveň 

detekční elektroda, dále E1, E2, E3, E4 jsou detekční elektrody. 
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2.4. Uvolňování signálů v SEM a environmentálním SEM 

Po dopadu primárních elektronů (PE) na vzorek se ze zasaženého místa, 
z interakčního objemu, uvolňují zpětně odražené elektrony (BSE), sekundární elektrony 
(SE), Augerovy elektrony (AE), rentgenové záření (RTG), fotony s vlnovými délkami 
od ultrafialového po infračervené záření [6] a vzniká proud vzorkem (Obr. 2.4.1.). 
Na Obr. 2.4.2 je znázorněno typické integrální energiové spektrum elektronů 
uvolněných ze vzorku po dopadu PE [14], [15]. 

 
Obr. 2.4.1.  Uvolňování signálů z látky po dopadu primárních elektronů v SEM. 

 
Obr. 2.4.2.  Integrální energiové spektrum elektronů uvolněných ze vzorku po dopadu PE. 

2.4.1. Zpětně odražené elektrony 
Primární elektrony po dopadu na vzorek procházejí pružnými a nepružnými 

rozptyly a ztrácejí tak postupně svoji energii. Hloubka, které primární elektrony, mohou 
dosáhnout se nazývá dolet elektronů R (Obr. 2.4.1.1). Z objemu od povrchu vzorku 
do přibližně poloviny doletu se mohou primární elektrony ze vzorku uvolňovat a 
nazývají se zpětně odražené elektrony. Energie zpětně odražených elektronů nabývá 
hodnot od cca 50 eV do energie primárních elektronů. Nejvyšší počet zpětně 
odražených elektronů se ze vzorku uvolňuje s energií kolem 75 % energie primárních 
elektronů. 

Koeficient emise zpětně odražených elektronů η je definován jako poměr proudu 
zpětně odražených elektronů uvolňujících se ze vzorku po dopadu primárních elektronů 
ku proudu primárních elektronů dopadajících na vzorek [14]. 
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Obr. 2.4.1.1.  Uvolňování elektronů a RTG z látky po dopadu primárních elektronů v SEM. 

2.4.2. Sekundární elektrony 
Sekundární elektrony se uvolňují z elektronových obalů atomů při nepružných 

srážkách s primárními nebo zpětně odraženými elektrony. Sekundární elektrony 
nabývají energie do cca 50 eV [14], a proto se ze vzorku mohou uvolnit jen z určité 
hloubky pod povrchem vzorku tSE (viz Obr. 2.4.1.1), v řádu několika nm. Nejvyšší počet 
sekundárních elektronů se uvolňuje s energií v rozmezí 2 ÷ 5 eV. 

Sekundární elektrony jsou rozlišovány do šesti typů [14], [16], [17] a [18]: 

SE1, tzv. pravé sekundární elektrony, se uvolňují ze vzorku pouze z místa dopadu 
primárních elektronů,  

SE2 se uvolňují ze vzorku z hloubky tSE a vznikají při průchodu zpětně odražených 
elektronů vzorkem, 

SE3 se uvolňují po dopadu zpětně odražených elektronů na stěny v komoře vzorku, 

SE4 se uvolňují po dopadu primárních elektronů na stěny uvnitř tubusu mikroskopu, 

SE5 se uvolňují ze vzorku po dopadu kladných iontů 

ESE, tzv. environmentální sekundární elektrony, vnikají v plynném prostředí komory 
vzorku v environmentálním SEM srážkami zpětně odražených elektronů, 
primárních elektronů, urychlených sekundárních elektronů a elektromagnetického 
záření s atomy, resp. molekulami plynu, a dále srážkami již vzniklých ESE 
s atomy, resp. molekulami plynu. 

SE1, SE2, SE3, SE4 jsou přítomny v klasickém a environmentálním SEM, SE5 a 
ESE pouze v environmentálním SEM. 

Koeficient emise sekundárních elektronů δ je definován jako poměr proudu SE1 a 
SE2 ku proudu primárních elektronů dopadajících na vzorek [14]. 



Detekce signálu segmentovým ionizačním detektorem v environmentálním SEM 

- 7 - 

Hodnoty koeficientů emise sekundárních elektronů a zpětně odražených elektronů 
lze nalézt např. v [14], [15], [18] a [19]. 

Příklady snímků tvořených zpětně odraženými elektrony a převážně sekundárními 
elektrony jsou zobrazeny na Obr. 2.4.2.1 a Obr. 2.4.2.2.  

 
Obr. 2.4.2.1.  Snímky tvořené BSE a převážně SE vzorku obsahující zlato, měď a hliník 

v epoxidovém lepidle. Detekce scintilačním detektorem BSE při tlaku 100 Pa a segmentovým 
ionizačním detektorem při tlaku 450 Pa; vzdálenost vzorek-detektor 3 mm, proud PE 30 pA, 

energie PE 20 keV. 

 
Obr. 2.4.2.2.  Snímky tvořené BSE a převážně SE vzorku cínových kuliček na uhlíkovém podkladě. 

Detekce scintilačním detektorem BSE při tlaku 100 Pa a segmentovým ionizačním detektorem při 
tlaku 450 Pa; vzdálenost vzorek-detektor 3 mm, proud PE 30 pA, energie PE 20 keV. 
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2.5. Rozptyl svazku primárních elektronů v plynném prostředí 
komory vzorku 

Při detekci signálu v environmentálním SEM je třeba vzít v úvahu rozptyl svazku 
primárních elektronů. Se zvyšující se vzdáleností, kterou primární elektrony prochází 
plynem, a s tlakem plynu narůstá počet rozptýlených primárních elektronů mající 
za následek snížení počtu elektronů v původní stopě svazku primárních elektronů a 
nárůst nežádoucího signálu od rozptýlených primárních elektronů. Oblast rozptýlených 
primárních elektronů se nazývá „sukénka“ [6]. 

Výpočet [20] vychází z průměrného počtu srážek m : 

 
Tk

Lpm T

⋅
⋅⋅

=
σ , (2.5.1) 

kde Tσ  je celkový záchytný průřez plynu, p  je tlak plynu, L  je tloušťka vrstvy 
plynu, 123 J.K10.38,1 −−=k  je Boltzmanova konstanta a T  je absolutní teplota.  

Pravděpodobnost, že elektron se srazí s atomy, příp. molekulami r-krát je dána 
vztahem: 

  ( )
!r
emrP

mr −⋅
= , (2.5.2) 

Výpočet nezahrnuje elektrony, které jsou rozptýleny zpět do původní stopy 
svazku PE. 

Dalším nástrojem k určení rozptylu svazku primárních elektronů je softwarová 
simulace, např. programem Electron Flight Simulator [21]. Na Obr. 2.5.1 je vynesena 
závislost podílu nerozptýlených elektronů ve svazku primárních elektronů na tlaku pro 
vrstvu plynu tloušťky 4 mm získaná zmíněným programem. Na Obr. 2.5.2 jsou 
zobrazeny trajektorie primárních elektronů rozptylů při průchodu plynným prostředím 
vodních par vrstvou plynu tloušťky 4 mm a tlaku 1 Pa, 30 Pa a 1000 Pa s uvedením 
podílu nerozptýlených elektronů. 
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Obr. 2.5.1.  Závislost podílu nerozptýlených elektronů ve svazku primárních elektronů na tlaku, vrstva 

plynu tloušťky 4 mm, vodní páry, energie PE 20 keV. 
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Obr. 2.5.2.  Simulace rozptylu svazku PE, vrstva plynu tloušťky 4 mm, vodní páry, 

energie PE 20 keV pro tlak 1 Pa, 30 Pa a 1000 Pa s uvedením podílu nerozptýlených elektronů [21]. 
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2.6. Střední volná dráha a záchytný průřez 
Při experimentech v environmentálním SEM je rovněž vhodné uvažovat střední volnou 
dráhu volných elektronů a záchytný průřezu atomů, resp. molekul plynu. 

Výpočet střední volné dráhy λ  a záchytného průřezu σ  vychází z [14]: 

 [ ]m
SpN i⋅

=
⋅

=
11

σ
λ , resp. (2.6.1) 

 [ ]2m
N

Sp i⋅
=σ  (2.6.2) 

kde N je koncentrace atomů plynu, σ  je záchytný průřez plynu, p  je tlak plynu a 

iS  je ionizační účinnost plynu. Koncentrace atomů je určena vztahem: 

 [ ]3-m  
A

N
N Ahustota ⋅

=
ρ

 (2.6.3) 

kde hustotaρ  je hustota, -126 kmol 10.023,6=AN  je Avogadrova konstanta a A  je 
poměrná atomová hmotnost. 

Hustotu vzduchu za tlaku p a teploty υ  [°C] lze vypočítat z empirického vztahu: 

 
0

)0(

0,003661 p
phustota

hustota ⋅
⋅+

=
υ

ρ
ρ  (2.6.4) 

kde )0(hustotaρ  = 1,2759 kg.m-3 a 0p = 105 Pa. 

Naměřené závislosti ionizačních účinností plynů na energii interakujících 
elektronů lze nalézt v [22]; některé hodnoty jsou uvedeny v Tab. 2.6.1. Na Obr 2.6.1 
jsou uvedeny vypočtené střední volné dráhy elektronů ve vzduchu pro energii elektronů 
50 eV a 15 keV. 

Tab. 2.6.1.  Ionizační účinnosti vzduchu a vodíku [22] pro energii elektronů 50 eV a 15 keV. 

Energie elektronů Si (vzduch) [párů iont-elektron.m-1.Pa-1] Si (vodík) [párů iont-elektron.m-1.Pa-1] 

15 keV 0,16 0,075 
50 eV 5,3 2,6 
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Obr. 2.6.1.  Závislost střední volné dráhy elektronů na tlaku vzduchu pro energie elektronů 50 eV a 

15 keV. 

2.7. Rychlost a počet elektronů v SEM 
Rychlost pohybu elektronů v  v mikroskopu lze stanovit na základě následujícího 

vztahu [8]: 
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kde −e
E  je energie elektronu v eV (do vzorce dosazena jako bezrozměrné číslo) a 

c  je rychlost světla ve vakuu. Pro primární elektrony o energii 20 keV je rychlost 
18 m.s 10.816,0 −=&v , a je-li vzdálenost od katody mikroskopu ke vzorku 0,4 m, urazí ji 

primární elektrony za cca 5 ns.  

Ze základního vztahu pro proud, čas a náboj lze dovodit, že při výše uvedených 
podmínkách a proudu primárních elektronů 33 pA se za čas 5 ns vyskytne v mikroskopu 
1 primární elektron. 

Dále, je-li při rychlém rastrování obrazu vzorku doba vzorkování jednoho pixelu 
(bodu snímku) 4 µs, pak za tuto dobu při proudu primárních elektronů 33 pA přísluší 
jednomu pixelu cca 800 primárních elektronů. Pozn.: Při pomalém rastrování doba 
vzorkování jednoho pixelu obvykle přesahuje několik desítek µs [8], [23], aj. a doba 
pohybu signálních elektronů od vzorku k elektrodě v ionizačním detektoru je v řádu 
ns [23]. 

 Dle výpočtu uvedeného v [8] je zřejmé, že nárazová ionizace v ionizačním 
detektoru vzhledem k době vzorkování jednoho pixelu může být uvažována jako proces 
kontinuální, jak je shodně uvedeno v Kap. 4.4 dle [23]. 
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2.8. Kontrast v rastrovací elektronové mikroskopii 

2.8.1. Topografický a materiálový kontrast 
Hlavními představiteli kontrastu jsou topografický a materiálový kontrast. Oba 

jsou způsobené jak sekundárními elektrony, tak zpětně odraženými elektrony.  

Kontrast sekundárních elektronů 
Topografický kontrast sekundárních elektronů [14] je zapříčiněn závislostí 

koeficientu emise sekundárních elektronů δ  na úhlu dopadu primárních elektronů φ . 
Úhel φ  je definován jako úhel mezi dopadajícím svazkem primárních elektronů 
a normálou povrchu elementu vzorku. Koeficient δ  roste se zvyšujícím se úhlem φ . 
Topografický kontrast sekundárních elektronů v obraze vzorku je způsoben SE1 a SE2. 

Materiálový kontrast sekundárních elektronů [14] v obraze vzorku je dán 
závislostí koeficientu δ  na protonovém čísle. Koeficient δ  mírně roste se zvyšujícím 
se protonovým číslem. Materiálový kontrast sekundárních elektronů je obsažen v SE2 a 
SE3. 

Kontrast zpětně odražených elektronů 

Topografický kontrast zpětně odražených elektronů [14] je zapříčiněn závislostí 
koeficientu emise zpětně odražených elektronů η  na úhlu φ  a na úhlu ϕ . Úhel ϕ  je 
definován jako úhel mezi zpětně odraženými elektrony emitovanými ze vzorku 
a povrchem vzorku uvažovaného elementu vzorku. Koeficient η  roste se zvyšujícím se 
úhlem φ .  

Materiálový kontrast zpětně odražených elektronů [14] je zapříčiněn závislostí 
koeficientu emise zpětně odražených elektronů η  na protonovém čísle Z. Závislost 
koeficient η  na Z je vyjádřena následujícím empirickým vztahem: 

 372422 10.3,810.86,110.6,110.54,2 ZZZ ⋅+⋅−⋅+−= −−−−η  (2.8.1.1) 

Změřené závislosti velikosti koeficientu η  na úhlu ϕ  při úhlech φ  = 0° a 
φ  = 60° jsou zobrazeny na Obr. 2.8.1.1a, b [14]. Prostřednictvím detekce zpětně 
odražených elektronů při malých úhlech ϕ  lze získat v obraze vzorku topografický 
kontrast s nízkým materiálovým kontrastem [8], [14]. 
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Obr. 2.8.1.1a, b.  Změřené závislosti velikosti koeficientu η  na úhlu ϕ  při úhlu dopadu primárních 

elektronů (a)φ =0° a (b)φ =60° [14]. 

Hranový a stínový kontrast 
Hranový a stínový kontrast jsou součástí topografického kontrastu. Hranový 

(difúzní) kontrast je patrný v obraze sekundárních elektronů a zpětně odražených 
elektronů, vzniká pro úhly φ blížící se 90° (Obr. 2.8.1.1). Stínový kontrast vzniká 
v obraze sekundárních elektronů a zpětně odražených elektronů, je způsoben zastíněním 
elementů povrchu vzorku výše položenými elementy vzhledem k detektoru 
(Obr. 2.8.1.2). 

 

Obr. 2.8.1.1.  Princip hranového kontrastu. Obr. 2.8.1.2.  Princip stínového kontrastu. 

2.8.2. Další typy kontrastu 
Napěťový kontrast vzniká v obraze sekundárních elektronů. Oblasti vzorku 

s kladným potenciálem přitahují sekundární elektrony a oblasti vzorku se záporným 
potenciálem odpuzují sekundární elektrony. V obraze sekundárních elektronů se tak 
oblast s kladným potenciálem jeví tmavší než oblast se záporným potenciálem. 

Magnetický kontrast typu 1 vzniká v obraze sekundárních elektronů a je 
zapříčiněn rozdílnými orientacemi a velikostmi magnetické indukce při povrchu 
vzorku [14]. Magnetický kontrast typu 2 v obraze zpětně odražených elektronů a je 
zapříčiněn působením spontánní magnetizace při povrchu feromagnetických 
vzorků [14]. 

Kontrast kanálováním polykrystalických materiálů vzniká v obraze zpětně 
odražených elektronů a je způsoben závislostí koeficientu η  na krystalografické 
orientaci zrn v krystalu vůči dopadajícímu svazku primárních elektronů. 

Kontrast mezi oblastmi s rozdílnou koncentrací dopantů v polovodiči se projevuje 
v obraze sekundárních elektronů, přičemž oblasti typu P se jeví světlejší než oblasti 
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typu N [24]. Kontrast mezi různými oblastmi polovodiče viditelný v obraze zpětně 
odražených elektronů je dle [24] materiálový nebo topografický kontrast. 

2.8.3. Stanovení kontrastu 
Kontrast BAK /  mezi dvěma úrovněmi signálu AS  a BS  bývá definován [24]: 

 
B

BA
BA S

SSK −
=/  (2.8.3.1) 

V obecném pohledu lze říci, že analogový signál přijímaný detektorem je pro 
zobrazení na  mikroskopu převeden A/D převodníkem, který jej zesílí a posune 
o stejnosměrnou složku: 

 SSSZS DA +⋅=′ /  (2.8.3.2) 

kde S ′  je úroveň signálu zobrazená ve snímku z mikroskopu, DAZ /  je zesílení 
převodníku, S  je úroveň signálu přijímaná detektorem a SS  je stejnosměrná složka. 

Dosazením vztahu (2.8.3.2) do vztahu (2.8.3.1) je získán vzorec pro výpočet 
kontrastu: 

 
SSS
SSK

B

BA
BA −′

′−′
=/  (2.8.3.3) 

kde AS ′ , resp. BS ′  je úroveň signálu A , resp. B  zobrazená ve snímku. 

Vzorec (2.8.3.3) lze rovněž psát jako 

 
( ) ( )

1/ −
−′
−′

=
−′

−′−−′
=

SSS
SSS

SSS
SSSSSS

K
B

A

B

BA
BA , (2.8.3.4) 

tzn. kontrast je poměr úrovní signálů zobrazených ve snímku snížený o hodnotu 1. 

2.8.4. Vliv poměru signál-šum na kontrast  
V detekovaném signálu elektronů v environmentálním SEM jsou obsaženy jak 

(1) elektrony uvolňující se ze vzorku z místa zasaženého primárními elektrony 
v původní stopě svazku, tj. signální elektrony, a jejich produkty, tak (2) elektrony 
vznikající při nárazové ionizaci atomů, resp. molekul plynu primárními elektrony, 
(3) elektrony uvolňující se ze vzorku při dopadu primárních elektronů rozptýlených 
mimo původní stopu svazku a jejich produkty [6], [20] a (4) elektrony uvolňující se po 
dopadu kladných iontů na vzorek (SE5). Složky (2), (3) zhoršují poměr signál-šum 
(SNR) v obraze vzorku a rostou se vzdáleností, kterou primární elektrony prochází 
plynným prostředím komory vzorku a s rostoucím tlakem v komoře vzorku. Velikost 
SNR je v důsledku složky (3) ovlivněna vzorkem a zvětšením obrazu (velikostí 
rastrované plochy) [6], [20] a v důsledku složky (4) ovlivněna vzorkem. Rovněž 
v důsledku rozptylu primárních elektronů se snižuje proud svazku primárních elektronů 
v původní stopě, a tím se zhoršuje SNR. Snížení SNR má za následek snížení kvality 
obrazu [6]. Je-li uvedené snížení kvality kompenzováno zvýšením proudu primárních 
elektronů, může pak dojít ke snížení rozlišení [6].  
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Je vhodné poznamenat, že při obvyklých pracovních podmínkách 
v environmentálním SEM je většina primárních elektronů rozptýlena poměrně 
málo [21] (např. vodní páry, 700 Pa, vrstva plynu tloušťky 4 mm: 80 % primárních 
elektronů je rozptýleno do cca ±1°) a ionizační účinnost primárních elektronů je nižší 
než ionizační účinnost sekundárních elektronů [22]. 

2.9. Rozlišení v SEM 
Rozlišení v SEM je ovlivněno především průměrem svazku a urychlovacím 

napětím primárních elektronů, topografií a složením povrchu vzorku. Uvedenými 
parametry je vymezen objem, ze kterého mohou být detekovány signální elektrony 
zvoleným detektorem [14]. V environmentálním SEM je rozlišení dále ovlivněno 
interakcemi elektronů v plynném prostření komory vzorku [6]. 

Dle Reyleighova pravidla [14] lze dva body vzdálené od sebe Rd  rozlišit, jestliže 
proudová hustota stanovená v těchto bodech poklesne na 75 % své původní hodnoty 
nebo méně v prostoru mezi těmito body, viz Obr. 2.9.1.  

 

Obr. 2.9.1.  Princip rozlišení dle [14]: Rd  je vzdálenost mezi bodem 1 a bodem 2, 1J  je proudová 

hustota v bodě 1 a 2J  je proudová hustota v bodě 2. 

Rozlišení ve snímku lze rovněž stanovit na základě Fourierovy transformace [14], 
kterou využívá program SMART [25]. 
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3. Současný stav detektorů v environmentálním 
SEM 

3.1. Detektory pracující na ionizačním principu 

3.1.1. Gaseous Detector Device (GDD) – Deskový ionizační detektor 
Deskový ionizační detektor byl prvním detektorem využívající nárazové ionizace 

v plynu v elektrostatickém poli mezi vzorkem a detektorem v environmentálním 
SEM [8]. Za vývojem detektoru stojí především G. D. Danilatos. Detektor se sestával 
z jedné nebo více soustředných kruhových elektrod na potenciálu několika set voltů a 
vzorek byl uzemněn. Princip detektoru je znázorněn na Obr. 3.1.1.1. V literatuře bývá 
uváděn detektor s názvem Environmental Secondary Electron Detector (ESD); ESD je 
GDD s kruhovou elektrodou centrovanou na střed svazku primárních elektronů. 

 
Obr. 3.1.1.1.  Princip deskového ionizačního detektoru (U je napětí na elektrodě, d je vzdálenost 

elektrody od vzorku, E je intenzita elektrického pole). 

3.1.2. Gaseous Secondary Electron Detector (GSED) – Ionizační 
detektor sekundárních elektronů 

GSED pracuje na podobném principu jako GDD, uspořádání elektrod je však 
navrženo k potlačení příspěvku zpětně odražených elektronů. Pod pólovým nadstavcem 
projekční čočky je umístěna tzv. potlačující elektroda, pod níž je signální elektroda 
detekující signál, jak je patrné z Obr. 3.1.2.1 [20], [26]. Obě elektrody jsou napájeny 
tak, aby vytvořily vhodné elektrostatické pole. Signální elektroda je umístěna blíže 
ke vzorku než potlačující elektroda a detekuje převážně sekundární elektrony. 
Potlačující elektroda sbírá zpětně odražené elektrony a jejich produkty. GSED je dnes 
nejužívanějším ionizačním detektorem v environmentálních mikroskopech společnosti 
FEI Company. 
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Obr. 3.1.2.1.  Princip GSED. 

3.1.3. Detektor Helix 
Detektor Helix [4], [27], [28], [29], [30] je ionizační detektor využívající 

magnetické pole imerzní čočky. Sekundární elektrony přitahované k detekční elektrodě 
s předpětím několika set voltů se pohybují působením magnetického pole po spirálové 
trajektorii, čímž je prodloužena jejich dráha v plynném prostředí komory vzorku, jak je 
patrné z Obr. 3.1.3.1. Díky prodloužení dráhy signálních elektronů může být vzorek 
umístěn blíže k elektrodě detektoru a tlak v komoře vzorku nižší při zachování počtu 
ionizačních srážek. Umístění vzorku blíže k aperturní cloně omezující proudění plynu a 
nižší tlak v komoře vzorku má za následek snížení rozptylu primárních elektronů 
způsobeného průchodem plynným prostředím komory vzorku, čímž je dosaženo 
vyššího rozlišení v obraze. V důsledku prodloužení dráhy signálních elektronů vzniká 
vyšší počet kladných iontů. Detektor Helix obsahuje regulovatelnou iontovou past, která 
zachycuje přebytečné kladné ionty. Helix je využíván v environmentálních 
mikroskopech společnost FEI Company. 

 
Obr. 3.1.3.1.  Princip detektoru Helix. 
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3.1.4. Needle detector – Jehlový ionizační detektor 
Jehlový ionizační detektor [31] využívá nárazové ionizace v plynu při vysokém 

gradientu elektrostatického pole vytvořeného kolem ostrého detekujícího hrotu 
s potenciálem několika set voltů. Komora vzorku je uzemněna. Na rozdíl od deskového 
ionizačního detektoru s poměrně homogenním elektrostatickým polem, kde jsou 
sekundární elektrony zesilovány v celém prostoru mezi vzorkem a detektorem, jsou 
u jehlového ionizačního detektoru signální elektrony zesíleny až v blízkosti hrotu. Při 
návrhu detektoru je uvažována střední volná dráha signálních elektronů pro daný tlak 
plynu. Princip detektoru je znázorněn na Obr. 3.1.4.1. 

 
Obr. 3.1.4.1.  Princip jehlového ionizačního detektoru. 

3.1.5. Gaseous scintillation detector (GSD) in VPSEM – Scintilační 
detektor fotonů pro vyšší tlaky v komoře vzorku 

V ionizačním detektoru jsou signální elektrony zesilovány v kaskádě nárazové 
ionizace. Kromě narůstajícího počtu elektronů vznikají při nárazové ionizaci také 
fotony, které detektor GSD registruje (viz Obr. 3.1.5.1) [11]. Elektroda s kladným 
potenciálem tvořící spolu s uzemněným vzorkem elektrostatické pole může být 
umístěna nad vzorkem na ose mikroskopu, stejně jako GDD, ESD, GSED, nebo může 
být představována řídkou mřížkou před světlovodem GSD. Dle [11] vzniká nejvyšší 
množství fotonů v nárazové ionizaci v argonu, méně v dusíku a nejméně ve vodních 
parách (naopak než je tomu u množství zesílených elektronů) a signál fotonů je výrazně 
vyšší, je-li nárazová ionizace vytvořena směrem k mřížce před světlovodem. 

O detekci fotonů v komoře vzorku environmentálního SEM pojednává 
také [6], [12], [13]. 



Detekce signálu segmentovým ionizačním detektorem v environmentálním SEM 

- 19 - 

 
Obr. 3.1.5.1.  Princip GSD s naznačením nárazová ionizace molekuly plynu (UGSD je napětí na mřížce 

GSD, UGSED je napětí na elektrodě GSED a PI jsou kladné ionty). 

3.1.6. Variable Pressure Secondary Electron (VPSE) Detector – 
Fotonový detektor pro vyšší tlaky v komoře vzorku 

Detektor VPSE detekuje fotony vznikající při ionizaci plynu sekundárními, zpětně 
odraženými a primárními elektrony. Princip detektoru je uveden 
na Obr. 3.1.6.1 [9], [10]. Dle zdrojů  [9], [10] jsou sekundární elektrony urychlovány a 
zesilovány v nárazové ionizaci; ze zdrojů není patrné jakým způsobem. Dle [10] je 
příspěvek zpětně odražených elektronů k detekovanému signálu menší než 1 % (pozn.: 
je však zřejmé, že množství fotonů vybuzených sekundárními, zpětně odraženými nebo 
primárními elektrony, které mohou být následně detekovány, je podmíněno také 
parametry ovlivňující pravděpodobnost ionizace částice plynu s následnou emisí fotonu, 
jimiž jsou tlak a typ plynu, pracovní vzdálenost a energie elektronů, viz Kap. 2.6). 
Detektor může pracovat do tlaku v komoře vzoru až 3000 Pa. VPSE využívá 
v mikroskopech společnost Carl Zeiss (dříve LEO Eletronenmikroskopie). 

 
Obr. 3.1.6.1.  Princip činnosti detektoru VPSE. 
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3.2. Detektory elektronů pracující na scintilačním principu 

3.2.1. Low-Vacuum Secondary Tescan Detector (LVSTD) – Detektor 
sekundárních elektronů pro vyšší tlaky 

LVSTD detekuje klasickým scintilačním detektorem s přiloženým vysokým 
napětím především pravé sekundární elektrony [32]. Aby nedošlo k výbojům v plynu 
v důsledku vysokého napětí, je scintilátor umístěn v samostatně čerpané komoře 
oddělené od komory vzorku pomocí jemné síťky používané jako nosná síťka preparátů 
v transmisním elektronovém mikroskopu nebo pomocí pokovené polyimidové 
perforované fólie. V prostoru scintilátoru je tak dosaženo tlaku nejvýše několika Pa. 
Síťka, resp. fólie je připojena na potenciál 500 V a tvoří soustavu elektrostatických 
mikročoček umožňující průchod signálních elektronů a bránící proudění plynu. 
Sekundární elektrony jsou k této síťce nasměrovány mřížkou s potenciálem 150 V, jak 
je patrné z Obr. 3.2.1.1. Za oddělující síťkou může být umístěna další pokovená 
polyimidová perforovaná fólie s potenciálem 700 V, za ní je umístěn scintilátor 
s předpětím detekující sekundární elektrony. Detektor může pracovat do tlaku až 
2000 Pa v komoře vzorku. LVSTD využívá v mikroskopech společnost Tescan. 

 
Obr. 3.2.1.1.  Princip detektoru LVSTD. 

3.2.2. Two Stage Secondary Electron Detector (TSSEd) 
TSSEd [33], [34], [35] využívá k detekci sekundárních elektronů klasický 

scintilační detektor umístěný v prostoru mezi komorou vzorku s tlakem několika set Pa 
a tubusem mikroskopu s vysokým vakuem. Prostor scintilátoru je od komory vzorku 
oddělen clonou a dále kanálkovým zesilovačem, které omezují proudění plynu. 
V prostoru scintilátoru je dosaženo tlaku kolem 1 Pa a na scintilátoru je přiloženo napětí 
15 kV potřebné k urychlení sekundárních elektronů. Na elektrodách kanálkového 
zesilovače je přiloženo napětí od několika set voltů na straně vstupu signálních 
elektronů až po cca 3 kV na straně výstupu signálních elektronů. V prostoru na straně 
vstupu signálních elektronů do kanálkového zesilovače je udržován tlak do 10 Pa. 
Sekundární elektrony uvolňující se ze vzorku jsou spodní aperturní clonou připojenou 
na kladný potenciál přitaženy směrem ke kanálkovému zesilovači, kterým procházejí a 
jsou v něm přibližně 1000× zesilovány. Zesílené elektrony jsou následně detekovány 
scintilačním detektorem.  
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Obr. 3.2.2.1.  Řez detektoru TSSEd. 

Mezi výhody TSSEd patří, že nevyžaduje zesílení v procesu nárazové ionizace 
v plynu. Proto umožňuje snížit pracovní vzdálenost a pracovat v environmentálním i 
klasickém SEM. Detektor může pracovat s tlakem v komoře vzorku do 5000 Pa. Řez 
detektoru je znázorněn na Obr. 3.2.2.1. Principy funkce kanálkového zesilovače (MCP) 
lze nalézt v [14], [36]. 

3.2.3. Scintilační detektor sekundárních elektronů pro EREM 
Ve scintilačním detektoru sekundárních elektronů pro EREM je scintilátor 

umístěn v samostatně čerpané komoře, která je od komory vzorku mikroskopu oddělena 
clonkami [71], [80]. Na clonkách jsou přiloženy vhodné potenciály v řádu několika set 
voltů, clonky tak tvoří elektrostatickou čočku. Sekundární elektrony jsou k této čočce 
nasměrovány elektrodami v ústí detektoru a následně jí prochází. Clonky zároveň brání 
proudění plynu z komory vzorku, ve které může být tlak až 1500 Pa, do komory 
scintilátoru. Tlak nejvýše 5 Pa v komoře scintilátoru umožňuje přiložit napětí až 12 kV 
na scintilátor k urychlení elektronů pro vyvolání dostatečných scintilací, aniž by toto 
napětí způsobovalo výboje v plynu. Fotony vzniklé scintilacemi jsou vedeny 
světlovodem do fotonásobiče, ve kterém jsou zesíleny a převedeny na elektrický signál. 
Princip scintilačního detektoru sekundárních elektronů je uveden na (Obr. 3.2.3.1). 

 
Obr. 3.2.3.1. Princip scintilačního detektoru sekundárních elektronů pro EREM se simulací drah 

sekundárních elektronů s energií 2 eV (E1 – extrakční elektroda, E2 – vychylovací elektroda, 
C1 - clonka 1, C2 – clonka 2, PMT – fotonásobič). 
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3.2.4. Detektor s fólií průchozí pro elektrony 
Detektor s fólií průchozí pro elektrony [37], [38] pracuje na obdobném principu 

jako LVSTD. Hliníková fólie tloušťky 7,5 nm odděluje komoru vzorku od komory 
scintilátoru. Hliníková fólie je vyztužena mylarovou síťkou. Na fólii je přiložen 
potenciál několika set voltů, který urychluje sekundární elektrony směrem k ní. Fólie je 
dostatečně tenká, aby byla průchozí pro urychlené elektrony, a zároveň brání proudění 
plynu z komory vzorku do komory scintilátoru. V komoře scintilátoru je tlak dovolující 
přiložit na scintilátor napětí 10 kV k detekci elektronů proniklých fólií. Detektor může 
využít nárazové ionizace k zesílení sekundárních elektronů pohybující se směrem 
k fólii. 

3.2.5. Scintilační detektor zpětně odražených elektronů 
Scintilační detektor zpětně odražených elektronů je tvořen scintilátorem, 

světlovodem a fotonásobičem. Scintilační detektor zpětně odražených elektronů se 
scintilátorem umístěným nad vzorkem v environmentálním SEM je znázorněn 
na Obr. 3.2.5.1. Pro detekci zpětně odražených elektronů není na scintilátoru přiloženo 
vysoké napětí používané k urychlení sekundárních elektronů. Fotony vzniklé 
scintilacemi jsou vedeny světlovodem do fotonásobiče, ve kterém jsou zesíleny a 
převedeny na elektrický signál. Detektor může pracovat ve vakuovém režimu nebo 
v environmentálním režimu do tlaku cca 1000 Pascalů. Na scintilátoru může být 
vytvořen z tenké vodivé vrstvy ionizační detektor a může být umístěn podobně jako 
GDD (Obr. 3.2.5.1). 

 
Obr. 3.2.5.1.  Princip scintilačního detektoru zpětně odražených elektronů. 
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3.3. Ostatní detektory 

3.3.1. Polovodičový detektor BSE a SE 
Polovodičové detektory [14] využívají diody s kontaktem kov-polovodič 

(Schottkyho dioda) nebo s přechodem PN. Páry elektron-díra vznikající dopadem 
signálních elektronů na detektor jsou v oblasti prostorového náboje elektrickým polem 
separovány. Separované nosiče náboje se dále pohybují k vnějším kontaktům 
polovodiče, na nichž může být přiloženo napětí. Vzniklý proud je úměrný počtu a 
energii dopadajících elektronů. K proniknutí do oblasti prostorového náboje a generaci 
párů elektron-díra je nutná energie dopadajících elektronů alespoň několika keV. 
Detektor detekuje zpětně odražené elektrony v environmentálním a klasickém SEM 
nebo urychlené sekundární elektrony v klasickém SEM. Dle [14] je v důsledku šumu 
v polovodiči nevýhodou těchto detektorů nutnost vyššího proudu primárních elektronů 
(o 1 až 2 řády) než vyžadují scintilační nebo ionizační detektor. 

3.3.2. Detektor kladných iontů v environmentálním SEM 
Při funkci ionizačního detektoru vzniká velké množství kladných iontů, které je 

možné detekovat. Dle publikovaného způsobu [39], [40], [41] jsou kladné ionty 
detekovány jako proud tekoucí hliníkovým diskem umístěným vedle vzorku, přičemž 
získaný snímek kladných iontů závisí na poloze rastrování vůči detekujícímu disku 
(Obr. 3.3.2.1). Detekovaný proud zesílen a využit ke získání obrazu.  

      
Obr. 3.3.2.1.  Princip detektoru kladných iontů; (vlevo) rastrování vzorku v místě blíže od Al disku; 

(vpravo) rastrování vzorku v místě dále od Al disku. 

3.4. Environmental cell - environmentální komora 
Jednou z možností pozorování vlhkých nebo kapalných vzorků v komoře vzorku 

SEM, který neumožňuje přítomnost plynného prostředí v řádu několika set Pa, je 
využití tzv. environmentální komory, která je umístěna v držáku vzorků. 
Environmentální komora může být čerpaná nebo zcela uzavřena. 

Příkladem uzavřené environmentální komory je využívaný komerční výrobek 
Quantomix. Horní část komory Quantomix je překryta tenkou membránou vyztuženou 
nosnou mřížkou pro vzorky do TEM. Membránou prochází svazek primárních 
elektronů, který interaguje se vzorkem; dle [43] je rozptyl primárních elektronů 
v membráně vzhledem k rozptylu ve vodě malý. Z principu je zřejmé, že komora 
neumožňuje detekovat signální elektrony SE1 [42]. Popis uzavřené environmentální 
komory lze nalézt v [44], [45]. 
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4. Současný stav detekce signálních elektronů 
ionizačním detektorem 

4.1. Pracovní oblast ionizačního detektoru 

Ionizační detektor (ID) pracuje v oblasti zesílení proudové hustoty nárazovou 
ionizací v plynu v závislosti na intenzitě elektrického pole (oblast III v Obr. 4.4.1). 
Terminologicky jde o samostatnou vodivost v plynu a injekce elektronů do plynu 
způsobuje nesamostatný výboj 2. druhu [46]. Se zvyšující se intenzitou elektrického 
pole dochází k samostatnému výboji (oblast IV) a zesílení ionizačního detektoru již není 
podmíněno injekcí elektronů do plynu, což má při detekci signálu ionizačním 
detektorem za následek poruchy v obraze. 

 
Obr. 4.1.1.  Závislost proudové hustoty J v plynu na intenzitě elektrického pole E. 

4.2. Zesílení ionizačního detektoru 

Existuje několik modelů výpočtu zesílení ionizačního detektoru, z nich nejnovější 
bude popsán podobněji. U historicky prvního modelu [8] bylo uvažováno, že zesílení 
nárazovou ionizací má exponenciální průběh. Do vztahů vstupuje 1. Towsendův 
ionizační koeficient, tj. schopnost ionizovat molekuly plynu. 

V modelech [20] a [47] je zesílení počítáno jako poměr proudu zesíleného ku 
proudu vstupujícímu s využitím ionizačních účinností. 

V modelu [48] jsou zahrnuty všechny typy účinných průřezů, které se v průběhu 
zesílení v ID mohou uplatnit. Je bráno v úvahu, že ionizační účinnost není konstantní 
v průběhu zesílení a sekundární elektrony nejprve musí získat energii potřebnou 
k ionizaci. Zesílení bylo počítáno pomocí simulace Monte Carlo v mnoha rovinách mezi 
vzorkem a detektorem. 

Nejnověji publikovaný výpočet zesílení [49] rozšiřuje předchozí model 
o působení kladných iontů, které při ionizaci plynu vznikají. Kladné ionty v blízkosti 
vzorku vytvářejí zdánlivou anodu, čímž dochází k tzv. kontrakci pole a mění se 
rozložení intenzity elektrického pole [46]. Dále kladné ionty v blízkosti povrchu vzorku 
tvoří oblak snižující průchod sekundárních elektronů do oblasti, ve které se uplatní 
nárazová ionizace. Vznik zmíněných prostorových nábojů tvořených kladnými ionty je 
zapříčiněn rozdílnými rychlostmi pohybu elektronů a iontů vznikajících v procesu 
nárazové ionizace [41]. 
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Dle modelu [49] je proud elektronů vstupujících do procesu nárazové ionizace 
roven proudu iontů ionI  dopadajících na povrch vzorku: 

 ( )δη ⋅+⋅+⋅= SEBSEPEPEion gggII  (4.2.1) 

kde PEI  je proud primárních elektronů, PEg , BSEg  a SEg  jsou koeficienty zesílení 
primárních, zpětně odražených a sekundárních elektronů, η  a δ  jsou koeficienty emise 
zpětně odražených elektronů a sekundárních elektronů. 

Za předpokladu, že jsou všechny kladné ionty neutralizovány na povrchu vzorku, 
proud tekoucí vzorkem sI  je roven: 

 ( ) ionPEs III +−−⋅= δη1  (4.2.2) 

kde ( )δη −−1PEI  je proud tekoucí vzorkem změřený ve vakuovém režimu 
mikroskopu. Uvažujeme-li plochý uzemněný vzorek, můžeme použít k výpočtu zesílení 
model Towsendova paralelního plynného deskového kondenzátoru: 

 ( ) κ
α

α ⋅−⋅= 1d
PEPE epSg  (4.2.3) 

 ( ) κ
α

α ⋅−⋅= 1d
BSEBSE epSg  (4.2.4) 

 ( ) κα ⋅−= 1d
SE eg  (4.2.5) 

kde PES  a BSES  jsou ionizační účinnosti primárních a zpětně odražených 
elektronů, α  je 1. Towsendův ionizační koeficient, p  je tlak plynu, d  je vzdálenost 
vzorek-detektor a κ  je koeficient zpětné vazby zesílení ionizačního detektoru daný 
emisí elektronů, která vzniká dopadajícími ionty na povrch vzorku. Dle [46] je 
2. Towsendův ionizační koeficient γ  definován jako pravděpodobnost vzniku elektronu 
po dopadu kladného iontu na katodu (vzorek); koeficient κ  odpovídá 
2. Towsendovému ionizačnímu koeficientu zvětšenému o hodnotu 1. 

1. Towsendův ionizační koeficient, lze stanovit dle [8]: 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅
−⋅⋅=

E
pBAp expα  (4.2.6) 

kde E  je intenzita elektrického pole v ionizačním detektoru a A  a B  jsou 
konstanty pro daný typ plynu. 

Sekundární elektrony, které jsou emitovány ze vzorku, nemají dostatečnou energii 
k ionizaci plynu, a proto musí být nejprve urychleny elektrostatickým polem. Nárazová 
ionizace tedy nastává až od vzdálenosti 0z  nad vzorkem: 

 
( )

Ue
dEE

z SEi

⋅
⋅−

=0  (4.2.7) 

kde iE  je ionizační energie plynu [eV], SEE  je průměrná energie sekundárních 
elektronů emitovaného ze vzorku při povrchu [eV], kde e  je elementární náboj a U  je 
napětí na elektrodě ionizačního detektoru (vzorek je uzemněn). 



Detekce signálu segmentovým ionizačním detektorem v environmentálním SEM 

- 26 - 

Dalším faktorem, který snižuje účinnost zesílení ID je přítomnost kladných iontů 
v blízkosti povrchu vzorku, s nimiž signální elektrony rekombinují. Vzhledem k tomu, 
že pravděpodobnost rekombinace klesá s rostoucí energií elektronu, jsou jí zasaženy 
nejvíce sekundární elektrony. Koeficient emise sekundárních elektronů 1δ  ovlivněný 
působením kladných iontů je dán: 

 ( ) δδ ⋅Ω−= 11  (4.2.8) 

kde δ  je koeficient emise sekundárních elektronů ze vzorku a Ω  je průměrná 
pravděpodobnost rekombinace sekundárních elektronů s kladným iontem v blízkosti 
povrchu vzorku. Výpočet Ω  je stanoven na základě koncentrace kladných iontů ionn , 
koncentrace elektronů en  a rekombinačního koeficientu ρ  [23], [49].  

 ∫ ∫ ∫
Ω ∞

∞−

∞

∞−

⋅⋅=Ω
z

ione dxdydznn
0

ρ  (4.2.9) 

Rekombinační koeficient ρ  vyjadřuje míru rekombinace v plynu, je úměrný 
pravděpodobnosti rekombinace sekundárních elektronů s kladným iontem [23]. 

Proud sekundárních elektronů se tedy nejprve vlivem rekombinace snižuje 
do vzdálenosti Ωz  nad povrchem vzorku a zesiluje se od vzdálenosti 0z  směrem 
k elektrodě ID (Obr. 4.2.1); vzdálenost od vzorku směrem k elektrodě detektoru je 
označena z .  

 

Obr. 4.2.1.  Závislost proudu SE ( SEI ) na vzdálenosti od vzorku směrem k elektrodě ID ( z ) [49]. 

 

S ohledem na zmíněné jevy, je dle [49] konečným vztahem pro zesílení ID: 

 PEI
PEion eII Ψ−⋅Γ≈  (4.2.10) 

kde člen PEIΓ  odpovídá vztahům (4.2.1), (4.2.3), (4.2.4), (4.2.5) a člen PEIe Ψ−  
zohledňuje působení kladných iontů a nutnost nejdříve dodat sekundárním elektronům 
určitou energii. Výše uvedený vypočtený vztah byl podpořen naměřenými hodnotami 
při experimentu, rovněž byly vypočteny a ověřeny měřením členy Γ  a Ψ . Jejich 
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grafické závislosti na proudu primárního svazku, napětí na elektrodě ID, tlaku a 
vzdálenosti vzorku od detektoru lze nalézt v [49]. 

V ionizačním detektoru je zesílení ovlivněno také sekundárními procesy 
charakterizovanými 2. Towsendovým ionizačním koeficientem γ  [8]. V literatuře [8] je 
definice koeficientu γ  rozšířena na 3 uplatňují se jevy: (1) zpětná vazba – emise 
v důsledku dopadu kladných iontů na vzorek, (2) fotony uvolňující se z interakčního 
objemu budí fotoelektrony při interakci s látkami v komoře vzorku a (3) v nárazové 
ionizaci v plynu vznikají fotony, které budí fotoelektrony při interakci s látkami 
v komoře vzorku. 

4.3. Působení kladných iontů na detekci signálu 

Nežádoucí účinky působení kladných iontů vznikajících nárazovou ionizací 
na zesílení ionizačního detektoru byly v odborné literatuře několikrát zmiňovány, např. 
v [49]. 

Podrobně se zabývá účinky kladných iontů a jejich potlačením pomocí mřížky 
nad vzorkem v několika experimentech článek [50]. Autoři tvrdí, že přítomnost 
uzemněné mřížky nad vzorkem (tj. mezi vzorkem a detektorem) má ve většině případů 
velmi pozitivní vliv na detekci sekundárních elektronů a toto tvrzení dokumentují řadou 
snímků z mikroskopu.  

Při experimentech prováděných na Ústavu elektrotechnologie a Ústavu přístrojové 
techniky AV ČR Brno v rámci diplomové práce [51] nebyl přínos mřížky umístěné 
mezi vzorkem a ionizačním detektorem uváděný ve [50] potvrzen. 

4.4. Ionizační a rekombinační procesy v ionizačním detektoru 

Studium ionizačních a rekombinačních procesů v ionizačním detektoru, na které 
je zaměřena publikace [23] a disertační práce [12], se opírá o stanovení rekombinačního 
koeficientu, rychlosti ionizace, rychlosti rekombinace a časové konstanty dané obvody 
sloužících k vytvoření obrazu vzorku. Jmenované veličiny jsou stanoveny v relativním 
měřítku na základě naměřených dat dosazením do vztahu (viz [23], [12]) odvozeného 
za následujících předpokladů. 

 (1) Koncentrace kladných iontů ionn  je rovna koncentraci elektronů en . 
(2) V prostředí vodních par lze vznik záporných iontů, a tudíž rekombinaci iont-iont 
zanedbat; vznikají pouze H2O+. (3) Průměrná energie zpětně odražených a primárních 
elektronů je dostatečně vysoká, aby rekombinace zpětně odražených a primárních 
elektronů s kladnými ionty byla zanedbatelná; kladné ionty rekombinují pouze se 
sekundárními elektrony a s ESE (rekombinace na povrchu vzorku a stěnách komory 
vzorku není ve [23] neuvedena). (4) V ionizačním detektoru není přítomen prostorový 
náboj. (5) Doba pohybu elektronu včetně jeho zesílení nárazovou ionizací mezi 
vzorkem a detektorem je mnohem menší než doba vzorkování jednoho pixelu (bodu 
snímku), tudíž ionizační a rekombinační procesy jsou uvažovány jako kontinuální děje. 
(6) Koeficient δ  až na ozářené místo vzorku je konstantní na celém povrchu vzorku. 

Měření bylo prováděno na plochém vzorku leštěného oxidu hlinitého, na němž byl 
primárními elektrony po dobu 30 vteřin ozářen jeden bod ve snímku vzorku a následně 
pořízen celý snímek s ozářeným bodem uprostřed snímku (viz [23]). Zmíněné záporně 



Detekce signálu segmentovým ionizačním detektorem v environmentálním SEM 

- 28 - 

nabité místo vzorku se zvýšeným koeficientem δ  se ve snímku jeví jako světlé místo. 
Ve směru rastrování primárních elektronů, tj. doprava od nabitého místa vzorku se 
vytvořil zdánlivý „stín“ daný ionizačními a rekombinačními procesy v důsledku prudké 
změny koeficientu δ , nikoliv topografií povrchu vzorku. „Stíny“ ve snímkách získané 
při zvolených parametrech měření (tlak plynu, vzdálenost vzorku od detektoru, napětí 
na elektrodě detektoru a rychlost rastrování) byly analyzovány a následně byly 
stanoveny závislosti rekombinačního koeficientu, rychlosti ionizace, rychlosti 
rekombinace a časové konstanty na uvedených parametrech měření. 

 Na základě experimentů autoři [23] zjistili, že působení prostorového náboje 
na detekci signálu je zanedbatelné, tzn. kladné ionty působí na signální elektrony 
převážně prostřednictví rekombinace. 

Práce [12] uvádí, že nejvýznamněji se v ionizačním detektoru uplatňují 
následující typy rekombinací: a) zářivá rekombinace (volný elektron předá svou energii 
kladnému iontu, vzniká atom, resp. molekula v neutrálním stavu a foton), b) „three-
body“ rekombinace (volný elektron předá svou energii kladnému iontu, který ji 
ve formě kinetické energie předá jiné neutrální molekule nebo jinému volnému 
nezachycenému elektronu) a c) disociační rekombinace (volný elektron předá svou 
energii kladnému iontu, vzniká neutrální molekula, která se dále rozloží na neutrální 
atomy). 

4.5. Indukovaný signál v ionizačním detektoru 

Literatura [8] uvádí, že elektrony je možné detekovat i v případě, je-li detekční 
elektroda detektoru pokryta tenkou vrstvou izolantu. Při dostatečném odvádění náboje, 
resp. kompenzace náboje ve vrstvě izolantu na detekční elektrodě detektoru nedochází 
k patrné ztrátě kvality detekovaného signálu. V případě nabíjení vrstvy izolantu se 
objevují v obraze vzorku rušivé pruhy a rozmazání obrazu. Autor [8] dále zmiňuje, že 
nabíjení vzorků izolantů snižuje intenzitu elektrického pole ionizačního detektoru 
vzhledem k jeho zesílení pouze zanedbatelně a se stejnými následky je možné na vzorek 
připojit potenciál několika voltů. 

O indukovaném signálu v ionizačním detektoru je pojednáno také v [39]. 
Poznatky dle nejnovější publikace [23] zabývající se indukovaným signálem 
v environmentálním SEM jsou uvedeny níže.  

Velikost indukovaného náboje ionQ , resp. −e
Q  v elektrodě ionizačního detektoru 

vznikajícího pohybem kladného iontu, resp. elektronu nezávisí na velikosti napětí 
na elektrodě detektoru, proto lze pro výpočet uvažovat napětí na elektrodě detektoru 1 V 
a na vzorku 0 V. Pro indukovaný náboj pak platí vztah: 

 
d

zeQQ
eion

∆⋅
== −  (4.5.1) 

kde e  je elementární náboj, d  je vzdálenost vzorku od detektoru a z∆  je 
vzdálenost, kterou kladný iont, resp. elektron urazí mezi vzorkem a elektrodou 
detektoru při pohybu rovnoběžném se siločárami elektrického pole v ionizačním 
detektoru (tj. při pohybu kolmém na elektrodu detektoru a vzorek). Geometrie 
ionizačního detektoru je uvažována jako u GDD (viz Kap. 3.1.1). Prostorový náboj není 
v uvedených vztazích zahrnut [23]. 
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Obdobně, má-li elektroda detektoru napětí 0 V a vzorek 1 V, pak náboj 
indukovaný v elektrodě ionizačního detektoru je roven: 

 
d

zeQQ eion
∆⋅

−== −  (4.5.2) 

Z uvedených vztahů je stanoveno, že elektrony a kladné ionty indukují kladný 
náboj v elektrodě detektoru a kladný náboj ve vzorku. Dále záleží na velikosti dráhy 
( z∆ ) elektronů a kladných iontů, kterou urazí v procesech ionizace a rekombinace 
v prostoru ionizačního detektoru. 

Dle [23] závisí velikost indukovaného náboje na poloze nabité částice od vzorku, 
resp. detektoru: pro 2/dz <  (blíže vzorku) je náboj indukovaný v elektrodě detektoru 
menší než náboj indukovaný ve vzorku, pro 2/dz >  (blíže detektoru) je náboj 
indukovaný v elektrodě detektoru větší než náboj indukovaný ve vzorku a pro 2/dz =  
jsou si náboje indukované v elektrodě detektoru a ve vzorku rovny. 

Proud indukovaný v elektrodě detektoru IDCI  a proud indukovaný ve vzorku ISCI  
je v [23] stanoven následovně: 

 plochaISCIDC SvneII ⋅⋅⋅=−=  (4.5.3) 

kde v  je driftová rychlost nabitých částic, n  je jejich koncentrace a plochaS  je 
plocha elektrody ionizačního detektoru. 

Pro počet elektronů −e
N  a počet kladných iontů ionN  pohybujících se 

v ionizačním detektoru lze vztah (4.5.3) rozepsat: 

 ( ) ( )ionioneeionioneeplochaISCIDC vNvN
d
evnvnSeII ⋅+⋅⋅=⋅+⋅⋅⋅=−= −−  (4.5.4) 

kde −e
v , resp. ionv  je velikost driftové rychlosti elektronů, resp. kladných iontů při 

pohybu rovnoběžném se siločárami elektrického pole ionizačního detektoru a en , resp. 

ionn  je koncentrace elektronů, resp. kladných iontů. 

Jelikož rychlost ionv  je přibližně o 3 řády menší než −e
v , je indukovaný náboj 

způsoben převážně pohybujícími se elektrony [23]. 

4.6. Závislost podílu SE, BSE a PE v detekovaném signálu 
na tlaku 

Velikost podílu jednotlivých složek detekovaného signálu v ionizačním detektoru 
v závislosti na tlaku není konstantní [16]. Pro prostředí vodních par jsou podíly složek 
sekundárních, zpětně odražených a primárních elektronů v zesíleném signálu vypočteny 
v Kap. 7.1. S rostoucím tlakem klesá podíl sekundárních elektronů, roste podíl zpětně 
odražených elektronů a podíl primárních elektronů. S rostoucí vzdáleností laviny 
nárazové ionizace od vzorku (Kap. 4.2 – veličina z ) jsou podíly sekundárních, zpětně 
odražených a primárních elektronů konstantní. 
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5. Cíle disertace 
Segmentový ionizační detektor a půlený segmentový ionizační detektor 

představují další perspektivní řešení detekce signálních elektronů při vyšším tlaku 
v komoře vzorku, čímž disertační práce navazuje na dlouhodobě řešenou problematiku 
na Ústavu elektrotechnologie FEKT VUT v Brně a Ústavu přístrojové techniky AV ČR, 
v.v.i. v Brně. 

Disertační práce se zabývá studiem možností detekce signálních elektronů 
segmentovým ionizačním detektorem, optimalizací elektrodového systému detektoru a 
návrhem podmínek jeho činnosti pro získání požadované informace o pozorovaném 
vzorku. Součástí práce je posouzení přínosu půleného segmentového elektrodového 
systému ionizačního detektoru pro pozorování vzorků. 

Dosažení cílů předpokládá: 

1. Studium možností detekce signálních elektronů segmentovým ionizačním 
detektorem z hlediska 

 vlivu velikosti plochy elektrod, polohy elektrod, zapojení elektrod detektoru a 
napětí na elektrodách detektoru na detekci signálu 

 vlivu tlaku v komoře vzorku, vzdálenosti vzorku od detektoru 
na detekci signálu 

 velikosti detekovaného signálu sekundárních a zpětně odražených 
elektronů 

 uplatnění kontrastních mechanismů při činnosti detektoru 

2. Optimalizaci elektrodového systému segmentového ionizačního detektoru 
na základě poznatků získaných v provedených experimentech, návrh 
podmínek jeho činnosti pro získání požadované informace o pozorovaném 
vzorku a následné ověření jeho činnosti. 

3. Studium možností detekce signálních elektronů půleným segmentovým 
elektrodovým systémem ionizačního detektoru a posouzení jeho přínosu pro 
pozorování vzorků. 

Výstupem disertační práce budou nové poznatky v oblasti detekce signálních 
elektronů ionizačním detektorem a realizace optimalizovaného detekčního systému 
segmentového ionizačního detektoru a optimalizace podmínek jeho činnosti. 
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6. Zvolené metodiky řešení disertace 

6.1. Úvod 

Řešení disertace, studium vlastností segmentového ionizačního detektoru, jeho 
optimalizace a návrh podmínek jeho činnosti pro získání požadované informace 
o pozorovaném vzorku vychází z poznatků z odborné literatury, počítačových simulací 
a experimentů prováděných na mikroskopu.  

Pro daný experiment byly provedeny simulace trajektorií elektronů 
v elektrostatických polích, příp. simulace rozptylu elektronů v plynném prostředí a 
simulace rozptylu elektronů v pevné látce, na jejichž základě byly voleny detekční 
elektrodové systémy a vzorky. Po realizaci experimentu bylo často přistoupeno 
opětovně k počítačovým simulacím směřujícím k následné optimalizaci experimentu a 
k dalšímu objasnění získaných poznatků.  

K počítačovým simulacím byl používán převážně program SIMION 3D 7.0 [52], 
ve kterém byla modelována elektrostatická pole a trajektorie elektronů (popis 
základních principů programu viz Příloha B). Dále byl využíván program Electron 
Flight Simulator 3.1E [21] k modelování a stanovení rozptylu svazku elektronů 
v plynném prostředí, program Monte Carlo electrons simulation [19] a program 
CASINO (Monte Carlo simulation of electron trajectory in solids) [53] k modelování 
rozptylu elektronů a zjištění koeficientu emise zpětně odražených elektronů v pevných 
látkách. V některých experimentech byl stanoven poměr signál-šum programem Small 
Image Analyzer [54]. Experimenty v mikroskopu byly prováděny v environmentálním 
rastrovacím elektronovém mikroskopu Tescan Aquasem.  

Pozn.: v programu SIMION 3D 7.0 je možné modelovat elektrostatická pole a 
trajektorie elektronů pouze ve vakuu, což neodpovídá prostředí komory vzorku 
environmentálního SEM. Simulace v uvedeném programu pomáhají nastínit, jakým 
způsobem jsou trajektorie signálních elektronů ovlivňovány v modelovaných 
elektrostatických polích. 

6.2. Elektrodové systémy ionizačních detektorů 

Myšlenka víceelektrodového ionizačního detektoru (ID) vychází z literatury [8] 
(viz Kap. 2.3 v této práci). Detektor je umístěn nad vzorkem a volbou detekční 
elektrody je dosaženo detekce požadovaného typu signálu. Pro výrobu ionizačních 
detektorů byla zvolena technologie DPS z důvodů dostupnosti a rychlosti realizace. 
Rozměry podstavy detektoru byly voleny vzhledem k jeho umístění v mikroskopu 
20 × 20 mm. V mikroskopu Tescan Aquasem je dále dostupná koncepce ID v podobě 
ITO vrstev napařených na scintilátoru YAG:Ce3+ scintilačního detektoru zpětně 
odražených elektronů umístěným shodně s ID; detektor je obvykle nazýván 
kombinovaný ID se scintilačním detektorem BSE. 

V úvodním měření byly použity kombinovaný jednoelektrodový ID 
se scintilačním detektorem BSE a jednoelektrodový ID vyleptaný na DPS. Postupně 
byly pro experimenty vyráběny následující segmentové ionizační detektory (SID): 
čtyřelektrodový, čtyřelektrodový půlený, tříelektrodový půlený s vývody pro 
připojování vodičů. Na závěr byly na DPS vyrobeny SID optimalizované pro detekci 
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sekundárních elektronů a po ověření jejich činnosti byl vyroben kombinovaný SID 
optimalizovaný pro detekci sekundárních elektronů se scintilačním detektorem BSE.  

6.3. Použité vzorky 

Měřicí vzorky obsahovaly několik materiálů o různých koeficientech emise 
sekundárních a zpětně odražených elektronů. Měřicí vzorky obsahovaly také uhlík, 
ve kterém byl vytvořen otvor o průměru 0,5 mm, hluboký 10 mm a rovnoběžný 
s optickou osou mikroskopu. Otvor v uhlíku sloužil k nastavení a měření proudu 
primárních elektronů. V průběhu experimentů byly použity také pasivované integrované 
obvody, vzorek polykrystalické mědi, biologické vzorky, aj. Před zahájením měření byl 
povrch vzorků určený k měření čištěn. 

6.4. Podmínky měření  

Měření byla prováděna za pokojové teploty při konstantní velikosti proudu 
primárních elektronů, energii primárních elektronů 20 keV a v prostředí komory vzorku 
zpravidla vodních par. Obvykle byla měřena závislost úrovně signálu na tlaku v komoře 
vzorku a na vzdálenosti vzorek-detektor. Pro měření úrovně signálu byly získávány 
snímky vzorku. Ve snímkách byly v grafickém editoru stanoveny střední hodnoty 
stupňů šedé vybraných oblastí vzorku. Stanovené hodnoty odpovídají úrovním signálu. 
Zvolenou metodikou byly vyloučeny z měření nevhodné oblasti ve snímku (např. 
oblasti s případnými nečistotami, nerovnostmi). Za nulovou hodnotu úrovně signálu 
byla považována hodnota signálu zobrazená při tlaku 30 Pa v komoře vzorku v místě 
otvoru v uhlíku; za uvedených podmínek byl jas zobrazený ve snímku nastaven 
na hodnotu odpovídající nulové hodnotě stupňů šedé ve snímku. Na základě změřených 
závislostí úrovně signálu byl stanoven kontrast dle vztahu (2.8.3.4).  

Během pořizování snímků na mikroskopu Aquasem nebylo použito dodatečných 
úprav detekovaného signálu. Pro odečítání úrovně signálu byly používány snímky bez 
úprav. Snímky z mikroskopu zobrazené v této práci byly přizpůsobeny tisku (rozsah 
stupňů šedé byl upraven na 20 ÷ 255). 

6.5. Definice pojmů v této práci 

Ionizačním detektorem, resp. segmentovým ionizačním detektorem je uvažován 
pouze elektrodový systém detektoru. 

Úroveň signálu je definována jako střední hodnota stupňů šedé ve snímku, resp. 
v určitém místě snímku. 

Úhlem detekce signálních elektronů, příp. úhlem detekce je míněn úhel mezi 
svazkem primárních elektronů a detekční elektrodou ID, resp. SID s vrcholem v místě 
emise signálních elektronů. 

Vzdálenost vzorek-detektor je vzdálenost vzorku od elektrodového systému ID 
kolmá na rovinu podstavy elektrodového systému ID (viz Obr. 3.1.1.1. – rozměr d). 
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7. Výpočet zesílení ionizačního detektoru 
Výpočet je proveden dle [49] a pro srovnání dle staršího způsobu [20]. Podle [23] 

je zřejmé, že působení kladných iontů na zesílení signálních elektronů v ionizačním 
detektoru vyžaduje stanovení koncentrace kladných iontů, koncentrace elektronů a 
rekombinačního koeficientu na základě naměřených dat v poměrně komplikovaném 
experimentu [23]. V níže uvedeném výpočtu působení kladných iontů dle vztahu (4.2.8) 
není zahrnuto.  

Pro výpočet bylo zvoleno napětí na elektrodě detektoru U  = 450 V, uzemněný 
vzorek, homogenní elektrostatické pole, vzdálenost vzorek-detektor d = 3 mm 
(geometrie GDD viz Kap. 3.1.1.), energie sekundárních elektronů 5 eV, vzorek zlata 
s koeficienty emise η  = 0,48 a δ = 0,45, plynné prostředí vodních par. Pro zvolený plyn 
je ionizační potenciál iE  = 12,6 eV, PES (20 keV) = 0,087 m-1.Pa-1 a 

BSES (15 keV) = 0,1 m-1.Pa-1, A  = 9,75 m-1.Pa-1 a B  = 217,5 V.m-1.Pa-1, 
[ ]Ce 1910.602,1 −= . Koeficient zpětné vazby κ  = 1. Koeficient vyjadřující sekundární 

procesy byl demonstrativně zvolen γ  = 0 a γ  = 0,0005. (Pozn.: 1+≠ γκ  [8].) 

7.1. Vztahy pro výpočet zesílení dle [49] 
SE emitované ze vzorku je třeba urychlit na energii dostatečnou k ionizaci plynu: 
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Zesílení ionizačního detektoru Z  je stanoveno na základě vztahu (4.2.1) : 
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7.2. Vztahy pro výpočet zesílení dle [20] 
Výpočet zesílení dle [20] využívá obdobných vztahů jako [49].  
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7.3. Stanovení velikosti zesílení v závislosti na vzdálenosti 
od vzorku 

Vypočtené velikosti zesílení ionizačního detektoru dle [20] a dle [49] v závislosti 
na vzdálenosti od vzorku směrem k elektrodě detektoru z při konstantním tlaku 500 Pa 
jsou uvedena na Obr. 7.3.1.  

0

400

800

1200

1600

2000

0,0000 0,0005 0,0010 0,0015 0,0020 0,0025 0,0030

(vzorek)                                        vzdálenost z [m]                               (elektroda) 
(z=0)                                                                                                                       (z=d)

Ze
sí

le
ní

 Z
 [-

]

γ =0,0005 [15]

γ =0 [15]

z0=50,7 um [44]

z0=0 um [44]

 
Obr. 7.3.1.  Vypočtené velikosti zesílení ionizačního detektoru v závislosti na vzdálenosti od vzorku z. 

Na základě vypočtu je zřejmé následující. (1) Výpočet v [49] se liší od [20] 
rozšířením o počáteční urychlení sekundárních elektronů a snížením koeficientů emise 
η  a δ  a důsledky působení kladných iontů. Nutné počáteční urychlení sekundárních 
elektronů má na výsledné zesílení malý vliv. (2) Sekundární procesy silně ovlivňují 
výsledné zesílení. (3) Značná část laviny nárazové ionizace v ionizačním detektoru je 
soustředěna do okolí elektrody detektoru. (4) Podíly sekundárních, zpětně odražených a 
primárních elektronů na celkovém zesílení jsou konstantní v závislosti na vzdálenosti 
od vzorku směrem k elektrodě detektoru z (viz Obr. 7.3.2). 
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Obr. 7.3.2.  Vypočtené podíly sekundárních, zpětně odražených a primárních elektronů v závislosti 

na vzdálenosti od vzorku z. 
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7.4. Stanovení velikosti zesílení v závislosti na tlaku v komoře 
vzorku 

Výpočet velikosti zesílení ionizačního detektoru v závislosti na tlaku v komoře 
vzorku byl proveden dle [20] při γ  = 0. Vypočtené hodnoty zesíleného signálu pro 
jednotlivé složky (sekundárních, zpětně odražených a primárních elektronů) jsou 
uvedeny na Obr. 7.4.1. Podíly jednotlivých složek jsou uvedeny na Obr. 7.4.2. 
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Obr. 7.4.1.  Vypočtené velikosti zesílení ionizačního detektoru pro jednotlivé složky signálu 

v závislosti na tlaku v komoře vzorku. 
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Obr. 7.4.2.  Vypočtené podíly jednotlivých složek zesíleného signálu v závislosti na tlaku v komoře 

vzorku. 
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8. Studium detekce signálních elektronů 
segmentovým ionizačním detektorem 

8.1. Popis segmentového ionizačního detektoru 

Jak již bylo zmíněno v Kap. 6, elektrodové systémy ionizačního detektoru, 
nazvané segmentové ionizační detektory (SID), byly vytvořeny technologií DPS, mají 
rozměry podstavy 20 × 20 mm a obsahovaly vždy několik elektrod připojitelných 
k předzesilovači ionizačního detektoru, příp. externímu potenciálovému zdroji. Vzhled 
jednotlivých použitých SID je zobrazen v příslušných kapitolách. SID obsahovaly otvor 
uprostřed podstavy, který byl v horní a vnitřní části pokoven a sloužil k vyvedení 
primárních elektronů do komory vzorku a k omezení proudění plynů z komory vzorku 
do tubusu mikroskopu. Umístění SID v environmentálním rastrovacím elektronovém 
mikroskopu Tescan Aquasem je schematicky znázorněno na Obr. 8.1.1.  

 
Obr. 8.1.1.  Umístění segmentových ionizačních detektorů v environmentálním rastrovacím 

elektronovém mikroskopu Tescan Aquasem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detekce signálu segmentovým ionizačním detektorem v environmentálním SEM 

- 37 - 

8.2. Stanovení vlivu velikosti plochy elektrod SID na detekci 
signálu 

Na základě předchozích měření [68], [69] byly zjištěny pracovní podmínky 
ionizačního detektoru vhodné pro pořizování snímků, z nichž bylo vycházeno v dalších 
experimentech. 

Pro stanovení vlivu velikosti plochy elektrod SID na detekci signálu byly 
provedeny simulace pro čtyřelektrodový SID (viz Obr. 8.2.1a, b). Zapojení elektrod 
bylo následující: (1) 400 V na elektrodě A, ostatní elektrody uzemněny, (2) 400 V 
na elektrodách A a B, ostatní elektrody uzemněny, (3) 400 V na elektrodách A, B a C, 
elektroda D uzemněna. Vzorek byl vždy uzemněn. Energie elektronů byly v simulacích 
voleny 5 eV (energie typická pro sekundární elektrony), 50 eV (horní hranice 
sekundárních elektronů), 400 eV (nejvyšší možné urychlení sekundárních elektronů 
nebo environmentálních sekundárních elektronů v elektrostatickém poli SID) a 15 keV 
(energie zpětně odražených elektronů nejčetnější při energii primárních elektronů 
20 keV). Výsledky simulací jsou vyobrazeny na Obr. 8.2.2. Pozn.: V simulacích je 
uzemnění elektrod nahrazeno potenciálem 0 V. 

         
Obr. 8.2.1a, b, c.  (a) Segmentový ionizační detektor se čtyřmi elektrodami, (b) horní strana 

segmentového ionizačního detektoru, (c) schematický řez měřicím vzorkem. 

Při měření byl použit shodný SID a shodné zapojení elektrodového systému jako 
v simulacích. Elektrody SID, které nebyly určeny k detekci signálu, byly buďto 
uzemněny nebo nekontaktovány. K připojování jednotlivých elektrod k předzesilovači 
ID bylo využíváno vodivého stříbrného lepidla. Sledována byla úroveň signálu 
v místech různých materiálů vzorku zobrazených ve snímkách, z níž byl stanoven 
kontrast v závislosti na tlaku [72]. Vzorek se skládal z uhlíkového válečku s otvorem a 
z hliníkové, měděné a zlaté fólie (Obr. 8.2.1c). Vzdálenosti vzorek-detektor byly 
zvoleny 2, 3, 4 a 5 mm.  

Na Obr. 8.2.3a, b jsou znázorněny závislosti úrovně signálu ze zlata na tlaku 
v komoře vzorku a na Obr. 8.2.4a, b závislosti kontrastu zlato-uhlík na tlaku v komoře 
vzorku pro různé velikosti plochy elektrod SID při vzdálenosti vzorek-detektor 3 mm, 
s porovnáním konfigurace s uzemněnými a nekontaktovanými vnějšími elektrodami. 
Obdobně na Obr. 8.2.5a, b jsou vyobrazeny závislosti úrovně signálu ze zlata na tlaku 
v komoře vzorku a na Obr. 8.2.6a, b závislosti kontrastu zlato-uhlík na tlaku v komoře 
vzorku pro různé vzdálenosti vzorek-detektor při detekci elektrodou A. 
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Obr. 8.2.2.  Simulace rozložení elektrostatického pole (ekvipotenciály po 20 V) a simulace drah 
signálních elektronů ve vakuu při detekci elektrodami A, A+B a A+B+C; průměr vzorku 20 mm, 
vzdálenost vzorek-detektor 3 mm, napětí na elektrodách a energie elektronů uvedeny v obrázcích 

(s.k.v. = stěna komory vzorku). 

(a) 3 mm, vnější nekontaktované
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(b) 3 mm, vně jší uzemněné
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Obr. 8.2.3a, b.  Závislosti úrovně signálu stanovené ve snímkách v místě zlata na tlaku v komoře 

vzorku při detekci SID pro různé velikosti plochy elektrod; vzdálenost vzorek-detektor 3 mm; vnější 
elektrody (a) nekontaktované a (b) uzemněné. 
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(a) 3 mm, vnější nekontaktované
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(b) 3 mm, vně jší uzemněné
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Obr. 8.2.4a, b.  Závislosti kontrastu zlato-uhlík na tlaku v komoře vzorku při detekci SID pro různé 
velikosti plochy elektrod; vzdálenost vzorek-detektor 3 mm; vnější elektrody (a) nekontaktované a 

(b) uzemněné. 

(a) elektroda A, vnější nekontaktované
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(b) elektroda A, vnější uzemněné
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Obr. 8.2.5a, b.  Závislosti úrovně signálu stanovené ve snímkách v místě zlata na tlaku v komoře 

vzorku pro vzdálenost vzorek-detektor 2 ÷ 5 mm; detekce elektrodou A; vnější elektrody 
(a) nekontaktované a (b) uzemněné. 

(a) elektroda A, vně jší nekontaktované
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(b) elektroda A, vnější uzemněné
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Obr. 8.2.6a, b.  Závislosti kontrastu zlato-uhlík na tlaku v komoře vzorku pro vzdálenost vzorek-

detektor 2 ÷ 5 mm; detekce elektrodou A; vnější elektrody (a) nekontaktované a (b) uzemněné. 
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Experiment ukázal, že s rostoucí plochou elektrod SID roste úroveň signálu 
detekovaná ze vzorku; zvětšení úrovně signálu neodpovídá zvětšení plochy elektrod. 
Uzemnění vnějších elektrod přináší větší úroveň signálu, posun maxim závislostí 
úrovně signálu na tlaku směrem k vyšším tlakům (Obr. 8.2.3a, b) a mírně vyšší 
materiálový kontrast (8.2.4a, b). S ohledem na provedené simulace lze nárůst úrovně 
signálu přičíst většímu počtu detekovaných zpětně odražených elektronů, dále většímu 
počtu environmentálních sekundárních elektronů ionizovaných zpětně odraženými 
elektrony v elektrostatickém poli detektoru; nárůst úrovně signálu lze ve stejném smyslu 
přičíst také SE5. Kontrast klesá s rostoucí vzdáleností vzorek-detektor a nepatrně klesá 
s rostoucím tlakem, což je zřejmě způsobeno rostoucím rozptylem svazku primárních 
elektronů a růstem jeho příspěvku do nárazové ionizace v detekovaném signálu. 
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8.3. Stanovení vlivu velikosti plochy vzorku (držáku vzorku) 
na detekci signálu 

V počítačových simulacích byl uvažován čtyřelektrodový SID (viz Kap. 8.2) se 
zapojením 400 V na elektrodách A, B a C a s uzemněnou elektrodou D. Jako vzorky 
byly uvažovány uzemněné vodivé válečky o průměrech 5, 10, 15 a 20 mm. Energie 
elektronů byly voleny stejně jako v předchozím experimentu. Výsledky simulací jsou 
vyobrazeny na Obr. 8.3.1a a Obr. 8.3.1b. 

V měření na mikroskopu [70] byly použity vzorky uhlíkových válečků s otvorem 
uprostřed a platinovou fólii vedle otvoru (Obr. 8.3.2 a Obr. 8.3.3). Průměry uhlíkových 
válečků a zapojení elektrod SID byly shodné s počítačovými simulacemi. Na Obr. 8.3.4 
jsou zobrazeny závislosti úrovně signálu stanovené ve snímkách v místě platiny na tlaku 
v komoře vzorku a závislosti kontrastu platina-uhlík na tlaku v komoře vzorku. 

 
Obr. 8.3.1a.  Simulace rozložení elektrostatického pole (ekvipotenciály po 20 V) a simulace drah 
signálních elektronů ve vakuu pro průměry vzorku 5 a 10 mm; vzdálenost vzorek-detektor 3 mm, 

napětí na elektrodách a energie elektronů uvedeny v obrázcích (s.k.v. = stěna komory vzorku). 
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Obr. 8.3.1b.  Simulace rozložení elektrostatického pole (ekvipotenciály po 20 V) a simulace drah 
signálních elektronů ve vakuu pro průměry vzorku 15 a 20 mm; vzdálenost vzorek-detektor 3 mm, 

napětí na elektrodách a energie elektronů uvedeny v obrázcích (s.k.v. = stěna komory vzorku). 

 

Obr. 8.3.2.  Uspořádání SID a vzorku v mikroskopu. Obr. 8.3.3.  Měřicí vzorek. 
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Obr. 8.3.4.  Závislosti úrovně signálu stanovené ve snímkách v místě platiny na tlaku v komoře 

vzorku a závislosti kontrastu platina-uhlík na tlaku v komoře vzorku pro vzorek o průměru 5, 10, 15 a 
20 mm. 

Z experimentu je zřejmé, že s rostoucí plochou vodivého vzorku, resp. držáku 
vzorku, roste mírně úroveň signálu a materiálový kontrast. Lze usoudit, že tento jev, 
podobně jako v experimentu stanovení vlivu velikosti plochy elektrod, je způsoben 
nárůstem environmentálních sekundárních elektronů vzniklých od zpětně odražených 
elektronů a SE5. Domněnku podporují simulace drah signálních elektronů 
v elektrostatickém poli, které ukázaly, že dráha SE1 a SE2 velikostí plochy vzorku 
ovlivněna není (dráha zpětně odražených elektronů je velikostí plochy vzorku ovlivněna 
nepatrně). 
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8.4. Stanovení vlivu materiálu elektrod SID na detekci signálu  

V důsledku koroze měděných elektrod SID v prostředí komory vzorku 
environmentálního SEM vzniká na povrchu elektrod oxidová vrstva měnící rovněž 
koeficienty emise sekundárních a zpětně odražených elektronů. Pro vyšetření vlivu 
materiálu elektrod SID na detekci signálu byl zvolen uhlík jako materiál s odlišnými 
koeficienty emise než má měď. 

Měděné elektrody čtyřelektrodového SID (viz Kap. 8.2) byly pokryty tenkou 
vrstvou uhlíku. Vrstva byla vytvořena z vodivého uhlíkového lepidla. Po pořízení 
několika snímků byl detektor očištěn a se stejnou konfigurací elektrod SID byly získány 
snímky stejného místa vzorku za stejných podmínek měření (viz Obr. 8.4.1). Zapojení 
elektrod SID bylo zvoleno 400 V na elektrodách A, B a C, elektroda D nekontaktována. 
Vzorek tvořil uzemněný uhlíkový váleček s otvorem uprostřed a platinovou fólií vedle 
otvoru.  

  
Obr. 8.4.1.  Snímky vzorku uhlíkového válečku s otvorem s platinovou fólií; (1) detekce SID 
elektrodami A, B, C s elektrodami pokrytými uhlíkem; (2) detekce SID elektrodami A, B, C 

s elektrodami měděnými; parametry: 400 V na elektrodách A, B, C, elektroda D nekontaktována, 
proud PE 15 pA, vzdálenost vzorek detektor 3 mm, vodní páry 700 Pa, energie PE 20 keV. 

Nanesená uhlíková vrstva na povrchu elektrod nepřinesla pozorovatelnou změnu 
v detekovaném signálu. Rovněž vliv oxidovaného povrchu mědi elektrod detektoru 
na detekci signálu nebyl při ostatních měření SID zjištěn. Experiment ukázal, že není 
nutné měděné elektrody SID dodatečně upravovat proti korozi. Zjištěný poznatek se 
shoduje s tvrzením v [8] (viz Kap. 4.5 v této práci). Z provedeného experimentu a 
z poznatků v Kap. 4.5 vyplývá, že vodivé cesty připojené k elektrodě ID, z nichž je 
detekován signál elektronů, je nutné pokrýt uzemněnou vrstvou tvořící stínění. 
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8.5. Stanovení vlivu polohy a napětí elektrod půleného SID 
na detekci signálu 

8.5.1. Úvod 

Koncepce půleného SID vychází z možnosti detekce sekundárních elektronů a 
zpětně odražených elektronů scintilačním nebo polovodičovým detektorem „ze strany“ 
(detektor je umístěný v určité laterální vzdálenosti od optické osy mikroskopu). 
Literatura [14] uvádí čtyři scintilační detektory umístěné souměrně vzhledem k optické 
ose mikroskopu zapojené do dvou párů, scintilační detektory detekují sekundární 
elektrony nebo zpětně odražené elektrony „zprava“ nebo „zleva“ vzhledem k vzorku. 
Získané signály lze sčítat nebo odečítat s následujícím výsledkem: součet signálů – 
stínový kontrast je potlačen, materiálový kontrast a hranový kontrast zůstává beze 
změn, rozdíl signálů – materiálový kontrast a kontrast kanálováním je potlačen, stínový 
kontrast je zvýrazněn.  

Při užití ionizačního detektoru nebyla detekce elektronů „zprava“ nebo „zleva“ 
doposud publikována. Experiment v následující kapitole je zaměřen na zjištění vlivu 
polohy a napětí elektrod půleného SID na detekci signálu elektronů, jejichž dráha může 
být navíc oproti detekci signálu uvedené v [14] ovlivněna napětím na nedetekčních 
elektrodách půleného SID. 

Půlený SID je modifikací SID, u nějž jsou elektrody souměrně rozděleny 
na pravou a levou část (Obr. 8.5.1.1a, b).  

    
Obr. 8.5.1.1a, b.  Půlený segmentový ionizační detektor se čtyřmi elektrodami; (a) spodní strana, 

(b) horní strana. 

V krátkém úvodním experimentu detekce signálu s půleným SID [77] byla 
zjištěna změna v uplatnění hranového a stínového kontrastu se změnou napětí 
na nedetekující elektrodě detektoru při neměnném napětí na detekční elektrodě, čímž 
byl potvrzen předpoklad vlivu polohy a napětí elektrod SID na detekci signálu. 

8.5.2. Popis počítačových simulací a experimentu na mikroskopu 

V experimentu byl sledován vliv polohy a napětí detekčních a nedetekčních 
elektrod půleného SID a vliv vzdálenosti vzorek-detektor na detekci sekundárních 
elektronů, zpětně odražených elektronů, na získaný materiálový kontrast, stínový 
kontrast, hranový kontrast, kontrast způsobený nabíjením elektricky nevodivých 
materiálů, na úroveň signálu, umístění maxima úrovně signálu vzhledem k tlaku a na 
subjektivní kvalitu snímku [74].  
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Pro experiment byl vytvořen SID s připojovacími vývody, jehož konstrukce 
umožňovala změnu připojení a propojení nedetekčních elektrod bez přerušení 
experimentu; pro záměnu detekční elektrody vyžadovala otevření komory vzorku. SID 
byl složen ze dvou DPS a obsahoval šest půlených elektrod (Obr. 8.5.2.1a, b, c). 

               
Obr. 8.5.2.1a, b, c.  SID s připojovacími vývody; (a) spodní strana, (b) horní strana, (c) popis elektrod 

při pohledu na spodní stranu. 

Zapojení elektrod SID jsou uvedena v odst. níže a na Obr. 8.5.2.2a, b, c, d, e, f, 
byla zvolena s následujícími předpoklady. Zapojení (a) a (b) ověřuje vliv uzemněného 
okolí detekční elektrody. Zapojení (c) zkoumá, jsou-li signální elektrony rozděleny 
směrem k levé nedetekční elektrodě a pravé detekční elektrodě, tj. detekci zleva a 
zprava. U zapojení (d) je zjišťováno, zda jsou signální elektrony detekovány jen 
v omezeném prostoru daném rozměry a umístěním detekující elektrody a vzorku. 
U zapojení (e) a (f) byl sledován vliv záporného potenciálu na nedetekčních elektrodách 
na detekci signálu. V prvním případě byl nastaven nejvyšší možný záporný potenciál při 
nezměněném potenciálu na detekční elektrodě tak, aby nedošlo k projevům elektrického 
průrazu v plynu v obraze vzorku. Se stejným kritériem byl v případě (f) nastaven 
nejvyšší možný záporný potenciál při sníženém potenciálu na detekční elektrodě. 

Zapojení elektrod pro detekci signálu elektrodou AP: 

a) AP na potenciálu 400 V, ostatní elektrody uzemněné                                                                           
b) AP na potenciálu 400 V, ostatní elektrody nekontaktovány                                                              
c) AP na potenciálu 400 V, AL na potenciálu 400 V, ostatní elektrody uzemněné                                      
d) AP na potenciálu 400 V, ostatní elektrody na potenciálu 400 V                                          
e) AP na potenciálu 400 V, ostatní elektrody na potenciálu -130 V                                   
e) AP na potenciálu 300 V, ostatní elektrody na potenciálu -240 V 

Zapojení elektrod pro detekci signálu elektrodou CP: 

a) CP na potenciálu 400 V, ostatní elektrody uzemněné                                                                           
b) CP na potenciálu 400 V, ostatní elektrody nekontaktovány                                                              
c) CP na potenciálu 400 V, CL na potenciálu 400 V, ostatní elektrody uzemněné                                      
d) CP na potenciálu 400 V, ostatní elektrody na potenciálu 400 V                                      
e) CP na potenciálu 400 V, ostatní elektrody na potenciálu -130 V                                     
e) CP na potenciálu 300 V, ostatní elektrody na potenciálu -240 V 
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Obr. 8.5.2.2a, b, c, d, e, f.  Zapojení elektrod při detekci signálu elektrodou AP; pro detekci signálu 

elektrodou CP platí obdobné. 

Simulace rozložení elektrostatických polí a drah elektronů při detekci signálu 
elektrodou AP dle výše uvedeného zapojení elektrod jsou zobrazeny na Obr. 8.5.2.4a, b, 
c. Energie elektronů byly zvoleny ve shodě se simulacemi v předchozích experimentech 
(pro napětí na detekční elektrodě 300 V je změněna energie elektronů ze 400 eV 
na 300 eV). 

Pro měření byl vyroben vzorek obsahující wolfram, měď, fluorid lithný a uhlík 
(Obr. 8.5.2.3). Wolfram a měď mají stejné koeficienty emise sekundárních elektronů a 
různé koeficienty emise zpětně odražených elektronů. Dle [16] se v případě fluoridu 
lithného a uhlíku předpokládají různé koeficienty emise sekundárních elektronů a 
na základě shodného průměrného protonového čísla shodné koeficienty emise zpětně 
odražených elektronů (Tab. 8.5.2.1). Snímek obsahující uvedené materiály vzorku 
umožňuje stanovit podíl zpětně odražených elektronů a sekundárních elektronů [16]. 

Tab. 8.5.2.1.  Koeficienty emise sekundárních elektronů δ a zpětně odražených elektronů η při energii 
primárních elektronů 20 keV pro wolfram, měď, fluorid lithný a uhlík [16], [18]. 

  protonové 
číslo η (koef. emise BSE) δ (koef. emise SE) 

W 74 0,43 0,38 

Cu 29 0,34 0,38 

LiF (3+9)/2=6 0,1 ? 

C 6 0,1 0,23 
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Obr. 8.5.2.3.  Vzorek složený z wolframu, mědi, fluoridu lithného a uhlíku (snímek pořízený SID). 

V závislosti na tlaku byly ze snímků stanoveny úrovně signálu z wolframu, mědi, 
fluoridu lithného, uhlíku, hrany wolframu a kyanoakrylátového lepidla. Z naměřených 
hodnot byly dále vypočítány následující poměry úrovní signálu, které odpovídají 
kontrastu navýšenému o hodnotu 1 (viz Kap. 2.8.3). 

Poměr wolfram/uhlík:  rozdílné δ a rozdílné η, poměr úrovní signálu vyjadřuje 
materiálový kontrast. 

Poměr wolfram/měď:  shodné δ a rozdílné η, růst poměru úrovní signálu 
odpovídá růstu podílu zpětně odražených elektronů ve snímku oproti sekundárním 
elektronům. 

Poměr fluorid lithný/uhlík: rozdílné δ a blízké η, růst poměru úrovní signálu 
odpovídá růstu podílu sekundárních elektronů ve snímku oproti zpětně odraženým 
elektronům. 

Poměr hrana wolframu/wolfram: vyjadřuje míru hranového jevu. 

Vzdálenosti vzorek-detektor byly nastavovány na 2, 3 a 5 mm, pracovním plynem 
byly vodní páry a proud primárních elektronů byl konstantní (25 pA). Po dokončení 
experimentu byla provedena RTG prvková analýza materiálů na vzorku v SEM. 
Na plochách W, Cu a C bylo zjištěno více než 90 hmotnostních % daného prvku, 
přičemž nečistoty na povrchu (např. prachové částice) byly do prvkové analýzy 
zahrnuty. S ohledem na skutečnost, že do odečítání úrovní signálu nečistoty na povrchu 
vzorku nebyly zahrnuty, je možné materiály W, Cu a C považovat za čisté. Prvková 
analýza LiF byla nejednoznačná, neboť RTG detektor neumožňoval rozpoznat prvky 
s protonovým číslem menším než 5. Na Obr. 8.5.2.5 jsou zobrazeny snímek získaný 
scintilačním detektorem BSE a vybrané snímky získané při různých zapojeních SID. 
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Obr. 8.5.2.4a.  Simulace rozložení elektrostatického pole (ekvipotenciály po 20 V) a simulace drah 
signálních elektronů ve vakuu při detekci signálu elektrodou AP, vzdálenost vzorek-detektor 3 mm, 

napětí na elektrodách a energie elektronů uvedeny v obrázcích (s.k.v. = stěna komory vzorku). 

 
Obr. 8.5.2.4b.  Simulace rozložení elektrostatického pole (ekvipotenciály po 20 V) a simulace drah 
signálních elektronů ve vakuu při detekci signálu elektrodou AP, vzdálenost vzorek-detektor 3 mm, 

napětí na elektrodách a energie elektronů uvedeny v obrázcích (s.k.v. = stěna komory vzorku). 
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Obr. 8.5.2.4c.  Simulace rozložení elektrostatického pole (ekvipotenciály po 20 V) a simulace drah 
signálních elektronů ve vakuu při detekci signálu elektrodou AP, vzdálenost vzorek-detektor 3 mm, 

napětí na elektrodách a energie elektronů uvedeny v obrázcích (s.k.v. = stěna komory vzorku). 
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Obr. 8.5.2.5.  Snímky vzorku obsahujícího wolfram, měď, fluorid lithný a uhlík získané při detekci 

signálu scintilačním detektorem BSE (50 Pa) a SID (700 Pa) s různým zapojením elektrod; parametry: 
vodní páry, vzorek-detektor 3 mm, proud PE 25 pA, energie PE 20 keV. 
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8.5.3. Shrnutí experimentu 

Pro všechny konfigurace zapojení elektrod, pro všechny úhly detekce signálních 
elektronů (uvažované jako úhly mezi svazkem primárních elektronů a detekčními 
elektrodami SID s vrcholem v místě emise signálních elektronů) a pro všechny 
vzdálenosti vzorek-detektor byl poměr wolfram/měď shodný (mění se jen o několik 
procent), tj. podíl zpětně odražených elektronů oproti sekundárním elektronům 
ve snímkách byl neměnný v závislosti na výše uvedených parametrech měření. 
Z naměřených hodnot nebyla zjištěna zřejmá závislost poměru fluorid lithný/uhlík, tj. 
podílu detekovaných sekundárních elektronů oproti zpětně odraženým elektronům 
ve snímkách, na výše uvedených parametrech měření.  

Materiálový kontrast byl 2× ÷ 4× větší při detekci signálu elektrodou CP než při 
detekci elektrodou AP. Materiálový kontrast klesal s rostoucím tlakem a lehce klesal 
s rostoucí vzdálenosti vzorek-detektor.  

Stínový kontrast byl zřetelný jen pro velké úhly detekce signálu a byl výraznější 
při záporném potenciálu na nedetekčních elektrodách. Hranový kontrast klesal 
s rostoucí vzdáleností vzorek-detektor a s rostoucím úhlem detekce signálu. Pro malý 
úhel detekce signálu byl záporným potenciálem nedetekčních elektrod potlačován. Pro 
velký úhel detekce signálu neměl záporný potenciál nedetekčních elektrod zřejmý vliv. 

Záporný potenciál na nedetekčních elektrodách výrazně zvyšoval projev nabíjení 
elektricky nevodivých vzorků, což lze přisuzovat snížení počtu kladných iontů v prostoru 
ionizačního detektoru v důsledku záporného potenciálu na uvedených elektrodách. 
Nabíjení bylo pozorovatelné do 400 Pa (výjimečně do 500 Pa) a nejvýraznější 
ve snímku bylo při tlaku cca 300 Pa. Projev nabíjení byl znatelnější při detekci 
elektrodou CP než AP a pro větší vzdálenost vzorek-detektor. 

Při detekci elektrodou AP poskytovala dostatečnou úroveň signálu při zvoleném 
proudu primárních elektronů pro pořizování snímků všechna zapojení. Při detekci 
elektrodou CP poskytovala dostatečnou úroveň signálu pro pořizování snímků pouze 
zapojení (a) a (c). Záporný potenciál na nedetekčních elektrodách výrazně zvyšoval 
detekovanou úroveň signálu, ale zároveň zhoršoval kvalitu snímku (přibýval šum 
ve snímku). Umístění maxima úrovně signálu vzhledem k tlaku se při detekci elektrody 
AP (resp. CP) posouvalo se vzdáleností vzorek-detektor obdobně jako v teoretickém 
výpočtu [47], [68], [69] při zapojení (a), (c) a (d). Při ostatních zapojení se maximum 
posouvalo od vyšších tlaků k nižším méně výrazně a průběh maxima byl méně strmý 
než v teoretickém výpočtu. 

Nejvýraznějšího zobrazení skvrn na povrchu měřicího vzorku vzniklých po čistění 
v destilované vodě a nejnižšího materiálového kontrastu bylo dosaženo při zapojení (d). 

 Pro potřebu snímat vzorky při vyšším tlaku v komoře vzorku se jeví vhodné 
zvolit kratší vzdálenost vzorek-detektor a malý úhel detekce. 
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8.6. Závěry plynoucí z experimentů pro optimalizaci detekce 
signálu SID 

Při uvážení zesílení ionizačního detektoru a poměru signál-šum se ukazuje 
správné volit vzdálenost vzorek-detektor s ohledem na tlak v komoře vzorku vhodný 
pro daný vzorek (pro vyšší tlak menší vzdálenost). Použití záporných potenciálů 
na nedetekčních elektrodách se jeví jako nevhodné. Měděné elektrody SID není nutné 
dodatečně upravovat proti korozi. Přívody k detekčním elektrodám je nutné pokrýt 
uzemněnou vrstvou tvořící stínění. 

Pro získání nízkého materiálového kontrastu a zdokonalení pozorování tenkých 
povrchových vrstev vzorku by měla být detekční elektroda velmi malé plochy a 
v minimální vzdálenosti od svazku primárních elektronů. Okolí detekční elektrody by 
mělo být na stejném potenciálu jako detekční elektroda.  

Pro dosažení vysokého materiálového kontrastu by měla být detekční elektroda 
v určité laterální vzdálenosti od svazku primárních elektronů. Na shodném potenciálu 
jako detekční elektroda by měly být elektrody v blízkosti optické osy mikroskopu. 
Konfigurace SID pro dosažení vysokého materiálového kontrastu později ověřená 
v Kap. 11 je znázorněna na Obr. 8.6.1a, b a byl pro ni zvolen akronym SID-MAT. 

     
Obr. 8.6.1a, b.  (a) Schematický řez konfigurace SID pro dosažení vysokého materiálového kontrastu 

(SID-MAT), (b) SID využitý pro konfiguraci SID-MAT. 

Pozn.: výše uvedené pozorování tenkých povrchových vrstev vzorku 
a materiálový kontrast ve snímku vzorku lze vztahovat k velikosti detekovaného 
informačního objemu [14], jež souvisí s podílem SE1 a SE2 v detekovaném signálu. 
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9. Segmentový ionizační detektor optimalizovaný 
pro detekci sekundárních elektronů 

9.1. Úvod a popis konstrukce detektoru 

Na základě uskutečněných experimentů a počítačových simulací byl navržen a 
vyroben segmentový ionizační detektor optimalizovaný pro detekci sekundárních 
elektronů (zkráceně „SID-SE“). Detektor obsahuje malou detekční elektrodu umístěnou 
v blízkosti svazku primárních elektronů, nazvanou „kroužkovou“ (Obr. 9.1.1 a 
Obr. 9.1.2). Další detekční elektroda nazvaná „vnitřní“ je umístěna uvnitř otvoru pro 
průchod primárních elektronů a je navržena pro detekci signálních elektronů pod velmi 
malým úhlem. Kroužkovou elektrodu obklopuje velká nedetekční elektroda nazvaná 
„okolní“, připojená na externí potenciálový zdroj. Kroužková elektroda je mírně 
vnořená pod rovinu okolní elektrody. Nad elektrodou vnitřní je umístěna nedetekční 
elektroda určená pro odsávání SE4 připojená na externí potenciálový zdroj, nazvaná též 
„okolní“. Napětí na okolních elektrodách je nastavováno shodně s napětím 
na detekčních elektrodách. Detektor je vyroben také v půlené verzi bez vnitřní elektrody 
(Obr. 9.1.1). Vodiče připojené k elektrodám detektoru jsou v komoře vzorku odstíněny. 

Z úvodních snímků zobrazených na Obr. 9.1.3 je patrné, že nová konstrukce 
ionizačního detektoru výrazně zlepšila možnost pozorování tenkých povrchových vrstev 
vzorku ve srovnání s předchozími verzemi ID a SID 

          
Obr. 9.1.1.  Pohled zespodu na SID SE: (vlevo) nepůlená verze, (vpravo) půlená verze (bez vnitřní 

elektrody). 

 
Obr. 9.1.2.  Schematický řez nepůlené verze SID SE. 
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Obr. 9.1.3.  Úvodní snímky pro porovnání detektorů SID a SID-SE; vzorek-detektor 3 mm, vodní 

páry 500 Pa, proud PE 27 pA, energie PE 20 keV.  

9.2. Stanovení pracovních podmínek detekce signálu SID-SE 

9.2.1. Úvod 

Pro zjištění vhodných pracovních podmínek byly s SID-SE stanoveny úrovně 
signálu a kontrast ve snímkách v místech různých materiálů na vzorku v závislosti 
na tlaku a vzdálenosti vzorek-detektor.  

9.2.2. Popis počítačových simulací a experimentu na mikroskopu 

Před návrhem a výrobou SID-SE bylo provedeno několik simulací rozložení 
elektrostatického pole a drah elektronů, z nichž simulace pro poslední realizovanou 
verzi detektoru jsou vyobrazeny na Obr. 9.2.2.2a, b, c. V simulacích byla vzdálenost 
vzorek-detektor zvolena 1, 3 a 7 mm, napětí 450 V na okolních elektrodách, dále napětí 
450 V nebo 0 V na elektrodách vnitřní a kroužkové. Energie elektronů byla zvolena 
ve shodě se simulacemi v předchozích experimentech 5 eV, 50 eV, 450 eV a 15 keV. 

Pro měření byl vyroben vzorek obsahující zlato, měď, uhlík a hliník 
v epoxidovém lepidle (Obr. 9.2.2.1). 

Úrovně signálu byly měřeny při detekci vnitřní elektrodou, kroužkovou 
elektrodou a při součtu vnitřní a kroužkové elektrody pro vzdálenosti vzorek-detektor 
1 ÷ 7 mm. Proud primárních elektronů byl pro každou vzdálenost vzorek-detektor 
nastaven na 21 pA, energie primárních elektronů byla 20 keV. Na Obr. 9.2.2.3a, b, c 
jsou vyneseny závislosti úrovně signálu ze zlata na tlaku pro vzdálenosti vzorek-
detektor 1 ÷ 7 mm pro výše zmíněné tři možnosti detekce a na Obr. 9.2.2.4a, b, c jsou 
vyneseny vypočtené závislosti kontrastů zlato-hliník na tlaku. Obdobně 
na Obr. 9.2.2.5a, b, c jsou uvedeny závislosti poměru signál-šum na tlaku stanovené 
programem Small Image Analyzer. Pozn.: úroveň signálu detekovaná oběma 
detekčními elektrodami současně sloužila pro kontrolu nastavení stejnosměrné složky 
na nulovou hodnotu – měřená úroveň signálu detekovaná při součtu signálu obou 
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elektrod musela být rovna dodatečnému součtu měřených úrovní signálu detekovaných 
jednotlivými elektrodami. Uvedený požadavek byl v experimentu dodržen. 

 
Obr. 9.2.2.1.  Měřicí vzorek obsahující zlato, měď, hliník a uhlík; snímek pořízen SID-SE: detekční 
elektrody 450 V, okolní elektrody 450 V, vzorek-detektor 3 mm, vodní páry 600 Pa, prou PE 21 pA, 

energie PE 20 keV. 

 
Obr. 9.2.2.2a.  Simulace rozložení elektrostatického pole (ekvipotenciály po 22,5 V) a simulace drah 

elektronů ve vakuu, vzdálenost vzorek-detektor 1 mm, napětí na elektrodách a energie elektronů 
uvedeny v obrázcích; zdroj elektronů uvažován (i) SE1, SE2 a BSE v místě dopadu PE a (ii) SE5 

na povrchu vzorku mimo místo dopadu PE. 
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Obr. 9.2.2.2b.  Simulace rozložení elektrostatického pole (ekvipotenciály po 22,5 V) a simulace drah 

elektronů ve vakuu, vzdálenost vzorek-detektor 3 mm, napětí na elektrodách a energie elektronů 
uvedeny v obrázcích; zdroj elektronů uvažován (i) SE1, SE2 a BSE v místě dopadu PE a (ii) SE5 

na povrchu vzorku mimo místo dopadu PE. 
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Obr. 9.2.2.2c.  Simulace rozložení elektrostatického pole (ekvipotenciály po 22,5 V) a simulace drah 

elektronů ve vakuu, vzdálenost vzorek-detektor 7 mm, napětí na elektrodách a energie elektronů 
uvedeny v obrázcích; zdroj elektronů uvažován (i) SE1, SE2 a BSE v místě dopadu PE a (ii) SE5 

na povrchu vzorku mimo místo dopadu PE. 
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(a)  Vzorek-detektor 1 ÷ 7 mm, vnitřní elektroda
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(b)  Vzorek-detektor 1 ÷ 7 mm, kroužková elektroda
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(c)  Vzorek-detektor 1 ÷ 7 mm, vnitřní+kroužková elektroda
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Obr. 9.2.2.3a, b, c.  Závislosti úrovně signálu ze zlata na tlaku pro vzdálenosti vzorek-detektor 

1 ÷ 7 mm; detekční elektrody 450 V, okolní elektrody 450 V, vodní páry, proud PE 21 pA; (a) detekce 
vnitřní elektrodou, (b) detekce kroužkovou elektrodou, (c) detekce vnitřní+kroužkovou elektrodou. 
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(a)  Vzorek-detektor 1, 4, 7 mm; elektroda vnitřní, kroužková, součet
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(b)  Vzorek-detektor 2, 5 mm; elektroda vnitřní, kroužková, součet
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(c)  Vzorek-detektor 3, 6 mm; elektroda vnitřní, kroužková, součet
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Obr. 9.2.2.4a, b, c.  Závislosti kontrastu zlato-hliník na tlaku pro vzdálenosti vzorek-detektor 

1÷7 mm; detekční elektrody 450 V, okolní elektrody 450 V, vodní páry, proud PE 21 pA; detekce 
vnitřní elektrodou (vni), kroužkovou elektrodou (kro) a vnitřní+kroužkovou elektrodou (v+k). 
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(a)  Vzorek-detektor 1, 4, 7 mm; elektroda vnitřní, kroužková, součet
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(b)  Vzorek-detektor 2, 5 mm; elektroda vnitřní, kroužková, součet
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(c)  Vzorek-detektor 3, 6 mm; elektroda vnitřní, kroužková, součet
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Obr. 9.2.2.5a, b, c.  Závislosti poměru signál-šum (SNR) na tlaku pro vzdálenosti vzorek-detektor 
1÷7 mm; detekční elektrody 450 V, okolní elektrody 450 V, vodní páry, proud PE 21 pA; detekce 

vnitřní elektrodou (vni), kroužkovou elektrodou (kro) a vnitřní+kroužkovou elektrodou (v+k). 
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9.2.3. Shrnutí experimentu 

Detekce signálu velmi malou elektrodou (u SID-SE „vnitřní“ elektrodou) byla 
výhodnější pro kratší vzdálenosti vzorek-detektor (do 2 mm) a detekce signálu malou 
elektrodou (u SID-SE „kroužkovou“ elektrodou) byla výhodnější pro větší vzdálenosti 
(nad 4 mm); pro vzdálenost 3 mm byla detekce signálu obou elektrod využitých 
v experimentu srovnatelná. Úroveň signálu byla vždy nejvyšší při součtu signálů 
detekovaných oběma elektrodami, neboť v součtu byl vždy obsažen alespoň jeden silný 
signál. Kontrasty ve snímkách byly pro detekci signálu uvedenými elektrodami 
srovnatelné. Snímky pořízené při kratších vzdálenostech vzorek-detektor a vyšších 
tlacích v komoře vzorku obsahovaly více šumu než snímky pořízené při delších 
vzdálenostech vzorek-detektor a nižších tlacích. 

Materiálový kontrast klesal se vzdáleností vzorek-detektor a klesal se vzrůstajícím 
tlakem v komoře vzorku od určitého maxima (viz Obr. 9.2.2.4a, b, c.). Oba tyto jevy lze 
přisuzovat vzrůstajícímu rozptylu primárních elektronů v plynném prostředí komory 
vzorku.  

9.2.4. Závěr plynoucí z experimentu 

Poměrně nízké hodnoty materiálového kontrastu při detekci signálu SID-SE 
zjištěné v experimentu ukazují na vhodně zvolenou konstrukci detektoru pro detekci 
vysokého podílu sekundárních elektronů ve snímku. 

Zesílení ionizačního detektoru je úměrné součinu tlaku v komoře vzorku a 
vzdálenosti vzorek-detektor [47], [68],  [69], proto má-li být zachována velikost zesílení 
ionizačního detektoru při kratší vzdálenosti vzorek-detektor, je nutné zvýšit tlak 
v komoře vzorku. To ovšem více zatěžuje systém čerpajících vývěv. Z uvedeného 
důvodu a s ohledem na stanovený poměr signál-šum se jeví vhodné volit vzdálenost 
vzorek-detektor alespoň 2 mm. 

Napětí na detekčních elektrodách se jeví vhodné volit nad 400 V do hodnoty, než 
se ve snímku začnou objevovat poruchy způsobené průrazy (poruchy mohou mít původ 
v elektrické pevnosti plynu v komoře vzorku a v izolačních vlastnostech 
materiálů ionizačního detektoru včetně konektorů). Tyto průrazy se v mikroskopu 
Aquasem objevovaly při napětí nad 500 V. 
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9.3. Scintilační detektor BSE kombinovaný s SID-SE 

Na základě předchozích experimentů byl navržen a realizován scintilační detektor 
BSE s napařenými vodivými vrstvami SID-SE (Obr. 9.3.1). Scintilátor je vyroben 
z materiálu YAG: Ce3+ a slouží k detekci zpětně odražených elektronů. Vodivé 
elektrody jsou vytvořeny z materiálu na bázi ITO (indium-tin-oxide). Podobně jako 
u SID-SE slouží u tohoto detektoru velká okolní elektroda k potlačení signálu vzniklého 
od zpětně odražených elektronů, SE3 a SE5 a malá elektroda slouží k detekci převážně 
SE1 a SE2.  

Detektor byl navržen pro připojení k dvoukanálovému předzesilovači ionizačního 
detektoru, který byl na základě předchozího návrhu [55] realizován a zprovozněn. 
Dvoukanálový předzesilovač umožňuje detekovat signál nezávisle dvěma elektrodami 
ID, příp. signály detekované jednotlivými elektrodami sčítat, resp. odčítat. Činnost 
scintilačního detektoru BSE kombinovaného s SID-SE byla v mikroskopu Aquasem 
úspěšně ověřena (pozn.: v Kap. 11 je pro porovnání detektorů využita předchozí verze 
scintilačního detektoru BSE kombinovaného s jednoelektrodovým ID). 

     
Obr. 9.3.1.  Nákres scintilátoru scintilačního detektoru BSE kombinovaný s SID-SE; (vlevo) pohled 

na horní stranu (vstup primárních elektronů do scintilátoru); (vpravo) pohled na spodní stranu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detekce signálu segmentovým ionizačním detektorem v environmentálním SEM 

- 64 - 

9.4. Finální konstrukce SID-SE 

Obdobně jako kombinovaný detektor uvedený v předchozí kapitole byla pro 
připojení ke dvoukanálovému předzesilovači ionizačního detektoru navržena finální 
verze SID-SE (Obr. 9.4.1, Obr. 9.4.2). Finální verze SID-SE je určena pro připojení 
k dvoukanálovému předzesilovači bez připojování externích potenciálních zdrojů a 
jakýchkoliv úprav. K detekci signálu SE1 a SE2 slouží jediná elektroda (viz Obr. 9.4.2) 
a ostatní elektrody jsou určeny k potlačení signál vzniklého od zpětně odražených 
elektronů, SE3, SE4 a SE5. Na všech elektrodách je přiloženo shodné napětí.  

Příklady snímků s vysokým podílem SE1 a SE2 získaných tímto detektorem a 
zjištěný materiálový kontrast jsou uvedeny v příloze a v publikacích [78] a [79]. 

                    
Obr. 9.4.1.  Finální verze SID-SE: pohled (vlevo) zespodu; (uprostřed) seshora; (vpravo) ze strany. 

 
Obr. 9.4.2.  Schematický řez finální verzí SID-SE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detekce signálu segmentovým ionizačním detektorem v environmentálním SEM 

- 65 - 

10. Stanovení závislosti rozlišení na tlaku v komoře 
vzorku při detekci ionizačním detektorem 

Pro posouzení vlivu tlaku v komoře vzorku environmentálního SEM na rozlišení 
v obraze vzorku byl proveden následující experiment. 

V závislosti na tlaku vodních par v komoře vzorku byly s využitím SID-SE při 
maximálním zvětšení mikroskopu Aqausem 230 000× pořízeny snímky univerzálního 
testovacího vzorku cínových kuliček nanesených na uhlíkovém podkladě 
(Agar S1937U) určeného ke stanovení rozlišení v SEM. Proud svazku primárních 
elektronů, napětí na elektrodách detektoru, vzdálenost vzorek-detektor, urychlovací 
napětí a rychlost rastrování byly v průběhu měření konstantní. Dle potřeby byl měněn 
jas snímků a zesílení předzesilovače ionizačního detektoru. Při uvedeném zvětšení 
mikroskopu Aquasem docházelo ke značným projevům mechanických vibrací, 
negativně ovlivňujících rozlišení. Ukázka projevu mechanických vibrací je uvedena 
ve videozáznamu v elektronické příloze. 

Řada snímků získaných v experimentu je vyobrazena na Obr. 10.2. Rozlišení 
ve snímkách stanovené programem SMART [25] je uvedeno na Obr. 10.1. 
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Obr. 10.1.  Závislost rozlišení ve snímkách získaných při detekci SID-SE na tlaku vodních par 

v komoře vzorku. 
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Obr. 10.2.  Snímky získané při detekci SID-SE v závislosti na tlaku vodních par; detekční elektroda 

500 V, okolní elektrody 500 V, vzorek-detektor 2,5 mm, proud PE 40 pA, energie PE 20 keV. 

Stanovené rozlišení ve snímkách vzorku cínových kuliček nanesených 
na uhlíkovém podkladě získaných v mikroskopu Aqausem při zvětšení 230 000× při 
detekci SID-SE se pohybovalo v rozmezí 11 ÷ 29 nm pro tlak komoře vzorku 
150 ÷ 1400 Pa. Jak je z Obr. 10.1 a Obr. 10.2 patrné, s rostoucím tlakem v komoře 
vzorku se rozlišení v obraze vzorku zhoršovalo a při velmi nízkém zesílení ionizačního 
detektoru při nízkém tlaku v komoře vzorku bylo rovněž dosaženo horšího rozlišení 
v obraze vzorku. 

Z experimentu vyplývá, že v prostředí komory vzorku environmentálního SEM 
vhodného k potlačení nabíjení povrchu elektricky nevodivých materiálů, resp. 
vysoušení vzorků obsahujících vodu dochází pouze k malé ztrátě rozlišení při zvyšování 
tlaku vodních par. 

Je vhodné poznamenat, že na praktických vzorkách (např. integrované obvody, 
keramika, izolanty, biologické vzorky, apod.) bylo dosaženo horších výsledků při 
pozorování jemných detailů struktur povrchu vzorku než na výše uvedeném vzorku. 
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11. Porovnání detekce signálu segmentovými 
ionizačními a dalšími detektory 

11.1. Úvod 

Pro posouzení přínosu SID optimalizovaného pro detekci sekundárních elektronů 
(SID-SE), půleného SID, půleného SID-SE, konfigurace SID-MAT, příp. jiných 
konfigurací byla provedena porovnání snímků několika vzorků získaných uvedenými 
detektory v mikroskopu Aquasem. V některých experimentech byly pořízeny snímky 
vzorků také scintilačním detektorem BSE kombinovaným s jednoelektrodovým ID a 
scintilačním detektorem SE v mikroskopu Aquasem, dále detektorem IN-LENS 
v mikroskopu JEOL JSM 6700F.  

Jelikož mikroskop Aquasem nedosahuje rozlišení, jaké mají současné rastrovací 
elektronové mikroskopy, není na něm vhodné porovnávat rozlišení v obraze vzorků 
získané jednotlivými detektory při zvětšení srovnatelném se současným standardem. Je 
vhodné však poznamenat, že i při menších zvětšení, v řádu jednotek až desítek tisíc, 
různé detektory elektronů v mikroskopu Aquasem poskytují odlišné možnosti 
pozorování jemných detailů struktur povrchu vzorků, přičemž nejvíce jemných detailů 
struktur povrchu vzorků bylo možné získat při použití SID-SE. Několik snímků při 
zvětšení 40 000× vzorků galvanicky narostlé mědi a latexových kuliček získanými 
různými detektory je uvedeno v příloze. Vhodnými se jeví vzorky obsahující tenké 
vrstvy při povrchu, na nichž lze porovnat velikost detekovaného informačního 
objemu [14], jež lze vztahovat k podílu SE1 a SE2 v detekovaném signálu a k možnosti 
pozorování jemných detailů struktur povrchu vzorku. 

11.2. Porovnání detekce signálu uvolňujícího se z tenkých 
povrchových vrstev vzorku 

Pro porovnání detekovaného informačního objemu jednotlivými detektory byl 
využit pasivovaný integrovaný obvod (IO) obsahující tenké vrstvy při 
povrchu [78], [79]. Na IO byla nanesena tenká vrstva lihové barvy, odolná v prostředí 
komory vzorku environmentálního SEM. Vrstva barvy měla tloušťku cca 400 nm 
(600 nm na okrajích) a dle prvkové analýzy obsahovala 85 hmotnostních % uhlíku a 15 
hmotnostních % kyslíku. Na Obr. 11.2.1 jsou porovnány snímky uvedeného vzorku 
pořízené detektory v mikroskopu Aqausem. Na Obr. 11.2.2 jsou zobrazeny snímky 
stejného vzorku získané detektory IN-LENS v mikroskopu JEOL JSM 6700F a SID-SE 
v mikroskopu Aqausem (v jiném místě než na Obr. 11.2.1). 
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Obr. 11.2.1.  Snímky vzorku pasivovaného IO s tenkou vrstvou lihové barvy; (1) SID-SE: detekční 

elektroda 450 V, okolní elektrody 450 V, 450 Pa; (2) ID na scintilátoru detektoru BSE: elektroda 
450 V, 450 Pa; (3) čtyřelektrodový SID: detekce největší elektrodou (D) 450 V, dále nejmenší 

elektroda (A) 450 V, elektrody B,C uzemněny, 450 Pa; (4) scintilační detektor BSE: 30 Pa; 
(5) scintilační detektor SE: 0,5 Pa; snímky (1), (2), (3), (4): vodní páry; všechny snímky: vzorek-

detektor 3 mm, proud PE 30 pA, energie PE 20 keV. 
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Obr. 11.2.2.  Snímek vzorku pasivovaného IO s tenkou vrstvou lihové barvy (v jiném místě než 

v Obr. 11.2.1); (1) SID-SE v mikroskopu Aquasem: detekční elektroda 500 V, okolní elektrody 500 V, 
vzorek-detektor 2,5 mm, vodní páry 450 Pa, proud PE 35 pA, energie PE 20 keV; (2) IN-LENS 

detektor v mikroskopu JEOL JSM 6700F: energie PE 20 keV. 

11.3. Porovnání detekce signálu ze vzorku pokrytého tenkou fólií 

Pro posouzení relativního množství zpětně odražených elektronů, resp. SE2 
v detektovaném signálu byl vytvořen vzorek skládající se z platinové fólie tloušťky 
20 µm překrytého zlatou fólií tloušťky cca 100 nm na podkladě uhlíkového lepivého 
terčíku. Dolet primárních elektronů ve zlatě při energii 20 keV je přibližně 
500÷600 nm [14], [15], [19], [53] a SE1 se uvolňují pouze z vrstvy 
tloušťky několika nm při povrchu vzorku v místě dopadu primárních elektronů. Lze 
proto předpokládat, že čím méně průchozí pro signál se bude jevit zlatá fólie ve snímku, 
tím větší bude podíl SE1 detekovaný ve snímku v místě této fólie. 

Na Obr. 11.3.1 jsou zobrazeny snímky pořízené detektory SID-SE, 
kombinovaným jednoelektrodovým ID na scintilátoru scintilačního detektoru BSE a 
scintilačním detektorem BSE v mikroskopu Aquasem; přiložen je také snímek získaný 
detektorem IN-LENS v mikroskopu JEOL JSM 6700F. V Tab. 11.3.1 jsou uvedeny 
stanovené kontrasty při detekci zmíněnými detektory.  
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Obr. 11.3.1.  Snímky vzorku platinové fólie překryté zlatou fólií na uhlíkovém podkladě; (1) SID-SE: 

detekční elektroda 450 V, okolní elektrody 450 V, vzorek-detektor 3 mm, 450 Pa; (2) ID 
na scintilátoru detektoru BSE: elektroda 450 V, vzorek-detektor 3 mm, 450 Pa; (3) scintilační detektor 

BSE: vzorek-detektor 1 mm, 30 Pa; snímky (1), (2), (3): vodní páry, proud PE 35 pA, 
energie PE 20 keV; (4) IN-LENS detektor v mikroskopu JEOL JSM 6700F: energie PE 20 keV. 

Tab. 11.3.1.  Kontrasty stanovené na místech ve snímkách se zlatou fólií a bez zlaté fólie. 

 
Detektor 

Kontrast 
 (Pt s Au fólií)-(C s Au fólií) 

Kontrast 
(C s Au fólií)-(C bez Au fólie) 

SID-SE 0,2 0,5 

ID na scintilátoru 0,5 0,5 

Scintilační BSE 0,4 0,8 

Jeol JSM 6700F: IN-LENS detektor 0,5 0,5 
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11.4. Porovnání materiálového a topografického kontrastu  

Pro porovnání materiálového a topografického kontrastu poskytovaného SID-SE a 
dalšími detektory elektronů v mikroskopu Aquasem byl vyroben vzorek obsahující 
zlato, měď a hliníková zrna zalitá do epoxidového lepidla. Na Obr. 11.4.1 jsou 
zobrazeny snímky zmíněného vzorku získané některými detektory. V Tab. 11.4.1 jsou 
uvedeny stanovené kontrasty zlato-měď, zlato-hliník. 

   

    
Obr. 11.4.1.  Snímky vzorku obsahující Au-Cu-Al-epoxid; (1) SID-SE: detekční elektroda 450 V, 
okolní elektrody 450 V, vzorek-detektor 3 mm, 450 Pa; (2) čtyřelektrodový SID: detekce největší 

elektrodou (D) 450 V, dále nejmenší elektroda (A) 450 V, elektrody B,C uzemněny, 450 Pa; 
(3) scintilační detektor BSE: vzorek-detektor 1 mm, 30 Pa; (4) scintilační detektor SE: vzorek-detektor 
3 mm, 0,5 Pa; snímky (1), (2), (3): vodní páry; všechny snímky: proud PE 30 pA, energie PE 20 keV. 

Tab. 10.4.1.  Kontrasty zlato-měď, zlato-hliník. 

Detektor Kontrast Au-Cu Kontrast Au-Al

SID-SE 0,2 0,6 
Čtyřelektrodový SID - detekce vnější elektrodou (D) 0,4 1,2 
Scintilační BSE 0,4 1,1 
Scintilační SE 0,3 0,4 
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11.5. Detekce signálu levou a pravou elektrodou SID a SID-SE, 
sčítání a odečítání detekovaných signálů 

Detekce signálních elektronů získaných pod různými úhly od svazku primárních 
elektronů, sčítání a odečítání signálů jsou známé při použití scintilačních detektorů a 
polovodičových detektorů [14]. Jak již bylo zmíněno, při detekci ionizačním detektorem 
nebyla tato možnost doposud publikována. K detekci signálu levou a pravou elektrodou, 
ke sčítání a odečítání signálů byl využit dvoukanálový předzesilovač ionizačního 
detektoru. K detekci signálu byly použity půlený SID a půlený SID-SE; 
na Obr. 11.5.1a, b znázorněno na dříve uvedených detektorech. 

                       
Obr. 11.5.1a, b.  (a) půlená verze SID – indexy L značí elektrody vlevo, indexy P značí elektrody 

vlevo; (b) půlená verze SID-SE. 

Snímky získané s využitím levé a pravé největší elektrody (DL a DP) půleného 
SID jsou uvedeny na Obr. 11.5.2, Obr. 11.5.3, Obr. 11.5.4 a Obr. 11.5.5. Na Obr. 11.5.6 
jsou zobrazeny snímky pořízené půleným SID-SE. 

   
Obr. 11.5.2.  Snímky nepokovených latexových kuliček o průměru 1 µm na platinovém podkladě; 
čtyřelektrodový půlený SID: (1) detekce největší levou elektrodou (DL), (2) detekce největší pravou 

elektrodou (DP); parametry: elektrody DL a DP 450 V, ostatní elektrody uzemněny, vodní páry 500 Pa, 
vzorek-detektor 3 mm, proud PE 50 pA, energie PE 20 keV. 
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Obr. 11.5.3.  Snímky cínových kuliček nanesených na uhlíkovém podkladě (Agar S1937U); 

čtyřelektrodový půlený SID: (1) detekce největší levou elektrodou (DL), (2) detekce největší pravou 
elektrodou (DP); parametry: elektrody DL a DP 500 V, ostatní elektrody uzemněny, vodní páry 400 Pa, 

vzorek-detektor 3 mm, proud PE 30 pA, energie PE 20 keV. 

   

   
Obr. 11.5.4.  Snímky vzorku obsahující zlato, měď a hliníková zrna v epoxidu; čtyřelektrodový 

půlený SID: (1) detekce největší levou elektrodou (DL), (2) detekce největší pravou elektrodou (DP); 
(3) detekce při součtu signálu získaného elektrodami DL + DP; (4) detekce při rozdílu signálu 

získaného elektrodami DL - DP; parametry: elektrody DL a DP 450 V, ostatní elektrody uzemněny, 
vodní páry 450 Pa, vzorek-detektor 3 mm, proud PE 30 pA, energie PE 20 keV. 
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Obr. 11.5.5.  Snímky vzorku pasivovaného povrchu tranzistoru s hliníkovou metalizací; (1) detekce 
největší levou elektrodou (DL), (2) detekce největší pravou elektrodou (DP); (3) detekce při součtu 

signálu získaného elektrodami DL + DP; (4) detekce při rozdílu signálu získaného elektrodami DL - DP; 
parametry: elektrody DL a DP 500 V, ostatní elektrody uzemněny, vodní páry 500 Pa, vzorek-detektor 

2,5 mm, proud PE 30 pA, energie PE 20 keV; (5) schematická struktura vzorku. 
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Obr. 11.5.6.  Snímky testovacího vzorku polovodiče při dvou zvětšeních na stejném místě; půlený 
SID-SE: (1) detekce levou elektrodou, (2) detekce pravou elektrodou, (3) detekce při součtu signálu 
získaného elektrodami levou + pravou, (4) detekce při rozdílu signálu získaného elektrodami levou - 
pravou, (5) detekce levou elektrodou, (6) detekce při rozdílu signálu získaného elektrodami levou - 
pravou elektrody; parametry: detekční elektrody 450 V, okolní elektroda 450 V, vzorek-detektor 

3 mm, vodní páry 450 Pa, proud PE 30 pA, energie PE 20 keV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detekce signálu segmentovým ionizačním detektorem v environmentálním SEM 

- 76 - 

11.6. Detekce signálu malou a velkou elektrodou SID, vnitřní a 
kroužkovou elektrodou SID-SE, sčítání a odečítání 
detekovaných signálů 

V návaznosti na Kap. 10.5 byly pořízeny snímky při detekci signálu nejmenší 
elektrodou (A) a největší elektrodou (D) SID, dále snímky součtu a rozdílu signálů 
získaných uvedenými elektrodami (Obr. 11.6.2 a Obr. 11.6.3). Stejným způsobem byly 
získány snímky při detekci kroužkovou a vnitřní elektrodou SID-SE (Obr. 11.6.5). 
K detekci signálu byly použity dříve prezentované SID a SID-SE (Obr. 11.6.1a, b). Pro 
porovnání je k Obr. 11.6.3 přiložen na Obr. 11.6.4 snímek stejného vzorku získaný 
scintilačním detektorem BSE. 

               
Obr. 11.6.1a, b.  (a)  SID se čtyřmi elektrodami; (b) nepůlená verze SID-SE. 

   

   
Obr. 11.6.2.  Snímky vzorku obsahující zlato, měď a hliníková zrna v epoxidu; čtyřelektrodový SID: 

(1) detekce nejmenší elektrodou (A), (2) detekce největší elektrodou (D), (3) detekce při součtu 
signálu získaného elektrodami A + D, (4) detekce při rozdílu signálu získaného elektrodami A - D; 
parametry: elektrody A a D 450 V, ostatní elektrody uzemněny, vodní páry 450 Pa, vzorek-detektor 

3 mm, proud PE 30 pA, energie PE 20 keV. 
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Obr. 11.6.3.  Snímky vzorku pasivovaného polovodičového tranzistoru s hliníkovou metalizací; 
čtyřelektrodový SID: (1) detekce nejmenší elektrodou (A), (2) detekce největší elektrodou (D), 

(3) detekce při součtu signálu získaného elektrodami A + D, (4) detekce při rozdílu signálu získaného 
elektrodami A - D; parametry: elektrody A a D 500 V, ostatní elektrody uzemněny, vodní páry 500 Pa, 

vzorek-detektor 2,5 mm, proud PE 30 pA, energie PE 20 keV. 

 
Obr. 11.6.4.  Snímek stejného vzorku(jiného místa) jako v Obr. 11.6.2 pro porovnání; scintilační 
detektor BSE: vodní páry 500 Pa, vzorek-detektor 2,5 mm, proud PE 30 pA, energie PE 20 keV. 
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Obr. 11.6.5.  Snímky vzorku obsahující zlato, měď a hliníková zrna v epoxidu; SID-SE: (1) detekce 

kroužkovou elektrodou; (2) detekce vnitřní elektrodou; (3) detekce při součtu signálu získaného 
elektrodami kroužkovou + vnitřní; (4) detekce při rozdílu signálu získaného elektrodami kroužkovou - 

vnitřní; parametry: detekční elektrody 450 V, okolní elektrody 450 V, vzorek-detektor 3 mm, vodní 
páry 450 Pa, proud PE 30 pA, energie PE 20 keV. 
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11.7. Shrnutí porovnání  

Na uvedených snímkách vzorku integrovaného obvodu je zřetelný rozdíl 
ve velikosti detekovaného informačního objemu, ve snímku patrný jako hloubka 
náhledu pod povrch vzorku. Ze získaných snímků lze vyvodit, že konstrukce SID-SE 
zlepšila možnosti pozorování jemných detailů struktur povrchu vzorku a tenkých vrstev 
na povrchu vzorku ve srovnání s ostatními detektory v mikroskopu Aquasem. 

Ze snímků vzorku s tenkou zlatou fólií je zřejmé, že SID-SE stejně jako ostatní 
porovnávané detektory detekuje určitou část elektronů z hloubky větší než 100 nm, tj. 
zpětně odražené elektrony a SE2 [14], [15], [19], [53]. V porovnání s ostatními 
detektory detekuje SID-SE těchto elektronů nejméně (viz Tab. 10.3.1).  

Z porovnání kontrastů je patrné, že nejnižší materiálový kontrast poskytují 
SID-SE a scintilační detektor SE, zatímco nejvyšší materiálový kontrast byl získán při 
detekci největší elektrodou čtyřelektrodového SID (tj. při konfiguraci SID-MAT) a 
scintilačním detektorem BSE (viz Tab. 10.4.1). Topografický kontrast ve snímkách 
získaný různými detektory se odlišuje: (1) přesvícení hran ve snímku ze SID-SE je 
způsobeno vysokým podílem sekundárních elektronů v obraze vzorku, (2) přesvícené 
hrany epoxidového lepidla ve snímkách pořízených scintilačním detektorem SE jsou 
zapříčiněny nabíjením tohoto materiálu při nízkém tlaku v komoře vzorku; (3) obecně 
ionizační detektory (mj. při detekci vysokého podílu SE1 a SE2, např. malou elektrodou 
umístěnou nad plochou rastrování) mají výrazný hranový jev a schopnost extrahovat 
nízkoenergiové elektrony z mělkých otvorů, prasklin apod.  

Z experimentů je zřejmé, že materiálový kontrast získaný detekcí signálu při 
konfiguraci SID-MAT a scintilačním detektorem BSE je srovnatelný. 

Při detekci signálu „zleva“ a „zprava“ velkými elektrodami SID (viz Obr. 11.5.1) 
je ve snímku dosaženo zdánlivého osvětlení vzorku z příslušné strany, což může 
zvýraznit topografii povrchu. Při detekci signálu velkými elektrodami SID je ovšem 
zhoršeno zobrazení jemných detailů struktur povrchu vzorku ve snímku. U detekce 
signálu zleva a zprava malými elektrodami SID, resp. SID-SE je zdánlivé osvětlení 
vzorku ze strany méně výrazné a je dosaženo lepšího zobrazení jemných detailů struktur 
povrchu vzorku ve snímku než v předešlém případě. 

Sčítání signálů detekovaných jednotlivými elektrodami použitého detektoru 
přináší zvýšení úrovně signálu a výsledný obraz obsahuje součet informací 
detekovaných jednotlivými elektrodami použitého detektoru. 

Odečítání signálů při detekci zprava a zleva zvýrazňuje topografii povrchu vzorku 
a potlačuje materiálový kontrast, avšak ve snímkách je zřetelně potlačeno zobrazení 
jemných detailů povrchu vzorku. 

 Odečítáním signálů detekovaného soustřednými elektrodami o různém průměru 
může být dosaženo snížení materiálového kontrastu a zvýšení hranového kontrastu, jež 
je zřejmě způsobeno změnou podílu SE1, příp. SE2 ve získaném snímku.  

Ve všech případech odečítání signálů se snižuje úroveň signálu, čímž je zhoršen 
poměr signál-šum. Při odečítání signálů dochází také ke snížení rozsahu stupňů šedé 
ve snímku, čímž je rovněž zhoršen poměr signál-šum. (Pozn.: snímky z mikroskopu 
Aquasem mají barevnou hloubku 8 bitů ve stupních šedé). Odečítání signálů je 
zajímavým experimentem, ale z výše uvedených důvodu se nejeví pro snímání vzorků 
vhodné. 
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11.8. Závěr plynoucí z porovnání 

Z experimentů detekce segmentovým ionizačním detektorem optimalizovaným 
pro detekci sekundárních elektronů (SID-SE, viz Obr. 6.1.2 a Obr. 6.4.2) je zřetelné, že 
tento detektor detekuje vyšší podíl SE1 a SE2, jež má za následek možnost dosažení 
lepšího zobrazení jemných detailů struktur povrchu vzorku a tenkých povrchových 
vrstev vzorku, než doposud využívané detektory elektronů v mikroskopu Aquasem. 
Rovněž zapojení SID pro získání vysokého materiálového kontrastu (SID-MAT, viz 
Obr. 8.6.1a, b) poskytuje příznivé výsledky, a mohlo by být náhradou za scintilační 
detektor BSE při vyšších tlacích v komoře vzorku. SID-MAT a SID-SE je možné 
sloučit do jediné konstrukce. Detekce signálu „zleva“, resp. „zprava“ půleným SID 
může být pro některé účely výhodná. 
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12. Shrnutí poznatků z řešené problematiky 
V práci byla sledována detekce signálu ionizačním detektorem při různém 

geometrickém uspořádání detekujících a nedetekujících elektrod ionizačního detektoru a 
různém napětí na těchto elektrodách. Při přípravě experimentů v mikroskopu a 
k objasnění naměřených výsledků byly v počítačových simulacích modelovány dráhy 
elektronů v elektrostatických polích. Experimentálně byl také vyšetřen vliv velikosti 
vzorku a vliv materiálu elektrod ionizačního detektoru na detekci signálu. 

Z hlediska detekce signálu segmentovým ionizačním detektorem byly zjištěny 
následující poznatky: 

 S rostoucí plochou detekujících elektrod a také při uzemnění elektrod 
umístěných vně detekující elektrody roste úroveň signálu a mírně roste 
materiálový kontrast. Nárůst úrovně signálu a materiálového kontrastu lze 
přičíst většímu počtu environmentálních sekundárních elektronů 
ionizovaných zpětně odraženými elektrony, příp. SE5 v elektrostatickém poli 
detektoru a většímu počtu detekovaných zpětně odražených elektronů. 

 S rostoucí plochou vodivého vzorku, resp. držáku vzorku, roste mírně úroveň 
signálu a materiálový kontrast. Obdobně jako v předchozím odstavci lze 
nárůst úrovně signálu a materiálového kontrastu připisovat většímu počtu 
environmentálních sekundárních elektronů ionizovaných zpětně odraženými 
elektrony, příp. SE5 v elektrostatickém poli detektoru. 

 Záporný potenciál na nedekujících elektrodách výrazně zvyšuje detekovanou 
úroveň signálu, ale současně dochází ke zhoršení kvality snímku (šum 
ve snímku) a zvýrazňuje se stínový kontrast. Dále záporný potenciál 
na nedekujících elektrodách výrazně zvyšuje projev nabíjení elektricky 
nevodivých vzorků, což lze přisuzovat snížení počtu kladných iontů 
v prostoru ionizačního detektoru.  

 V závislosti na vzdálenosti vzorek-detektor a tlaku v komoře vzorku je 
průběh úrovně signálu srovnatelný s teoretickým výpočtem zesílení 
ionizačního detektoru. S rostoucí vzdáleností vzorek-detektor a s rostoucím 
tlakem v komoře vzorku klesá materiálový a hranový kontrast, což je zřejmě 
způsobeno rostoucím rozptylem svazku primárních elektronů a růstem jeho 
příspěvku v nárazové ionizaci v detekovaném signálu.  

 Pro velké úhly detekce signálu (uvažované jako úhly mezi svazkem 
primárních elektronů a detekujícími elektrodami SID s vrcholem v místě 
emise signálních elektronů) je stínový kontrast a projev nabíjení elektricky 
nevodivých vzorků výraznější než pro malé úhly detekce signálu.  

 Ve srovnání s velkými uhly detekce dochází pro malé úhly detekce signálu ke 
zvýraznění tenkých povrchových vrstev vzorku a ve snímkách vzorku je 
patrný nižší materiálový kontrast. 

 Podíl zpětně odražených elektronů oproti sekundárním elektronům 
ve snímkách (uvažovaný jako poměr úrovně signálu získané ze snímku 
v místě vzorku obsahující wolfram a úrovně signálu získané ze snímku 
v místě vzorku obsahující měď) při změnách polohy a napětí detekujících a 
nedetekujících elektrod (viz Kap. 8.5.2) je neměnný. Pozn.: změna 
materiálového kontrastu (uvažovaná jako poměr úrovně signálu získané ze 
snímku v místě vzorku obsahující wolfram a úrovně signálu získané ze 
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snímku v místě vzorku obsahující uhlík) se změnou úhlu detekce je uvedena 
výše. 

 Ze stanoveného rozlišení ve snímku při detekci signálu segmentovým 
ionizačním detektorem vyplývá, že v prostředí komory vzorku 
environmentálního SEM vhodného k potlačení nabíjení povrchu elektricky 
nevodivých materiálů, resp. vysoušení vzorků obsahujících vodu dochází 
pouze k malé ztrátě rozlišení při zvyšování tlaku do hodnoty kolem 1000 Pa. 

Z hlediska optimalizace činnosti a konstrukce segmentového ionizačního 
detektoru pro získání požadované informace o pozorovaném vzorku lze získané 
poznatky shrnout následovně: 

 Pro zdokonalení pozorování jemných detailů struktur povrchu vzorku při 
detekci signálu ionizačním detektorem se ukazuje vhodné použít malou 
detekční elektrodu, umístěnou v blízkosti optické osy mikroskopu, a tuto 
elektrodu obklopit další elektrodou s napětím shodným jako je napětí 
na detekční elektrodě (viz Obr. 9.1.2, Obr. 9.4.2). Použití další elektrody 
potlačující SE4 (Obr. 9.1.2, Obr. 9.4.2) se projevilo v experimentech 
pozitivně. 

 Pro získání vysokého materiálového kontrastu ve snímku se jeví vhodné 
použít detekční elektrodu v určité laterální vzdálenosti od svazku primárních 
elektronů a blíže svazku primárních elektronů umístit nedetekční elektrodu se 
shodným napětím jako je napětí na detekční elektrodě (viz Obr. 8.6.1a, b). 

 Detekce signálu soustřednými elektrodami o různém průměru segmentového 
ionizačního detektoru (viz Kap. 11.6) ukazuje na možnost využití jediného 
elektrodového systému ionizačního detektoru pro zdokonalené pozorování 
jemných detailů struktur povrchu vzorku i pro získání vysokého 
materiálového kontrastu. 

 K získání dostatečného zesílení ionizačního detektoru s ohledem na tlak 
v komoře vzorku vhodný pro daný vzorek se ukazuje správné volit optimální 
vzdálenost vzorek-detektor v souladu s teoretickým výpočtem zesílení 
ionizačního detektoru (viz [47], [68],  [69]), nejméně však 2 mm. 

 Pro dané elektrodové systémy se jeví vhodné použít napětí na detekčních 
elektrodách 400 ÷ 500 V. Použití záporných potenciálů na nedetekčních 
elektrodách detektoru není vhodné. 

 Vodivé cesty připojené k detekujícím elektrodám je nutné pokrýt uzemněnou 
vrstvou tvořící stínění, čímž je zamezeno ovlivnění kontrastu ve snímkách 
detekcí signálu na uvedených vodivých cestách. 

 Měděné elektrody není nutné dodatečně upravovat proti korozi. 

Studium možností detekce signálních elektronů půleným segmentovým 
ionizačním detektorem přineslo následující poznatky: 

 Při detekci signálu levou, resp. pravou elektrodou půleného segmentového 
ionizačního detektoru se ve snímkách vzorku projevovalo zdánlivé osvětlení 
vzorku zleva, resp. zprava (viz Kap. 11.5) obdobně jako při použití 
scintilačních a polovodičových detektorů [14]. Výše uvedené zdánlivé 
osvětlení bylo výraznější pro velké úhly detekce signálu než pro malé úhly 
detekce signálu. 
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 Sčítání, resp. odečítání detekovaných signálů získaných půleným 
segmentovým ionizačním detektorem lze využít pro změnu kontrastů ve 
snímku podobně jako u jiných typů detektorů. 

Nejvýznamnější přínosy disertační práce lze shrnout následovně: 

 Byly získány poznatky o činnosti segmentového ionizačního detektoru – 
vlivu polohy a napětí detekujících a nedetekujících elektrod detektoru vůči 
vzorku při změnách tlaku v komoře vzorku na detekci signálu. 

 Na základě poznatků získaných z počítačových simulací a experimentů 
v mikroskopu byl segmentový ionizační detektor optimalizován pro dosažení 
dvou typů informací o vzorku: 

(1) Ze snímků pořízených v mikroskopu je evidentní, že segmentový 
ionizační detektor optimalizovaný pro detekci sekundárních elektronů 
(pojmenovaný SID-SE) poskytuje vyšší podíl SE1 a SE2, resp. potlačuje 
podíl zpětně odražených elektronů, SE3, SE4, SE5 ve snímku mající 
za následek zlepšení pozorování jemných detailů struktur povrchu vzorku 
(viz Obr. 9.1.3, Obr. 11.2.1, Tab. 11.3.1, Obr. 11.4.1, Příloha D, Příloha E).  

(2) Segmentový ionizační detektor optimalizovaný pro dosažení vysokého 
materiálového kontrastu (pojmenovaný SID-MAT) dosahuje materiálového 
kontrastu srovnatelného se scintilačním detektorem BSE (viz Obr. 11.4.1, 
Tab. 11.4.1, Obr. 11.6.3 a Obr. 11.6.4). Nový detektor by tudíž mohl být 
náhradou za scintilační detektor BSE při vyšších tlacích v komoře vzorku. 

 Byla studována činnost půleného segmentového ionizačního detektoru a bylo 
stanoveno, že detektor je možné využít k zvýraznění hranového a stínového 
kontrastu ve snímku obdobně jako při použití scintilačních nebo 
polovodičových detektorů umístěnými v určité laterální vzdálenosti 
od optické osy mikroskopu (viz [14]). 

 Byl proveden návrh a realizace scintilačního detektoru BSE kombinovaného 
se segmentovým ionizačním detektorem optimalizovaným pro detekci 
sekundárních elektronů. 

 Byl objeven doposud nepublikovaný způsob detekce kladných iontů 
(viz Příloha C), který by při vhodné konstrukci detektoru mohl umožnit 
separaci signálů s původem v SE1 a SE2, v SE3, v SE4, v SE5 a ve zpětně 
odražených elektronech a snížit nároky na předzesilovač ionizačního 
detektoru. 
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13. Poznámky k materiálním podkladům pro 
experimenty v této práci 

Veškeré experimenty v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu 
jsem prováděl na Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. v Brně a na Ústavu 
elektrotechnologie. Simulace v programu Simion 3D 7.0 jsem vykonával na Ústavu 
elektrotechnologie. 

Segmentové ionizační detektory jsem vyráběl na Ústavu elektrotechnologie a 
doma, přičemž odleptání DPS umožnil Ing. J. Starý na Ústavu elektrotechnologie.  

Všechny vzorky a některé přípravky použité v experimentech jsem vyráběl 
na Ústavu elektrotechnologie a doma; čistění jsem prováděl v laboratořích výše 
zmíněných dvou ústavů. Uváděné prvkové analýzy vykonal Ing. P. Wandrol a Ing. R. 
Hanzlíková, tloušťku vrstvy lihové barvy změřil Mgr. F. Matějka.  

Dvoukanálový předzesilovač ionizačního detektoru vychází z [55], byl vyroben 
v SMT Plus, sro. pro Ústav elektrotechnologie, následně jsme předzesilovač s Ing. P. 
Kahlem upravovali. Konečné úspěšné úpravy a nastavení provedl RNDr. J. Runštuk; 
krabičku vyrobil R. Krásenský. 

Držáky vzorku a přípravky do mikroskopu vyráběl R. Krásenský. 

 

Tímto ještě jednou děkuji výše uvedeným osobám za pomoc při 
realizaci mé disertační práce a výše uvedeným ústavům za umožnění 
realizace mé disertační práce. 
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14. Závěr 
Environmentální rastrovací elektronový mikroskop (environmentální SEM) je 

perspektivní, stále se rozvíjející a rozšiřující nástroj pozorování a diagnostik vzorků. 
Uvedené pozorování a diagnostiky by v rastrovací elektronové mikroskopii (SEM) byly 
bez úprav vzorků problematické. Environmentální SEM nalézá uplatnění pro širokou 
škálu vzorků a experimentů, například vzorků obsahujících kapaliny a citlivých 
na vysoušení, vzorků elektricky nevodivých, experimentů souvisejících se změnami 
struktury a složení vzorku vyvolaných změnami teploty vzorku a pracovního prostředí 
komory vzorku. Obvyklé sloučení SEM a environmentálního SEM, případně dalších 
zařízení do jediného přístroje rozšiřuje rozmanitost využití přístroje v nejrůznějších 
odvětvích. 

Při současném rozvoji environmentálního SEM jsou stále hledány nové způsoby, 
které by rozšířily anebo zdokonalily jeho použití. K získávání informací o vzorkách při 
vyšším tlaku v komoře vzorku environmentálního SEM jsou často využívány detektory 
těžící z nárazové ionizace v plynu, jejichž hlavním představitelem je ionizační detektor. 
Hlavní pozornost práce je zaměřena na detekci signálních elektronů ionizačním 
detektorem s různými geometrickými konstrukcemi elektrodového systému a jeho 
optimalizaci pro získání požadované informace o vzorku.  

Součástí práce je úvod do problematiky generace signálních elektronů v SEM, 
interakce elektronů s plynným prostřením environmentálního mikroskopu a vzniku 
kontrastu v obraze vzorku. V práci je uveden přehled detektorů používaných v současné 
době v environmentálním SEM. Další část práce je věnována teorii detekce signálních 
elektronů ionizačním detektorem. Dále jsou popsány cíle a zvolené metodiky řešení cílů 
disertace a je uveden způsob výpočtu zesílení ionizačního detektoru. Závěrečná část 
disertace shrnuje poznatky z řešené problematiky. V příloze lze nalézt výčet projektů 
řešených v rámci doktorského studia. 

Výsledky experimentů ukazují, že při vhodné konstrukci segmentového 
ionizačního detektoru lze volbou napětí na detekujících a nedetekujících elektrodách 
dosáhnout požadovaného typu kontrastu v obraze vzorku, zvýraznit topografický, 
materiálový, stínový nebo hranový kontrast. Použití součtového, resp. rozdílového 
signálu při detekci půleným segmentovým ionizačním detektorem je možné a přináší 
výsledky srovnatelné s jinými typy detektorů.  

Poznatky získané v experimentech umožnily segmentový ionizační detektor 
optimalizovat pro detekci sekundárních elektronů pro zdokonalení pozorování jemných 
detailů struktur povrchu vzorku a v odlišné konfiguraci segmentový ionizační detektor 
optimalizovat pro dosažení vysokého materiálového kontrastu. 

Na základě stanoveného vlivu tlaku vodních par v komoře vzorku 
environmentálního SEM na rozlišení ve snímku při detekci signálu segmentovým 
ionizačním detektorem bylo zjištěno, že výhody, které poskytuje prostředí komory 
vzorku environmentálního mikroskopu pro pozorování a diagnostiku vzorků je možné 
využít při malé ztrátě rozlišení ve snímkách vzorků do tlaku přibližně 1000 Pa. 

Při experimentech se segmentovým ionizačním detektorem byl objeven způsob 
detekce kladných iontů, který doposud nebyl publikován. Nová metoda by mohla být 
předmětem dalšího studia a přinést nové poznatky v oblasti detekce signálu 
v environmentálním SEM. 
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Řešení disertační práce přineslo nové poznatky v oblasti detekce signálních 
elektronů ionizačním detektorem v environmentálním rastrovacím elektronovém 
mikroskopu a v oblasti konstrukce ionizačního detektoru. Součástí výstupů práce jsou 
dva optimalizované segmentové ionizační detektory a scintilační detektor BSE 
kombinovaný s optimalizovaným segmentovým ionizačním detektorem. Uvedené 
poznatky a nově realizované detektory jsou v současnosti využívány při sledování 
struktury bateriových hmot, diagnostice polovodičových struktur a elektroizolačních 
materiálů. 
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Seznam použitých zkratek 
AE Augerovy elektrony 

AFM mikroskopie atomových sil 

BSE zpětně odražené elektrony 

EREM environmentální rastrovací elektronový mikroskop, resp. 
mikroskopie 

ESEM environmentální rastrovací elektronový mikroskop, resp. 
mikroskopie 

ESE environmentální sekundární elektrony 

ID ionizační detektor 

IO integrovaný obvod 

LVSEM rastrovací elektronový mikroskop, resp. mikroskopie 
s tlakem v komoře vzorku do cca 300 Pa 

PE primární elektrony 

REM rastrovací elektronový mikroskop, resp. mikroskopie 

SE sekundární elektrony 

SE1 typ sekundárních elektronů 

SE2 typ sekundárních elektronů 

SE3 typ sekundárních elektronů 

SE4 typ sekundárních elektronů 

SE5 typ sekundárních elektronů 

SEM rastrovací elektronový mikroskop, resp. mikroskopie 

SID segmentový ionizační detektor 

SID-MAT  segmentový ionizační detektor optimalizovaný pro 
dosažení vysokého materiálového kontrastu 

SID-SE segmentový ionizační detektor optimalizovaný pro 
detekci sekundárních elektronů 

SNR poměr signál-šum 

SPM mikroskopie s rastrovací sondou 

STM rastrovací tunelová mikroskopie 

TEM transmisní elektronový mikroskop, resp. mikroskopie 

VPSEM rastrovací elektronový mikroskop, resp. mikroskopie 
s tlakem v komoře vzorku do cca 300 Pa 
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Seznam použitých symbolů 
a  zrychlení [m.s-2] 

A  poměrná atomová hmotnost [-] 

B  magnetická indukce [T] 

c   rychlost světla ve vakuu [m.s-1] 

d  vzdálenost vzorku od detektoru [m] 

Rd  vzdálenost mezi dvěma body na povrchu vzorku [m] 

e  elementární náboj [C] 

E  intenzita elektrického pole [V.m-1] 

−e
E   energie elektronu [eV] 

iE  ionizační energie plynu [eV] 

PEE  energie primárních elektronů [eV] 

SEE  průměrná energie přijatá sekundárním elektronem 
emitovaným ze vzorku [eV] 

F  síla [N] 

eF  elektrická síla [N] 

mF  magnetická síla [N] 

BSEg  koeficient zesílení zpětně odražených elektronů [-] 

PEg  koeficient zesílení primárních elektronů [-] 

SEg  koeficient zesílení sekundárních elektronů [-] 

ionI  proud iontů dopadajících na povrch vzorku [A] 

IDCI   proud indukovaný v elektrodě ionizačního detektoru [A] 

ISCI   proud indukovaný ve vzorku [A] 

PEI  proud primárních elektronů [A] 

sI  proud tekoucí do země [A] 

SEI  proud sekundárních elektronů [A] 

J proudová hustota [A.m-2] 

k  Boltzmanova konstanta [J.K-1] 

BAK /  kontrast mezi úrovní signálu A  a úrovní signálu B  [-] 

L  tloušťka vrstvy plynu, kterou elektrony prochází [m] 

m  průměrný počet srážek primárních elektronů s atomy, 
resp. molekulami plynu [-] 
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n  koncentrace nabitých částic [-] 

en  koncentrace elektronů [-] 

ionn   koncentrace iontů [-] 

N  koncentrace atomů v látce [m-3]  

AN  Avogadrova konstanta [mol-1] 

−e
N  počet elektronů v prostoru ionizačního detektoru [-] 

ionN  počet kladných iontů v prostoru ionizačního detektoru [-] 

p  tlak plynu [Pa] 

( )nP  pravděpodobnost n-násobné srážky elektronu s atomy, 
resp. molekulami plynu [-] 

Q  elektrický náboj částice, resp. částic [C] 

−e
Q  náboj indukovaný pohybujícím se elektronem [C] 

iQ  elektrický náboj částice, resp. částic [C] 

ionQ   náboj indukovaný pohybujícím se kladným iontem [C] 

R  dolet elektronů v látce [m] 

r  počet srážek elektronu s atomy, resp. molekulami plynu [-] 

S  úroveň signálu přijímaná detektorem [-] 

S ′  úroveň signálu zobrazená ve snímku [-] 

AS  úroveň signálu A  přijímaná detektorem [-] 

AS ′  úroveň signálu A  zobrazená ve snímku [-] 

BS  úroveň signálu B  přijímaná detektorem [-] 

BS ′  úroveň signálu B  zobrazená ve snímku [-] 

BSES  ionizační účinnost sekundárních elektronů [m-1.Pa-1] 

iS  ionizační účinnost elektronů [m-1.Pa-1] 

PES  ionizační účinnost primárních elektronů [m-1.Pa-1] 

plochaS  plocha elektrody ionizačního detektoru [m2] 

SS  stejnosměrná složka detekovaného signálu [-] 

T  absolutní teplota [K] 

SEt  hloubka, ze které se sekundární elektrony uvolňují ze vzorku [m] 

U  napětí na elektrodě ionizačního detektoru [V] 

v  driftová rychlost částice [m.s-1] 
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−e
v   driftová rychlost elektronu [m.s-1] 

W  práce [J] 

z  vzdálenost mezi vzorkem a ionizačním detektorem [m] 

0z  vzdálenost mezi vzorkem a ionizačním detektorem potřebná 
k dodání sekundárnímu elektronu energie dostatečné pro 
vyvolání nárazové ionizace [m] 

Ωz  vzdálenost mezi vzorkem a ionizačním detektorem, na níž 
na sekundární elektrony působí kladné ionty [m] 

z∆  velikost dráhy kladného iontu nebo elektronu mezi vzorkem a 
ionizačním detektorem [m] 

Z  zesílení detekovaného signálu, resp. zesílení ionizačního 
detektoru [-] 

DAZ /  zesílení A/D převodníku [-] 

α  první Towsendův ionizační koeficient [m-1] 

δ  koeficient emise sekundárních elektronů [-] 

1δ  koeficient emise sekundárních elektronů ovlivněný 
působením kladných iontů [-] 

γ  druhý Towsendův ionizační koeficient [-] 

ε  permitivita [F.m-1] 

ϕ   úhel emise zpětně odražených elektronů [°] 

φ  úhel dopadu primárních elektronů [°] 

λ  střední volná dráha [m] 

η  koeficient emise zpětně odražených elektronů [-] 

κ  koeficient zpětné vazby zesílení ionizačního detektoru [-] 

σ  záchytný průřez [m2] 

Tσ  celkový záchytný průřez [m2] 

hustotaρ  hustota látky [kg.m-3] 

ρ  rekombinační koeficient [m3] 

υ  teplota ve stupních Celsia [°C] 

Γ  funkce zesílení ionizačního detektoru [-] 

ξ  rychlost rekombinace [m-3.s-1] 

Ω  průměrná pravděpodobnost rekombinace sekundárního 
elektronu s kladným iontem [-] 
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16. Seznam příloh 
 

A. Projekty řešené v rámci doktorského studia 

B. Základní vztahy využívané v programu SIMION 3D 7.0 

C. Detekce kladných iontů 

D. Galerie snímků pořízených SID-SE a kontrast zjištěný ve snímkách SID-SE 

E. Snímky při zvětšení 40 000× získaných SID-SE a jinými detektory elektronů 

F. Poster environmentální SEM 

G. Ukázka projevu mechanických vibrací při zvětšení 230 000× 
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