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ABSTRAKT 
 V první části této práce je uvedeno teoretické seznámení se základy rastrovací elektronové 

mikroskopie, pracující v oblastí vyšších tlaků, neboli VP SEM, včetně detekce sekundárních 

elektronů (SE) s využitím scintilačního detektoru.  

 Praktická část je zaměřena na predikci, proměření a následném stanovení optimálního 

nastavení pracovních podmínek ve vakuovém systému elektrod scintilačního detektoru (SD), s 

důrazem na konfigurační nastavení průměrů otvorů v clonkách C1 a C2. Druhým úkolem bylo 

ověřit vliv změny pracovní vzdálenosti mezi vzorkem a detektorem a následně doporučit 

optimální nastavení pro další práci. 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 
 Rastrovací elektronový mikroskop pracující při vyšším tlaku v komoře vzorku, primární 

elektrony (PE),  sekundární elektrony (SE), zpětně odražené elektrony (BSE), scintilační detektor 

SE pro VP SEM,  Everhart-Thornley detektor, ionizační detektor.  

ABSTRACT 
 First part of this thesis is a theoretical essay which deals with the basics of the variable 

pressure scanning electron microscope, includes detection of secondary electrons with a view to a 

scintillation detector. 

 The first applied part of the thesis is focused on prediction, measuring and setting-up 

optional working parley in vacuum electrodes scintillation detector system, with a stress small 

diameter hole in screenings C1 and C2. Second applied part was verify a change of working 

distance between sample and detector in consequence to optional solution for another work. 

KEYWORDS 
 Various pressure scanning electron microscope VP SEM, primary electron beam (PE), 

scintillation detector (SD), secondary electrons (SE). 
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Úvod 
 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku činnosti s enviromentálním rastrovacím 

elektronovým mikroskopem, pracujícím při vyšších tlacích v komoře vzorku, neboli VP SEM.  

V prvních pěti kapitolách je uvedeno nezbytné minimum pro seznámení se, pochopení 

a následnou práci na VP SEM.  

Byly stanoveny celkem dva stěžejní úkoly. Prvním cílem bylo ověřit a následně doporučit 

optimálního nastavení napětí na elektrodovém systému scintilačního detektoru sekundárních 

elektronů, tak aby úroveň detekovaného signálu vykazovala nejvyšší kvalitu. Měření probíhalo 

na  základě empiricky doporučené výchozí tabulky nastavení parametrů detekčního systému VP 

SEM. Na základě výsledků byly doporučeny změny v nastavení napětí na elektrodovém systému 

detektoru. 

V druhé části zadání jsem měl ověřit vliv změny pracovní vzdálenosti vzorku pro scintilační 

detektor VP SEM. Byly provedeny dvě měření pro různé pracovní vzdálenosti a následně 

doporučeny vhodné tlaky vodních par v komoře vzorku z hlediska detekce signálu. 

Všechny výsledky jsou interpretovány v kapitole 6, resp. v jejich podkapitolách. V závěru 

je uveden stručný průřez dosažených výsledků a seznámení s přínosem práce. 
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1 Rastrovací elektronový mikroskop 
Princip činnosti rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM) je popsán v řadě publikací 

např. [3]. 

SEM je využíván především pro zkoumání struktury a povrchu vzorků. Zvětšení 

pozorovaného vzorku se pohybuje řádově v rozmezí 102 – 105. Vnitřní prostor rastrovacího 

mikroskopu (celý tubus, včetně komory vzorku) se vakuově čerpá. Pracovní tlak u přímo žhavené 

wolframové katody musí být musí být minimálně 10–3 a u autoemisní cca 10-9 Pa. Nevodivé 

vzorky je potřeba před vložením do komory vzorku upravit tak, že se vytvoří na preparátu tenká 

elektricky vodivá vrstva. Úprava je potřebná z důvodu schopnosti odvodu záporného elektrického 

náboje, jenž vzniká při interakci primárního svazku elektronů o energii větší než cca 3 keV  

s elektricky nevodivým vzorkem.  

Mezi hlavní přednosti rastrovacího elektronového mikroskopu jsou vysoká rozlišovací 

schopnost řádově v jednotkách nm, velká hloubka ostrosti a množství signálů, které vznikají 

interakcí mezi primárním svazkem elektronů a atomy zkoumaného vzorku a mohou být využity 

v diagnostice vzorků. Signály jsou pomocí detektorů, zesíleny a následně zaznamenány 

v současnosti v digitální podobě. Obdržená data jsou nositeli velkého množství informací nejen 

o topografii, materiálu vzorku, krystalografické struktuře, ale i rozložení elektrických a 

magnetických polí ve vzorku, prvkovém složení atd. 

Na obr.1.1 je znázorněno principiální schéma rastrovacího elektronového mikroskopu. 

Činnost SEM spočívá ve využívání úzkého svazku primárních elektronů, emitovaných z katody.  

V praxi se používají přímo žhavené wolframové vlákno, hexaborid lanthanu (LaB6), případně 

autoemisní tryska, viz obr.1.2.  

Emitované primární elektrony jsou následně urychleny rozdíly potenciálů mezi katodou a 

anodou a scházejí se v první křižiště. Rozsah energie emitovaných elektronů nabývá hodnot 

obvykle od několika jednotek keV až po 50 keV. Cílem je obdržet elektronový svazek s co 

nejmenším průměrem křižiště elektronů, dopadajícího na povrch vzorku, při vhodném primárním 

proudu svazku, za pomoci soustavy elektromagnetických čoček. Obvykle jedna, či dvě 

kondenzorové čočky zajišťují soustředění elektronů do křižiště, které je zmenšeným obrazem 

prvního křižiště vzniklého u katody. Rastrovací cívky umožňují pohyb elektronového svazku ve 
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Obr. 1.1 Schéma rastrovacího elektronového mikroskopu [15] 
 
 
RTG – rentgenové záření, SC – proud vzorkem(specimen current), SE – sekundární elektrony 

(secondary electrons), BSE – zpětně odražené elektrony (backscattered electrons), EBIC – proud 

indukovaný svazkem elektronů (electron beam induced current) 
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dvou na sebe kolmých osách a projekční čočka ostří obraz křižiště do roviny vzorku. 

Průměr křižiště rozhoduje o rozlišovací schopnosti mikroskopu. V blízkosti projekční čočky se 

ještě nachází soustava čoček, které mají za úkol kompenzovat astigmatickou vadu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1.2  a, wolframové přímo žhavené katody   b, hexaborid lanthanové katody[15]. 
 
 

1.1 SEM pracující s vyšším tlakem - VP SEM 
Enviromentální rastrovací elektronová mikroskopie (VP SEM) je jedním z posledních 

vývojových stádií rastrovací elektronové mikroskopie. V 70. letech minulého století bylo 

zjištěno, že v důsledku ionizačních srážek atomů a molekul plynů s elektrony se neprojevuje 

žádný povrchový negativní náboj na izolačním vzorku, neboť tento náboj je kompenzován 

srážkovými ionty. Kompenzace elektrického náboje umožňuje přímé pozorování elektricky 

nevodivých preparátů bez speciálních úprav (pokrytí elektricky vodivou vrstvou).  

Podstata VP SEM spočívá v možnosti pozorovat nevodivé, biologické vzorky 

bez speciálních úprav. Vzorky mohou obsahovat i určité množství kapaliny. Skupina vědců 

kolem Robinsona zjistila, že, když přítomný plyn v okolí vzorku obsahuje vodu, je možné vzorek 

udržet vlhký. Výrazným mezníkem v historii VP SEM je použití dvou clon oddělujících tlak 

v komoře vzorku a tlak v elektronově optické části mikroskopu, zavedení tzv. komory 

diferenciálního čerpání a zejména využití ionizačního detektoru sekundárních elektronů 

pro detekci signálních elektronů. 
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VP SEM má oproti SEM rozdělený prostor mikroskopu na dvě tlakově oddělené části 

o různé hodnotě tlaku plynu. Tlak v komoře vzorku dosahuje hodnot v rozmezí od několika Pa až 

kPa. Obvyklé pracovní tlaky současných EREM jsou v rozmezí od 100 Pa až do několika 2 kPa. 

Vzhledem k rozptylu primárního svazku elektronů v důsledku srážek s plynným prostředím, 

je potřebné tento negativní jev v prostředí s vyššími tlaky minimalizovat. V tubusu mikroskopu 

s elektronovou optikou je stále udržován tlak jako v konvenčním REM, vysoký pracovní tlak 

plynů je pouze v komoře vzorku. Oddělení jednotlivých prostorů s rozdílnými tlaky plynů je 

realizováno pomocí omezujících clon s otvorem velikosti stovek mikrometrů. Tyto clony účinně 

omezují proudění plynů mezi jednotlivými oblastmi mikroskopu, umožňují jejich separátní 

čerpání a otvorem clony je zajištěn průchod primárních elektronů elektronového svazku směrem 

ke vzorku. 
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2 Interakce primárních elektron ů s pevnou látkou 
 

Po průchodu primárních elektronů materiálem vzorku dochází k jejich rozptylu,  

tzn. odchýlení od původního směru své trajektorie. Zjednodušeně se dá hovořit o interakci 

elektronů s atomy tvaru koule. Elektrony prochází příčnou plochou S (kruhem) ve směru šíření. 

Vychází se přitom z předpokladu, že každý elektron buďto odchýlí ze směru letu nebo dojde 

ke změně jeho energie. 

Platí přitom vztah (1) pro proud elektronů Ie v závislosti na tloušťce vrstvy d (m) následující 

vztah: 

 

dn
ee eII σ−= 0    (1) 

 

kde Ie0(A)je proud dopadajícího svazku elektronů, σ(m2) záchytný průřez a n je koncentrace 

atomů v látce. 

 

 

2.1 Mechanismy rozptylu 
 

Při vniknutí elektronu do látky dochází ke dvěma rozdílným jevům. První možností je, že 

elektron změní jen směr své trajektorie, v důsledku působení pole jádra atomu bez ztráty energie. 

Dochází k pružném rozptylu, zatímco v případě ztráty své kinetické energie hovoříme 

o nepružném rozptylu. 

 Při pružném rozptylu elektron neztrácí energii a mění pouze směr svého pohybu, vlivem 

elektrického pole jádra atomu. Na Obr. č.2.1 je znázorněno jak elektrické pole jádra ovlivňuje 

výslednou dráhu primárních elektronů. Je vidět, jak dochází k deformaci trajektorie letícího 

elektronu v blízkosti pole jádra atomu. Na Obr. č.2.2 je znázorněna závislost rozptylového úhlu ϑ 

na vzdálenosti p elektronu od jádra. Úhel ϑ se zmenšuje s rostoucí kinetickou energii elektronu a 

se vzdálenosti trajektorie primárního svazku vůči jádru atomu. Některé primární elektrony jsou 

tímto mechanismem vráceny zpět k povrchu vzorku a mohou se z něho uvolnit. Dochází tak 

ke generaci zpětně odražených elektronů (BSE).  
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 Při nepružném rozptylu předá primární svazek elektronů část své kinetické energie a dále 

se pohybuje s nižší energií. Srážkou primárních elektronů s elektronovým obalem atomu, dochází 

k excitaci elektronů látky na vyšší energetické hladiny, případně k jejich uvolnění z atomu. 

Produktem těchto procesů jsou sekundární elektrony (SE), uvolňují se Augerovy elektrony a 

vzniká rovněž charakteristické rentgenové záření, viz Obr. 2.3. 

  

 

 

Obr. 2.1  Zakřivení dráhy elektronu v poli jádra [1]. 
 
 

 
 
Obr. 2.2  Závislost rozptylového úhlu na vzdálenosti PE od jádra atomu [1]. 
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Obr. 2.3  Druhy signálů vyvolaných dopadem elektronového svazku [10]. 
 
 

2.2 Excita ční objem 
 
 Excitační objem reprezentuje oblast, nacházející se pod povrchem preparátu, kde dochází 

k postupnému brzdění primárních elektronů. Tímto mechanismem dochází ke vzniku 

charakteristických signálů. 

 Na níže uvedeném Obr.2.4, lze vidět příklad excitačního objemu a jednotlivých oblastí, 

odkud jsou generovány signály. 

 Tvar excitačního objemu je ovlivněn energií primárních elektronů, která je dána 

urychlovacím napětím a prvkovým složením zkoumaného preparátu. Platí zde, že se zvyšující 

se hodnotou urychlovacího napětí roste hloubka průniku primárních elektronů do preparátu a 

excitační objem se tak zvětšuje. Z pohledu složení zkoumaného preparátu platí, že těžší prvky 

produkují více zpětně odražených elektronů (BSE), oproti lehkým prvkům a hloubka průniku 

primárních elektronů do vzorku složeným z těžkých prvků bude menší. 
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Obr. 2.4  Excitační objem. 
 
Legenda: E0 – energie svazku PE, dp – průměr svazku, dBSE – max.hloubka, ze které se mohou  
  uvolňovat BSE, R(x) – max.hloubka, ze které dochází k uvolňování charakteristického RTG 
  záření, R – hloubka průniku PE do vzorku [13]. 
 
 
 

2.3 Emise elektron ů 
 
 V rastrovací elektronové mikroskopii (REM) stejně jako v enviromentální rastrovací 

elektronové mikroskopii (EREM), se pro zobrazování vzorku, využívají detektory sekundárních 

elektronů (SE) a zpětně odražených elektronů (BSE). 

 Obr. 2.5 znázorňuje typické rozložení spektra energie signálních elektronů uvolněných 

při interakci primárního svazku elektronů se vzorkem. 

 Celkovou emisi elektronů ze vzorku charakterizuje koeficient celkové emise elektronů σ, 

který je dán součtem koeficientů emise SE δ a BSE η, viz (2). 
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    ηδσ +=     (2) 

 

2.3.1 Zpětně odražené elektrony 
 

K uvolnění BSE dochází při pružných srážkách s velkým úhlem rozptylu ϑ . Druhým 

případem vzniku BSE je situace, kdy dochází k více pružným srážkám s malými úhly rozptylu, 

ke kterým se navíc přidávají nepružné srážky. Energie zpětně odražených elektronů (BSE) se 

pohybuje v intervalu od 50 eV až do energie primárního svazku elektronů, viz Obr. 2.5. 

Koeficient emise zpětně odražených elektronů η je vyjádřením poměru mezi proudy zpětně 

odražených elektronů a primárních elektronů (3). Jeho hodnota je vždy menší než 1. 

 
 
 

    
PE

BSE

I

I=η     (3) 

 
 
 

 
 
Obr. 2.5  Energiové rozložení signálních elektronů [10] 
  EPE – energie primárních elektronů 
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 Závislost koeficientu η na protonovém čísle pro různé úhly dopadu primárního svazku 

elektronů, při konstantní energii primárních elektronů je zobrazena na Obr. 2.6. Jak je patrné 

i z Obr.2.7, na koeficient emise BSE má velký vliv kromě protonového čísla zkoumaného 

preparátu rovněž úhel dopadu primárních elektronů. Je definován jako úhel, který svírá paprsek 

primárních elektronů s normálou k rovině povrchu vzorku v místě dopadu. S rostoucím úhlem 

dopadu roste počet emitovaných zpětně odražených elektronů (BSE). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.6  Závislost koeficientu emise BSE η na energii PE[1]. 
 

 V závislosti. na energii primárních elektronů je koeficient emise BSE η téměř konstantní 

od hodnoty energie primárních elektronů (PE) 5 keV, viz Obr. 2.7. 
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Obr. 2.7 Závislost η na protonovém čísle Z pro různé úhly dopadu PE φ [10]. 
 
 

2.3.2 Sekundární elektrony 
 
 Dalším jevem vznikajícím při dopadu PE na povrch vzorku je emise sekundárních 

elektronů (SE). Tyto elektrony mají v porovnání vůči BSE nižší energii, menší než 50eV. 

Nejpravděpodobnější hodnota emise SE leží mezi 3– 5 eV. Platí, že produkce SE je maximální 

při nízké energii primárního svazku elektronů, řádově stovky eV, viz Obr. 2.8. 

 Sekundární elektrony jsou produktem nepružných srážek. Při ionizaci se uvolňují 

elektrony z elektronových obalů atomů. Mají–li dostatečnou kinetickou energii, mohou se 

ve vzorku pohybovat. Protože však dochází k rychlým ztrátám kinetické energie, mohou unikat 

ve vzorku pouze z jisté hloubky vzorku dSE. Tato hloubka se pohybuje v jednotkách 

až desítkách nm. 
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 K posouzení emise SE se zavádí pojem koeficient emise SE δ, který je definován jako 

poměr SE emitovaných z povrchu vzorku k počtu dopadajících primárních elektronů (4). 

 

PE

SE

I

I
=δ       (4) 

 

 

Obr. 2.8  Závislost koeficientu emise SE δ na energii svazku PE při jednotlivých úhlech dopadu PE 
  na vzorek NiC [1]. 
 
 

 Velký vliv na koeficient emise SE δ má úhel dopadu primárních elektronů Φ. Se 

vzrůstajícím úhlem roste hodnota koeficientu SE, viz Obr. 2.8. 

 Podobně i velikost urychlovacího napětí má značný vliv na koeficient emise SE. Závislost 

δ na energii primárních elektronů, při různých úhlech dopadu Φ, ilustruje Obr.2.9. 
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Obr. 2.9  Závislost koeficientu emise SE δ na energii PE pro různé úhly dopadu PE Φ[10]. 
  

 Sekundární elektrony lze rozdělit na základě vzniku celkem do tří složek. Do první složky 

SE1 patří SE generované přímo v místě dopadu primárních elektronů. Tyto se považují za hlavní 

složku SE a jsou nositeli užitečné informace o topologii vzorku. Do druhé složky lze zařadit SE2, 

kdy tyto SE jsou generovány BSE v blízkosti povrchu vzorku v okamžiku, kdy BSE vystupují 

z povrchu vzorku. Tato složka nese informaci nejen o topografii, ale i materiálovou. Poslední 

skupinou jsou SE3, zde patří elektrony excitované dopadem BSE na konstrukci mikroskopu a jsou 

nežádoucí, viz Obr. 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.10  Příspěvky SE1,2,3 k celkovému signálu SE [10]. 
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3 Interakce elektron ů s plynným prost ředím 
 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2, v SEM dochází působením PE na vzorek k interakcím, 

jejíchž důsledkem je vznik signálů, ohřev a nabíjení vzorku, popř. změny stavu vzorku. Nachází–

li se však v okolí vzorku plyn, počet interakcí se zvyšuje. Vzájemně se ovlivňují PE, plynné 

prostředí, vzorek a signály emitované ze vzorku. Nejvýznamnější změny v činnosti přístroje jsou 

spojeny s interakcí mezi primárním svazkem a plynem, signálem a plynem, plynem a vzorkem 

[6]. 

Při průchodu PE plynným prostředím dochází k jejich rozptylu, generaci signálů (SE, BSE, 

fotonů a RTG záření). Při těchto srážkách mohou elektrony ztratit část svojí energie, případně 

změnit dráhu letu. Celkový stav plynu se mění díky vzniku iontů nebo excitovaných atomů a 

molekul. Signály generované svazkem PE se přičítají k příslušným užitečným signálům 

uvolněným ze vzorku. Plyn v komoře vzorku znemožňuje použití některých klasických detektorů 

a naopak dovoluje využití nových způsobů detekce. Ionizované plyny kompenzují vzniklý 

elektrický náboj na povrchu izolantů a umožňují jejich pozorování, bez předchozích úprav.  

Jednou z hlavních podmínek pro správnou činnost VP SEM je zajištění stavu, kdy určitá 

část elektronů PE zůstává nerozptýlena v původní dráze letu i po průchodu plynným prostředím. 

Děj lze popsat statisticky za pomoci tzv. Poissonova rozdělení (5), určující pravděpodobnost 

srážky elektronu s atomy nebo molekulami plynu x - krát. Na Obr 3.1 je znázorněna odchylka r 

primárního svazku elektronů od původní trajektorie, délka dráhy d, kterou elektron urazí 

v plynném prostředí mezi aperturní clonou C1 a vzorkem. Průměrný počet srážek m  

připadajících na elektron lze vyjádřit za pomoci vztahu (4). 
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Oblast činnosti mikroskopů, které pracují za přítomnosti vyšších tlaků je omezená na 

pracovní podmínky, kdy je m<3. Například pro m=1, neinteraguje cca 37% elektronů PE 

s plynným prostředím, stejný počet elektronů podléhá jedné srážce, viz Obr. 3.2. 

 

 

Obr. 3.1  Vychýlení PE po srážce s molekulami plynu [6]. 
  r – odchylka PE od původní trajektorie, d – vzdálenost mezi aperturní clonou C1 a  
  povrchem vzorku [6]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

m=0,05      m=3 
Obr. 3.2 Průměrný počet srážek připadajících na jeden elektron pro různá m [9]. 
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4 Vakuový systém mikroskopu 
 

Vakuová soustava VP SEM musí umožnit dosažení rozdílných tlaků plynu v jeho 

jednotlivých částech. Požadovaný tlak v tubusu pro správnou činnost přímo žhavené wolframové 

katody 10–3 Pa lze zajistit s využitím clon, které omezují tlak a čerpáním jednotlivých oblastí, 

oddělených právě těmito clonami. Tyto clony umožňují, díky svým malým otvorům, potlačení 

proudění plynů mezi jednotlivými prostory s různými tlaky a za pomoci vhodného čerpání zajistí 

požadovaný tlakový spád. Současně otvory v clonách dovolují projít PE z tubusu do komory 

vzorku. Na Obr. 4.1 je uvedené zjednodušené vakuové schéma VP SEM, kde clona C2 plní úlohu 

aperturní clony objektivu mikroskopu, přičemž prostor mezi ní a clonou C1 se označuje jako 

komora diferenciálního čerpání. S ohledem na skutečnost, že tok plynů roste se čtvercem 

průměru otvoru clony, je nutné zajistit aby tyto otvory byly co nejmenší. Komoru vzorku je 

potřeba čerpat na tlak od 100 – 2000 Pa za pomoci vývěvy a jehlový ventil slouží k připouštění 

požadovaného plynu do komory vzorku. 

 

 
 

Obr. 4.1 Zjednodušené vakuové schéma VP SEM. 
  C – tlak omezující clony, V – vakuové ventily, JV – jehlový ventil, RV – rotační vývěva, 
  DV – difúzní vývěva [6]. 
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5 Detekce signálních elektron ů v VP SEM 
 
 V VP SEM lze detekovat stejné signály jako v klasickém SEM, vyjma Augerových 

elektronů. S ohledem k vysokým tlakům používaných v komoře vzorku se musí použít 

modifikovaný scintilační detektor pro VP SEM, s využitím tlak oddělujících clonek, anebo použít 

jiný princip detekce signálních elektronů za pomoci ionizačního detektoru. Základním 

požadavkem je dosáhnutí nejlepšího poměru signálu ku šumu, neboli S/N (Signal to Noise). 

 
 

5.1 Ionizační detektor 
 
 Ionizační detektor využívá k zesílení mechanismu nárazové ionizace v plynech. Princip 

činnosti detektor lze přirovnat k deskovému kondenzátoru s plynným dielektrikem, viz. Obr.5.1.  

 

 

 

Obr. 5.1  Principiální schéma činnosti ionizačního detektoru [11]. 
 

 
 Uzemněný vzorek lze považovat za spodní elektrodu kondenzátoru, zatímco horní 

elektroda je vůči zemi na kladném potenciálu řádově několika kV. Primární svazek elektronů 

prochází otvorem o velikosti stovek nm. Intenzita elektrického pole mezi deskami kondenzátoru 
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je dostatečně vysoká k vyvolání nárazové ionizace v plynném prostředí komory vzorku.  

Při dopadu PE na vzorek začne docházet k emisi BSE a SE. 

 Vzniklé kationty, v procesu nárazové ionizace, jsou přitahovány opačnou polaritou 

ke vzorku a z jeho povrchu uvolňují nové elektrony. Takto nově vzniklé elektrony se účastní 

procesu nárazové ionizace a přispívají tak k celkovému proudu elektronů a iontů. 

 V případě použití nevodivých preparátů, vzniklé kationty na povrchu vzorku kompenzují 

záporný elektrický náboj, vznikající dopadem PE. Elektrony generované v plynném prostředí 

mechanismem nárazové ionizace jsou zachycovány horní elektrodou. Obdržený signál je dále 

zesílen a přináší informaci o vzorku. 

 K zesílení signálu detekovaném ionizačním detektorem přispívají SE, BSE, ale i PE. 

Vhodným konstrukčním uspořádáním elektrod, viz. Obr.5.2 lze částečně potlačit podíl BSE  

na tvorbě celkového detekovaného signálu. Na Obr 5.2 je zobrazeno schematické rozdělení 

ionizačního detektoru. Horní elektroda je rozdělena do celkem tři mezikruží, označených A, B a 

C. Všechny elektrody lze připojit na shodný potenciál, ovšem signál je již detekován nezávisle 

jednotlivými elektrodami, jak je patrné z Obr.5.2 [6]. Signál detekovaný elektrodou A by měl být 

způsoben převážně SE, pro deskovou elektrodu B příspěvky SE a BSE a při detekci signálu 

elektrodou C by se měli uplatnit převážně BSE. 

 

 
 

Obr. 5.2  Schematické uspořádání děleného elektrodového systému ionizačního detektoru [6]. 
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5.2 Scintila ční detektor 
 

Princip činnosti scintilačního detektoru (SD) spočívá v převodu elektronu na foton a zpět 

s využitím fotonásobiče. Klasickým reprezentantem pro SEM je tzv. Everhart – Thornleyvův 

scintilační detektor s fotonásobičem pro detekci BSE a SE.   

Hlavní konstrukční části jsou scintilátor, světlovod a fotonásobič. Všechny tři části musí být 

dobře opticky spojeny, aby nedocházelo k odrazu fotonů na přechodech mezi jednotlivými částmi 

a tím ke ztrátám signálu. 

 
 

 

Obr. 5.3  Schématické znázornění Everhart – Thornleyho detektoru v uspořádání pro detekci  
  sekundárních elektronů [10]. 
 

 Scintilátor převádí energii dopadajících elektronů na fotony o vlnové délce blízké 

viditelnému světlu prostřednictvím luminiscenčních center, viz Obr. 5.3. Potenciál 10kV 

přivedený na tenký kovový film (obvykle Al), na přední straně scintilátoru (např. YAG:Ce) 

urychlí dopadající nízkoenergiové SE, aby měly dostatečnou energii ke generaci fotonů. 

Generované fotony jsou dále vedeny světlovodem k fotonásobiči, kde na fotokatodě, na základě 

fotoelektrického jevu, dojde k transformaci fotonu na fotoelektron. 

 Podrobnější popis ilustruje Obr. 5.4. Mezi fotokatodou, zaostřovací elektrodou a 

urychlující elektrodou je vytvořeno elektrické pole, které urychluje a vychyluje fotoelektrony 

emitované z fotokatody. Fotoelektrony dopadají na první dynodu a následně na další  
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(obvykle 8 – 12), přičemž každá následující dynoda má větší kladný potenciál, vůči předchozí. 

Na povrchu každé dynody nastává tzv. sekundární emise elektronů. Elektrony z fotokatody jsou 

urychleny k první dynodě na níž je udržován kladný potenciál +100V vůči fotokatodě. Každý 

urychlený elektron dopadající na povrch dynody, způsobí sekundární emisi několika elektronů. 

Ty jsou následně dále urychlovány k následující dynodě, která má napětí oproti předchozí o cca 

100 V vyšší. Tímto mechanismem kaskádového řazení dynod dochází k vysokému zesílení 

fotoelektronů až 106 krát. Elektrický signál z anody fotonásobiče je dále zesílen a zpracován  

v elektronických obvodech mikroskopu [15]. 

 

 

Obr. 5.4  Princip fotodetektoru [15]. 
 

 

 Při záporných napětích na mřížce detektoru (viz Obr.5.3) je zamezeno přístupu pomalých 

SE, zatímco BSE s vysokými energiemi nejsou tímto polem ovlivněny a detektor vytváří obraz 

pouze BSE. Při kladném potenciálu na mřížce se detekují SE i BSE [13][14]. Omezení signálu 

BSE lze dosáhnout vhodným umístěním detektoru v komoře vzorku. 
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5.2.1 Scintila ční detektor SE pro VP SEM 
 

 Protože VP SEM pracuje při vyšších tlacích plynu, v komoře vzorku, je nutná modifikace 

Everhart-Thornleyova detektoru, z důvodu zamezení vzniku výboje v plynu, neboť urychlovací 

napětí na scintilátoru může dosahovat až 10kV. Výhodné konstrukční řešení nabízí detektor se 

dvěma tlak omezujícímii clonami, zajišťující, spolu s dostatečným čerpáním plynu, uvnitř 

detektoru, v prostoru scintilátoru. 

 Detektor obsahuje dvě elektrody E1 a E2, viz Obr. 5.5. První extrakční elektroda E1 

zajišťuje dostatečné přitažení SE za pomoci přiloženého napětí řádově 300 – 400V, zatímco 

druhá vychylovací E2 umožňuje průchod SE ke scintilátoru otvory ve clonkách C1 a C2. 

Na elektrodě E2 je vyšší napětí oproti. Tlak omezující clony s otvory o vhodných průměrech C1 

(600µm) a C2 (600µm – 1mm) zamezují proudění plynů z komory vzorku. Rotační vývěva 

čerpající prostor me zi clonami C1 a C2 zajistí dostatečné snížení tlaku. Turbomolekulární 

vývěva, čerpající prostor scintilátoru, umožní dosáhnutí tlaku do 6Pa v komoře scintilátoru. 

Při tomto tlaku ještě nedochází k elektrickému výboji v plynu, při napětí až 10kV na scintilátoru. 

 

 

 

 

Obr. 5.5  Schematický řez detektoru; E1 – extrakční elektroda, E2 – vychylovací elektroda, C1 – 
clonka 1, C2 – clonka 2 [11]. 
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6 Experimentální část 
 
 Cílem praktické části diplomové práce bylo experimentální stanovení a následné 

vyhodnocení vhodných pracovních podmínek pro detekci SE scintilačním detektorem 

v použitelném rozsahu tlaku vodních par v komoře vzorku mikroskopu pro detektory, lišící se 

průměrem otvorů clon v systému diferenciálního čerpání. Dalším úkolem bylo proměřit kvalitu 

detekce signálu v závislosti na změně pracovní vzdálenosti. 

 Experimentální část probíhala na Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně a je 

rozdělena do tří podkapitol. V první je uvedené stručné seznámení s mikroskopem, na kterém 

byly prováděny experimenty a preparátem umístěným v komoře vzorku, včetně způsobu 

nastavení pracovních podmínek. Druhá podkapitola seznamuje se změnami potenciálů 

na elektrodách scintilačního detektoru, resp. s užitečným výstupem, z provedených sad měření. 

Třetí interpretuje projevy změn pracovní vzdálenosti na kvalitu detekce signálu. V závěru je 

vedena diskuze a stručné shrnutí dosažených výsledků. 

 

6.1 Popis m ěřicího pracovišt ě 
 
 Měření bylo prováděno na mikroskopu Aquasem (dále VP SEM) firmy TESCAN, 

optimalizovaným pro environmentální pracovní režim, viz Obr. 6.1. Mikroskop je vybaven 

scintilačním detektorem sekundárních elektronů a ionizačním detektorem. Mikroskop dále 

disponuje PC se softwarem pro ovládání funkcí. Mezi nejdůležitější patří sledování obrazu 

povrchu vzorku, včetně možnosti jeho regulace za pomoci volby rastrovací rychlosti, ostření a 

zvětšení. Přes PC rozhraní se nastavují rovněž pracovní parametry mikroskopu a lze ovládat 

fotonásobič scintilátoru detektoru. U scintilačního detektoru SE, se nastavuje zesílení 

fotonásobiče a úroveň stejnosměrné složky signálu (jas obrazu). Mezi nejdůležitější pracovní 

parametry VP SEM patří nastavení  urychlovacího napětí a proudu svazku PE. 

 Systém vakuového čerpání je tvořen soustavou tří vývěv pracujících současně. Vakuové 

schéma VP SEM je na Obr. 6.2. Čerpání je ovládáno za pomoci pneumatických vakuových 

ventilů. Měření tlaku v jednotlivých částech mikroskopu a scintilačního detektoru je prováděno 

systémem kapacitních vakuových měrek fy. Pfeiffer. 
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Obr. 6.1 Pracoviště na ÚPT v Brně Akademie věd České republiky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6.2 Schéma vakuového systému VP SEM. 
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 Tubus mikroskopu je čerpán za pomoci difuzní a rotační vývěv. Komora diferenciálního 

čerpání je čerpána pomocí rotační vývěvy. Čerpání komory scintilačního detektoru je prováděno 

pomocí další rotační vývěvy. Komora scintilátoru detektoru, kde je udržovaný tlak do 6 Pa je 

čerpána pomocí turbomolekulární vývěvy, která je předčerpávána membránovou vývěvou. 

Princip čerpání byl popsán již v kap. 4. 

 
 

6.1.1 Pracovní vzorek 
 
 Jako pracovní vzorek byl použit fólie platiny, umístěná na uhlíkovém válci o průměru a 

výšce 10 mm, viz Obr.6.3. Ve středu uhlíkového válce byl vyvrtán otvor o průměru 0,5 mm a 

hloubce 8 mm. Ve vzdálenosti 0,1 mm od okraje otvoru byla k uhlíkovému válci přilepena 

uhlíkovým lepidlem platinová fólie o tloušťce 50 µm. 

 

 

 

Obr. 6.3 Ukázka umístění vzorku platiny na uhlíkovém válci, připevněném na posuvném stolku  
  mikroskopu a řez vzorkem. 
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6.1.2 Nastavení proudu svazku PE 
 
 Proud svazku PE byl nastavován, resp. přeměřen na začátku každé série měření, aby byly 

dodrženy stejné počáteční podmínky pro experimenty. Nastavované hodnoty proudu byly dvě a 

to 100 a 80 pA. Snížení proudu PE na 80 pA bylo nutné volit z důvodu zvýšené úrovně signálu 

zvětšením druhé clonky C2 z 0,8 na 1 mm ve scintilačním detektoru. Během jednotlivých sad 

měření se udržoval proud PE na konstantní hodnotě. Pro nastavení konstantního proudu se použil 

vzorek uhlíkového válce, viz Obr.6.3. 

 Při nastavování proudu PE se postupovalo následovně. Svazek PE se zaostřil do otvoru 

v uhlíkovém válci a zvětšení se nastavilo na 10 000x. Tlak v komoře vzorku jsem snížil na 

hodnotu cca 30 Pa, aby byly omezeny srážky elektronů primárního svazku s plynným prostředím. 

Nastavení zajistilo, že celý svazek PE prochází do otvoru v uhlíkovém válci a je detekován. 

Proud vzorkem byl měřen pomocí pikoampérmetru Keithley, model 6487.  

 
 

6.1.3 Vyhodnocování úrovn ě signálu 
 
 Během měření bylo pořízeno několik sad snímků, ze kterých se vyhodnocovaly úrovně 

signálů obdržených při stanovených parametrech snímání. Pro pořízení snímků z VP SEM se 

využívalo programu Aquasem Proxima. Následně s pomocí programu Corel Draw Graphics suite 

12 byly určeny průměrné hodnoty šedi z histogramu obrázků, za pomoci definovaných masek, 

pro otvor v uhlíkovém válci KO a fólii platiny KPt, viz Obr. 6.4. Výsledná úroveň signálu S byla 

stanovena ze vztahu (6).  

 

OPt KKS −=     (6) 
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Obr. 6.4 Ukázka měření histogramu ze vzorku – maska pro Pt. 
 
 
 Na Obr. 6.4 je snímek vzorku s otvorem v uhlíkovém válečkem a Pt fólií, včetně 

definované masky pro vzorek Pt s histogramu úrovně šedi. 
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6.1.4 Výchozí podmínky experiment ů 
 
 Na základě dosavadních zkušeností s činností scintilačního detektoru SE pro VP SEM, 

viz Tab. 6.1, bylo stanoveno a následně proměřeno několik nových kombinací změn napětí 

na elektrodách UE1. UE2 a clonce UC1. Při změnách napětí na clonce C1, nebylo možné zajistit 

měření v celém rozpětí tlaku vodních par v komoře vzorku v důsledku nestability detektoru a 

tudíž se od této kombinace upustilo. Následně byly zvoleny následující výchozí podmínky 

pro experimenty, viz kap. 6.2 a 6.3. 

 

Tab. 6.1 Výchozí tabulka pro stanovení užitečných rozptylů měření. 

T [Pa] UE1 [V] UE2 [V] UC1 [V] UC2 [V] 

50 300 400 500 1k 

100 300 400 500 1k 

200 300 400 500 1k 

300 300 400 500 1k 

400 300 400 500 1k 

500 300 400 500 1k 

600 300 400 500 1k 

700 300 400 500 1k 

 
 
 Při experimentálním rozmítání napětí na elektrodách UE1. UE2 a UC1 jsem zjistil dvě 

užitečné kombinace, které byly měřitelné v celém požadovaném rozsahu tlaku vodních par  

v komoře vzorku, tedy od 50 do 700 Pa. Obdržené kombinace jsou následující: 

 

• UE1  od 300 až po  UE2, při UE2 =400 V, UC1 =500 V, UC2 =1 kV, 

• UE1  od 325 až po UE2, při UE2 =425 V, UC1 =500 V, UC2 =1 kV, 

 
 Všechny změny napětí byly krokovány po 25 V, přičemž výše uvedené napěťové 

rozmítání bylo zachováno i pro druhou experimentální část diplomové práce a to zjištěním 

projevu změny pracovní vzdálenosti mezi vzorkem a detektorem na kvalitě signálu. Původním 

závěrem bylo provést více kombinací, ovšem s ohledem na parazitní jevy v signálu – nekvalitní 

obraz (zdvojení, vysoký šum) a výboje jsem se musel spokojit s výše uvedeným. 
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6.2 Vliv zm ěn nap ětí na elektrodách na velikost detekovaného signálu 
 
 Jak bylo uvedeno v kap. 6.1.4, byly stanoveny dvě užitečné sady pro kombinace clonek 

v detektoru C1 a C2. Výsledky jsou interpretovány na Obr. 6.5 až 6.8. Pro přehlednost jsem 

srovnával shodné konfigurace otvorů v clonkách. 

 Níže jsou uvedeny počáteční podmínky při pořízení jednotlivých souborů snímků, které 

byly následně vyhodnoceny. Výsledné tabulky, z nichž jsem vycházel jsou uvedeny v příloze A. 

 

6.2.1 Počáteční podmínky p ři první konfiguraci clonek C 1 a C2 

• Žhavící napětí na katodě UK = 20 kV, proud primárního svazku IPE = 100 pA 

• Tlak vodních par v komoře vzorku 50 až 700 Pa 

• Rychlost rastrování Slow 1 

• Pracovní vzdálenost WD = 4 mm 

• Zvětšení obrazu Z = 1000 x 

• Napětí na scintilátoru USC = 9 kV 

• Napětí na dynodách fotonásobiče UD = 485 V 

• Průměry otvorů ve clonkách C1= 0,6  mm a C2= 0,8 mm 

 

6.2.2 Počáteční podmínky p ři druhé konfiguraci clonek C 1 a C2 

• Žhavící napětí na katodě UK = 20 kV, proud svazku IPE = 80 pA 

• Tlak vodních par v komoře vzorku 50 až 700 Pa 

• Rychlost rastrování Slow 1 

• Pracovní vzdálenost WD = 4 mm 

• Zvětšení obrazu Z = 1000 x 

• Napětí na scintilátoru USC = 9 kV 

• Napětí na dynodách fotonásobiče UD = 485 V 

• Průměry otvorů ve clonkách C1= 0,6  mm a C2= 1 mm 

 

 Při druhé sadě měření byl snížen proudu svazku IPE z důvodu zvýšené bohatosti signálu, 

která již nebyla v měřitelném rozsahu. 
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Obr. 6.5  Závislost úrovně signálu S na tlaku vodních par v komoře vzorku, při změnách napětí  
  UE1,UE2 =400 V, C1 = 0,6 mm a C2= 0,8 mm. 
 

 
 

Obr. 6.6  Závislost úrovně signálu S na tlaku vodních par v komoře vzorku, při změnách napětí  
  UE1,UE2 =425 V, C1 = 0,6 mm a C2= 0,8 mm. 
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Obr. 6.7  Závislost úrovně signálu S na tlaku vodních par v komoře vzorku, při změnách napětí  
  UE1,UE2 =400 V, C1 = 0,6 mm a C2= 1 mm. 
 

 
 

Obr. 6.8  Závislost úrovně signálu S na tlaku vodních par v komoře vzorku, při změnách napětí  
  UE1,UE2 =425 V, C1 = 0,6 mm a C2= 1 mm. 
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6.2.3 Shrnutí první části m ěření 
 

 Měření se uskutečnilo pro hodnoty napětí Ue2 400 a 425 V. Při napětí na elektrodě E2  

400 V se napětí na elektrodě E1 měnilo od 300 V po 25 V až po hodnotu napětí na Ue2. Při napětí 

na elektrodě E2 425 V se napětí na elektrodě E1 měnilo od 325 V po 25 V opět až po hodnotu 

napětí na Ue2. Napětí na dynodách fotonásobiče bylo nastaveno a udržováno na konstantní 

hodnotě 485 V. Při poslední sadě měření bylo nastaveno napětí Ue1 na 425 V, přičemž napětí na 

elektrodě E2 se měnilo od 325 V po 25 V až po hodnotu napětí Ue2. 

 Závislosti  úrovně signálu na tlaku vodních par pro detektor s průměry otvorů ve clonách 

C1= 0,6 mm a C2= 0,8 mm jsou vyneseny na Obr. 6.5 a 6.6. Proud primárního svazku byl 100 pA 

a pracovní vzdálenost 4 mm. 

 Obdobné závislosti úrovně signálu na tlaku vodních par pro detektor s průměry otvorů ve 

clonách C1= 0,6 mm a C2= 1 mm jsou vyneseny na Obr. 6.7 a 6.8. Vzhledem k vyšší hodnotě 

úrovně detekovaného signálu byl proud primárního svazku snížen na hodnotu 80 pA, pracovní 

vzdálenost vzorku zůstala zachována na 4 mm. 
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6.2.4 Vyhodnocení vlivu zm ěn nap ětí na elektrodách E 1 a E2 a velikosti 
otvor ů clon C 1 a C2 na velikosti signálu 

 
 Ze závislostí vynesených na Obr. 6.5 a 6.6 pro průměry otvorů clon C1= 0,6 mm a  

C2  = 0,8 mm vyplývá, že z hlediska velikosti signálu je při tlacích vodních par vodních par  

do cca 250 Pa v komoře vzorku optimální hodnota napětí na elektrodě UE1 o 100 V nižší 

než napětí na elektrodě UE2. Pro tlaky vodních par nad 250 Pa se pro napětí UE2= 400 V jeví jako 

nejvhodnější napětí na UE1= 375 V, totéž napětí je vhodné i při napětí na UE2= 425 V. 

 Obdobné závěry lze učinit i ze závislosti na Obr. 6.7 a 6.8, pro průměry otvorů clon  

C1= 0,6 mm a C2= 1 mm s jedinou vyjímkou a to že pro napětí na elektrodě UE2= 425 V je  

z hlediska velikosti signálu nejvhodnější napětí na elektrodě UE1= 400 V. Kombinace hodnot 

napětí na elektrodách UE1= 400 V a UE2= 425 V je vhodné již od tlaků cca 200 Pa. 

 Ze závislostí, uvedených na Obr. 6.5 až 6.8 dále vyplývá, že zatímco pro kombinaci 

otvorů clon C1= 0,6 mm a C2= 0,8 mm je vhodnější napětí na UE2= 425 V, potom pro kombinaci 

otvorů clon C1= 0,6 mm a C2= 1 mm se z hlediska velikosti úrovně signálu jeví jako vhodnější 

napětí na UE2= 400 V. 

 Vzhledem ke skutečnosti, že při kombinaci průměrů otvorů clon C1= 0,6 mm a C2= 1 mm 

bylo při experimentech nutné použití nižšího proudu primárního svazku 80 pA, je tato kombinace 

z hlediska velikosti úrovně detekovaného signálu výrazně lepší. 
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6.3 Vliv zm ěn pracovní vzdálenosti na velikost detekovaného sig nálu 
 
 Tato část experimentu byla poznamenána skutečností, že při předchozích měřeních 

se scintilačním detektorem došlo k opakovaným elektrickým výbojům v detektoru a detektor již 

nedosahoval úrovně signálu stanovené v předchozím měření. Z tohoto důvodu bylo nutné zvýšit 

i pro průměry otvorů clon C1= 0,6 mm a C2= 0,8 mm detektoru proud primárního svazku  

na 100 pA a napětí na dynodách fotonásobiče zvýšit z 485 V na 600 V. Současně bylo 

rozhodnuto použít napětí elektrodě UE2= 400 V a na elektrodě UE1maximálně 375 V, při vyšších 

napětích na těchto elektrodách byl již detektor nestabilní. 

 Vyhodnocené závislosti úrovně signálu na tlaku vodních par v komoře vzorku jsou 

pro pracovní vzdálenost 4 mm vyneseny na Obr. 6.9 a pro pracovní vzdálenosti 5 mm  

na Obr. 6.10.  

6.3.1 Počáteční podmínky p ři první pracovní vzdálenosti 

• Žhavící napětí na katodě UK = 20 kV, proud svazku IPE = 100 pA 

• Tlak vodních par v komoře vzorku 50 až 600 Pa 

• Rychlost rastrování Slow 1 

• Pracovní vzdálenost WD = 4 mm 

• Zvětšení obrazu Z = 1000 x 

• Napětí na scintilátoru USC = 9 kV 

• Napětí na dynodách fotonásobiče UD = 600 V 

• Průměry otvorů ve clonkách C1= 0,6  mm a C2= 1 mm 

6.3.2 Počáteční podmínky p ři druhé pracovní vzdálenosti 

• Žhavící napětí na katodě UK = 20 kV, proud svazku IPE = 100 pA 

• Tlak vodních par v komoře vzorku 50 až 600 Pa 

• Rychlost rastrování Slow 1 

• Pracovní vzdálenost WD = 5 mm 

• Zvětšení obrazu Z = 1000 x 

• Napětí na scintilátoru USC = 9 kV 

• Napětí na dynodách fotonásobiče UD = 600 V 

• Průměry otvorů ve clonkách C1= 0,6  mm a C2= 1 mm 
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Obr. 6.9  Závislost úrovně signálu S při pracovní vzdálenosti WD = 4 mm,při změně  UE1,  
  UE2= 400 V, C1 = 0,6 mm a C2= 1 mm. 
 

 
 

Obr. 6.10  Závislost úrovně signálu S při pracovní vzdálenosti WD = 5 mm,při změně  UE1,  
  UE2= 400 V, C1 = 0,6 mm a C2= 1 mm. 
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6.3.3 Vyhodnocení vlivu zm ěn pracovní vzdálenosti vzorku na velikost 
detekovaného signálu 

 
 Jak již bylo konstatováno měření pro stanovení vlivu pracovní vzdálenosti byla ovlivněna 

předchozími výboji v detektoru a jeho následnou nestabilitou. Z důvodu nestability detektoru a 

nízké úrovně detekovaného signálu jsou závislosti stanoveny pouze do tlaku vodních par 600 Pa, 

resp. 500 Pa. 

 Ze závislostí uvedených na Obr. 6.9 a 6.10 vyplývá, že větší pracovní vzdálenost 5 mm je 

z hlediska velikosti signálu vhodná pro oblast nižších tlaků vodních par v komoře vzorku  

do 150 Pa. Naopak pro menší pracovní vzdálenost 4 mm je výhodnější oblast tlaku od cca 200  

do 450 Pa, ovšem s nižší úrovní detekovaného signálu. 
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Závěr 

 Při řešení diplomové práce jsem se seznámil s problematikou rastrovací elektronové 

mikroskopie pracující při vyšším tlaku v komoře vzorku, vzniku signálů při dopadu primárního 

svazku elektronů na vzorek a jejich detekci. Blížeji jsem se zabýval problematikou detekce 

sekundárních elektronů scintilačním detektorem, při tlacích vodních par v komoře vzorku  

do 700 Pa. 

 Na základě provedených experimentů jsem stanovil vhodná napětí na elektrodách E1 a E2 

scintilačního detektoru pro dosažení co největší úrovně detekovaného signálu v rozmezí tlaků 50 

až 700 Pa pro detektor s průměry otvorů clon C1 a C2, 0,6 a 0,8 mm a pro detektor s průměry 

otvorů 0,6 a 1 mm. Z hlediska velikosti úrovně signálu se jako nejvhodnější jeví použití velikosti 

otvorů clon 0,6 a 1 mm, napětí 400 V na elektrodě E2 a napětí na elektrodě E1 300 V pro tlaky  

do 200 Pa, nad touto hodnotou tlaku je vhodné napětí na elektrodě E1 375 V. 

 Experimenty sloužící k posouzení vlivu pracovní vzdálenosti na velikost detekovaného 

signálu byly ovlivněny nestabilitou detektoru. Ze srovnání závislostí pro dvě pracovní 

vzdálenosti 4 a 5 mm vyplývá, že větší pracovní vzdálenost je vhodná pouze pro oblast nižších 

tlaků vodních par v komoře vzorku do cca 150 Pa., zatímco menší pracovní vzdálenost se jeví 

výhodnější pro oblast tlaku cca od 200 do 450 Pa. Vzhledem k již zmíněným problémům  

s detektorem při experimentu pro posouzení vlivu pracovní vzdálenosti na detekovaný signál 

doporučuji provést opakované měření po opravě detektoru. 

 V přílohách A a B jsou uvedeny jak naměřené hodnoty, tak i na ukázku několik fotografií 

pořízených během výměny clonek C1, C2 scintilačního detektoru. 
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SEZNAM SYMBOL Ů A ZKRATEK 

VP SEM Variable Pressure Scanning Electron Microscope 

RTG  Rentgenové záření  

SC  proud vzorkem(specimen current), 

SE   Secondary Electrons (sekundární elektrony) 

PE   Primary Electrons (primární elektrony) 

EBIC  proud indukovaný svazkem elektronů (Electron Beam Induced Current) 

AE   Auger Electrons (Augerovy elektrony) 

BSE   Back Scattered Electrons (zpětně odražené elektrony) 

DV   difúzní vývěva 

JV   jehlový ventil 

LV   Low Vacuum (nízké vakuum) 

V  Ventil 

YAG:Ce  yttrito-hlinitý granát dotovaný cerem 

PMMA polymetylmetakrylát 

RV   rotační vývěva 

SEM   Scanning Electron Microscope 

TV   turbomolekulární vývěva   

SD  Scintilační detektor 

S/N  Signál / Noise (poměr signál / šum) 

K   Kontrast 

 

I e0  proud dopadajícího svazku elektronů     [A] 

d  tloušťka vrstvy         [m] 

n  koncentrace atomů v látce       [ - ] 

σ  celková emise elektronů       [ - ] 

η  emise zpětně odražených elektronů      [-] 

δ  koeficient emise sekundárních elektronů     [ - ] 

k  Boltzmannova konstanta       [J.K-1] 

m  průměrný počet srážek elektronu s plynným prostředím   [ - ] 

U  napětí          [V] 
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Z  protonové číslo        [ - ] 

P(X)  Poissonovo rozdělení        [ - ] 

Φ  úhel dopadu primárního svazku      [ ° ] 

T  absolutní teplota        [K] 

e  základ přirozeného logaritmu      [ - ] 

S  Signál          [ - ] 

p  tlak          [pa] 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha A Tabulky naměřených hodnot 

Příloha B Snímky pořízené při výměně clonek na scintilačním detektoru 


