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В тази лекция са разгледани накратко:

• Създаването на електронните микроскопи и 
основните физични принципи, използвани в тях за 
генериране и управление на електронния сноп.

• Основните генерирани при взаимодействието на• Основните, генерирани при взаимодействието на 
електронния лъч с образеца лъчения и 
информацията която тези лъчения могат да дадат за ф р ц д д д
образеца.

• Базовите типове електронни микроскопи с 
основните им възможности и ограничения.



Разделителната способност (или диаметъра на най-малкият обект 
който може да бъде разграничен от съседните обекти) на 
невъоръженото човешко око е ΔR = 75 μm. Много интересниневъоръженото човешко око е ΔR  75 μm. Много интересни 
обекти, включително нанообектите са по-малки от този размер. 
Това води до необходимоста от увеличител или микроскоп. 
Необходимото увеличение M се определя от формулата M = д у р д ф р у
(ΔR)/D, където D е размерът на обекта. В долната таблицата са 
дадени някои примерни обекти и необходимите увеличения за 
наблюдението им:



Граници на приложимост на оптичната микроскопия

Оптичната микроскопия е прост и достъпен метод за наблюдение на
микрообекти но има своите ограничения. Максималната разделителна
способност достижима с оптичен микроскоп е ограничена от явлениетоспособност достижима с оптичен микроскоп е ограничена от явлението
дифракция на светлината и се определя от следната формула (Ернст Абе,
1873 г.):
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За светлина с дължина на вълната 500 nm и NA=1 за разделителната 
способност се получава d=300 nm. 
Съществуват методи за подобряване на разделителната способност наСъществуват методи за подобряване на разделителната способност на 
оптичните микроскопи - например чрез използване на UV светлина, 
имерсионни масла и др.

Дифракционната граница на разделителната способност на оптичния 
микроскоп е фундаментално ограничение и може да бъде преодоляно само ако 
се използват други физически принципи за изследване на обектите.се използват други физически принципи за изследване на обектите.



Получаване на изображение чрез облъчване на образеца с 
електрони

Съгласно хипотезата на Де Бройл (de Broglie) от 1924 г., електронът има вълнови
свойства, като дължината на вълната му е λ = h / p = h/(mv), h - константата на

р

, у p ( )
Планк, p, m и v са съответно импулсът, масата и скороста на електрона. Тази
хипотеза е потвърдена 3 години по-късно, когато е наблюдавана дифракция на
електрони.
За електрони отделени във вакуум от нагреваема жичка и ускорени от ускоряващо
напрежение U и ако се пренебрегнат релативистките ефекти:

meUh 2/λ meUh 2/=λ
Ако U=50V, λ =0.17 nm – съизмерима с 
междуатомните разстояния тези електронимеждуатомните разстояния - тези електрони 
могат да дифрактират от периодичната 
последователност от атоми, изграждаща 
повърхноста на кристала което е и

Схема на опита на Дейвисън

повърхноста на кристала, което е и 
наблюдавано за първи път от Дейвисън и 
Джермер (Davisson and Germer) през 1927 
година. Схема на опита на Дейвисън 

и Джермер
д



Получаване на изображение чрез облъчване на образеца сПолучаване на изображение чрез облъчване на образеца с 
електрони

При U=50kV, λ =5 pm - тези високо енергетични електрони могат да
проникнат на разстояние няколко микрона в твърдото тяло Ако тялото епроникнат на разстояние няколко микрона в твърдото тяло. Ако тялото е
кристално, те дифрактират от атомните равнини подобно на
рентгеновите лъчи. Това прави възможно получаването на

фтрансмисионна дифракционна картина от електроните преминали през
тънък образец - показано e от Томпсън (G.P. Thomson) през 1927
година.



Получаване на изображение чрез облъчване на образеца сПолучаване на изображение чрез облъчване на образеца с 
електрони

Вълновите свойства на електроните пораждат идеята за построяване на образ като
се използват преминалите през тънък образец електрони. Малката дължина на
вълната на ускорените електрони пък обещава много висока разделителна
способност, ако е в сила гореспоменатата формула за разделителната способност
на оптичните микроскопи.
За да може да бъде реализирана тази идея обаче е необходимо електроните да
могат да бъдат фокусирани. Това наистина е възможно благодарение на
отрицателният им електричен заряд - могат да бъдат отклонени както в
електрично, така и в магнитно поле. Идеята се използва широко в CRT
телевизорите и мониторите.
Между работилите по “електронните лещи” е Ернст Руска в Берлин. През 1931
година той наблюдава първият си трансмисионен електронен образ на метална
решетка като използва микроскопа с две лещи показан на картинката нарешетка като използва микроскопа с две лещи, показан на картинката на
следващия слайд. Електронните му лещи са къси бобини с постоянен ток,
пораждащи магнитни поле центрирано по оптичната ос. Увеличението при това е
само 17 пътисамо 17 пъти.



Микроскопа на Кнол и Руска, 1932 г.

Хоризонталното разположение на
лещите е изоставено веднага след католещите е изоставено веднага след като
става ясно колко важно е прецизното им
юстиране по оптичната ос. При
вертикалното разположение на лещите
гравитационните сили действат
паралелно на оптичната ос и
механичните деформации влияят много
по малко на юстировкатапо-малко на юстировката.

Сравнително скоро след създаването на
микроскопа на Руска, преди края на 30-
те години се появяват комерсилни ТЕМ,
като показания вдясно - ускоряващото
напрежение е 80 kV а разделителнанапрежение е 80 kV, а разделителна
способност от около 10 nm. В
следващите години продължава
усъвършенстването на TEM.

TEM Si 1938TEM Siemens, 1938 г.



Генериране на електронния лъч - електронна пушка

По-широко използваният метод за генериране е термична
емисия на електрони от волфрамов катод (може да бъде и
от друг материал), нагрят до около 2700 К чрез постоянен

Еток. Емитираните електрони се ускоряват от
напрежението между катода и анода. Тук с F е означен
катода, с А – анода, а с W – цилиндър на Венелт или
о а ор а е ек ро На е ек ро а W се о а амодулатор на електронния лъч. На електрода W се подава

отрицателен спрямо катода потенциал и така се създава
възможност да се контролира областа на катода от която
се излъчват електронитесе излъчват електроните.

Когато е необходима по-висока яркост на лъча може
да се използва електронна пушка с полева емисия
(Field emission). Друго предимство на този метод е
по-тясното разпределение на емитираните
електрони по енергия. Тук се използва ефект на
тунелиране на електроните от метална повърхност
в присъствие на силно електрично поле. Острието
от което се емитират електроните е с връх под 0.1 μm
( W) б(например монокристал от W), освен това е необходим много по
висок вакуум - UHV.



Фокусиране и управление на електронния лъч – електронна оптикаФокусиране и управление на електронния лъч електронна оптика

В електрично поле с интензитет E и в магнитно поле с индукция B върхуВ електрично поле с интензитет E и в магнитно поле с индукция B върху 
заредена частица с заряд q и скорост v действа Лоренцова сила FL:

FL = q E + q (v x B)

Аналог на изпъкналите лещи при оптичните микроскопи, в електронните могат 
да бъдат електростатични или магнитни лещи, действието на които се основава 
на Лоренцовата сила.р
Тези лещи могат да се използват не само за електрони, а и за други заредени 
частици - например протони или йони. 



Фокусиране и управление на електронния лъч – електронна оптикаФокусиране и управление на електронния лъч електронна оптика

При електростатичните лещи
(схемата вляво) се използва факта
че върху заредените частици

йможе да се въздейства с
електростатично поле. Този тип
лещи е особено ефективен при
по тежки заредени частиципо-тежки заредени частици –
протони и йони, заради по-
голямата им маса. Други
предимства са че не въртятпредимства са че не въртят
образа и липсата на консумация



Фокусиране и управление на електронния лъч – електронна оптика

При магнитните лещи (вдясно) се използва
факта че освен заряд електрона в електроннияфакта че освен заряд, електрона в електронния
сноп има и скорост и следователно в магнитно
поле му действа магнитна лоренцова сила.
Нееднородното магнитно поле на къса бобинад р д
действа като изпъкнала леща. Съществен ефект
при магнитните лещи е въртенето на равнината
на траекторията на електроните. Предимство ер р р р
че не се нуждаят от източници на високо
напрежение.



Взаимодействие на електроните с образеца, р р
дълбочина на проникване, емитирани лъчения

Дълбочината на проникване на
електронния лъч в образеца зависи
от енергията на електроните Е иот енергията на електроните Е0 и
поредният номер на елементите от
образеца Z.



Взаимодействие на електроните с образеца, емитирани 
лъчения - вторични и обратно разсеяни електрони.р р р р

При взаимодействие с веществото първичните електрони претърпяват еластично и
нееластично разсейване от атомите на образеца в резултат на което се получават
лъченията даващи различна информация за образеца

• Обратно разсеяни електрони (BSE) - електрони претърпели еластично разсейване от
атомните ядра. Имат енергия близка до тази на електроните в снопа и сигналът може да идва

лъченията, даващи различна информация за образеца.

от дълбочина до половината от дълбочината на проникване в образеца. BSE сигналът показва
“материален контраст” заради зависимоста на вероятноста за еластично разсейване от атомния
номер Z.

• Вторични електрони (SE) - вторични електрони избити от външните слоеве на атомните
обвивики. Генерират се от дълбочина няколко нанометра и дават много добър контраст за
топографията на повърхноста.

За SE и BSE се използват различни 
детектори и дават различна 
информация за повърхноста на 
образеца.



SEM снимки с вторични (SE) и обратно разсеяни (BSE) електрони на златни
наночастици в порьозен силиции Златните частици са с размери около 20 nmнаночастици в порьозен силиции. Златните частици са с размери около 20 nm
и са различими само на снимките с BSE детектора - вдясно. Показва колко е
важно разбирането на физичните принципи на електронната микроскопия.



Взаимодействие на електроните с образеца, други емитирани лъчения

(C )

В процеса на релаксиране на “възбудени” при нееластичното разсейване атоми се излъчват 
следните лъчения:

• катодолуминисценция (CL) - фотони емитирани при връщане на “възбудени” 
електрони от външните слоеве в основно състояние.

• характеристично Рентгеново лъчение - фотони излъчени при преходи за
запълване на ваканции във вътрешните елктронни слоеве. Наричат се характеристични
защото дават информация за химичния елемент от който са емитирани - дават възможност
за елементен анализ.

• Оже електрони - емитират се от атома при запълване на ваканция във вътрешните му
елктронни слоеве.

Последните два процеса са конкурентни и при 
по-тежките атоми преобладава първият, а при р д р , р
по-леките - вторият



Трансмисионен електронен микроскоп (TEM)Трансмисионен електронен микроскоп (TEM)

При всички ТЕМ се използват преминалите през
тънък образец (до около 200 nm) електрони за
получаване на изображение с висока разделителната
способност - при типичните TEM е около 0.2 nm но
има и микроскопи с които могат да се разграничат
отделни атоми.

Високата разделителна способност на TEM сер д
дължи на намалената област на взаимодействие на
електронния лъч с образеца (поради малката
дебелина) и на високите ускоряващи напрежения -) у р р
обикновенно 100-300 kV.

TEM JEOL модел 2010Мрежичката за 
образеца в ТЕМобразеца в ТЕМ



Схема на трансмисионен    
електронен микроскоп (TEM)

1 – корпус;
2 з о к а ер ое ек ро а е с2 -източник на термоелектронна емисия
(катод);
3 – електрод за управление на контраста;
4 и 5 кондензаторни намотки;4 и 5 – кондензаторни намотки;
6 – държател с образец;
7 – люк за поставяне на образеца;
8 – намотка на обектива;8 намотка на обектива;
9 – междинно изображение;
10 – проекционна намотка;
11 – наблюдателен люк;11 наблюдателен люк;
12 и 13 – вакуумпомпи;
14 – мишена, с покритие от ZnS (анод).



HRTEM от графенов оксид, разделителната способност е 
достатъчна за да се различават отделните въглеродни атоми



ТЕМ изображение на сребърен 
HRTEM на златни наночастици с 
размер около 8 nm

декаедър (a) и съответната му 
електронна дифракция (b)

TEM изображение на златен кристал с 
атомно разрешение (Hashimoto et al., 
1977)



Трансмисионен електронен микроскоп (TEM), 

Друга основна възможност на TEM е

дифракция на електрони

получаването на електронна
дифрактограма от образеца, което му
дава големи възможности при изследване
на кристални образци Принципа нана кристални образци. Принципа на
получаване на дифракционното
изображение е подобен на Рентгеновата
дифракциядифракция.

Геометрична схема и условие на Брег 
за дифракционен максимумфр ц у

Електронна дифракция от дадена плоскост в
кристала се наблюдава когато сферата на Евалдр д ф р д
минава през съответната точка от обратната решетка
- картинката вляво. Когато наблюдаваме дифракция
от тънък кристал, може това условие да не бъде
изпълнено точно.



Трансмисионен електронен микроскоп (TEM), 

дифракция на електрони

Електронна дифрактограма от сребърен кристал. Вдясно е SEM изображение 
на същия кристал.



Сканиращ електронен микроскоп (SEM)

Ограничение на TEM е необходимоста образеца да бъде тънък - това ограничение го няма при
сканиращия електронен микроскоп (SEM).

При този микроскоп се използва сканиращият принцип - фокусираният електронен лъч с
малък диаметър сканира образеца в две взаимно перпендикулярни направления, а образът се
образува чрез събиране на вторичните или обратно разсеяни електрони от всяка точка на
образецаобразеца.

Разделителната способност, макар и по-ниска от тази на TEM е впечатляваща - от 1 до 10 nm.

Първият SEM е разработен скоро след TEM - през четиредесетте години. Комерсиално
производство обаче започва едва през 60-те години.

Схема на SEMSEM Tescan LYRA



Важно предимство на SEM предВажно предимство на SEM пред
оптичните микроскопи освен по-високата
разделителна способност е дълбочината
на фокуса - областите от образеца извънф у р ц
равнината на фокуса се виждат почти на
фокус.









Сканиращ трансмисионен електронен микроскоп (STEM)
При STEM се използва сканиращият принцип и събиране на електроните, преминали през
образеца. Първият STEM е конструиран от фон Арден през 1938 година чрез добавяне на
сканиращи бобини към TEM.

За да се получи висока разделителна способност при STEM обикновенно се използва
източник на електрони с полева емисия, което пък води до необходимоста от свръх висок
вакуум (10-8 Pa).

С конструираният в Чикаго през 1965 година STEM за пръв път са наблюдавани отделни
атоми изобщо.

Снимка на STEM а отСнимка на STEM-а от 
Чикаго. В долния десен ъгъл е 
снимката на наблюдаваните 
живачни атомиживачни атоми



Аналитична електронна микроскопия

Дотук показаните изображения показваха изключително структурата на образеца 
но често е необходима информация за химичния състав на образците. За това е 
необходим отклик от образеца който да бъде чувствителен към точният атомен 
номер на атомите Z. 
Такъв отклик е характеристичното рентгеново лъчение и днес често срещана добавка 
към SEM, TEM или STEM е спектрометъра за рентгеново лъчение който дава на тези 
микроскопи възможноста за химически анализ на образците, който може да бъде и 
локален. Принципът на идентифициране на елементите е подобен на атомната 
спектроскопия.
Други възможности за анализ на материала дават Оже електроните или самите първичниДруги възможности за анализ на материала дават Оже електроните или самите първични 
електрони след преминаване през тънък образец.

Трите вътрешни електронни слоя 
на молибденов атом и 
съответните им енергии.



Аналитична електронна микроскопия

Спектър получен с детектора на 
характеристично рентгеново 
лъчение, приставка към SEM -
горе и карта на разположението 
на елементите по повърхноста 
на образеца - вдясно.



Благодаря за вниманието!Благодаря за вниманието!


