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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá studií elektronových mikroskopů od historických typů až po 
nejmodernější současné přístroje. Zkoumá jak fyzikální podstatu principu, tak i jednotlivé části 
a jejich provedení u všech typů elektronových mikroskopů, dále za jakým účelem jsou 
využívány. Zabývá se také jejich specifickými vlastnostmi, parametry a případnými výhodami 
nebo nevýhodami. Dále byl proveden průzkum tuzemských i zahraničních výrobců 
elektronových mikroskopů, jejich profil a porovnání základních parametrů moderních 
skenovacích i transmisních elektronových mikroskopů. V práci je zaznamenána stavová studie 
významných instalací a aplikací elektronových mikroskopů v České republice včetně ústavů a 
účelů, ke kterým se daných přístrojů využívá.      

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the electron microscopes at range from history types to present 
the most modern devices. It investigates the physical principle, individual components of their 
composition and their utilization at all electron microscopes types. The specific properties, 
parameters, benefits and drawbacks are described.  The reconnaissance of inland and foreign 
manufacturers and their electron microscope profiles are mentioned. Basic parameters 
comparison the modern scan and transmission microscopes are executed. The bachelor thesis 
includes state treatise of significant installations and applications electron microscopes in Czech 
Republic including institutes and using purposes. 
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Seznam použitých zkratek: 
 
EM – elektronový mikroskop 

TEM - transmisní elektronový mikroskop 

SEM - rastrovací elektronový mikroskop 

STEM - skenovací transmisní elektronový mikroskop 

REM - Odrazový elektronový mikroskop 

STM – rastrovací tunelový mikroskop 

AFM – mikroskop atomárních sil 

ESEM – environmentální rastrovací elektronový mikroskop 

El. mik. – elektronový mikroskop 
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1 Úvod do elektronové mikroskopie 
 

Elektronové mikroskopy vytváří obraz vzorku pomocí proudu elektronů, které mají kratší 
vlnovou délku než viditelné světlo. Tím umožní studovat i objekty tak malé, že u nich optický 
mikroskop neposkytne dostatečné zvětšení. Vlnová délka elektronů závisí na urychlovacím 
napětí mikroskopu.  

Mikrostruktura je tedy studována ve vakuu pomocí elektronového svazku, který vzniká emisí 
elektronů z katody, jež jsou dále urychlovány k anodě. Svazek je fokusován vhodně upraveným 
elektrickým, magnetickým nebo elektromagnetickým polem, aby bylo dosaženo požadovaného 
zvětšení. Elektronový svazek vytváří obraz interakcemi s pozorovaným preparátem. Podle 
fyzikální tvorby obrazu dělíme elektronové mikroskopy na dva základní druhy.   

1) Transmisní elektronové mikroskopy 
2) Skenovací elektronové mikroskopy   

U komerčně vyráběných mikroskopů se používá urychlovacího napětí od 100 kV do 400 kV, 
vlnová délka elektronů je pak 3,7.10-3 nm pro 100 kV a 1,6.10-3 nm pro 400 kV, zatímco vlnová 
délka viditelného světla je 400-750 nm. Rozdíl je tedy až 5 řádů! Rozlišovací schopnost 
současných špičkových přístrojů je 0,12 až 0,17 nm. Při tomto rozlišení je možné pozorovat 
jednotlivé atomové sloupce, neboť průměr atomu je asi 10-1 nm. 

Elektrony projdou studovaným vzorkem, nebo se ve vzorku rozptylují a na fluorescenčním 
stínítku tvoří obraz. Vše probíhá ve vakuu, které zajistí střední volnou dráhu elektronu. 

2 Historie a vývoj elektronových mikroskopů 

2.1 Světová historie 
 
Elektronový mikroskop je velmi často uváděn, jako typický vynález 20. Století. Jeho sestrojení 
nevedla práce jednoho člověka, ale postupné skládání objevů mnoha vědců ve spojení 
s technologickým pokrokem. Jedním z nejdůležitějších skutků v přímé souvislosti s vynálezem 
elektronových mikroskopů bylo objevení elektronu J.J. Thompsonem v roce 1897. Neméně 
důležitým faktorem byl poznatek Luise de Broglie z roku 1925, že rychle letící částice mají 
nejen korpuskulární charakter, ale i vlnový charakter jako např. viditelné světlo. Poznatek 
potvrdili roku 1927 nezávisle na sobě Davisson s Germerem a Thompson s Reidem 
elektronovou difrakcí. Podstatnou roli hrály i práce H. Buscha, ve kterých se zabýval analogií 
ve vychylování paprsku elektronů pomocí magnetických polí solenoidů a světla skleněnou 
čočkou. První transmisní elektronový mikroskop sestrojil kolektiv na Vysoké škole technické 
v Berlíně vedený Knollem a Ruskou na začátku 30. let 20. století. 



 

 Roku 1932 se objevili první fotografie z elektronového mikroskopu a popis konstrukce 
elektromagnetické čočky. Vývoj skenovacího elektronového mikroskopu byl o n
také pomalejší. Poprvé ho sestrojil americký v
k detekci sekundárních elektron
v Anglii zabývala ve stejné dob
k výrobě komerční verze firmou Cambridge Scientific Instrument
představovaly nejvýkonnější nástroj pro pohled do mikrosv
atom. [1] 

2.2 Historie v Československu
 

 V šedesátých letech v bývalém 
skupina vedená A.Delongem, V.Drahošem a L.Zoba
mikroskopů. Výsledkem byla velmi úsp
sériově vyráběný model Tesla BS 242 získal na EXPO 1958 zlatou medaili. Za 20 let vyrob
přes tisíc kusů tohoto přístroje, který se vyvážel do dvaceti zemí sv

Dále v šedesátých letech došlo k
prozařovací, emisní i rastrovací elektronové mikroskopy. Velmi úsp
vyráběný v TESLE Brno byl TEM TESLA BS 413, který m
napětí do 100 kV. V postupn
kusů. 

 

Obr. 1: první elektronový mikroskop [9] 

Roku 1932 se objevili první fotografie z elektronového mikroskopu a popis konstrukce 
čky. Vývoj skenovacího elektronového mikroskopu byl o n

také pomalejší. Poprvé ho sestrojil americký vědec Zworikn. Vynalezl fotonásob
detekci sekundárních elektronů. Konstrukcí skenovacího elektronového mikroskopu se 
Anglii zabývala ve stejné době skupina vědců pod vedením C.W.Oatleyem. Jejich práce vedla 

ní verze firmou Cambridge Scientific Instruments roku 1965. Tyto mikroskopy 
edstavovaly nejvýkonnější nástroj pro pohled do mikrosvěta. Díky jim lidé poprvé spat

eskoslovensku 

bývalém Československu v Ústavu přístrojové techniky v
vedená A.Delongem, V.Drahošem a L.Zobačem zabývající se konstrukcí elektronových 

. Výsledkem byla velmi úspěšná řada elektronových mikroskop
ný model Tesla BS 242 získal na EXPO 1958 zlatou medaili. Za 20 let vyrob

řístroje, který se vyvážel do dvaceti zemí světa. 

 

Obr. 2: Tesla BS 242 [9] 

Dále v šedesátých letech došlo k obrovskému rozvoji oboru. Byly postaveny unikátní 
ovací, emisní i rastrovací elektronové mikroskopy. Velmi úspěšný proza

TESLE Brno byl TEM TESLA BS 413, který měl rozlišení až 0,6 nm a urychlovací 
postupně vylepšovaných verzích se jich vyrobilo do roku 1975 tém
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V této době byly rozvíjeny i nekonven
stínová, Lorentzova a tunelová emisní mikroskopie a také difrakce pod malými úhly. 
Nature se roku 1971 byly publikovány první aplika
difrakce, presentované v novém emisním elektronovém mikroskopu. Na konci šedesátých let 
bylo dosaženo ultravysokého vakua 10
začal zabývat i výpočty magnetických polí 
používána metoda konečných prvk
symetrických čoček. Výpo
vytvořený tým v polovině
Augerových elektronů ve spojení s
s autoemisní tryskou, který byl pozd

V sedmdesátých letech se také p
katodoluminiscenčních stínítek. Zna
monokrystalu typu YAG (ytritohlinitý granát). Roku 2001 bylo v
dosaženo světového prvenství sestrojen
absorpcí, které sloužilo jako analyzátor p
fázovým kontrastem v
k mimořádnému zdokonalování program

 

Obr. 3: Tesla BS413 z roku 1962 [9] 

 byly rozvíjeny i nekonvenční elektronové mikroskopie, např
stínová, Lorentzova a tunelová emisní mikroskopie a také difrakce pod malými úhly. 
Nature se roku 1971 byly publikovány první aplikační možnosti nízkoener

novém emisním elektronovém mikroskopu. Na konci šedesátých let 
bylo dosaženo ultravysokého vakua 10-6 Pa v komoře preparátu emisního mikroskopu. Obor se 

čty magnetických polí čoček a trajektorií elektronů.  Od roku 1973 byla 
používána metoda konečných prvků pro výpočty elektrostatických a magnetických rota

ek. Výpočty byly velmi obtížné, jelikož ústav nevlastnil po
polovině sedmdesátých let realizoval originálně koncipovaný spektrometr 

ů ve spojení s vyvíjeným rastrovacím elektronovým mikroskopem
autoemisní tryskou, který byl později vyráběn a označován jako Tesla BS 350. 

 

Obr. 4: Tesla BS 350 [9] 

sedmdesátých letech se také pracovalo na vývoji nových scintila
ních stínítek. Značného pokroku ve vývoji bylo dosaženo hlavn

monokrystalu typu YAG (ytritohlinitý granát). Roku 2001 bylo v oblasti tenkých vrstev 
tového prvenství sestrojením multivrstvého rentgenového zrcadla s rezonan

absorpcí, které sloužilo jako analyzátor při rentgenovém zobrazení biologických preparát
 tmavém poli. Vlivem rozvoje výpočetní techniky dochází 

ádnému zdokonalování programů pro elektronovou optiku.  [2]
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ní možnosti nízkoenergiové elektronové 
novém emisním elektronovém mikroskopu. Na konci šedesátých let 

e preparátu emisního mikroskopu. Obor se 
ů.  Od roku 1973 byla 

ty elektrostatických a magnetických rotačně 
jelikož ústav nevlastnil počítač. Nově 

 koncipovaný spektrometr 
vyvíjeným rastrovacím elektronovým mikroskopem 

Tesla BS 350.  

racovalo na vývoji nových scintilačních a 
ného pokroku ve vývoji bylo dosaženo hlavně zavedením 

oblasti tenkých vrstev 
ím multivrstvého rentgenového zrcadla s rezonanční 

i rentgenovém zobrazení biologických preparátů 
etní techniky dochází 
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3 Výrobci elektronových mikroskopů 

3.1 Česká republika 
• Delong Instruments 
• TESCAN 

3.2 Zahraniční 
• Zeiss 
• JEOL 
• Hitachi  
• BIO-RAD  
• Vitrology 
• WITec 

 

4 Příklady využití elektronových mikroskopů 

4.1 V biologii 

Optický mikroskop byl v biologii po staletí základním výzkumným nástrojem. Posunutí 
meze rozlišení téměř na atomární úroveň, které do biologického výzkumu přinesla 
elektronová mikroskopie, otevřelo obrovské možnosti. V biologické praxi se používá 
zvětšení 5 000–100 000x, v cytologii a molekulární biologii i více. Preparáty pro TEM jsou 
ultratenké řezy (30-60 nm). Prvními biologickými objekty pozorovanými mikroskopem 
byly vlákna bavlny, krevní buňky, různé druhy baktérií, ale i chitinové schránky hmyzu, 
rozsivky nebo rostlinný materiál. Většina preparátů byla zpracovaná ve formě suspenze, 
nakápnuté na síťku s nosnou blankou. [8] 

 

 Obr. 5: Hlava mravence v SEM [8] 
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4.2 V materiálovém inženýrství 

V materiálovém inženýrství se využívají transmisní i rastrovací elektronové mikroskopy k 
zjištění povrchových defektů materiálu, případně k zjištění chemického složení a 
krystalografické orientace. Hlavní roli hrají elektronové mikroskopy také ve výzkumu a 
vývoji nanomateriálů. [8] 

 

Obr. 6: Povrch oceli pod EM [8] 

4.3 Ve virologii 
Elektronová mikroskopie je jednou z nejdůležitějších metod zkoumání ve virologii. Používáme 
buď transmisního elektronového mikroskopu nebo imunoelektronové mikroskopie. Vzorky se 
pevně zachycují na měděnou nebo niklovou mřížku potaženou tenkou vrstvou umělé hmoty. 
Často používaná negativní barviva ke zvýraznění struktur: kyselina fosfowolframová, 
molybdenan amonný, uranyl acetát. Jako vnitřní standard pro určení velikosti nejčastěji 
používáme částice viru tabákové mozaiky a latexové částice. Za pomocí elektronových 
mikroskopů lze snadno rozlišit většina virových částic, ať již tyčkovitých (virus mozaiky 
tabáku), vláknitých (potyviry), baciliformních (virus mozaiky vojtěšky) nebo sférických (virus 
svinutky bramboru).  Musí se však vždy zvažovat, zda se nejedná o artefakty, jako např. o 
fragmenty částic pozorované kolmě k ose nebo bičíky bakterií připomínající vláknité viry. 
Obtížné je pozorování i sférických částic, jednak vzhledem k jejich většinou nízké koncentraci 
při přípravě vzorků přímo ze surové šťávy, jednak i vzhledem k buněčným organelám a jiným 
zbytkům buňky, které se v surovém extraktu vzorku mohou vyskytovat.  [8] 

 

Obr. 7: Virus chřipky v TEM [8] 
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5 Typy elektronových mikroskopů 

• TEM  - transmisní elektronový mikroskop - nepohyblivý elektronový svazek, detekce 
elektronů prošlých vzorkem na fluorescenčním stínítku nebo detektorem. 

• SEM - rastrovací elektronový mikroskop - pohyblivý svazek, zobrazení povrchu vzorku 
pomocí odražených sekundárních elektronů. 

• SPM - mikroskopie skenující (rastrující) sondou (Scanning Probe Microscopy) je 
soubor metod určených ke zjišťování struktury povrchu s rozlišením na úrovni velikosti 
atomu.  

• AFM  - mikroskopie atomárních sil. Založena na principu mapování rozložení 
atomárních sil na povrchu sledovaného vzorku. Síly jsou mapovány přiblížením 
hrotu k povrchu, tím vzniká přitažlivá nebo odpudivá síla, jenž způsobí ohnutí 
nosníku. Na nosníku je upevněn hrot. Ohnutí je pak snímáno laserovým 
snímačem. Výhodou  je možnost studovat jak nevodivé, tak i vodivé vzorky. 

• STM - skenující tunelovací mikroskopie je jednou z metod mikroskopie 
skenující sondou. Její princip spočívá v kvantové fyzice. Mezi hrotem elektrody 
a zkoumaným vzorkem teče elektrický proud díky tunelovém jevu i v případě 
kdy se hrot vzorku přímo nedotýká. Pohybem nad vzorkem se mění vzdálenost 
hrotu tak aby tunelový proud zůstával stejný. Metoda je jednou z mála, jenž je 
schopna poskytnout až atomární rozlišení, přičemž zároveň není složitá. Oproti 
ostatním metodám (transmisní elektronová mikroskopie, autoemisní iontová 
mikroskopie) nevyžaduje náročnou přípravu vzorku. Na druhou stranu 
poskytuje informace pouze o povrchu zkoumaného vzorku. 

• SNOM - rastrovací optický mikroskop blízkého pole (scanning near-field 
optical microscope). Mikroskop se řadí do moderních rastrovacích mikroskopů, 
jako jsou rastrovací tunelovací mikroskop (STM; za něj získali Binning a 
Rohler Nobelovu cenu v roce 1982) nebo mikroskop atomárních sil (AFM), 
jenž jsou všechny založeny na pohybu velmi jemné sondy v těsné blízkosti 
povrchu vzorku (pomocí piezoelektrických posuvů). Sonda zde svým pohybem 
obkresluje povrch vzorku, pro kontrolu její vzdálenosti od povrchu využívají 
jednotlivé typy mikroskopů různé druhy interakce sonda-vzorek. Tyto 
mikroskopy dnes umožní pozorovat jednotlivé atomy, případně i manipulaci s 
nimi. SNOM musí osvětlovat vzorek ze vzdálenosti menší, než je vlnová délka 
použitého světla. To probíhá pomocí optického vlákna zakončeného otvorem 
menším než vlnová délka (velikost otvoru určuje maximální možné rozlišení, 
obvykle průměru 0,05 - 0,15 µm). Detekovat se pak může světlo prošlé 
vzorkem, rozptýlené či sledovat fluorescenci vyvolanou osvětlením v blízkém 
poli (pojmem blízké pole označujeme elektromagnetické pole, kde je světlo ve 
vzdálenosti od zdroje menší, než vlnová délka vlnění, kde se ještě neuplatní 
rozptyl). A toto je největší výhoda mikroskopu SNOM. Nedává pouze obraz 
vzorku, ale v každém bodě zároveň umožní měřit různá optická spektra nesoucí 
v sobě velké množství dalších informací, např. o energetické struktuře a 
vzájemném ovlivňování přítomných molekul.  [10] 



 

6 FYZIKÁL NÍ PODSTATA ELEKTRONOVÉ 
MIKROSKOPIE

 

Jakýkoliv mikroskop může maximáln
poloviny vlnové délky zdroje osv

Viditelné světlo má vlnovou délku p
schopnost přibližně 250nm. Maximální užite

Rozlišovací schopnost oka v
1000x 

Vlnová délka příslušející urychlenému elektronu (60kV) je p
kratší než viditelné světlo. 

Praktická rozlišovací schopnost elektronového mikroskopu je 0,5
tedy méně než teoretická hodnota 

 

 

Obr. 8: Porovnání typů mikroskopů [6] 

NÍ PODSTATA ELEKTRONOVÉ 
MIKROSKOPIE  

ůže maximálně rozlišit pouze 2 body ležící od sebe ve vzdálenosti 
poloviny vlnové délky zdroje osvětlení. 

tlo má vlnovou délku přibližně 550nm. Světelný mikroskop má rozlišovací 
 250nm. Maximální užitečné zvětšení je asi 1000x. 

Rozlišovací schopnost oka v porovnání rozlišovací schopnost mikroskopu je

íslušející urychlenému elektronu (60kV) je přibližně 0,005nm to je stotisíckrát 
ětlo.  

Praktická rozlišovací schopnost elektronového mikroskopu je 0,5-0,7 nm, špi
 než teoretická hodnota → vady elektrooptického systému.  

7 

 

NÍ PODSTATA ELEKTRONOVÉ 

 rozlišit pouze 2 body ležící od sebe ve vzdálenosti 

telný mikroskop má rozlišovací 

porovnání rozlišovací schopnost mikroskopu je 0,25/2,5.10-4 = 

 0,005nm to je stotisíckrát 

0,7 nm, špičkově 0,25-0,3nm, 
[5] 
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7 Konstruk ční princip elektronového mikroskopu 
 

Je dán vlastnostmi urychlených elektronů 

• Možnost ovlivnění dráhy elektronů elektromagnetickým nebo elektrostatickým polem. 
• Elektronový paprsek se může účinně šířit pouze ve vakuu. 
• Elektronový paprsek je možno pozorovat pouze nepřímo (fluorescenční stínítko, 

fotografická deska, televizní obrazovka). 
• Druh elektronového mikroskopu je dán interakcí elektronů s preparátem, která se užívá 

k zobrazení 
prozařovací  - prozářené elektrony; 
řádkovací – vyražené → sekundární elektrony; 

 

7.1 Interakce elektronového paprsku s preparátem   
 

7.1.1 Tenkým preparátem:  
• část elektronů prochází beze změny   
• část elektronů se absorbuje → teplo 

Prozařovací = transmisní elektronový mikroskop → stínový obraz 

Při průchodu elektron těsně míjí: 

• atomové jádro = velká úchylka směru, ztráta rychlosti → elastický (pružný) rozptyl 
• zasáhne jiný elektron = malá úchylka ve směru, ztráta velké části rychlosti → 

neelastický (nepružný) rozptyl → změna vlnové délky → chromatická vada → preparát 
musí být tenký 

• odstranění uchýlených elektronů → clona mezi preparátem a objektivní čočkou 
• zvětšování kontrastu preparátu = vnášení atomů těžkých kovů (Pb, U, W, Os,…), které 

mají větší náboj jádra a snáze působí elastický rozptyl. 
 

7.1.2 Masivním preparátem 
• část elektronů se absorbuje →teplo 
• část elektronů vyráží z povrchu jiné elektrony s malou energií. Z těch se poté 

rekonstruuje obraz → řádkovací → skenovací → rastrovací elektronový mikroskop. 
         [5] 

 
 
 
 
 
 
 



 

8 Elektron v magnetickém poli
 

Pohybuje-li se elektron v magnetickém poli, p
směr lze určit dle následujícího vztahu:
 

 
kde E je intenzita elektrického pole, 
 

Působení magnetického pole na dráhu letícího elektronu se využívá k sestrojení 
elektromagnetické čočky. Nejjednodušší elektromagnetickou 
cívka, ve které a kolem které p
siločáry uvnitř cívky jsou rovnob

 

Znázornění ovlivnění dráhy elektron
vycházejí ze zdroje A, poté po zak
osu v bodě B. 

Účinnost jednoduchého solenoidu lze zvýšit obklopením vrstvou m
schopno koncentrovat siloč
pole cívky, tím kratší ohniskovou délku a proto podstatn

magnetickém poli 

li se elektron v magnetickém poli, působí na něj tzv. Lorentzova síla, jejíž 
it dle následujícího vztahu: 

�� � �� � � � 	
 (N) (1) 

je intenzita elektrického pole, v je vektor rychlosti elektronu, B je magnetická indukce.

sobení magnetického pole na dráhu letícího elektronu se využívá k sestrojení 
čky. Nejjednodušší elektromagnetickou čočkou je solenoid 

cívka, ve které a kolem které při průchodu elektrického proudu vzniká magnetické pole, jehož 
 cívky jsou rovnoběžné s osou cívky a vně jsou zakřivené. 

 

Obr. 9: Magnetické pole solenoidu [10] 

ní dráhy elektronů magnetickým polem je vidět na obrázku, kde elektrony 
vycházejí ze zdroje A, poté po zakřivení jejich dráhy magnetickým polem cívky znovu protnou 

Obr. 10) Elektromagnetický objektiv [10] 

innost jednoduchého solenoidu lze zvýšit obklopením vrstvou měkkého železa, které je 
schopno koncentrovat siločáry do prostoru pólových nástavců. To způsobí siln
pole cívky, tím kratší ohniskovou délku a proto podstatně výkonnější a kvalit

9 

j tzv. Lorentzova síla, jejíž velikost a 

magnetická indukce. 

sobení magnetického pole na dráhu letícího elektronu se využívá k sestrojení 
kou je solenoid - kruhová 

chodu elektrického proudu vzniká magnetické pole, jehož 

t na obrázku, kde elektrony 
ivení jejich dráhy magnetickým polem cívky znovu protnou 

 

ěkkého železa, které je 
ůsobí silnější magnetické 

jší a kvalitnější čočku. [10] 
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9 Elektron v elektrickém poli 
 

Elektron je v elektrickém poli jako záporně nabitá částice urychlován. Homogenní elektrické 
pole vznikne rozdílem potenciálu φ1 a φ2 mezi anodou a katodou. To odpovídá urychlovacímu 
napětí, jehož velikost je jedním ze základních parametrů elektronových mikroskopů.  
 

 

Obr. 11: Elektron v elektrickém poli [11] 

Potenciální energie elektronu v elektrickém poli je dána vztahem: 
 �� � � ∗ ��� − ��
 �  � ∗ �  (J) (2) 
 
Kde e značí náboj elektronu, ��, �� je potenciál elektrického pole, U je urychlovací napětí. 
 
Kinetická energie elektronu Ek se dá vypočítat dle vzorce:  
 

�� �  �
� � ∗ �� (J) (3) 

 
Kde m je hmotnost elektronu, v je rychlost elektronu. 
 
Při porovnání kinetické energie elektronu s jeho potenciální energií můžeme vypočítat rychlost 
elektronu dle vztahu: 
 

�� �  ��  → � �  ��∗�∗�
�   (m*s-1)  (4) 

 
Kde e značí náboj elektronu, U je urychlovací napětí, m je hmotnost elektronu. [11] 
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10 Rozbor transmisních elektronových mikroskopů(TEM) 

10.1 Úvod 
 

Metody studia povrchu pevných látek zaznamenaly za poslední dvě desetiletí bouřlivý rozvoj, 
podmíněný především výrazným zlepšením vakuové techniky, která se stala i v oblasti tzv. 
ultravysokého vakua rutinní záležitostí. Jen přehled fyzikálních zkratek představuje úctyhodnou 
řady zkratek, jejíchž rozšifrování dělá potíže i odborníkovi. Metody studia povrchů pevných 
látek jsou obecně založeny na interakci záření, polarizovaných i nepolarizovaných částic 
s pevnou látkou, přičemž musí být splněna podmínka, aby záření nebo částice interagovaly jen 
s povrchem (malá hloubka průniku; v této souvislosti definujeme povrch jako tu vrstvu na 
povrchu pevné látky, která se vlastnostmi výrazně odlišuje od vlastností objemu), nebo aby 
informace o interakci záření nebo částic pocházela principiálně jen z povrchové vrstvy (malá 
hloubka vniku). Přitom se zajímáme o nejrůznější vlastnosti povrchu, jako kupříkladu o 
morfologii (zobrazovací metody), nebo strukturu vyjádřenou různým stupněm uspořádání 
(difrakční metody), případně o prvkové nebo chemické složení (spektroskopické metody). 
Relativně málo používaná metoda studia povrchu pevných látek – využitím zobrazovaných 
možností tzv. katodové čočky, ačkoli její první použití se datuje do doby více než před padesáti 
lety. Význam EEM byl záhy předstižen bouřlivým rozvojem rastrovacího elektronového 
mikroskopu SEM, který hned na počátku (ještě před rozvojem polovodičové techniky, která 
dále mimořádně zjednodušila elektronickou část skenovacího elektronového mikroskopu), 
ukázal řadu předností před jinými metodami zobrazení a analýzy povrchů pevných látek 
s rozlišením převyšujícím rozlišení světelné optiky. Tak jako se zdálo na počátku sedmdesátých 
let, že prozařovací elektronový mikroskop TEM bude zatlačen do pozadí rastrovacím principem 
vytváření obrazu STEM, je nyní zřejmé, že bude pro některé aplikace metod studia povrchu 
pevných látek výhodné využít zobrazovacích elektronově optických soustav, které umožňují 
aplikaci metod sondovými systémy nerealizovatelných. Proto bude dále pojednáno o 
zobrazovacích metodách povrchu pevných látek pomocí elektronových čoček. Dosavadní 
dosažené výsledky potvrzují možnost realizovat všestranně použitelný přístroj – emisní 
elektronový mikroskop – rozšiřující výrazně možnosti studia povrchu pevných látek. [4] 
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Obr. 12: (a) - Transmisní elektronový mikroskop, (b) – schéma tubusu [3] 

10.2 Složení transmisního elektronového mikroskopu  
 

• Velmi podobné s převráceným světelným mikroskopem (zdroj záření, kondenzor se 
clonou, objektiv, projektivní soustava, zobrazovací systém). 

Tab. 1 – Složení TEM 

Část a funkce světelný mikroskop TEM 
Zdroj záření žárovka (a sběrná 

čočka) 
„elektronové dělo“ 
tepelně emisní katoda 
fokusační elektroda 
(Wehneltův válec) 
anoda 

koncentrace záření 
na preparát 

kondenzor (a clona) 1-2 kondenzory (a clona) 

objekt preparát tenký preparát (10-100nm) 
odstranění 
odchýlených paprsků 

 clona 

primární obraz objektiv objektiv 
zvětšení primárního 
obrazu 

okulár projektivy 

záznam obrazu oko (fotovrstva) fluorescenční stínítko – oko 
(fotovrstva, obrazovka) 

 
 



 

Obr. 13: Schéma konstrukce sv
 

10.2.1 Elektronové dělo 
 

Funkce - vybavení elektron

• žhavené wolframové vlákno tvaru V 

 
Obr. 14: Wolframové vlákno
 
 
 
 
 

 
Obr. 13: Schéma konstrukce světelného (A) a elektronového (B) mikroskopu

ělo  

vybavení elektronů, směr, rychlost 

žhavené wolframové vlákno tvaru V (základní typ) 

 

Obr. 14: Wolframové vlákno [1] 

13 

 

telného (A) a elektronového (B) mikroskopu [3] 
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• hrot z boritu lanthanu (LaB6) 

 
 
Obr. 15: Krystal LaB6 [1] 
 

• wolframový hrot (autoemisní katoda), nutnost aby elektrony vycházely z co nejmenší 
plochy 

• fokusační elektroda = Wehneltův válec = (elektrostatická čočka) – (stlačuje elektronový 
svazek do křižiště těsně před anodou) 

• anoda: potenciální rozdíl mezi katodou a anodou 60-100kV (u biologických preparátů 
obvykle 80 kV). Vysokonapěťová elektronová mikroskopie (200-1000kV) = silné 
objekty, živé objekty. [5] 

 

10.2.2 Zobrazovací systém 
 

 elektromagnetické čočky → prstence z velmi čistého, měkkého železa → co nejmenší zbytkový 
magnetismus. Jsou zasazené v cívkách napájených stejnosměrným proudem. Dráha elektronu 
odchylována po spirálovité trajektorii, která je dána směrem magnetických siločar.  

Otvor v čočce → malé rozměry, přesnost. Nepřesnost → osový astigmatismus.  

Další zdroj astigmatismu → vrstva zuhelnatělých uhlovodíků v otvorech čoček a clon.  

Osový astigmatismus → hlavní omezení rozlišovací schopnosti.  

Korekce → vnější přídatné magnetické pole určeného směru → stigmátor. [5] 

 

Obr. 16: Průřez elektromagnetickou čočkou [3] 

10.2.3 Katodová čočka 
 

Nejdůležitějším elektronově optickým prvkem při zobrazování povrchů emitujících elektrony je 
katodová čočka – objektiv, analogický s čočkou objektivu v prozařovacím elektronovém 
mikroskopu, kde určuje dosažitelné rozlišení. Katodové čočky existují ve dvou variantách.  
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1) Čistě elektrostatické – původně navržené Bruchem a Johanssonem. 
2) Kombinované – skládají se z urychlovacího pole a magnetické elektronové čočky.  

 
Obr. 17: Schéma uspořádání katodové čočky [5] 

 

Elektrony emitované z bodu zobrazovaného objektu, který tvoří současně katodu, s různými 
počátečními energiemi a různým polem. I když situace v případě elektrostatické katodové čočky 
je méně přehledná (elektroda – Weheneltův válec – v blízkosti katody s potenciálem katody, 
případně mírně rozdílným v obou polaritách), je rozlišení do značné míry dáno gradientem těsně 
u povrchu katody, podobně jako v případě kombinované katodové čočky. Kombinovaná 
katodová čočka se tedy skládá z homogenního urychlovacího pole vytvořeného potenciálovým 
rozdílem napětí mezi katodou a anodou, které jsou umístěny ve vzdálenosti lu. V důsledku 
působení elektrostatického pole se vytvoří virtuální obraz katody ve vzdálenosti 1/3 lu za 
katodou a elektrony vycházejí zdánlivě k křižiště FE ve vzdálenosti 4 lu od anody. Virtuální 
obraz slouží jako objekt pro magnetickou čočku s ohniskovou délkou fO, která vytvoří reálný 
obraz S“ ve vzdálenosti u od čočky. Ve skutečnosti jsou pólové nástavce čočky umístěny co 
nejblíže k anodě, aby bylo dosaženo co nejmenších optických vad. V případě malé počáteční 
energie φO emitovaných elektronů můžeme psát pro vzdálenost virtuálního obrazu od čočky: 

� � �
� � � �! (mm) (5) 

kde lO je vzdálenost anody a středu čočky.  

 

Zvětšení virtuálního obrazu je: 

"# � �
�   (-) (6) 

Trajektorie elektronu vycházející z bodu A nebo B na katodě paralelně s optickou osou se 
protínají v bodě FO, který leží v tzv. obrazové ohniskové rovině složené katodové čočky. 
Označíme – li jako vzdálenost Fv od čočky, dostaneme pro vzdálenost c“ křižiště od čočky: 
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$" � �&'
�()* (mm) (7) 

a vzdálenost reálného obrazu od čočky je dána: 

+ � ,&-
,(&. (mm) (8) 

zvětšení katodové čočky: 

"/" � 0  
&. − 12 "# � �

� 0  
&. − 12  (-) (9) 

 

Obr. 18: Princip zobrazení katodovou čočkou [5] 

Kde S je povrch vzorku, lu – vzdálenost katody – vzorku a anody, O – bod objektu, O“ – bod 
obrazu,  
H – hlavní rovina, Fo – ohnisková rovina. 
Detekce obrazu 

• stínítko pokryté ZnS; fotografická deska; obrazovka 
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Vlastnosti elektromagnetických čoček 

• pracují pouze ve vakuu 
• pouze spojky 
• lehká fokusovatelnost → změna magnetické hodnoty čočky → změna intenzity proudu 

v cívce (stabilita proudu v cívce) 
• tvořený obraz se otáčí kolem osy čočky 
• Vady:  

- chromatická → kolísání urychlovacího napětí a tím vlnové délky svazku 
(stabilita vysokého napětí) → změna rychlosti elektronu při průchodu 
preparátem (neelastický rozptyl) → nutnost tenkého preparátu (50-100nm) 

- sférická → okraj čočky láme jinak než její střed. Řešení → zmenšení úhlové 
apertury čočky → clony →kovové (Mo, Pt, Au) s otvorem 15- 50 µm. [5] 

 

10.3 Celková sestava transmisního elektronového mikroskopu 
• válec – kolona, kde se odehrává tvorba obrazu. Jednotlivé části a ovládací mechanické 

prvky těsněny gumovými kroužky. Rozvod vakua a systém ventilů. 
• stůl s elektrickými ovládacími prvky 
• pomocná zařízení: zdroj vysokého napětí, vakuové pumpy [5] 

11 Rozbor skenovacích elektronových mikroskopů (SEM) 
 

11.1 Úvod 
     
Rastrovací elektronový mikroskop pracuje se svazkem elektronů dostatečně malého průměru 
(dosažitelná mez je 1,5 až 3 nm), který je rozmítán po pozorované oblasti vzorku. Interakcí 
elektronového svazku s atomu vzorku vzniká řada sekundárních částic a záření. V rastrovacím 
elektronovém mikroskopu jsou jako odezva na excitaci primárním svazkem vybírány odražené a 
sekundární elektrony. Tyto elektrony jsou vhodným detektorem detekovány, signál je zesílen je 
jím modulován jas elektronového paprsku dopadajícího na obrazovku. Rastrování primárního 
svazku a posun elektronového paprsku po stínítku jsou synchronizovány. Na stínítku tak 
dostáváme obraz rastrované plochy. Tyto mikroskopy doahují zvětšení až statisícinásobného 
eventuálně i většího. Rozlišovací schopnost je 20 – 25 nm a hloubka ostrosti 300 krát větší než 
optické mikroskopy. Větší zvětšení se dosahuje rastrováním po menší ploše. Například je-li 
obraz pozorován na obrazovce o straně 100 mm, potom zvětšení 100x, 1000x a 10 000x se 
dosahuje rastrováním elektronového svazku po ploše o straně 1 mm, 0,1 mm a 0,01 mm. 
Dosahování malých zvětšení je obtížné, protože například pro zvětšení 10x je nutno rastrovat 
elektronový paprsek po ploše 10 x 10 mm, což již může činit potíže při vychylování primárního 
svazku. U elektronových mikroskopů se běžně využívají energie primárních svazků 2 až 50 
keV. Doběh elektronů v pevné látce do míst, kde elektrony jsou zbrzděny na kritickou energii 
(ionizační energii), při které ještě nastává excitace atomů terče lze přibližně vyjádřit vztahem: 
 

3 � 0,033 6�7�,8 − �9�,8: ;
< = (-) (10) 

Kde R je doběh v µm, w0 je počáteční energie elektronů v keV, wc je ionizační energie atomů 
terče v keV, A je atomová hmotnost, ρ je hustota a z je atomové číslo materiálu terče. 
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Hloubkové rozlišení závisí na detekovaných sekundárních částicích. Nejblíže povrchu vznikají 
sekundární elektrony s malou energií a rovněž malou střední vlnovou dráhou. Augerovy 
elektrony mají také malou střední vlnovou dráhu a dávají informaci z hloubky do asi 3 nm. 
Pružně rozptýlené elektrony přinášejí informaci z hloubek řádu 102 nm. Elektrony vybuzené rtg. 
záření jde z ještě větších hloubek a tomu odpovídá i rozlišovací schopnost při detekci rtg. 
záření. To je v řádu µm. [5] 
 
 

 
Obr. 19: Schéma rastrovacích mikroskopů [5]  
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Obr. 20: JEOL JEM-ARM200F [12] 

 
 

11.2 Složení skenovacího elektronového mikroskopu 
 
Elektronový paprsek se vytváří stejně jako v - transmisním elektronovém mikroskopu. Fokusuje 
se soustavou čoček do co nejmenší stopy (průměr 5-10nm), která dopadá na pozorovaný 
preparát. Pomocí vychylovacích cívek elektronový paprsek přejíždí po povrchu pozorovaného 
preparátu v řádcích. Dopadem primárního paprsku jsou z preparátu vyráženy sekundární 
elektrony. Ty jsou přitahovány k detektoru a dopadají na scintilátor s fotonásobičem. Elektrický 
signál z fotonásobiče je zesílen a určuje intenzitu elektronového paprsku na obrazovce. Primární 
paprsek po preparátu a paprsek obrazovky běží synchronně. 

Zvětšení → poměr řádkované plochy k velikosti obrazovky. Čím menší plocha řádkována, tím 
větší zvětšení. 

Dojem reliéfu vzniká tím, že sekundární elektrony jsou vyzářeny s nestejnou intenzitou z ploch 
různě skloněných vůči dopadajícímu primárnímu paprsku a že vyražené sekundární elektrony 
z ploch odvrácených od detektoru dopadají na detektor s menší pravděpodobností. 

Na snímcích tím vzniká dojem, že objekt je osvětlen ze směru od detektoru sekundárních  
elektronů → přirozená orientace snímku = světlo dopadá shora z levé strany. 
 
Ostré hrany, výstupky, výčnělky jsou často přesvětlené → hranový efekt → snazší uvolňování 
sekundárních elektronů z těchto ploch. 

Vady obrazu 

• Mohou vznikat elektrostatickým nabíjením objektů obzvláště ostrých výstupků → 
nutnost dokonalého pokovení a uzemnění preparátu → montáž vodivým lepidlem. [5] 

 

11.3 Volba urychlovacího napětí 
 

Problémy 

Používá se mnohem nižší urychlovací napětí než u - transmisních elektronových mikroskopů.  
• Rastrovací elektronové mikroskopy obvykle 20 kV. 



 

• Transmisní elektronové mikroskopy 
A to protože je třeba, aby se sekundární elektron
objektu. [5] 
 

11.4 Limitující faktor rozlišení SEM
• Velikost stopy primárního paprsku musí být co nejmenší a jeho symetrie kruhová  jinak 

vzniká astigmatismus. Použitelná zv

Jako rastrovací elektronový mikroskop
objektiv) transmisního elektronového mikroskopu,
elektronů a přídatným panelem p
Výhoda - vysoké rozlišení. 
Nevýhody - malé objekty, omezená možnost manipulace s

Transmisní elektronové mikroskopy obvykle 80kV. 
eba, aby se sekundární elektrony uvolňovaly co možná nejblíže povrchu 

Limitující faktor rozlišení SEM  
Velikost stopy primárního paprsku musí být co nejmenší a jeho symetrie kruhová  jinak 
vzniká astigmatismus. Použitelná zvětšení -  většinou do 10 - 20 tisícinásobné.

rastrovací elektronový mikroskop lze využít horní části (elektronové d
transmisního elektronového mikroskopu, je-li vybaven detektorem sekundárních 

ídatným panelem převádějícím signály z detektoru na obraz.  
vysoké rozlišení.  

malé objekty, omezená možnost manipulace s objektem.  

Obr. 21: Schéma SEM [5] 
 
 
 
 

20 

ovaly co možná nejblíže povrchu 

Velikost stopy primárního paprsku musí být co nejmenší a jeho symetrie kruhová  jinak 
20 tisícinásobné. 

ásti (elektronové dělo, kondenzory, 
li vybaven detektorem sekundárních 

 

[5] 
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12 Zvláštní typy prozařovacích elektronových mikroskopů 
 

12.1 Řádkovací prozařovací elektronový mikroskop STEM 
 
Téměř stejné složení jako u transmisní elektronový mikroskop s rozdíly: 
 

• elektronový paprsek vychylovaný pomocí pomocných cívek přejíždí přes preparát 
v řádcích a prozařuje jej 

• prozářené elektrony procházejí normálně optickou soustavou mikroskopu 
• stínítko a fotografické desky jsou odstraněny a prozářené elektrony dopadají na 

scintilátor, jehož signály zesiluje fotonásobič. Signál fotonásobiče moduluje jas paprsku 
na obrazovce, který je synchronní s paprskem řádkujícím preparát. 

 

Výhoda - díky použití fotonásobiče lze zesílit i malé množství elektronů procházejících  
preparátem → možnost prozáření i relativně silných preparátů → určitá náhrada 
vysokonapěťové elektronové mikroskopie. [4] 

 

12.2 Rastrovací tunelová mikroskopie (STM) 
 

12.2.1 Úvod 
 
Rastrovací tunelová mikroskopie je poměrně mladá metoda studia povrchů látek. Umožňuje 
přímo zobrazit povrch pevné látky s atomárním rozlišením. V krátké době po sestrojení prvního 
rastrovacího tunelového mikroskopu byly vyvinuty další mikroskopické techniky využívající 
rastrující sondy, jejíž vzdálenost od povrchu je řízena zpětnou vazbou. Společnou vlastností 
těchto mikroskopů je skutečnost, že dosažené rozlišení nezávisí na vlnové délce fyzikálního 
objektu, jehož interakce se vzorkem je využita pro zobrazení (elektrony, světlo…), ale na 
dosaženém průměru sondy a její vzdálenosti od vzorku. Hodnota měřené veličiny (tok 
elektronů, fotonů, přitažlivá, případně odpudivá síla) přitom se vzdáleností silně klesá nebo 
roste exponenciálně či mocninně. Rastrovací tunelová mikroskopie využívá tunelového proudu, 
který se objevuje mezi ostrým kovovým hrotem a druhou elektrodou (vzorkem), když se ve 
vakuu dostatečně přiblíží k sobě. Velikost proudu tunelujících elektronů je exponenciálně 
závislá na vzdálenosti elektrod. Spojíme-li měření tunelového proudu s definovaným pohybem 
hrotu nad vodivým povrchem, můžeme získat jeho reálné prostorové zobrazení. 
První zařízení, jenž využívalo tunelového jevu spolu s rastrováním zkonstruoval Young se 
svými společníky roku 1972. Mělo rozlišení několik desítek nm, ale mohlo pracovat pouze 
v režimu autoemise (výška a hlavně šířka tunelové bariéry klesá s rostoucí intenzitou 
elektromagnetického pole mezi elektrodami), protože z důvodu nedostatečné odolnosti proti 
vibracím byla vzdálenost vzorku a hrotu 10 – 100 nm. Nicméně pro pohyb hrotu už byly 
použity piezokeramické měniče se zpětnovazebním řízením polohy pro konstantní tunelový 
proud. Roku 1981 se kolektivu, vedeném Gerdem Binnigem Heinrichem  Rohrerem z IBM 
v Zurichu podařilo vyřešit problém tlumení otřesů a získat reprodukovatelné tunelové 
charakteristiky při malé vzdálenosti (1 nm) hrotu a vzorku. První zobrazení povrchu poskytlo 
v daném režimu rozlišení lepší, než bylo očekáváno. A to až desetiny nm. Zúžení vodivého 
kanálu oblasti tunelového proudu (odpovídá průměru sondy), které umožňuje prohlížet povrch 



22 
 

s atomárním rozlišením, je dáno kombinací vlivu zakřivení vrcholu hrotu a exponenciální 
závislostí proudu na vzdálenosti elektrod. Poprvé se podařilo zobrazit atomární struktury 
v reálném prostoru na povrchu. Především zobrazení atomového rozlišení způsobilo, že STM se 
stala nejrychleji rozvíjenou technikou studia povrchů. Její důležitost stvrdilo i udělení Nobelovy 
ceny za fyziku Gerdu Binnigovi a Heinrichu Rohrerovi roku 1986. Během krátké doby bylo při 
STM experimentech s velmi malou šířkou bariéry (respektive vzdáleností hrotu a povrchu) 
zjištěno že získaná data lze vysvětlit pouze zahrnutím silové interakce mezi hrotem a 
zkoumaným povrchem vzorku. V prvním pokusu o měření sil byl vzorek umístěn na konci 
pružného raménka. To neumožňovalo dobře rozlišit vliv topografie a silového působení 
povrchu. S problémem se vypořádala skupina vedená Bennigem a v roku 1986 byl navržen 
první skutečný mikroskop využívající k zobrazení silové působení mezi atomy (Atomic Force 
Microskope – AFM). Ten může být na rozdíl od STM použit i pro sledování povrchů 
nevodivých materiálů. Počet publikací zabývajících se STM se od roku 1983 každoročně téměř 
zdvojnásobil a roku 1988 dosáhl počtu osmi set. Od roku 1986 se uskutečňují pravidelně 
mezinárodní konference věnované STM a příbuzným technikám. [5] 
 

12.2.2 Princip STM 

 
Obr. 22: Princip rastrovací sondové mikroskopie [7] 

 
STM využívá elektronů procházejících potenciálovou bariérou mezi ostrým kovovým hrotem a 
povrchem vzorku, který musí mít dostatečnou vodivost. Proto je třeba přiblížit hrot k povrchu 
vzorku na vzdálenost několika desetin nanometru. Velikost tunelového proudu mezi dvěma 
kovovými elektrodami je dána jejich tvarem, vzdáleností a výškou potenciálové bariéry, která je 
při malých hodnotách napětí určena hodnotami výstupních prací kovů. Lze ji aproximovat 
vztahem: 
 

> � � ?��
 �@A B−2D���E
FG H  (A) (11) 

kde s je vzdálenost elektrod, I - střední výška bariéry, m - hmotnost elektronu, U – napětí mezi 
elektrodami, A (U) – vyjadřuje závislost tunelového proudu na napětí, která je dána 
elektronovou strukturou hrotu a vzorku. 

ℎ � F
�K  (-) (12) 

kde h je Planckova konstanta pro vzdálenost ∆ v řádu desetin nanometrů a napětí U = 1-2 V 
(kladné nebo záporné) je hodnota proudu v řádu nA. Jestliže se hrot pohybuje v rovině 
rovnoběžné s povrchem vzorku, velikost tunelového proudu bude záviset na topografii povrchu. 
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Přesněji, tunelový proud bude záviset na prostorovém průběhu vlnové funkce elektronů 
v oblasti povrchu vzorku. Přiřazením hodnoty tunelového proudu dané poloze hrotu nad 
povrchem získáme zobrazení povrchu v reálném prostoru. Princip celého zařízení je 
jednoduchý. Klíčovým problémem jeho úspěšné konstrukce, která by umožnila zobrazení 
s atomovým rozlišením, je dostatečná mechanická stabilita a spolehlivé nastavení polohy hrotu 
s přesností 10-11 až 10-12 metru. V mikroskopu lze získat obraz povrchu v principu dvěma 
způsoby. V módu konstantní výšky (constant height mode – CHM) se hrot pohybuje v rovině 
rovnoběžné s povrchem vzorku a tunelový proud je funkcí vzdálenosti hrotu od povrchu.  

 
Obr. 23: režim konstantní výšky [7] 

 
Tento režim je vhodný pro velmi ploché povrchy, kde výška nerovností dovoluje udržení 
tunelového proudu v měřitelném rozsahu. Zmiňovaná podmínka také silně omezuje maximální 
rozměr zobrazované oblasti. Tyto nevýhody odstraňuje mód konstantního proudu (constant 
curent mode – CCM). Při rastrování je udržována konstantní zvolená hodnota tunelového 
proudu – změnou polohy hrotu ve směru kolmo k rovinně rastrování. Pozice hrotu je dána 
napěťově ovládanými piezoelektrickými měniči. Vzdálenost hrotu od povrchu určují nastavené 
hodnoty tunelového proudu mezi hrotem a vzorkem. Rozdíl okamžité hodnoty tunelového 
proudu měřené při pohybu hrotu nad povrchem a nastavené referenční úrovně slouží pro 
doladění vzdálenosti hrotu od povrchu vzorku. Hrot při rastrování kopíruje povrch a změny 
řídicího napětí na piezoměniči jsou použity při zobrazení. Tersoff a Hamann ukázali, že 
zobrazení povrchu v módu CCM představuje mapu konstantních hodnot lokální hustoty 
elektronových stavů (LDOS) za předpokladu, že hrot a vzorek lze považovat z nezávislé 
elektrody. Kvalita obrazu v nejčastěji užívaném módu CCM je dána vlastnostmi zpětnovazební 
smyčky pro řízení vzdálenosti hrotu od povrchu. Všechny prvky mikroskopu jsou řízeny 
počítačem, jenž také zajišťuje sběr dat i jejich zpracování a zobrazení. V obou uvedených 
módech se předpokládá konstantní napětí mezi hrotem a vzorkem. STM může pracovat i 
v režimu, ve kterém se při konstantním proudu srovnává napětí na tunelovém přechodu 
s referenční hodnotou a rozdílový signál je použit ve zpětné vazbě. Závislost tunelového proudu 
na výšce potenciálové bariéry umožňuje v principu určit hodnotu bariéry měřením změn její 
šířky jako funkce proudu při pracující zpětné vazbě STM.  

 
Obr. 24: Režim konstantního proudu [7] 
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Nejužívanější metodou je harmonická modulace šířky bariéry, jenž umožní odlišení informace o 
výšce bariéry od strukturní informace. Malá modulace napětí na piezoměniči s frekvencí vyšší, 
než je mezní frekvence zpětnovazební smyčky, se odrazí ve změnách tunelového proudu, které 
se detekují lock-in technikou. [5] 
 
 

12.3 Mikroskopie atomárních sil (AFM) 
 

12.3.1 Úvod 
 
Objevem techniky mikroskopie atomárních sil byla odstraněna hlavní nevýhoda techniky 
rastrovací tunelové mikroskopie, která je omezena pouze na studium vodivých povrchů. 
Nevodivé povrchy lze pomocí rastrovací tunelové mikroskopie studovat tak, že se povrch 
pokryje tenkou kovovou vrstvou. Tím se ale zároveň ztratí informace ohledně atomárních 
detailů povrchu. Pomocí techniky mikroskopie atomárních sil (atomic force microscopy) lze 
zobrazovat jak vodivé, tak i nevodivé povrchy a to na vzduchu, v kapalině i ve vakuu. [4] 
 

 
 

Obr. 25: Mirkoskop atomárních sil Nanoscope IIIa [8] 

12.3.2 Princip 
 
Mikroskopie atomárních sil je založena měření síly působící mezi hrotem a vzorkem. Ostrý hrot 
je umístěn na konci pružného ramínka s velmi malou tuhostí (1 N/m), menší než je tuhost 
meziatomových vazeb. Působící síly pružně deformují raménko a při znalosti tuhosti raménka je 
velikost síly dána výchylkou konce raménka. Při tzv. kontaktním módu působí na hrot 
v blízkosti povrchu repulsivní síla (mezi atomy hrotu a zkoumaného povrchu) a při rastrování 
jsou pak snímány buď výchylky raménka, nebo se vychylováním vzorku dostavuje konstantní 
prohnutí raménka a tedy i konstantní odpudivá síla mezi hrotem a vzorkem. Pro měření 
výchylky raménka může v tomto případě sloužit STM systém. Mikroskop může pracovat buď 
v kontaktním módu (repulsivní síly řádu 10-6 až 10-9 N), nebo v módu přitažlivých sil (non-
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contact mode), kdy je měřeno působení malých van der Waalsových (10-11 N), magnetických 
nebo elektrostatických sil. Významné využití AFM je rovněž v elektrochemii, protože AFM 
může pracovat i ve vodivém elektrolytu na rozdíl od STM. [5] 
 

 
 

Obr. 26: Princip mikroskopie atomárních sil [7] 
 

12.3.3 Konstrukce AFM 
 
Konstrukce mikroskopů atomárních sil je technologicky velmi blízká rastrovacím tunelovým 
mikroskopům. S minimálními úpravami jsou převzata technická řešení pro potlačení vibrací, 
polohování vzorku a hrotu, rastrování, zpětnou vazbu a zpracování obrazu. Na rozdíl od 
rastrovacích tunelových mikroskopů je pohodlnější rastrovat vzorkem než mechanicky citlivým 
raménkem s hrotem. Pro konstrukci mikroskopů atomárních sil bylo nutné nově vyřešit 
technologii detektoru atomárních sil – pružného raménka s hrotem a způsob měření výchylky 
raménka. [5] 
 

12.3.4 Detektor atomárních sil 
 
Nejdůležitější částí mikroskopů atomárních sil je detektor atomárních sil. Raménko musí mít 
velmi malou tuhost, aby bylo možné registrovat působení odpudivých i přitažlivých atomárních 
sil. Také je potřeba, aby rezonanční kmitočet raménka byl co nejvyšší (nad 10 kHz), protože je 
jím omezena rychlost sběru dat. Čím kratší je doba měření, tím menší je vliv driftů na výsledný 
obraz. Kombinaci požadavku malé tuhosti a vysoké rezonanční frekvence může splňovat 
redukce hmotnosti celého systému raménka s hrotem. Pro potlačení vlivu laterálních sil 
(působících tečně k povrchu vzorku) je nutné zajistit vysokou tuhost raménka ve směrech 
rovnoběžných s povrchem. Třecí síly mohou způsobit stavové výchylky raménka a tím rovněž 
značné zkreslení obrazu povrchu. Laterální tuhost raménka se zajišťuje vhodným tvarem 
raménka.   
U prvního mikroskopu atomárních sil bylo raménko tvořeno zlatou fólií o rozměrech 0,8 x 0,25 
x 0,020 mm s diamantovým hrotem na konci. Mikroskop dosáhl laterálního rozlišení 3 nm a 
vertikálního 0,1 nm. Další sondy byly vyrobeny například z tenkých kovových fólií nebo 
tenkých drátků (Au, W). Pro pružná raménka byly požity také uhlík a křemen. Ukázalo se však, 
že ideální jsou sondy vytvořené z Sio2 a Si3N4 technikami mikroobrábění (kombinaci 



26 
 

nanášených tenkých vrstev, maskováním a selektivním leptáním, užívaným v křemíkové 
technologii). Pro zobrazení atomárně rovných povrchů jde jednoduše využít konec raménka 
jako lokální hrot. V zásadě se raménka vytvářejí ve tvaru „V” nebo jednoduchého 
obdélníkového rámečku s rezonanční frekvencí větší než 50 kHz. Pro zobrazení členitějších 
povrchů je však nutné mít výrazný ostrý hrot známého tvaru, aby bylo možné charakterizovat 
interakci mezi hrotem a vzorkem. Takové sondy již byly využity v řadě mikroskopů 
v kontaktním režimu i v módu přitažlivých sil. [5] 
 

12.3.5 Měření výchylky raménka AFM 
 
Pro měření výchylek u mikroskopů atomárních sil existuje několik metod. Velmi citlivá metoda 
spočívá v měření tunelového proudu mezi hrotem a zadní vodivou stěnou raménka. 
Experimentálně jde dosáhnout rozlišení 0,1 nm ve směru z při šířce pásma měřeného signálu 
několika kHz. Silové působení hrotu na raménko není zanedbatelné. V případě, kdy se udržuje 
konstantní tunelový proud, je ovšem toto působení konstantní. Stabilita zařízení rovněž závisí 
na drsnosti zadní strany raménka a také na jeho čistotě, protože kontaminace může způsobit 
náhodné skoky velikosti tunelového proudu nebo dokonce úplně znemožnit tunelování 
elektronů.  
 

 
 

Obr. 27: Měření výchylky raménka pomocí STM systému [5] 
 
U AFM mikroskopů s kapacitním snímáním výchylky jsou mechanická konstrukce i elektronika 
jednoduché a lze tak vytvořit velmi kompaktní zařízení. Výchylky mikroraménka mění kapacitu 
kondenzátoru a piezokeramický element řízený zpětnovazební elektronikou dostavuje 
konstantní kapacitu. Řídicí signál piezokeramiky pak je úměrný působící síle.  
  

 
 

Obr. 28: Kapacitní metoda detekce výchylky [5] 
Pro měření výchylky raménka lze využít princip diferenciálního interferometru. Měřicí a 
referenční paprsky odpovídají dvěma vzájemně kolmým polarizačním stavům p nebo s. Oba 
paprsky se odrážejí od mikroraménka. Měřicí paprsek se odráží blízko hrotu, referenční paprsek 
se odráží v místě, kde je mikroraménko pevně uchyceno. Výchylka se měří jako fázový rozdíl 
mezi měřicím a referenčním paprskem. Toto uspořádání je méně citlivé na relativní vibrace 
mezi optickou a mechanickou částí zařízení AFM.  
 

 



27 
 

 
Obr. 29: Měření výchylky pomocí diferenciálního interferometru [5] 

 
Jednoduchou optickou metodou je měření výchylky laserového paprsku odraženého od zadní 
stěny raménka. Výchylka paprsku je měřena polohově citlivým detektorem, např. 
dvousegmentovou fotodiodou. Použití čtyřsegmentové fotodiody umožňuje měřit i torzní 
výchylky raménka. Optické detekční metody jsou velmi stabilní a spolehlivé. Nevýhodou je, že 
velikost raménka je omezena vlnovou délkou použitého světla. [5] 

 

 

Obr. 30: Princip výchylky raménka AFM pomocí laserového svazku [5] 
 
 

12.4 Environmentální rastrovací elektronový mikroskop (ESEM) 

12.4.1 Úvod 
 
Environmentální rastrovací elektronová mikroskopie je jedním z posledních vývojových stádií 
rastrovací elektronové mikroskopie. Její počátky se datují od 70. let, kdy předmětem zájmu 
mnohých badatelů, např. Monterieffa a Robinsona bylo odstranění elektrického náboje 
z povrchu nevodivých vzorků napuštěním plynů do komory vzorku. 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 jejich pokrytí elektricky vodivou vrstvou.  
Podstata environmentálních rastrovacích elektronových mikroskopů spočívá v možnosti 
pozorovat vzorky obsahující určité množství vody nebo pozorovat je při vyšších tlacích ve 
vzorkové komoře. Skupina vědců kolem Robinsona a Laneho zjistila, že když přítomný plyn 
v okolí vzorku obsahuje vodu, je možné vzorek udržet vlhký. Roku 1979 se objevila Danilarova 
a Robinsonova práce, v níž jsou popisovány základní principy ESEM za podmínek relativně 
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vysokého tlaku plynů ve vzorkové komoře. V 80. letech došlo ke zvratu ve vývoji mikroskopů 
ESEM, který byl iniciován Danilatovými pracemi. [4] 
 

 
 

Obr. 31: Environmentální rastrovací mikroskop AQUASEM [13] 

 

12.4.2 Princip 
 
Základem 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. Základním rozdílem mezi konvenčními rastrovacími 
elektronovými mikroskopy (SEM) a ESEM je tlak v komoře vzorku. Elektronová tryska je 

obvykle umístěna při tlaku 10-3 Pa, v komoře vzorku může být tlak od jednotek Pa až do tisíců 
Pa. Tlak v konvenčním SEM je  10-3 Pa. Dnešní rastrovací elektronové mikroskopy, které 

pracují s tlakem ve vzorkovací komoře 300 Pa až 2000 Pa, jsou nazývány ESEM. Jsou určeny 
k pozorování vzorků obsahujících větší nebo menší množství vody. Vzhledem k rozptylu 

elektronů elektronového svazku při srážkách s plynným prostředím je potřebné omezit jejich 
dráhu v prostředí s vyššími tlaky. V tubusu mikroskopu s elektronovou optikou je stále 

udržován tlak jako v konvenčním SEM, vysoký pracovní tlak plynů je pouze v komoře vzorku. 
Oddělení jednotlivých prostorů s rozdílnými tlaky plynů je uskutečněno pomocí tlak 

omezujících clon s otvorem velikosti stovek mikrometrů. Tyto clony účinně omezují proudění 
plynů mezi jednotlivými oblastmi mikroskopu, umožňující jejich separátní čerpání a otvorem 
clony je zajištěn průchod primárních elektronů elektronového svazku směrem ke vzorku. [4] 
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Obr. 32: Vakuový systém ESEM s pěti stupni úrovně vakua oddělenými vakuovými clonami [14] 

 
Mikroskopy, ve kterých tlak ve vzorkové komoře nepřevýší 300 Pa, se většinou nazývají 
variable pressure (VP) nebo low vacuum  (LV) a slouží především k pozorování izolačních 
vzorků nebo vzorků odolnějších tkání. K oddělení tubusu mikroskopu od vzorkové komory 
v tomto případě vystačíme s jednou tlak omezující clonou, která je současně i aperturní clonou 
projekční čočky mikroskopu. K hlavním uváděným přednostem této skupiny mikroskopů patří 
omezení nabíjecích jevů a odstranění nutnosti pokovení nevodivých vzorků, snížené vysoušení 
vlhkých vzorků a jednoduchý přechod od funkce konvenčního SEM k mikroskopu s vyšším 
tlakem v komoře vzorku. Důvod tohoto do jisté míry omezujícího použití je ten, že mikroskopy 
typu VP nebo LV používají k detekci až na jednu výjimku pouze zpětně odražené elektrony 
(BSE), nesoucí informaci o materiálovém složení vzorku. Pokud se materiálové složení vzorku 
dané změnou jeho atomového čísla nemění (jak je tomu u některých živočišných biologických 
vzorků), je velmi obtížné demonstrovat povrchovou strukturu takových vzorků bez kovového 
vodivého pokrytí. Je to proto, že hustoty povrchu měkkých tkání živočišných vzorků jsou nižší 
než vzorků rostlinných. Při standardních urychlovacích napětích primárního elektronového 
svazku 10-20 kV pronikají elektrony svazku do velké hloubky vzorku (nad 10 nm) a zobrazení 
pomocí zpětně odražených elektronů, jejíchž energie je jen o něco málo nižší než energie 
primárních elektronů svazku, je nekontrastní, spíše transparentní. Řešením je buď použití 
nízkého napětí elektronového svazku 3 až 5 kV, nebo detekce zpětně odražených elektronů 
v nízkém úhlu snímání (tzv. nízkoztrátových zpětně odražených elektronů), nebo použití 
detektoru sekundárních elektronů (SE). Mikroskopy pracující s tlakem v komoře vzorku nad 
300 Pa vyžadují užití minimálně dvou tlak omezujících clon. Prostor mezi nimi, nazývaný 
komora diferenciálního čerpání, je vakuově čerpán obvykle rotační vývěvou. Komora může být 
integrována do objektivu mikroskopu a zajišťuje postupný přechod od tlaku kolem 1000 Pa 
v okolí vzorku k tlakům menším než 10-3 Pa v tubusu mikroskopu. Protože sekundární elektrony 
nelze v podmínkách ESEM detekovat pomocí komerčního Everhartova Thornleyho detektoru 
z důvodu nutnosti přiložit vysoké napětí (10 kV) ke scintilátoru, používá se detektor, který 
pracuje na principu zesílení signálu elektronů nárazovou ionizací v elektrostatickém poli 
vytvořeném v plynném prostředí v okolí vzorku. Je zřejmé, že detektorový systém sehrává 
mimořádně důležitou roli v možnostech zobrazení vzorků při různých hodnotách tlaku 
v komoře vzorku.   [4] 
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12.4.3 Interakce elektronů s plynným prostředím 
 
V klasickém vakuovém mikroskopu dochází k působení elektronového svazku na vzorek, jehož 
důsledkem je vznik signálů, ohřev a nabíjení vzorku případně změny stavu vzorku. Nachází-li 
se však v okolí vzorku plyn, počet interakcí se zvyšuje. Vzájemně se ovlivňují svazek 
primárních elektronů, plynné prostředí, vzorek a signály emitované ze vzorku. Nejvýznamnější 
změny v činnosti přístroje jsou spojeny s interakcí mezi svazkem a plynem, signálem a plynem, 
plynem a vzorkem. Při působení svazku a plynu dochází k rozptylu primárních elektronů, 
generaci signálu (SE, BSE, fotonů, rentgenového záření) a celkové změně stavu plynu tvorbou 
iontů, excitovaných atomů, molekul a podobně. Signály generované svazkem primárních 
elektronů se přičítají k odpovídajícím užitečným signálům ze vzorku. Obdobně v průběhu 
vzájemného působení mezi signály a plynem nastávají jak změny vlastních signálů, tak i 
ionizace a vybuzení částic plynu. Plyn v komoře vzorku omezuje možnost použít některé 
klasické detektory, naopak umožňuje využít nové způsoby detekce. Přítomnost plynu a jeho 
působení na vzorek rozšiřuje aplikační oblast elektronových mikroskopů (vlhké vzorky, korozní 
reakce, krystalizace z kapalné fáze a podobně). Ionizované plyny navíc kompenzují elektrický 
náboj, který se vytváří při pozorování, bez předchozích úprav. Hlavní pozornost je zaměřena na 
rozptyl svazku primárních elektronů v plynu, který výrazně ovlivňuje funkci přístroje. Činnost 
mikroskopů pracujících za vyšších tlaků v komoře vzorku je založena na skutečnosti, že lze 
vytvořit takové podmínky pozorování, při kterých zůstává určitá část elektronů svazku i po 
průchodu plynným prostředím v původní stopě. Tato část elektronů pak interakcí se vzorkem 
vytváří signál, obdobně jako ve vakuovém mikroskopu. Při průchodu elektronů primárního 
svazku prostředím s vyššími tlaky plynů dochází k jejich srážkám s atomy a molekulami plynů. 
Elektrony při těchto srážkách mohou ztratit část své energie a změnit směr dráhy. Děj má 
statistický charakter. Průměrný úhel vychýlení při jedné srážce, stejně jako ztráta energie 
vzhledem k původní energii primárního svazku, jsou velmi malé. Je-li průměrný počet srážek 
připadající na elektron pohybující se v plynném prostředí malý, je malé i výsledné odchýleni 
elektronu z původní stopy svazku v rovině preparátu a délku dráhy elektronu můžeme položit 
rovnu tloušťce vrstvy plynu, kterou se elektron pohybuje. V daném případě lze průměrný počet 
srážek připadající na elektron stavit ze vztahu: 
 

� � LM�N
�O  (-) (13) 

 
Kde m je průměrný počet srážek připadajících na elektron, P=je celkový záchytný průřez plynu 
(m2), p značí tlak (Pa), d je tloušťka vrstvy plynu, kterou elektron prochází (m), k představuje 
Boltzmannovu konstantu (J.K-1) a T je absolutní teplota (K).   
 
Pravděpodobnost, že se elektron na své dráze srazí s atomy, případně s molekulami plynu x-krát 
je dána Poissonovým rozložením. Oblast činnosti mikroskopů, pracujících za vyšších tlaků, se 
omezuje na takové pracovní podmínky, při níž je m menší než 3. Například pro podmínky, při 
nichž m = 1, neinteraguje přibližně 37% elektronů primárního svazku s plynným prostředím, 
stejný počet elektronů podléhá jedné srážce atd.  
Výpočet laterálního rozložení elektronů primárního svazku po průchodu vrstvou plynu vychází 
ze svazku o nekonečně malém průměru. V daném případě je počet elektronů, které neinteragují 
s plynným prostředím. Rozložení rozptýlených elektronů je vyjádřeno kumulativní 
pravděpodobností, která pro konkrétní podmínky pozorování (energie primárních elektronů, 
plyn, tlak, a pracovní vzdálenost vzorku) umožní určit podíl elektronů rozptýlených do 
vzdálenosti od primárního svazku na celkovém počtu rozptýlených elektronů. Na základě 
kumulativní pravděpodobnosti je stanovena i hodnota udávající vzdálenost od osy svazku, ve 
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které se nachází 50% rozptýlených elektronů. Elektrony primárního svazku, které dopadají 
v původní stopě, vytvářejí v případě detekce elektronů užitečný signál, podávající informaci o 
pozorovaném vzorku. Rozptýlené elektrony přispívají k tvorbě pozadí signál. Rozlišovací 
chorost mikroskopu vycházející pouze z velikosti průměru stopy zůstává zachována. V případě, 
že detekovaným signálem je rentgenové záření, rovněž rozptýlené elektrony primárního svazku 
přispívají k jeho generaci. Toto záření je však emitováno z oblasti vzorku mimo stupu tvořenou 
nerozptýlenými elektrony primárního svazku a může být příčinnou nesprávné informace o 
zkoumaném místě. [4] 
 
 

12.4.4 Vakuová soustava environmentálního mikroskopu 
 
Vakuová soustava environmentálního mikroskopu musí umožnit dosažení rozdílných tlaků 
plynu v jeho jednotlivých částech. Tlak požadovaný pro činnost přímo žhavené wolframové 
katody 10-3 Pa lze v tubusu zajistit užitím clon omezujících tlak a samostatným čerpáním 
jednotlivých oblastí, oddělených těmito clonami. Jednoduchý systém vakuového čerpání 
environmentálního mikroskopu využívá dvou tlak omezujících clon. Tyto clony s malými 
otvory umožňují dosáhnout požadovaný spád tlaků. Otvory v clonách současně dovolují projít 
elektronům primárního svazku z tubusu do komory vzorku. Při výpočtu vakuové vodivosti 
systému ESEM se uplatňují vztahy pro volný molekulární tok plynů a viskózně erozní tok 
v oblasti clony. Vzhledem k tomu, že tok plynů v těchto případech roste se čtvercem průměru 
otvoru clony, je potřebné zajistit, aby tyto otvory byly co nejmenší. Připouštění požadovaných 
plynů do komory vzorku zajišťuje jehlový ventil. Pracovního tlaku plynu v tomto prostoru se 
dosáhne ustavením rovnováhy mezi připouštěním plynu a čerpáním komory rotační vývěvou. 
V mnoha případech stačí čerpat komoru vzorku přes tlak omezující clonu z prostoru komory 
diferenciálního čerpání. Prostor mezi oběma tlak omezujícími clonami je obvykle čerpán rotační 
vývěvou, je však uváděna možnost využít soustavy rotační a turbomolekulární vývěvy. Tento 
prostor je obvykle integrován do objektivu mikroskopu. Vzhledem k omezeným rozměrům 
prostoru mezi clonami je požadavek na účinné čerpání spojen nejen s užitím vývěv 
s dostatečnou čerpací rychlostí, ale zejména s konstrukčním řešením, které zajišťuje dosažení 
potřebné vodivosti vakuového rozvodu v této oblasti. Environmentální mikroskopy, u kterých je 
zdrojem elektronů katoda autoemisní, vyžadují vícestupňovou redukci tlaků zavedením dalších 
tlak omezujících clon a odděleného čerpání prostorů mezi nimi. Naopak mikroskopy pracující 
s tlaky v komoře vzorku do přibližně 400 Pa vystačí s jednou tlak omezující clonou, která 
současně vykonává funkci aperturní clony objektivu. [4] 
 

12.4.5 Detekce signálů v environmentálním mikroskopu 
 
V ESEM lze detekovat stejné signály jako v klasickém rastrovacím elektronkovém mikroskopu. 
Vzhledem k používaným tlakům v komoře vzorku nemá smysl uvažovat o detekci Augerových 
elektronů. [4] 
 

12.4.6 Detekce zpětně odražených elektronů 
 
Zpětně odražené elektrony se vzhledem ke své energii pohybují plynným prostředím komory 
vzorku na kratší vzdálenosti bez velké ztráty energie. Pokud není vzdálenost mezi vzorkem a 
detektorem příliš velká, je část elektronů vychýlená do větší vzdálenosti od původního směru 
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emise rovněž zanedbatelná. Detektory zpětně odražených elektronů proto musí být konstrukčně 
navrženy tak, aby jejich geometrické uspořádání vyhovovalo požadavku na omezení délky 
dráhy elektronů v plynném prostředí. Pro detekci se užívají scintilační nebo polovodičové 
detektory. Plyn v komoře vzorku zajišťuje omezení nabíjecích jevů, proto scintilátor detektoru 
nemusí být pokoven, pokud kovová vrstva slouží pouze k odvedení elektrického náboje z jeho 
povrchu. Scintilační monokrystal s kruhovým otvorem o průměru stovek mikrometrů ve svém 
středu umožňuje průchod primárního svazku elektronů do komory vzorku a současně omezuje 
proudění plynů mezi prostory s různými tlaky. Pro zajištění co nejmenších ztrát elektronů 
primárního svazku jejich srážkami s plyny, a to zejména při použití vysokých hodnot tlaků 
v komoře vzorku, je nutné použít co nejmenší pracovní vzdálenost vzorku od clony. Pokud se 
tato vzdálenost zmenšuje a stává srovnatelnou s průměrem otvoru v scintilačním krystalu, 
potom při použití detektoru značná část zpětně odražených elektronů uniká otvorem ve 
scintilátoru do prostoru komory diferenciálního čerpání. V takovém případě je možná realizace 
a využití dalšího detekčního patra, umístěného v prostoru diferenciálního čerpání, které zajistí 
detekci i těchto zpětně odrážených elektronů.   [4] 

 

13 Profil současných stěžejních výrobců elektronových 
mikroskopů 

 
V následující tabulce jsou shrnuti současní výrobci a producenti elektronových mikroskopů 
které se mi podařilo nalézt na internetu. 

 

Tab. 2 – Shrnutí výrobců elektronových mikroskopů 

 Výrobce Stát Stránky výrobce 
1 FEI USA+Japan+ČR… www.fei.com 
2 Tescan ČR www.tescan.com 
3 Delong Instruments ČR www.dicomps.com 
4 ZEISS SRN+USA+ ČR… www.zeiss.com 
5 JEOL USA+RUS+ČR… www.jeol.com 
6 Philips USA+SWE+FIN www.philips.com 
7 Hitachi SRN+USA www.hitachi-hta.com 
8 BIO-RAD Slovinsko www.bio-rad.com 
9 WITec SRN+USA www.witec.de 
 
 
Výrobní profil jednotlivých firem se značně liší, podrobnější informace, produkty a další 
kontaktní místa lze nalézt na uvedených internetových stránkách. 
V následující kapitole se zaměřím na profil vybraných 3 stěžejních výrobců elektronových 
mikroskopů. 
 
Jedná se firmy: 
1. FEI, 
2. Tescan 
3. ZEISS 
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13.1  Profil fa. č.1 – FEI 

13.1.1 Obecný popis firmy: 
 
FEI Company je společnost zabývající se vývojem a výrobou elektronových mikroskopů, která 
byla založena ve městě Albuquerque v Novém Mexiku 4. dubna 1975. Společnost sídlí ve městě 
Redmond - Washington. FEI vyvíjí rastrovací a transmisní elektronové mikroskopy a mimo jiné 
také komerčně využitelný mikroskop s celosvětově největším rozlišením. Hlavní výzkumná 
střediska FEI sídlí v Severní Americe (Hillsboro – Oregon, USA) a v Evropě (Brno – Česká 
republika, Eindhoven – Nizozemí) a prodávají svá zařízení do více než 50 zemí celého světa. [8] 
 

13.1.2 Výrobní profil:  
 
FEI vyvíjí a vyrábí rastrovací elektronové mikroskopy typových řad Magellan, Quanta, Nova a 
Inspect a transmisní elektronové mikroskopy typových řad Morgagni, Tecnai a Titan. [8] 
 

13.1.3 Současný profil nabídky základních typů:  
 
Vyráběné typy skenovacích elektronových mikroskopů: 
 
Magellan XHR - je první přístroj, který nabízí rozlišení pod nanometr v celém rozsahu 
urychlovacího napětí od 1 kV do 30 kV, a tím vytváří novou kategorii výkonu pojmenovanou 
jako XHR SEM. Jeho výjimečný výkon při nízkém napětí dává extrémně vysoké rozlišení, které 
podává takové specifické informace o povrchu, které nejsou jednoduše dosažitelné jinými 
technikami. Využívá se především pro základní výzkum, zpracování a vývoj nových materiálů 
a sledování procesů. Poskytuje rychlé vysoce kontrastní zobrazování s rozlišením pod nanometr 
a s úplnou schopností analýzy velkých nebo vícenásobných vzorků včetně řezů.  
Výhody - unikátní konstrukce elektronové kolony integrující novou FEI patentovanou UC 
technoligií (snížení efektů chromatické aberace), vysoce stabilní platformou a nejnovějším 
piezolektrickým stolkem 100 mm motorizovaným v 5 osách. Integrovaný plasmový čistič 
a vymražovací zařízení s kapalným dusíkem zajišťuje čistotu vzorku.  [17] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 34: Magellan XHR [17] 
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Quanta - je nejmodernější nízkovakuový mikroskop se schopností dále snížit vakuum pro 
choulostivé vzorky. Analytické nástroje musejí vyhovět materiálům s velmi rozdílnými 
vlastnostmi, přičemž snímají více analytických dat v kratším čase. Řada Quanta™ je 
nejmodernější flexibilní řešení pro současné i budoucí diagnostické aplikace.  
Výhody - tři režimy zobrazení: – vysoké vakuum, nízké vakuum a ESEM™, což vyhovuje 
nejširší škále vzorků SEM. Řešen je tak, aby produkoval maximum dat – zobrazení 
a miroanalýza – ze všech možných vzorků, ať už s preparací nebo bez preparace. 
Nová vylepšená generace mikroskopů Quanta™ x50 se vyznačuje vylepšeným rozlišením 
obrazu a kontrastu díky novému nástroji zobrazování, jež lze také řídit dálkově.   [17] 
 

 
Obr. 35: Quanta [17] 

 
 

Nova - je ultra vysokorozlišovací skenovací elektronový mikroskop s autoemisním zdrojem, 
které jsou konfigurovány speciálně pro maximální zisk informací z nejširší škály vzorků až do 
úrovně nanometrů, který dramaticky rozšiřuje schopnosti svých předchůdců v charakterizaci při 
nízkém a velmi nízkém urychlovacím napětí, stejně tak jako analytické schopnosti: možnost 
zobrazení pod 100 V, vynikající BSE při nízkém napětí a rychlejší analýza. 
Výhoda -  motorizovaný stolek s posunem 50 mm v osách X, Y a  Z.  [17] 
 
 

 
Obr. 36: Nova [17] 
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Inspect - je rastrovací elektronový mikroskop se snadnou obsluhou schopný zkoumat širokou 
škálu materiálů a charakterizovat jejich strukturu a složení. Poskytuje veškerá data: povrchové 
a kompozitní obrázky lze kombinovat s analýzou prvků, čímž lze určit vlastnosti materiálů 
a jejich prvkové složení. K dispozici je mnoho volitelných položek, například decelerace 
svazku, jež přináší do SEM mikroskopů s wolframovým vláknem zcela novou dimenzi výkonu 
při nízkém kV. 
Využití k analýze - kovů a slitin (oxidace/koroze), leštěných řezů, magnetických a 
supravodivých materiálů, keramiky, umělých hmot, geologických řezů, minerálů, částic, 
porézního materiálu, vlákna. [17] 
 
 
 

 
Obr. 37: Inspect [17] 

 
Vyráběné typy transmisních elektronových mikroskopů: 
 
Morgagni 268(D) – je ideální volba pro svoje jednoduché ovládání, všestranné použití a 
vynikající kvalitu obrazu. Je vhodný zejména pro zkoumání biologických vzorků, nebo 
farmaceutických analýz.  
Výhody – při snímání je velmi rychlý a snadno ovladatelný. Možnost dálkového ovládání i přes 
internet je rovněž příjemnou inovací. [17] 
 

 
Obr. 38: Morgagni 268(D) [17] 
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Tecnai - je jeden z nejmodernějších přístrojů, který pracuje pod operačním systémem 
Windows XP a nabízí vysoký výkon s všestranností, vysokou produktivitu a se snadnou 
obsluhou. Veškerá příslušenství, která lze připojit na tyto systémy, např. STEM, CCD kamery, 
EDX a EELS detektory jsou zabudovány do uživatelského rozhraní. 
Využití - pochopení vlastností materiálů a buněk, morfologie, krystalová struktura, chemické 
složení, struktura styčných ploch, povrchy a vady. Také se osvědčil jako silná technika pro 
studium široké škály běžných a moderních materiálů, sloučenin, hybridů, tkání a buněčných 
složek.  
Výhody - kombinace vysokorozlišovacího 2D a 3D zobrazování jak při laboratorní teplotě, tak 
v kryogenních podmínkách, BF/DF STEM zobrazení, elektronové difrakce a mikroanalýzy. [17] 
 

 
Obr. 39: Tecnai [17] 

 
Titan - je nejmodernější vysokorozlišovací elektronový mikroskop pro studium dynamického 
chování chemických reakcí pod vlivem různých teplot a tlaků plynu v atomární úrovni. 
Inovativní technologie E-cell v pólovém nástavci čočky objektivu umožňuje provádět in situ 
S/TEM experimenty v  plynném prostředí se směsí až čtyř plynů s parciálním tlakem až 2 kPa 
(20 mbar, 15 torr). Tato jedinečná schopnost je kombinována s FEI technologií Cs korektoru a 
monochromátoru.  
Výhody -  je-li mikroskop přepnutý do režimu bez ETEM, má široké S/TEM rozlišení 
a specifikace rozlišení energie jako Titan  80-300 bez technologie ETEM. Je to tudíž flexibilní 
nástroj, který není určen výhradně pro in situ aplikace a je konstruován pro výjimečný výkon ve 
všech režimech TEM, STEM, energiově filtrovaného TEM (EFTEM), difrakce a EELS. Rozsah 
urychlovacího napětí je 80-300 kV.  [17] 

 
Obr. 40: Titan [17] 
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13.2 Profil fa. č.2 – TESCAN 
 

13.2.1 Obecný popis firmy: 

Společnost TESCAN, s.r.o. je ryze česká firma patřící mezi světové dodavatele přístrojové 
techniky a vědeckých zařízení. Značka Tescan si vybudovala svou pozici především díky vývoji 
a produkci rastrovacích elektronových mikroskopů a jejich aplikací pro nejrůznější účely. [18] 

 

13.2.2 Výrobní profil:  
 
Mezi hlavní předmět činnosti patří výzkum, vývoj a výroba laboratorní přístrojové techniky se 
zaměřením na skenovací elektronové mikroskopy typových řad VEGA, MIRA a INDUSEM.  
 

13.2.3 Vyráběné typy skenovacích elektronových mikroskopů: 
 
VEGA 3 – skenovací elektronový mikroskop s wolframovou žhavenou katodou, vybaven 
analytickou komorou s manipulátorem motorizovaným ve 3 osách, nabízen ve dvou variantách 
vakuového systému – vysokovakuová a s nastavitelným vakuem.  
Mezi hlavní jeho hlavní přednosti patří unikátní čtyřčočkový elektronově optický tubus VEGA 
na principu Wide Field Optics™, Čisté a rychle dosažitelné pracovní vakuum pomocí 
turbomolekulární a rotační vývěvy, motorizovaný eucentrický manipulátor (volitelně s 
odměřováním), široká nabídka prvotřídních detektorů Tescan, vhodné podmínky pro siultánní 
EDX a EBSD mikroanalýzu, intuitivní ovládání prostřednictvím software v operačním systému 
Windows™, automatizované nastavování mikroskopu a mnoho dalších automatizovaných 
funkcí, zabudovaná autodiagnostika s možností diagnostiky na dálku, nebo vzdálené řízení 
mikroskopu z počítačové sítě. [18] 

 
Obr. 41: VEGA 3 [18] 
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MIRA 3 - patří do kategorie mikroskopů s vysokým rozlišením. Je vybaven vysoce zářivou 
Schottkyho autoemisní katodou a pokročilou detekční technologií In-Beam pro získání vysoce 
hodnotných snímků i při nízkých urychlovacích napětích. 
Hlavní přednosti - Jedinečná tříčočková soustava Wide Field Optics™ s mezičočkou IML, 
nabízející celou řadu pracovních a zobrazovacích módů, volitelný detektor  In-Beam s 
detektorem umístěným v objektivové čočce pro dosažení vysokého rozlišení i při nízkých 
urychlovacích napětích, důmyslná konstrukce tubusu bez mechanických centrovacích prvků 
umožňuje plně automatizované seřízení přístroje, extra velká komora s robustním 
manipulátorem a širokými posuvy, důmyslný systém portů a přírub pro připojení celé řady 
detektorů a zařízení, Vysoký výkon při automatické analýze velkých ploch vzorku díky 
přesnému, plně motorizovanému manipulátorů, Komunikace s externími zařízeními či plné 
řízení externím softwarem pomocí TCP/IP rozhraní (např. automatická EDX analýza). [18] 

 
Obr. 42: MIRA 3 [18] 

 
INDUSEM – je model rastrovacího elektronového mikroskopu, určený pro průmyslové 
aplikace. Jedná se o výkonný systém postavený na platformě řady VEGA zasazený do robustní 
konstrukce a vybavený prostornou komorou k možnosti analýzy široké škály vzorků v rámci 
průmyslového provozu.  
Hlavní přednosti - snadné a intuitivní ovládáním EasySEM™ v kombinaci s detektorem EDX 
tvoří ideální a především rychlý nástroj pro kontrolu kvality během výrobního procesu, ovládání 
dále usnadňuje i možnost programovaní uživatelsky definovaných, plně automatických 
procedur. [18] 

 
Obr. 43: INDUSEM [18] 
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13.3  Profil fa. č3 - ZEISS 
 

13.3.1 Obecný popis firmy: 
 
Carl Zeiss AG je německá firma, vedoucí mezinárodní skupinou společností v oboru optiky a 
opto-elektroniky s celosvětovou působností. Patří mezi nejstarší firmy na světě podnikající v 
oboru optiky. Sídlem společnosti je Oberkochen. Společnost byla založena německým optikem 
Carlem Zeissem v Jeně roku 1846. [21] 
 

13.3.2 Výrobní profil:  
 
Společnost Caarl Zeiss vyvíjí a vyrábí především skenovací elektronové mikroskopy typové 
řady EVO MA a EVO LS. Dále transmisní elektronové mikroskopy typové řady LIBRA. [21] 
 

13.3.3 Současný profil nabídky základních typů:  
 
Vyráběné typy skenovacích elektronových mikroskopů: 
 
EVO MA (10,15,25) – Skenovací mikroskop EVO MA 25 je ideální volbou i pro nejnáročnější 
uživatele. Jeho vyšší komora je schopna uchopit vzorky vysoké více než 200 mm 
s motorizovaným pohybem v pěti osových stupních. Mikroskop umožňuje perfektně zobrazit i 
větší vzorky. Používá se v muzeích, při detekci stop policií, při výrobě aut, a prohlížení desek 
plošných spojů. 
Klíčové rysy – váha vzorku může dosahovat až 5kg, maximální průměr vzorku až 300 mm, 
činnost při vysokém i nízkém tlaku v komoře, vysoký jas světelného zdroje,  
Nové vlastnosti – motorizovaný pohyb manipulátorů ve 3 osách Z – 50 mm, X i Y – 130 mm, 
možnost dálkového ovládání přes počítač, podpora pro 2 komory. [21] 
 

 
Obr. 44: EVO MA 25 [21] 

 



40 
 

EVO LS (10,15,25) - EVO LS 15 je skenovací elektronový mikroskop, který slouží především 
pro analýzu v oblasti přírodních věd kvůli snadnému použití SmartSEM™ softwaru. Je vhodný 
zejména pro zobrazování zvířecích a rostlinných vzorků.   
Klíčové rysy – vysoký jas LAB6, paprsek BeamSleeve®. 
Nové rysy – možnost analýzy vzorků přes internet, motorizovaný pohyb manipulátorů ve 3 
osách Z – 50 mm, X i Y – 125 mm, vylepšené nízko kV zobrazení.  [21]   
 

 
Obr. 45: EVO LS 15 [21] 

 
Vyráběné typy transmisních elektronových mikroskopů: 
 
LIBRA (120 PLUS, 200 FE, 200 MC) 
Snímky z tohoto mikroskopu jsou na rozdíl od jiných velmi čisté a nezkreslené a mají původní 
velikost bodu. Je ideální pro STEM i EELS spektroskopii ve všech pracovních podmínkách. 
Jeho použití ve velmi jednoduché díky ideálnímu tvaru, který chrání jak úhlové tak prostorové 
zkreslení od zdroje k cíli. Mikroskop není omezen vyzařováním zdroje, protože je zdroje 
upraven Omega energetickým filtrem. [21] 
 

 
Obr. 46: LIBRA 200 MC [21] 
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14 Porovnání vybraných typů zvolených výrobců 
elektronových mikroskopů 

 

Tab. 3 – porovnání výrobců elektronových mikroskopů 
 

Výrobce ZEISS TESCAN FEI 
SEM EVO® LS 25 VEGA 3 SB Magellan 400L XHR 
provedení 

   
Rozlišení 3nm při 30 kV 3nm při 30 kV 0,8 nm při 15 kV 

10 nm při 3 kV 8 nm při 3 kV 0,8 nm při 2 kV 
Zvětšení 5x – 1000000x 6x – 1000000x 4x – 1000000x 
Urychlovací 
napětí 

200 V – 30kV 200 V – 30kV 50 V – 30kV 

Tlak 
v komoře 

10 – 3000 Pa 3 – 500 Pa  

Max. výška 
vzorku 

210 mm 30 mm 100 mm 

Elektronová 
traska 

Wolframové žhavené 
vlákno 

Wolframové žhavené 
vlákno 

Wolframové žhavené 
vlákno 

Komora 420 mm x 330 mm 160 mm x 120 mm 210 mm x 180 mm 
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15 Průzkum provozovaných elektronových mikroskopů v 
ČR 

 
Následující část práce obsahuje studii a průzkum prakticky instalovaných a provozovaných 
elektronových mikroskopů na území ČR. Cílem bylo zjistit, jaké typy elektronových 
mikroskopů jsou v naší republice používány, na kterých místech a ústavech, o jaké typy se jedná 
a k čemu jsou prakticky využívány. 
 

15.1 Elektronové mikroskopy na VŠB 
 

� Elektronový mikroskop č.1:  Řádkovací elektronový mikroskop PHILIPS XL-30, 
užívaný na Vysoké Škole Báňské – Technické univerzitě Ostrava: 
 
 

 

Obr. 47: PHILIPS XL-30 [15] 

 
 

� Elektronový mikroskop č.2: Mikroskop atomárních sil ExplorerTM firmy Thermo 
Microscopes, užívaný na Vysoké Škole Báňské – Technické univerzitě Ostrava: 

 

 
Obr. 48: ExplorerTM [8] 

Tab. 3 – parametry PHILIPS XL-30 1 

Urychlovací 
napětí 

0,2 kV - 30 kV 

Rozlišení  
1 kV 

2,5 nm 

Rozlišení  
30 kV 

3,5 nm 

Zvětšení 15x – 800 000x 
Manipulátor 
 

X,Y 50 mm 
Z 8mm 
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� Elektronový mikroskop atomárních sil č.3: SolverNEXT, firmy NTMDT, užívaný na 

Vysoké Škole Báňské – Technické univerzitě Ostrava: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Obr. 49: SolverNEXT [16] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 4 - parametry SolverNEXT 1 

Urychlovací 
napětí 

1 kV - 25 kV 

Rozlišení  
25 kV 

2,5 nm 

Zvětšení 5x – 750 000x 
Hmotnost 
vzorku 

100 g – 3 kg 

Oblast 
snímání 

100µm x 100µm 
x 10 µm 
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15.2 Elektronové mikroskopy v České republice 
 
V rámci průzkumu se mi podařilo zjistit, že na území české republiky jsou provozované 
elektronové mikroskopy v následujících ústavech a organizacích: 
 
Tab. 5 – Shrnutí ústavů a organizací vlastnících elektronové mikroskopy 
 
 Ústav Město Elektronové mikroskopy 
1 Ústav molekulární genetiky 

Akademie věd ČR 
Praha Tecnai T20 

2 Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR Praha  
3 Ústav fyziky plazmatu AV ČR Praha zeiss EVO 15 
4 Vysoká škola chemicko-

technologická 
Praha  

5 společné pracoviště Akademie 
výtvarných umění v Praze a Ústavu 
anorganické chemie AV ČR, v.v.i. 

Praha  

6 Ústav přístrojové techniky AV ČR Brno  
7 Masarykova univerzita - 

Přírodovědecká fakulta 
Brno  

8 Univerzita obrany Brno Tescan VEGA 5135 
9 Ústav fyziky materiálu AV ČR Brno Philips CM12, JEOL 6460 
10 Výzkumný ústav veterinárního 

lékařství, v.v.i. 
Brno  

11 Technická univerzita v Liberci Liberec  
12 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad 

Labem 
Ústí nad 
Labem 

VEGA II LSU 

13 Biologické centrum AVČR - 
Parazitologický ústav 

České 
Budějovice 

JEOL JEM-1010, Delong LVEM-5, 
JEOL JSM-6300, JEOL JSM-7401F 

14 Univerzita Palackého v Olomouci Olomouc JEOL JEM 2010, TESLA BS 340 
15 Ústav anorganické chemie AV ČR Husinec  
16 Výzkumný ústav kovů 

 
Panenské 
Břežany 

 

17 Laboratoř tkáňového inženýrství Dolní 
Dobrouč 

Tescan VEGA II LSU 

18 Botanický ústav AV ČR Průhonice FEI Quanta 200 
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15.2.1 Praha 
 

• Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR 
 

� V současnosti jeden z nejdokonalejších biologických prozařovacích elektronových 
mikroskopů v České republice – Tecnai T20, užívaný v Ústavu molekulární genetiky 
Akademie věd ČR v Praze: 
 

 
 

Obr. 50: Tecnai T20 [17] 
 
 

• Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR 
 

• Ústav fyziky plazmatu AV ČR 
 

� Skenovací lektronový mikroskop zeiss EVO, užívaný v Ústavu fyziky plazmatu AV 
ČR v Praze: 
 
 

 
 

Obr. 51: Zeiss EVO 15 
 
 

• Vysoká škola chemicko-technologická 
 

Tab. 6 - parametry ZEISS EVO 15 

Urychlovací 
napětí 

1 kV – 30 kV 

Rozlišení  
30 kV 

4,5 nm 

Zvětšení 5 x – 1000 000 x 
Rozmezí 
tlakku 

10 Pa - 400 Pa 

Komora 365mm  x 275mm  
Pohyb 
manipulátorů 

X = 125mm 
Y = 125mm 
Z = 50mm 
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• společné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze a Ústavu anorganické chemie 
AV ČR, v.v.i. 

15.2.2 Brno 
 

• Ústav přístrojové techniky AV ČR 

 
• Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta 

 

• Univerzita obrany 
 

� Elektronový mikroskop Tescan VEGA 5135, užívaný na Univerzitě obrany v Brně: 
 

 

 
Obr. 52: Tescan VEGA 5135 [18] 

 
• Ústav fyziky materiálu AV ČR 

 
� Transmisní elektronový mikroskop Philips CM12, užívaný v Ústavu fyziky materiálu 

AV ČR: 
 

 
Obr. 53: Philips CM12 [17] 

Tab. 7 - parametry VEGA 5135  

Urychlovací 
napětí 

200 V -  30 kV 

Rozlišení  
30 kV 

3 nm 

Zvětšení 4x - 1 000 000x 
Komora 230 mm x 148 mm 
Rastrovací 
rychlost 

20ns - 10ms 
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� Řádkovací elektronový mikroskop JEOL 6460, užívaný v Ústavu fyziky materiálu AV 
ČR: 
 

 
 

Obr. 54: JEOL 6460 [12] 
 
 

• Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. 

15.2.3 Liberec 
 

• Technická univerzita v Liberci 

15.2.4 Ústí nad Labem 
 

• Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
 

� Rastrovací elektronový mikroskop VEGA II LSU, užívaný na Univerzit2 J. E. 
Purkyněho v Ústí nad Labem: 
 

 
Tab. 8 - parametry VEGA II LSU  

 
 

Obr. 55: VEGA II LSU [19] 
 

Urychlovací 
napětí 

200 V -  30 kV 

Rozlišení  
30 kV 

3 nm 

Zvětšení 4x - 500,000x 
Proud sondy 1pA - 2µA 
Komora 230 mm x 135 mm 
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15.2.5 České Budějovice  
 

• Biologické centrum AV ČR - Parazitologický ústav 
 

� Transmisní elektronový mikroskop JEOL JEM-1010, užívaný na Biologickém centru 
AV ČR, v parazitologickém ústavu v českých Budějovicích: 

  

    

 

 

 

 

 

Obr. 56: JEOL JEM-1010 [12] 

 

� Transmisní elektronový mikroskop Delong LVEM-5, užívaný na Biologickém centru 
AV ČR, v parazitologickém ústavu v českých Budějovicích: 

Tab. 9 - parametry LVEM-5  

 

 Obr. 57: Delong LVEM-5 [20] 

Urychlovací 
napětí 

5 kV 

Rozlišení  
5 kV 

2,5 nm 

Zvětšení 8x - 650,000x 

Katoda W-ZrO 
Vakuum  10-7 Pa 
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� Skenovací Elektronový mikroskop JEOL JSM-6300, užívaný na Biologickém centru 
AV ČR, v parazitologickém ústavu v českých Budějovicích: 

 

Obr. 58: JEOL JSM-6300 [12] 

 

� Skenovací Elektronový mikroskop JEOL JSM-7401F, užívaný na Biologickém centru 
AV ČR, v parazitologickém ústavu v českých Budějovicích: 

 

 

Obr. 59: JEOL JSM-7401F [12] 
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15.2.6 Olomouc 
• Univerzita Palackého v Olomouci 

 
� Transmisní elektronový mikroskop JEOL JEM 2100, užívaný na Univerzitě Palackého 

v Olomouci: 

 
Obr. 60: JEOL JEM 2100 [12] 

 
� Skenovací elektronový mikroskop TESLA BS 340, užívaný na Univerzitě Palackého 

v Olomouci: 
 

 
Obr. 61: TESLA BS 340 [8] 

 

15.2.7 Husinec 
 

• Ústav anorganické chemie AV ČR 

15.2.8 Panenské Břežany 
 

• Výzkumný ústav kovů 
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15.2.9 Dolní Dobrouč 
 

• Laboratoř tkáňového inženýrství 
 

� Elektronový mikroskop Tescan VEGA II LSU, užívaný v laboratoři tkáňového 
inženýrství v Dolní Dobruči: 

 
Obr. 62: TESCAN II VEGA LSU 

15.2.10 Průhonice 
 

• Botanický ústav AV ČR 
 

� Skenovací elektronový mikroskop FEI Quanta 200, užívaný v Botanickém ústavu AV 
ČR v Průhonicích: 
 

 
 Obr. 63: FEI Quanta 200 [17] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 10 - parametry Quanta 200  

Urychlovací 
napětí 

200 V – 30 kV 

Rozlišení  
30 kV 

2,5 nm 

Zvětšení 20 x - 1000000 x 
Proud sondy 2 µA 
Komora 284mm x 379mm  
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16  Závěr 
 

V průběhu sběru podkladů a samotného zpracovávání bakalářské práce jsem se seznámil 
s vývojem elektronových mikroskopů a nemalých zásluhách českých vědců na jejich rozvoji. 
Kapitola fyzikální principy i provedení elektronových mikroskopů jsou popsány tak, aby byly 
snadno pochopitelné a zpracované v dostatečném rozsahu.  Princip transmisních mikroskopů  
byl jednoznačný, zato u prozařovacích elektronových mikroskopů jsem uvedl i některé zvláštní 
typy jako například mikroskopii skenující sondou, mikroskopii atomárních sil a skenující 
tunelovou mikroskopii. Ve stavové studii výrobců elektronových mikroskopů jsem se zabýval 
pouze významnými výrobci jak z České republiky tak i zahraničních. Zjistil jsem, že 
elektronové mikroskopy jsou v České republice velmi rozšířené a používají se na řadě pracovišť 
jak v ústavech patřících do akademie věd tak i na nejrůznějších vysokých školách. Díky 
elektronovým mikroskopům vědci mohou nahlédnout do mikrosvěta, proto je jejich vynález 
právem považován za jeden z nejdůležitějších vynálezů 19. Století. V dalším vývoji práce bych 
se mohl například věnovat návrhu čočky pro jeden vybraný elektronový mikroskop.     
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