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Vývoj „světelných“ mikroskopů
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SM – zvětšení (základní informace)
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Zvětšení mikroskopu
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Rozlišovací mez SM



Fluorescenční  mikroskopie-

základy a realizace

Fluorescence v prošlém a odraženém světle

excitační filtr (propouští jen  požadovanou 

přes preparát)

bariérový filtr (potlačení nebo absorpce 

excitační , propouští jen emisní  na detektor)

dichroické zrcadlo (filtr odrážející excitační 

a propouštějící emisní )



Laserová konfokální mikroskopie –

LSCM - (základní idea z r. 1957 - Marvin Minski)

http://www.olympusconfocal.com/java/confocalsimulator/index.html

http://www.olympusconfocal.com/java/confocalsimulator/index.html


Elektronová mikroskopie

 Transmisní elektronová mikroskopie 

(TEM a HRTEM)

 Skenovací elektronová mikroskopie 

(SEM a eSEM-“environmentální“ s 

volitelným vakuem) 



Transmisní elektronová mikroskopie

Transmisní

Elektronový

Mikroskop



Urychlené elektrony jako vlna ve 

vakuu

h

E
f 

Pohybující se elektron o energii E a hybnosti p má podle Lui de Broglieho 

teorie vlnovou povahu; tedy chová se jako vlna o:

frekvenci                               a       vlnové délce                   , kde h je 

Planckova konstanta
vm

h

e.


Pro vlnovou délku elektronu odvodíme vztah

V praxi pro výpočet  při známé hodnotě U V

Příklad: 

U= 10 kV   = 0,01226 nm

U= 100 kV   = 0,0037 nm
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Atomy stejného druhu v různě orientované krystalické mříži

(v případě levého obrázku, prochází elektrony snadněji)

Kontrast v obraze závisí mimo jiné na:

• orientaci krystalů v látce,

• na průměrném protonovém čísle atomů preparátu, 

• na hustotě látky (počtu atomů v krystalické mříži).

Pro transmitované  elektrony: 

v případě obrázku vlevo bude obraz světlejší než v případě obrázku vpravo

Elektrony procházející 

preparátem



Čtyři základní stavební  a funkční prvky elektronového 

mikroskopu:

 zdroj elektronů (elektronové dělo),

 elektromagnetické čočky,

 preparátový stolek (držák, goniometr),

 vakuový systém.

Elektronové dělo

Preparátová 

komůrka
Systém 

elektromagnetických 

čoček a clon

Luminiscenční stínítko

Konstrukce TEM



kondenzor

• fokusuje elektronové paprsky na    

preparát

• promítá křižiště elektronové trysky na 

preparát 

• zajišťuje jeho homogenní a intenzivní 

ozáření)

objektiv

• je určen k tvorbě obrazu (faktor zvětšení 

50 –100x)

projektiv

• je tvořen dalšími čočkami, které určují 

výsledné zvětšení TEM a „promítají“ obraz 

na stínítko

Součástí elektronoptického systému v tubusu jsou clony: 

• Clona kondenzoru odcloní mimoosové  elektronové svazky

• Aperturní clona (součást objektivu) určuje aperturu elektronového  

svazku „paprsků“

Konstrukce TEM – tubus TEM



EM potřebuje vakuum:

• ve vzduchu je elektron absorbován, 

(dosah elektronového svazku EM ve vzduchu je max. 1 m)

• elektronové dělo musí být izolováno vakuem (vzduch není 

dobrý izolant),

• vzduch obsahuje molekuly O2, N2, CO2 a hydrokarbonáty, 

které způsobují kontaminaci tubusu a vzorku.

Vakuový systém EM je tvořen řadou

ventilů  spojených s vývěvami

Běžné hodnoty tlaku 

atmosférický tlak  0,1 MPa (105 Pa)

tlak v kosmickém prostoru   10-7 Pa

Vakuum v preparátové komůrce 10-5 Pa 

 Vakuum v prostoru katody  10-5 Pa (pro 

LaB6), 10-7 Pa (FEG)

 Vakuum v prostoru stínítka 10-3 Pa (je 

zde film pro záznam obrazu)

Konstrukce TEM – vakuový 

systém



Příklad: dva typy elementárních buněk
dvě roviny (vzdálenost rovin 1/2 délky elementární buňky) čtyři roviny (1/4 el.buňky)

Pro horizontální směr:

Pro dvě roviny – reciproká vzdálenost = 2 (dva body ve dvojnásobné vzdálenosti od středu), 

Pro čtyři roviny – reciproká vzdálenost = 4 (čtyřnásobná vzdálenost od středu)  

Při započítání ostatních  směrů dostaneme 3D síť mřížových bodů

1. pro identifikaci krystalů,

2. pro stanovení orientace krystalu.

Difrakční obrazec vzniká v obrazové ohniskové rovině objektivu 

(podobnost se SM) – projektiv je pro sledování obrazu zaostřen 

na rovinu obrazu vytvořeného objektivem. Pro studium 

difraktogramů je nutné přeostřit Pr na OOR. 

Difraktogram Si difraktogram Si3
(hexagonální symetrie)

TEM   jako   difraktograf



Splnění několika podmínek:

1. náklon vzorku tak, aby umožnil průchod elektronového svazku podél 

uspořádaných atomů (viz. obrázek atomů v mřížce),

2. použití apertury s velmi malým průměrem pro dosažení úzkého 

elektronového paprsku,

3. zpravidla se používá vyšší urychlovací napětí (nad 300 kV).

 

TEM obraz atomů Si s vysokým rozlišením

vzdálenost mezi atomy (bližšími) 0,14 nm

skutečná struktura (vlevo nahoře)
 

Azbestová vlákna na síťce     struktura azbestu s vysokým rozlišením

HRTEM - elektronová mikroskopie 

s vysokým rozlišením



HRTEM 

(High Resolution Transmission Electron Microscopy)



Hlavní cíl:

Získat morfologickou informaci (reprodukovatelným způsobem) se snahou 

potlačit jakékoliv artefakty preparátu.

Tenká transparentní fólie – pro zachycení ultratenkých řezů tkání nebo 

suspenze částic

uhlíková fólie – 20 až 50 nm, 

plastická fólie (Formvar ředěný v etylendichloridu 0,5%) – 20 nm

Podmínka: stabilita při prozařování elektrony, nízká zrnitost, kontrast 

porovnatelný se vzorkem.

Příprava plastické fólie je snadnější než čisté C vrstvy (pro HRTEM je 

vhodnější C fólie)
Síťka pro TEM

– pevná podpora pro fólie (řezy) 

vyrobená z Cu 

(antiferomagnetikum)

Označení MESHMesh 100 (100 čar/palec) Mesh 400

Příprava preparátů pro TEM



Vrstvou o tloušťce 100 nm (biologický preparát o  = 1 

g.cm-3) prochází 50 % elektronů při UN = 50 kV 

není možné pozorovat celé buňky.

Obvyklá tloušťka tenkého řezu 50 nm.

Pro řezání musí být tkáň speciálně připravena:

 odběr tkáně (krájení v kapce fixáže na polyetylénu) 

nebo buněk (přímo do fixativa)

 fixace

 odvodnění

 kontrastování

 zalití do bločků

 krájení 

Příprava preparátů pro TEM

Ultratenké řezy



Transmisní elektronové mikroskopy

v RCPTM
JEM 2010 (JEOL)                                           FEI TITAN 



Skenovací elektronový mikroskop



Signály a jejich detekce



Možnosti zobrazení-kontrast

Kontrast v režimu odražených elektronů            kontrast v režimu sekundárních elektronů

Napěťový kontrast                                                          magnetický kontrast



Environmentální elektronový mikroskop



SPM – Scanning Probe Microscopy
1981 – STM  – Skenovací tunelovací mikroskopie

Gerd Binnig   Heinrich Rohrer
konstrukce STM 

(Scanning Tunneling Microscope)

1986 Nobelova cena

1986 – AFM (Atomic Force Microscopy)

Mikroskopie atomárních sil

1987 – do současnosti – další klony využívající princip přesného 

polohování a těsného přiblížení sondy k povrchu

Mikroskopie skenující sondou

http://www.nanoworld.org/museum/binnig.jpg
http://www.nanoworld.org/museum/binnig.jpg
http://www.nanoworld.org/museum/rohrer.jpg
http://www.nanoworld.org/museum/rohrer.jpg


– umístění mechanické sondy do blízkosti povrchu vzorku   

– řízení pohybu ve směru x – y, z signálem zpětné vazby 

piezoelektricky (rozlišení 10-10 m)

Princip mikroskopických technik 

využívajících  skenující sondu



Pravděpodobnost průchodu energetickou

bariérou (tunelování) 
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obraz povrchu je dán rozložením vlnové funkce atomů

Si (111),10x10 nm

Režim konstantní výšky
• rychlejší

• vhodný pro hladké povrchy

Režim konstantního proudu
• časově náročnější měření

• přesnější pro členité povrchy

Podmínka: ostrý vodivý hrot a vodivý vzorek 

Skenovací tunelovací 

mikroskopie - STM

http://www.ntmdt.com/spm-principles/view/constant-current-mode

http://www.ntmdt.com/spm-principles/view/constant-height-mode

http://www.ntmdt.com/spm-principles/view/constant-current-mode
http://www.ntmdt.com/spm-principles/view/constant-height-mode


mapování  atomárních sil
• odpudivé síly elektrostatické

• přitažlivé síly Van der Waalsovy

graf závislosti celkové síly na hrot

• kontaktní režim
F  10-7 N – režim konstantní síly

d  1 nm – tuhé vzorky

• nekontaktní režim
FW  10-12 N, d  100 nm, 

raménko  kmitá  s fr 200 kHz

– měkké, pružné (biologické) vzorky

• poklepový režim 

Mikroskopie  atomárních  sil 

(AFM)



detector

electronics

split

photodiode

detector

laser

feed back loop
controller

electronics

scanner

cantilever and tip

sample

Figure 1 : Principle and technology of atomic

force microscopes

 (schema Digital Instruments)

Schéma detekce 

v kontaktním režimu

typický hrot

kontaktní režim
F  10-7 N – režim konstantní síly

d  1 nm 

zejména vhodné pro tuhé vzorky

Kontaktní režim AFM

http://www.ntmdt.com/spm-principles/view/constant-force-mode

http://www.ntmdt.com/spm-principles/view/constant-force-mode


typický hrot

s poloměrem  5 až 10 nm

•nekontaktní režim           

•poklepový režim 
FW  10-12 N, d  100 nm, 

raménko  kmitá  s fr 200 -400 kHz

– měkké, pružné (biologické) vzorky

Schéma detekce v 

bezkontaktním a poklepovém režimu

http://www.ntmdt.com/spm-principles/view/non-contact-mode

http://www.ntmdt.com/spm-principles/view/semicontact-mode

http://www.ntmdt.com/spm-principles/view/non-contact-mode
http://www.ntmdt.com/spm-principles/view/semicontact-mode


Mikroskopie   magnetické   síly
(MFM – Magnetic  Force  Microscopy)

Systém pracuje v NK režimu –
rezonanční frekvenci raménka 

ovlivňuje změna magnetického pole 
(magnetická síla) vzorku 

1. informace o topografii
2. informace o magnetických      

vlastnostech povrchu. 

MFM mapování domén v magnetických materiálech

změna magnetického pole 
zviditelněná v MFM (magnetické 

domény v oblasti 8 x 8 m)

MFM obraz  harddisku v oblasti 30x30µm
http://www.ntmdt.com/spm-principles/view/ac-mfm

http://www.ntmdt.com/spm-principles/view/ac-mfm


Mikroskopie skenující sondou (SPM)

NTEGRA Aura (NT-MDT) 
Scanning Probe Microscope (SPM) je univerzální 

přístroj pro 3D analýzy povrchu a jeho vlastností 

v mikro a nanometrové škále.

V závislosti na použitém režimu může mapovat 

topografii (AFM), tření (LFM), magnetické 

vlastnosti (MFM) apod. 

Použití pro měření distribuce částic, morfologii 

částic, drsnost povrchu a měření magnetických 

vlastností nanočástic

Režimy: kontaktní a nekontaktní AFM, MFM, LFM, PFM, EFM, SCM, F-

d spektroskopie 

Rozsah skenování:100 µm × 100 µm × 10 µm (skenování hrotem),

10 µm × 10 µm× 4 µm (skenování vzorkem)


