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Bevezetés 
Jelen előadássorozat nem követeli meg, hogy a hallgatóság alapvetően ismerje a hagyományos transzmissziós 

(TEM) és pásztázó (SEM) elektronmikroszkóp felépítését és működését, valamint ismerje a röntgen analitika alapjait, 
mindazonáltal kerüli az átlapolást a meglevő TEM és SEM jegyzettel. Így most főleg arra koncentrálunk, mi a 
különbség felépítés, működés és a nyerhető információ tekintetében a hagyományos TEM (CTEM) illetve SEM 
valamint a pásztázó transzmissziós elektronmikroszkóp (STEM) illetve tágabban az analitikai elektronmikroszkóp 
(AEM) között. A TEM és SEM előadások és jegyzetek jelen jegyzethez képest kiegészítő információt tartalmaznak, 
egymás mellett (ismétlések nélkül) tanulmányozhatók. 

 
0.1 ábra: Ge réteg Si hordozón, SiO2 fedőréteggel. A bal oldali hagyományos nagyfeloldású fáziskontrasztú 
TEM képen a kristályszerkezetnek megfelelően az atomi oszlopok látszanak. Ezen a Si és Ge rétegek nem 
különülnek el, mivel azonos szerkezetűek. Csak a fedő SiO2 réteg eltérő szerkezete ad erősen eltérő (világos) 
kontrasztot. A jobb oldalon látható keresztmetszeti Z-kontrasztú kép ellenben az azonos szerkezetű részben jól 
elkülöníti az eltérő rendszámú elemekből álló atomi oszlopokat.  

Az AEM legfőbb jellemzője, hogy rendkívül lokális analitikai jellegű információ nyerhető vele. Ez azt jelenti, hogy 
a CTEM-ben megszokott határolt területű diffrakciónál jobb lokalitással (<0.5 µm) határozható meg a minta szerkezete 
illetve összetétele. Ehhez a CTEM-ben használt szokásos (közel párhuzamos) megvilágítás helyett az elektronsugarat 
kis foltba kell tudni a mintára fókuszálni. Általános értelemben tehát a mikrodiffrakció illetve konvergens sugaras 
elektrondiffrakció (CBED) is az analitikai elektronmikroszkópia tématerületébe tartozik, noha nem ad közvetlen 
összetételi információt. A fókuszált (tehát konvergens) sugár használata hasonló a SEM-hez. Az AEM-ben azonban a 
jobb elektron optika miatt az elérhető legkisebb foltméret kedvezőbb, a minta pedig vékony, szemben a SEM-ben 
általában vizsgált tömbi mintákkal. A TEM-el közös, hogy vékony mintát vizsgál illetve az, hogy 100 keV feletti 
gyorsító feszültséget alkalmaz. 
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0.2 ábra: CeO-Ni átmeneten felvett EELS spektrumok 8 Ĺ lépésenként. Jól elkülönülten látható az O K éle 
valamint a Ni L és Ce M éleihez tartozó fehér vonalak. Lásd még az 1.16 ábrát is.  

A tipikus AEM-ben három további eszköz: a pásztázó feltét, a röntgen analizátor, illetve az elektron energia 
veszteségi analizátor (EELS) legalább egyike megtalálható. A fejlesztés oldaláról megközelítve az AEM készülékek két 
csoportba sorolhatók. Egyrészről a TEM-et látták el sugár-összehúzási és kamerahossz változtatási valamint pásztázási 
lehetőséggel illetve egészítették ki az analitikai feltétekkel (EDS, EELS). (Ez az ú.n. TEM/STEM.) Másrészről 
kifejlesztették a kizárólag pásztázásra szánt STEM-et ("dedicated STEM", DSTEM). Ez utóbbinak a minta után 
nincsenek is lencséi, így a hagyományos TEM üzemmódban nem is képes működni. A TEM leképezés elvesztéséért 
cserébe a DSTEM lényegesen jobb felbontású és érzékenységű analízist, valamint szennyezésmentes környezetet nyújt. 
(Az újabb DSTEM-ekben megjelent minta utáni lencsék csak kamera-hossz változtatásra használatosak a CBED-nél.) 
Az AEM fő alkalmazási területe a nagyon nagy térbeli felbontású összetétel-érzékeny leképezés és lokális összetétel-
meghatározás. A DSTEM kizárólag téremissziós ágyúval (FEG) készül. A TEM/STEM készülékek hosszú ideig csak 
termikus W illetve LaB6 katóddal készültek, újabban ezek is megjelentek FEG-vel (illetve Schottky-katóddal). Ezen 
készülékekkel nagyfeloldású fáziskontrasztú képekből (HREM) illetve mikrodiffrakcióval nyert szerkezeti információk 
kombinálhatók az átlagrendszám atomi léptékű változását tükröző ú.n. Z-kontrasztú képekkel illetve elemspecifikus 
analitikai eredményekkel. Ilyen módon egy atomsík távolságon belül megállapítható, hogy egy fázishatár (interface) 
éles-e (abrupt) vagy atomi léptékben történt-e diffúzió. Erre mutat példát a 0.1 ábra. A bal oldali képen a nagyfeloldású 
fáziskontraszt nem különíti el a Si-ot a rá epitaxiálisan növesztett Ge-tól annak ellenére, hogy az egyes atomi oszlopok 
jól azonosíthatóak rajta. Csak a réteg tetején lévő, szerkezetileg is eltérő SiO2 réteg kontrasztja különböző. Ezzel 
szemben a jobb oldali ábra ú.n. rendszám-kontrasztú, vagy más szóval Z-kontrasztú kép ugyanarról a területről. A csak 
nagy szögben szóródott elektronokat detektáló gyűrű alakú detektor ("high angle annular dark field detector" ; 
HAADF) jelében a fononokon szóródás inkoherens jele az uralkodó összetevő és ez az atomi oszlopok rendszámát 
tükrözi. Ezen jól elkülönül a szerkezetileg azonos, ám rendszámban eltérő Si és Ge réteg. Ilyen képek 0.2 nm-es 
sugárátmérővel készülnek, a legújabb DSTEM-ek pedig 0.14 nm sugárátmérőt ígérnek. 

A párhuzamos detektálású EELS (PEELS) arra is képes, hogy elemspecifikusan kimutassa egy atomi síktávolságon 
belül az összetétel változását, megerősítve az átmenet élességére a Z-kontrasztú képből levont következtetést. (Lásd 0.2 
ábra és 1.16 ábra.) 
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0.3 ábra: Különálló urán atomok leképezése ADF detektorral a STEM-ben. A néhány perc időkülönbséggel 
készült két felvételen látható amint a kép közepén levő atomok éppen egy hatszöges elrendezést vesznek fel.  

 

A Z-kontrasztú képen (0.3 ábra) még egyes nehéz atomok mozgását is nyomon követhetjük megfelelően választott 
vékony, könnyű hordozón (katalízis modellanyagok tipikus vizsgálati elrendezése). A hetvenes évekből származó 
képen urán atomokból egy hatszöges struktúra kialakulása figyelhető meg a néhány perc különbséggel ugyanarról a 
helyről készült két felvételen. 

Kedvező körülmények között egyetlen atom azonosítása, kimutatása is lehetséges ("single atom detection") DSTEM 
és PEELS segítségével. Minőségi (kvalitatív) röntgen analízis pedig már a legújabb FEG TEM/STEM készülékeken is 
rutinszerűen végrehajtható 0.5 nm felbontással (lásd 0.4 ábra). 

A csak pásztázásra szánt STEM készülékekkel az egyes atomoknak EDS-el történő elemspecifikus azonosítása is a 
nagyon közeli jövőre várható. A 0.5 ábrán Cliff és Lorimer a megjelenési év függvényében ábrázolta az egyes AEM-k 
által detektálható atomok legkisebb számát. Ezen ábrán az extrapolálás napjainkra jelzi az egyetlen atom azonosítását. 
Ezt a már működő új VG HB601 készüléktől remélik. 

0.4 ábra: Fél nm-es átmérőjű 
sugárral egymástól 1 nm-re levő 
pontok analízise FEG-vel 
felszerelt TEM/STEM-ben. Jól 
látható, hogy az Al-Cu-Mg-Ag 
ötvözetben a kb. 2 nm széles 
precipitátum szélein, a 
precipitátum-mátrix 
határfelületen dúsul fel az Ag.  
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0.5 ábra: Az elektronsugaras mikroanalitikai technikákkal elérhető minimálisan detektálható atomok száma az 
évek függvényében: minden detektálási határt az azt lehetővé tevő készülék megjelenésének événél tüntettünk 
fel. Vékony mintánál a minimális sugárátmérő által meghatározott térfogat szabja meg az összes gerjesztett 
atom számát. Ezeknek kb. egy ezrelékét tudjuk detektálni feltéve, hogy az intenzitás elegendő hozzá. Látható 
az extrapolálásból, hogy az egyetlen atom detektálása a 90-es évek közepére, azaz napjainkra várható.  

Ugyanezen készülékekkel a lokális összetétel mennyiségileg is meghatározható (optimális esetben) 2-10 %-ot 
megközelítő relatív pontossággal, persze szerényebb térbeli felbontással. A növekvő információmennyiséghez tartozó 
rosszabb térbeli felbontás a jobb statisztikájú jelhez szükséges nagyobb sugáráram és így vastagabb sugár 
következménye. Az egyes sugárátmérőkhöz tartozó sugáráram látható a 0.6a ábrán egy olyan FEG TEM/STEM 
készülékre, amelynek a legkisebb sugárátmérője 0.4 nm. Látható, hogy az utolsó 0.1 nm lefaragása igényli a 
legnagyobb sugáráram csökkenést. 
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0.6 ábra: a/ Az elérhető sugáráram és az ehhez tartozó minimális sugárátmérő összefüggése egy modern 
300 keV-es FEG TEM/STEM készüléken. Látható, hogy a minimális kb. 4 Ĺ-höz már nagyon kis sugáráram 
tartozik. b/ Hasonló összefüggés egy 200 keV-es készülékre FEG és LaB6 ágyúk használata esetén. A FEG 
előnye szembeötlő, ha a legjobb térbeli felbontásra van szükségünk. c/ Az előző összehasonlítás kiterjesztése a 
nagyságrendekkel nagyobb áramok tartományára. Látható, hogy ha gyengébb térbeli felbontás is elég és nagy 
áramra van szükségünk, a FEG nem versenyképes a hagyományos katódokkal.  

A 0.5 nm körüli lokalitás illetve a nagyon kis vizsgálható (10-18 g) illetve detektálható anyagmennyiség (egyes 
atomok) ellenére az AEM nem igazán nyomelem analitikai módszer. A nyomelem meghatározáson ugyanis a vizsgált 
térfogaton belül nagyon kis koncentrációk mérését értjük. Az AEM-ben tipikusan 0.1 tömeg % feletti koncentrációk 
mérhetőek, bár Leapman és Newbury beszámolt 10 atomi ppm detektálásáról is EELS-el 10 nm körüli felbontással. A 
0.7. ábra a detektálható legkisebb koncentráció és a térbeli feloldás kapcsolatát mutatja néhány általánosan használt 
analitikai módszerre. Az ábra sematikus, csak hozzávetőleges ökölszabályként akarja szemléltetni a módszerek 
alkalmazási korlátait. Ilyen ökölszabályok segíthetnek az előzetes tájékozódásban, amikor problémánkhoz szóba jövő 
vizsgálati módszert akarunk választani. 
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Az analitikai elektronmikroszkópiáról elmondhatjuk, hogy a fázisok és alkotóelemek nanométer (de jellemzőbben 
tíz nm) skálán történő azonosítására alkalmas, esetenként az atomi léptékű analízist is lehetővé teszi. Ilyen módon 
számtalan anyagtudományi probléma megoldásához használható, hiszen számos jelenség megértéséhez ebben a 
léptékben kell az összetételt és szerkezetet meghatározni. Egy jól felszerelt analitikai elektronmikroszkópban egy 
készüléken belül valósítható meg a rácsszerkezet és hibaszerkezet leképezése, a háromdimenziós kristályszerkezet 
feltárása, a lokális atomi összetétel meghatározása illetve a kémiai valamint kristálytani környezetre vonatkozó 
információ nyerése. Hasonlóan a SEM-hez, az egyes üzemmódok lehetővé teszik egyetlen kis térfogat pontszerű 
analízisét vagy a kiválasztott tulajdonságok egy- illetve kétdimenziós eloszlásának tanulmányozását (vonalprofil illetve 
kép). Ellentétben a SEM-el (és még a hagyományos TEM-en is túlmenően) esetenként a mintakészítés az egyik 
legkritikusabb kérdés. Az atomi léptéket megközelítő analízis illetve leképezés csak rendkívül vékony (1-2 nm vastag) 
mintákon lehetséges, hasonlóan az igazán nagyfeloldású elektronmikroszkópiához. (Z-kontrasztú kép készíthető 1 
nagyságrenddel vastagabb mintáról is.) Más tulajdonságok, (mint pl. a 3D szerkezet) feltárása viszont 100-200 nm 
vastag mintát igényel. A nem nagyfeloldású vizsgálatoknál az energiaszűrő alkalmazása a szokásosnál nagyobb 
mintavastagságok leképezését teszi lehetővé. A rugalmatlanul szórt elektronok kiszűrésével ugyanis a kép 
kontrasztossága megőrizhető vastagabb mintarészleteken is. Ez mind a képek mind a diffrakciós ábrák esetén jelentős 
előny. Lehetővé teszi például CBED ábrák mennyiségi kiértékelését vagy más esetben radiális eloszlásfüggvény pontos 
mérését. A 0.8. ábra példát mutat mind a képek mind a diffrakciós mintázatok kontrasztjának szűréssel való javítására. 

Ugyanezen elektron energia szűrők úgy is beállíthatóak, hogy csak adott energiaveszteséget szenvedett 
elektronokkal készíthessünk képet. Így az egyes elemek térbeli eloszlására nyerhetünk képi információt. Ez a módszer 
(a TEM-ben alkalmazva) alternatívát jelent a STEM üzemmóddal megvalósított térképezéssel szemben (0.9 ábra). 

Az étvágygerjesztőnek szánt példák a modern analitikai elektronmikroszkópia csúcsteljesítményeiből készült 
válogatások. Természetesen a használatban lévő analitikai elektronmikroszkópok nagy része ennél szerényebb 
felbontási és detektálási határokkal jellemezhető. Kiépítésük is sokszor csak részleges. Sokon vagy csak EDS vagy csak 
EELS található. A működő EDS-ek tekintélyes része nem tud könnyű elemeket detektálni, az üzemben lévő EELS-ek 
nagy hányada pedig még a régi soros üzemmódú. A pásztázás lehetősége sem mindig adott. Energiaszűrővel is 
viszonylag kevés AEM van felszerelve. 

Jelen előadássorozatban először a STEM azon sajátságait mutatjuk be, ami megkülönbözteti a TEM-től. Majd a 
röntgen analízis alapjait és lehetőségeit tárgyaljuk. Ezt követően az elektronszórások egyes kérdéseivel foglalkozunk, 
mivel ez az eszközök és módszerek megértéséhez nélkülözhetetlen. Erre építve ismerkedünk meg az EELS módszerrel. 
Végül a konvergens sugaras diffrakciót tárgyaljuk, majd speciális kérdések taglalásával és összefoglalással zárjuk 
előadássorozatunkat. 

0.7 ábra: Sematikus ábra az 
egyes analitikai technikák térbeli 
felbontási- valamint detektálási 
határ-tartományának 
összehasonlítására. A sematikus 
háromszögek azt jelzik, hogy a 
kedvezőbb térbeli felbontáshoz 
kedvezőtlenebb (koncentrációban 
kifejezett) detektálási határ 
tartozik.  
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0.8 ábra: a/ Konvergens sugaras elektrondiffrakciós ábra szűrés nélkül és a csak a rugalmas csúcsot átengedő, 10 eV 
széles szűrővel felvéve. A bal oldali ábra-pár magát a CBED korongokat mutatja erős K-M sávokkal. A jobb oldali 
ábra-pár a korong átmérője mentén, a sávokra merőleges irányban felvett feketedési vonalprofilokat ábrázolja. Látható, 
hogy a maximumok pontos helyének valamint kontrasztjának mérése csak a szűrt vonalprofilon valósítható jól meg. 
Ezért a CBED ábrák számítógépes mennyiségi szimulációjához lényeges az energia-szűrésre képes 
elektronmikroszkóp. b/ MgO precipitátumokat tartalmazó, ék alakú Ag minta TEM képe szűrés nélkül és csak a 
rugalmasan szóródott elektronokat átengedő szűrővel.  A szűretlen kép teljesen eléletlenedik a rugalmatlan szórás 
járuléka miatt, a szűrt kép viszont a vastagabb részek éles leképezését is lehetővé teszi, jól mutatva a vastag részben is a 
precipitátumokat.  

 

 

0.9 ábra: A rugalmas elektronokkal 
és a Fe M23 élnek megfelelő 
energiaveszteséggel készített 
képek. Az előbbi a biológiai 
mintában a tömegvastagság 
kontrasztot mutatja, míg az utóbbi a 
ferritin molekulák elhelyezkedését 
szemlélteti.  
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Jelölések: 
Az írásmód egyszerűsítése céljából az energiaveszteséget mindenütt E-vel fogjuk jelölni a máshol gyakran szokásos 

∆E  helyett. 

Az egyébként előforduló rövidítések ABC sorrendben a következőek (az eredetre utaló angol név után adjuk a 
magyar fordítást): 

ADF:  annual dark field (detector); gyűrű alakú sötét látóterű detektor 
AEM  analytical electron microscope; analitikai elektronmikroszkóp 
ALCHEMI  atomic location by channeling enhanced microanalysis; olyan analitikai módszer, amely egy 

kisebbségi összetevő alrácsok szerinti elhelyezkedését deríti fel 
ATW  atmospheric thin window; 1-2 atmoszféra nyomáskülönbséget elviselő vékony detektor-

ablak 
BE   backscattered electrons; visszaszórt elektronok 
BF   bright field; világos látóterű (detektor, leképezés) 
C1    az 1. kondenzor lencse 
C2    a 2. kondenzor lencse  
CB   coherent Bremsstrahlung; koherens fékezési sugárzás 
CBED  convergent beam electron diffraction; konvergens sugaras elektrondiffrakció 
Cc     a színhiba együtthatója 
CCD  charge coupled device; töltéscsatolt eszköz (érzékeny elektron-detektor) 
Cs     a gömbi hiba együtthatója 
CTEM  conventional TEM; hagyományos transzmissziós elektronmikroszkóp 
DF   dark field; sötét látótetű (leképezés, detektor) 
DOMC  disc of minimum confusion; a mintára fókuszált elektroneloszlás legkisebb átmérőjű része 

gömbi hiba jelenlétében 
DSTEM  dedicated STEM; kimondottan pásztázó leképezésre tervezett analitikai elektronmikroszkóp 
E    energiaveszteség 
E0     gyorsító feszültség 
EDS   energy dispersive spectrum / spectrometer / spectrometry; energiadiszperzív spektrométer / 

spektrum / spektrometria 
EELS  electron energy loss spectrum / spectrometer / spectrometry; elektron energiaveszteségi 

spektrométer / spektrum / spektrometria 
EFTEM  energy filter TEM; energiaszűréses transzmissziós elektronmikroszkóp 
Ec    az atom egy elektronhéjanák kritikus gerjesztési energiája 
FEG  field emission gun; téremissziós ágyú 
FFT   fast Fourier transformation; gyors Fourier transzformáció 
FOLZ  first order Laue zone; első Laue zóna 
FWHM  full width at half maximum; félértékszélesség 
FWTM  full width at tenth maximum; tizedértékszélesség 
GIF   Gatan imaging filter; meglevő TEM aljára utólag felszerelhető energiaszűrő + EELS 
GIP   Gaussian image plane; Gauss képsík 
HAAD(F)  high angle annular dark field detector; nagyszögű elektronszórások detektálására használt 

gyűrű alakú detektor 
HOLZ  high order Laue zone; magasabb rendű Laue-zóna 
HPGe  high purity germanium detector; nagytisztaságú Ge detektor 
HREM  high resolution electron microsopy; nagyfeloldású elektronmikroszkóp(ia) 
MCA  multichannel analyser; sokcsatornás analizátor 
MMF  minimum mass fraction; legkisebb detektálható tömeghányad 
OL   objective lens; objektív lencse 
PEELS  parallel EELS; párhuzamos detektálású elektron energiaveszteségi spektrométer 
SAD   selected area diffraction; határolt területű diffrakció 
SEELS  serial EELS; soros EELS 
SEI   secunder electron image; szekunder elektron kép 
SOLZ  second order Laue zone; második Laue zóna 
SSC   slow scan CCD; lassú (jó minőségű) CCD 
STEM  scanning transmission electron microscope; pásztázó transzmissziós elektronmikroszkóp 
TDS   thermal diffuse scattering; termikus szórás 
TEM  transmission electron microscope; transzmissziós elektronmikroszkóp 
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Leképezés az AEM-ben; a pásztázó transzmissziós elektronmikroszkóp (STEM) 
A mikroszkópbeli leképezés (képkészítés) maga nem analitikai módszer. Az AEM-beli leképezéssel két okból mégis 

kell foglalkoznunk. Egyrészt az analizálandó mintarészt annak egyéb tulajdonságai alapján választjuk ki, így tisztában 
kell lennünk azzal, hogy mely tulajdonságok hogyan jeleníthetőek meg. Másrészt a leképezéshez kiválasztott 
lencsebeállítás befolyásolja mind az analízis lokalitását, mind a spektrométer-mikroszkóp csatolást, így ennek hatásait 
ismernünk kell. 

Az analitikai elektronmikroszkóp sajátos leképezési módja a sugár pásztázásával előállított kép. Ez a pásztázási 
lehetőség az AEM-ben főleg az analizálandó terület kiválasztását szolgálja. Látni fogjuk, hogy bár a TEM-ben 
megszokott világos látóterű (BF) illetve sötét látóterű (DF) leképezésekre az AEM-ben is van lehetőség, ezek STEM-
beli változatai a gyakorlatban nem teljesen azonos értékűek a CTEM-ben megszokott üzemmódokkal. Az 
összehasonlíthatóság kedvéért nagyon röviden összefoglaljuk a TEM, SEM és STEM jellemzőit, majd ez utóbbi néhány 
sajátságát részletezzük. 

TEM 
Vékony minták átvilágításával felvett képek illetve elektrondiffrakciós felvételek készítésére használjuk. Jelentős 

alkalmazási területe a (kristály)hiba-analízis és az eltérő szerkezetű részek képi megjelenítése. Az általában 100 keV 
vagy a feletti energiájú, közel párhuzamos elektronnyaláb “nagy” (akár több 10 µm átmérőjű) területet világít meg a 
mintán. A képen látható terület nagyságát a minta után következő lencsék beállításával szabályozzuk (azaz a mintán 
megvilágított terület nagysága nem befolyásolja a nagyítást). 

 

 

1.1 ábra: A transzmissziós elektronmikroszkóp elvi felépítése. A 
vékony mintát kollimált (párhuzamos) nyalábbal világítjuk meg. Az 
objektív lencse képsíkját nagyítva a képernyőre kapjuk a TEM képet, 
míg a fókuszsíkját nagyítva tovább diffrakciós képet nyerünk. 

A kép kontrasztját az objektív lencse hátsó fókuszsíkjában elhelyezett apertúra szabja meg. Csak azokat az 
elektronokat engedi részt venni a leképezésben, amik adott irányba (térszög-tartományba) szóródtak a mintából. Amorf 
mintáknál ez a szórás a lokális tömegvastagságtól függ. Kristályos mintáknál csak adott síkseregekről történt Bragg-
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diffrakciónak megfelelő sugarakat engedünk át a kontrasztot megszabó objektív apertúrán. Ennek megfelelően kapjuk 
az előbbinél a tömegvastagság kontrasztot illetve az utóbbinál az eltérő szemcse-orientációk, szemcsehatárok, 
kristályhibák, stb. leképezésére alkalmazott diffrakciós kontrasztot. Nagy nagyítású képen pedig, a leképezésben 
résztvevő két nyaláb interferenciájának eredményeként, a rácsperiodicitást tükröző fáziskontraszttal készíthetünk 
felvételt. Az elérhető térbeli felbontást főleg az objektív lencse minősége szabja meg, bár az alkalmas mintával 
szemben is szigorúak a követelmények. (Azaz a mintán megvilágított terület nagysága nem befolyásolja az elérhető 
térbeli felbontást sem.) 

 

 
1.2 ábra: A TEM-ben használt analitikai üzemmódok elvi sugármenete. a/ A megfelelően átalakított lencserendszerrel a 
TEM megvilágító sugara a minta egy pontjára fókuszálható analízis céljából. Ez az ú.n. microprobe mód. b/ 
Gyengébben gerjesztett objektív minilencse és bekapcsolt C2 mellett a sugár még  kisebb foltba fókuszálható a mintára. 
Ez az ú.n. nanoprobe mód, amit az analízis térbeli felbontásának javítására hoztak létre.  

A diffrakciót adó mintaterületet a TEM-ben hagyományosan egy (az objektív lencse képsíkjában elhelyezett) 
apertúrával határoljuk körül (miközben a közel párhuzamos sugárral megvilágított nagyobb mintaterületről jövő 
elektronokat az apertúra nem engedi továbbhaladni). Ez az apertúra-korlátozott diffrakció, az ú.n. határolt területű 
diffrakció (Selected area diffraction = SAD) csak kb. 0.5 µm-nél nagyobb minta-területek diffrakciós vizsgálatát teszi 
lehetővé. Az ennél kisebb területek elektrondiffrakciójához már a (konvergens) sugár által megvilágított terület 
csökkentésére van szükség. Az ilyen sugár-korlátozott diffrakciót (a vizsgált terület méretének megfelelően) 
mikrodiffrakciónak illetve nanodiffrakciónak nevezik és igazából csak az analitikai elektronmikroszkópban végezhető 
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(nagyon kis foltméret előállítására alkalmas lencse-konfiguráció, stb. kell hozzá). Az újabb TEM-ek nagy részét már 
úgy készítik, hogy analizálásra is alkalmas legyen. 

A lokális analízishez a fókuszált sugarat pozícionáljuk a minta kiválasztott helyére. A sugarat a hagyományos TEM 
üzemmódban is tudjuk fókuszálni az AEM-ben, az elérhető legkisebb foltátmérő azonban ebben az üzemmódban (amit 
egyes készülékeken “microprobe” módnak hívnak) meglehetősen nagy, néhányszor tíz nanométer. Ez a vizsgálandó 
problémák egy részénél elegendő térbeli felbontást eredményez. A minimális sugárátmérő csökkentésére létrehoztak 
egy speciális TEM üzemmódot, amit egyes készülékeken “nanoprobe” módnak neveznek. A kiegészítő objektív lencse 
(kondenzor minilencse; lásd később) gerjesztésének jelentős csökkentésével (optikai kikapcsolásával) ebben az 
üzemmódban kisebb a (TEM leképezés közben) megvilágított terület és a fókuszált sugár 1-2 nm átmérőig 
összehúzható. A (képkészítéshez) legnagyobb térbeli felbontáshoz szükséges legkisebb sugárátmérők (1 nm alatt) 
azonban csak a STEM üzemmódban érhetők el. Ebből a szempontból a STEM üzemmód legfőbb jellemzője nem a 
pásztázás, hanem a (nanoprobe módtól eltérően) kikapcsolt C2 kondenzor lencse és a (nanoprobe módhoz hasonlóan) 
gyengén gerjesztett kiegészítő objektív lencse. Azaz ezt az üzemmódot azok is szívesen használják a legnagyobb térbeli 
felbontású analízishez, akiknek a készülékén nincs pásztázó feltét. (Sajnos egyes gyártók a vezérlő számítógépes 
programból nem engedik az adott lencse-konfiguráció beállítását, ha a vásárló nem vett pásztázó feltétet.) Amint azt 
meg fogjuk mutatni, az analízishez előnyösebb a nanoprób mód minta STEM mód. 

SEM, EPMA 
A pásztázó elektronmikroszkópban (SEM) tömbi mintákat vizsgálunk. A jól fókuszált elektronnyaláb a mintának 

csak egy pontját világítja meg egyszerre. Ezen fókuszált nyalábot egy TV képcső elektronsugarával szinkronban 
pásztázunk a minta felületének egy darabján. A TV képcső intenzitását valamely, a mintából az elektronsugár által 
kiváltott jellel moduláljuk. Így a kép nem az optikai leképezés analógiájára jön létre (mint a TEM-ben), hanem egy 
időfüggő elektromos jel elektronikus feldolgozásának eredménye. A nagyítást egyszerűen a TV képcsövön illetve a 
minta felületén letapogatott terület (lineáris) méreteinek arányával állítjuk be. 

 

1.3 ábra: A pásztázó 
elektronmikroszkóp 
(SEM) elvi felépítése. A 
tömbi mintára fókuszált 
elektronsugár 
pásztázásával időfüggő 
jelet kapunk. Ezzel 
vezérelve egy képernyő 
intenzitását kapjuk a 
SEM képet. 

Ennek megfelelően a SEM-ben nincsenek leképező lencsék. Az elektronoptikai rendszer csak a megvilágító nyaláb 
előállítására szolgál. A térbeli felbontás erősen függ a leképezésre használt jel fajtájától. A mintában erősen elnyelődő 
jelek (mint pl. a tipikusan néhány eV energiájú szekunder elektronok) csak a minta felszínének közvetlen közeléből 
jutnak ki. Ezek esetében a felbontást a megvilágító sugár átmérője (az objektív lencse minősége, katód fényereje) 
szabja meg és tipikusan néhány nanométer körül van. Nagy áthatolóképességű jelek (mint pl. a röntgen sugárzás) 
általában a keletkezésük teljes térfogatából detektálhatók. Ezek (pl. az elem-eloszlásra jellemző röntgen térképek) 
esetén a térbeli felbontást a fizikai kölcsönhatási térfogat (a minta rendszáma, a primer elektronok néhányszor 
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10 keV-es energiája) szabja meg és tipikusan a mikrométer tartományban mozog. Hasonlóan az egy helyben álló primer 
sugárral végzett elektronsugaras röntgen mikroanalízis (“electron probe microanalysis” = EPMA) azaz pontanalízis 
térbeli felbontása is ugyanez (µm körüli). 

STEM 
Az analitikai elektronmikroszkóp STEM üzemmódjában a fókuszált sugarat pásztázzuk a vékony, átvilágítható 

minta felületén. A kiváltott jelek közül a detektálásra kiválasztott intenzitásával vezéreljük egy olyan katódsugárcső 
intenzitását, amelynek sugara szinkronban mozog a minta felületét pásztázó elektronsugárral. Így a TV-hez hasonlóan 
(de lassabban) a kép időben egymás utáni (“soros”) jelek elektronikus feldolgozásával áll elő. Ez a működési elv 
azonos, mint amit a tömbi mintákat alacsonyabb energiájú elektronokkal vizsgáló pásztázó elektronmikroszkópnál 
(SEM) is alkalmaznak. Az átvilágíthatóan vékony mintákat 100 keV-et meghaladó primer elektron energiák mellett 
vizsgáló STEM-ben szokásos detektorokat mutatja sematikusan az 1.4 ábra. 

EDS

EELS

OL

Minta

BF DF

 
1.4 a-b ábra: Az analitikai elektronmikroszkóp elvi felépítése és általánosan használt detektorai. A vékony 
mintára fókuszált nyalábot a SEM-hez hasonlóan pásztázhatjuk, vagy egy helyen tartva EDS illetve EELS 
analízist végezhetünk.  

A nagy primer elektron energiák valamint a vékony minta következtében a fizikai kölcsönhatási térfogat csak kissé 
szélesebb, mint a sugár által megvilágított terület. Azaz mind a kép, mind a pontanalízis térbeli felbontására döntő 
hatással lesz a fókuszált sugár mérete. Ezért más az analitikai célra készült transzmissziós elektronmikroszkóp (AEM) a 
hagyományos TEM-nél (conventional TEM = CTEM). Az AEM ugyanis sokkal kisebb fókuszált foltméretet tesz 
lehetővé. A lencsék tervezésén (beállítási lehetőségén) kívül ehhez sokszor nagy fényességű téremissziós ágyút (FEG) 
is alkalmaznak. A pásztázás maga nem elengedhetetlen velejárója az analitikai elektronmikroszkópnak, a kis foltátmérő 
azonban igen. Több modellben a hagyományos TEM-et tervezték át úgy, hogy a sugarat össze tudja húzni kicsire, és a 
sugár konvergenciát (lásd “α-selector” az 5. fejezetben) szélesebb határok között tudja változtatni. Ennek analitikai 
feltéttel (EDS, EELS) ellátott változata a TEM/STEM típusú analitikai elektronmikroszkóp. Hagyományos TEM 
leképezésre, STEM üzemmódra és analízisre egyaránt alkalmas. A kizárólag analitikai célra készült STEM (dedicated 
STEM = DSTEM) nem tartalmazza a hagyományos leképező lencséket, hagyományos TEM üzemmódban nem is tud 
működni. STEM üzemmódbani leképezéssel az analizálandó pontot választják ki illetve akár az atomi felbontást 
megközelítő DF képet készítenek vele. Mindig téremissziós ágyúval készül, ultra nagy vákuumú berendezés. A 
megvilágító elektronnyalábot kb. 2 Ĺ átmérőjűre lehet fókuszálni benne (a szokásosnál jóval kisebb áram mellett). 
DSTEM-el érhető el az atomi térbeli felbontású és egyetlen atomot is azonosítani tudó analízis. Az irodalomban sokan 
STEM alatt DSTEM-et értenek. Az atomi felbontástól (és ezzel is összefüggésben az ultra nagy vákuum biztosította 
szennyezésmentességtől) eltekintve a DSTEM illetve TEM/STEM elvileg ugyanolyan típusú analitikai funkciók 
ellátására alkalmas. Ezen analitikai lehetőségek ismertetése jelen jegyzet témája. 
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Az AEM sajátos lencséi 
 

Az AEM lencserendszerét az 1.5 ábra mutatja a Philips 
CM sorozat esetére. A többi TEM/STEM típusú mikroszkóp 
felépítése is hasonló, legfeljebb a leképező rendszerbe 
iktattak még többlet lencsét a képforgás kiküszöbölésére 
(mint pl. a JEOL 2000 FX esetén), ez azonban jelen 
mondanivalónkat nem érinti. Egy-egy funkció (pl. a 
nagyítás) változtatása általában több lencse bonyolult 
együttes szabályozását igényli, amint arra az 1.6 ábra mutat 
példát. 

A régebbi hagyományos TEM lencserendszeréhez képest 
csak az objektív lencse tervezése változott meg jelentősen a 
célból, hogy a megvilágító sugarat kis foltba fókuszálhassuk 
és a konvergencia szöget széles határok között folytonosan 
változtathassuk. Az 1.7 a ábra a hagyományos TEM objektív 
lencsét (OL) mutatja. 

Ezen konstrukciónak több hátránya is van: 
1. Mivel a minta fölött az objektív lencsének nincsen 

erős előtere, a megvilágító sugár nem fókuszálható 
elég kis foltba, ami mind a STEM képek készítésénél, 
mind a mikroanalízisnél (EDS, EELS) mind pedig a 
CBED-nél hiányzik. 

2. A pólussaruk közötti rés egy része kihasználhatatlan a 
mintadöntés szempontjából, mivel az objektív 
apertúra kb. a rés 1/3-ánál helyezkedik el. A döntés 
érdekében megnövelt résméret viszont rontja Cs és Cc 
értékét, így a felbontást. 

3. Az aszimmetria a diffrakcióban leképezhető 
szögtartományt is erősen korlátozza, mivel a 
diffrakciós mintázat túl magasan az OL pólussaru 
felett keletkezik. 

4. Az aszimmetrikus elrendezés miatt a lencse 
paraméterei térben túl gyorsan változnak, így a 
nagyfeloldású leképezés sajátságai erősen függenek a 
nagyon pontos (z-irányú) minta-pozíciótól. 

1.5 ábra: a TEM/STEM típusú mikroszkópok 
lencserendszere (Philips CM sorozat).  
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Amint az 1.7 b ábrán látható, az OL szimmetrikus változatának kifejlesztése, és egy mini-kondenzor lencse további 
beépítése (1.5 ábra) megoldotta ezeket a problémákat. Ezen elrendezésnél a minta a pólussaruk között középen 

helyezkedik el és az OL apertúra közvetlenül a 
pólussarunál található, így nem korlátozza 
feleslegesen a döntést és nagyobb szögtartomány 
diffrakciós leképezését teszi lehetővé. Ez az 
elrendezés kompatibilis az oldalsó 
mintabehelyezésü (side entry) eucentrikus 
mintatartókkal. Azonos döntés mellett kisebb rés 
kell a pólussaruk között, így a jobb paraméterű 
lencse kisebbre fókuszálja a sugarat (analízis). A 
szimmetrikus OL lencse magában azonban nem 
tette lehetővé nagy (kb. 1 µm-nél nagyobb) 
átmérőjű mintaterület leképezését (kis nagyítást), 
ezért is volt szükség a mini kondenzor lencsének a 
felső OL pólussaruba való beépítésére (1.5 és 1.8  
ábrák). 

Amikor ezen mini kondenzort optikailag 
bekapcsoljuk (1.8 ábra), az a sugárkereszteződési 
pontot az OL fókuszpontjába hozza, ezáltal nagy 
átmérőjű terület párhuzamos megvilágítását teszi 
lehetővé (hagyományos TEM vagy “microprobe” 

mód). A mini kondenzor optikai kikapcsolása a (szimmetrikus OL elrendezéssel) nagyon kis foltba fókuszálhatóvá teszi 
a sugarat (nanoprobe mode). Ez utóbbi lényegében a STEM üzemmódhoz nagyon közelálló gerjesztéseket jelent. Az 
“optikailag” ki-be kapcsolás alatt azt értjük, hogy a lencsékben fizikailag mindig ugyanakkora áram folyik, hogy a 
melegedés időben ne változzon, ne okozzon hőtágulás miatti instabilitást. Az áram iránya azonban megfordított a két 
mód között: egyik esetben a mini kondenzor és az OL azonos irányú mágneses teret kelt, a másik esetben pedig 
egymással ellentéteset ami eredőben közel nullát ad (1.9 ábra). 

 
1.6 ábra: Az egyes lencsék áramának változása a nagyítás 

függvényében (Philips CM sorozat).  

 
1.7 a-b ábra: A hagyományos és a szimmetrikus (TWIN) objektív lencse elrendezés elvi vázlata.  
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1.8 ábra: A mini kondenzor lencse szerepe a “microprobe” és “nanoprobe” üzemmódok kialakításában.  

 
1.9 ábra: Az optikailag bekapcsolt (microprobe mode) és az optikailag kikapcsolt (nanoprobe mode) mini 
kondenzor lencse  

A STEM sajátos leképezési módjai 
A STEM-ben is használhatunk szekunder elektron detektort, hasonlóan a SEM-hez. A legtipikusabb STEM 

üzemmódok (a világos látóterű, BF és a sötét látóterű, DF STEM leképezés) képalkotásának megértéséhez azonban a 
diffrakciós ábrát kell tanulmányoznunk. Az 1.10 ábra mutatja az ú.n. álló diffrakciós ábra (stationary diffraction 
pattern) kialakulását. 
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Hasonlóan a TEM üzemmódhoz, a minta 
különböző pontjaiból ugyanabba az irányba 
diffraktálódott sugarakat az objektív lencse alsó 
pólussaruja a hátsó fókuszsíkban egy pontba 
egyesíti (egy másik irányba diffraktálódottakat 
pedig egy másik pontba). Mivel az elektronok 
eltérülésének irányát és nagyságát az OL lencse 

időben állandó mágneses tere szabja meg, egy adott helyen az eltérítő hatás minden időpillanatban ugyanaz lesz. Így a 
kialakuló diffrakciós mintázat alakján nem változtat az, hogy a STEM-ben a minta különböző térbeli pontjait más-más 
időpillanatban világítjuk meg. Azaz a STEM-ben a sugár ugyan pásztáz, a diffrakciós mintázat geometriája azonban 
időtől független, álló (persze a pontok intenzitása időben változhat, attól függően, hogy az éppen megvilágított 
mintarész mennyire diffraktál az adott irányba). A TEM/STEM készülékben ez az álló diffrakciós minta a TEM 
képernyőre vetíthető. Ha a képernyő helyére (alá) detektorokat helyezünk, a középen levő detektor az eltérítetlen sugár 
intenzitását fogja mérni, az optikai tengelytől adott távolságra levő pedig az adott irányban diffraktált sugarak 
intenzitását. A kamera-hossz szabja meg, hogy az ernyő (detektor) helyén adott távolság a minta helyén mekkora 
szögeltérésnek felel meg. A szokásos elrendezés szerint az optikai tengelyen van az egyik detektor (a BF detektor), 
ennek jelével vezérelve a TV képernyő intenzitását kapjuk a világos látóterű (BF) képet. A másik detektor a BF 
detektor körül, gyűrű alakban helyezkedik el (annular dark field = ADF detector). Ennek jele adja a sötét látóterű (DF) 
képet. (Ha elektron energiaveszteségi spektrométer van az optikai tengelyen, akkor a BF/DF detektorokat kissé oldalra 
(“near axis”) helyezik el és a megvilágító sugár adott szögű döntésével érik el, hogy az eltérítetlen, illetve diffraktált 
nyaláb éppen a detektorokra essen.) A BF és DF elnevezés azonos logikát követ mint a TEM-ben: egy lyuk képe 
világos az optikai tengelyen és sötét az oldalt elhelyezett detektorral rögzítve, mivel (a lyuk esetén) nincs szórási 
folyamat. Nézzük először, hogy az ilyen képek milyen információt tartalmaznak, mennyire alkalmasak ugyanolyan 
funkciókra, mint a velük azonos nevű TEM leképezések. 

Az 1.11 ábra jobb oldala mutatja, hogy az így előállt STEM leképezésnél három szabadon megválasztható 
paraméterünk maradt: a foltátmérő (ds), a megvilágító nyaláb konvergenciája (αs) és a BF detektor gyűjtési szöge (βs). 

1.10 ábra: Az álló diffrakciós ábra 
kialakulása a STEM-ben. Egy adott szóródási 
iránynak megfelelő diffrakciós foltok egy-egy 
fix helyen jelennek meg az objektív lencse hátsó 
fókuszsíkjában (függetlenül attól, hogy a 
megvilágított mintaterület mely részéről 
szóródtak az adott irányba), hasonlóan mint a 
TEM-nél. Ezek helye nem függ attól, hogy a 
különböző minta-részleteket egyszerre 
világítjuk-e meg mint a TEM-ben, vagy időben 
egymás után mint a STEM-ben. A diffrakciós 
maximumok korongokká szélesednek ki a sugár 
konvergenciája miatt.  
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1.11 ábra: a/ A megvilágítás konvergenciájának szöge (α) illetve a detektálás gyűjtési szöge (β) a TEM illetve 
STEM esetében.  

Világos látóterű leképezés 
A RECIPROCITÁS ELVE 

Az eredetileg Cowley által megfogalmazott reciprocitás elve azt mondja ki, hogy ha egy A pontban elhelyezett 
pontforrás a B pontban egy bizonyos jel-amplitúdót vált ki, akkor a B pontba helyezett ugyanolyan pontforrás az A 
pontban ugyanakkora jel-amplitúdót vált ki. (Vigyázat: az amplitúdó és az intenzitás nem azonos, gondoljunk a fázisra 
is.) A TEM és a STEM mint két, fordított sugármenetű készülék képzelhető el. Ez azért jelentős, mert a több évtizedes 
TEM tapasztalat a reciprocitás elvén keresztül felhasználható STEM képek kontrasztjának értelmezéséhez. A 
reciprocitás jelentőségét azonban egyesek túlhangsúlyozzák, azt az érzést keltve, mintha a TEM és STEM képek azonos 
információtartalmára általában számíthatnánk. Elektronoptikai szempontból a TEM és a STEM képe akkor lehet 
egyenértékű (azaz akkor tartalmazza ugyanazt az információt) ha minimálisan az teljesül, hogy: 

2αs=2βc            (1.1) 

2αc=2βs           (1.2) 

ahol az “s” illetve “c” indexek a STEM-re illetve CTEM-re utalnak és az 1.11 ábrának megfelelően α a sugár 
konvergenciájának a szöge, β pedig a detektálás gyűjtési szöge. A reciprocitás szigorú teljesüléséhez még egyéb 
feltételek is kellenek (vékony minta, stb.) de megmutatjuk, hogy már (1.2) teljesítése is problémás. A TEM és STEM 
képek információtartalmának eltérése nagyrészt (1.2) nem tökéletes teljesüléséből származtatható. 

 
1.11b ábra: A TEM és STEM reciprocitásának sematikus ábrázolása.  

KRISTÁLYOS MINTÁK BF LEKÉPEZÉSE 

A reciprocitáshoz szükséges feltételek közül (1.1) teljesítése nem jelent problémát, a szokásos 10-2 rad eléréséhez 
mindössze 30-50 µm méretűre kell választani mind a (STEM) kondenzor mind a (TEM) objektív apertúrát. (1.2) 
viszont gyakorlatilag teljesíthetetlen, hiszen a TEM-ben majdnem párhuzamos megvilágítást szokás alkalmazni a 
koherencia növelése érdekében, azaz 2αc≈10-4 rad. A STEM-ben 2βs≈10-4 rad eléréséhez olyan nagy kamerahosszra 
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van szükség, hogy csak a 000 folt legközepe esne a BF detektorra. (L. 1.12 a ábra.) Ekkor pedig a detektált jel olyan 
kicsi lenne, hogy a kedvezőtlen jel/zaj viszony miatt a kép alig lenne használható. 

 
1.12 ábra: a/ a reciprocitási feltételhez szükséges beállítás sugármenete. A gyűjtési szög kicsi, csak a 000 
korong egy részét érzékeli a BF detektor. b/ A gyűjtési szög növelésével a jel intenzitás nő, de több diffraktált 
sugár is éri egyidejűleg a detektort, ami megváltoztatja a kontrasztot és messze kerülünk a reciprocitás 
követelményétől  

A detektor gyűjtési szögének növelésével (azaz a kamerahossz csökkentésével) a detektált intenzitás valamint a 
jel/zaj viszony kedvezőbb lesz, de egy idő után már nem csak egy szórt sugár éri el a detektort. (L. 1.12 b ábra.) Ennek 
következtében (ahogy a reciprocitási feltételtől egyre jobban távolodunk) a képen a dinamikus kontraszt információ 
rohamosan csökken (a vastagsági és görbületi kontúrok egyre kevésbé figyelhetőek meg), amint azt az 1.13 ábra 
szemlélteti. 

Az 1.13 a ábrán látható, hogy a CTEM BF képen a dinamikus kontraszt részletei mind térbeli felbontásukban mind 
kontrasztosságukban felülmúlják a, még a TEM/STEM készüléken beállítható legnagyobb kamerahossz mellett felvett, 
STEM BF kép minőségét is. A tapasztalat szerint a reciprocitás megközelítő teljesüléséhez a ∆ω β ξ= ⋅ ⋅s gg <0.3 
feltételnek kell teljesülnie a ∆ω dimenzió nélküli paraméterre, de még ∆ω 1 körüli értéke mellett is általában a 
kristályhiba azonosításához elegendő információt tartalmaz a STEM kép, ahol g a kontrasztot eredményező diffrakciós 
vektort, ξg pedig a hozzá tartozó kioltási hosszat jelöli. 

A detektort érő elektron-sugárzást nem csak a kamera-hosszal változtathatjuk. A C2 apertúra méretének növelésével 
a megvilágítás konvergenciája is növelhető. Ezzel azonban a diffrakciós foltok átmérője is nő, míg végül az egyes 
diffrakciós korongok átlapolnak. Ha ilyen átlapoló korongok intenzitását méri a BF detektor, akkor többsugaras 
diffrakcióval van dolgunk. Ezzel ugyan az intenzitás nő, de a dinamikus (görbületi, vastagsági) kontraszt tovább 
csökken. 

Ha a többsugaras diffrakciót az átlapolási tartományt meghaladó koherenciájú sugárral állítjuk elő, ezek 
interferenciája lehetővé teszi a rácsfeloldású fáziskontrasztú kép készítését a STEM-ben is. Ilyen fokú koherencia 
azonban csak FEG alkalmazásával várható és kívül esik az átlagos TEM/STEM felhasználó lehetőségein. 
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1.13 ábra: A különböző konvergenciájú sugarakkal felvett STEM BF képek összehasonlítása a TEM képpel egy 
görbületi centrum környékén. a/ TEM 2αC≈10-4 rad b/ STEM 2βS≈3*10-3 rad c/ STEM 2βS≈6*10-3 rad d/ 2βS≈2*10-

2 rad. Látható, hogy a detektor gyűjtési szögének növelésével a görbületi kontraszt csökken és még az adott STEM-en 
elérhető legkisebb gyűjtési szög (legnagyobb kamera-hossz) mellet sem éri el a STEM BF kép a TEM kép 
részletdússágát. (A hiba-kontraszt (diszlokációk) egy része azonban változatlanul felismerhető.)  

W vagy LaB6 ágyú használata esetén a koherenciahossz kicsi, és az átlapoló diffrakciós foltok inkoherensen 
összegződnek. Ezért ha ez az átlapoló tartomány esik a detektorra, nem nyerünk fáziskontrasztú információt, viszont a 
diffrakciós kontraszt csökken, hiszen a 000 foltból “kiszóródott” intenzitás a hkl korongban jelenik meg, így összegük 
közel állandó. A csak W vagy LaB6 ágyúval rendelkező átlagos TEM/STEM felhasználónak ezért általában célszerűbb 
a TEM üzemmódot használni a hiba-analízishez (diszlokációk, rétegződési hibák leképezése, azonosítása). A STEM 
kép csökkent dinamikus kontrasztja azonban lehet előnyös is amikor a görbületi és vastagsági kontúr nem jelentkezik 
zavaró háttérként a vizsgálandó hiba kontrasztja mögött. A DSTEM-ek többsége azonban főleg analitikai célokat 
szolgál és a STEM BF képet főleg csak az analizálandó pont kiválasztására használják, bár látni fogjuk alább, hogy a 
speciális DF leképezés viszont új információt is nyújt és manapság a témához szorosan kapcsolódó elektron holográfia, 
illetve a koherens leképezésből nyerhető szuper felbontás irányzata is az érdeklődés előterében áll. 

AMORF MINTÁK BF LEKÉPEZÉSE 

Amorf minták esetén a kontraszt csak a tömegvastagság változásait tükrözi. Másként fogalmazva, az egyes 
képpontok intenzitását mind a lokális vastagság mind a lokális sűrűség befolyásolja. Adott vastagságú amorf minta 
esetén, a kamera hossz változtatásával úgy választhatjuk meg a 2βs gyűjtési szöget, hogy a detektált jel a 
legérzékenyebben tükrözze a tömegvastagság kis változásait is. Az így kapott (a kontraszt szempontjából) optimális 
gyűjtési szöggel (2βs≈10-2 rad) ugyanakkor távol kerülünk a reciprocitás feltételétől (2βs>>2αc). Ezen üzemmódnak 
különösen a biológiai minták vagy például a polimerek tanulmányozásánál van jelentősége, mert lehetővé teszi, hogy 
nehézfémes festés nélkül is jól látható kontraszttal vizsgáljuk ezen mintákat. Ez az a ritka eset, amelyben a STEM BF 
kép (jobb kontrasztja miatt) előnyösebb a TEM BF képnél. 
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További előnyt jelent, hogy a STEM kép készítésénél a minta kevésbé szenved sugárkárosodást. A nagy gyűjtési 
szög miatt ugyanis sokkal több elektront érzékel a STEM BF detektor, mint amennyi a TEM képernyő egy adott pontját 
éri. Ezt a nagyobb jelintenzitást használhatjuk a minta sugárterhelésének csökkentésére (a besugárzás csökkentésével 
ugyanis még mindig marad annyi jelünk a STEM-ben, mint amit használnánk a TEM-ben). (Ne tévesszen meg 
bennünket, hogy a TEM-ben nagyobb besugárzó áramot használunk: az a megvilágított terület sok pontja között oszlik 
meg.) 

LEKÉPEZHETŐ MINTAVASTAGSÁG ÉS TÉRBELI FELBONTÁS 

A STEM-ben detektált nagyobb intenzitás másrészről vastagabb (amorf) minták vizsgálatát teszi lehetővé. A 
növekvő tömegvastagsággal arányosan csökkenő jel csak vastagabb minták esetén csökken arra a szintre, mint amit a 
TEM-ben vékonyabb mintáknál detektálunk. 

A STEM következő előnye, hogy a színhiba (kromatikus aberráció) nem befolyásolja a képet. Mivel a minta után 
nincsenek leképező lencsék, a detektort érő intenzitás nem függ az elektronok kisebb energia-változásaitól. Így a 
mintán belüli rugalmatlan szóródás, ami a mintavastagság növekedésével rohamosan elmossa a rugalmas elektronokkal 
alkotott TEM képet, nem rontja a STEM kép minőségét. Ez szintén azt eredményezi, hogy vastagabb minták 
vizsgálhatóak a STEM-ben mint a TEM-ben (azaz pl. vastagabb mintákról kaphatunk még olyan jelet illetve jel/zaj 
viszonyt, ami lehetővé teszi a vizsgált hibák azonosítását). 

Az átvilágítható mintavastagság nem független az elérhető térbeli felbontástól. Nincs értelme ugyanis olyan vastag 
mintát vizsgálni, amelynél az érdekes struktúra nem oldható fel. A TEM képen a felbontás egyik korlátja a 
rugalmatlanul szóródott elektronok jelenlétéből fakad. Minthogy a STEM-ben ezen hatás hiányzik, a STEM-ben kb. 
ötször olyan vastag mintáról nyerhetünk ugyanolyan térbeli felbontással képet, mint a TEM-ben. Ez az előny azonban 
főleg csak a biológiai mintáknál és az anyagtudományi minták egy szűk csoportjánál hasznosítható. 

Sötét látóterű (DF) leképezés 
HAGYOMÁNYOS DF LEKÉPEZÉS 

A STEM gyűrű alakú DF detektora a diffraktált nyalábok egy egész csoportját detektálja egyszerre. Ha a 
hagyományos TEM DF képpel összevethető információt akarunk kapni a STEM-ben, szintén azt kell biztosítanunk, 
hogy csak egyetlen diffraktált nyalábot detektáljunk egyidejűleg. Ezt kétféleképpen is elérhetjük. Egyrészt, a nyaláb 
döntésével a kiválasztott diffraktált nyalábot a középen elhelyezkedő BF detektorra téríthetjük. Ilyenkor paradox 
módon a BF detektor jelét használjuk DF leképezésre. Másrészt, az objektív apertúra behelyezésével akadályozhatjuk 
meg, hogy a gyűrűből a számunkra nem kívánatos nyalábok is a DF detektorra jussanak. Így ugyan a TEM és STEM 
DF képek információ-tartalma összehasonlíthatóvá válik, de a STEM kép intenzitása (következésképpen jel/zaj 
viszonya) lecsökken, a zajos STEM kép nem éri el a TEM kép minőségét. 

DF LEKÉPEZÉS GYŰRŰ ALAKÚ ELEKTRON DETEKTORRAL - ÖSSZETÉTEL ÉRZÉKENY LEKÉPEZÉS 

A gyűrű alakú detektor használata lényeges előnyöket rejt, hiszen a szórt jelnek jóval nagyobb hányadát hasznosítja, 
mint a TEM-ben kiválasztott egyetlen diffraktált folt. Kihasználhatjuk azt is, hogy a rugalmasan szórt elektronok 
szögeloszlása lényegesen eltér a rugalmatlanul szórtakétól (lásd az elektron-szórásokról szóló fejezet). A rugalmatlanul 
szórtak túlnyomó többsége ugyanis nagyon kis szög alatt szóródik és az optikai tengelyen elhelyezett elektron energia 
veszteségi spektrométerbe lép be. Ha annak szűrőjét úgy állítják be, hogy a rugalmasan szóródott elektronok járulékát 
hagyja figyelmen kívül, csak a rugalmatlan szórással arányos jelet fog adni. Ez Z3/2-el lesz arányos, ahol Z a 
szórócentrum átlagos rendszáma. A rugalmasan szóródott elektronok többsége nagy szög alatt hagyja el a mintát és a 
DF detektort éri el. Az általuk keltett jel intenzitása Z1/2-vel lesz arányos. A két jel hányadosa éppen a szórócentrum 
átlagos rendszámával arányos. Ilyen, ú.n. Z-kontrasztú kép származtatásához azonban EELS és (a megfelelő intenzitás 
érdekében) téremissziós ágyú (FEG) szükséges, a kívánt kép pedig két kép rögzítését követő képfeldolgozással áll elő. 
Ezzel a technikával sikerült a hetvenes években vékony szénhártyán egyedi nehéz atomokat külön-külön detektálni 
(lásd 0.3 ábra). A Z-kontrasztú kép készítésének ez a klasszikus módja azonban ma már részben túlhaladottnak 
tekinthető. 

Pennycook és társai megmutatták ugyanis, hogy a nagyon nagy szög alatt szóródott elektronok már főleg csak a 
termikus diffúz szórásból származnak. Ha tehát a legkisebb kamera hossz választásával (vagy máshol elhelyezett ADF 
detektor alkalmazásával) a gyűrű alakú detektorra csak a legnagyobb szögben szóródott elektronokat engedjük, a kapott 
pici intenzitású jel a minta lokális átlagos rendszámával lesz arányos. A leképezés inkoherensnek tekinthető, ami óriási 
jelentőséggel bír. A hagyományos TEM koherens leképezésénél a rácsfeloldású képek (HREM) kontrasztja ugyanis 
nem értelmezhető intuitíven. Ez azt jelenti, hogy a képen látható kontrasztról nem állapítható meg ránézésre, hogy 
minek felelnek meg a képen világos vagy éppen sötét kontrasztot adó területek. A kontraszt ugyanis a hullámok (fázist 
is magában foglaló) koherens összegződése miatt a minta vastagságnak és az OL fókuszáltságának is függvénye. Azaz 
ha egy képen adott pontok fehérek egy adott beállítás mellett, a fókusz pici elállításával már ugyanaz a térbeli pont sötét 
kontrasztúvá válhat és viszont. Hasonlóan egy-két atomi réteggel többet tartalmazó (vastagabb) helyen az ugyanolyan 
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minta más kontrasztot ad. Ezért a HREM képek intuitíven nem értelmezhetőek, csak számítógépes szimulációk 
sorozatával összevetve jelenthetjük ki, hogy a kontraszt (és annak változása a fókusz adott lépésenkénti változtatásával) 
egy adott, feltételezett modellel összhangban van. (Ez azonban azt nem bizonyítja, hogy más modellel nem lehet 
ugyanolyan egyezésben a kísérleti hibán belül.) Az inkoherens hullámok fázisa azonban véletlenszerűen változik 
egymáshoz képest, így nem a hullámok amplitúdói, hanem az intenzitások (azaz az amplitúdók négyzetei) 
összegződnek, amik a fázist nem tartalmazzák. Ezáltal a képek kontrasztja sosem fordul meg, a világos és sötét részek 
elhelyezkedése nem függ sem a minta vastagságától, sem a fókusz beállításától, amint az az 1.14 ábrán látható. (Persze 
erős elfókuszálástól vagy túl vastag minta esetén a kontraszt mértéke csökken, azaz a kép elkenődik, végül nem mutat 
semmit.) Az ilyen képek már intuitíven értelmezhetőek, azaz nem kell számítógépes szimuláció ahhoz, hogy 
megmondjuk mit látunk sötétnek és világosnak. Ennek jelentőségét nem kell hangsúlyozni sem az értékelés 
könnyebbsége, sem megbízhatósága, egyértelműsége szempontjából. 

 
1.14 ábra: A HAAD inkoherens jelének alakulása a defókusz és a minta vastagságának függvényében. Látható, hogy 
bár a kontraszt mértéke változik, nincs kontraszt inverzió, a képek intuitíven értelmezhetőek.  

Ez az üzemmód atomi felbontással csak a DSTEM-ben elérhető, mivel a kiértékelhető intenzitású jelet a kívánt kicsi 
térrészbe csak a téremissziós ágyú képes koncentrálni. Ennek következtében ugyan a vizsgált kis térfogat koherensen 
megvilágított, de a laterális koherencia hatását a detektor által letakart nagy térszögből eredő kiátlagolás tünteti el, az 
elektronok mozgásirányában pedig a hőmozgás teszi a kijövő jelet inkoherenssé. Az a paradox helyzet áll így elő, hogy 
a detektoron koherensen összegződő elektronok végül inkoherens képet adnak. Ennek mechanizmusát mutatjuk meg a 
következő pontban. Ilyen nagyszögű gyűrű alakú DF detektorral (high angle annular dark field detector, HAAD) 
megvalósított rendszám-kontrasztú leképezés tekinthető a Z-kontrasztú képkészítés modern változatának. Minthogy a 
laterális felbontást a minimális sugárátmérő szabja meg ezen üzemmódban, a ma előállítható 2 Ĺ átmérőjű sugárral már 
a félvezetők egyes zónatengelyeinek irányában az atomi oszlopok elkülöníthetőek, azokra egyenként pozícionált 
sugárral pedig már elemspecifikus EELS analízis is végezhető. Ilyen Z-kontrasztú képet mutat az 1.15 ábra. Az eltérő 
átlagrendszámú helyek jól megkülönböztethetőek, de azt, hogy ott milyen elem fordul elő, más forrásból (pl. EELS-ből) 
kell azonosítanunk. 
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1.15 a-b ábra: CoSi2/Si(111) átmenet Z-kontrasztú képe, valamint az ennek alapján rekonstruált szerkezet sematikus 
ábrája. Az átlagos rendszám változása egyetlen atomi oszloptól a másikig jól látható. (v.ö. az 1.16 ábrán látható 
analitikai eredménnyel.)  

Az 1.16 ábra atomi felbontású elemspecifikus EELS analízisre mutat példát. 
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1.16 ábra: Az atomi összetétel változása egyetlen atomtávolságon belül. a/ Az EELS spektrumok jól mutatják. 
hogy a megfelelő irányba állított mintán egyenként analizálhatjuk az atomi síkokat. b/ Az EELS 
spektrumokból meghatározott összetétel meredeken, egyetlen atomtávolságon belül vált át egyik fázis 
összetételéről a másikra.  

INKOHERENS LEKÉPEZÉS (Z-KONTRASZT) KOHERENSEN ÖSSZEGZŐDŐ ELEKTRONOKKAL 

Ha nem túl nagy (azaz az atomi méreteknél jóval rosszabb) felbontással készítünk képet a STEM-ben (amihez pl. W 
vagy LaB6 ágyút használunk), akkor a kép inkoherens jellege már az inkoherens megvilágításból adódik és akkor is 
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elérhető, ha az alkalmazott gyűrű alakú sötét látóterű (ADF) detektor belső átmérője annyira kis szögre van hangolva, 
hogy csak a direkt sugarat zárja ki. Az igazán megválaszolandó kérdés az atomi méretek tartományában, különösen 
téremissziós ágyú (FEG) alkalmazása esetén merül fel: a nyilvánvalóan koherens leképezés eredménye lehet-e olyan 
kép, ami az inkoherens kép sajátságait mutatja, ezért intuitíven értelmezhető. Először a hetvenes évek közepén, 
elkülönült urán atomokról közölt képek kapcsán merült fel ez a kérdés és Pennycook-ék azóta népszerűvé vált 
nagyfeloldású Z-kontrasztú leképezése kapcsán többen vizsgálták: mit is látunk valójában az “atomi feloldású Z-
kontrasztú képen”. Vékony kristályokról az ilyen képeket mindig alacsony indexű zónatengely irányából készítik, mivel 
csak innen van esély arra, hogy meglássuk az atomok elhelyezkedésében meglevő rendet (véletlen irányból az egész 
kép egyenletesen kitöltött; vagy egyik, vagy másik atomi rétegben ülő atom látszik bármely irányba “nézünk” is). (Aki 
forgatott már a kezében kristályrácsról golyókból készített modellt, az azonnal érzékeli ezt a hatást.) Következésképpen 
a leképezés tárgyalásakor is ilyen elrendezésekre koncentrálunk. A vizsgált (alacsony indexű zónatengely irányából 
szemlélt) elrendezés jellemzője, hogy az atomokat oszlopokba rendeződve látjuk. Mivel az oszlopon belüli atomok 
takarják egymást (azonosak a vizsgált tengelyre merőleges síkban a koordinátáik), a látott pozíciók pontosan ugyanazok 
lesznek egyetlen atomi réteg, vagy sok egymás feletti atomi réteg esetén is. Először az ideális fázistárgyak (atomi 
feloldású, STEM DF) leképezését tárgyaljuk. Ez jól modellezi egyes különálló nehéz atomok (pl. biológiai minták 
festése), 2D atomi klaszterek (pl. felületi diffúzió, vagy katalízis) valamint nagyon vékony (néhány atomi réteg vastag) 
kristályok leképezését. Ennek kapcsán megismerkedünk a képben megjelenő laterális és longitudinális (z-irányú) 
koherencia fogalmával. Laterális irányban a detektor gyűrű (megfelelően nagy) belső szögének megválasztása biztosítja 
az inkoherenciát. Megmutatjuk, hogy az atomok hőmozgása lényeges szerepet játszik a longitudinális inkoherencia 
kialakulásában és ez a hőmozgás oda vezet, hogy mind az előbbi fázistárgyak, mind a fázistárgynak már egyáltalán nem 
tekinthető, 50-100 nm vastag kristályok Z-kontrasztú képe is alapvetően inkoherensnek tekinthető. A koherencia 
maradék hatása az intenzitások kb. 20%-on belüli módosulását okozza csak. 

GYŰRŰ ALAKÚ DETEKTOR 

A három dimenziós r vektort a mikroszkóp optikai tengelyének irányába eső z komponensre és az erre merőlege 
(kétdimenziós) R összetevőre bontjuk: r=(R,z). A FEG-el előállított koherens, kis foltba fókuszált sugár egy fázisában 
módosított gömbhullámmal jellemezhető. Ha azt vizsgáljuk, hogy az R0 helyre pozícionált sugár hogyan világítja meg 
az R helyet (azaz mekkora amplitúdót vált ki az R helyen): 

( ) ( ) ( ){ }[ ]P A i iR R u u u R− = ℑ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅0 02exp χ π      (1.3) 

ahol ℑ a Fourier transzformáció operátorát jelöli, az u kétdimenziós reciproktérbeli vektor, amely a detektor illetve az 
apertúra síkjában mért pozíciókat jellemzi és az A(u) apertúra függvény: 

( )A u =




1
0

lyukon belül
kívül

        (1.4) 

A fázis eltolódását a ∆f defókusz és a Cs gömbi hiba együttható értékéből számolhatjuk. 

( )χ π λ π λu u u= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅∆f Cs
2 3 41

2
       (1.5) 

A fázistárgy közelítés azt jelenti, hogy a mintán áthaladó elektronhullámnak az intenzitása nem, csak a fázisa 
változik. Azaz a minta kilépő felszínén az amplitúdó: 

( ) ( ) ( )( )ψ σ φR R R R R− = − ⋅ − ⋅ ⋅0 0P iexp       (1.6) 

alakba írható, ahol a fázisváltozás a vetített potenciállal lesz arányos 

( ) ( )φ φR r= ⋅∫ dz           (1.7) 

és a kölcsönhatási együttható σ π λ= ⋅ E0  ahol E0 a gyorsító feszültség és λ a mintát megvilágító elektronok 
hullámhossza. Ez a közelítés sík Ewald-felületnek felel meg. A gyenge fázistárgy közelítésben az (1.6) egyenletben az 
exponenciálist sorbafejtjük és megállunk a másodrendű tagoknál: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ψ σ φ σ φR R R R R R R R R− = − − ⋅ ⋅ ⋅ − − ⋅ ⋅ ⋅ −0 0 0
1
2

2 2
0P i P R P   (1.8) 

Ezen közelítésen belül a detektor síkjában a hullámamplitúdót (1.8) Fourier-transzformáltja adja, az intenzitást pedig az 
így nyert amplitúdó négyzete: 
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( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ( )( ){ψ σ χ π χ πu u u u u R u u u u R
2 2

0 02 2 2= + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ∗ ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅A A i i i A i iRe exp exp*Φ

 ( ) ( ) ( ) ( )( )]}− ⋅ ⋅ ∗ ∗ ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅1
2 02σ χ πΦ Φ* * expu u u u u RA i i  

 ( ) ( ) ( )( )+ ⋅ ∗ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅σ χ π2
0

2
2Φ u u u u RA i iexp      (1.9) 

ahol Φ(u) a φ(R) vetített potenciál Fourier transzformáltját, Φ*(u) pedig Φ(u) komplex konjugáltját jelöli és a 
műveleteknél a * konvolúciót jelent. Az első tag egyszerűen a szóródás nélkül áthaladt elektronok korongját adja, a 
következő tag pedig (amelyben minden közvetlenül A(u)-val van szorozva) az ezen korongon belüli 
intenzitásmodulációkat eredményezi. Egyedül az utolsó tag (harmadik sor) hatása terjed túl a direkt sugár korongján, 
így ez járul csak hozzá a STEM DF képhez. Ebből a detektor által regisztrált intenzitást 

( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )I A i i D dHR u u u u R u u0
2

0

2
2= ⋅ ∗ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅∫σ χ πΦ exp    (1.10) 

adja, ahol a detektor-függvény 

( )DH Hu
u u

=
>




1
0

ha
különben

        (1.11) 

A detektor uH belső sugarát változtatható paraméternek tekintjük (Howie-típusú detektor). (A STEM 
kifejlesztésekor használt Crewe-féle detektornál a detektor sugara éppen csak a direkt sugarat zárta ki, hogy nagy 
intenzitású jelet kapjanak. Mint meg fogjuk mutatni ez csak nagyon korlátozottan tett lehetővé inkoherens leképezést.) 
Minthogy a detektor nem érzékeny a fázisra és DH(u) csak 0 illetve 1 értéket vehet fel, (1.10) átírható 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]{ } ( )I A i i D dHR u u u u R u u0
2

0

2
2= ⋅ ∗ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅∫σ χ πΦ exp    (1.12) 

alakba. A Parseval tétel felhasználásával a komplex függvény négyzetének integrálja átírható a Fourier-transzformáltak 
négyzetének integráljára. 

( ) ( ) ( ) ( )I P d dR R R R R R0
2

0

2
= ⋅ ⋅ − ∗ ⋅∫σ φ       (1.13) 

ahol d(R) a detektor függvény Fourier-transzformáltja, amit térbeli szűrő függvényként értelmezhetünk. Vegyük észre, 
hogy a Fourier-transzformálás a szorzást konvolúcióba, a konvolúciót szorzásba viszi át. 

( ) ( )[ ] ( ) ( )d D u J u R RH
H HR u R= ℑ = − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅δ π1 2 /      (1.14) 

Az (1.13) egyenlet a STEM DF leképezés alapegyenlete, amelyet ugyan csak a sorfejtés másod rendjének 
figyelembe vételével kaptunk (gyenge fázistárgy közelítés), de belátható, hogy az ezzel kapott következtetések nem 
változnak a magasabb rendű tagok figyelembe vételétől. A kép konkrét tulajdonságaira csak a leképezett tárgy általános 
tulajdonságainak felhasználásával tudunk lényeges következtetéseket levonni. Az itt vizsgált érdekes tárgyak (egyes 
nehéz atomok, 2D atomi klaszterek, alacsony indexű zónatengely irányából nézett vékony kristályok) közös jellemzője, 
hogy vetített potenciáljuk az atomi pozíciók körül rendkívül éles függvényekkel írható le. (A nagyszögű szórások főleg 
az atomtörzsekről származnak, amelyek jellemző mérete a 0.1 Ĺ tartományban van, míg a köztük levő távolság ennél 
egy nagyságrenddel nagyobb.) A vetített potenciál tehát felírható 

( ) ( )φ φR R R= −∑ i i
i

         (1.15) 

alakban, ahol az egyes Ri atomi koordinátákhoz több atom is tartozhat (egy oszlopon belüliek). Ezzel (1.13)-ből a 
DF jel intenzitása 

( ) ( ) ( ) ( )I P d di i
i

R R R R R R R0
2

0

2

= ⋅ − ⋅ − ∗ ⋅∑∫σ φ      (1.16) 

Mivel (1.14)-ből láthatóan a d(R) térbeli szűrő félértékszélessége a detektor uH sugarától függ, azt megválaszthatjuk 
úgy, hogy az keskeny legyen a sugár ∆P félértékszélességéhez képest: 

u
PH >>
1
∆

           (1.17) 
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Ilyen detektorral a kapott jel (1.16) szerint úgy fogható fel, hogy a sugár (valóstérbeli) amplitúdója súlyfaktorként 
befolyásolja csak a vetített potenciál értékéből azt a frekvencia-tartományt, amit a d(R) szűrő kiválaszt (lásd 1.17 ábra). 
Ezért a sugárra jellemző függvényt jó közelítéssel kiemelhetjük az integrál elé. Így kapjuk, hogy 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )I d P d P O Ri i
i

R R R R R R R R0
2

0

2
2

0 0= ⋅ − ∗ ⋅ − ⋅ = ∗∑∫σ φ   (1.18) 

ahol a tárgyfüggvény 

( ) ( ) ( )O n di i i
i

R R R= ⋅ ⋅ ∗∑σ φ2
2

        (1.19) 

amelyben ni az egy oszlopon belüli atomok száma. Az (1.18) egyenlet azt fejezi ki, hogy a fázistárgyak atomi 
felbontású STEM DF leképezésére valóban használható az inkoherens leírás. Azonban itt olyan fázistárgyat képeztünk 
le inkoherensen, amely maga az egyes atomi oszlopon térbeli szűrővel kiválasztott függvényeinek koherens 
szuperpozíciója. Azaz az egyes atomi oszlopok nem függetlenül szórják az elektronokat, így a képet (intenzitásokat) 
nem lehet egyszerűen (intuitíven) megfeleltetni az egyes atomi szórási tényezőknek. Egy lényeges előnyhöz azonban 
már így is jutottunk: a defókusztól nem függ többé a kép kontrasztja, a sugár amplitúdóeloszlása (1.18)-ban különvált a 
tárgy sajátságaitól. Abban a speciális esetben, amikor az (1.19) szerint számolt tárgyfüggvényben az egyes atomi 
járulékok nem lapolnak át (és (1.17) választással a szűrő keskeny a sugárhoz képest), az egyes atomok inkoherensen 
képezhetőek le. Ha azonban (1.17) nem teljesül (azaz pl. a régi STEM-re jellemző Crewe-detektort alkalmazunk), akkor 
atomi méretek nem képezhetőek le inkoherensen, inkoherens képek csak alacsony felbontással készíthetők. 

 
1.17 ábra: Az atomok nagyszögű szórását éles függvényekkel írhatjuk le. A térbeli szűrő csak a sugár 
szélességével összemérhető tartományba esőket emel ki, a többit elnyomja. A sugár ezeket mintegy 
súlyfaktorként befolyásolja.  
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Az inkoherencia fokát tovább növelhetjük, ha a gyűrű alakú detektor belső sugarára teljesül az 

u
RH >>
1
∆

           (1.20) 

feltétel, ahol ∆R a(z éles csúcsokból álló) tárgyfüggvény csúcsai közötti távolságot jelöli. Ezáltal a térbeli szűrő 
olyan keskeny lesz, hogy az (1.19) egyenletben a tárgyfüggvényben szereplő egyes atomi oszlopok járulékai már nem 
lapolnak át, azaz a tárgyfüggvény független járulékok összegére bomlik 

( ) ( )O Oi i
Ri

R R R= ⋅ −∑σ 2         (1.21) 

ahol 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )O n d O d n D di i i i i i i i i
HR R R R R R R R R u u u= ⋅ ∗ = − ⋅ ⋅ ≈ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅∫ ∫φ δ δ

2 2 2Φ  (1.22) 

ahol mint emlékszünk Φ a φ vetített potenciálnak a Fourier transzformáltja. Ez az eredmény két lényeges 
tulajdonságot mutat. Egyrészt az atomok kétdimenziós eloszlásának ilyen leképezése teljesen intuitíven értelmezhető 
képet ad, egyértelműen mutatja az egymástól független szórócentrumok 2D elhelyezkedését. Láttuk, hogy ez a leképező 
rendszer geometriájának (az ADF detektor helyesen megválasztott belő átmérőjének) a következménye. A leképező 
geometriának ezt a tulajdonságát, hogy az optikai tengelyre merőleges irányban kiküszöböli az egyes atomi oszlopok 
közötti interferencia hatását, transzverzális inkoherenciának nevezzük. 

Ha azonban az azonos oszlopban elhelyezkedő atomok járulékát tekintjük, mind (1.19) mind (1.22) azt jósolja, hogy 
az intenzitás az oszlopban levő atomok számának négyzetével változik. (Ez ellentmond az inkoherens leképezéstől 
elvárt függéstől, hiszen ha a források függetlenek (inkoherensek), akkor az intenzitásoknak kell összeadódni, ami az 
atomok számával lineáris növekedésnek felel meg.) Azaz az optikai tengely irányában, az azonos oszlopokon belüli 
atomok járuléka változatlanul koherensen adódik össze, ezt a koherenciát nem tudja a leképező geometria kiküszöbölni. 
Ezt az oszlopokon belüli koherenciát hívjuk longitudinális koherenciának vagy másképpen z-koherenciának. 

Összességében azt kaptuk, hogy a szórócentrumok helyét az 
inkoherens kép szabályai szerint intuitíven értelmezhetjük (és a 
kontraszt mentes lesz a fókusztól függő műtermékektől), a 
képpontok intenzitását azonban több egymás felett levő atom 
esetén nem kapjuk inkoherensen. Megmutatható, hogy ezen a 
következtetésen a sorfejtés magasabb rendű tagjainak 
figyelembevétele sem változtat. 

A fenti valóstérbeli (szűrő függvény) megfontolással azonos 
eredményt kapunk, ha a reciprok térben vizsgáljuk a problémát. Az 
(1.18) ábra a legegyszerűbb példát, két azonos atomon szórt 
elektronhullám interferenciájának kialakulását mutatja a 
detektoron. 

Az (1.19) ábra azt szemlélteti, hogy a ∆R távolság 
függvényében hogyan kapunk teljesen koherens, teljesen 
inkoherens illetve a kettő közötti koherenciájú képet. Amikor a két 
atom átlapol (∆R=0) a kép koherens és mivel a hullámok erősítik 
egymást, az amplitúdó kétszeres lesz, ezért az intenzitás duplája 
lesz, mint amit két független atom szórása eredményezne: 

{ }2 2
2 2 2

⋅ = ⋅ +ψ ψ ψ  Amikor az atomok olyan távol 

vannak, hogy hullámfüggvényük nem lapol át, kapjuk az ideálisan inkoherens képet. Közbülső ∆R távolságokra csíkos 
interferenciamintázat alakul ki, ahol a csíktávolság ∆R függvénye. 

 
1.18 ábra: ∆R távolságra levő két atomon 

szórt elektronhullám interferenciája a Howie-
detektoron.  
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Mivel a szórási szög növekedtével az intenzitás rohamosan 
csökken, mindig a legbelső gyűrű mentén mért jel dominál. Ha 
tehát a középső lyuk kb. egyetlen csík vastagságával mérhető 
össze, az intenzitás nagyon érzékeny lesz az interferencia 
hatására (erősen függ attól, hogy a lyuk sötét, vagy világos csíkot 
keresztez-e). Ha azonban (a belső sugár (θi) növelésével elérjük, 
hogy) a lyuk körül sok interferencia-csík összegződik, ezek 
hatása kiátlagolódik és a jelünk kevésbé  tükrözi az 
interferenciát. Az (1.20) ábra azt mutatja a belső átmérő 
függvényében, hogy az így mért (interferenciát tartalmazó) jel 
intenzitása hányszorosa lesz az inkoherens jel intenzitásának. 

Látható, hogy kb. 50 mrad választásával az inkoherens jeltől 
való eltérés 5%-on belül marad. 

Vizsgáljuk most a z-koherencia hatását. A fázistárgy 
közelítés csak extrém kis mintavastagságokat enged meg. Azt a 
vastagságot véve, amelynek két végén levő atomok szórása az 
interferenciával kioltja egymást, a ∆z=2λ/θi

2 vastagságot engedi 
meg. Ez pl. θi =50 mrad esetén 3 nm mintavastagságot enged 
meg. A fázistárgy közelítésen túlmenő, Fresnel-diffrakciót is 
magában foglaló kinematikus számolás (ami az Ewald-gömb 
görbülete miatti elfókuszálódást is figyelembe veszi) által jósolt 
intenzitást láthatjuk az 1.21 ábrán a minta vastagságának 
függvényében. Látható, hogy a z-koherenciának megfelelő 

négyzetes növekedés csak kb. 1 nm vastagságig tart, utána oszcillációkkal majdnem állandó intenzitást kapunk, tehát 
most sem az inkoherens képre jellemző lineáris vastagságfüggés adódik. 

 
1.20 ábra: Az interferencia eredőjeként mért jel intenzitásának viszonya az inkoherens jel intenzitásához a 
detektor belső átmérőjének függvényében. Szaggatott vonal: ∆R=1.5 Ĺ, folytonos vonal: ∆R=1 Ĺ. Az 
elektronsugár félértékszélessége = 2.2 Ĺ. a/ két Si atom b/ két U atom.  

 
1.21 ábra: Si [110] mintára a mintavastagság függvényében számolt STEM DF intenzitás 2.2 Ĺ vastag sugár és 
100 keV gyorsító feszültség valamint 50-150 mrad tartományra hangolt detektor esetén. A számolásnál 
mozdulatlan atomokat feltételeztünk.  

 
1.19 ábra: A detektoron kialakuló interferencia 

kép a/ ∆R=0 b/ ∆R=“nagy” c/ ∆R=3 Ĺ és d/ 
∆R=1.5 Ĺ esetén. A detektor 10.3 mrad és 
150 mrad közötti tartományt fedi le. A d/ ábrán 
feltüntettük az 50 mrad-nak megfelelő belső 
átmérőt is.  
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Eddigi tárgyalásunkban azonban mozdulatlan 
atomokat tételeztünk fel, ami teljesen irreális. 
Még az abszolút zérus hőmérsékleten levő 
atomok rezgési (nullponti) energiája sem 
elhanyagolható, nem is beszélve a 
szobahőmérsékletű mintáról. Az atomok 
hőmozgásából származó nagyszögű szórás, az 
ú.n. “thermal diffuse scattering”, (TDS) játszik 
lényeges szerepet a z-koherencia lerontásában. 
Az atomok hőmozgás ugyanis véletlenszerű, így 
az őket még koherensen megvilágító elektronok 
fázisait is véletlenszerűen tolja el, azaz 
inkoherenssé teszi. Amint az 1.22 ábrán látható, a 
termikus szórás főleg a nagyobb szögekre 
jellemző, ott ahol a (nulladik Laue-zónába eső) 
Bragg-reflexiókat is adó rugalmas szórás 
rohamosan csökken, így a mért jelen belül a 
termikus szórás szerepe a detektor belső 
átmérőjének növelésével nő. 

Az 1.23 a-d ábra a koherens rugalmas szórást 
hasonlítja össze a szobahőmérsékletnek 
megfelelő termikus szórással a szórási szög 
függvényében az előbbieknél nagyobb 
szögtartományra. 

 
1.23 ábra: A koherens (B=0) és szobahőmérsékletű termikus (B=0.45) szórás összehasonlítása egyetlen atomi oszlop 
feltételezésével, amelyben az atomok 2 Ĺ-re vannak egymástól. A minta teljes vastagsága: a/ 2 Ĺ b/ 4 Ĺ c/ 18 Ĺ d/ 
200 Ĺ.   

Látható, hogy a termikus szórás az eloszlás ingadozásait kisimítja. Az is megfigyelhető, hogy a fentiekben tárgyalt 
50 mrad belső detektor átmérő és nagyon vékony minták esetén a szórás teljesen koherensnek tekinthető. A 
mintavastagság növekedtével azonban a termikus szórás egyre meghatározóbb szerepet játszik. Az 1.24 a-b ábrán 75-
200 mrad és 75-150 mrad térszögű detektorra tüntettük fel a mért intenzitás vastagságfüggését. Ebből a második 

 
1.22 ábra: Si atom szórási hatáskeresztmetszetei a szórási 

szög függvényében. Feltüntettük a teljes szórást, a rugalmas és a 
termikus szórási (TDS) összetevőt.  
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hasonlítható közvetlenül össze a csak mozdulatlan atomokat feltételező számításon alapuló 1.21 ábrával, ugyanis ezek 
szögtartománya összemérhető, mivel egyik sem tartalmazza az 1.23 ábrán 190 mrad felett megjelenő nagy csúcsot, amit 
külön tárgyalunk. 

 
1.24 ábra: A STEM DF jel intenzitása a mintavastagság függvényében egyetlen atomi oszlopra. A detektor az a/ 75-
200 mrad b/ 75-150 mrad szögtartományban detektál.   

Látható, hogy a termikus szórás hatékonyan lerombolja a z-koherenciát, amit a mérési geometria nem volt képes 
megszüntetni. A termikus szórás következményeként az azonos oszlopbeli atomok közötti koherencia nagyrészt 
megszűnik és a leképezés az egyes képpontokban mért intenzitások szempontjából is közel lesz az inkoherens képhez, 
azaz a képből nem csak az egyes szórócentrumok helye, de az erőssége is intuitíven meghatározható. 

Tekintsük most a nagy szögeknél (az 1.23 ábrán kb. 
195 mrad-nál) megjelenő csúcsokat. Amint azt majd a 
konvergens sugaras diffrakciónál részletesen tárgyalni fogjuk, 
ezek a reciprokrácsnak a kezdőpontot nem tartalmazó síkjaiban 
fekvő pontokba, az ú.n. magasabb rendű Laue-zónákba (HOLZ) 
való rugalmas szóródásoknak felelnek meg. (Ez tartalmazza a 
térbeli információt, így nem csoda, hogy csak a nagyobb 
mintavastagságoknál jelentős.) Az 1.25 ábrán egy 75-200 mrad 
tartományban működő Howie-detektor jelének intenzitását 
tüntettük fel a minta vastagságának függvényében álló és 
hőmozgást végző atomokra. Álló atomok (B=0) esetén a jel 
főleg a HOLZ intenzitásból származik (lásd 1.23 és 1.24 a 
ábra). Látható, hogy bár mind a TDS mind a HOLZ esetében 
lineáris az összefüggés, ami inkoherens összegződésnek felel 
meg (csak más  meredekséggel), a kétféle fizikai folyamat 
eltérő. 

Az 1.26 ábra azt szemlélteti, hogyan változik a HOLZ 
intenzitás a hőmérséklet függvényében. Az idealizált álló 
atomok (B=0) esetét hasonlítjuk össze az abszolút zérus 
hőmérsékleten levő atom nullponti energiájának megfelelő (B=0.15) rezgéssel és a szobahőmérsékleten jellemző 
(B=0.45) hőmozgással. 

 
1.25 ábra: Egymástól 2 Ĺ távolságra levő 

atomokból felépített oszlop intenzitása, ahogyan 
azt egy 75-200 mrad szögtartományban detektáló 
Howie-típusú STEM DF detektor érzékeli. A B=0 
álló atomoknak, míg B=0.45 szobahőmérsékleten 
hőmozgást végző atomoknak felel meg.  
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Látható, hogy a hőmozgás nagyrészt elmossa a 
HOLZ diffrakció intenzitását. (Ezt majd a 
konvergens sugaras diffrakciónál is felidézzük. Ezért 
célszerű folyékony héliummal hűteni a mintát, ha 
HOLZ gyűrűket nagyobb intenzitással akarunk 
tanulmányozni.) Ennek következtében az egészen 
nagy szögekben is detektáló ADF detektor jelében is 
többnyire a termikus diffúz szórás dominál, 
lerombolva a z-koherenciát és biztosítva a közel 
inkoherens intenzitásokat. A pontosabb számítások 
azt mutatják, hogy a z-koherencia részben azért 
megmaradhat, és az egyes képpontokban mért 
intenzitások maximum 20%-ig eltérhetnek az ideális 
inkoherens jel intenzitásától. A kontraszt azonban 
sosem fordul meg és nem tartalmaz az intuitív 
értékelést megzavaró műterméket sem a fókusz, sem 
a mintavastagság függvényében (lásd 1.14 ábra). Az 

így kapott Z-kontrasztú kép jóval (több mint egy nagyságrenddel) nagyobb mintavastagságokig (50-100 nm-ig) 
alkalmazható, mint ameddig a fázistárgy közelítés érvényes, azaz mint amilyen mintáról ideális nagyfeloldású 
fáziskontrasztú képet készíthetünk a hagyományos TEM-ben. Az ilyen Z-kontrasztú STEM kép nem mutat vastagsági 
kontúrokat (ellentétben a TEM képpel), hanem széles vastagság-tartományban egyenletes a kontrasztja (lásd 1.27 ábra). 

A mintában levő 
hibaszerkezetre is kevésbé 
érzékeny a Z-kontrasztú kép 
mint a hagyományos TEM BF 
kép. Az 1.28 ábrán látható, 
hogy a TEM BF kép főleg az 
ionimplantálás miatt keletkező 
hibaszerkezetet jeleníti meg, 
ezzel szemben a STEM DF kép 
nem mutatja a rekrisztallizációs 
frontban kialakult hibaszerzetet 
(ikrek), hanem csak az amorf-
kristályos határon 
felhalmozódott Sb szegregációt 

jeleníti meg az eltérő rendszám miatt. A Z-kontrasztú kép készítéséhez a mintát úgy kell billenteni, hogy ne 
látszódjanak erős Bragg reflexiók (azonos feltétel mint ami a jó EDS vagy EELS analízishez is kell). 

Egy igazán érdekes 
tulajdonsága az alacsony 
indexű zónatengely 
irányában készített Z-
kontrasztú képnek, hogy 
felbontása nem változik a 
minta vastagságával 
(kontrasztja természetesen 
csökken a vastagsággal, míg 
végül nem lesz értékelhető 
kép, de amíg látszik, addig 
majdnem azonos térbeli 
felbontás látható rajta). Ez a 
hatás jól megfigyelhető az 
1.14 ábrán is. Ezt a hatást 
egyesek úgy fogalmazzák 
meg, hogy az atomi 
távolsággal összemérhető 
átmérőjű sugárral 
megvilágított atomi 
oszlopok mint mikrolencsék az atomi oszlopokra koncentrálják az elektronnyalábot, megakadályozva annak 
kiszélesedését. A jelenség megértésében a Bloch-hullámok nyújtanak segítséget. A Bloch-hullámok a kristályban 
haladó nagyenergiás elektronok stacionárius sajátállapotai, amelyek (a sugárirányra merőleges síkban) 

 
1.26 ábra: A HOLZ gyűrűkben megjelenő intenzitás 

függése az atomok termikus rezgésétől.  

 
1.27 ábra: Ék alakú Si [110] minta. a/ TEM BF kép ami vastagsági kontúrokat 

mutat. b/ STEM DF kép 75-15 mrad detektorral.  

 
1.28 ábra: 100 Si-ba ionimplantálással Sb-t vittek be. Ezt követte egy részleges 

rekrisztallizáció a felszín felé haladva. a/ TEM BF kép: főleg a hibákat mutatja. Bár a 
feszültségkontraszt a szegregációval függ össze, nem könnyű elkülöníteni a 
különböző deformációk járulékát a diffrakciós kontrasztban. b/ STEM DF Z-
kontrasztú kép az Sb feldúsulást jeleníti meg az amorf-kristályos határfelületen.  
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állóhullámokként (a rácsperiodicitással modulált síkhullámokként) foghatók fel. (Azaz a sugárirányban haladó 
hullámunk van.) Szemben a TEM-ben kedvelt kétsugaras esettel, az alacsony indexű zónatengely irányában 
megvilágított kristályban nagyon sok Bloch-hullám keltődik. Ezek közül vannak, amelyek nagyon meredeken változnak 
a beeső elektronok irányával (erősen diszperzívek). Mások nem igazán érzékenyek a megvilágítás irányára. Mivel a 
STEM-ben erősen konvergens sugárban sokféle irány van egyidejűleg jelen, az erősen diszperzív Bloch hullámok 
kiátlagolódnak, kioltódnak, míg az irányra kevésbé érzékenyek erősítik egymást, egyre nagyobb szerephez jutnak. A 
számítások azt mutatják, hogy azok a Bloch-hullámok nem érzékenyek az irányra (azaz azok játszanak fő szerepet), 
amelyek az atomi törzsekre koncentrálják az elektronhullámot és hasonló szimmetriájúak mint az atomi pályák s 
elektronjai (szemben a p pályák szimmetriáját mutató Bloch-hullámokkal). Az 1.29 ábra a kristályon belüli néhány 
jelentősebb Bloch hullám szimmetriáit mutatja (Si2Ge2)p szuperrács <110> irányú megvilágítása és 100 keV-es 
elektronok esetére. 

Az 1.30 ábra azt szemlélteti, hogy az összes Bloch hullám figyelembevételével végzett számítás eredményét nagyon 
jól közelíthetjük, ha csak az s-típusú Bloch hullámokkal számoljuk a Z-kontrasztú kép intenzitását a minta 
vastagságának függvényében. Ez a többi hullám nagyfokú kioltásának tudható be. 

A tárgyalt folyamatok eredője a Z-kontrasztú 
STEM HAADF leképezés, amely sokkal vastagabb 
kristályok atomi felbontású vizsgálatát teszi lehetővé, 
mint a hagyományos HREM. A képek intuitíven 
értelmezhetőek, ami nem csak azt jelenti, hogy 
feltételezett struktúrák bonyolult szimulálása nélkül is 
kiválasztható, hogy melyik szerkezet felel meg a 
legjobban a méréseknek, hanem maga a Z-kontrasztú 
kép sugallhatja, hogy olyan szerkezet van jelen, amit 
a Z-kontrasztú kép megtekintése előtt még csak fel 
sem tételeztünk. 

Jó példa az ismeretlen szerkezetek intuitív 
felderítésére a magashőmérsékletű (HTC) 
szupravezetők egyik hibaszerkezete. Ezek az 
összetett elemi cellájú anyagok nagyon sokféle 
szerkezetű hiba vagy belső határfelület lehetőségét 

rejtik magukban, mind más szerkezettel. Az 1.31 ábra 
YBa2Cu3O7-x szupravezető síkhibájáról készült Z-
kontrasztú képet, valamint az annak alapján készült 

modell-szerkezetet mutatja. Az inkoherens leképezés miatt az egyes atomi oszlopok képei függetlenek egymástól és 
intenzitásukból azonosítható, hogy mely atomok építik fel az egyes oszlopokat. A legfényesebb pontok a Ba (Z=56) 
oszlopoknak felelnek meg, a közepesen fényesek az Y (Z=39) oszlopok. A Cu (Z=29) oszlopok nem láthatók külön, 
hanem a háttér intenzitásához járulnak hozzá. A könnyű O atomok egyáltalán nem láthatók a képen. A síkhibától távol 
jól rá lehet ismerni a háromszoros Perovszkit szerkezetre. A síkhiba két szomszédos Ba oszlop közé ékelődik be, mivel 
a Ba oszlopok intenzitása itt is ugyanolyan mint a hibától távol. Ezen Ba síkok között megnőtt távolságot megmérve 
azonosítható, hogy a Perovszkit c-tengelyének hatodával nőtt meg a távolság. Minthogy a hiba sötét kontrasztú, a 
legnyilvánvalóbb feltételezni, hogy egy többlet Cu sík épült be. Ez megmagyarázza azt is, miért találunk két változatát 
az adott hibának (az ábra felső illetve alsó képe). A többlet CuO síknak fél elemi cellával el kell tolódnia vagy a 
Perovszkit a-tengelyének vagy b-tengelyének irányába, hogy az egyik síkon levő Cu atomok kötést tudjanak létesíteni a 
másik síkon levő O atomokkal. Mivel az a-, és b-tengelyek egyike a sugár irányával esik egybe a másik pedig arra 
merőleges, a kétféle látszólagos szerkezet ezen eltolódás egyik illetve másik irányból szemlélt változata. A felső képen 
a sugár irányára merőleges az eltolódás, így a hiba felett illetve alatt levő szerkezetek fél egységgel eltolódva jelennek 
meg. Az alsó síkon a sugár irányában történt eltolódás, így a hibára merőleges atomi síkokat folytonosan látjuk 
áthaladni a hiba síkján. Más esetekben, ha arra gyanakszunk, hogy beépült szennyezők váltják ki a hibaszerkezetet, 
EDS-el vagy EELS-el meggyőződhetünk a feltételezés helyességéről. Tudni kell azonban, hogy az EDS analízishez 
szükséges nagyobb áram nem nyerhető ilyen kis félértékszélességű sugárból, úgyhogy az analízishez rosszabb 
felbontású kísérleti beállítással kell megelégednünk. 

 
1.29 ábra: Néhány jelentősebb Bloch hullám szimmetriája: 

(Si2Ge2)p szuperrács, <110> irányú megvilágítás, 100 keV-es 
elektronok.  

 
1.30 ábra: Az egyetlen atomi oszlopról kapott STEM 

DF jel intenzitása minden Bloch-hullám 
figyelembevételével (folytonos vonal) illetve csak az s-
típusú állapotokra számolva (szaggatott vonal).  
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Utolsó lépésként vizsgáljuk meg 
mit mutat a kép, ha két atomi oszlop 
közelebb van egymáshoz mint a 
sugár félértékszélessége. A fenti 
tárgyalásból következik, hogy az 
atomi potenciálok éles részei (amik a 
nagyszögű szórás-összetevőért 
felelősek) mintegy letapogatják a 
rajtuk végigpásztázó sugarat és a 
sugár intenzitásprofilja jelenik meg a 
képen. Ha két éles csúcs hatása 
összegződik, a két oszlop vetülete 
egy “súlyzó” alakot definiál, az adott 
felbontással csak az oszlop-párok 
helye és szórási erőssége határozható 
meg a képből. [Pl. Si kristály <110> 
irányból nézve egymástól 1.36 Ĺ-re 
van. A súlyzó két atomi oszlopa a 
100 keV-en rendelkezésre álló 2.2 Ĺ 
félértékszélességű sugárral (VG 
HB 501 készülék) egyáltalán nem 
különíthető el, bár az egyes súlyzók 
(azaz oszlop-párok) egymástól 
nagyon jól elkülönülnek a Z-
kontrasztú STEM HAAD képen. A 
súlyzók képe azonban elnyúlt és bár 
rendkívül zajos, a kép inkoherens 
jellegére támaszkodva az ú.n. 
“entrópia maximum módszer” 
segítségével a páron belüli atomok 
legvalószínűbb helye 
meghatározható (1.32 ábra). Az 
entrópia maximum módszer azonban 
már felhasználta azt a többlet tudást, 
hogy két atom pozícióit keresem, ez 

eredményezi a sugárátmérő által definiált felbontási határnál jobb felbontású információt.] 

 
1.32 ábra: A zajos képen a foltok elnyúltságából csak sejteni lehet, hogy nem egyetlen atomi oszlop képét 
látjuk.  

Ha azonban 300 keV-es sugárral nézzük (VG HB 603), a sugár félértékszélessége 1.4 Ĺ-re javul. Az ezzel készített 
zajos kép már elkülönült atomi oszlopokat mutat, és a kép szűrt változatán a súlyzón belüli atomi oszlopok már valóban 
jól elkülöníthetők, jó egyezésben a szimulációs számítások eredményével (1.33 ábra). 

 
1.31 ábra: YBa2Cu3O7-x szupravezető síkhibájáról készült Z-kontrasztú kép. 

Bal oldalon fotó, jobb oldalon a középső rész szerkezetére alkotott modell 
kinagyított képe. A modell a Z-kontrasztú felvétel alapján készült, jól példázva 
az intuitív képértelmezés jelentőségét.  
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1.33 ábra: 300 keV-vel készített STEM HAADF kép Si egykristály <110> irányáról. a/ nyers kép b/ medián 
szűrővel javított mért kép c/ szimulációs számítás eredménye.   

Láttuk, hogy a laterális inkoherencia a HAADF detektor belső átmérőjének (pontosabban az annak megfelelő 
szögtartomány) növelésével egyre javul. Logikusnak tűnhetne, hogy ezt a belső átmérőt még tovább növeljük a most 
használatos (pl. 75 mrad) értékről. A szórt intenzitás azonban rendkívül meredeken csökken a szórási szög növelésével 
(lásd 1.22 ábra), ami a kép jel/zaj viszonyát rontja az elfogadható alá. Így a belső átmérőt az adott problémához legjobb 
kompromisszumként kell beállítani, azt a legkisebb átmérőt használva ami már lehetővé teszi az inkoherens értelmezést. 

Nagyon lényeges azonban, hogy tudatában legyünk, a Z-kontrasztú képek atomi felbontású változatai csak FEG 
DSTEM készülékeken készíthetők. Ilyen hazánkban sajnos nem áll rendelkezésre, így mi kénytelenek vagyunk 
megelégedni nagyságrenddel rosszabb felbontással. Magyarországon STEM feltét nélküli TEM/STEM készülékek 
vannak csak (1995), azonban az atomit megközelítő felbontás kivételével a feladatok nagy része ezekkel is megoldható. 

 

Egyéb leképezési módok 
A pásztázó feltéttel ellátott AEM-ben is előfordul a SEM-ben megszokott szekunder elektron (SE) és visszaszórt 

elektron (BE) detektor. A mintatérben korlátozottan rendelkezésre álló hely miatt azonban az alkalmazott detektorok 
illetve elhelyezésük eltérő a SEM-ben megszokottól. Amint az 1.34 ábra mutatja, a SE detektorhoz az objektív lencse 
mágneses terében, spirális pályán mozogva jutnak el az elektronok. 

 

1.34 ábra: Az objektív pólussarujai között csak szűk hely 
van, ezért a szekunder elektron detektor nem fér el a minta 
közelében. A pólussaru mágneses térében spirális pályán 
mozgó elektronokat vezetik ezért a távolabb elhelyezett 
SE detektorhoz.  

Tekintettel a STEM-ben tipikusan nm körüli átmérőjűre fókuszált megvilágító elektronsugárra, a tipikus laterális 
felbontás is nm körüli, tehát jobb a SEM-ben megszokottnál. Erre mutat példát az 1.35 ábra. 
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1.35 ábra: Az objektív pólussarui között elhelyezett mintán (STEM elrendezés) mind az SE mind a BE képek térbeli 
felbontása jobb már alacsony feszültségen is mint a hagyományos SEM minta-geometria mellett. Ez a jobb minőségű 
objektív lencse következménye.  

A visszaszórt elektronokkal készített kép (BEI) információ-tartalma eltér a SEM-ben megszokottól. A vékony 
mintán ugyanis a primer elektronok jelentős része áthalad, így a BEI kép nem hordozza azt az egyszerű rendszám 
kontrasztot, mint amit a tömbi minták esetén a SEM-ben megszoktunk. 

Megfelelő energia-szűrővel ellátott AEM-ben készíthetünk képet csak adott energiaveszteséget szenvedett 
elektronokkal is. Az összes rugalmatlanul szóródott elektron kiszűrésére (azaz csak a rugalmasan szóródottakkal 
készített képre) a 0.8a és 0.9a ábra mutatott példát. Az adott rugalmatlan szóráson átesett elektronok kiválasztásával 
elemek eloszlását térképezhetjük (0.9b ábra). Az ilyen energia-szűrt képek készítésével és tulajdonságaival az EELS 
tárgyalásakor külön foglalkozunk. 

Diffrakció a STEM-ben 
A TEM üzemmóddal nem rendelkező STEM-ben a képhez hasonlóan a diffrakciós mintázatot is csak “soros” 

módon rögzíthetjük. Ez azt jelenti, hogy az álló diffrakciós ábrát (lásd 1.10 ábra) kell végigpásztázni a BF detektoron. 
A képkészítéshez képest annyi a különbség, hogy a képkészítésnél a sugár pozícióját pásztázzuk végig a minta 
kiválasztott felületdarabján, diffrakciónál pedig a minta egy pontján álló sugár döntését pásztázzuk végig egy 
kiválasztott térszögtartományon (ami két, egymásra merőleges síkban, egy közös forgáspont körül végzett döntésekből 
tevődik össze). 

A TEM/STEM-ben természetesen a hagyományos diffrakciós üzemmód is rendelkezésre áll, valamint lehetőség van 
a STEM lencseállás mellett a TEM ernyőn megjelenő álló diffrakciós ábra fotólemezen rögzítésére is. 

A TEM-ben megszokott határolt területű diffrakcióhoz képest a két leglényegesebb különbség, hogy egyrészt a 
diffrakciót adó mintaterület méretét a megvilágító elektronnyaláb átmérője szabja meg és nem egy területhatároló 
apertúra, másrészt pedig a megvilágító elektronnyaláb közel sem párhozamos, hanem erősen a mintára fókuszált, így 
konvergens sugarú elektrondiffrakcióval (“convergent beam electron diffraction” = CBED) van dolgunk. Annak 
következtében, hogy a megvilágító elektronnyaláb (a konvergencia szögén belüli szögtartományból) különböző 
irányokból érkezik, az egyes diffrakciós foltok (pontok) kiterjedt korongokká szélesednek. Ezen korongokból a 
detektor egy adott szögtartományba eső rész intenzitását integráltan detektálja. A konvergens sugarú diffrakció 
kialakulásával illetve felhasználásával külön foglalkozunk. A hitelesítésnél mérendő két mennyiség, a megvilágító 
sugár konvergencia szöge (2αs) illetve a detektor gyűjtési szöge (2βs), definícióját az 1.11 ábrán láthatjuk. 

Az AEM beállítása (“alignment”) és hitelesítése (“calibration”) 
Pontos, mennyiségileg is helyes (kvantitatív) mérési adatokat csak olyan készüléken végzett mérésektől várhatunk, 

amely pontosan be van állítva és amelynek a mérési adatokat befolyásoló paramétereit hitelesítettük. Az egyes gyártók 
készülékein egy adott funkció megnevezése illetve beállításának, hitelesítésének konkrét lépései kissé eltérhetnek, de a 
hitelesítendő tulajdonságok illetve főbb elvi lépések megegyeznek. Ezeket nagy vonalakban, a készülék főbb funkciói 
szerinti csoportosításban tárgyaljuk. 

TEM üzemmód 
Egy TEM/STEM típusú készüléket mindig először TEM üzemmódban kell beállítani és hitelesíteni, csak utána 

térhetünk rá az erre épülő egyéb üzemmódok ellenőrzésére. A beállítás főbb lépései a megvilágító rendszer valamint az 
apertúrák beállítását, a megvilágító sugár sztigmálását, a mintatartó eucentrikus pontba állítását, a kettős eltérítő 
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tekercsek forgáspontjának valamint az objektív forgásközéppontjának beállítását, valamint az objektív lencse 
sztigmálását tartalmazzák. A szükséges lépések részleteit az egyes gépkönyvek tartalmazzák. 

Az ezt követő hitelesítés kiterjed a nagyítás, a kamera-hossz, valamint a világos látóterű kép és a határolt területű 
diffrakciós ábra közötti elfordulás mérésére. Ezen mérések leírása megtalálható a TEM jegyzetben. Tudatában kell 
lennünk, hogy az elfordulás mértéke függ mind az alkalmazott nagyítástól mind a megválasztott kamera-hossztól. 
Egyes készülékeken (mint pl. a JEOL 2000 FX) összetettebb lencserendszer alkalmazásával kiküszöbölték a kép 
forgását mind a nagyítás mind a kamera-hossz függvényében. Ezen készülékeken névlegesen a diffrakciós ábra sem 
fordul el a világos látóterű képhez képest. 

Az analitikai elektronmikroszkóp fő célja a lokálisan végrehajtott minta-jellemzés (EDS, EELS, CBED). Ehhez a 
TEM üzemmódon belül kétféle beállításban állíthatjuk elő a mintára fókuszált (azaz konvergens) sugarat: az ú.n. 
“microprobe” és a “nanoprobe” módban. Amint azt nevük is sugallja, a “nanoprobe” módban a megvilágított minta-
terület mérete kisebb (a konvergencia szöge viszont nagyobb). Az 1.2 ábra az ehhez szükséges lencse-beállításokat és 
sugármeneteket mutatja sematikusan. 

Mindkét esetben a C1 lencsével szabályozzuk a fókuszált állapotban elérhető legkisebb foltátmérőt (a katód 
képének kicsinyítésével), a C2 apertúra szabja meg a fókuszált sugár konvergenciáját (a mintára fókuszált megvilágítás 
esetén). 

Látható, hogy nanoprobe módban a kiegészítő objektív (mini kondenzor) lencse kikapcsolásával (de a STEM 
üzemmódtól eltérően bekapcsolt C2 használatával) érjük el a 10 nm körüli illetve az alatti legkisebb sugárátmérőket. 
Ilyenkor az objektív felső pólussaruja működik mint harmadik kondenzor lencse. Az 1.1 táblázat mutat egy konkrét 
készülék esetére példát a microprobe és nanoprobe üzemmódokkal, ugyanazon C2 apertúra használatával elérhető 
legkisebb foltátmérőkre a C1 lencse állásának függvényében. 

1.1 táblázat: Az EM400T mikroszkóp sugárátmérői  

C1 állása Sugárátmérő microprobe Sugárátmérő nanoprobe 

1 2 µm 200 nm 

2 1 µm 100 nm 

3 400 nm 40 nm 

4 200 nm 20 nm 

5 100 nm 10 nm 

6 40 nm 10 nm 

A BF kép és a diffrakciós ábra egymáshoz képesti elfordulását a hagyományos TEM határolt területű diffrakciónál 
szokott módon hitelesítjük. A microprobe mód és a határol területű diffrakciós mód teljesen azonos elfordulást 
eredményez (nem is kell külön hitelesíteni). A nanoprobe mód ehhez képesti kismértékű elfordulása a C2 lencse 
beállításának függvénye. Ha ez csak gyengén gerjesztett, nincs észrevehető további elfordulás. Erős C2 gerjesztés 
esetén a sugárnak a mintára fókuszálásához kissé utána kellett állítani az objektív lencse áramát, ami az elfordulást 
kissé változtatja. 

STEM üzemmód 
A SEM-hez hasonlóan a nagyítást a képernyő (fotólemez) méretének a mintán letapogatott terület méretéhez 

viszonyított aránya adja és a mintán végigfutó sugár eltérítésének szabályozásával változtatjuk. A STEM üzemmódban 
készített pásztázott képek nagyítását hasonlóan hitelesíteni kell mint a TEM képekét. Mivel ugyanazon nagyítás-
tartományok hitelesítéséről van szó, ugyanazon minták használhatóak hozzá (rácsreplika, latex-gömbök, 
nagyfeloldáshoz esetleg kristály-rácsok). Minthogy a kép irányítottságát a letapogatás iránya szabja meg, a nagyítás 
változtatásával a kép nem forog. Így egy adott kamera-hossz esetén a STEM kép és a TEM képernyőn megjelenő álló 
diffrakciós ábra elfordulása is állandó, a nagyítástól függetlenül. A kamera-hossz változtatásával a diffrakciós ábra 
elfordul (kivéve ha speciális lencse-rendszerrel az elfordulást kiküszöbölték), így ezt hitelesíteni kell. A hitelesítés 
ugyanúgy történik mint a TEM-ben: olyan mintáról készítünk fotót is és diffrakciót is, amelynek irányítottsága a 
kristályformáról is felismerhető a képen (pl. MgO) és a kettő közti elfordulás szögét így közvetlenül mérhetjük. 
Vigyázat: a STEM üzemmódban használt kamera-hossz eltér a TEM üzemmódban használttól, ezért külön kell 
hitelesíteni ! Ehhez (a TEM-mel analóg módon) ismert rácsállandójú anyagokról készített diffrakciós ábrát 
használhatunk. 
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Analitikai üzemmódok 
Az analitikai üzemmódok (EDS, EELS, CBED) egyedi sajátságait külön fogjuk vizsgálni. Itt csak a közösen 

használt mennyiségekre térünk ki. 

JELLEMZŐ SZÖGEK 

Az 1.36 ábrán feltüntetett konvergencia szög (2αs) és gyűjtési szög (2βs) hitelesítése mind a STEM kép 
értelmezéséhez, mind az EELS adatok kiértékeléséhez szükséges. Minthogy a nagyon kicsi sugárátmérő használatát a 
vastagabb mintákban szétterjedő sugár értelmetlenné teheti, fontos a 2αs szög meghatározása a microprobe 
üzemmódban is (minthogy vastagabb mintáknál ezért célszerű ezt az üzemmódot használni EDS-hez illetve CBED-
hez). Nagy diffrakciós szögek (> 5°) esetén a linearitástól való eltérést is hitelesíteni kell. A 2αs és 2βs szögek kísérleti 
meghatározásának menetét mutatja az 1.36 ábra. 

 

1.36 ábra: A hitelesítéshez a konvergens sugaras 
diffrakciós felvételen mérendő adatok: a = a korong 
átmérője, b = a két korong középpontjának távolsága, 
c = a BF detektor fizikai méretének vetülete a fotólemez 
síkjában.  

A konvergencia szög értékét a C2 apertúra mérete szabja meg. Meghatározásához először ismert mintán adott 
diffrakciós irányt kell beállítani, amelynél indexelni tudjuk a látott foltokat és így meg tudjuk adni a hozzájuk tartozó 
Bragg szögeket (2θB). Megmérjük a diffrakciós ábrán az adott Bragg szögnek megfelelő foltnak az eltérítetlen nyalábtól 
való távolságát (az ábrán ‘b’-vel jelöltük) valamint az adott indexű diffrakciós korong átmérőjét (az ábrán ‘a’-val 
jelöltük). Minthogy a képernyő síkjában (a legtöbbször alkalmazott) kis (pl. γ-val jelölt) szögekre jó közelítéssel tgγ=γ, 
ezért a mért távolság a szöggel arányos. Így: 
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Az 1.37 és 1.38 ábrák a konvergencia szöget mutatják a C2 apertúra függvényében rendre STEM és microprobe 
üzemmódokra. 

  

1.37 ábra: A konvergencia szögének függése a C2 
apertúra méretétől STEM üzemmódban, 120 keV mellett.  

1.38 ábra: A konvergencia szögének függése a C2 
apertúra méretétől TEM microprobe üzemmódban, 120 
keV mellett. Vegyük észre, hogy azonos apertúrákhoz 
más konvergencia tartozik a STEM és TEM módokban.  

Jól látható, hogy az adott apertúrához a különböző üzemmódokban jelentősen eltérő konvergencia tartozik. 
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A 2βs gyűjtési szöget hasonló módon értelmezhetjük STEM és EELS esetén is, de míg a STEM esetén a BF detektor 
mérete határozza azt meg, addig az EELS eseten a spektrométer belépő apertúrájának mérete játssza ugyanezt a 
szerepet. Mivel a detektor ismert fizikai méretű és ismert távolságra helyezkedik el a képernyőtől, meg tudjuk adni, 
hogy STEM kép esetén a BF detektor (illetve EELS esetén a spektrométer belépő nyílás) a képernyő síkjában (ahol a 
méréshez használt diffrakciós ábra keletkezett) mekkora átmérőjű körnek felel meg. Ezt jelöljük ‘c’-vel. (1.3)-hoz 
hasonlóan: 
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Az 1.39 ábra a gyűjtési szög és a kamera-hossz összefüggését mutatja egy adott készülék STEM üzemmódjára. 

SUGÁRÁTMÉRŐ 

Az analízis illetve a leképezés térbeli felbontásának egyik fontos meghatározója a sugárátmérő. Bár több módszer is 
ismert az irodalomban a sugárátmérő definiálására illetve mérésére, mindegyik tartalmaz önkényes elemeket és vannak 
hiányosságai. A két fő probléma egyike, hogy az áram eloszlása folyamatosan változik a sugár középpontjától 
távolodva, így önkényesen kell megszabni, hol jelöljük ki a sugár “peremét”. Másrészt, a minta felületére fókuszált 
sugárban az áram eloszlása nem írható le pontosan egyetlen analitikus függvénnyel sem, így közelítéseket kell 
használnunk. A kísérleti meghatározással pedig pontosan a legérdekesebb nagyon kis sugárátmérőknél jelentkeznek 
problémák. 

Ideális leképező rendszer a Wehnelt-hengernél keletkező sugárkereszteződési foltot (“cross-over”) mint forrást 
kicsinyíti le a minta felületére. Gauss-függvény alakú áram-eloszlást feltételezve az ideális leképező rendszerbeli 
sugárban, ezen folt átmérője megadható a sugáráram (ib), a katód fényessége (β) valamint a konvergenciaszög (α) 
függvényében: 

 d
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Az index nélküli β (katód fényesség) nem tévesztendő össze a gyűjtési szöggel. A konvergencia szöget mint láttuk a 
C2 apertúra szabja meg, így az előzőekben kísérletileg meghatározott értékét kell itt használnunk és nem a Wehnelt-
hengernél számolt divergencia szöget. A készülék-gyártók által megadott sugárátmérők gyakran ebből, az ideális 
leképező rendszert feltételező (1.25) képletből számított értékek, a valós sugár kedvezőtlenebb lehet. A sugárátmérő 
definiálásához még ideális, ismert (pl. Gauss-függvény alakúnak feltételezett) áram-eloszlás esetén is meg kell adni, 
hogy az a maximumban jelen levő áramnak hányad részéig történő integrálás eredménye (azaz másképpen, hogy a 
teljes sugáráram hányad részét tartalmazza). Szokásos az 1.40 ábrán látható félérték szélesség és tizedérték szélesség 
megadása. Gauss függvény alakú eloszlásra ezek egymásba 1.85-el szorzással átválthatóak. 

 

1.39 ábra: A BF detektor 
gyűjtési szögének változása a 
kamera-hosszal STEM 
üzemmódban 120 keV-en.  

Valós leképező rendszerek esetén mind a gömbi hiba, mind a színhiba növeli (rontja) az elérhető legkisebb 
foltátmérőt. Hasonlóan, a sugárformáló apertúrán az elektron-hullám bekövetkező diffrakciója is korlátozhatja a 
legkisebb foltátmérőt. Mindezek számítása a SEM jegyzetben megtalálható. A fő probléma velük, hogy nem Gauss-
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függvénnyel leírható áram-eloszlást eredményeznek (lásd az EDS fejezetben a gömbi hiba hatásáról szóló részt). 
Amennyiben a gömbi hiba miatti hosszan elnyúló “farkat” kiküszöböljük és jobb híján Gauss-függvény alakú 
eloszlásokkal közelítjük a gömbi hiba, színhiba és diffrakciós hiba járulákait is, az eredő félértékszélességet 

 

1.40 ábra: Gauss függvény alakú eloszlások 
félérték és tizedérték szélessége, mint az 
eloszlás szélességének két önkényesen 
választott definíciója.  
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alakban közelíthetjük. Ez azonos a SEM-ben alkalmazott számítással, az AEM-ben a Cs és Cc állandók értéke 
viszont jóval kedvezőbb a jobb minőségű lencsék miatt. Pl. egy általánosan használt DSTEM-re (a VG HB 501-re) az 
1.41 ábra mutatja az elérhető legkisebb sugárátmérő értékét az egyes sugárértékekhez tartozó optimális konvergencia 
szög függvényében. 

 
1.41 ábra: A HB 501 DSTEM-el elérhető legkisebb (számolt) sugárátmérők a hozzájuk tartozó optimális 
kovergencia szög függvényében. Az ábrán paraméterként feltüntettük az egyes átmérőknek megfelelő C1 
lencse-állást is. Két esetben feltüntettük a mért értéket is.  

Kísérletileg egy ideálisan éles lépcsőfüggvény-szerű élen keresztül pásztázva a sugarat a kapott intenzitás 
felfutásából definiálhatjuk a sugár szélességét. Itt is önkényes, hogy mely kontraszt értékek közötti tartományt 
definiáljuk mint a sugár szélességét. Szokásos pl. a 10%-90% felfutás megadása. Kb. 50 nm-től felfelé jól definiált élű 
kristálykák (pl. MgO) leképezése megfelel a célnak. Ennél kisebb sugárátmérők esetén a megfelelően éles minta 
készítése és jellemzése a fő korlát. Általában igaz, hogy a számolt sugárátmérők kedvezőbbek mint a kísérletileg 
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meghatározott értékek. Az atomi felbontást adó Z-kontrasztú képeknél az egyes atomi rétegek láthatóak, és az ismert 
távolságú atomi oszlopok elkülönülése adja a térbeli felbontás (azaz az azt megszabó sugárátmérő) értékét. 

Ezek a definíciók azonban a leképezés kontrasztjához és a kísérleti meghatározáshoz kapcsolódnak és nem 
tartalmazzák közvetlenül azt a fontos analitikai információt, hogy az áram hányad része található az így definiált 
sugárátmérőn belül. (Ha ideálisan Gauss-függvény alakú lenne a sugár, az összefüggés egyszerűen adódna.) 
Megmutatható ugyanis, hogy a STEM kép felbontását (a kép fényességének elektronikus úton való szabad eltolása 
miatt) nem befolyásolja a sugár intenzitás-eloszlásának hosszan elnyúló “farka”, ám az analízis lokalitását ez 
tönkreteszi. Erre a fontos kérdésre a röntgen analízis térbeli felbontásánál még visszatérünk. 

SUGÁRÁRAM 

Ha abszolút mennyiségeket akarunk mérni, szükségünk van a mintát a vizsgálat ideje alatt bombázó elektronok 
számára, hiszen ezek adják az analízishez a gerjesztést és a minta sugárterhelését. Az ágyú és a leképező rendszer 
adatainak ismeretében elvileg számolhatnánk a mintát besugárzó áram értékét. A gyakorlatban egyszerűbb és pontosabb 
mérni a sugáráramot. Erre Faraday kalickát használunk, ami az analitikai tartókba építve hozzáférhető. A STEM 
üzemmóddal rendelkező AEM-eknél valódi zárt aljú Faraday kalickát használhatunk, hiszen a kalicka belépő nyílását a 
szekunder elektron-képen megtalálhatjuk (lásd 1.42a ábra). A csak hagyományos TEM leképezésre alkalmas 
készülékeken csak egy lyukas aljú kalicka felel meg (lásd 1.42 b,c ábra). 

  

 

1.42a-c ábra : A TEM/STEM-ben használatos Faraday 
kalicka elrendezések. a/ SE vagy BE detektorral 
rendelkező STEM esetén b/ sem SE sem BE detektorral 
nem rendelkező mikroszkóp esetén.  

Látható, hogy a billentés nélküli pozícióban átvilágítható lyuk teszi lehetővé a kalickának a sugár alá pozícionálását, 
majd a kalicka döntésével érjük el, hogy az elektronok főleg csak a kalickán belülre szóródjanak, s így a besugárzó 
áramot mérjük. Az 1.43 ábra mutatja, hogy egy adott besugárzó áram a STEM üzemmódban kb. másfél nagyságrenddel 
kisebb sugárátmérővel érhető el mint a TEM microprobe üzemmódban. 

Az 1.44 ábra megmutatja, hogy ez azért lehetséges, mivel a STEM módban egy nagyságrenddel nagyobb térszögből 
gyűjtjük össze az elektronokat az adott sugáráram eléréséhez. Azaz a finomabb sugárátmérőhöz nagyobb konvergencia 
tartozik (azonos áram mellett). 
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1.43 ábra : A sugáráram és a névleges sugárátmérő 
kapcsolata TEM microprobe és STEM üzemmódokban. 
Vegyük észre, hogy a STEM azonos sugáráramot egy 
nagyságrenddel kisebb foltba gyűjt össze. Ez az eltérő 
konvergenciák (lencse-gerjesztések) következménye.  

Adott sugárátmérő mellett az áram növelésének leghatékonyabb módja a magasabb gyorsító-feszültség használata. 
Mint látni fogjuk ennek egyéb előnyös tulajdonságai is vannak (az átvilágítható vastagság növekedése stb.). 

1.44 ábra A sugáráram és a konvergencia szögének 
összefüggése TEM microprobe és STEM üzemmódokban. 
Látható, hogy a STEM ugyanazon sugáráramot sokkal 
nagyobb konvergencia mellett fókuszálja a mintára.  

 

Röntgen mikroanalízis az AEM-ben 

Bevezetés 
A szilárd testbe ütköző elektronok, mint tudjuk, röntgensugárzást váltanak ki. Ha az elektronok energiája nagy, a 

minta pedig vékony, az elektronok csak kevéssé hatnak kölcsön a mintával, azaz a mintában nem lassulnak lényegesen 
le és csak nagyon kis mértékben térnek el eredeti irányuktól, kicsi lesz a sugár kiszélesedése is. Ebből következően, ha 
jól fókuszált elektronsugárral bombázzuk vékony mintánkat, lényegesen jobb térbeli felbontással keltünk 
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röntgensugárzást mint a tömb mintában az EPMA-val. A 2.1 ábra mutatja, hogy ezen hatások következtében az 
analizált térfogat akár 106-szor kisebb lesz mint a tömb minta EPMA vizsgálatánál. Ez az AEM egyik lényeges előnye. 

 

 

2.1 ábra: Az analizált térfogat öt-hat 
nagyságrendnyi csökkenése a minta vastagságának 
és a sugár átmérőjének csökkenése következtében. 
Tömbi minta esetén V ≈ 1 µm3. Vékonyrétegnél 
V ≈ r2πD ≈ 1000 nm3 ≈ 10-6 µm3.  

Másik lényeges előny, hogy sok esetben a félkvantitatív eredményt rendkívül egyszerű megkapni: elég pl. ránézni 
egy egyszerűbb acél minta spektrumára, hogy szemre (vagy maximum egy vonalzóval végzett csúcsméréssel) meg 
tudjuk mondani a hozzávetőleges összetételt. Pl. a 2.2 ábrán látható spektrumról rögtön látszik, hogy kb. 51 % Ni, 45 % 
Cu és 4 % Co alkotja. A legkifinomultabb számítás ezt a képet 45.8 % Cu-ra és 3.7 % Co-ra finomítja. Mint látni 
fogjuk más módszereknél (pl. EELS) nincs lehetőség ilyen egyszerű becslésre. 

 

2.2 ábra: Vékony minta 
röntgen spektruma. 
Látható, hogy az 
egymáshoz közeli 
rendszámú elemek K 
csúcsainak intenzitása jó 
közelítéssel a 
koncentrációk arányait 
követi.  

Ha azonban az elérhető legnagyobb térbeli felbontással van szükségünk a legpontosabb eredményre és / vagy 
könnyű elemekre illetve kis mennyiségű összetevőkre is vadászunk a feladat már sokkal több hozzáértést és időt kíván. 

Jelen fejezetben összefoglaljuk a mennyiségi analízis alapjait, valamint tárgyaljuk az optimális kísérleti beállítás (a 
leképezés körülményeitől sokszor lényegesen eltérő) kívánalmait, felhívva a figyelmet a műtermékek veszélyeire. 

Röntgen detektorok 

Si(Li) és HPGe detektorok 
A SEM-ben általában alkalmazott Si(Li) detektorok a nagy energiás sugárzásra “átlátszóak”, a szokásos 3 mm 

vastagságú aktív térfogatrészen nagy valószínűséggel abszorpció nélkül haladnak át a 25 keV-nél nagyobb energiájú 
röntgen fotonok. Az alacsonyabb energiákon gyakori csúcsátlapolás miatt előnyös, ha a jobban elkülönülő nagyobb 
energiájú röntgen vonalakat is tudjuk detektálni, egyértelműbbé téve az elemek azonosítását és megkönnyítve az 
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intenzitások pontosabb mérését. Ez volt a fő motívuma a Ge detektorok kifejlesztésének. A mért csúcs 
félértékszélességét (FWHM) 

( )FWHM E Noise F E2 2 22 36= + ⋅ ⋅ ⋅. ε        (2.0) 

szerint számolhatjuk a foton-energia függvényében, ahol ε az egy elektron-lyuk pár keltéséhez szükséges átlagos 
energia, az F Fano-tényező pedig azt veszi figyelembe, hogy az egymást követő energiavesztési folyamatok 
statisztikusan nem függetlenek, így szórásuk kisebb lesz, mint azt a független események szórására jellemző Gauss-
eloszlásból várnánk. A Ge kedvezőbb anyag mint a Si, mert egyrészt a Fano tényezője alacsonyabb, másrészt az egy 
elektron-lyuk pár keltéséhez szükséges átlagos energiája kisebb, így jobb a detektor energia-felbontása. (Tipikus adatok 
Si-ra: F=0.1, ε=3.81; Ge-ra: F=0.08, ε=2.97) Ez az előny főleg nagyobb energiákon érvényesül, mivel kis energiáknál 
az eszköz saját zajának járuléka dominál és ez kevésbé előnyös a Ge detektor esetén. Korábban a megfelelő gyártási 
technológia hiánya akadályozta a Ge mint félvezető nyújtotta felbontás előny kihasználását. A tökéletlen 
töltésbegyűjtés, a gyártó szándékainak nem megfelelő felületi állapotok a korai Ge detektoroknál erősen torzult csúcs 
alakot eredményeztek, különösen kis fotonenergiáknál (l. 2.3 ábra). Kezdetben ugyanúgy Li adalékolással 
kompenzálták a Ge szennyezéseit, mint a Si(Li) detektorét. 

 

 

2.3 ábra: A régebbi Ge detektorok a tökéletlen töltés-
begyűjtés miatt a kis energiás csúcsokat erősen torzították, 
a csúcsoknak az alacsony energiás oldalon “farkuk” volt. 
Az ábra a Cu L-vonalát mutatja egy régi és egy új 
detektorral felvéve.  

Az utóbbi években kifejlesztett nagy tisztaságú alapanyagból készülő Ge (HPGe) detektorok már az alacsony 
energiás részen is csak kissé torzítják a csúcsok alakját (l. 2.3 és 2.4 ábra). 

 

 

2.4 ábra: Az újabb generációs HPGe detektorok már nem 
torzítják jelentősen a kis energiás csúcsokat sem. A 
legjelentősebb torzítás az Al spektrumában figyelhető 
meg, mértéke az egy generációval korábbi Si(Li) 
detektorokéhoz hasonló.  

Mai tipikus paraméterekkel számolt energia-felbontást mutat a következő ábra HPGe és Si(Li) detektorokra. 
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2.5 ábra: A félvezető detektorokkal mért csúcsok félértékszélessége az energia függvényében. Számolt értékek névleges 
adatokkal HPGe és Si(Li) detektorokra.  

Mindkét detektor típussal lehetséges a könnyű elemek detektálása is, ha a megfelelően válogatott detektor kristályt 
kellően áteresztő ablakú termoszba helyeznek. 

A HPGe detektor másik fő előnye (a jobb felbontás mellett), hogy részben nagyobb sűrűsége (és abszorpciója) 
részben nagyobb vastagsága (6 mm vastag kristály is van kereskedelmi forgalomban) miatt sokkal magasabb 
fotonenergiákig hatékony a detektálása (l. 2.6 ábra). 

 

 

2.6 ábra: A detektálási hatásfok változása az energiával 
HPGe és Si(Li) detektorokra.  

A HPGe detektorban a Compton-szórás is kisebb (a nagyobb rendszám miatt). (Lásd 2.24 ábra.) Ez AEM-ben 
alkalmazásnál (ahol nagyenergiás sugárzást is detektálunk) előny. 

Ugyanakkor hátrányai is vannak a HPGe detektornak: Egyrészt kb. 2 nagyságrenddel nagyobb a szökési csúcs mint 
Si-ban és ráadásul több szökési vonalat is tartalmaz (Kα ,Kβ ,L). Másrészt az alacsony energiás részen (az Al körül) a 
csúcsok nem tökéletesen Gauss-függvény alakúak, hanem “farkuk” van, hasonlóan a korai Si(Li) detektorokhoz. Mind 
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a szökési csúcsok, mind a csúcsalak torzulások megfelelő programmal korrigálhatók, de a detektálási határ körüli 
elemek meghatározását nyilván rontják. Ezen kívül a HPGe detektor drágább is. Minthogy előnyei nagyobb energiákon 
jelentkeznek, alkalmazása főleg az AEM-ben indokolt, a SEM-ben nem. 

Könnyű elemek detektálása 
Az anyagtudományban előforduló minták közül számos olyan van amelynek lényeges összetevője könnyű elem 

(Z<11). A könnyű elemeket az AEM-ben legtipikusabban EELS segítségével szokás könnyen azonosítani. Számos 
olyan AEM üzemel azonban amely nincs EELS-el felszerelve. Az első egy-két AEM-től eltekintve a (SEM/EPMA-ban 
könnyű elemek detektálására gyakran alkalmazott) WDS sem tipikus kiegészítő. A legújabb tervek ugyan egy új 
generációs, egyenesen az AEM-be tervezett WDS kifejlesztését ígérik, de ennek megvalósulása csak 1996-ra várható. 
Fontos szerep jut az EDS-eknek is a könnyű elemek azonosításában. A hagyományos Be ablak ugyan erőteljes 
abszorpciója miatt ezt nem teszi lehetővé, de az átlagos AEM (EPMA-nál) jobb vákuuma (10-7 torr) lehetővé tesz ultra 
vékony ablakos, sőt ultravákuumú (10-11 torr) AEM esetén ablak nélküli üzemmódot is. Természetesen ilyen 
készülékekben az EDS tönkremenetelének nagyobb a valószínűsége. 

Szerencsére az utóbbi néhány évben megjelentek mind az alacsonyabb feszültségű SEM-ben mind a nagyobb 
feszültségen működő AEM-ben olyan vékony ablakos EDS-ek, amik kibírják hogy a két oldalukon atmoszférányi 
nyomáskülönbség uralkodik, sőt ez rendszeresen változik is a mikroszkóp esetleges fellevegőzésekor. Az ilyen 
“atmospheric thin window”, ATW tönkremenetelének leggyakoribb oka, hogy fellevegőzéskor palackból túlnyomással 
nitrogént engednek az oszlopba és a többlet nyomást már nem bírja ki az ablak. Ezek az ATW detektorok B-tól sőt 
esetenként Be-tól képesek az elemek detektálására. Ezen kis rendszámú elemekre azonban a röntgen foton keltés és 
detektálás hatásfoka általában nagyon rossz. Ehhez mind az ablak abszorpciója, mind ezen elemek nagyon kis 
intenzitású röntgen emissziója (a kb. 0.01 körüli fluoreszcencia hozam) hozzájárul (lásd 2.7 ábra). A problémát tovább 
fokozza, hogy a minta egyéb elemeinek L és M vonalai sokszor átlapolnak a mérendő könnyű elemekkel. A Ge 
detektorok (ezen energiákon) lineáristól kissé eltérő válasza is okozhat zavart, bár ennek hatása kalibrációval 
kiküszöbölhető. Összességében a könnyű elemek mennyiségi analízise is lényegesen kedvezőtlenebb mint a közepes és 
nagy rendszámúaké. 

 

 

2.7 ábra: A fluoreszcencia hozam értéke kis rendszámú 
elemekre.  
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2.8 ábra: Si(Li) detektorokkal mért kis energiás csúcsok félértékszélessége az energia függvényében. a/ 
Látható, hogy a korábbi technológiával előállított detektorok felületi állapotai a felbontást lényegesen 
lerontották az elméletileg várthoz képest. b/ Az új felület-passziválási és kontaktus-kialakítási technológia 
lehetővé tette az elméletileg várt felbontás megközelítését.  

A könnyű elemek detektálása nem csak detektor ablak kérdése. A detektor kristály felületének állapota illetve holt-
rétege (illetve részlegesen inaktív térfogata) szabja meg, hogy kis energiákon hogyan tér el felbontása a névleges 
változástól. A 2.8 ábra régebbi és újabb felületkezelési technológiával készült detektorok felbontásának energiafüggését 
mutatja. Az első esetben az elméleti értékektől való eltérés szembeszökő. 

A régi detektorokat hiába szerelték volna vékony ablak mögé, a rossz felbontásból fakadó alacsony P/B miatt a 
legkönnyebb elemeket nem tudta volna detektálni, nem is beszélve az átlapolásokról és a linearitás hiányáról valamint 
az inaktív rétegekben jelentős abszorpcióról. Az új felület-passziválási illetve az ion-implantálásos felületi 
kontaktusréteg kialakítási eljárás bevezetése tette lehetővé a holtréteg csökkentését, a felbontás javítását és az 
érzékenység növelését mind a Si(Li) mind a HPGe detektoroknál, ami alkalmassá tette ezeket a könnyű elemek 
detektálására. 

Mikroszkóp-detektor csatolás, kollimátor 
Az AEM-ben a minta környezetében nagyon korlátozott hely áll csak rendelkezésre az EDS detektor elhelyezésére, 

mivel a minta a pólussaruk között helyezkedik el. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a detektor a lehető legnagyobb 
térszögből gyűjtse a spektrumot, hiszen nagy energiás elektronokkal bombázva a mintát az ionizáció valószínűsége, s 
így a röntgen intenzitás is, nagyon kicsi. Az AEM-ben 30 mm2-es detektorokat szokás használni, olyan közel helyezve 
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a mintához amennyire csak lehet. (Ez általában kb. 15 mm-t jelent, amiből kb. 0.13 sterad térszög következik. A teljes 
térszögnek ez kb. 1 %-a, azaz a geometriai gyűjtési hatásfok kicsi.) A jelenlegi csúcskészülék (VG HB 603) esetén ez a 
térszög 0.3 sterad egy detektorra, de mivel kettőt együtt használnak, így az effektív térszög 0.6 sterad-ra nőtt. (Ilyen 
készülék 1994 évben 3 darab volt a világon.) Régebbi mikroszkópokban a detektort a minta síkjában helyezték el, 
ennek következtében a mintát dönteni kellett az analízishez. A másik megoldás az ú.n. nagyszögű elhelyezés volt (kb. 
70 ° kilépési szögben). Ezen elhelyezések növelik a műtermékek nagyságát (lásd következő fejezet), így ma az 
optimális elhelyezésnek a kb. 20 ° kilépési szög ("take-off-angle") számít, ami mellett a mintát nem kell külön dönteni 
az analízishez. A pontos kilépési szög meghatározása nem könnyű, ráadásul nem is pontosan definiált a viszonylag 
"nagy" gyűjtési térszög miatt. (A detektor különböző széleinek más-más szög felel meg, pl. 15 mm minta-detektor 
távolság, 20 ° kilépési szög és 30 mm2-es detektor mellett a detektor egyik széle kb. 9 °, a másik széle pedig kb. 31 ° 
alatt látja a mintát, szemben a közepére érvényes 20 °-al. Ráadásul sokszor a mintaasztal széle ennek egy részét 
kitakarja, így a valódi térszög még kisebb. A takarás tényét sok felhasználó észre sem veszi.) Értéke csak nagy röntgen 
abszorpció mellett kritikus, ekkor viszont az elérhető pontosság fontos korlátját jelentheti. 

Nagyon fontos a szórt sugárzások elleni védelem (lásd következő rész.) Ennek egyik lényeges eszköze a detektort 
tartalmazó cső végére szerelt kollimátor, ami csökkenti a nem kívánatos területekre a rálátást. Általában több rétegű, 
könnyű és nehéz elem réteget is tartalmaz (pl. szenezett ólom). A könnyű elem réteg csökkenti az elektronok 
szóródását, a nehéz pedig hatékonyan elnyeli a kemény röntgensugárzást. Az elem-választást az esetleges nagyvákuum 
követelmény is befolyásolja (pl. Be). A különböző megoldásokat az adott készülékhez kell optimalizálni. Tudni kell, 
hogy a kollimátor korlátozza a detektor-minta minimális távolságot s így az elérhető térszöget. A detektornak káros ha 
túl nagy intenzitású sugárzás éri. Ezért általában egy mechanikus takarólemez (shutter) betolásával védik a detektort, 
amikor nem akarnak analizálni (hanem pl. a mikroszkópot leképezésre használják beengedett objektív apertúrával 
amiről sok elektron szóródhat a detektor irányába.) 

Műtermékek 
Ha értelmes analitikai eredményt akarunk kapni, nagyon fontos, hogy a mért spektrum valóban csak a mérendő 

területről szállítson információt és a mért térfogat valóban a vizsgálandó anyagra (tulajdonságra) reprezentatív, a 
vizsgálat ideje alatt változatlan összetételű minta-részlet legyen. A fellépő buktatókat eredetük szerint csoportosítva 
tekintjük át. Először a készülékből eredő műtermékeket, majd a minta problémáit ismertetjük. Speciális műtermék volt 
régebbi AEM-ekben a pásztázó tekercsekkel fellépő csatolás, ami hamis csúcsok detektálását eredményezte. Ezek 
látszólagos energiája a pásztázás nagyításától és sebességétől függött. Erősen függött a detektor elhelyezésétől, mai 
modern készülékeknél már nem jellemző. 

Szórt sugárzások okozta "rendszer csúcsok" 
Az alkalmazott kollimátor ellenére, a detektor nem csak a vizsgálandó mintaterületet látja. A 2.9 ábra szemlélteti, 

hogy a minta távolabbi részein, a mintatartóban, minta-asztalban illetve a pólussarukban illetve az esetleges 
szennyezés-csökkentő (hűtött) lemezekben keletkező, illetve ezek felületén szóródó sugárzás is beléphet a detektorba. 
Ez a minta vizsgálandó részén kívül keletkezett, számunkra káros sugárzás tartalmaz elektronokat és röntgen fotonokat 
is. A 2.9 ábra egy átlagos mai TEM/STEM készüléket mutat. 
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2.9 ábra: Tipikus mai 
TEM/STEM analitikai 
elektronmikroszkóp 
geometriája. Kollimátor 
alkalmazása ellenére a detektort 
elérik mind a mintatartóról 
mind a pólussarukról szóródott 
elektronok és ott keltett röntgen 
fotonok is.  

Látható, hogy a kritikus részek nincsenek sugárzást elnyelő anyaggal borítva és a közel helyezett detektor miatt a 
kollimálás rossz. Ezt csökkenti, hogy beríliumból készült alacsony hátterű analitikai mintatartók és rácsok kaphatók 
röntgen mikroanalízishez. Az a furcsa helyzet, hogy az első AEM (lásd 2.10 ábra) szórt sugárzás elleni védelem 
szempontjából jobb volt mint egy mai átlagos AEM. 

 

2.10 ábra: Az első analitikai 
elektronmikroszkóp (EMMA-4) 
geometriája. Látható, hogy 
ugyan a detektor által letakart 
térszög (s így a detektálás 
hatásfoka) jóval 
kedvezőtlenebb volt, a szórt 
sugárzás elleni védelem sokkal 
tökéletesebben működött mint a 
mai “korszerű” AEM-eken. Az 
ottani kollimátor tényleg csak a 
minta felé nyitott rálátást a 
detektornak, a minta közvetlen 
környezete pedig beríliumból 
készült, a pólussarut és 
környékét alacsony rendszámú 
réteg fedte.  

A kritikus részek mind alacsony rendszámú anyaggal voltak borítva, és a kollimálás is sokkal hatékonyabb volt (a 
térszög rovására). A kereskedelmi AEM-k többsége azonban nem analitikai szemléletű fejlesztések eredménye, hanem 
TEM-et fejlesztettek és azt látták el analitikai kiegészítőkkel illetve műtermék csökkentőkkel (utólag). Ezen a helyzeten 
csak a legutóbbi csak analitikai célra használható ("dedicated STEM") AEM (VG HB 601 és HB 603) kifejlesztése 
segített. Ennek szórt sugárzás elleni védelmét mutatja a 2.11 ábra. 
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2.11 ábra: A mai legkorszerűbb 
DSTEM geometriája. A 
mintatartó és környéke Be-ból 
készült, a pólussarukat Be réteg 
fedi. A kollimátor által határolt 
térszögben csak Be-al borított 
felületet “lát” a detektor. A Be kis 
rendszámú elem, így kicsi az 
elektron szórása és nincs a 
detektált energia-tartományban 
karakterisztikus sugárzása.  

A nagy térszög eléréséhez a kollimálásban kompromisszum kell, de minden kritikus rész Be borítású, ami az 
elektronok szóródását nagy mértékben lecsökkenti és a mérhető energia-tartományban nem ad karakterisztikus röntgen 
csúcsot. 

A szórt sugárzás a készülékben egyrészt a megvilágító rendszerből, másrészt a minta környezetéből származhat, 
ezért ilyen csoportosításban tárgyaljuk. 

 

2.12 ábra: A nemkívánatos szórt sugárzás 
forrásai: az apertúra mellett elhaladó illetve a 
mintáról szóródott elektronok egyrészt 
közvetlenül elérik a detektort, másrészt 
röntgensugárzást keltenek a környezetben, ami 
a detektorba jut. A C2 apertúra által megállított 
elektronok keltette röntgensugárzás áthatol a 
C2 apertúrán és fluoreszcensen gerjeszti a 
mintát és környékét.  

A MEGVILÁGÍTÓ RENDSZER MŰTERMÉKEI 

A 2.12 ábra azt szemlélteti, hogy az apertúra mellett elhaladó elektronok illetve az apertúrában keletkező és azon 
részben áthaladó kemény röntgensugárzás hogyan éri el a minta távolabbi részeit illetve a környezetet és ott hogyan vált 
ki röntgen sugarakat, amik a detektorba jutva számunkra műtermékként jelentkeznek. 
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A megvilágító rendszerből jövő elektronok ellen a szélesebb környezetet letakaró, de a kívánatos sugárral nem 
érintkező ("non beam-defining") apertúrával (ú.n. "spray-aperture") védekeznek. Ennek hatását mutatja a 2.13 ábra, 
amely "spray-aperture" nélkül illetve apertúrával  végzett analízis eredményét hasonlítja össze az elméletileg várttal a 
vastagság függvényében. Látható, hogy főleg a vékonyabb minták analízise ad hibás eredményt ezen szórt sugárzás 
miatt. Ennek oka, hogy az oszlopból jövő szórt sugárzás mennyisége nem függ attól, hogy a mintában mennyi 
röntgensugárzást keltünk. Ezért amikor a minta vékonyodásával arányosan egyre kevesebb röntgen foton keletkezik a 
mintában ezek számához képest egyre nagyobb arányúnak tűnik a változatlan mennyiségű szórt sugárzás. 

 
2.13 ábra: A szórt elektronokat kivédő spray aperture hatására főleg a vékonyabb mintáknál tapasztalható a 
lyukban mért műtermék mennyiségének csökkenése. A/ spray apertúra nélkül; B/ spray apertúrával mért; C/ 
számolt.  

 

A megvilágító rendszerből jövő kemény röntgensugárzás ellen kétféle védekezés terjedt el. A TEM/STEM 
készülékekben a szokásos vékony C2 apertúra helyett egy vastag, nagyon pontos szögben haladó belső élű apertúrát 
használnak (lásd 2.14 ábra). 

Azért éppen a C2 apertúra a kritikus, mert ez adja meg a sugár konvergenciáját, azaz ez az utolsó olyan apertúra a 
minta előtt, ami intenzív elektronsugárral kölcsönhat ("beam-defining aperture”). Sajnos több készülékben nincs elég 
hely olyan vastag apertúrának, ami a kemény röntgensugárzást teljesen elnyelné, így valamennyi eléri a mintát. 
Minthogy az apertúra az elektronsugár jelentős hányadát keresztezheti, így jelentős intenzitású kemény röntgensugárzás 
keletkezhet. Ennek egy része közvetlenül a detektorba is juthat, ha a detektor csövének fala nem elég vastag. A detektor 
kismértékű visszahúzása ezt esetleg kiküszöbölheti a térszög csökkenésének árán. (Nem minden detektornál 
alkalmazható.) 
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2.14 ábra: A mikroszkópiához használatos normál C2 és az analízishez használandó vastag C2 apertúra alakja 
és szokásos méretei. A vastag apertúra magában az apertúrában keletkező röntgensugárzás jelentős részét is 
elnyeli.  

A másik megoldás a DSTEM-ben került alkalmazásra: egészen az ágyú közelében alakítják ki , hogy mely irányú 
elektronsugarak vehetnek részt a leképezésben. Ezt az ágyú közelében elhelyezett ú.n. "virtuális objektív apertúrával" 
valósítják meg. A sugármenetek követésével ez megfeleltethető az objektív apertúrának, de mivel nagyon messze van a 
mintától rendkívül kicsi a valószínűsége, hogy az ott keletkezett röntgen sugarak el tudják érni a mintát illetve 
környezetét. 

A szórt sugárzás mértékét az ú.n. lyuk-beütésszám ("hole counts”) jellemzi. Ha a sugarat a mintában levő lyukon 
engedjük át, elvileg nincs kölcsönhatás, nem volna szabad röntgen fotonokat detektálni. A valóságban a szórt 
sugárzásnak a lyuk környezetével való kölcsönhatásából származó fotonokat detektáljuk ilyenkor is. Ennek alakjából 
megállapítható, hogy a probléma főleg szórt elektronok vagy lejutó kemény röntgen fotonok következménye-e. Az 
elektronok illetve röntgen fotonok által keltett ionizáció hatáskeresztmetszete másként függ az ionizálandó él illetve az 
ionizáló részecske energiájának különbségétől. A fotonok a küszöb-energia környékén ionizálnak hatékonyan, az 
elektronok pedig akkor, ha energiájuk kb. háromszor nagyobb  az él-energiánál. Ezért ha a lyukban mért spektrumban 
egy adott elem (pl. a mintatartó rácsból származó Cu) L és K vonalainak aránya (L/K) nagy, a gerjesztő forrás (= szórt 
sugárzás) valószínűleg elektron, ha L/K kicsi, a röntgen forrás dominál. Hasonlóan, ha a réz csúcsnál abszorpciós él 
figyelhető meg, az tömbi gerjesztésre utal, márpedig a minta nem elég vastag ehhez. Tehát feltehetően a (vastag) 
mintatartó rácsot érték szórt elektronok. 

A lyuk spektrumánál jobban jellemzi a szórt sugárzások mennyiségét, ha egy jól jellemzett vékonyréteg (pl. NiO) 
műtermék-csúcsait vizsgáljuk (lásd “az AEM jellemzése NiO tesztminta segítségével” c. rész). Ha a vizsgálandó minta 
(a nem vizsgált részen is) vékonyréteg (Be rácson!), a szórt sugárzások kevésbé zavarnak, mert kisebb úthosszon 
tudnak kölcsönhatni a nem kívánatos résszel. Ha ellenben egy ék alakúra vékonyított önhordó mintát vizsgálunk a szórt 
sugárzások erősebben zavarhatnak, mivel a lyuktól távol nagyon vastag anyagrészek találhatók. Ha azonban a vékony 
rétegünk nem Be (hanem pl. Cu, Au, Mo ....) rácson van, a rácsból származó műtermékek nagyobbak lehetnek az ék 
alakú mintánál észlelt műtermékeknél. 

A lyuk-beütésszám gondos minimalizálása után az analízis pontosságát a megfelelően normált maradék (kicsi) lyuk-
spektrum levonásával növelhetjük. A lyuk-spektrum azonban mintáról-mintára (helyről-helyre) is változhat, így nem 
megfelelő levonásával a hibát még növelhetjük is. 

A megvilágító rendszernek van  egy speciális műterméke: a gömbi hiba miatt az intenzitás tekintélyes része a kis 
folt körül elhelyezkedő nagy halvány foltból, "halo"-ból származhat, ha nagyon kicsi sugárátmérőhöz nagy 
konvergenciát akarunk beállítani. A "halo" következtében térbeli felbontásunk durván leromlik. Elkerülése a 
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konvergencia csökkentésével (kisebb C2 apertúra használatával) illetve a fókusz helyes megválasztásával lehet. (Lásd 
“A sugárintenzitás eloszlása gömbi hiba esetén” c. részt.) 

A MINTA ÉS KÖRNYÉKE MINT MŰTERMÉK-FORRÁS 

Ha a megvilágító részből nem is jön szórt sugárzás, a minta vizsgált részéből szóródó sugárzások még mindig 
okozhatnak műtermékeket. A 2.15 ábra ezek forrásait szemlélteti önhordó, ék alakú minta valamint rácson elhelyezett 
vékonyréteg esetére. 

 

  
2.15 ábra: A káros szórt sugárzás forrásainak változása a minta döntésével a/ vékony ék alakú önhordó minta és b/ 
tartó-rácsra felvitt vékonyréteg minta esetén.  

 
a/ A mintáról visszaszóródott elektronok röntgensugárzást válthatnak ki a pólussaruból illetve antikontaminátorból. 

(Ideális esetben ezért vannak ezek Be-al borítva, hogy ezt a sugárzást minimalizálják.) Hasonlóan, a visszaszórt 
elektronok a lencse mágneses terében spirál pályán mozogva a döntött minta távolabbi részét is gerjeszthetik 
(lásd 2.16 ábra). Ez az egyik oka, hogy kedvezőtlen, ha csak döntött mintát vizsgálhat az EDS (egyes 
készülékekben). A visszaszórt elektronok közvetlenül is bombázhatják a detektort (illetve ablakát). A 
visszaszóródás iránykarakterisztikája miatt a nagy szögben elhelyezett EDS detektorba sokkal több elektron 
léphet, mint az alacsony szögűbe. 

b/ A mintán áthaladó, szóródott illetve diffraktált elektronok az alsó pólussaruban, a mintatartó rácsban valamint az 
objektív apertúrában és tartójában karakterisztikus és folytonos röntgensugárzást váltanak ki illetve 
visszaszóródnak onnan. Ezért nem szabad betolt objektív apertúrával végezni az EDS analízist. 
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2.16 ábra:  A döntött 
mintából kilépő szórt 
elektronok nagyobb 
valószínűséggel gerjesztik 
a minta távolabbi 
vastagabb területeit 
mintha nem lenne döntve 
a minta. A döntött 
mintából kilépő 
elektronok ugyanis a 
pólussaru mágneses 
terében spirális pályán 
éppen visszaszóródnak a 
döntött minta más 
részeire.  

 
c/ A vizsgált tartományban keletkező (karakterisztikus és folytonos) röntgensugárzás fluoreszcenciát vált ki a 

környezetből. Ez persze erősen a mérési geometria függvénye. Ugyanis a folytonos sugárzás erősen az elektron 
mozgási irányába körül koncentráltan jelenik meg, az Ec energiánál egy kis dEc energia-intervallumban 
megjelenő Ic intenzitását 
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szerint számolhatjuk, ahol k' a minta vastagságától és összetételétől függő állandó, α az elektronsugár iránya és a 
háttér-mérés iránya közti szög (nem tévesztendő össze a máshol ugyanígy jelölt konvergencia szöggel, amihez 
semmi köze), v és c pedig az elektron illetve a fény sebessége. Ezért pl. a 2.17 ábrán látható, hogy a folytonos 
sugárzás erőteljes iránykarakterisztikája miatt, döntött mintáknak a vizsgált tartománytól távoli része (valamint 
az azt tartó rács) sokkal jobban kölcsönhat a folytonos sugárzással mint merőlegesen álló minták esetén (az irány 
a sugárhoz képest fix, nem a detektor és nem a minta pozíciójához képest). Ez a másik oka, hogy előnyösebb 
nem döntött mintákat analizálni EDS-el. 

A környezet Be-al borítása, Be mintatartó használata, valamint minél kisebb döntési szög mellett végzett EDS 
analízis minimalizálja ezeket a minta-környezettel való káros kölcsönhatásokat. A nagy kilépési szögben álló detektor 
ilyen szempontból előnyösebb, de a kis térszög illetve sok visszaszórt elektron lerontja ezt az előnyt. 

A szórt sugárzás akkor is megzavarja a jelfeldolgozást illetve rontja az analízis pontosságát, ha szórt sugárzásra 
utaló karakterisztikus csúcsok nem jelennek meg a mért spektrumban (lásd “a nagy sugár-energiák következményei” c. 
részt). 
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2.17 ábra: A döntött 
mintában a folytonos 
sugárzás keltette káros 
fluoreszcens hatás is 
erősebb, mivel a vizsgált 
pontban keltett folytonos 
sugárzás 
iránykarakterisztikája 
előre-oldalra koncentrált. 
A döntött minta távolabbi, 
vastagabb részei így 
nagyobb intenzitású 
karakterisztikus sugárzás 
útját keresztezik.  

 

AZ AEM JELLEMZÉSE NIO TESZT-MINTA SEGÍTSÉGÉVEL 

Ha a gerjesztő elektron sugarat a minta közepén levő lyukba pozícionáljuk, ideális mérő-rendszer esetén, nem 
érhetné sugárzás a detektort. A valóságban mégis mérünk szórt sugárzást. Ennek mennyisége az AEM jóságát jellemzi. 
A lyuk-beütésszám mérése ugyan bizonyos jellemzést ad az AEM-ben jelentkező szórt sugárzásokról, de mivel nincs 
jelen minta, a szóródások és így a környezet gerjesztése eltérőek lesznek a valódi mérés közben fennálló helyzettől. 
Ezért az AEM pontosabb jellemzésére alkalmas az ú.n. “film-beütésszám” mérése, azaz egy jól jellemzett egyszerű 
vékony minta mérése. A 2.18 ábrán látható, hogy mi a különbség: ha vékony minta van jelen, az abban szóródott 
elektronok olyan részeket (mintatartó, mintakamra, objektív apertúra stb.) is elérnek amik nem gerjesztődnek ha a sugár 
a lyukon egyenesen áthalad. 

 

2.18 ábra: A vékonyrétegben eltérült primer 
elektronok a tartó-rács illetve pólussaru 
olyan részeit is elérik, amelyeket lyukban 
haladva nem értek volna el. Így a 
vékonyréteg vizsgálata közben mért (káros) 
szórt sugárzás nagyobb mint a lyukban 
mért. Ugyanakkor nyilvánvalóan ez a 
nagyobb érték a mérvadó, hiszen ez 
keletkezett a valódi analízis körülményeit 
jobban megközelítő körülmények között.  
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Ilyen teszt-mintának nagyon alkalmas a NiO. Ez a nikkel egyetlen stabil oxidja, amely kb. 104 C/cm2 -ig nem 
szenved észrevehető sugárkárosodást. Előállítható kb. 2*10-5 torr mellett Ni párologtatásával vagy porlasztásával Mo 
rácsra felvitt kb. 10-20 nm szén rétegen. Célszerű vastagsága kb. 50 nm. Az oxidáltság durván már a diffrakciós képből 
is ellenőrizhető, ha EELS-el rendelkezünk, még könnyebb mind az összetétel, mind a mintavastagság ellenőrzése. Az O 
Kα illetve a Ni Lα és Ni Kα vonalak jól használhatóak az EDS energia-kalibrációjára (a szórt Mo Kα sugárzás is). (Az O 
Kα illetve a Ni Lα vonal az EELS kalibrációjára is felhasználható, mert két energia pontot ad, így nem szükséges a 
rugalmas csúcs felvétele.) Ugyanezen vonalak mért intenzitásaiból az EDS térszöge illetve detektálási hatásfoka is 
meghatározható. Időbeli változásuk pedig a detektor ablak szennyeződésének érzékeny jelzője és mértéke. A spektrális 
szennyezésként megjelenő Mo vonalak arányából valamint intenzitásuknak a rácsponttól mért távolságtól való 
függéséből a szórt sugárzás eredete megállapítható. Pl. a 2.19 ábrán látható görbékből látható, hogy az adott esetben a 
Mo jelnek csak nagyon kis hányada származott a kemény sugárzás okozta fluoreszcenciából, nagyobb részét a 
szóródott elektronok okozták, ezek nagy része is a vékony mintában szóródás következtében érte el a rácsot. 

 

2.19 ábra: A Mo rácsra felvitt NiO 
vékonyréteg vizsgálatakor mért Mo K 
sugárzás mennyisége a rácstól mért 
távolság függvényében különböző 
kísérleti körülmények között. Látható, 
hogy ha a rács a minta alatt van a szórt 
sugárzás erősebb. Nagyon kis C2 apertúrát 
használva a szórt sugárzás relatív hatása 
jelentősebb. Tömör szimbólumok: 20 µm-
es C2 apertúra, üres szimbólumok: 50 µm-
es C2 apertúra  

A Ni jelnek a mintadöntés függvényében felvett alakulása azt mutatja, hogy a mintatartó kitakarja a detektor által 
elvileg “látott” térszög egy részét, ezért nő a jel kezdetben túl gyorsan a várt 1 cosα  függéshez képest, ahol α a 
döntés szöge (lásd 2.20 ábra). 
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2.20 ábra: A réteg sugárzásának a döntés 
függvényében vizsgálata rámutat, ha a 
mintatartó részben eltakarja a mintát a 
detektortól.  

A nagy sugárenergiák következményei 
A SEM-EPMA jegyzet bemutat több olyan műterméket (szökési csúcs, összeg csúcs stb., lásd 2.21 ábra) ami az 

EDS detektálás következménye. Ezek változatlanul jelen vannak az AEM-ben használt EDS-ben is, ezeket nem 
ismételjük itt. A nagy primer elektronenergiák és (a következésképpen keletkező) kemény röntgensugárzás azonban 
további problémákat is okoz a jelfeldolgozásban. 
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2.21 ábra: Szökési csúcs az EDS-ben (HPGe detektor, legroszabb eset) A molibdén karakterisztikus csúcsai nagyon 
közel esnek a germánium abszorpciós éléhez, ezért itt a legnagyobb a szökési csúcsok kialakulásának valószínűsége. A 
b/ ábra kinagyítva mutatja az a/ ábra szökésicsúcsokat tartalmazó részletét. Jól megfigyelhető a Ge detektor több 
csúcsból álló szökési csúcs csoportja. 

 

NAGYENERGIÁS RÖNTGEN IMPULZUSOK FELDOLGOZÁSA AZ EDS-BEN 

A nagy energiájú röntgen fotonok olyan nagy (energiájukkal arányos) jelet keltenek, hogy a jelfeldolgozó 
elektronika telítésbe mehet tőlük (lásd 2.22 ábra). 

 

 

2.22 ábra: A túl nagy impulzus okozta 
túltelítődés oszcillációkat kelthet, amit az 
elektronika félreértelmezhet mint sok beütést.  

 

A telítésből "magához térő" elektronika tranziens oszcillációkat mutathat, amit a további feldolgozó rész tévesen 
fotonként detektálhat. Hasonlóan megzavarja a holtidő mérését és zavarja az alapvonalra való visszatérést. A nagy 
impulzusok szokásosnál nagyobb szélessége így a következőleg mért csúcsok alakjának Gauss-függvénytől való 
eltérését eredményezi a nagyenergiás oldalon, különösen a kis-energiájú csúcsok esetén, hiszen azoknál a relatív eltérés 
nagyobb. Ez az alak-eltérés rontja a spektrum-feldolgozás pontosságát, így hibás mért intenzitást eredményez. A 2.23 
ábrán az illesztés utáni nagy maradék ("residual") ezen torzult alak következménye. 
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2.23 ábra: A Gauss-függvény alaktól eltérés 
észrevehető az illesztés sikertelenségén 
(pontatlanságán).  

 

COMPTON SZÓRÁS 

A szilárd testbe (detektorba) ütköző röntgen fotonok bizonyos valószínűséggel rugalmatlanul (inkoherensen) 
szóródhatnak a majdnem szabad külső elektronokon. Ez a Compton szórás, amelyben a szórt foton hullámhossza nő, az 
energia-különbséget pedig a meglökött elektron viszi el. A folyamat valószínűsége (hatáskeresztmetszete) a foton 
energiájával növekszik, amint a 2.24 ábra mutatja. Ezzel párhuzamosan a (detektáláshoz hasznosított) fotoelektromos 
kölcsönhatás hatáskeresztmetszete csökken növekvő fotonenergiával. 

 

2.24 ábra: A fotonokra számolt 
ionizációs hatáskeresztmetszet és a 
Compton-szórás hatás-
keresztmetszete a foton energiájának 
függvényében.  

Következésképpen arányuk a detektálás számára kedvezőtlenül változik a fotonenergia növekedésével. A Compton-
szóráson átesett foton ugyanis nagy valószínűséggel megszökik a detektorból és a detektor a Compton elektron által 
leadott energiát fogja tévesen mint foton-energiát regisztrálni. Minthogy az elektronnak átadott energia általában 
10 keV-nél kisebb, a Compton-szórás főleg a 0-10 keV tartományban fogja eltorzítani a spektrumot. Kb. 60 keV 
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fotonenergia felett ez a folyamat dominál. Ge-ban a Compton-szórás hatáskeresztmetszete kisebb, az a Si(Li) 
detektorok spektrumát nagyobb mértékben torzítja. 

KOHERENS FÉKEZÉSI SUGÁRZÁS 

Az általánosan ismert folytonos fékezési sugárzás azért kapta a "folytonos" elnevezést, mert a feltételezés szerint az 
intenzitás az energiának sima, folytonos függvénye, nem tartalmaz csúcsokat. A nagyenergiás fizikai kísérletekben már 
régóta ismert, hogy az atomok szabályos elrendeződésével kölcsönható mozgó töltött részecske ú.n. koherens fékezési 
sugárzást ("coherent Bremsstrahlung” = CB) is kivált. Csak vékony, kristályos, alacsony indexű zónatengelyhez közeli 
irányba orientált minták esetén észlelhető. Ez a folytonos háttérre szuperponálódott csúcsokként jelenik meg a (csak 
kristályos vékony mintában speciális irányokban mérhető) spektrumban (lásd 2.25 ábra). 

 
2.25 ábra: A vékony kristályos mintákban keletkező koherens fékezési sugárzás egyes csúcsait az 
elektronoknak egy-egy síksereggel való koherens kölcsönhatása okozza. A téves értelmezés lehetősége miatt 
veszélyes.  

Ezen csúcsok mért energiája kifejezhető a bombázó elektronsugár iránya és a detektor pozíciója közti α szöggel, a 
mintának primer elektronok irányában mérhető d rácstávolságával (a Laue zónák távolságával) és az elektronok v 
sebességével: 

 E
v

c dCB =
⋅

⋅
⋅

12 4 1.
cosα

        (2.2) 

ahol c a fénysebesség. Azaz a csúcsok "energiája" változik a primer elektron energiájának illetve a minta 
döntésének (és így d-nek a) függvényében. Ez a függés segít megkülönböztetni a koherens fékezési sugárzást a 
karakterisztikus csúcsoktól, mivel ez utóbbiak energiája független e kísérleti paraméterektől. Az analízis számára a CB 
csúcsok veszélyesek, mivel félreértelmezési lehetőség rejlik bennük, másrészt eltakarhatnak kis intenzitású valódi 
karakterisztikus csúcsokat. 

A DETEKTORT BOMBÁZÓ ELEKTRONOK 

Már a SEM-ben alkalmazott energiáknál is észlelhető, hogy a szórt elektronok képesek áthatolni az EDS detektor 
Be ablakán, ha E0>20 keV. Vékony ablakos, vagy ablak nélküli detektornál pedig még több elektron juthat közvetlenül 
a detektorba. Nagy energiás elektronok esetén (mivel a visszaszórt elektronok átlagos energiája együtt nő E0-al) a háttér 
púpja nagyobb energiánál jelentkezik és akár észrevétlen is maradhat ha csak a 0-20 keV spektrum-tartományt 
vizsgáljuk az EDS-el. A detektorba lépő szórt elektronok mennyiségét nehéz megjósolni, mivel egyrészt az objektív 
lencse erős tere eltéríti őket, másrészt mennyiségük erősen minta-geometria függő. Pl. a 2.26 ábra egy adott mintáról 
majdnem azonos körülmények között felvett két spektrumot hasonlít össze; az egyetlen változtatott paraméter a minta 
magassági pozíciója: a második spektrum felvételéhez 3 mm-el magasabban volt a minta, mint az elsőhöz. Hasonlóan 
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eltérő körülményeket jelenthet pl. két eltérő vastagságú minta-terület vizsgálata, mivel azokról eltérő az elektronok 
visszaszórása. 

 
2.26 ábra: A visszaszórt elektronok elkent széles növekményt okoznak a nagy energiás folytonos háttérre 
szuperponálódva.  

A detektorba lépő elektronok akkor is elronthatják a mennyiségi analízist, ha nem látjuk hatásukat a vizsgált 
spektrum-szakaszban (mivel pl. a Si(Li) detektor nem képes a nagy energiás részt megjeleníteni, illetve mert pl. csak 
0-20 keV spektrum-tartományt jelenítünk meg az MCA-n). Egyrészt a holt idő mérést meghamisítják, mivel az idő egy 
részében nem fotonok, hanem elektronok járulékának feldolgozásával foglalt az EDS. Másrészt a háttér illetve a csúcs 
alakjának torzításával rontják az intenzitás mérésének pontosságát. 

DETEKTOR KÁROSODÁS 

A tapasztalat szerint a detektort érő nagy elektron illetve röntgen fluxus károsítja a detektort. Egyrészt bizonyos 
időre megszűnik reagálni a detektor, mintha teljesen tönkrement volna. Ebből az állapotból kikapcsolt állapotban 
várakozással magához tud térni, de energia-felbontása romolhat néhány eV-al. A nagy intenzitást rendkívül könnyű 
előidézni, elég a mintatartó rácsot eltalálni, vagy kis nagyításba kapcsolt TEM-el új területet keresni vagy az objektív 
apertúrát beengedni. Ma a legtöbb detektort megpróbálják valahogyan védeni a túlvezérléstől: vagy egy takaró lemez 
tud a detektor elé mozdulni, vagy a nagyfeszültséget kapcsolják le és a detektort húzza ki a védelmi automatika. A 
"megnémulás" illetve "életre kelés" időtartama három nap és néhány másodperc között változhat, első alkalmakkor 
hosszabb, később rövidül. A felbontás-romlás maradandó, de úgy tűnik telítésbe megy. Néha csak szoba-hőmérsékletre 
való rövid idejű felmelegítés segít, ez azonban magában is veszélyes a HPGe detektorra. 

Mintapreparálás, szennyezés, mintakárosodás 
A TEM mintapreparálással a TEM jegyzet foglalkozik, itt azt nem ismételjük. A preparálás következtében fellépő 

szerkezet- illetve összetétel-változásokat sem ismételjük. Egy szempontra hívjuk fel a figyelmet. Szerencsés esetben a 
(műtermék) felületi réteg jelenlétéről meggyőződhetünk EDS-el. A 2.27 ábrán látható, hogy a felületi réteg anyagára 
illetve a "tömbi" összetételre jellemző röntgen csúcsok arányának ábrázolása a vastagság függvényében 
bebizonyíthatja, ha felületi rétegből jött az egyik elem sugárzása. Vastagabb mintarészek analízisét ez a réteg 
viszonylag kevésbé zavarja, így ilyen esetben a vastagabb rész összetételének meghatározására kell támaszkodni ha 
nem tudjuk a felületi réteget eltávolítani. Ennek következménye viszont a térbeli felbontás romlása és alkalmazásának 
az esetleges erős abszorpció is határt szabhat. 
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2.27 ábra: Ék alakú minta felületi rétegének hatása. Az ék 
élénél a felületi réteg járuléka jelentősebb a mért 
spektrumban, így szerencsés esetben a mért komponensek 
relatív intenzitásának változásából azonosítható.  

Az extrakciós replika technika az analitika számára fontos minta-előkészítési módszer egyes esetekben, mert 
segíthet a mátrix zavaró hatásának kiküszöbölésében. Műtermék itt is keletkezhet ha a kémiai marás az elkülönített 
részecskéket is módosítja, vagy ha vékony rétegben a részecskén marad a mátrix anyaga. 

A szennyezés a legtöbb AEM-ben jelen van, ha elég kis foltátmérővel világítjuk meg a mintát. Káros hatásai: a/ A 
sugár kiszélesedik a szennyezőanyagban szóródás közben, így a vizsgált mintarészben rosszabb a felbontás mint 
feltételezzük. b/ A sokszor rossz vezetőképességű szennyező töltődhet. c/ Megnöveli a hátteret, csökkenti a P/B arányt, 
rontja a detektálási határt. d/ Bizonyos vákuum-olajok és zsírok Si tartalmúak, így az ezektől származó szennyezés 
hamis karakterisztikus röntgen csúcsot eredményez. 

A szennyezés különösen a könnyű elemek analízisét rontja, minthogy a kisebb energiájú röntgensugárzás általában 
erősebben nyelődik el a felületi rétegben, így az összetétel meghatározását is befolyásolja. A minta alján és tetején 
egyaránt megjelenő szennyező folt ugyanakkor az analizált terület megjelölésével utólagos hely-azonosítást tesz 
lehetővé és a minta döntésével a szennyező foltok távolságának mérésével mintavastagság becslésre használható. 

A szennyezés csökkentésének legfontosabb eszköze a minta illetve minta-tartó nagy tisztaságú kezelése. (Ne fogjuk 
meg puszta kézzel a vákuumba kerülő részeket, mintát, mintatartót, stb.) A jó vákuum is fontos, de ez jól rendben 
tartott készülék esetén nem nagyon javítható a készülékre jellemző szint fölé (rontani viszont rengeteget lehet!). A 
minta-tér környékén elhelyezett, folyékony nitrogénnel hűtött felület ("antikontaminátor") általában megtalálható a 
mikroszkópokban, analízishez nagyon ajánlott használni, mivel lényegesen csökkenti a  minta szennyeződési ütemét. 
Minthogy a szennyezés túlnyomó része felületi diffúzióval jut az elektron-sugár által bombázott területre, a minta 
hűtése megakadályozza, hogy a szokásos analízis időn belül zavaró mértékű szennyező réteg épüljön fel. A hűtött 
analitikai tartó kezelése viszont sokkal nehézkesebb, kényelmetlenebb, nehezebb a mechanikus stabilitás biztosítása is. 
Ha nincs szükségünk a nagy térbeli felbontásra és nagyobb átmérőjű sugárral dolgozhatunk, a probléma kevésbé éles. 
Bizonyos fokig néha segít az is, ha vizsgálat előtt a minta nagy területét elektronokkal megvilágítjuk, így az ott levő 
szennyezőket "odasütjük" eredeti helyükre (mindenütt vékony rétegként) így nem tudnak diffúzióval a későbbi vizsgált 
területre jutva felhalmozódni és vastag szennyező réteget létrehozni. Más esetben a minta kb. 100 °C-ra fűtése 
elpárologtatja a szennyezőket és csökkenti a szennyeződést (ha a minta kibírja a fűtést). 
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A kísérleti paraméterek optimalizálása 
A kísérlet megkezdése előtt ajánlatos végiggondolni mire is van szükségünk: a fő komponensek mennyiségét kell 

minél pontosabban meghatároznunk, vagy kis mennyiségű összetevőkre vadászunk; a legnagyobb térbeli felbontásra 
van-e szükségünk vagy elég mérsékeltebb felbontás; milyen leképezési módokkal fogjuk keresni az analizálandó 
területet és ez hogyan befolyásolja az analízist; az adott paraméterek mellett várhatóan mennyi idő szükséges a 
méréshez, ez alatt mennyire komoly szennyeződés illetve drift várható, stb. Minthogy a készülék kezelője a vizsgálati 
paraméterek beállításával lényegesen befolyásolja az eredmény használhatóságát, tisztában kell lennie ezek hatásával, 
optimális megválasztásával. 

Gyorsító feszültség 
Elvileg a gyorsító feszültség növelésével a P/B aránynak javulnia (nőnie) kell, ami a detektálási határokat javítja. A 

gyakorlatban a hátteret adó szórt sugárzás a legtöbb készülékben megakadályozza az elvi határok elérését. Csak az 
említett legújabb DSTEM-ben sikerült a lyukban mért beütésszámot kellően lecsökkenteni és ezzel a P/B-nek illetve a 
nettó intenzitásnak a gyorsítófeszültséggel várható változását megfigyelni, amint azt a 2.28 ábra mutatja. 

Nagyobb E0 mellett a sugár kisebb átmérőbe fókuszálható és a mintán belüli kiszélesedés is csökken, így javul a 
térbeli felbontás. Mivel az átvilágítható minta-vastagság is nő E0-al, célszerű minél nagyobb feszültségen végezni az 
analízist. 

  
2.28 ábra: a/ Vékony Cr mintán a Cr K jel csúcs/háttér arányának mért változása a gyorsító feszültséggel. b/ A 
műtermék szórt sugárzás mennyiségének mért változása a gyorsító feszültséggel. Látható, hogy a legújabb generációs 
DSTEM-ben mennyisége jelentősen csökkent, a gyorsító feszültséggel való változása pedig már az elméletileg várt 
alakú kezd lenni (ellentétben a TEM/STEM-ekben tapasztalt helyzettel).  

Gömbi hiba miatti optimális fókuszálás 
Tömb minták SEM/EPMA vizsgálatánál elég szembeszökő a különbség a kép (pl. SEI) felbontása illetve a röntgen 

analízis térbeli felbontása között: a kép felbontását az egyes képpontok közötti kontraszt feltételén keresztül lényegében 
a sugár félértékszélessége szabja meg, míg az analizált térfogat (nagyságrendileg nagyobb) szélességét az elektronok 
szóródásai a tömbi mintában. Vékony mintánál a szóródások okozta szélesedés kicsi, így kézenfekvőnek tűnik a 
feltételezés, hogy a kétféle térbeli felbontás közel van egymáshoz. Erősen konvergens kis átmérőjű sugarak esetén 
azonban a helyzet nem ennyire egyszerű és a definíciók újragondolására valamint ehhez igazodó kísérleti paraméter-
választásra van szükség. Régebben általánosan elfogadott feltételezés volt, hogy a sugár intenzitás-eloszlása Gauss-
függvénnyel közelíthető, és hogy a kép felbontását lényegében ezen Gauss-függvény félértékszélességével (FWHM = 
“full width at half maximum”) adhatjuk meg. A röntgen analízis térbeli felbontását azon átmérővel jellemezhetjük ahol 
a mért intenzitásnak (mondjuk) 90 %-a keletkezik. Mivel a röntgensugár keltése lineárisan függ a sugárintenzitástól, ez 
lényegében a sugár intenzitásprofiljának integrálását jelenti azon átmérőig amely a teljes intenzitás 90 %-át magában 
foglalja (a mintán belüli kiszélesedéstől pillanatnyilag eltekintünk). Gauss-függvény esetén bármely arányra egyszerűen 
megadható ez az összefüggés, pl. a 10 %-nak megfelelő szélesség (FWTM = “full width at tenth of the maximum”) 
1.82-szerese az FWHM-nek. Ha azonban a sugár intenzitás-eloszlása nem Gauss-függvénnyel írható le, a két felbontás 
(kép és analízis) viszonya már nem ilyen egyszerű. 
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A SUGÁRINTENZITÁS ELOSZLÁSA GÖMBI HIBA ESETÉN 

2.29 ábra: A SEI és STEM BF képek 
laterális felbontása lényegében azonos, 
megfelel a névleges 
sugárszélességnek.  

A 2.29 ábra szénre felvitt arany részecskék világos látóterű (BF) STEM illetve SE képét mutatja kb. 100000-szeres 
nagyításban. A mérhető felbontás mindkét képen kb. 10 nm. Ennek alapján Gauss-függvény alakú intenzitás-eloszlást 
feltételezve a röntgen analízis felbontására kb. 19 nm-t várnánk. 

A 2.30 ábrán ugyanilyen beállítás mellett a pontba állított sugár képét látjuk a TEM ernyőjén nagy kamera-hossz 
mellett. Látható, hogy a középső fényes folt tényleg kb. 10 nm átmérőjű, de körülötte nagyságrendileg szélesebb terület 
is halványan meg van világítva. Nyilvánvaló, hogy ezen sokkal nagyobb területen is keletkeznek röntgen sugarak, így 
az analízis térbeli felbontása sokkal rosszabb lesz a fent becsültnél. 

 

2.30 ábra: A nagyon kis névleges 
félértékszélességű, nagy konvergenciájú 
sugár képe a TEM képernyőn. Látható, 
hogy széles halvány gyűrű (halo) veszi 
körül a központi nyalábot, ami széles 
tartományban elosztott elektronok 
jelenlétére utal. (A sugár alakjának ilyen 
leképezéséhez a megvilágító és a 
leképező rendszert egymástól 
függetlenül kell tudni fókuszálni. Ez 
nem minden készüléken lehetséges.)  

A kiterjedt megvilágítás a gömbi hiba következménye és keletkezése a 2.31 ábráról érthető meg. 
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2.31 ábra: Az elkent elektronintenzitás keletkezésének magyarázata a gömbi hibával. A lencse szélénél haladó sugarak 
máshol fókuszálódnak mint a központi nyaláb, az igazi fókuszsíkban már szélesen kiterjedt eloszlásúak. Látható, hogy 
a névleges sugárátmérő csak a középső (optikai tengelyhez közel haladó) nyalábra igaz. A megvilágított tartomány 
mérete ennél nagyságrendileg nagyobb. A Gauss fókuszsíktól eltérő síkban lesz a legkisebb az ilyen eloszlás átmérője. 
Ez a “minimális elkentség korongja” (disk of minimum confusion = DOMC) illetve az annak megfelelő “fókuszsík”.  

Az optikai tengelyhez közel haladó sugarakat az objektív lencse a kívánt pontba fókuszálja, ez a Gauss képsík 
(GIP). Ha a C2 apertúra nagy (azaz a sugár erősen konvergens), az optikai tengelyhez képest nagy szögben haladó 
sugarak is részt vesznek a leképezésben. Ezeket azonban a gömbi hiba miatt az objektív közelebb fókuszálja, úgyhogy 
mire a Gauss képsíkhoz érnek már erősen széttartóak lesznek és egy széles foltot világítanak meg. A keletkező 
intenzitásprofilt a fotólemez feketedés-mérésével határozhatjuk meg, ez látható az ábra jobb oldalán. Látható, hogy a 
középső, közel Gauss-függvény alakú eloszlást egy széles “talp” követi, amiben az összintenzitás jelentős része 
tömörülhet. Ezen “gömbi torzítási farok” mérete függ a megválasztott üzemmódtól. A 2.32 ábra tipikus üzemmódokra 
mutatja sugár alakjából mért intenzitás-profilt. 

Mindegyik esetben a középső Gauss-függvény alakú rész félértékszélessége felel meg a gyártók által specifikált 
értéknek és ez az ami a kép felbontását megszabja. (A háttér járulékát háttér-szint eltolással kiküszöböljük a képen: 
mindaddig amíg marad elég kontraszt és nem veszik el a zajban, a kép felbontása megmarad.) Látható azonban, hogy 
szerencsétlen esetben az intenzitás 90 %-a kb. a FWHM 40-szeresében található és nem a Gauss alakból feltételezett 
1.9-szeresben, azaz az analízis felbontása durván (átmérőben kb. 20-szorsan, azaz területben k. 400-szorosan!!!) 
leromlik a feltételezetthez képest. A C2 apertúra csökkentésével a halvány folt eltüntethető és tényleg csak a Gauss-
függvény alakú intenzitás-eloszlás marad, de cserébe az intenzitás jelentős része elvész mind a kép mind az analízis 
számára. Vegyük észre, hogy a hatás csak kis sugárátmérők és nagy konvergencia esetén jelentős (amikor 
FWHM Cs<< ⋅ ⋅11 3. α ), a CTEM (“microprobe”) üzemmód jóval nagyobb foltszélessége mellett nem okoz további 
jelentős felbontás-romlást. 
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2.32 ábra: A sugár képe a TEM képernyőn különböző lencse beállításoknál (névleges folt átmérőnél). Látható, 
hogy a gömbi hiba miatti kiszélesedés csak a legkisebb foltátmérőket zavarja, de azokat nagyon. A d/ ábra 
nagyobb foltmérettel készült, mivel azonos beállítás mellett a középső csúcs mérhetetlenül keskeny lett volna.  

ÜZEMMÓDONKÉNT ELTÉRŐ OPTIMÁLIS FÓKUSZÁLÁS 

Mind az elvi megfontolások mind a kísérletek azt mutatják, hogy a STEM kép akkor a legélesebb, amikor a Gauss 
képsík (GIP) a mintára esik. Ha azonban a konvergencia nagy, az analízishez szükséges 90 % intenzitást tartalmazó 
átmérő a többszöröse lehet a névleges sugárátmérőnek. A 2.31 ábráról látható, hogy az intenzitás-eloszlás kiterjedtebb a 
GIP-ban mint az ú.n. minimálisan elkent folt (DOMC = “disc of minimum confusion”) síkjában. Ha tehát az objektívet 
enyhén alulfókuszáljuk úgy, hogy a DOMC síkja esik a mintára, az intenzitás sokkal kisebb átmérőbe sűrűsödik a 
mintán. A következő táblázat ezen eltérésre mutat számszerű példát két eltérő sugárátmérő és két különböző 
konvergencia esetére. 

Látható, hogy a kétféle fókuszáláshoz tartozó felbontás kb. négyszerese egymásnak. A névlegeshez közeli térbeli 
felbontást röntgen mérésnél csak a DOMC-be fókuszált (azaz kb. 0 75 2. ⋅ ⋅Cs α -el aláfókuszált) sugárral kis 
konvergencia mellett érhetünk el. A 2.33 ábra ezt a hatást szemlélteti: első felében az élesen fókuszált STEM képen 
(GIP = minta) acél mátrixban Nb részecskéről (változatlan beállítás mellett az analízishez megállított sugárral) felvett 
spektrum látható. A kép másik felén látható, hogy ha a DOMC-t fókuszáljuk a minta síkjára, a kép csak kissé kevésbé 
éles, de a spektrumban nagyságrendileg csökken a mátrixból belemért komponensek aránya. Ugyanakkor a kép 
elfókuszálódása egyáltalán nem zavarja a vizsgálandó szerkezeti egység azonosítását. 

 

2.1 Táblázat: A röntgen analízis térbeli felbontásának definíciója szerinti 90 % intenzitást tartalmazó átmérő különböző 
sugárszélesség, konvergencia és fókuszálás mellett, ha a gömbi hiba jelentős (azaz a jelenlegi AEM-ekben). (Lásd a 
2.31 ábrát) 

Sugár FWHM [nm] C2 Apertúra [mrad] GIP = minta síkja 

FWTM [nm] 

DOMC = minta síkja 

FWTM [nm] 

4 21 54.6 17.6 

4 9 8.0 7.2 

1 21 54.6 15.8 

1 9 4.5 2.1 
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2.33 ábra: A 2.31 ábrán látható hatás miatt a valóban kis területek analíziséhez (nanoprobe illetve STEM mód) nem 
megfelelő, ha a Gauss fókuszt állítjuk be a mintára (a/). Ekkor ugyanis a fent említett széles elkent elektron-felhő nagy 
területen gerjeszti a mintát (b/). Ha a DOMC síkját fókuszáljuk a mintára (d/) a kép élessége alig változik, de a röntgen 
spektrum (c/) érzékenyen mutatja, hogy a gerjesztés sokkal kisebb területre koncentrálódott. Ez enyhe aláfókuszálást 
igényel. A minta Nb részecske acél mátrixban.  

 

Ágyú, sugárátmérő, konvergencia 
Minthogy általában a kívánt térbeli felbontáshoz szükséges kis átmérőbe sűrítendő maximális áram (s így 

legkedvezőbb jel-statisztika) a korlátozó tényező, mindig a hozzáférhető legfényesebb ágyú szükséges az analízishez. 
Ha nincs FEG, akkor legalább LaB6. Természetesen a minta sugár-érzékenysége további korlátozó tényező lehet. 

A sugár átmérőjét alapvetően a C1 lencse gerjesztésével, a konvergenciát pedig a C2 apertúra méretével 
szabályozzuk (lásd még “α-selector” c. részt a CBED fejezetben). Mind a sugárátmérő, mind a konvergencia függ 
azonban az üzemmódtól (a kondenzor illetve objektív lencsék gerjesztésétől) is. Az 1.43 ábra adott C2 apertúra 
használata esetén mutatja a sugáráram és a sugárátmérő kapcsolatát egy adott készülék TEM (microprobe) és STEM 
üzemmódjára. A két üzemmódhoz azonos méretű apertúra esetén is lényegesen eltérő konvergencia tartozik. Látható, 
hogy bármelyik üzemmódban kb. két nagyságrendet tudjuk változtatni a sugáráramot, de a STEM üzemmódban 
ugyanahhoz az átmérőhöz majdnem két nagyságrenddel nagyobb áram tartozik. 

Az 1.44 ábra egy-egy sugárátmérőhöz (C1 áram) tartozó sugáráramokat adja a konvergencia függvényében 
ugyancsak az adott készülék TEM (microprobe) és STEM üzemmódjára. 

Látható, hogy a konvergensebb sugárhoz azonos átmérő esetén több áram tartozik. 
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2.34 ábra: A konvergencia szögének hatása a sugár alakjára és a vele készített röntgen térképre  néhány 
Angström félértékszélességű sugár esetére DSTEM-ben. Az optimális apertúra (konvergencia) 
háromszorosával a sugár távolabbi részei is jelentős intenzitásúak, ami teljesen tönkreteszi a röntgen térképet. 
Ugyanakkor a normál STEM kép alig romlik, hiszen csak az egyenletes háttér nő meg, de az elektronikusan 
kompenzálható. Azaz az analízis lokalitása sokkal érzékenyebb a helyes beállításra mint a normál leképezés.  

Ha nem törekszünk maximális térbeli felbontásra, a nagy sugár előnyösebb mivel kedvezőbb az adott idő alatt 
gyűjthető jel statisztikája és a minta sugárterhelése is csökkenthető. A sugárátmérő elvileg független lenne a 
konvergenciától, de a gömbi hiba miatt nagyon kis átmérőjű és nagy konvergenciájú sugarak áramának tekintélyes 
része a névleges sugárátmérőnél sokszor nagyobb halvány foltban ("halo"-ban) található (lásd "Sugárintenzitás-eloszlás 
gömbi hiba esetén"). E miatt az analízis kívánt térbeli felbontása csak a konvergencia korlátozásával lehetséges (az 
intenzitás rovására). (Mint láttuk, kompromisszum érhető el akkor is, ha nem a leképezéshez optimalizáljuk a 
fókuszálást, hanem az analízishez optimális elfókuszálást állítunk be.) A helyes konvergencia megválasztásának 
fontosságát szemlélteti a 2.34 ábra: A HB 501 készülékre számolt, modellezett sugár-intenzitás profilja látható az ábra 
első felén az optimális konvergenciát biztosító apertúrával illetve annak háromszorosával. Az ábra második felében 
ilyen beállításokkal felvett mért röntgen térkép található. Látható, hogy a túl nagy apertúra miatti sugár-farok teljesen 
elkeni a hasznos információt. A vékony szén hordozón levő arany részecskék csak az optimális konvergencia 
használata mellett jeleníthetők meg. 

Az EDS paraméterei 
Alapvetően két paraméter változtatható: a detektornak a mintától mért távolsága (s így térszöge, ami egyes 

detektoroknál csak egyetlen fiz érték lehet) és a mért energia-tartomány. Általában a jel/zaj viszony javítása a cél és 
minél közelebb helyezzük a detektort. A legújabb FEG STEM-ekkel elérhető azonban akkora beütésszám is, hogy 
sugárszaggatással érdemes a feldolgozható impulzusok számát növelni (lásd 2.35 ábra). A legtöbb felhasználónak 
azonban inkább a túl alacsony beütésszám okoz problémát. Egy eset fordul elő, amikor a detektor visszahúzása 
tanácsos lehet: ha a detektor falán (kollimátorán) át szórt sugárzás hatol a detektorba és esetleg ennek kismértékű 
csökkentése lehetséges enyhe visszahúzással. 
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2.35 ábra: A sugárszaggatás hatása az 
EDS feldolgozó képességére. Noha az 
átlagos AEM-ben inkább a túl kicsi 
intenzitás szokott problémát okozni, 
FEG ágyú és vastagabb minta esetén 
már hasznos lehet a nagyobb 
intenzitások kezelése is, különösen 
térképezésnél.  

 

A megjelenített energiatartományt is érdemes maximalizálni, mivel a nagy energiás vonalak kevésbé lapolnak át és 
egyértelműbben segítenek az összetevők azonosításában. A HPGe detektor egyik legnagyobb előnye, hogy magasabb 
energiáig képes mérni a spektrumot. 

Az EDS időállandójának változtatásával a mérhető intenzitás és az energia-felbontás közötti kompromisszumot 
állítjuk be. Kisebb időállandó esetén nagyobb beütésszámot képes feldolgozni a detektor, de rosszabb a felbontása. 

A minta pozíciója az EDS-hez képest 
Ha lehet, úgy érdemes a mintát beállítani, hogy az abszorpciót csökkentsük és több összehasonlító mérés (pl. vonal-

menti összetételprofil mérése) esetén a kísérleti körülmények azonosak legyenek. Ezért pl. ék alakú mintát lehetőleg az 
ék élével a detektor felé fordítva célszerű vizsgálni és ha pl. egy határfelület környezetében akarjuk az összetétel-
változást mérni, a mérés vonala legyen merőleges a határra és lehetőleg azonos vastagságú tartományban haladjon (lásd 
2.36 ábra). Ez azt jelenti, hogy a kérdéses határfelület síkját forgassuk úgy, hogy az foglalja magában a detektort is. 
Célszerű az esetleges mintadöntést a detektor irányára merőleges tengely körül végezni. Jó ha tudjuk, hogy a legtöbb 
AEM-ben az elsődleges döntési tengely merőleges a detektor irányára, úgyhogy ez a feltétel egyszerűen teljesíthető. A 
határfelület megfelelő irányú forgatásához legkényelmesebb az egy irányba dönthető, forgatható mintatartó. 

2.36 ábra: A vizsgálandó határfelület 
helyes beállítása az EDS-hez képest. 
Csak ez a pozícionálás biztosítja, hogy 
a határfelület egyik oldalán keltett 
sugárzás ne haladjon át a másik oldal 
anyagán (ott elnyelődve és hamis 
másodlagos gerjesztést kiváltva).  

A leképezés és diffrakció feltételei analízis alatt 
A kétsugaras Bragg reflexióhoz közeli helyzetben a mintában haladó elektronhullám két Bloch hullám 

szuperpozíciójával írható le. Az egyik az atomi helyeken maximális, a másik az atomi helyek közt félúton. Mivel a két 
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pozícióban erősen eltérő a rugalmas szórás valószínűsége, ezek eltérő valószínűséggel szóródnak akkora szögben, amit 
az objektív apertúra nem enged részt venni a leképezésben, azaz a (diffrakciós) kontraszt mechanizmus számára 
eltérően "abszorbeálódnak". Ez a (röntgen diffrakciós analógiából eredően elnevezett) Borrmann effektus. Ugyanakkor 
a rugalmas szórás az elemi cella különböző részein eltérő elektronintenzitást koncentrál, ezért az elemi cella különböző 
részein elhelyezkedő atomok ionizációs valószínűsége eltérő lesz. Így ilyen körülmények között az EDS analízis 
(valamint az EELS jel) téves összetételt ad, mivel annak meghatározása azon a feltételezésen alapul, hogy az elemi 
cellát homogén módon világítottuk meg. Ez az irányfüggő hiba csak az erős Bragg reflexió közelében jelentős. Sajnos 
ez a minta-orientáció éppen az, amit a kristályhibák kereséséhez, azonosításához használunk a TEM-ben (a diffrakciós 
hiba, s kicsi és pozitív, mivel ekkor maximális a diffrakciós kontraszt). A kinematikai körülmények között (s>>0) ez az 
irányfüggő analitikai hiba elhanyagolható. Ezért a mikroanalízishez a kristályhibák és a vizsgálandó terület felderítése 
után döntsük ki a mintát a Bragg helyzetből úgy, hogy még annyi kontraszt maradjon, hogy a vizsgálandó helyet 
azonosítani tudjuk, de már kinematikus feltételek érvényesüljenek (azaz ne legyen erős reflektált sugár). 

Az ALCHEMI módszer viszont éppen ezt a Borrmann effektust használja ki a több alráccsal rendelkező kristályos 
mintákban annak felderítésére, hogy az ismert alrácsok közül melyik alrácsra milyen arányban épül be egy a mintába 
beépített újabb összetevő. 

Mennyiségi analízis 
A mennyiségi analízis célkitűzése, hogy a vizsgált minta-térfogat kémiai összetételét meghatározza. A tömbi 

mintáknál megismert EPMA-hoz hasonlóan a vékonyrétegek analízise esetén is abból a feltevésből indulunk ki, hogy a 
vizsgált térfogat homogén, itt azonban a mátrix hatások kisebb szerepe miatt ez a feltevés kevésbé kritikus. Az AEM fő 
vonzóereje, hogy nagyon kis térfogatokat tud gerjeszteni (vékony minta, fókuszáltabb sugár, kisebb kiterjedés a mintán 
belül, mint amit tömb mintáknál láttunk, lásd 2.1 ábra). Stabilitási illetve etalonkészítési problémák miatt vékony 
minták analízisénél általánosan elterjedt a 100 %-ra normálás alkalmazása. Két alapvető megközelítés terjedt el vékony 
minták EDS analízisére: az egyiket főleg biológiai mintáknál alkalmazzák, ahol a minta átlagos rendszáma közel 
állandó és csak a kis mennyiségben jelen levő egyéb komponensek mennyiségét kell jellemezni. Ekkor a Hall módszer 
szerint járnak el: a karakterisztikus csúcs intenzitását a háttérhez viszonyítják. Mivel ez a megközelítés az 
anyagtudományban nem használatos, itt nem foglakozunk vele. A másik megközelítést vizsgáljuk részletesebben, 
amely Cliff és Lorimer nyomán a mért karakterisztikus intenzitások hányadosával dolgozik. 

A röntgensugárzás keletkezése, vékonyréteg feltétel 
Egy véges vastagságú, a vizsgált térfogaton belül homogén mintában keletkező röntgen fotonok számát 

számolhatjuk az ionizációk mélységi eloszlásának ( )ϕ ρ ⋅ z -nak az ismeretében. Tudatában kell azonban lennünk, 
hogy mivel az elektronok visszaszóródása függ a minta vastagságától, D-től is, nem csak a minta összetételétől és attól, 
hogy melyik összetevőt vizsgáljuk. 
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ahol ρD a minta tömeg-vastagsága, ϕ ρ
A

t∆ ⋅ az ugyanilyen anyagú, elhanyagolható ∆ρ ⋅ t  vastagságú vékonyrétegben 
keletkező sugárzás mennyisége, amit a 
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összefüggéssel adhatunk meg, ahol N az Avogadró szám, AA a vizsgált elem atomsúlya, QA a vizsgált héj ionizációs 
hatáskeresztmetszete, ωA a fluoreszcencia hozam és aA a relatív átmeneti gyakoriság (amely megadja, hogy a 
kisugárzott fotonok hányad része tartozik a vizsgált röntgen vonalhoz). Minthogy a nagy energiájú elektronok a vékony 
mintában nem lassulnak számottevően, ezért a tömb mintával (SEM-EPMA) ellentétben itt az ionizációs 
hatáskeresztmetszetet a primer elektron energiájánál kell venni és nem kell integrálni. Az esetleges szekunder 
fluoreszcencia járuléka valójában additív, de mint a homogén tömb minták EPMA-jában is, szorzó tényezőként szokták 
figyelembe venni, de vékony mintáknál általában elhanyagolható. 

A vékonyréteg feltétel, vagy vékonyréteg közelítés azt feltételezi, hogy a minta olyan vékony, hogy teljes 
vastagságán belül az abszorpció és a fluoreszcencia hatása elhanyagolható. Ez annak felel meg, hogy az integrálos rész 
egységnyi, így a keltett intenzitást (2.4)-el közelítjük. Az AEM-ben általában ez a kiinduló feltételezés. Tisztában kell 
lennünk azzal, hogy az elektronokkal átvilágíthatóság illetve röntgen abszorpció szempontjából egyáltalán nem biztos, 
hogy ugyanazt a feltételt kapjuk arra, hogy mikor tekinthető egy minta vékonynak. A leképezésnél a vastagságnak a 
kioltási hosszhoz való viszonya számít, míg a röntgen vizsgálathoz a vizsgált sugárzás tömegabszorpciós együtthatója a 
döntő. Példaként mutatja a 2.37 ábra, hogy egy kb. 2 ezer Ĺ vastag szilícium karbid réteg a leképezés számára még 
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vékony, de a röntgen abszorpció miatt az analízis szempontjából messze vagyunk a vékonyréteg feltételtől. Nagyobb 
energiájú sugárzást vizsgálva olyan mintákban ahol egyik vizsgált vonal sincs közel energiában egyetlen összetevő 
abszorpciós éléhez sem, az abszorpció általában kicsi és a röntgenes vékonyréteg feltétel teljesül a TEM-ben 
vizsgálható mintákra. 

 

2.37 ábra: Abszorpció SiC 
rétegben. Látható, hogy az 
erőteljes röntgen abszorpció 
miatt a TEM szempontjából 
még vékony minta az EDS 
számára már vastag, azaz 
abszorpció korrekció 
szükséges. Általános esetben 
fordított a helyzet. Sok minta 
hamarabb kezd átlátszatlan 
lenni a TEM-ben, mint 
amilyen vastagságnál a 
röntgen abszorpció jelentőssé 
válik.  

Vékonyréteg mintákban a fluoreszcencia szerepe általában kicsi, csak speciális geometriák esetén mérhető. 

Cliff-Lorimer módszer 
Ha figyelembe vesszük, hogy a mintát elhagyó röntgensugárzásnak csak egy töredékét detektáljuk, ezt az 

elemenként (és röntgen vonalanként) változó PA detektálási hatásfokot is be kell építenünk (2.3)-ba. Két különböző 
minta-összetevőre (A-ra és B-re) felírt hasonló egyenletek hányadosából: 
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pedig az abszorpció-korrekció (nem tévesztendők össze a rendszámmal illetve atomsúllyal), illetve F a 
fluoreszcencia korrekció. A vékonyréteg közelítés szerint az abszorpció és fluoreszcencia korrekciók elhanyagolhatóak 
(A=1, F=1), így (2.5) átírható 
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= ⋅,           (2.8) 

alakba. Ez az ú.n. Cliff-Lorimer egyenlet, az ennek alapján végrehajtott analízis kapta (bevezetőiről) a Cliff-Lorimer 
módszer nevet. Látható, hogy amíg az abszorpció elhanyagolható, nem kell tudnunk a minta vastagságát. A k A B,  Cliff-
Lorimer tényezőt vagy ismert vékonyréteg etalonon mért intenzitásokból határozzuk meg, ekkor etalonos analízisről 
beszélünk, vagy pedig (az etalon nélküli változatban) számoljuk. 
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Intenzitásmérés 
Hasonlóan a SEM/EDS-ben követett eljáráshoz, az intenzitás-méréshez a spektrumban el kell különíteni a fékezési 

sugárzás okozta hátteret, illetve az esetleg egymással átlapoló egyes csúcsok járulékait. Mivel az AEM-ben alkalmazott 
nagy energiák mellett (mint láttuk) a háttér jelentős része származhat szórt sugárzásból illetve alakja torzul a Compton 
szórás miatt, ezért a modellezés nem valósítható meg elég pontosan. Általában inkább a SEM jegyzetben ismertetett 
"keménykalap" ("top-hat") szűrővel eltávolítjuk a hátteret és a szűrt spektrumokhoz illesztjük a hasonlóan szűrt etalon 
spektrumokat legkisebb négyzetek módszerével. Itt nem csak mért etalon spektrumok, hanem modellezett csúcs-alakok 
is szerepelhetnek mint etalon spektrumok. Az illesztési együtthatók adják az egyes karakterisztikus röntgen csúcsok 
keresett intenzitásait. (Lásd EELS fejezet illetve SEM-EPMA jegyzet.) Elkülönülő csúcsok esetén a lineáris 
interpolációval vagy extrapolációval kapott lokális háttér feletti, integrált beütésszámot egyszerűbb számolni. 

A k-tényezők meghatározása 
Alapvetően kétféle megközelítésből származtathatjuk egy analízishez a szükséges k-tényezőket. Vagy kísérletileg 

határozzuk meg az adott berendezéshez, vagy fizikai elvekből számoljuk atomi állandók és készülék paraméterek 
felhasználásával. Az előbbi pontosabb, az utóbbi gyorsabb, kényelmesebb. Mint láttuk, a Cliff-Lorimer féle k-tényezők 
két elem egymáshoz viszonyított detektálási érzékenységének felelnek meg. Értéküket befolyásolják olyan atomi 
állandók is, amik bármely készüléken tetszőleges mérési paraméterek mellett azonosak, mint pl. a fluoreszcencia 
hozam, vagy a vizsgált vonalat adó sugárzó elektron-átmenet relatív átmeneti gyakorisága. Az ionizációs 
hatáskeresztmetszet azonban már függ a megválasztott primer elektronenergiától, azaz kísérlet-csoportonként eltérő. 
Ettől még azonos primer energiát alkalmazó laboratóriumok átvehetnék egymás mért vagy számolt k-tényezőit. Az 
adott vonal detektálási hatásfoka azonban már erősen készülék-függő, ez teszi veszélyessé a más készüléken 
meghatározott k-tényezők átvételét az irodalomból. Ugyanakkor ez nehezen számolható kellő pontossággal, különösen 
a kis energiás tartományban, ezért pontosabb az adott készülékre gondos kísérlettel meghatározott k-tényező mint a 
számolt. Régebben sokszor Si-ra vonatkoztatva adták meg az irodalomban a k-tényezőket. A Si energiájánál azonban 
nagy az eltérés az egyes detektorok hatásfoka között ezért a Fe-ra vonatkoztatott k-tényezők is elterjedtek. A (2.8) 
egyenletből látható, hogy a nagyobb Cliff-Lorimer tényező rosszabb elemérzékenységnek felel meg. Példaként számolt 
és mért k-tényezőket összehasonlítunk össze a 2.38 ábrán. 
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2.38 ábra: Cliff-Lorimer 
tényezők rendszámfüggése (K 
vonalak, Si-ra vonatkoztatott 
értékek Si detektorra, 100 
keV-re).  

KÍSÉRLETILEG MEGHATÁROZOTT K-TÉNYEZŐK 

Jól meghatározott összetételű, stabil, könnyen hozzáférhető etalonokat igényel, amelyek megfelelően nagy 
koncentrációban tartalmazzák a mérendő elemet is és azt az elemet is, amelyre a k-tényezőt vonatkoztatni akarjuk. 
Ugyanakkor nem tartalmazhat olyan elemeket, amelyek csúcsai átlapolnának a mérendőekkel. Elterjedten használnak 
ásványi eredetű etalonokat erre a célra. Ha a 3σ megbízhatósági határon belül 1 % pontossággal akarjuk az intenzitást 
meghatározni, legalább 105 beütést kell gyűjteni csúcsonként. Fontos, hogy a minta vastagsága megfeleljen a 
vékonyréteg feltételnek, hogy korrekcióval ne vigyünk be esetleges hibákat a mért k-tényezőbe, mert az tovább terjedne 
a későbbi analitikai eredményekbe is. Több mérés átlagolásával kapott tényező hibája a szokásos statisztikus 
eszközökkel (pl. Student t-próba, stb.) határozható meg. 

Azon elemekre, amelyekhez nem áll rendelkezésre megfelelő etalon, a szomszédos elemekre meghatározott k-
tényezőkből extrapolálással következtethetjük ki a szükséges tényező értékét. Ennek pontossága persze nem ér fel a 



LJ: AEM 5. Fejezet  p. 72 / 174 

valódi mérésével. Minthogy a detektor-ablak szennyeződése idővel változhat, egy adott készülékre vonatkozó k-
tényező is változhat hosszabb idő alatt. A detektor(ablak) állapotát rendszeresen ellenőrizni kell és szükség esetén újra 
meghatározni a k-tényezőket. 

SZÁMOLT K-TÉNYEZŐK 

Elvileg mind a szükséges atomi állandók rendelkezésre állnak, mind a detektálás hatásfoka számolható. A 
gyakorlatban mind az ionizációs hatáskeresztmetszet mind a detektálás hatásfokának számítása növeli az analízis 
hibáját. 

Fontos az is, hogy az intenzitás meghatározása és k-tényezőbeli számítása konzisztens legyen. Nem mindegy 
ugyanis, hogy pl. a teljes K (vagy L vagy M) sorozat integrális intenzitását számolja a spektrumfeldolgozó program 
vagy csak a Kα (vagy Lα vagy Mα) vonal intenzitását, netán a Kα1 (vagy Lα1 vagy Mα1) intenzitást rendeli egy-egy 
elemhez mint mért intenzitást. Ha pedig fix szélességű integrálási ablakra integrált intenzitást kapunk mint kísérleti 
adatot, akkor az átlapoló vonalak (pl. Lα1, Lα2, stb.) súlyozott átlagának (a csúcsok eltérő szélessége miatt) elemenként 
eltérő hányadát kapjuk mint mért értéket. Ha az etalon mérése ugyanilyen feltételekkel történt, nincs szükségünk azon 
információra, hogy (fenti értelemben) mit is jelent pontosan a “mért” intenzitás, de ha számolni akarjuk a k-tényezőket, 
akkor ez nélkülözhetetlen. 

IONIZÁCIÓS HATÁSKERESZTMETSZET 

A Bethe-elmélet szerint a primer elektrononként illetve atomonként (cm2 egységben) számolt Q ionizációs 
hatáskeresztmetszet az adott héj energiájához (Ec-hez) képest nagy energiával mozgó elektron esetén: 
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ahol a h index utal a vizsgált elem vizsgált elektron-héjára, n a héjbeli elektronok száma, b és c a héjra jellemző 
atomi állandók, U pedig az EPMA-ban megszokott módon az E0/Ec, ahol E0 a primer elektronok energiája. 50 keV 
felett még relativisztikus korrekció is járul hozzá. A Fano-ábrán megjelenített kísérleti adatok szerint a Bethe-közelítés 
csak U>4 esetén jó, ez az AEM-ben teljesül. (A Fano-ábra a mért QU adatokat ábrázolja ln(U) függvényében. A kapott 
egyenes meredekségéből és tengelymetszetéből kapjuk ‘b’ és ‘c’ értékét. Az egyenestől eltérő adatok a Bethe-elmélet 
alkalmazási határait jelzik.) A könnyű elemek esetén a b és c állandók értéke kérdéses, hasonlóan a fluoreszcencia 
hozamhoz. Egyes szerzők szerint a b és c nem is igazán állandó, hanem a rendszám függvénye. 

L ÉS M VONALAK 

Összetett alhéjak esetén a primer elektronok mindegyik alhéjat ionizálják bizonyos valószínűséggel. Az atomok 
jelentős hányadában egy sugárzásmentes átrendeződés játszódik le még a röntgen emisszió előtt. Ez az Auger típusú 
két-elektronos folyamat az ionizált állapotnak megfelelő "lyukat" az egyik (al)héjról a másikra viszi át. Ha ez a 
folyamat azonos (pl. L) héj alhéjai között rendezi át az elektronokat, Coster-Kronig átmenetről beszélünk. Ennek 
eredményeképpen más lesz a röntgen emisszió kezdőállapotának számító lyukak száma egy-egy alhéjon mint az 
elektronok okozta közvetlen ionizációk száma. Ezért pl. az L3 alhéjon keltett ionizációk teljes számát (V3) csak 
mindhárom L alhéj közvetlen, elektronok okozta ionizációinak (Q1, Q2, Q3) valamint a sugárzásmentes 
átrendeződéseknek az együttes figyelembevételével tudjuk számolni. 

{ }V Q Q f Q f f f3 3 2 2 3 1 1 3 1 2 2 3= + ⋅ + ⋅ + ⋅, , , ,       (2.10) 

ahol f i, j  az ionizációt az i.-ről a j. alhéjra átvivő Coster-Kronig átmenet átmeneti gyakoriságát jelöli. Az egyes 
alhéjak (elektronokra vonatkozó közvetlen) ionizációs hatáskeresztmetszeteinek számításában (pl. b és c értékében) is 
legalább akkora a bizonytalanság, mint a K héj esetén, a Coster-Kronig átmeneti gyakoriságok egyes irodalmi értékei 
pedig kb. 30 %-kal eltérnek egymástól. Egy adott (“önkonzisztens”) átmeneti gyakoriság adathalmazt használva és 
ehhez empirikusan optimalizált paramétert választva az ionizációs hatáskeresztmetszet számításához az L héjak esetén 
is 10 %-nál jobb pontosság érhető el. A mért k-tényező azonban pontosabb lehet. 

A DETEKTÁLÁSI HATÁSFOK 

Elvileg egyszerű a detektálás hatásfokát számolni, ha ismerjük a detektor illetve detektor ablak részeinek anyagát és 
méreteit. Pl. a hagyományos Be ablak esetén: 
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ahol az első három exponenciális tényező a detektor Be ablakában, az arany kontaktus rétegben illetve a detektor holt 
rétegében detektálás nélkül elnyelt fotonokat veszi figyelembe, az utolsó tényező pedig a detektoron elnyelődés nélkül 
áthaladó fotonokat. G egy geometriai tényező, amely azt veszi figyelembe, hogy milyen szög alatt éri az ablakot a 
sugárzás. Mivel láttuk, hogy a nagy térszöget biztosító elhelyezésnél ez nem pontosan meghatározott, ez is egy 
hibaforrás a számításban. 

A probléma, hogy ezeket a vastagságokat nem ismerjük elég pontosan, pl. mert gyártási problémák miatt a 
hagyományos Be ablak vastagsága kb. 30 %-ot is ingadozik egy adott ablak különböző helyei között. Hasonló 
probléma az ablak szennyeződése. A rárakódó szénhidrogének és jég vastagsága időben is változik (néhány órától 
néhány hónapig terjedő időskálán, a rendszer tisztaságától és az elszennyeződés fokától függően). Elvileg a szennyező 
réteg abszorpciója is figyelembe vehető, de annak sem pontos összetételét, sem sűrűségét, sem vastagságát nem 
ismerjük. Minthogy ilyen ablak úgyis csak kb. 1 keV feletti energiákat detektál és ott a Be, C és O abszorpciója már 
nem durván eltérő jellegű, (L. 2.39 ábra) ezért egyszerűen egy empirikus kalibrációval meghatározott “effektív” Be 
ablak vastagságot használnak (2.11)-ben és ez foglalja magába a fenti hatásokat. 

 
2.39 ábra: A hagyományos Be ablak és szennyeződésének áteresztő képessége a fotonenergia függvényében.  

A csak nagyvákuumú AEM-ben alkalmazott ablak nélküli detektornál a hideg felületen kondenzálódó jég okoz 
detektálási hatásfok csökkenést. Ezeket a detektorokat rövid idejű lokális fűtéssel látták el a jég leolvasztásához. A 
nyomáskülönbséget nem bíró vékony ablakoknál ugyanez a probléma. 

Az újabb atmoszférikus nyomáskülönbségnek ellenálló ablakok (ATW) ugyan csökkentik az érzékenységet, mégis, 
mivel a detektor ugyanúgy elkülönített vákuumtérben van mint a Be ablakok esetén, a detektor nagyobb biztonsággal 
üzemeltethető. Az ablakbeli abszorpció számítása viszont sokkal bonyolultabb, mivel az ablak vékony rétegét erősítő 
lamellák tartják, amik a felület egy részét (tipikusan 20 %-át) letakarják. Így két durván eltérő abszorpciójú rész alakítja 
ki a detektálás hatásfokát. Ennek pontos szerkezetét sokszor nem közlik a gyártók. Fontos, hogy a berendezéshez olyan 
programot adjanak, ami pontosan figyelembe veszi ezt az esetleg nem közölt szerkezetet. Mivel a kis energiás részt is 
detektáljuk, ott az ablakot illetve szennyezését alkotó egyes elemek (C, B, N, O) abszorpciója erősen eltér, így 
“effektív” vastagsággal nem dolgozhatunk (lásd 2.40 ábra). 
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2.40 ábra: Légköri nyomásnak ellenálló vékony ablak (ATW) összetevőinek áteresztő képessége a 
fotonenergia függvényében egy adott ATW típus esetére. Más összetételű ATW ablakok is vannak 
forgalomban, ezekre hasonló számítással más áteresztőképességet kapunk.  

Mindegyik rendszer esetén alapvető fontosságú, hogy rendszeresen ellenőrizzük a detektálási hatásfok változását 
egy megfelelő teszt mintával és szükség esetén újrakalibráljuk azt illetve ha lehet távolítsuk el a szennyezőt. Az ablak 
nem megfelelő tisztítása javíthatatlanul tönkreteheti a detektort!!! Csak a gyártó utasítását követve szabad 
ablakot tisztítani! 

Abszorpció korrekció 
Amikor a vékonyréteg feltétel nem teljesül, de még átvilágítható mintánk van, abszorpció korrekcióval egészítjük ki 

a (2.4) közelítést. A (2.7) korrekció számításához pontosan kell ismernünk a minta vastagságát, sűrűségét, 
tömegabszorpciós együtthatóját és az ionizációk eloszlását, ami a felsorolt paramétereken kívül az összetételtől is függ. 
A ( )ϕ ρ ⋅ z  meghatározása tömb minták esetén általános, de vékonyréteg mintákra csak kevés kísérleti adat valamint 
Monte Carlo számítás áll rendelkezésre. Ezek szerint a szokásos vastagság tartományban (néhány száz nm alatt) nem 
vétünk nagy hibát ha a ( )ϕ ρ ⋅ z =1 közelítést használjuk, azaz a minta teljes vastagságában homogén gerjesztést 
tételezünk fel, amiről feltesszük, hogy a rugalmas (vissza)szórás nem változtatja meg lényegesen. Ezen feltevéssel (2.7) 
közelíthető 
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alakban, ahol az index arra utal, hogy az összetett mintában melyik összetevő sugárzásának abszorpcióját 
vizsgáljuk. A tömegabszorpciós együtthatót összetett minták esetén az EPMA-ban megszokott módon tömeghányad 
szerint átlagolva kapjuk. Legtöbbször még ezt is tovább közelítik az exponenciálisból a sorfejtés első tagját hagyva 
csak meg. Gyakran használatos közelítés, hogy a (2.7) összefüggésben integrálás helyett az átlagos mélységben 
helyettesített értéket vesznek. Az exponenciálisok hányadosának Taylor-sorfejtéséből csak az elsőrendű tagot 
megtartva: 
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ρ ψcosec       (2.13) 

Látható, hogy nem csak az abszorpció mértéke számít, hanem az is, hogy az egyes összetevők abszorpciója 
mennyire tér el egymástól. Az abszorpció hatása szerencsés esetben kiküszöbölhető extrapolációval is. Az extrapolációs 
módszer alapja, hogy különböző mintavastagságok mellett meg kell mérni ugyanazon fázis összetételét. Amint a 2.41 
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ábráról látható, ha két mért mennyiség hányadosát ábrázoljuk egy olyan komponens intenzitásának a függvényében 
amelyet az abszorpció nem befolyásol lényegesen, akkor a nullához extrapolált érték éppen az abszorpció-mentes 
határesetben mérhető értéket szolgáltatja. 

 

 

2.41 ábra: A Horita-féle extrapolációs módszer. 
Ha egy erősen elnyelődő és egy alig elnyelődő 
röntgen vonal intenzitásának arányát ábrázoljuk 
a vastagság függvényében, a zérus 
vastagsághoz extrapolálás megadja az 
abszorpció-mentes esetben mérhető 
intenzitásokat. A vastagság viszont arányos az 
alig elnyelődő röntgen vonal intenzitásával, így 
ez az intenzitás kerül a vastagság tengelyre.  

A módszer hátránya, hogy olyan minta kell hozzá, amelyben egy adott fázis összetétele biztosan nem változik a 
különböző mért helyeken, így nem alkalmazható minden mintára. 

Ha pótlólagos információval rendelkezünk a mintáról (pl. ionos vegyület ismert vegyértékekkel) akkor ezen 
pótlólagos információt felhasználva szükségtelenné tehetjük a tömegabszorpciós úthossz ( ( )∆τ ρ ψ= ⋅ ⋅D cosec ) 
ismeretét. ∆τ  ugyanis mint illesztési paraméter meghatározható abból a feltételből, hogy a sztöchiometriának 
teljesülnie kell. 

Az abszorpció korrekcióban szereplő tényezők alább részletezett bizonytalanságai mind azt követelik meg, hogy 
megpróbáljuk a szükséges korrekciót minimálisan tartani. Ahol nagy korrekció kell, az valószínűleg korlátozza a 
mennyiségi analízis elérhető pontosságát. 

MINTAVASTAGSÁG ÉS MÉRÉSE 

Az abszorpció számításához kritikus, hogy pontosan ismernünk kell az abszorpciós úthosszat, ami jól definiált 
minta geometria esetén a minta-vastagság meghatározásával egyenértékű. Mérésére többféle módszert használunk, 
sajnos egyik sem elég általános, pontos és egyszerű egyidejűleg. 

SZENNYEZÉSI FOLTOK TÁVOLSÁGA 

A vékony minta mindkét oldalán felépülő szennyezési kúpok távolságát mérhetjük, ha az analízis befejezése után 
ismert szöggel megdöntjük a mintát és a kúpokat “oldalról” nézzük. Hátránya, hogy szisztematikusan túlbecsüli a 
vastagságot, a szennyezési kúpok nehezen látható, széles talpa miatt (l. 2.42 ábra). 
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2.42 ábra: Vastagság mérése 
megdöntött szennyezési kúp 
segítségével. Látható, hogy a hosszan 
elnyúló “talp” miatt nehéz a kúp 
kezdősíkját meghatározni, így a 
módszer felső becslést ad a 
vastagságra. 

a/ valódi geometria 

b/ fetételezett geometria 

  

EELS PLAZMON CSÚCS MÉRÉSE 

Az elektron szórásoknál látni fogjuk, hogy a plazmon csúcsnak a rugalmas csúcshoz mért aránya a minta 
vastagságát adja a rugalmatlan szórás szabad úthosszának egységeiben. A mérés egyszerű, gyors, de EELS kell hozzá 
és ismernünk kell a szabad úthosszat, ami néhány anyagra problémás lehet. 

CBED 

Egykristályos, vastagabb rétegekről nyert konvergens sugaras diffrakciós foltokban a sugarak dinamikus 
kölcsönhatása miatt jól látható intenzitás-ingadozások találhatóak. Ezek távolságát mérve a 2.43 ábrán látható módon, 
meghatározhatjuk a minta t lineáris vastagságát az 
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összefüggés szerint, ahol ni egész számok a mért minimumok sorszámát jelölik, ξ g  pedig az adott reflexió kioltási 

hossza. Az Si értékek a minimumok mért Li=∆θ i  távolságaiból, a Bragg-szög mért L0=2θd értékéből, a reflexiót adó 
síkok d távolságából illetve a primer elektronok λ hullámhosszából 
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szerint számolható. Gyakorlatilag az 1 2ni  függvényében ábrázoljuk az s ni i
2 2 -et és az egyenes 

tengelymetszetéből kapjuk a vastagságot, a meredekségből pedig a kioltási hosszra következtethetünk. Ha nem 
egyenest kapunk, rosszul választottuk meg az egymás után következő ni egész számok kezdő értékét. (Az első n-érték 
ami egyenest fog adni, attól függ, hogy a vastagság hányszorosa az adott reflexióhoz tartozó kioltási hossznak.) Ekkor 
n1=2, n2=3 stb.-vel próbáljuk meg az ábrázolást, mindaddig változtatva a kezdő egész szám eltolását amíg egyenest nem 
kapunk. 
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2.43 a ábra: Vastagság mérése CBED segítségével. Kétsugaras helyzet, K-M sávokat adó dinamikus csíkokkal 
(azaz elegendően vastag, hibátlan egykristály minta kell a vizsgált térfogatban). A sávoknak a Bragg helyzettől 
mért szögtávolságait használjuk a számoláshoz (lásd szöveg). Szilícium minta, 65 kV.  

A 2.43 a ábrán látható adatok kiértékelését mutatjuk be 
példaként. Az ábrán L0-al jelöltük a 2 ⋅θ d  Bragg szöget és Li-vel 
az egyes ∆θ i  szögtávolságokat. A képen látható Si 220 
reflexiójára d=1.92 Ĺ és az alkalmazott 65 kV-os elektronokra 
λ=0.0475 Ĺ. Az ábráról leolvasott Li távolságokkal kiszámítjuk a 
megfelelő Si értékeket (2.15)-be helyettesítéssel. Ezek találhatóak a 
2.2 a táblázatban. Az így kapott értékeket ábrázolja a 2.43 b ábra az 
adatokhoz illesztett egyenessel együtt. Az ábrán feltüntettük az 
illeszkedés jóságát jelző r2-t is. Hasonló módon a 2.2 c - 2.2 e 
táblázatok, illetve a hozzájuk tartozó 2.43 c - 2.43 e ábrák az n1=2, 

n1=3 és n1=4 választással számolt adatokat valamint a hozzájuk 
illesztett egyeneseket mutatják. Látható, hogy az illeszkedés a 
legjobb (r2=0.9985 legközelebb van 1-hez) az n1=2 esetén. Az 
ehhez tartozó tengelymetszet 8.67*10-7, amiből 

t = =−1 8 67 10 10707. * Å . 

2.2 a Táblázat: Mért adatok 

i Li/L0 Si (diffr. hiba) 

1 0.0798 0.00103 

2 0.18 0.00232 

3 0.261 0.00336 

4 0.343 0.00442 

2.2 b táblázat: Az n1=1 választással számított értékek 

i Si ni 1/ni
2 (Si/ni)2 

1 0.00103 1 1 1.0609*10-6 

2 0.00232 2 0.25 1.3456*10-6 

3 0.00336 3 0.11111 1.2544*10-6 

4 0.00442 4 0.0625 1.221*10-6 
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2.43 b ábra 

2.2 c táblázat: Az n1=2 választással számított értékek 

i Si ni 1/ni
2 (Si/ni)2 

1 0.00103 2 0.25 2.6523*10-7 

2 0.00232 3 0.11111 5.9804*10-7 

3 0.00336 4 0.0625 7.056*10-7 

4 0.00442 5 0.04 7.8146*10-7 
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A módszer hátránya, hogy viszonylag vastag (100-200 nm), 
feszültségmentes, a vizsgált tartományban állandó vastagságú, 
egykristályos réteg kell hozzá. A vastagság-követelmény jól 
illeszkedik az EDS-el vizsgálható tartományokhoz, ha nincs az 
összetevők között erősen abszorbeáló komponens. Az EELS 
számára viszont ez a módszer teljesen használhatatlan, mivel 
EELS analízis csak sokkal vékonyabb mintákon végezhető. 

 

KILÉPÉSI SZÖG 

A mintán belüli abszorpció úthossza párhuzamos felületekkel leírt vékony minta esetén is függ a detektor 
elhelyezésének irányától. Ez a nagy térszög miatt nem jól meghatározott. Ez a hiba eleve korlátot szab az abszorpció 
korrekció pontosságának, így a formulák túlzott finomításával 
nem érdemes kísérletezni. A nagyon nagy abszorpciókat inkább el 
kell kerülni a mérésnél. A nem túl nagy korrekció esetén még a 
korrekció közepes mértékű relatív hibája sem ront ugyanis sokat a 
végeredményen. 

A MINTA GEOMETRIÁJA ÉS SŰRŰSÉGE 

A fenti abszorpció korrekciót azon feltevés alapján számoltuk, 
hogy planparallel síkok által határolt vékony mintánk van. A 
valóság azonban inkább sokszor egyenetlenül változó ék alakú 
minta. A 2.44 ábra szemlélteti, hogy a minta és a detektor 
kölcsönös pozíciója hogyan befolyásolja az ebből eredő hibát. Ha 
lehetőség van 180 °-os forgatás után megismételni az analízist, a 
két mérési eredmény eltérése jól mutatja, mekkora hiba származik 
a nem várt geometriából (s egyúttal a korrekciót is lehetővé teszi). 
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2.43 c ábra 

2.2 d táblázat: Az n1=3 választással számított értékek 

i Si ni 1/ni
2 (Si/ni)2 

1 0.00103 3 0.11111 1.18*10-7 

2 0.00232 4 0.0625 3.36*10-7 

3 0.00336 5 0.04 4.51*10-7 

4 0.00442 6 0.0278 5.45*10-7 

2.2 e táblázat: Az n1=4 választással számított értékek 

i Si ni 1/ni
2 (Si/ni)2 

1 0.00103 4 0.0625 6.63*10-8 

2 0.00232 5 0.04 2.15*10-7 

3 0.00336 6 0.0278 3.14*10-7 

4 0.00442 7 0.0204 3.99*10-7 
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2.44 ábra: Az abszorpciós úthossz bizonytalansága ék alakú és hullámos mintáknál.  

Hasonlóan, mivel a tömegvastagság szerepel az abszorpció képletében, a rétegek sűrűsége is ugyanilyen fontos 
szerepet játszik, ha lineáris vastagságot határoztunk meg. Fém rétegek esetén használhatjuk a tömbi sűrűségeket, de 
számos egyéb minta esetén a sűrűség pontos ismeretének hiánya is (az exponenciálisban levő) hibaforrás az abszorpció 
számításában. 

TÖMEGABSZORPCIÓS EGYÜTTHATÓK 

A tömegabszorpciós együtthatók értékei sokszor csak kb. 10 % pontossággal adottak az irodalomban, különösen 
ahol nagy az abszorpció, pl. a kis energiás tartományban, amilyen a könnyű elemek sugárzása. Tömb mintáknál a 
( )ϕ ρ ⋅ z  modellek helyességét feltételezve, a tömegabszorpciós együtthatót mint illesztési paramétert kezelve is 

meghatározhatjuk. Ilyenkor tömb etalonon mért intenzitások E0-függésével a legjobb egyezést adó tömegabszorpciós 
együtthatót fogadják el és később ezt használják az ismeretlen minta mérésekor. Ilyen módon a tömb anyagok röntgen 
mikroanalíziséhez mindenképpen a “legönkonzisztensebb” együtthatót nyerik. Az így nyert együtthatók használata 
javasolt az AEM-ben is, bár az erős abszorpció (mintavastagság) itt mindenképpen elkerülendő. 

Fluoreszcencia vékonyréteg mintákban 
Vékonyrétegeknél a fluoreszcencia általában kisebb, mint nagyobb kiterjedésű mintákban, ahol hosszú az 

abszorpciós úthossz. Ennek ellenére speciális összetett mintákban lehet jelentős és különböző modellek állnak 
rendelkezésre az irodalomban. Pl. a primer röntgensugárzást a minta teljes vastagságában egyenletesen keletkezőnek 
tekintve a 2.45 ábrának megfelelően a gyűrű alakú tartományokat integrálva a fluoreszcencia járulékát ugyanazon elem 
primer röntgensugárzásához viszonyítva az: 
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összefüggést kapjuk. 

 
2.45 ábra: A fluoreszcencia mértékének számításához használt geometria.  

A 2.46 ábra ezen formula alkalmazását mutatja olyan esetben, amikor a fluoreszcencia jól észlelhető járulékot ad. 

 
2.46 ábra: A fluoreszcencia korrekció nagysága a Fe-Cr minta vastagságának függvényében. Látható, hogy még 
fluoreszcenciára hajlamos anyagoknál is csak nagyobb mintavastagságoknál van szerepe.  

Mennyiségi analízis etalonokkal illetve etalonok nélkül 
Mint láttuk, ha a Cliff-Lorimer k-tényezőket számoljuk, etalon nélküli analízist valósítunk meg. Az etalonos analízis 

leggyakoribb módja, hogy a Cliff-Lorimer tényezőket etalonok méréséből határozzuk meg, de különben az analízis a 
Cliff-Lorimer eljárás szerint zajlik, ami azt is magában foglalja, hogy 100 %-ra normált koncentrációkat kapunk. Ha ezt 
a normálási feltételt nem akarjuk felhasználni, hasonlóan kell eljárnunk mint az EPMA-nál: teljesen azonos 
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körülmények (pl. besugárzó áram) mellett kell megmérnünk a minta minden összetevőjéhez az etalonokat és a mintát. 
Ha vékonyréteg etalont használunk, a pontosságot közvetlenül befolyásolja az etalon vastagságának pontos ismerete is 
(nem csak az összetétele), ami tönkreteheti az etalon használatával elvileg nyert pontosságot. Elvileg tömb etalont is 
használhatnánk, de az abból kilépő intenzitás több nagyságrenddel meghaladja a vékonyrétegből kibocsátottat, így a 
detektor nem tudja azonos feltételek mellett mérni mindkettőt. Ugyanakkor nem minden AEM van felkészítve a pontos 
sugáráram mérésre (Faraday kalicka) illetve hosszú távú stabilitásra és annak ellenőrzésére (pl. apertúra áram mérésre). 
Ezért az etalonos analízist ritkábban alkalmazzák ilyen abszolút módon, többnyire megelégszenek a Cliff-Lorimer 
módszerrel a benne rejlő normálással együtt. 

A röntgen mikroanalízis lehetőségei és korlátai 

Térbeli felbontás 
Minthogy kristályos anyagok speciális orientációi mellett a rugalmas szórás erőteljesen egyenetlenné teheti az 

elektronok (és így a röntgen foton keltésének) eloszlását, az analízis térbeli felbontásának vizsgálatánál az ilyen 
speciális orientációkat elkülönítetten kell kezelni. 

AMORF, VAGY VÉLETLEN IRÁNYÚ KRISTÁLYOS MINTÁK 

Amikor kristálytani irányítottsággal, Bragg reflexiókkal stb. nem kell törődnünk, a vékony mintában az ionizációk 
eloszlását egy csonka kúppal közelíthetjük. A térbeli felbontást általában úgy definiálják, mint ezen eloszlásnak a 
minta-vastagság felének megfelelő mélységben vett szélességét (“átlagos átmérő”). A 2.47 ábráról látható, hogy a minta 
tetején és alján vett szélesség átlaga 
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2
         (2.17) 

alakba írható, ahol d a sugárátmérő a minta felszínén és b a sugár kiszélesedése. A minta alján vett szélesség 
számításánál a négyzetes összegzés Gauss-függvény alakú eloszlásokat tételez fel. A kiszélesedés mértékének 
vastagság (D) függését a rugalmas szórásból becsülhetjük. Egyszeres szórást feltételezve: 
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Ha különböző mintavastagságokra megvizsgáljuk ezen kiszélesedés függését a primer elektronok energiájától, 
látható, hogy főleg a vastagabb minták esetén javul a felbontás a nagyobb gyorsítófeszültség alkalmazásakor (l. 2.48 
ábra). A vékony mintáknál ugyanis főleg a sugárátmérő határozza meg a felbontást míg a vastagoknál a mintán belüli 
szórás. A 2.48 ábrán (az EDS analízishez szükséges kb. 1 nA áram mellett) FEG-re jellemző d=1.8 nm szerepel. Ilyen 
paraméterek mellett, 20 nm vastag mintán kísérletileg 2-3 nm térbeli felbontást értek el EDS-el. Ha LaB6 ágyút 
használunk, annak minimum d=10-15 nm felel meg, ezért a felbontásnak a mintán belüli kiszélesedés miatti romlása 
(pl. Cu-re) csak kb. 100 nm feletti mintavastagságnál kezd jelentkezni. 
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2.47 ábra: Az effektív térbeli felbontás 
számítása a sugár vastagságából és a 
szóródás miatti, mintán belüli 
kiszélesedésből.  

 

 

2.48 ábra: A gyorsító feszültség hatása 
a térbeli felbontásra különböző 
mintavastagságokra. Látható, hogy a 
feszültség növelésével főleg csak a 
vastagabb mintáknál mérhető felbontás 
javítható, mivel ezt főleg a 
kiszélesedés szabta meg.  

ALACSONY INDEXŰ ZÓNATENGELY IRÁNYÁBAN 

A rendszám-érzékeny leképezésnél (“Z-contrast imaging”) láttuk, hogy alacsony indexű zónatengely közelében a 
finoman (az atomi oszlopok távolságával összemérhető méretűre) fókuszált sugár az atomi oszlopokon halad lefelé 
lényeges szélesedés nélkül egészen több-tíz nm mintavastagságig (lásd 2.49 ábra). Ezt az előnyt az EELS is tudja 
részben hasznosítani. Mivel a röntgen emisszió izotróp, az EDS jel keltése szempontjából az ionizációk még 
lokalizáltabbak, mint az EELS szempontjából (ahol a begyűjtés szögfüggése miatt az ionizáló ütközéseknek csak egy 
alhalmazát vizsgáljuk). Ezért az EDS röntgen analízis elvileg akár jobb térbeli felbontást tudna elérni mint az EELS. 
Sajnos a gyakorlatban a rosszabb detektálási hatásfok megakadályozza, hogy ennyire finomra fókuszált sugárral (azaz 
kis árammal) végezzünk EDS analízist, ezért az EDS nem képes ezt az elvi előnyt a gyakorlatban kihasználni, sőt a 
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nagyobb áramszükséglet miatt térbeli felbontása (és következésképpen a minimálisan detektálható atomok száma) is 
rosszabb mint az EELS-nek. 

 
2.49 ábra: Az atomi méreteket megközelítő vastagságú sugárra az atomi oszlop mint mikrolencse hat, 
megakadályozva annak kiszélesedését több tíz nm vastagságig. 

A TÉRBELI FELBONTÁS MÉRÉSE 

Mint láttuk a felbontás határához közeledve a felbontást egyre inkább a sugárbeli intenzitás-eloszlás szabja meg. 
Vastagabb sugaraknál a hagyományos módszer a sugár mérésére, hogy a sugarat egy nagyon éles átmeneten keresztül 
mozgatják és a felvett intenzitás-eloszlásból határozzák meg a sugár méreteit (pl. FWHM, FWTM stb.) Atomi 
méreteket közelítve komoly problémát jelent atomi léptékben éles, jól definiált átmenetet tartalmazó minta előállítása. 
A 2 nm körüli sugarak kalibrálására MgO kristályokat használnak. Ezek 10-50 nm lineáris méretű köbös kristályok, 
amelyeknek egyik élét nagyon pontosan a sugár irányába forgatják és azon keresztül pásztázzák a sugarat. A felvett 
integrális sugáreloszlás számolt értékeit mutatja Gauss-függvény alakú sugárra a 2.50 ábra. 

 

2.50 ábra: Gauss-függvény 
alakú sugárral 
végigpásztázott élen felvett 
jel várható felfutása. 
Látható, hogy a 
tizedszélességgel definiált 
sugárátmérőnek a 4%-tól 
96%-ig felfutó jel felel meg. 
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A függőleges tengelyen jelöltük, hogy a vízszintes skálán adott határok között az integrális intenzitásnak mekkora 
hányada található. Az integrálást ugyanis nem radiálisan kell végezni, hanem a sík által kivágott körszeleteknek 
megfelelően. Látható, hogy a FWTM-nek megfelelő analitikai sugár-definíció meghatározásához a vonal-profilon a 
2 % és 98 % közötti intenzitást kell mérni. Ezt a statisztikus bizonytalanság miatt is nehéz pontosan mérni, ezért 
sokszor a FWHM-nek megfelelő sugárméretet mérik és ebből extrapolálnak Gauss-függvény alakot feltételezve. Az 
extrapoláció buktatóit a gömbi hiba kapcsán már tárgyaltuk. Mások a pontosabban mérhető 10 % és 90 % közötti 
intervallumot definiálják szélességnek. 

Pontosság, érzékenység 
Az analitikában érzékenység alatt általában azt a legkisebb koncentráció-különbséget értjük, amivel két 

összetételnek különböznie kell ahhoz, hogy biztonsággal meg tudjuk őket különböztetni. Ez az analízis pontosságával 
van kapcsolatban. A pontosságot (a többi analitikai módszerhez hasonlóan) szisztematikus és véletlen hibák 
korlátozzák. Az angol szóhasználatban, ha úgy pontos az eredmény, hogy kicsi a szisztematikus hiba, a pontosság neve 
“accuracy”; ha pedig a véletlen hiba kicsi, az eredmény pontossága “precision”. A 2.51 ábra ezt szemlélteti egy 
vadkacsa-vadász példáján; a mért koncentrációk eltérése az igazi kémiai összetételtől pontosan ugyanígy jellemezhető, 
de kevésbé látványos. 

 

  

  
2.51 ábra: a/ kis statisztikus hiba, kis szisztematikus hiba b/ kis statisztikus hiba, nagy szisztematikus hiba c/ nagy 
statisztikus hiba, kis szisztematikus hiba d/ nagy statisztikus hiba, nagy szisztematikus hiba  

A 2.52 ábra arra hívja fel a figyelmet, hogy bár nagy szórású rendszerekben is hasznos lehet a statisztikai átlag 
fogalma, de mindig tudatában kell lennünk annak, hogy a valódi helyzet megértése finomabb képet igényel. 

 

2.52 ábra: Statisztikusan döglött kacsa 

Az analitikai mérés statisztikus hibái főleg a beütésszám véletlenszerű ingadozásaiból illetve a mérőrendszer 
(elektronika stb.) véletlenszerű hibáiból állnak. Nagy intenzitású (azaz kis statisztikus hibájú) jelet többször megmérve 
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eldönthetjük, hogy mérőrendszerünkben milyen mértékű véletlenszerű hiba van jelen (azaz kell-e javítani). Ha a 
mérőrendszer “jó” (véletlen hibája elhanyagolható), akkor a véletlen hibát a röntgen fotonok statisztikus ingadozása 
szabja meg. Ez viszont adott mérési paraméterek mellett egy áthághatatlan fizikai korlát: kiküszöbölni nem tudjuk, csak 
tudomásul venni, hogy mekkora. N db foton detektálása esetén a mért fotonok számának abszolút szórása σ = N . A 
relatív hiba ε = =N N N1 , tehát a mért beütésszám növelésével javítható (pl. áram vagy mérési idő növelése, 
ha a minta bírja és a stabilitás kielégítő). Fő komponensek esetén a P/B magas, a szórást főleg a csúcsban levő 
beütésszám határozza meg. Kisebb koncentrációjú összetevőknél viszont nagy a háttér járuléka a nettó csúcs 
szórásához, romlik a statisztikus pontosság. Ezért minél kisebb koncentrációjú összetevő mennyiségét határozzuk meg, 
annál nagyobb lesz (pusztán statisztikus okokból) a mérés hibája, míg a detektálási határ elérésekor már akár több száz 
százalék is lehet a hiba (a megkívánt biztonságtól függően). Vékony mintáknál kis átmérőjű sugarat használva általában 
nehéz elég intenzitást detektálni, így fontos a nagy sugáráramot adó fényes ágyú és a statisztikus szórás gyakran lehet 
korlátozó tényező, ha egyúttal a térbeli felbontás lehetőségeinek a határára van szükség. Ha kis felbontás elég, a nagy 
területen kis sugárterhelés mellett is nagy intenzitás kelthető, a statisztikus szórás nem lesz jelentős (tetszés szerint 
pontosíthatjuk az áram illetve a mérési idő növelésével). Jelenleg a készülékek stabilitása illetve a szennyezés a legtöbb 
AEM-ben 100 sec körülire korlátozza a jó felbontás mellett gyakorlatilag szóba jövő spektrum-gyűjtési időt. 

A szisztematikus hibák a rosszul meghatározott Cliff-Lorimer faktorokból, a nem megfelelő abszorpció 
korrekcióból, a minta szennyeződéséből, károsodásából valamint a szórt sugárzásból, a távolabbi tartományok 
gerjesztéséből származnak. Mért k-tényezőkkel 2 % körüli pontosság is elérhető, számoltaknál 10 % feletti hiba is 
könnyen adódik. 

Az 1 % pontosság elérése többek között megkövetelné minden egyes mérési pontban a vastagság mérését is, hacsak 
az abszorpció nem kisebb mindenütt 1 %-nál. EELS egyidejű használatával a “log-hányados” módszer kb. 10-20 % 
pontossággal adja a vastagságot, de ennek automatikus meghatározása és figyelembe vétele ma nem része az 
automatikus analitikai programoknak. 

A könnyű elemek kisebb röntgen emissziója, valamint nagyobb abszorpciója miatt rosszabb a mérés statisztikus 
pontossága és nagyobb a szisztematikus hibája az abszorpció korrekció bizonytalansága miatt. Ezért a könnyű elemek 
analízisének pontossága vékonyrétegek mérése esetén is rosszabb a nehezebb elemek pontosságánál, hasonlóan a tömbi 
mintáknál tapasztaltakhoz. 

Az egyre nagyobb gyorsító feszültségek mellett vizsgált egyre vastagabb mintáknál egyre jelentősebb lesz az 
abszorpció szerepe. Ez a már említett problémák megoldásán kívül meg fogja követelni az ionizációk mélységi 
eloszlásának pontos kísérleti meghatározását (és az abszorpció korrekcióba való parametrikus beépítését) nagy 
feszültségek és az elektronok behatolási mélységénél vékonyabb minták esetén is, hasonlóan ahhoz, ahogyan tömb 
minták és kisebb gyorsító feszültségek mellett ez már szisztematikusan meghatározásra került. 

Detektálási határok 
A minimálisan detektálható koncentrációt (MMF) az a feltétel szabja meg, hogy a nettó jelnek statisztikusan 

szignifikánsan ki kell emelkednie a háttérből. Gauss statisztikájú jelekre (mint pl. a röntgen emisszió, ha nem extrémen 
kevés a beütésszám) a szórás a beütésszám négyzetgyökével változik mind a jelre, mind a háttérre: σN N≈ . Ezért 

MMF P
P
B

≈ ⋅ ⋅







−

τ
1 2

         (2.19) 

azaz a koncentrációként megadott detektálási határt javíthatjuk (csökkenthetjük) a jel növelésével (nagyobb 
besugárzó áram), a jel/háttér növelésével (nagyobb E0) illetve a mérési idő növelésével (ameddig a stabilitás, 
szennyezés, minta károsodás stb. engedi). 

A detektálási határt másképpen úgy is megadhatjuk mint a minimálisan detektálható atomok számát. A térfogat-
egységenkénti atomok számának illetve a vizsgált térfogatnak az ismeretében a kétféle detektálási határ egyértelműen 
átszámítható egymásba. 

A detektálási határ és a térbeli felbontás kapcsolata 
Tisztában kell lennünk azzal, hogy a térbeli felbontás és a minimálisan detektálható koncentráció nem függetlenek 

egymástól. A felbontás javításához a sugárátmérőt, d-t (azaz a besugárzó áramot) illetve a mintán belüli szélesedést, b-t 
kell csökkenteni. Mindkettő a mérhető jel csökkenésével, azaz a detektálható koncentráció növekedésével (= 
romlásával) jár. Ezt az összefüggést mutatja a 2.53 ábra három különböző készülékre. Ugyanazt a Fe-25%Ni mintát 
mérték mindhárom készülékben különböző vastagságú (20-250 nm) mintaterületeken (azaz a szóródás miatti 
kiszélesedéssel változó különböző térbeli felbontás mellett). A készülékek paramétereit nem változtatták a mérések 
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közben. Az elsőre LaB6 ágyú, 120 kV, 15.5 nm sugárátmérő, 0.09 nA; a másodikra LaB6 ágyú, 300 kV, 11.8 nm 
sugárátmérő, 0.26 nA; a harmadikra FEG ágyú, 100 kV, 1.8 nm sugárátmérő, 0.3-0.35 nA volt jellemző. 

 
2.53 ábra: Adott sugárátmérő mellett különböző vastagságú mintákon végzett analízisek térbeli felbontása, valamint a 
hozzá tartozó minimálisan detektálható mennyiség összefüggése három különböző minimális sugárátmérőt szolgáltató 
készülékre.  

Látható, hogy a térbeli felbontás határához közeledve a detektálási határ rohamosan növekszik (romlik) minden 
fajta készüléken. A FEG hasznossága nyilvánvaló: ugyanakkora detektálási határt azonos E0 esetén egy nagyságrenddel 
jobb térbeli felbontás (15 nm helyett 1.8 nm) mellett szolgáltat. Mindhárom készülékre kb. azonosak a minimálisan 
detektálható koncentrációk (~0.2%), és a felbontás valamint a detektálási határ között az optimális kompromisszum a 
minimális térbeli felbontás 2-5-szöröse körül van. 

Az analizált térfogat és az azon belül detektálható minimális koncentráció ismeretében megadhatjuk a minimálisan 
detektálható atomok számát. A 0.5 ábra a minimálisan detektálható atomok számát mutatja az évek függvényében egy-
egy adatot azon évhez rendelve amikor elérése lehetővé vált. A pontok mellett feltüntettük, melyik készülék 
megjelenése tette lehetővé az adott határ elérését. Látható, hogy az egyetlen atom detektálását valamikor napjainkra 
becsülhetjük ezen trend extrapolálásával. 

A SEM/EPMA-ban kb. 1 µm3 térfogat analizálható és a (WDS-el) detektálható koncentráció 0.01 tömeg % körül 
van, ezért kb. 10 millió atomnak kell ahhoz jelen lenni az analizált térfogatban, hogy detektálni tudjuk őket (lásd 2.1 
ábra). A HB 501-ben a sugár (az EDS-hez szükséges közel 1 nA áram mellett) kb. 1.8 nm (FWTM) ami 20 nm vastag 
minta esetén 2.5 nm térbeli felbontást eredményez. Ebben pl. 0.4 tömeg % Ni detektálása kb. 350 atom vizsgálatát 
jelenti. Az 1-2 atom detektálásához a nagyobb gyorsító feszültségen (300 keV) alkalmazott FEG szükséges. Azzal 
várhatóan a sugár 1 nm és 10 nm vastag mintánál ez 1.5 nm felbontásnak felel meg. A FEG miatt javuló detektálási 
határ 0.1 tömeg %. Ennek felhasználásával adódik az 1-2 atom detektálási határ. Azaz az egyedi atomok azonosítása 
csak nagyon vékony mintákban, a térbeli felbontás csúcsteljesítése mellett lehetséges. Nyilvánvaló, hogy ilyen, néhány 
atomot azonosító vizsgálatoknak csak ultra nagy vákuumban, tökéletesen tiszta minta illetve mintakörnyezet esetén van 
értelme. A 2.54 ábra ezen jóslatot közelítő detektálási határt szemléltet: szén hordozón 1 nm átmérőjű Pt katalizátor 
részecske 100 sec alatt gyűjtött spektrumát mutatja. 
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Minthogy ekkora részecske kb. 35-40 atomot 
tartalmaz, és a spektrumban a jel/háttér arány kb. 40, a 
3σ (azaz  97%-os megbízhatósági) határnak megfelelő 
detektálási határ 3 atom. A minta a lehető legkedvezőbb 
fajta: kis hátteret adó hordozón nagy jelet adó, lokalizált 
vizsgálandó elem. 

Összefoglalva, a kétféle detektálási határ elérése 
egymásnak ellentétes feltételek mellett lehetséges: a 
legkisebb koncentrációk méréséhez le kell mondanunk a 
térbeli felbontásról, míg a legkevesebb atom detektálása 
éppen a legjobb térbeli felbontás alkalmazását követeli 
meg. A 2.55 ábra néhány tipikus, AEM-ben EDS-el 
vizsgálandó problémát mutat sematikusan. Ezek pl. 
egyensúlyi illetve nem egyensúlyi szegregációk, 
koncentráció gradiensek, multirétegek, a mátrixban lévő 
precipitátumok illetve a hordozó tetején található 
katalizátor szemcsék analízise. Mindegyik nagy térbeli 
felbontást követel meg. 

Multirétegek

Sugár

 

Sugár

Kiválások

 
Sugár

Diffúziós gradiensek  

Sugár

1 2

Szegregációk  

2.55 ábra: Az AEM-ben gyakran vizsgált probléma típusok  

Bizonyos határig a sugár által megszabott felbontási határon túl (azaz finomabb felbontással is) kaphatunk 
információt az összetétel-profilról, ha a sugár intenzitás-eloszlását figyelembe vevő modellel vetjük össze a mért profilt. 
Erre mutat példát a 2.56 ábra. A HB 501-e készülék sugarának szélessége kb. 2 nm (ez tartalmazza az intenzitás 80 %-
át). Az acél mintában, szemcsehatáron P kiválás mért koncentrációit hibáikkal együtt ábrázoltuk. A mért profil (a 
statisztikus hiba miatt) nem különböztethető meg a sugár számolt alakjától, így a mért profil úgy is interpretálható, hogy 
egyetlen atomi síkon, a sík 0.42-ed részét lefedő mennyiségben szegregálódtak a P atomok. Az eljárás pontossága 
azonban nem elég nagy ahhoz, hogy ne lenne ugyanilyen jó interpretáció az is, ha két atomi síkon 0.21-szeres 
fedettséget tételezünk fel. A sokkal szélesebb eloszlás azonban már nem egyeztethető jól össze a méréssel. 

 
2.54 ábra: 1 nm-es Pt részecske EDS spektruma  
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Az 1-2 nm körüli felbontás elérésének a fentiekben 
figyelembe vett hatásokon kívül még egy korlátja van: 
könnyű elemekből álló mintában a gyors (néhány száz 
eV-os) szekunder elektronok is képesek jelentős 
mennyiségű röntgensugárzást kelteni. A gyors 
szekunder elektronok pedig laterálisan is lényegesen 
nagyobb térfogatban terjednek szét mint amennyire a 
sugár kiszélesedik, így a felbontás romlásához 
vezetnek. 

Elem-eloszlások térképezése 
Szemben az EELS-nél fennálló kétféle térképezési 

lehetőséggel, a röntgen analízisnél csak egyféle 
választásunk van: a sugár pásztázásával minden 
sugárpozíciónál felvesszük az EDS spektrumot és azt 
(vagy az abból nyert néhány intenzitást) tároljuk 
minden egyes koordinátához. Ez nagyon hasonló a 
SEM-EPMA-nál megismert lehetőséghez. Az analóg 
pont-eloszlásoktól a digitálisan tárolt különböző fokig 
feldolgozott félkvantitatív térképeken keresztül a 
minden ponthoz teljes spektrumot tároló ú.n. spektrum-
kép készítéséig többféle szinten megvalósítható a 
térképezés. 

 
2.3 Táblázat: Az AEM-ben végezhető EDS analízis jellemzői 
Detektálható elemek: (B-) Na- U 
Összetétel pontosság: 2-10 % 
 Korlát:   statisztika (áram) 
    érzékenység (k-faktor) pontos ismerete 
    szennyeződés 
    minta károsodás 
    stabilitás (pozíció) 
    szórt sugárzás 
Térbeli felbontás:  > 1 nm 
 Korlát:   sugárátmérő (fényesség, aberrációk,...) 
    mintán belüli szélesedés (minta vastagság) 
    szennyezés 
    minta károsodás 
    stabilitás (pozíció) 
    szórt sugárzás 
Detektálási határ:  kb. 0.1 wt% 
 Korlát:   spektrális felbontás 
    detektálási hatásfok (térszög, ablak,...) 
    szórt sugárzás 
    térbeli felbontás 
Detektálható atomok száma: 1-3 
 Ellentmondó feltétel: 
  jó térbeli felbontás, vékony minta  => kevés atom detektálása (nagy koncentráció) 

  rossz térbeli felbontás, vastag minta  => kis koncentrációk detektálása (sok atom)  

Rugalmas és rugalmatlan elektronszórások 
Noha az elektronszórások egyes kérdéseit a transzmissziós elektronmikroszkópiai jegyzet is tárgyalja, az 

analitikában alapvető jelenségek megértéséhez egyes szórási folyamatokat itt a korábbinál részletesebben kell 
tárgyalnunk, anélkül, hogy ismétlésekbe bocsátkoznánk. Bár mind a röntgen analitika, mind az elektron 
energiaveszteségi spektroszkópia a rugalmatlan ütközések kiváltotta jeleken alapul, a rugalmas ütközések sajátságainak, 
különösen szögeloszlásának, ismerete is nélkülözhetetlen a mért analitikai jelek megértéséhez három alapvető okból: 

 
2.56 ábra: Acélbeli szemcsehatáron a foszfor 

koncentrációjának mért változása  
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1/ Az adott energiával detektált elektronok egy része mind rugalmas, mind rugalmatlan ütközésen átesett, így 
szögeloszlását a rugalmas ütközések is módosították. 

2/ Kristályos anyagban a rugalmas ütközések módosítják az elemi cellán belüli elektroneloszlást, így 
megváltoztatják egyes típusú rugalmatlan ütközések valószínűségét. 

3/ A kvázi rugalmas fonon szórások rendszámkontrasztú leképezésre használhatóak, így az analitikai eszköztár 
hasznos kiegészítői. 

Rugalmas elektronszórás 

Az atomi szórási folyamatokat az egységnyi Ω térszögbe szóródás valószínűségét reprezentáló 
d
d
σ
Ω

 differenciális 

szórási hatáskeresztmetszettel jellemezzük. Az F(q) rugalmas alaktényezővel illetve az fx(q), röntgen fotonokra 
vonatkozó, atomi szórási tényezővel kifejezve: 
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 0.529*10-10 m), Z a rendszám, γ=(1-v2/c2)-1/2 pedig a 

relativisztikus tényező. Az (3.1) egyenlet azt fejezi ki, hogy a röntgen szórás csak az atomon belüli elektronsűrűség 
eloszlására érzékeny; ennek Fourier transzformáltja ( )f qx , míg az elektronok szóródását mind az atommag, mind a héj 
elektronjai befolyásolják. Ez utóbbiak a mag terének részleges árnyékolásával jelennek meg. Ha ezt az árnyékolást 
elhanyagoljuk, az ismert Rutherford hatáskeresztmetszetet nyerjük, ami a kisszögű szórásokat jelentősen túlbecsli és a 
valamennyi szögre integrált integrális hatáskeresztmetszetre divergens értéket szolgáltat: 

 
d
d
σ
Ω

= 
4 2 2

0
2 4

⋅ ⋅
⋅

γ Z
a q

         (3.2) 

ahol q a szórási vektor abszolút értéke. A 3.1 ábra szemlélteti a 
h

k
2 0⋅
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π

 kezdeti impulzussal illetve 
h

q
2 ⋅

⋅
π

 

impulzusátadással jellemzett rugalmas ütközésnél a θ szórási szög és az impulzusok viszonyát. Az ábráról 

q = 2 k sin( )0⋅ ⋅
θ
2

. Látható, hogy a szórási vektor nagysága és a szórási szög között a kapcsolat egyértelmű. (A 

rugalmatlan szórásoknál ennél bonyolultabb lesz a helyzet.) A TEM-ben megszokott energiákon az elektronszórás 
nagyon kisszögű (túlnyomó hányada 0.1 rad-on belül van) ezért jó közelítéssel  

q = k 0 ⋅ θ .           (3.3) 
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3.1 ábra A rugalmas szóródás vektor-ábrája. k0 és k1 az 
elektron szóródás előtti és utáni hullámszám vektorai. A q 
szórási vektor nagyságát a derékszögű háromszögből 
kapjuk.  

A Yukawa típusú Wentzel potenciál (pontosabban potenciális energia) bevezetése az árnyékolás figyelembe 
vételének felel meg (r0 az árnyékolási sugár). 
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Ez a divergenciát megszűnteti és a θ0=(k0r0)-1 jelölés valamint a (3.3) közelítés felhasználásával a szórás 
szögfüggésére a tapasztalattal egyező 
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formulát adja. A szórás számolt értékének pontossága a szerint változik, hogy milyen atomi modellből számoltuk az 
árnyékolási sugarat az adott rendszámú elemre. Az egyszerű Lenz modell a Thomas-Fermi statisztikai modellből az 

 r a Z0 0
1 3= ⋅ −           (3.6) 

közelítést adja. Ezzel az integrális rugalmas hatáskeresztmetszet: 
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ahol a hatáskeresztmetszet m2 egységekben adott és v illetve c az elektron illetve a fény sebességét jelöli. Ez a 
valódi hatáskeresztmetszetet kis rendszámoknál 10%-on belül közelíti, de nagy rendszámoknál csak a valódi értéknek 
kb. 60%-át adja, noha a szögfüggés tendenciáját jól mutató, könnyen számolható becslés. A Schrödinger egyenletet 
iteratív lépésekkel megoldó Hartree-Fock illetve a spin és relativisztikus hatásokat is figyelembe vevő Dirac-Slater 
módszerek jóval pontosabb közelítést adnak terjedelmes számolás árán, amint a következő ábra szemlélteti: 
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3.2 ábra A rugalmas szóródás differenciális hatáskeresztmetszete a Hg atomra számolva három elméleti 
modellel. HF = Hartree-Fock, DS = Dirac-Slater modell.  

Ezen pontosabb számítások szerint az integrális hatáskeresztmetszet inkább a Z rendszám 3/2 hatványával nő: 
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A közelítés nem finomítható tovább, mert a rugalmas szórás sem teljesen csak a rendszám függvénye: pontosabb 
értékét a külső elektronhéjak szerkezete is befolyásolja. Ionok kisszögű szórása az árnyékolás csökkenése miatt megnő 
a semleges atomhoz képest, molekulákban pedig általában 10-20%-ot csökken. Amorf anyagokban, ahol a Bragg 
diffrakció gyenge, mind a szórás nagysága mind szögfüggése becsülhető az atomi adatokból. 

Kristályos szilárd testekben a szabályos atom-elrendeződést a szerkezeti tényezővel vesszük figyelembe és az ismert 
Bragg reflexiókhoz jutunk, amint az a TEM jegyzetben megtalálható. 

Fonon szórás 
Az atomok hőmozgásuk következtében az egyensúlyi atompozíció körül rezegnek. Ez a rezgés szilárd testekben a 

fonon kép segítségével jól tárgyalható. A rezgő atomok elektronszórása különbözik a fix pontban rögzített, álló 
szórócentrumok szórásától. A megváltozott szórás leírására is alkalmas a fonon kép: a mintán áthaladó elektronok 
szóródásuk közben fononokat keltenek vagy nyelnek el. (Az atomok zérus-ponti energiája is hasonló szórócentrum.) 
Minthogy ezek energiája kT nagyságrendű és nem haladja meg a kTD értéket, ahol TD a Debye-hőmérséklet, a 
megfelelő 0.1 eV alatti energiák az EELS-ben szokásosan alkalmazott spektrométerekkel nem különíthetőek el a 
rugalmasan szóródott illetve szóródás nélkül továbbhaladó elektronoktól. Ez a kvázi rugalmas szórás a rugalmas szórás 
rovására történik: a Bragg-csúcsok intenzitása az  

 exp
sin− ⋅ ⋅

⋅








4 2π θ
λ

B u         (3.9) 

Debye-Waller tényezővel csökken, és az onnan "eltűnt" intenzitás diffúzan elkent háttérként jelenik meg a Bragg-
csúcsok közötti területeken. (θB a Bragg szög és u2  a reflektáló síkokra merőleges irányban az atomi kitérések 
négyzetének átlaga.) Ennek fő oka a kvantummechanikai határozatlansági elv: mivel az olvadásponttól távoli 
hőmérsékleten az atomi rezgések amplitúdója kicsi (az átlagos atomtávolsághoz képest), azaz a hely bizonytalansága 
kicsi, az impulzus bizonytalansága nagy lesz, ami széles szögtartományban elkent szórásnak felel meg. 
Hatáskeresztmetszete, (3.8)-hoz hasonlóan, Z3/2 szerint változik. A (3.9) egyenletből látható, hogy az egyre nagyobb 
szögű Bragg reflexiók intenzitását egyre jobban csökkenti a termikus diffúz szórás. 
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Rugalmatlan elektronszórás 
A mintát bombázó gyors elektronok nem csak az atommagokon szóródnak. A külső és belső elektronhéjakkal való 

kölcsönhatásuk rugalmatlan szórást eredményez, ami a mért veszteségi spektrumban a kis illetve nagy 
energiaveszteségek tartományának felel meg. A részletes energiafüggés tárgyalása előtt a teljes (energia szerint 
integrált) rugalmatlan hatáskeresztmetszet sajátságait vizsgáljuk. 

Általános megfontolások 
A RUGALMATLAN SZÓRÓDÁS KINEMATIKÁJA 

A rugalmatlan szóródás esetén a szórási vektor és a szórási szög kapcsolatát csak az energia- és impulzus-
megmaradás törvényeinek együttes figyelembe vételével tudjuk meghatározni. Minthogy a 100 keV-es elektronok 
sebessége kb. a fénysebesség fele és az elektron relativisztikus tömegnövekedése kb. 20 % ezen az energián, 
relativisztikus kinematikát kell alkalmaznunk. 

A bombázó gyors elektron E0 kinetikus energiája illetve a W teljes energiája közötti kapcsolat: 

 E m c W m c0 0
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0
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ahol ( )γ = −
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v c , az elektron impulzusa pedig 
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Ezzel a teljes energia 
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(3.10) és (3.12) összevetéséből, illetve felhasználva, hogy a relativisztikusan korrigált kinetikus energia 
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a kezdeti hullámszám kifejezhető a kinetikus energiával: 
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Az energia megmaradása azt kívánja, hogy az E energiaveszteség után 
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Ebből a gyors elektron szóródás előtti illetve utáni hullámszám-vektorai közti kapcsolat: 
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ami átírható a 
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22⋅ = ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅γ      (3.17) 

formába. Látható, hogy ez az összefüggés nem tartalmazza a szórási szöget. A szórási szöggel való kapcsolatot az 
impulzus-megmaradásból származtatjuk (a fentiek felhasználásával) és a következő ábrán szemléltetjük. 
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3.3 ábra A rugalmatlan szórás vektor ábrája. A szaggatott 
kör jelzi a Q pont lehetséges helyeit, amik adott 
energiaveszteségnek felelnek meg. A körív egyes 
pontjaihoz egy-egy q, θ értékpár tartozik. Ha E<<E0 és θ 
kicsi, akkor RP≈SP≈k0θE valamint RQ≈k1θ≈k0θ  

A vektorháromszögre alkalmazott cosinus tétel: 
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amibe (3.17)-et helyettesítve és (3.14) felhasználásával 
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Zérus szóródási szögre (előre szóródás, θ=0), ami a minimális impulzusátadásnak felel meg a gyökös tagot binomiális 
sorfejtésével közelítjük: 
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Minthogy a gyakorlatban ( )E Tγ 3 1⋅ <<  ezért csak az E2-es tag a jelentős, így felhasználva, hogy 
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, (3.20) a 

q k Emin = ⋅0 θ          (3.21) 

formában közelíthető. 

Zérustól eltérő szórási szögekre 
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Minthogy a rugalmatlan szórásokra θ<<1 rad, így sinθ θ≅ , ezért 

( ) ( )q q k k E
2 2

0
2 2

0
2 2 24 2≅ + ⋅ ⋅ ≅ ⋅ +min θ θ θ      (3.23) 

A (3.23) közelítés érvényes a dipól tartományon kívül is, ha θ γE E p v E T= ⋅ = ⋅ ⋅2  szerint van 
definiálva. 

AZ INTEGRÁLIS HATÁSKERESZTMETSZET ATOMI MODELLJE 

Tekintsük először az integrális rugalmatlan szórás szögeloszlását. A (3.4) Wentzel potenciállal leírt árnyékolt 
Coulomb terű atomra számolva Lenz a 
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kifejezést kapta. Ha az árnyékolási sugarat most is a Thomas-Fermi modellből származtatjuk és a szórási vektor 
valamint a szórási szög kapcsolatát a 
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összefüggéssel közelítjük, akkor Colliex és Mory nyomán megkapjuk a kívánt szögfüggést: 
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ahol bevezettük a 
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⋅ ⋅ 2          (3.27) 

jelölést az E  átlagos energiaveszteségnek megfelelő karakterisztikus szögre. A 3.4 ábra szénre és 100 keV-re 
jellemző E =37eV értékből kiindulva hasonlítja össze a rugalmas és rugalmatlan szórás integrális 
hatáskeresztmetszetének szögfüggését. 

Látható, hogy a rugalmatlan szórás jóval kisebb szögtartományra korlátozódik, és egy jelentős része a θ E  és θ0 

szögek közé koncentrálódik. Mivel jó közelítéssel ( )θ θ0

1 2
2= ⋅ E , a teljes szögtartományra integrált rugalmatlan 

hatáskeresztmetszet 
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aminek (3.7)-el való összevetéséből: 
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azaz a rugalmas és rugalmatlan szórások integráljának hányadosa közelítőleg arányos a rendszámmal (a C állandó 
csak nagyon gyengén függ Z-től). Régebben ezt használták az ú.n. rendszámkontrasztú leképezés ("Z-contrast 
imaging") alapjának, amikor az EELS spektrométer és az ADF detektor jelének hányadosát jelenítették meg a STEM-
ben. Manapság ennek helyébe a termális diffúz szóráson alapuló, nagy belső átmérőjű ADF detektorral végzett 
leképezés lépett. A pontosabb számítások a rugalmatlan szórásnál is a konkrét elektronszerkezettől függő szerkezetet 
jósolnak a sima rendszámfüggés helyett: a rugalmatlan hatáskeresztmetszetnek minimumai vannak a zárt héjú 
nemesgázoknál és maximumai az alkáli fémeknél. A különbséget főleg a vegyérték elektronok diszkrét (nem ionizáló) 
gerjesztései okozzák. 
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3.4 ábra A rugalmas és rugalmatlan differenciális hatáskeresztmetszet összehasonlítása C atomra és 100 keV-
re számolva a Lenz modell segítségével. Látható, hogy a θ0 effektív levágási szög kb. 2 nagyságrenddel 
nagyobb mint a θE karakterisztikus szög.  

BETHE ELMÉLET: ATOMOK DIFFERENCIÁLIS HATÁSKERESZTMETSZETE 

A rugalmatlan szórás energia- és szögfüggését főleg különálló atomokra tudjuk számolni: Az atomonként egy 
rugalmatlan szórásnak megfelelő első Born közelítéssel a ψ0  kezdő és ψn  végállapotok közötti átmenet 
hatáskeresztmetszete: 
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ahol V(r) a kölcsönhatást előidéző potenciál(is energia) és az integrálás az atomon belüli térfogatra történik a csillag 
pedig a szokásos komplex konjugálást jelöli. 300 keV bombázó elektron energia alatt a gyors elektron és az atom közti 
kölcsönhatás elektrosztatikus: 
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A maggal való kölcsönhatást leíró első tag az integrálásnál zérust ad a kezdő- és végállapotok ortogonalitása miatt. 
Következésképpen a rugalmas szórást mind a mag mind a héjelektronok befolyásolják, a rugalmatlan szórás azonban 
csak a héjelektronokkal való kölcsönhatásból származik. Ezért a (3.30) hatáskeresztmetszet kifejezhető az átmeneti 
mátrixelem 

 ( )ε ψ ψn n i= ⋅ ⋅∑exp q rj 0         (3.32) 

négyzetével, amit rugalmatlan alaktényezőnek is neveznek. Ez dimenzió nélküli, csak a céltárgy atomra jellemző 

mennyiség. Ha En jelöli az átmenettel kapcsolatos energiaveszteséget és ( ) ( )R m e h= ⋅ ⋅ ⋅0
4

0

2
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Rydberg-energia, akkor az ú.n. általánosított oszcillátor-erősség (GOS) 
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bevezetésével a rugalmatlan hatáskeresztmetszet a 
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formába írható. Az ionizáló átmeneteknél a végállapot energiája folytonosan változik, ezért célszerű az általánosított 
oszcillátor-erősséget egységnyi energiaveszteségi intervallumra megadott differenciális mennyiségként definiálni: 

( )df q E
dE

,
 

Ezzel a rugalmatlan szórás egy atomra számolt kétszeresen differenciális hatáskeresztmetszete: 
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A TEM-ben megszokott energiáknál és elektron szórásnál E<<E0 és θ<<1 rad, ezért jó közelítéssel k1/k0=1 
valamint 
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így a szögfüggés: 
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A kis szórási szögek (kis impulzusátadás) tartományában df dE  lényegében független q-tól. Ez a dipól tartomány, 
amely az atomnak foton-bombázásra adott válaszára jellemző (optikai abszorpció). Az általánosított oszcillátor-erősség 
itt az impulzusátadástól független dipól oszcillátor-erősségre redukálódik. 

DIELEKTROMOS FORMALIZMUS 

Minthogy a Bethe-féle leírási módban szereplő általánosított oszcillátor-erősséget leginkább különálló atomokra 
tudjuk számolni, ez a belső héjak gerjesztéseinek leírására alkalmas. A külső héjakon szóródást mind a kémiai kötések, 
mind a sávokba tömörült elektronok kollektív gerjesztési lehetőségei lényegesen módosítják. Ezért hasznos az az 
alternatív leírási mód, amely a mintán áthaladó gyors elektronok kölcsönhatásait a minta dielektromos tulajdonságaival 
fejezi ki. Számolni ugyan ezt sem tudjuk a legtöbb esetben, de ez a formalizmus az optikai kísérleti adatokkal való 
összehasonlítást teszi lehetővé. 

Ha az r  helyen z irányban mozgó elektront delta-függvénnyel leírt ponttöltésként kezeljük, az általa keltett 
elektrosztatikus ( )φ r, t  potenciál ki kell, hogy elégítse a Poisson-egyenletet: 

 ( ) ( ) ( )ε ε ω φ δ0
2⋅ ⋅ ∇ = ⋅q r r, , ,t e t        (3.38) 

Az elektronra, a mozgás irányában ható fékező erő: 
dE
dz

 

A Fourier-transzformáltak segítségével megmutatható, hogy 
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ahol ω π= ⋅ ⋅2 E h  és q y  a szórási vektornak a mozgás irányára merőleges komponense. Az energiaveszteségi 

függvénynek nevezett ( )Im
,
−









1
ε ωq

 azon közeg válaszának teljes leírását tartalmazza, amelyben a gyors elektron 

mozog. A fékező erő ugyanakkor definíció szerint a differenciális hatáskeresztmetszettel is kifejezhető: 
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ahol na  a térfogat-egységenkénti atomok száma. A rugalmatlan elektron szórásoknál fellépő kis szögekre érvényes 
dq ky ≅ ⋅0 θ  és d dΩ≅ ⋅ ⋅ ⋅2 π θ θ  közelítésekre alapozott változó-transzformációval belátható, hogy 
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Minthogy (3.41)-ben mind a sebességfüggés, mind a Lorentz-függvény alakú szögfüggés azonos a (3.37) Bethe-
egyenletben szereplővel, a két felírásmód azonos lesz, ha 
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ahol bevezettük az E h n e ma a
2 2 2 2

0 04= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅π ε  jelölést. Ea  az atomonként egy szabad elektronnak 

megfelelő plazmon energiát adja (l. következő fejezet). A dipól tartományban (kis q) ( )ε q E,  csak kissé változik q-val 

és az optikai ( )ε 0, E  értékkel helyettesíthető, ami a minta relatív dielektromos függvénye (permittivitása). Ezért az 
elegendően kis gyűjtési szöggel felvett energiaveszteségi spektrum közvetlenül összehasonlítható optikai adatokkal. 

ÖSSZEG SZABÁLY, SZILÁRDTEST HATÁSOK 

A kémiai és a kollektív gerjesztésekben megnyilvánuló szilárdtest hatások főleg df dE  energiafüggését 
változtatják meg, a szögfüggést sokkal kevésbé. A teljes integrális rugalmatlan szórási hatáskeresztmetszet is csak 
mérsékelten változhat (általában 3-nál kisebb tényezővel) mivel az általánosított oszcillátor-erősségre a Bethe-féle f-
összeg szabálynak kell teljesülnie. 
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A fenti integrál a diszkrét átmenetek járulékát összegként tartalmazza. Teljes atomra alkalmazva z pontosan az 
atomi elektronok számával (azaz a rendszámmal) egyenlő. Egyetlen elektronhéjra alkalmazva a héjbeli elektronok 
számával közelíthetjük z-t (a Pauli-elv alapján tiltott átmenetek kis negatív járulékának elhagyása miatt ekkor nem 
egzakt, csak közelítő az egyenlet). A (3.42) azonosság felhasználásával az összegszabály 
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formába is átírható. Itt n=zna azon térfogat-egységenkénti elektronok számát (azaz elektronsűrűségét) jelenti, 
amelyek az integrálási energiatartományon belüli rugalmatlan szórásokhoz hozzájárultak. Látni fogjuk, hogy a 
megfelelő energiatartományban mért veszteségi spektrum fenti egyenlet szerinti normálása fontos szerepet játszik az 
optikai adatokkal való összehasonlításban. 

Minthogy a általánosított oszcillátor-erősségre a (3.43) összegszabály érvényes, a differenciális hatáskeresztmetszet 
pedig 1/E súlyozással tartalmazza df/dE-t [lásd (3.37) egyenlet], az integrális hatáskeresztmetszet csökkenni fog, ha a 
szilárdtest hatások miatt ugyanazok az elektronok nagyobb energiaveszteségnek megfelelő szakaszon adják járulékukat 
df/dE-hez. Ez a helyzet néhány szilárd anyagban mint pl. az Al-ban. Az atomi vegyértékelektronok átmenetei által 
okozott veszteségek ugyanis az első ionizációs energia nagyságrendjében vannak (6eV Al-ra). Ugyanezen elektronok a 
szilárd alumíniumban kb. 15 eV energiát igénylő plazmon veszteséget okoznak. Ezzel összhangban a szilárd Al 
integrális rugalmatlan hatáskeresztmetszete kb. 3-ad része az atomos Al gázban mértnek. 

Jónéhány szilárd vegyületben (pl. NaCl) a plazma gerjesztések jelentéktelenek. Az ilyen ionos jellegű kötésnél a 
vegyület teljes rugalmatlan szórási hatáskeresztmetszetét jó közelítéssel megkaphatjuk mint az egyes alkotó atomok 
(anoinok és kationok) szórásának összegét. 

Külső héjak gerjesztése 
A gyors elektronok rugalmatlan ütközéseinek többsége a külső elektronhéjak elektronjaival való kölcsönhatásból 

ered és kb. 100 eV-nál kisebb energiaveszteséget eredményez. Szilárd testekben ez főleg a vegyérték (vezetési) 
elektronokkal való kölcsönhatást jelenti, bár időnként az ez "alatt" elhelyezkedő (azaz kisebb főkvantumszámú), ám 
mégis gyengén kötött elektronok járuléka is jelentős (mármint amikor van ilyen). Először a legtöbb szilárd testben 
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fontos plazmon gerjesztéseket tárgyaljuk, amelyek olyan tulajdonságokat mutatnak, amelyeket az atomi modellek nem 
tartalmaznak. 

TÉRFOGATI PLAZMONOK 

A vegyérték elektronokat csatolt oszcillátorok halmazaként modellezhetjük, amelyek egymással és a bombázó gyors 
elektronnal elektrosztatikus erők közvetítésével hatnak kölcsön. A legegyszerűbb esetben ezek olyan "szabad-elektron 
gázt" alkotnak, amelyre a Fermi-Dirac statisztika érvényes. Más szóval nevezik őket "Fermi-tengernek" vagy az angol 
irodalomban "jellium"-nak is. Az iontörzsek kristályrácsával való kölcsönhatás gyenge perturbációnak tekinthető, 
amely a fémek elektromos vezetőképességére vonatkozó Drude-modellbeli leíráshoz hasonlóan m effektív tömeggel és 
Γ  csillapítási együtthatóval vehető figyelembe. Ezen m effektív tömegű "kvázi szabad" elektron x  kitérése az 
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mozgásegyenletet elégíti ki. Harmonikusan periodikus elektromos tér ( )E E= ⋅ − ⋅ ⋅0 exp i tω  esetén a megoldás 
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alakú. Minthogy az x elmozdulás P x E= − ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅e n ε χ0  polarizációt idéz elő, ahol χ  az elektromos 
szuszceptibilitás és n a térfogat-egységenkénti elektronok száma, a relatív dielektromos függvény (permittivitás) 
ε χ= +1  
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alakú lesz, ahol ωp a rezonancia körfrekvenciája. A beeső elektron olyan elektromos térbeli impulzusnak felel meg, 
amiben minden frekvencia jelen van (Fourier-komponensek formájában). Erre a rendszer a külső elektronhéjak saját 
frekvencián végzett rezgésével válaszol, ami egy Ep energiájú pszeudo-részecske, plazmon keltésének felel meg. Az 
energiaveszteségi függvény: 
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ahol E h= ⋅ ω π2 , E hp p= ⋅ ω π2  és τ  a relaxációs idő, ami a (3.48)-al leírt veszteségi csúcs 

félértékszélességét adja: ∆E hp = ⋅ ⋅2 π τ . A maximális veszteség ( )E hp
2 2 2 2

1 2
16− ⋅ ⋅π τ  energiánál lép fel, 

ami nagyon közel van mind Ep-hez, mind a valós rész, ( )ε1 E  pozitív meredekségű mull-átmenetét definiáló 

( )E hp
2 2 2 2

1 2
4− ⋅ ⋅π τ -hez. Ez az egyszerű modell is jól adja meg a vonal alakját olyan anyagokra mint a Si és Ge, 

és még a nyugalmi elektron tömeggel és a külső héjbeli elektronok sűrűségével számított plazmon energia is sok elemre 
jól közelíti a kísérletileg megfigyelt értéket, amint az a 3.5 ábráról látható. 



LJ: AEM 5. Fejezet  p. 99 / 174 

3.5 ábra Az alacsony veszteségi 
csúcs energiája a szabad elektron 
modellből számolva (folytonos 
vonal) és kísérletileg meghatározva 
(keresztek).  

A relaxációs időn belüli oszcillációk száma 4.6 alumíniumra, 2.3 nátriumra és 0.4 gyémántra, ami azt mutatja, hogy 
a plazma oszcillációk (a sávszerkezettől függően ugyan, de) erősen csillapodnak valós anyagokban. 

Teljesen szabad elektronra (m=m0 és Γ=0) a (3.48) veszteségi függvény Dirac-delta függvény lesz, amit ha (3.41)-
be helyettesítünk és energia szerint integrálunk 
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ahol most θ γE pE m v= ⋅ ⋅0
2 . Még csillapítás (Γ ≠ 0) esetén is általában jó közelítés (3.49). Ekkor θE az 

átlagos energiaveszteségnek (E=Ep) megfelelő "átlagos" karakterisztikus szöget jelenti. 

A fenti, a dipól tartományra érvényes tárgyalást Linhard terjesztette ki a nagyobb impulzus-átadások tartományára. 
A Fermi-statisztikát és a(z egyelektron korrelációk és a kicserélődés elhagyásának megfelelő) véletlen fázisok 
közelítését felhasználva kapott bonyolult kifejezése a csillapítás mentes (Γ=0) esetre a plazmonok diszperziós 
relációjára az 

 ( ) ( )E q E h m qp p= + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅α π2 2
0

24       (3.50) 

kifejezést adja, ahol az EF Fermi-energiával kifejezve a csatolási állandó: 
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E
E

F

p
         (3.51) 

Az elektron korrelációk figyelembevétele nem változtat (3.50) alakján, csak a csatolási állandó értékét finomítja: 
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Egy kritikus qc hullámvektort meghaladó impulzusátadás felett a plazma-oszcillációk erősen csillapodnak, mivel 

lehetővé válik, hogy a plazmon teljes E energiáját (és 
h

2 ⋅
⋅

π
q impulzusát) egyetlen elektronnak adja át, ami azután 

ezt az energiát sávközi átmenettel disszipálja. (Az így keletkező gerjesztett állapot energiája, ami pl. félvezetőkben egy 
elektron-lyuk pár megjelenésével írható le, később az alapállapotba visszatéréskor fénykibocsátással 
(katódlumineszcenciával) vagy hőtermeléssel szabadul fel.) A kritikus hullámvektor értékét az energia megmaradásából 
kapjuk, ahol az energiát az impulzussal kifejezve írjuk fel: 
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Jelöljük qc-vel azt a legkisebb q értéket amire (3.53) teljesül. Ez akkor következik be, amikor a kezdő állapot 
hullámvektora maximális (azaz qF) és párhuzamos q-val. A plazmon energiáját a (3.50) diszperziós relációból véve: 
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Ezen egyszerű modell szerint a plazmon gerjesztés a kritikus hullámvektornál meredeken nullára zuhan. A 
valóságban inkább egy folytonos  levágás tapasztalható, amit a Hartree-Fock hullámfüggvényekkel végzett pontosabb 
számítások modellezni is tudnak. 100 keV-es elektronokra θ θc E F≅ ≅v v 100, ezért a kritikus hullámvektor és a 
kritikus szórási szög kapcsolata 

 ( )q k kc c E c≅ ⋅ + ≅ ⋅0
2 2 1 2

0θ θ θ         (3.55) 

alakban közelíthető. A 3.6 ábra a térszög illetve szórási szög szerinti differenciális hatáskeresztmetszeteket 
hasonlítja össze és a fenti szögek jelentését szemlélteti: θE egyrészt d dσ Ω félérték szélességét adja, másrészt egyúttal 
a legvalószínűbb szóródási szöget is jelenti, mivel itt van d dσ θ  maximuma. d dσ Ω és d dσ θ  közötti eltérés oka, 
a gyűrű alakú tartományra integrálás. Vegyük észre, hogy bár θc kb. két nagyságrenddel nagyobb, mint θE, ez még 
mindig nagyon kis szög. 

 

 

3.6 ábra A plazmon szórás differenciális 
hatáskeresztmetszete. Az éles levágás 
közelítést a szaggatott vonal jelzi. A kísérleti 
pontok 40 keV elektron energia mellett Al-on 
mért adatok.  

EGYELEKTRON GERJESZTÉSEK 

A plazmon modell jól leírja az Al-ban és Si-ban tapasztalt kis energiás veszteségeket. Az alkálifémekben pedig még 
erősebb plazmon csúcsok figyelhetőek meg. Minden anyagban jelen van azonban egy alternatív energiaveszteségi 
mechanizmus is: amikor az energiát egyetlen (vegyérték-) elektron veszi át közvetlenül az anyagon áthaladó gyors 
elektrontól (plazmon közbeiktatása nélkül). Ez a folyamat verseng a plazmon gerjesztéssel kétféle értelemben is: 
Egyrészt az atomonkénti teljes oszcillátor erősségnek ki kell elégítenie a (3.43) összegszabályt. Másrészt a megfigyelt 
veszteségi spektrum nem egyszerűen a kétféle folyamat összege, hanem finomszerkezet, csúcseltolódások és 
kiszélesedések lépnek fel a kölcsönhatás miatt. A q szórási vektorhoz szóbajövő minimális illetve maximális energiát a 
(3.53)-nál követett gondolatmentettel kaphatjuk meg (most azonban nem a plazmonoktól, hanem a gyors elektrontól 
közvetlenül átvett energiára és impulzusra) és a 3.7 ábrán szemléltetjük. A (3.50) típusú diszperziós relációt szintén 
ábrázoltuk. Metszéspontjuk jelöli a kritikus szórási vektort, amely felett az egyelektron gerjesztés kedvezőbb, mint a 
plazmonkeltés. A vízszintes nyíl az ú.n. "Umklapp" folyamatot szemlélteti, amikor az elektron a kristályráccsal való 
kölcsönhatásból nyer reciprok rácsvektornyi momentumot. 
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3.7 ábra: Az energiaveszteség a szórási vektor 
(impulzus-átadás) függvényében. A bevonalkázott 
tartományban lehetséges egyelektron gerjesztés. A 
plazmon diszperziós relációt az Ep(q) görbe 
mutatja. 

EXCITONOK 

Félvezetőkben és szigetelőkben a vegyérték elektronok a vezetési sáv alja alatt található, Rydberg típusú 
állapotsorozatba is gerjeszthetőek. Az ehhez szükséges Ex  energia(veszteség) 

 E E
E
nx g

b= − 2          (3.56) 

ahol Eg , Eb  és n rendre a tiltott sáv szélességét, az exciton kötési energiáját és egy egész számot jelöl. Két szélső 
esetként a gyengén kötött ( Eb <1 eV), az atomi távolságnál kevéssé lokalizált Wannier (vagy Mott) excitonokat és az 
erősen kötött ( Eb  több eV), egy atomra lokalizált Frenkel excitonokat különböztetjük meg. Ez utóbbiak (melyek 
tipikusan alkáli halidokban fordulnak elő) atomról atomra ugorva mozoghatnak ("hopping mechanism"). 

SUGÁRZÁSI VESZTESÉG 

Ha egy (nem vákuum) közegben az elektron sebessége meghaladja az adott közegben egy adott elektromágneses 
hullámfrekvenciára vonatkozó (adott anyagbeli) fénysebességet, az elektron energiát veszít, amit az adott frekvenciával 
sugároz ki. Ez a Cserenkov-sugárzás. Általánosabban fogalmazva a 

ε1
2 2 05⋅ >v c .           (3.57) 

feltétel teljesülése esetén lép fel sugárzási veszteség. Ez általában teljesül szigetelőkben 50 keV-et meghaladó 
elektron energiánál és 10 eV alatti veszteségnél. Hasonlóan, félvezetőkben és szigetelőkben 200 keV feletti gyors 
elektronok váltanak ki Cserenkov sugárzást. Ez 0.1 mrad alatti szögtartományban okoz elektronszórást, így a mért 
spektrumban járuléka nem különül el az előre szóródott elektronoktól. 

FELÜLETI PLAZMONOK 

Ahhoz hasonlóan, ahogyan a térfogati plazmonok az anyag belsejében haladó longitudinális töltéssűrűség hullámok, 
a felületen is haladhatnak longitudinális töltéshullámok. Ezeket felületi plazmonoknak nevezzük. Felületi plazmonok 
nem csak a fémek szabad felületén, hanem fém-szigetelő vagy akár fém-fém határfelületen is megjelenhetnek. 
Tulajdonságaik származtatásához az 

 ( ) ( )ε ω ε ωa b=           (3.58) 

határfeltételből indulhatunk ki, ahol ε a  illetve ε b  a határfelület egyik illetve másik oldalán levő anyag dielektromos 
függvénye. A felületi plazmon energiája kisebb, mint az azonos körülmények között keltett térfogati plazmoné, így a 
veszteségi spektrumban elkülöníthető. Fém-vákuum határfelületre, elhanyagolható csillapítás esetén a felületi plazmon 
energiája (Es) kisebb mint a térfogati plazmoné (Ep): 

 E Es p= 2           (3.59) 
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A felületi plazmon intenzitását a térszög szerinti differenciális szórási valószínűséggel jellemzik, amely szabad-
elektron fémre: 
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    (3.60) 

ahol ε1 a dielektromos függvény valós része, θi a beeső elektron és a felületi merőleges által bezárt szög, ψ  pedig a 
felületi merőleges illetve a beeső és szórt hullámok által meghatározott két sík közti szög. Látható, hogy merőleges 
beesésnél egyrészt a térfogati plazmonoktól eltérően nincs szórt intenzitás az előre (θ=0) mutató irányban. Másrészt 
nagy szórási szögekre (θ θ>> E ) az intenzitás θ-3-al arányosan csökken és nem a térfogati plazmonoknál látott θ-2-
vel. Következésképpen az optikai tengelytől néhány θE-nyi szöggel oldalra tolt kis spektrométer apertúra lényegesen 
csökkenti a felületi plazmonok járulékát a mért spektrumban. A (3.60) képletből látható, hogy nem merőleges beesés 
esetén a felületi plazmonkeltés valószínűsége jelentősen nő a nevezőben lévő ( )cos2 θ i  tag miatt. Tipikus fém-oxid 
felületen merőleges beesésnél csak 1% az (összes szögre integrált) valószínűség. A minta nagyszögű döntésével 
(felületi reflexiós spektroszkópia) ez a valószínűség rohamosan nő és súrlódó beesésnél a felületi plazmon (és 
többszörös szóródással keltett változatai) határozza meg az alacsony veszteségi spektrumot. Ezt szemlélteti a 3.8 ábra, 
bár a bombázó elektronok energiája nem a TEM-ben megszokott.  

 

 

3.8 ábra 8 keV-es 
elektronok folyékony Al 
felületéről 
visszaverődésekor rögzített 
plazmon vesztségi 
spektrumok. Súrlódó 
beesésnél a felületi 
plazmonok többszörös 
szórása dominál. Csökkenő 
szögeknél a felületi 
plazmonok szerepe csökken, 
a térfogati plazmonoké 
(15eV többszöröseinél) 
pedig növekszik.  

Nagyon vékony mintáknál (100 keV-en kb. t <= 10 nm) a két szemközti felület felületi hulláma kölcsönhat, ami 
csökkenti a felületi plazmonok keletkezésének valószínűségét. Érdekes lehetőség, hogy a felülethez nagyon közel, azzal 
párhuzamosan haladó elektronsugárral is kelthetünk felületi plazmont. Ilyenkor annak tulajdonságai elkülönülten 
vizsgálhatók, mivel térfogati plazmon nem keletkezik. 

EGYSZERES, TÖBBSZÖRÖS ÉS SOKSZOROS SZÓRÁS 

Egyszeres rugalmatlan szórás csak nagyon vékony mintákra jellemző. Kissé vastagabb mintáknál ennek járulékát 
csak dekonvolúcióval határozhatjuk meg a mért spektrumból. Az egyszeres szórás energia szerinti eloszlását 
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      (3.61) 

adja, ahol I  a bombázó mintaáram, I0  a vesztség nélküli összetevő, t  a minta vastagsága és na  a 
térfogategységenkénti atomok száma. A közelítő egyenlőséget az teszi lehetővé (3.61)-ben, hogy vékony mintákban és 
nagy energiákon az elektronok nagy része energiaveszteség nélkül halad tovább. Adott (spektrométer belépő 
apertúrának megfelelő) szögig integrálva az egyszeresen szórt intenzitás 

 ( ) ( )I I n t I n ta a1 0= ⋅ ⋅ ⋅ ≅ ⋅ ⋅ ⋅σ β σ β       (3.62) 

Látható, hogy a szórási hatáskeresztmetszet ismeretében a mintavastagság kísérletileg meghatározható. Ha a 
többszörös szórásról feltesszük, hogy az egyes szórások függetlenek, eloszlásuk Poissson eloszlás lesz: 

 P
I
I n

t t
n

n
n

= =






 ⋅






 ⋅

−







1
!

exp
λ λ

       (3.63) 

ahol λ a szabad úthossz. A szóródás nélküli (n=0) és egyszeresen szórt (n=1) valószínűséget összehasonlítva: 

 ( )1
λ

σ β= ⋅na           (3.64) 

Tudatában kell azonban lennünk, hogy a véges spektrométer apertúra miatt az egyre szélesebb szögeloszlással 
jellemzett többszörös szórások a mért spektrumban alulreprezentáltak. A minta lokális vastagságának egyenetlenségei is 
(3.63) sérülését okozzák. A szóródás nélküli, egyszeres és kétszeres szórásokra számolt valószínűségek 
mintavastagság-függését hasonlítja össze a 3.9 ábra a rugalmas csúcs valamint az első és második plazmon csúcs 
intenzitásának kísérletileg megfigyelt vastagságfüggését ábrázolva. Az egyezés nagyon jó. 

 
3.9 ábra A nullad-, első- és másodrendű plazmon szórás járuléka a/ számított b/ mért értékek.  

Vastag mintáknál (t λ>10) a sokszoros szórások következtében nem láthatóak az elkülönült csúcsok, csak egy 
széles, ú.n. Landau-eloszlás. Ennek maximális energiája néhány száz eV körül van, értéke a mintavastagsággal arányos. 
A szóródott elektronok mért energia-eloszlásának változása a minta vastagságával látható a 3.10 ábrán. 



LJ: AEM 5. Fejezet  p. 104 / 174 

  



LJ: AEM 5. Fejezet  p. 105 / 174 

 

3.10 ábra Al mintán áthaladó elektronok energiaveszteségi 
spektrumának alacsony energiás szakasza. a/ vékony b/ 
közepesen vastag és c/ vastag réteg.  

Belső héjak gerjesztése 
A belső héjak kötési energiája néhány száz eV-tól néhányszor tíz keV-ig terjed. (Ez a röntgen sugárzás 

energiatartománya.) Következésképpen ezen héjak lokalizáltak, kollektív hatások nem jellemzőek rájuk. Ezért ekkora 
energiaátadásoknál az atom válaszát atomi modellekből számolhatjuk. 

ÁLTALÁNOSÍTOTT OSZCILLÁTOR-ERŐSSÉG 

A Bethe-elmélet kulcsmennyiségének, az általánosított oszcillátor-erősségnek a számításához a belső héjakra 
jellemző kezdő és végállapotok állapotfüggvényét kell meghatározni. 

A HIDROGÉNSZERŰ MODELL 

A sokelektronos atomokra a hidrogénszerű közelítés túl durvának tűnhetne. A tapasztalat szerint azonban ez az 
egyszerűen (analitikusan) számítható közelítés a tapasztalattal elég jól egyező értékeket szolgáltat a K-héjak 
ionizációjára. A hullámfüggvényt a Schrödinger-egyenlet 
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megoldásából nyerjük. Et az atomi elektron teljes (mozgási + elektrosztatikus) energiáját jelöli. A többi atomi 
elektron hatását Slater nyomán mint effektív árnyékolást vesszük figyelembe. A mag (árnyékolt) töltése így Zs=Z-0.3 a 
K héjra és Zs=Z-(2*0.85)-(7*0.35) az L héj esetén. A kijjebb fekvő (azaz nagyobb főkvantumszámú) héjakat mint az Ek 
kötési energiát Es értékkel csökkentő gömbszimmetrikus töltésfelhőt vesszük figyelembe 

 E Z R Ek s s= ⋅ −2          (3.66) 

 
3.11 ábra A K héj ionizációjára hidrogénszerű modellel számolt Bethe felület. Az általánosított oszcillátor 
erősség az EK ionizációs küszöbenergia alatt zérus.  

Ezekkel a Schrödinger egyenlet: 
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Minthogy a gyors elektron energiavesztesége a kiütött atomi elektron kötési és mozgási energiájára fordítódik 
(Et=E-Ek) 
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Ez a hidrogénszerű atom Schrödinger-egyenlete. A bevett módszerekkel ebből meghatározható az általánosított 
oszcillátor-erősség, amit a szórási vektorral és energiaveszteséggel kapcsolatos 
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dimenziótlan mennyiségek bevezetésével a K héjakra, ionizációt előidéző E Z Rs> ⋅2  energiákra 
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3.12 ábra A differenciális általánosított oszcillátor-erősség mint az impulzusátadás függvénye. A szén K héjára 
Hartree-Slater modellel számolt értékek paraméterezése a K-él küszöbenergiája feletti többlet energiát jelzi. 
100 kV.  

formára hozhatunk. A 3.11 ábra ennek formáját szemlélteti K héj ionizációja esetén. Hasonló összefüggések 
vezethető le az L héjakra is, annak alkalmazhatósága azonban korlátozott (csak empirikus korrekciós tényezők 
beiktatásával ad a kísérletekkel egyező eredményt). 

Bizonyos szempontból jobban láthatóak az összefüggések, ha az állandó energiás metszeteket ábrázoljuk (3.12 
ábra). 

HARTREE-SLATER MÓDSZER 

A Schrödinger-egyenlet iteratív, önkonzisztens módszerrel történő megoldásával a legtöbb atomra már 
meghatározták a pontosabb hullámfüggvényeket is. A Hartree-Slater módszer, az atomon belüli gömbszimmetria 
feltételezésével egyszerűsített változata a Hartree-Fock féle önkonzisztens módszernek. Így elég a hullámfüggvény 
radiális komponensét meghatározni. Az alapállapotra ez táblázatosan hozzáférhető. A ("kontinuum állapotba") 
gerjesztett állapotok radiális eloszlását a 
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egyenletből határozhatjuk meg, ahol l '  a kontinuum végállapot impulzusmomentum kvantumszáma, Et pedig a 
kontinuum állapot teljes energiája. Az elektron kicserélődés hatása csak a 

 ( )V rx = − ⋅
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1 3

π
ρ         (3.72) 

közelítéssel építhető be a centrális térbe. Az átmeneti mátrixelem a ( )J q rλ ⋅  Bessel-függvények felhasználásával 
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alakba írható, ahol a szögkoordináta szerinti integrálást a Wigner 3-j mátrix jelöli. Az általánosított oszcillátor-

erősség (3.73)-ből az összes (az egyes l '  kvantumszámoknak megfelelő) parciális hullámra való összegzéssel nyerhető. 

RÖNTGENES MÉRÉSEKKEL VALÓ ÖSSZEVETÉS 

A 3.11 ábrán  bemutatott Bethe-felület lényegében a differenciális hatáskeresztmetszet szög és energiafüggésével 
kapcsolatos. Látható, hogy közvetlenül az ionizációs energia feletti energiákon az eloszlás a minimális impulzusátadás, 
azaz az előre-szórás körül csúcsosodik. Ez az atomtól távol haladó elektronok hatását írja le. A nagy impulzusátadás (az 
atomhoz közel haladó gyors elektron) tartományában az intenzitás az ú.n. Bethe-hegyvonulatba ("Bethe ridge") 
koncentrálódik. Ennek helyét a 
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vagy a vele azonos 
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összefüggés adja. Nem relativisztikus energiákra és kis szórási szögekre θ θ1 0 2≅ ≅ ⋅E E E . 

A minimális qmin körül (dipól tartomány) állandó q esetén a belső héjaknak az optikai oszcillátor-erősséghez 

szolgáltatott járulékát ( ( )df E dE0, ) adja az általánosított oszcillátorerősség. Ez a σ0 röntgenes fotoabszorpciós 
hatáskeresztmetszettel való közvetlen összehasonlítást tesz lehetővé. 
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ahol ( )df dE '  a kevésbé kötött héjak járuléka és C=1.09*10-20 m2eV. A röntgenes mérések is ugyanazt mutatják 
mint az EELS eredmények. A hidrogénszerű közelítés csak a K héjakra jó. Az L héjakra jelentős eltérések 
tapasztalhatók. A Hartree-Slater közelítés azon L héjakra ad jó eredményt ahol a diszkrét állapotokba gerjesztés hatása 
nem jelentős. 

Nagy impulzusátadásnál a q=const. felület a Bethe-vonulatot metszi. Ebből a nagyszögű szórásnál mért széles 
csúcsból (ami a Compton-szórás megfelelője) az atomi elektronok impulzus-eloszlására következtethetünk. 

IONIZÁCIÓS HATÁSKERESZTMETSZETEK 

Az energia szerinti differenciális hatáskeresztmetszetet a (3.35)-el megadott kétszeresen differenciális 
hatáskeresztmetszet integrálásával kapjuk. Célszerű ezt változó-transzformációval (a (3.18) differenciálásának 
felhasználásával) elvégezni: 
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3.13 ábra A szén K héjára hidrogénszerű modellel számolt (energia szerinti) differenciális szórási 
hatáskeresztmetszet az energiaveszteség függvényében. Az egyes görbék különböző gyűjtési szögnek (azaz 
spektrométer belépő apertúrának) felelnek meg.  

Ekkor az integrálás határait (3.20) és (3.22) segítségével nyerjük: 
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      (3.78) 

A 3.13 ábra szén mintára mutatja ezen energia-differenciális hatáskeresztmetszetet logaritmikus skálán. Látható, 
hogy egy-egy energia tartományban jó közelítéssel 

 
d
dE

E sσ
∝ −           (3.79) 

Ha elég nagy β  gyűjtési szöget használunk, hogy a belső héjon szóródások többségét detektáljuk, az s 
hatványkitevő értéke 3 körül van közvetlenül az ionizációs él felett és 2-re csökken ha messze eltávolodunk attól 
felfelé. 

Kellően vékony mintánál, ahol a veszteségi spektrumban elhanyagolható a többszörös szórás, a belső héjak 
járulékából származó ( )J Ek

1 β ,  

 ( ) ( )J E N I
d
dEk t

1 β β
σ

, ≅ ⋅ ⋅         (3.80) 

szerint kapcsolódik a differenciális hatáskeresztmetszethez, ahol N az atomok felületegységenkénti száma, ( )I t β  
pedig a gyűjtési apertúrán áthaladt teljes intenzitás. 
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PARCIÁLIS HATÁSKERESZTMETSZET 

Mennyiségi összetétel-meghatározáshoz az EELS-ben a belső héj okozta veszteséget integráljuk az ionizációs él 
felett egy ∆  intervallumban. Ha a többszörös szórások elhanyagolhatóak, az integrált intenzitás 

 ( ) ( ) ( )I N Ik t k
1 β β σ β, ,∆ ∆≅ ⋅ ⋅        (3.81) 

ahol a parciális hatáskeresztmetszetet 

 ( )σ β
σ

k
E

E d
dE

dE
k

k

,∆
∆

= ⋅
+

∫         (3.82) 

definiálja. A gyűjtési szög növelésével a parciális hatáskeresztmetszet (mint β  függvénye) telítésbe megy, mivel 
df dE  gyorsan lecseng a Bethe-vonulat után. 

INTEGRÁLIS ÉS TELJES HATÁSKERESZTMETSZET 

Ha a differenciális hatáskeresztmetszetet kellően nagy ∆  intervallumban integráljuk, megkapjuk a β  szögön belüli 
szóródások integrális hatáskeresztmetszetét. Ha β  kisebb, mint a Bethe-vonulat szöge ( θ θ1 2≅ ⋅ E ), akkor az 
integrális hatáskeresztmetszet jól közelíthető a 

 ( ) ( )[ ]σ β π β θk k Ea
R
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ln      (3.83) 

formulával, ahol az átlagos energiaveszteséget 
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        (3.84) 

definiálja és θ γE E T= ⋅ ⋅2 . Az f k  mennyiség (3.83)-ban a dipól oszcillátor-erősség, amelyet K héjra 

f Zk ≅ −21 27.  közelíthetünk és ugyancsak K héjra E Ek≅ ⋅15.  a tipikus érték. 

Ha a teljes szórási szögre (β π= ) számoljuk az integrális hatáskeresztmetszetet, a teljes hatáskeresztmetszetet 
kapjuk. Ez a mennyiség a lényeges a röntgen mikroanalízisben az ionizációk számításánál, mivel ott nem érdekes, hogy 
az ionizációt kiváltó elektron milyen irányban haladt tovább és mekkora energiát veszített. K héjra közelítőleg 
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ahol Nk a héjbeli elektronok száma (K-héjra = 2) és b f Nk k k≅  valamint c E Ek k≅ ⋅4 . A kísérleti adatoknak 
az ú.n. Fano-ábrán való feltüntetésével (ahol T k⋅ σ  ábrázoljuk ( )ln T  függvényében) a lineáristól való eltérés a Bethe-
elmélet alkalmazásának határait jelzi (pl. túl kis bombázó elektron energiánál). Erről részletesebben a tömb anyagok 
mikroanalízisét tárgyaló SEM jegyzetben esik szó. 

Elektron energia veszteségi spektroszkópia (EELS) 

Az EELS spektrum összetevői, információ-tartalmuk 
A röntgen mikroanalízissel illetve Auger elektron spektroszkópiával ellentétben (amik a gerjesztett atom 

alacsonyabb energiaállapotba való visszatéréséhez kapcsolódó jeleket detektálják) az EELS az elsődleges folyamatot, 
az atomok (minta) gerjesztését, ionizációját tanulmányozza. Ugyanis, amint az 1.4 sematikus ábrán látható, EELS-el a 
mintán áthaladó elektronok energia-eloszlását mérjük. A bombázó elektron energiavesztesége pedig azonos a minta 
energia-felvételével (gerjesztésével). Az EELS spektrum megértéséhez szükségünk van az elektronok szóródásairól 
tanultakra. A 4.1 ábra néhány jelentős szóródási folyamat jellemző szögeloszlását mutatja, illetve azt szemlélteti, 
hogyan jelennek meg ezek az eloszlások az AEM-ben látott diffrakciós képben. 
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4.1 ábra Az egyes szórási folyamatok szögfüggésének sematikus összehasonlítása. Látható, hogy a rugalmatlan szórás 
főleg kis szögtartományban koncentrálódik. A legnagyobb szögekre a fonon szórás dominál, ez adja a rugalmas Bragg 
maximumok között “egyenletesen” elkent hátteret.  

Az EELS spektrumot a (készülék paraméterekkel változtatható) β  gyűjtési szögön belül szóródott elektronok 
detektálásával és energia szerinti osztályozásával kapjuk. Ezért származtattuk az elektron szórási fejezetben a szórási 
keresztmetszeteknek β  szögig integrált változatait is. Minthogy a rugalmatlan szórási hatáskeresztmetszetek 
meredeken zuhannak az energia(veszteség) függvényében, a (pl. 0-2 keV energiatartományban) mért veszteségi 
spektrumban az intenzitás kb. 8-9 nagyságrendet változik. Következésképpen lineáris skálán jóformán csak a zérus 
veszteségű csúcsot láthatjuk. Ezért szokás az EELS spektrumot logaritmikus skálán bemutatni. A 4.2 ábra ilyen 
spektrumot szemléltet (korlátozott energiatartományra). 
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4.2 ábra TiC-on mért energiaveszteségi spektrum. A korlátozott energia tartomány ellenére 5 nagyságrendet 
fog át az intenzitás.  

Jól látható, hogy a főbb szóródási típusok járulékai mind energiában mind intenzitásban jól elkülönülnek. A 
veszteség nélküli (rugalmas) csúcs tartalmazza a fonon szórások járulékát is. A kis veszteségű tartomány (kb. 5-50 eV) 
a vegyérték (illetve vezetési) sáv gerjesztéseinek felel meg. Mint a szórásoknál tárgyaltuk, itt főleg a kollektív 
gerjesztések (plazmonok) a legjelentősebbek, bár az egyelektron gerjesztések hatása sem jelentéktelen. Az ettől (kb. 
50 eV) nagyobb energiaveszteségek tartománya az erősen kötött (jól lokalizált) belső elektronhéjak gerjesztéséből 
(illetve ionizációjából) adódik. Itt az egyes atomi elektronhéjak járuléka nem csúcsok, hanem élek formájában jelenik 
meg, amint azt a 4.3 ábra szemlélteti. 

 

 
4.3 ábra Az energiaveszteségi spektrum összetevőinek sematikus ábrázolása. A veszteség nélküli (rugalmas) csúcs után 
látható a plazmon csúcs. A nagyobb energiáknál megjelenő karakterisztikus élek csak a függőleges skála kinagyításával 
láthatóak. A karakterisztikus élek felfutási szakaszában ionizációs él előtti szerkezet, utána pedig ionizációs él utáni 
finomszerkezet figyelhető meg. Ez utóbbi közeli (kb. 50 eV az él felett) és távoli (kb. 200 eV-ig) tartományra osztható.  

Látható, hogy az élnek finom szerkezete is van. A küszöbenergiához közel (<50 eV) az ú.n. élközeli finomszerkezet 
(ELNES) a Fermi-szint feletti (üres) állapotsűrűségekről hordoz információt, hasonlóan a röntgen abszorpciós 
spektrumban megfigyelt finom szerkezethez (XANES). A távolabbi (50 eV - kb. 200 eV) kiterjedt energiaveszteségi 
finomszerkezet (EXELFS) tartomány, ami a röntgen abszorpcióbeli EXAFS megfelelője, a szilárdtestbeli környezetről 
szolgáltat adatokat. A 4.1 táblázat az EELS spektrumból nyerhető információk fajtáiról nyújt áttekintést néhány 
eligazító megjegyzés kíséretében. 

 

4.1 Táblázat: a transzmissziós EELS analitikai lehetőségei  
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Fizikai jellemző Spektrum tartomány Előnyök Korlátok 

Vastagság Teljes spektrum Egyszerű mérés PEELS-el nehéz a 
teljes tartomány mérése 

Elektron-sűrűség Plazmon (kis 
veszteség) 

Fázis azonosítás, 
elektromos tulajdonságok 

Nem atom-specifikus 

Csatolt állapotsűrűség Kis veszteség Optikai mérésekkel 
összehasonlítás 

SSD kell hozzá, 
hosszadalmas 

Felületi állapotok, határ 
szerkezet 

Kis veszteség Lokalizált felületi 
sajátságok 

Értelmezés a 
dielektromos függvény 
számítását igényli 

Elemi koncentrációk Belső héj vesztség Egyszerű értelmezés Elég magas detektálási 
határ, etalon 

Atomi környezet 
szimmetriája, kötéshossz 

Belső héj - ELNES Ujjlenyomat, röntgen 
abszorpcióval hasonlítás 

Elméleti modell kell 

Radiális 
eloszlásfüggvény 

Belső héj - EXELFS Pontos, atomi 
környezet-specifikus 
szerkezeti információ 

Jól elkülönülő élek és 
nagy statisztikus pontosság 
kell 

Alapállapot 
impulzusmomentum nagy 
q-nál 

Compton profil Kötési információ Gyenge jel 

Anizotróp 
állapotsűrűség Betöltöttség 

Kis és nagy veszteség Egyedi 
információforrás 

Kötött kísérleti 
feltételek 

Jelen jegyzetben e sok lehetőség közül főleg a hagyományos értelemben vett mikroanalízis lehetőségére 
összpontosítunk: az elem összetevők azonosítására illetve mennyiségük meghatározására, valamint az ehhez 
kapcsolódó kérdésekre (térbeli felbontás stb.). 

Minthogy az egyes élek detektálhatósága illetve a mennyiségi analízis számításainak pontossága erősen eltérő az 
egyes éltípusokra, ezért ismernünk kell a főbb éltípusokat, amelyeket a 4.4 ábra szemléltet. 

A hidrogénszerű számításokkal jól egyező meredek él főleg a könnyű elemek K vonalaira jellemző.  Az L és M 
vonalak jelentős részénél a potenciális energiában (az impulzusmomentumnak megfelelő) centrifugális tag (lásd 3.71 
egyenlet) miatt az él "késleltetett", legömbölyített. Ha a belső héjon üres állapotok vannak jelen (átmeneti fémek L23 éle 
illetve a Lantanidák M45 éle), azokba jól meghatározott energiaveszteséget okozó diszkrét átmenet lehetséges, ez 
okozza az ú.n. "fehér vonalat". Ennek jól lokalizált intenzitása érzékeny detektálást tesz lehetővé, ugyanakkor az 
elméleti számítások nem tudják még elég pontosan modellezni. Az alacsony energiaveszteségi tartományban megjelenő 
élek gyakran inkább plazmon csúcsra emlékeztető alakúak mint igazi élek. 
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4.4 ábra A jellemző éltípusok egy-egy példája: Si K 
egyszerű hidrogénszerű él; Cu L késleltetett, lekerekedett 
él; La M fehér vonalak.  

Az EELS berendezés, a spektrum detektálása 

Mágneses szektor spektrométer 
Minthogy a korábbiakban megismerkedtünk a mikroszkóppal, itt most csak az EELS-hez használatos elektron 

spektrométer főbb sajátságaiból adunk rövid ízelítőt. A részletekbe terjedelmi korlátok miatt nem bocsátkozhatunk. 
Minthogy a kereskedelmi forgalomban kapható, s így leggyakrabban alkalmazott, energiaveszteségi spektrométerek 
(mind a soros, mind a párhuzamos változat) mágneses prizmán alapulnak, így csak ezzel ismerkedünk itt meg. Az 
energia-szűréses kép (illetve diffrakció) készítéséhez használatos eszközök (Henry-Castaing szűrő illetve Omega szűrő) 
megértéséhez is a mágneses prizma (mint alap elem) ismerete szükséges. Ennek geometriáját és főbb paramétereit 
mutatja a 4.5 ábra. 

Ezen eszköznek háromféle hatása van az elektronokra: irány-eltérítés, energia szerinti szétválasztás (diszperzió) 
illetve fókuszálás. A spektrométer elsőrendű sajátságai a különböző irányokba való fókuszálás illetve diszperzió. Az 
ettől való eltéréseket tárgyalják a magasabb rendű hibákat illetve torzulásokat részletező számítások. Ha a magfizikában 
megszokott koordináta rendszert alkalmazzuk az elektronra, az y-tengely a mágneses térrel ellentétes irányú, a z-
tengely pedig az elektron mozgásirányába mutat. Más szóval a koordináta rendszer az elektron pályája mentén az 
elektronnal együtt fordul. Ha a mágneses tér eloszlása ismert, az elektronra felírt mozgásegyenletből az elsőrendű 
tulajdonságok számolhatók. Ha közelítésként a mágnesen belül homogén teret tételezünk fel ami a mágnes éleinél 
meredeken levág (SCOFF= "sharp cut-off fringing field" közelítés), akkor a 4.5 ábra jelöléseinek felhasználásával a 
térirányra merőleges irányban (radiálisan) a fókusztávolság: 

 
( ) ( )1 2

f Rx
=

−tan tanφ ε
        (4.1) 

a mágneses tér irányában (axiálisan) pedig 

 
( )1

f Ry
=

tan ε
          (4.2) 
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4.5 ábra A mágneses prizma fókuszáló és energia szerint szétválasztó (diszperzív) sajátosságai. A koordináta rendszer 
választása sajátos: a z tengely mindig a veszteség nélküli elektronok mozgási irányának felel meg (ez az optikai 
tengely). Az x tengely merőleges a mozgásirányra, ez a radiális irány (“kifelé” mutat). Értelem szerint a z és x irány 
együtt fordul az elektronokkal amikor azok a mágneses prizmában 90 °-al eltérülnek. Az y tengely pedig az előző 
kettőre merőleges, jobbforgású rendszert alkot. Az a/ ábrán szaggatott vonal jelzi, hogy az energiaveszteséget 
szenvedett elektronokat a prizma az x-z síkban máshova fókuszálja, mint a veszteség nélkülieket (folytonos vonal). Az 
y-z síkbeli fókuszálást ábrázolja a b/ ábra.  

Mindkét esetben  feltettük, hogy a sugár és a mágnes éle közti szög azonos a belépő és kilépő sugárra 
(ε ε ε1 2= = ). Minthogy a két fókusztávolság ellenkező előjellel változik ε  változtatására, ennek helyes 
megválasztásával elérhető, hogy a spektrométer mindkét irányban azonos távolságra fókuszáljon, azaz kétszeresen 
fókuszáló ("double focusing spectrometer") legyen. Kényelmi okokból φ = °90 -os eltérítést szoktak alkalmazni és az 
u tárgytávolságot is a mikroszkóp geometriája szabja meg. Aszimmetrikus elrendezéssel ekkor is elérhető a kétszeres 
fókuszálás. Ekkor a v v vx y= =   képtávolság 
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       (4.3) 

az energia szerinti elkülönítésre jellemző diszperziós képesség ("dispersive power") pedig 
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     (4.4) 

Minthogy a spektrométer kezelhető mérete R=10-20 cm határt szab, D = néhány µm/eV E0=100 keV-re. Magasabb 
rendben végzett számolások megmutatják, hogy a diszperziós sík enyhén dől és görbül. A magasabb rendű hibák és 
torzulások egy része a mágnes éleinek legömbölyítésével csökkenthető. A vizsgálható energiatartomány kalibrált 
eltolására (így kiterjesztésére) az elektronok a mágnes belsejében egy elektromosan elszigetelt csőben ("drift tube") 
haladnak, amelyre ismert feszültséget kapcsolnak. Ennek belső átmérője korlátozza, hogy adott energiaveszteség és 
energia-felbontás mellett a spektrométer mekkora szögtartományból képes elektronokat fogadni. Ezen szögtartomány 
korlátozásával (apertúra) az energia-felbontás javítható a gyűjtési hatásfok rovására. 
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Mikroszkóp-spektrométer csatolás 
CTEM 

A fenti spektrométer úgy csatlakoztatható a hagyományos TEM-hez, hogy azon nem kell lényeges átalakítást 
végezni, eredeti funkciói nem sérülnek. A vetítő lencse illetve a megfigyelő ernyő után a mikroszkóp aljához csatolják a 
spektrométert. A spektrométer tárgysíkja a vetítő lencse "crossover"-e, ami fix távolságban van az ernyőtől. Így a 
spektrométer beállítását nem kell változtatni a mikroszkóp üzemmód váltásainál. A 4.6 ábra szemlélteti a 
sugármeneteket a TEM kép, illetve diffrakciós üzemmódjainál. 

 
4.6 ábra A TEM optikájának a spektrométerhez csatolása képi illetve diffrakciós üzemmódban. A jelölt síkok: 
minta (S), objektív lencse (O), közbülső lencse (I), vetítő lencse (P), TEM képernyő (VS) és a spektrométer fix 
tárgysíkja (SO). A sugármenetet korlátozó apertúrák: objektív apertúra (OA), területhatároló diffrakciós 
apertúra (SAD) és a spektrométer belépő nyílása (SEA). (Képi üzemmódban diffrakciós csatolás van; és 
fordítva.)  

Mindegyik üzemmódban igaz, hogy a spektrométer tárgysíkjában lévő pont-elkenődés illetve a spektrométer 
leképezési hibái a mért energia(veszteség) bizonytalanságát okozzák, rontják az energia szerinti felbontást. A tárgysík-
béli d átmérőjű folt a spektrométer tárgysíkjában M d⋅ , ahol M a nagyítás. Ezért 
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        (4.5) 

ahol a második tag a spektrométer n-ed rendű leképezési hibájából származik, γ  a spektrométer belépési szöge, D 
pedig a spektrométer diszperziós képessége. A TEM (a minta és a spektrométer között elhelyezkedő) lencséi 
használhatóak d és γ  változtatására, így az energia szerinti felbontás optimalizálására. 

Nem csak a spektrométernek vannak leképezési hibái, hanem a TEM (minta és spektrométer közé eső) lencséinek 
is. Ezek következtében: 

1/ Kissé kiszélesedik a folt a spektrométer tárgysíkjában és csökken az energia szerinti felbontás. Általában nem 
jelentős hatás. 

2/ A spektrométer belépő apertúrájának (SEA) síkjában a pont egy elkent koronggá szélesedik. Ha ennek mérete 
meghaladja az apertúra méretét, a gyűjtési hatásfok csökken. 

3/ A vizsgált területet meghatározó apertúra (SAD vagy SEA) a gömbi és színhiba okozta kiszélesedés a minta 
síkjára visszavetítve a térbeli felbontás romlását okozza. 

Vizsgáljuk most e hatásokat az egyes üzemmódokban. 
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TEM KÉP ÜZEMMÓD 

Amikor az ernyőn kép lenne megfigyelhető, a projector crossover (s így a spektrométer tárgysíkja) a diffrakciós 
mintázatot tartalmazza, ezért ilyenkor a mikroszkóp "diffrakció-csatolt" a spektrométerhez. Az objektív apertúrával 
korlátozható az a legnagyobb β szög, amelyben szóródott elektronok még a spektrométerbe léphetnek. A röntgen 
mikroanalízissel ellentétben, az EELS analízist nem zavarja a behelyezett objektív apertúra. Az analizálandó 
mintaterületet (az adott nagyítás mellet) a spektrométer belépő apertúrája határozza meg (ez kb. 1 mm és majdnem az 
ernyő síkjában van). Ebben az üzemmódban megközelíthetjük a STEM sugár-korlátozott térbeli felbontását a nagyítás 
növelésével (kis spektrométer belépő apertúrát használva). Adott gyűjtési szög mellett azonban az energia-felbontás a 
nagyítás függvénye, amint a 4.7 ábrán látható. 

 
4.7 ábra a/ Képi üzemmódban (diffrakciós csatolás) a TEM-en. b/ A spektrométer felbontása ∆E a (TEM képernyőre 
vonatkozó) nagyítás függvényében.  

Nagy gyűjtési szög mellett 3 eV-nál jobb felbontás akkor érhető el, ha az M nagyítás >5000. Minthogy a gömbi hiba 
a minta síkjában b Cs s= ⋅ β 3  (vagy Cs E⋅ θ 3 , amelyik kisebb) elkenődést okoz, ezért az objektívre Cs=2 mm véve, 
β =100 mrad esetén a hiba 2 µm, azaz ilyen üzemmódban nagy térbeli felbontás nem érhető el nagy gyűjtési szög 
mellet. Ha β =10 mrad, a hiba 2 nm, ami megfelelő a jó felbontású miroanalízishez. A színhiba viszont ennél jóval 
jelentősebb: C E Ec ⋅ ⋅β 0  (vagy C E Ec E⋅ ⋅θ 0  amelyik kisebb). E=1000 eV, E0=100 keV, Cc=2 mm és 

β =θE=5 mrad mellett bc=100 nm. Tehát belső héjak veszteségeinek vizsgálatánál ez a domináns. 

Amint a 4.8 ábráról látható, a gyűjtési hatásfok energia(veszteség)-függő csökkenése kétféle módon kerülhető el. 
Egyrészt, ha 

 ( )M r b Rc⋅ + < 0          (4.6) 

Ha R=1 mm, bc=100 nm és r>0, akkor M<104. A szükséges kis vizsgált területet (r) a megvilágított terület 
csökkentésével érhetjük el. Ez az ú.n. "nanoprobe" mód. Másrészt hasonló hatás érhető el sugár-érzékeny anyagoknál a 
megvilágított terület (c ábra szerinti) kiterjesztésével. Ekkor 

 ( )M r b Rc⋅ − > 0          (4.7) 

Ha R=1 mm, bc=100 nm és M=104 akkor r>200 nm, ami könnyen teljesíthető. Értelme csak akkor van ilyen 
analízisnek, ha a minta homogén ezen az r sugarú körön belül. 
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4.8 ábra Az elektron intenzitás eloszlása a spektrométer belépő nyílásánál a minta utáni lencsék színhibája nélkül 
(folytonos vonal) és színhiba jelenlétében (szaggatott vonal). A besatírozott területek azokat az elektronokat jelölik, 
amelyeket a színhiba következtében vág ki a spektrométer belépő nyílása.  

DIFFRAKCIÓS ÜZEMMÓD 

Az ernyőn diffrakciós ábra, a spektrométer tárgysíkjában a minta képe van, az elrendezés "kép-csatolt". Az 
analizálandó terület a határolt területű diffrakcióhoz használatos apertúrával választható ki vagy a megvilágított terület 
átmérőjének csökkentésével korlátozható. A térbeli felbontás egyik esetben sem közelíti meg a STEM-el elértet, de a 
spektrométer jóval nagyobb intenzitást kap, ami előnyös a gyenge karakterisztikus élek mennyiségi analízisénél. A 
spektrométer által látott legnagyobb β szórási szöget pedig a spektrométer apertúra mérete szabja meg. Az energia 
felbontás látható a 4.9 ábrán (adott analizálandó átmérő mellett) mint a kamera-hossz függvénye. 

 
4.9 ábra Diffrakciós üzemmódú (azaz képi csatolású) TEM. a spektrométer gyűjtési szögének (β) és 
energiafelbontásának (∆E) függése a (képernyő síkjára érvényes) kamera-hossztól.  

Látható, hogy ha 1 µm-nél kisebb területet akarunk analizálni, 10 cm-nél nagyobb kamera-hosszat kell használni. 
Mivel β-t a spektrométer apertúra korlátozza, a TEM minta utáni lencséinek színhibája miatt az elkenődés változik az 
energiával, azaz a diffrakciós minta a növekvő energiaveszteséggel fokozatosan elfókuszálódik. 

A közbülső (intermediate) lencse színhibája a diffrakciós foltok kiszélesedését okozza: 
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Hogy a gyűjtési hatásfok energia(veszteség)-függő csökkenését elkerüljük (lásd 4.8 e-f ábra) 

 α ⋅ + <L B Rc 0          (4.9) 

Mivel a legtöbb CTEM paraméter mellett az első tag elhanyagolható és β = R L0  

 d
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< ⋅ ⋅
2

0 β          (4.10) 

Ha β =5 mrad, f=2 mm, Ci=30 cm és E0/E=100, akkor (4.10)-ből d<6.7 µm ami könnyen teljesíthető akár a SAD 
apertúra, akár a kis sugárátmérő helyes megválasztásával. A centrálási hibák azonban itt problémákat okozhatnak. 

STEM ÜZEMMÓD 

A nyaláb erősen konvergens, a minta és spektrométer közötti lencséket pedig kikapcsoltuk (TEM/STEM) vagy nem 
is léteznek ("dedicated STEM"). Minthogy STEM üzemmódban a képernyőn diffrakciós ábra van, ez lényegében "kép-
csatolt" működés. A TEM diffrakciós üzemmódjától nem csak a sugár konvergencia különbözteti meg, hanem a kis 
foltátmérővel összefüggő jóval kisebb sugáráram is. A TEM diffrakciós üzemmódhoz hasonlóan, itt is a kamera-hossz 
és a spektrométer belépő apertúra mérete határozza meg az elérhető energia-felbontást. A minta az objektív lencse 
terébe merül, aminek mintán túlnyúló része ("post-field") a mintát elhagyó elektronok szögeloszlását összenyomja. Ez 
kedvező, mivel a nagyobb szögű szórási folyamatokból kilépő elektronok kisebb (spektrométer) belépési szöggel 
tanulmányozhatók, így a spektrométer leképezési hibái kevesebb torzítást okoznak, javul az energia szerinti felbontás. 
Csak ezen szögösszenyomás segítségével érhető el egyidejűleg jó energiafelbontás és jó gyűjtési hatásfok, ha többszáz 
eV-t meghaladó veszteségeket tanulmányozunk. 

Mindhárom üzemmódra igaz, hogy ha nincs szükség a legnagyobb energia-felbontásra, akkor célszerűbb nagy rések 
alkalmazásával a jel statisztikáját javítani. Pl. a felbontás lerontása 10-20 eV-ra nem változtatja meg lényegesen az 
ionizációs élek alakját és mért energiáját, ezért elemanalízisnél sokszor többet ér a nagyobb intenzitás választása, mint a 
nagyobb energia-felbontásé. 

Spektrum rögzítés 
Ma a spektrum rögzítésének kétféle módja használatos, a szerint, hogy az egyes energiaveszteségeknek megfelelő 

intenzitásokat egyidejűleg kezeljük, vagy sorban egymás után vizsgáljuk. 

SOROS EELS (SEELS) 

Ez a régebbi típusú megoldás. A spektrométer energiadiszperzív fókuszsíkjában egy rés helyezkedik el és csak az 
azon áthaladó elektronok érik el a detektort, amint az a 4.10 ábráról látható. 

A leggyakoribb detektor egy szcintillátor után helyezett fotoelektron sokszorozó (PMT). Ennek jele feszültség-
frekvencia átalakító közbeiktatásával digitálisan rögzíthető. Kis beütésszámnál az egyes feszültségimpulzusok 
egyedileg számolhatók. A sokszorozó saját zaja küszöbszint beállításával különíthető el. A sokcsatornás analizátor 
(MCA) fűrészjelének a drift-tube feszültségéhez, vagy pedig a gyorsító feszültséghez adásával változtatható, hogy 
melyik energiájú elektronok haladjanak át a résen. A rés szélessége változtatható. Jobb energiafelbontáshoz (1-2 eV) 
kisebb intenzitás tartozik, így a nagyobb energiaveszteségek (belső héjak) tanulmányozása szélesebb rést igényelhet, 
mivel a kisebb intenzitáshoz tartozó nagyobb statisztikus bizonytalanság tartozik. A nagy dinamikus tartomány miatt 
szükséges több szakaszban rögzíteni a spektrumot. A szakaszok közötti erősítés-váltás vagy a PMT érzékenységének 
szabályozásával vagy analógból elektronszámláló üzemmódra való áttéréssel valósítható meg. A rés tervezésének 
kritikus kérdése, hogy minél kevesebb szórt elektron léphessen a detektorba. 
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4.10 ábra Soros üzemű EELS. A mágneses prizma által (energiájuk szerint) különböző helyekre fókuszált elektronok 
közül egy rés választja ki, hogy mely energiájúak juthatnak a detektorba.  

PÁRHUZAMOS EELS (PEELS) 

A soros jelfeldolgozás hátránya, hogy a mérési idő nagy részében a teljes jel kb. 99%-át a spektrométer 
energiaválasztó apertúrája kitakarja, az a mérés számára elveszik. Ezt küszöböli ki az újabb párhuzamos 
spektrumrögzítés, aminél az energiadiszperzív síkbeli apertúrát eltávolítják és egy helyzetérzékeny detektor számolja, 
hogy mekkora eltérítéshez (azaz energiaveszteséghez) mekkora intenzitás tartozik. A 4.11 ábrán látható eszközben a 
helyzetérzékeny detektor akár fotodióda sor (photodiode array =PDA), akár egy töltéscsatolt dióda-sor (charge-coupled 
diode array = CCD) lehet. 

 

4.11 ábra Párhuzamos üzemű EELS. 
Az eltérő helyekre (pixelekre) érkező 
elektronokat a detektor külön-külön 
számlálja. A mágneses prizma a 
különböző energiájú elektronokat 
különböző szögben téríti el. A 
kvadrulpól lencse az egyes elektronok 
szögeltérülésének mértékét növeli 
meg. A drift-tube nullpont eltolást tesz 
lehetővé, mivel eltolással szabja meg, 
hogy melyik energia-tartománynak 
megfelelő elektronok érhhetik el a 
detektort.  

A detektor sugárkárosodásának elkerülésére közvetett detektálást használnak a kereskedelmi eszközökben. Egy 
szcintillátor ernyőben (pl. YAG egykristályban) az elektronok fotonokat váltanak ki, ezeket optikailag (pl. 
száloptikával) csatolják a helyzetérzékeny detektorhoz. Minthogy a diódák kb. 25 µm-re vannak egymástól, a mágneses 
prizma diszperziója pedig csak kb. 2 µm/eV, a spektrométer és a detektor közé elektronoptikai nagyítást kell iktatni. Ezt 
kvadrupol lencsékkel valósítják meg. 
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Közvetlenül a detektálás kezdete előtt minden diódát azonos feszültségre töltenek fel (5V). A detektálás alatt a 
dióda kisül, a leadott töltés arányos a diódát ért elektronfluxus idő szerinti integráljával. A detektálás végén a diódasort 
egy shift-register segítségével (sorban) kiolvassák, annak töltéstartalma az elektron intenzitást reprezentáló impulzusok 
formájában tárolódik. Ezt a jel-sort (a soros EELS-nél látotthoz hasonlóan) egy MCA-ban tárolják. 

A diódák nem csak a besugárzás következtében veszítenek töltést, hanem a termikus szivárgó áram miatt is. Ez 
megszabja, hogy a diódával milyen maximális ideig lehet gyűjteni (bejövő jel nélkül is kisül). Az egyes diódák szivárgó 
árama kissé eltérő, így ezt a spektrumfeldolgozásnál figyelembe kell venni (bejövő elektronsugár nélkül felvett 
"nullhiba" spektrum levonásával). 

Az egyes diódáknak nem csak a szivárgó árama tér el, hanem az érzékenysége is (beleértve a fénycsatolás nem 
egyforma tökéletlenségeit is). Ezt is korrekcióba vehetjük, ha egy széles, egyenletes megvilágítás mellett felvett 
"érzékenység spektrummal" normálunk. Alternatív megoldás a differenciális spektrumok használata, amint azt a 
spektrumfeldolgozásnál bemutatjuk. 

A dióda teljes kisülésének megfelelő telítési jel megszabja a detektálható legnagyobb jelet. A legkisebb detektálható 
jelet a szivárgási áram zaja, valamint a jel-elektronok statisztikus "sörét-zaja" szabja meg. A legnagyobb és legkisebb 
detektálható jelszint hányadosa a dinamikus tartomány. PEELS-nél ez ma 104. Mint láttuk, a mérendő EELS spektrum 
dinamikus tartománya kb. 108 ha 0 eV és kb. 2 keV közötti energiatartományt akarjuk rögzíteni. Ez csak több 
szakaszban lehetséges. Az egyes szakaszok közötti érzékenység eltérést az átlapoló részek összenormálásával vesszük 
figyelembe. Az eltérő intenzitású szakaszok spektrum-rögzítési körülményeit többféleképpen optimalizálhatjuk. 
Egyrészt a besugárzó áram változtatásával, másrészt különböző integrációs idők használatával. Harmadik megoldás, ha 
(a nagy intenzitású rész mérésekor) az egész spektrumot a diszperzió irányára merőlegesen részben "letoljuk" a dióda-
sorról, így csökkentve az effektív expozíciós időt. 

A dinamikus tartomány több (m darab) egymás után gyűjtött hasonló spektrum összeadásával is növelhető, 
minthogy a maximális jel m-el, míg a minimális jel m1/2-el nő. Túl nagy m esetén a jel elvész a kiolvasási zajban (más 
szóval az eszköz detektálási kvantum hatásfoka csökken elfogadhatatlanul), célszerű m<10 értéket választani úgy, hogy 
a maximális jel éppen csak a telítési szint alá essen. 

A PEELS ÉS SEELS ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

A PEELS előnye a (100-1000szer) nagyobb gyűjtési hatásfok. Következésképpen kisebb gyűjtési idő alatt érhető el 
ugyanaz a jel/zaj arány. Ez a minta sugárterhelését és szennyeződését csökkenti, a rövidebb idő alatti kisebb 
instabilitások (sugáreltolódások) miatt a térbeli felbontás határát javítja. Minthogy a soros EELS nagy 
energiaveszteségeknél csak nagy energia-határoló rés használatával tud elfogadható jel/zaj arányt elérni, a PEELS jobb 
energia-felbontást is nyújt a nagy veszteségek tartományában. 

Cserébe a PEELS készülék bonyolultabb, drágább. Minthogy a dinamikus tartománya korlátozott és szakaszonként 
kénytelen gyűjteni, ez csökkenti előnyét a soros változattal szemben. Az energia-szűrt képek készítésénél a soros 
EELS-el egyszerű csak a háttér extrapoláláshoz illetve élhez szükséges szakaszokat mérni. PEELS-el mindig ki kell 
olvasni a teljes dióda-sort, ez ugyancsak csökkenti a PEELS relatív előnyét. 

Félrevezető hatások; a kísérleti paraméterek megválasztása 

Spektrométer problémák 
A mért energiaveszteséget meghatározó apertúrán szóródhatnak elektronok és beléphetnek a detektorba. Ezt a 

"spektrométer hátteret" a minta nélkül rögzített spektrum normált változatának a mért spektrumból való levonásával 
korrigálhatjuk. (Nem azonos a diódák sötét áramából származó "detektor háttérrel".) 

A sötétáram és az érzékenység diódánkénti változását már fentebb tárgyaltuk. 

A detektor "utánvilágítása" figyelhető meg, ha a detektort erős sugárzás hatása (pl. a rugalmas csúcs mérése) után 
kis intenzitású mérésre használjuk. Ezt a dióda tökéletlen kiolvasása okozza. Elkerülésére várni kell egy kicsit az erős 
sugárhatás megszűnte után. 

Minta hatások 
A triviális töltődési illetve minta csúszási (drift) problémák az EELS mérést is megzavarják a többi vizsgálathoz 

hasonlóan. 

Kristályos anyagok analízise egy speciális problémát is felvet. A rugalmas szórás speciális irányokban az atomi 
oszlopokra, máskor pedig azok közé koncentrálja a bombázó elektron hullámot. A diffrakció tárgyalásánál a Bloch-
hullám képp ezt jól szemlélteti (lásd TEM jegyzet). Az elemi cella különböző részein koncentrálódó elektron 



LJ: AEM 5. Fejezet  p. 122 / 174 

intenzitásnak eltérő rugalmatlan kölcsönhatási valószínűségek felelnek meg. Az effektus hasonlatos a röntgen 
diffrakcióban ismert Borrmann hatáshoz. Ez azt jelenti, hogy kristályos minták különböző orientációihoz különböző 
ionizációs valószínűségek (következésképpen különböző EELS és EDS jelek) tartoznak. A mikroanalízisben ez nem 
kívánatos. (Az elemi cellán belüli atom-eloszlásokat tanulmányozó ALCHEMI módszer viszont éppen ezen alapul.) 
Elkerülésére a leképezés kinematikus körülményeire kell törekedni (távol dönteni minden erős Bragg reflexiótól a 
mintát). A STEM üzemmódban erősen konvergens sugár használata is csökkenti ezt a hatást. 

Minta károsodás, besugárzási dózis, szennyeződés 
A mintán áthaladó gyors elektron által átadott energia, mint láttuk, főleg a vegyérték elektronokat gerjeszti. Gyakran 

előfordul, főleg szerves mintákban, hogy a gerjesztett állapot lecsengésekor nem a gerjesztés előtti eredeti állapot áll 
helyre, hanem egy új elrendeződés válik stabillá, azaz a kémiai kötések visszafordíthatatlanul, véglegesen felszakadnak 
a gerjesztéssel. Ez a folyamat nyomon követhető az infravörös abszorpciós spektrumban illetve az EELS spektrumban a 
fokozatosan eltűnő finomszerkezet megfigyelésével. Egyes kristályos anyagokban a rendezettség megy tönkre a 
besugárzás hatására, ami a rácsfeloldású kép eltűnéséből illetve a diffrakciós ábra fokozatos elhalványulásából vehető 
észre. Az analitikai elektron mikroszkópban a kémiai roncsolódás egy másik fajtája, az ú.n. tömegveszteség jelenti a 
legnagyobb problémát. Ez tulajdonképpen (szelektív) porlódás eredménye. A gyors elektronnak az atom-magon való 
"rugalmas" szóródásakor véges valószínűséggel előfordulnak igen nagy szögű (≅180°-os) szóródások, ez a 
visszaszóródás. A visszaszóródásnál nagy (több eV) energiaátadás is lehetséges, ami elég lehet ahhoz, hogy a könnyű 
atomot eltávolítsa ("kiüsse") a minta felületéről. A porlódási sebesség (100 keV-en) szén atomok esetén 1 nm/s is lehet. 
Ezen tömegveszteség észlelhető ugyan a folytonos röntgen sugárzás (háttér) csökkenésével vagy a minta szórási 
képességének csökkenésével, illetve időnként a plazmon energia növekedésével is, de ezek nem elem-specifikusan 
jellemzik a folyamatot. A kis fluoreszcencia hozam (és térszög) miatt a könnyű elemek EDS detektálása általában nem 
elég érzékeny a sugár-érzékeny anyagok károsodásának nyomon követéséhez. Ezért a belső héjak ionizációjának 
EELS-el végzett vizsgálata a legérzékenyebb in-situ módszer annak követésére, hogy melyik (könnyű) elem összetevő 
milyen ütemben hagyja el a mintát. Ugyanazon minta területről egymás után többször veszünk fel EELS spektrumot (a 
vizsgálandó elem karakterisztikus éléről) és mindegyikre meghatározzuk, hogy hány atom kellett ezen jel keltéséhez. 
Így az integrális besugárzási idő függvényében megkapjuk a minta egyes atomi összetevőinek mennyiségét. 

A tapasztalat szerint (adott energiájú elektronokkal bombázott minta esetén) a sugárkárosodás a felületegységenként 
érkező elektronok számával, az ú.n. besugárzási dózissal (D) van összefüggésben. A dózist egyesek töltés/felület 
[C/cm2], mások elektron/felület [e/nm2] egységben adják meg. A besugárzó áram, illetve a megvilágított terület 
ismeretében az atomok számának időbeli csökkenése egyértelműen a dózis függvényében megadott 
tömegveszteségként is átírható. Ilyen mérési eredményt mutat a 4.12 ábra. 

 

4.12 ábra: A minta tömegvesztése a 
besugárzási dózis függvényében.  

Ha a károsodást okozó ütközések függetlenek lennének, exponenciális csökkenést várhatnánk. Azt a dózist, 
amelynek hatására a kezdeti atomszám 1/e=0.37-ed részére csökken, karakterisztikus dózisnak (De) nevezzük. Sugár-
érzékeny anyagok (pl. aminosavak) esetén 100 keV-re a kritikus dózis 0.01 C/cm2 = 600 e/nm2 körül lehet, ami nagyon 
erős korlátozás a teljes elviselhető besugárzásra, ami a terület-kiválasztás illetve analízis és / vagy kép készítés áramát 
és idejét együttesen korlátozza. Általában szervetlen anyagokra sok nagyságrenddel nagyobb a karakterisztikus dózis; 
kivétel pl. az alkáli halidok, ahol egy hatékony exciton mechanizmus tudja az iontörzseknek átadni az elektron 
gerjesztés energiáját. De pl. átmeneti fémek oxidjai, karbidjai, nitridjei is bomlanak, de csak kb. 104 C/cm2 felett. Más 
primer elektron energiára a várható dózis extrapolálásához abból indulhatunk ki, hogy De arányos a relativisztikus 
energiával. 

Minthogy a fenti korlát a felület-egységenkénti elektronok számával arányos, a mért jel pedig az összes 
elektronokéval, így sugár-érzékeny anyagokat csak nagyobb felület megvilágításával keltett jellel vizsgálhatunk, azaz 
az elérhető térbeli felbontás korlátozott. 
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Minthogy a porlódáshoz általában a minta belsejéből a felületére kell jutni az atomoknak, ha a térfogati diffúzió 
kicsi, ez megakadályozhatja a gyors tömegvesztést. Ilyen speciális esetben a minta nagy áramsűrűséggel való gyors 
besugárzása segíthet az analízis rövid idejére megőrizni a vizsgálandó összetételt. 

Szerves minták beágyazása, felületén vékony párologtatott védőréteg kialakítása segít a tömegveszteséget 
csökkenteni. 

A minta vizsgált felületének szennyeződése is a besugárzás függvénye. A szennyező rétegben végbemenő 
szóródások károsan növelik az EELS jel hátterét és a többszörös szórás járulékát. Az ultra nagy vákuumú minta 
környezet és a megfelelő tisztaságú minta kezelés a szennyezési problémát megszünteti, de ilyen 10-10-nél jobb vákuum 
csak kevés AEM mintaterében van meg (az ágyútér más kérdés). A helyes minta-hőmérséklet megválasztása 
lényegesen csökkenti a szennyezési problémát is. 

Minta-hőmérséklet 
Mivel alacsonyabb hőmérsékleten kisebb a diffúzió, a hőmérséklet csökkentésével a kritikus dózis nő, a minta 

jobban vizsgálható. A tapasztalat szerint azonban sok esetben a sugárkárosodás ugyanúgy bekövetkezik, csak az 
atomok nem tudnak elvándorolni a vizsgálat ideje alatt. A minta ismételt szobahőmérsékletre melegítésekor azonban az 
összetétel fokozatosan változni kezd. Következésképpen egy adott minta-részlet minden érdekes sajátságát egyszerre 
meg kell mérni és korábban vizsgált területre nem szabad visszatérni. 

A vizsgálatok szerint a legfőbb szennyeződési mechanizmus a szennyező atomok felületi diffúzióján alapul. A 
minta hűtésével ez a diffúzió nagyságrendekkel csökkenthető. Ezért tipikus, hogy AEM-ben (különösen EDS 
vizsgálatokhoz) a mintát hűtik. Ez azonban nagyon kényelmetlen, a mintacserék nehézsége miatt a méréseket lelassítja 
és a minta kúszását is nehezebb megakadályozni. Mivel a PEELS spektrum felvétele általában sokkal kevesebb időt 
igényel mint az EDS spektrumé, így itt a szennyeződés is kevésbé kritikus. A mintát kb. 100 °C körüli hőmérsékleten 
tartva viszont általában ki sem alakul a szennyezés, mert már a képződés előtt “lepárolog” a felületről. 

Optimális mintavastagság 
Mint a rugalmatlan elektron szórásoknál láttuk, a többszörös szórások relatív súlya alapvetően a minta vastagságától 

függ (4.14 egyenlet). Növekvő mintavastagságnál (ha t λ>1) az egyre nagyobb rendű (n) szórás súlya növekszik 

t n

λ






  miatt. A belső héjakon szóródás hatáskeresztmetszete kicsi, következésképpen a folyamat szabad úthossza nagy, 

így annak elhanyagolható a valószínűsége, hogy a mintán áthaladó elektron belső héjon szóródjon többször. Azonban a 
belső héjon szóródott elektron nagy valószínűséggel szenvedhet még néhány plazmon szórást is mielőtt elhagyná a 
mintát, mivel a plazmon szórás szabad úthossza kicsi (100 nm körüli). Ha az egyes szórási folyamatok függetlenek és 
mindegyiknek Lorentz-függvény alakú a szögeloszlása, a szórási folyamatok valószínűségei szorzódnak és a vastagabb 
mintán mért ionizációs él alakja az egyszeres szórásra jellemző élprofil és a kis veszteségű spektrum szakasz 
konvolúciója lesz. Ezt modellezi egyszerűen a 4.13 ábra delta függvény-szerű plazmon csúcsokat és hidrogénszerű szén 
K élet feltételezve. 
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4.13 ábra A többszörös 
plazmon szórásoknak a szén 
K héj számított él-profiljához 
járuló részesedése. Ideális 
élek összegzése az adott 
rendű szórás statisztikus 
súlyának megfelelően. Két 
különböző mintavastagság.  

Látható, hogy a plazmon szórások egyrészt elkenik az élet, csökkentve az integrálási ablakba eső járulékot, másrészt 
megnövelik a hátteret, ezzel csökkentve a jel/háttér arányt, a jel láthatóságát. A 4.14 ábra a jel láthatóságának 
csökkenését szemlélteti: 100 keV, BN mintán mért EELS. 
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4.14 ábra BN mintán mért EELS spektrum a minta egyre 
vastagabb helyein. A vastagsággal erősödő többszörös 
szórás csökkenti az él láthatóságát.  

A gyakorlatban t λ<1 tekinthető jól használható mintavastagságnak, ami elég komoly korlátozás. Az optimális 
mintavastagság még ennél is kisebb. Ennek becsléséhez vegyünk egy nem kristályos mintát, ahol rugalmas szabad 
úthossz definiálható. A hasznos jel (S) egyrészt arányos az atomok számával (minta vastagságával), másrészt a hasznos 
jelet mind a rugalmatlan plazmon szórás, mind a rugalmas szórás csökkenti. A hátteret (B) csak a rugalmas szórás 
csökkenti. Ezért 

( )S t
t t

i e
β

λ λ
, exp exp∆ ∝ ⋅

−
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   és ( )B t

t

e
β

λ
, exp∆ ∝ ⋅
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  (4.11) 

Mivel a jel/zaj: ( ) ( )= S Bβ β, ,∆ ∆ , ezért a jel/zaj illetve a jel/háttér arányok mintavastagság függése a 4.15 

ábrán látható, és az optimális vastagság ( )topt i e i e= ⋅ ⋅ +λ λ λ λ2 . Si-ra pl. topt=λi /3. 
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4.15 ábra A jel/háttér és a jel/zaj viszony változása a minta vastagságával. Az utóbbinak kb. a szabad úthossz 
harmadánál van optimuma.  

Mennyiségi összetétel-meghatározást végezve azt tapasztalták, hogy a legjobb eredmények t λ  kb. 0.1 esetén 
voltak elérhetők, ami még szigorúbb követelmény, extrém vékony (10 nm körüli) mintákat jelent. Valós spektrumnál 
azonban az említett "spektrométer háttér" csökkentheti a megfigyelt jel/háttér arányt (ha nincs megfelelően korrigálva), 
különösen a nagyon vékony (t λ<<1) mintáknál. 

Optimális primer energia 
Az előzőekben az optimális mintavastagságot a szabad úthosszhoz, λ-hoz viszonyítva adtuk meg. A nm-ben 

megadott szabad úthossz közelítően 
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0ln
        (4.12) 

szerint változik, ahol az átlagos energiaveszteség az E Z≅ ⋅7 6 0 36. .  szerint közelíthető az átlagos rendszámmal és 
T/E0 egységnyi (a primer elektron energiájának relativisztikus növekményét adó) tényező (E0<300 keV esetén). 
Látható, hogy EELS vizsgálathoz az elérhető legnagyobb gyorsító feszültség a legjobb, mert ez növeli a szabad 
úthosszat. 

A gyűjtési szög megválasztása 
A spektrométer csatolási módjainál láttuk a szöghatároló apertúra szerepét. A gyűjtési szög növelésével a jel nő. Ha 

feltesszük, hogy a zajt főleg az elektronok sörétzaja adja, akkor β  növelésével egyúttal a jel/zaj arány is javul. 
Azonban az él/háttér aránnyal más a helyzet. Mivel eltérő fizikai folyamatok eredményei, más az él és más a háttér 
szögleoszlása, amint azt a 4.16 ábra illusztrálja. 
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4.16 ábra Nagyon vékony szén mintán a 
K-héjnak (285 eV), illetve a háttérnek 
(230 és 270 eV) megfelelő 
energiaveszteségű elektronok 
szögeloszlása. (E0=80 keV.) Az eltérő 
szögeloszlás következménye, hogy kis 
apertúrával jobb jel/háttér arányt 
mérhetünk, de kis szögeknél a jel/zaj 
romlik. Az optimum: ≅ 10 mrad körül van. 

Közvetlenül az ionizációs küszöb felett a dipól feltételek teljesülnek és a belső héj ionizációjából származó 
intenzitás szögeloszlása 

 
dI
d Eθ

θ
θ θ

∝
+2 2          (4.13) 

alakú. A hátteret adó szórási folyamatban alacsonyabb energiánál fekvő héj gerjesztődik, nagyobb az energiaátadás, 
a dipól feltételek nem teljesülnek. A 4.16 ábrán látható egyszerű esetben (szén) a vegyérték elektronok gerjesztése adja 
a hátteret. Ennek szögeloszlása a Bethe-vonulat metszetének felel meg, néhányszor 10 mrad körül csúcsosodik. Látható 
a 4.16 ábráról, hogy minél kisebb β , annál nagyobb az él/háttér arány. Minthogy a többszörös szórások szögeloszlása 
szélesebb az egyszeres szórásénál, a szöghatároló apertúra kisebbre választása egyúttal a többszörös szórások súlyát is 
csökkenti. Az optimumot a jel/zaj illetve az él/háttér arányok közötti kompromisszum adja; ez tipikusan 10 mrad körül 
van. 

Az EELS spektrum feldolgozása 

Az egyszeres szórás járulékának származtatása a kis veszteségi tartományban 
Az optikai adatokkal való összevetés az egyszeres szórások járulékára igaz csak. Így ehhez először el kell 

különítenünk a többszörös szórások járulékát a mért kis-veszteségi spektrumból. Az itt alkalmazott megfontolásokra 
lesz szükségünk a karakterisztikus élek intenzitásának mérésénél is, ahol a pontos mennyiségi analízis szintén az 
egyszeres szórási összetevő elkülönítését igényli. 

FOURIER-LOG DEKONVOLÚCIÓ 

Ha feltesszük, hogy az egyes szórási események függetlenek, az n-ed rendű szórás In integrális intenzitására a 
Poisson eloszlás érvényes 
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exp

λ λ
       (4.14) 

ahol I a primer elektronok száma és Pn az n-szeres szórás valószínűsége, t a minta vastagsága, λ  pedig az 
integrálási energia-intervallumban jellemző rugalmatlan szórási folyamat szabad úthossza. Az n=0 felel meg a rugalmas 
csúcsnak I0-nak, amikor nincs rugalmatlan szórás. A mért spektrumban a rugalmas csúcs a készülék ∆E  energia-
felbontásának megfelelő (egységnyi területű) R(E) (spektrométer) válaszfüggvénnyel módosítva jelenik meg. 

 ( ) ( )Z E I R E= ⋅0          (4.15) 

Az egyszeres szórás (n=1) járuléka S(E) 
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ami a J(E) mért spektrumban (a készülék válasza miatt) mint a J1(E) kiszélesedett összetevő jelenik meg 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )J E R E S E R E E S E dE1 = ∗ ≡ − ⋅ ⋅
−∞

∞

∫ ' ' '      (4.17) 

ahol a * konvolúciót jelöl. A kétszeres szórás S(E)*S(E) alakú, de a konvolúciós függvény egységnyi területének 
megőrzése azt követeli, hogy ( ) ( ) ( ) ( )D E S E S E I= ∗ ⋅2 0!  legyen. Így a mért eloszlásban 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )J E R E D E R E S E S E I2
02= ∗ = ∗ ∗ ⋅!      (4.18) 

Hasonlóan a háromszoros szórás járuléka ( ) ( ) ( ) ( ) ( )T E S E S E S E I= ∗ ∗ ⋅3 0
2!  ami a mért spektrumban 

( ) ( ) ( )J E R E T E3 = ∗ -ként jelentkezik. Így a mindenféle rendű szórások eredőjeként a mért spektrum: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )J E Z E J E J E J E= + + + +1 2 3 ... 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]= ∗ ⋅ + + + +R E I E S E D E T E0 δ ...  
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ahol δ(E) a Dirac-delta függvény. Mindkét oldal Fourier-transzformáltját véve (mivel a konvolúció a Fourier-térben 
szorzásnak felel meg): 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )
( )

j z
s
I

s s
I

s s s
I

z
s
I

ν ν
ν ν ν ν ν ν

ν
ν

= ⋅ + +
⋅
⋅

+
⋅ ⋅
⋅

+







=









1

2 30 0 0
2

0! !
... exp   (4.20) 

ahol a kis betűs szimbólumok a megfelelő nagybetűs mennyiségek Fourier-együtthatóit jelölik. Mindkét oldal 
logaritmusát véve: 

 ( ) ( ) ( )[ ]s I j zν ν ν= ⋅0 ln         (4.21) 

Csábító, hogy inverz Fourier transzformációval (4.21)-ból meghatározzuk az ideális egyszeres szórási járulékot, 
amit a készülék felbontási korlátai sem terhelnek. Sajnos a valós spektrumokban törvényszerűen jelen levő zaj ezt nem 
teszi lehetővé. A zajmentes spektrum j(v) Fourier összetevői növekvő v -vel (ha nem is monoton, de) csökkennek. A 
mért spektrum nagyfrekvenciás összetevőiben a zaj dominál. Hasonlóan a rugalmas csúcs z(v) összetevőiben is, így 
ezekkel osztás zajerősítést eredményez. Ezért, ha inverz transzformációval "visszaállítjuk" a megjavított spektrumot, az 
elvész a zajban. Oka, hogy a készülék energiafelbontása által szabott információs határon túl akartuk javítani a 
spektrumot. Szerencsére ha megelégszünk a többszörös szórások járulékainak leválasztásával és nem akarunk felbontás 
javulást elérni, az inverz transzformáció elvégezhető, és a készülék válasz-függvényével kiszélesített J1(E) megkapható. 
Ennek módszerei csökkenő bonyolultsági (s vele együtt csökkenő pontossági) sorrendben: 

1/ Módosító függvény használata. Ha a Fourier együtthatókat egy g(v) módosító függvény-komponensekkel 
szorozzuk meg úgy, hogy az egyre nagyobb frekvenciákon a zajt egyre csökkentse, az inverz transzformáció 
G(E)*S(E) eredményez, ami egy olyan készülékkel mért egyszeres szórás eloszlásnak felel meg, amelynek 
energiafelbontását G(E) szabja meg. Célszerű ( ) ( ) ( )G E E= ⋅ ⋅ −1 2 2σ π σexp  Gauss-függvény 

választás, ahol a Gauss-függvény W = ⋅ ⋅2 2σ ln  félérték szélessége éppen a készülék valódi felbontás 
értéke (∆E ) legyen. Ezzel a Fourier-összetevők 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ][ ]j g s I j z1
0

2 2 2ν ν ν π σ ν ν ν= ⋅ = ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅exp ln     (4.22) 

alakúak lesznek, az inverz transzformáció pedig olyan egyszeres szórás eloszlást eredményez ami a készülékre 
jellemző felbontású, de szimmetrikus (az aszimmetrikus készülék torzításokat kiszűrtük). 

2/ A rugalmas csúccsal újra konvolválás. R(E)=Z(E) választással 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]j r s z j z1 ν ν ν ν ν ν= ⋅ = ⋅ ln       (4.23) 
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A mért spektrumban a rugalmas csúcs felett minden csatornát 0-vá teszünk, ebből határozzuk meg a ( )z ν  
Fourier-összetevőket. Még célszerűbb minta nélkül felvett rugalmas csúcs használata. 

3/ A rugalmas csúcs közelítése Gauss-függvénnyel. 

 ( ) ( ) ( )[ ] [ ]{ }j I j I1
0

2 2 2
0

2 2 2ν π σ ν ν π σ ν= ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ − + ⋅ ⋅exp ln ln    (4.24) 

Előnye, hogy nem kell újra mérni a rugalmas csúcsot. 
4/ A rugalmas csúcs közelítése delta-függvénnyel (a ( )j d ν  transzformált számítása előtt). 

 ( ) ( )[ ]j I j Id1
0 0ν ν≅ ⋅ ln         (4.25) 

Csak egyetlen oda-vissza transzformációt igényel, nincs zaj erősítés. Könnyű programozni, de felbontás javítási 
kísérletnek felel meg, a származtatott SSD hamis éles csúcsokat tartalmazhat. 

KÖZELÍTŐ MEGOLDÁS 

Ha a készülék okozta energia-szélesedéstől eltekintünk, a spektrum ( )I E0 ⋅ δ + P(E) ahol P(E) a kiszélesedés 
nélküli többszörös szórás eloszlása. Ezzel 

 ( ) ( ) ( ) ( )P E S E D E T E= + + +...       (4.26) 

Fourier összetevői: 
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Mindkét oldal invertálásával 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )S E P E P E P E I P E P E P E I= − ∗ ⋅ + ∗ ∗ ⋅ −2 30 0
2 ...  (4.28) 

Azaz az egyszeres szórás eloszlása az eredeti (rugalmas csúcsot nem tartalmazó) mért spektrum önmagával való 
konvolúcióiból álló logaritmikus sorral közelíthető. 

A dielektromos függvény meghatározása 
A szórási fejezetben láttuk a dielektromos függvény és az elektron energiaveszteség képzetes részének kapcsolatát. 

Az energiaveszteség valós részét a Kramers-Kronig analízis segítségével határozzuk meg a(z EELS mérésből kapott) 
képzetes részből. A teljes ( ) ( ) ( )ε ε εE E i E= + ⋅1 2  alakú dielektromos függvényből aztán egyéb optikai adatok, pl. 
az optikai abszorpciós együttható számolható. 

 ( ) ( )[ ]µ
π

ε ε εE
E

h c
=

⋅ ⋅
⋅

⋅ ⋅ + − ⋅
2

2 21
2

2
2 1 2

1

1 2
      (4.29) 

Ilyen módon a kb. 20 eV-ig terjedő energia tartomány (a plazmon veszteségi szakasz) a legérdekesebb, de a 
nagyobb energiaveszteségek is könnyen ugyanígy vizsgálhatók. Ez a látható és ultraibolya optikai valamint a lágy 
röntgen tartománynak felel meg. Ilyen módon egyetlen EELS spektrum mérése több optikai spektroszkópiai technika 
együttes alkalmazásának felel meg, bár energia szerinti felbontása gyengébb az optikai adatokkal elértnek (ugyanakkor 
térbeli felbontása jobb). Az alacsony frekvenciás (1 eV körüli és alatti) rész felderítéséhez FEG és nagyon jó energia 
felbontású spektrométer szükséges, ez utóbbi ma nem szokásos a kereskedelmi készülékekben. 

KRAMERS-KRONIG ANALÍZIS 

Mint láttuk, az egyszeres szórás járuléka a komplex dielektromos függvénnyel (permittivitással) kifejezve: 
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ahol a korábbi jelölésekkel összhangban, I0 a rugalmas csúcs és β  a gyűjtési szög valamint 

( )θ γE E m v= ⋅ ⋅0
2 . 

A teljes dielektromos függvény meghatározásához első lépésként a el kell különíteni az egyszeres szórás járulékát a 
mért spektrumból. Ennek technikáit az előző részben tárgyaltuk. 

Következő lépésként a (4.30)-beli szögfüggésre korrigálunk a logaritmikus tényezővel osztva J1(E)-et. 
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Harmadik lépésként biztosítani kell, hogy a vizsgált szakasz folytatásaként J1(E) folytonosan csökkenjen nullára. 
Ezt A E r⋅ −  alakú extrapolációval érhetjük el. 

Negyedik lépésként abszolút skálán kell meghatározni J1(E)-et. Ehhez vagy t, v és β  értékét kell pontosan ismerni, 
vagy (4.32)-ből az E=0 helyettesítéssel megkapott Kramers-Kronig összegszabályt, mint normálási feltételt 
alkalmazzuk: 
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+
, a bal oldal fémekre =1, mivel mind ε1  és ε 2  nagyon nagy lesz, ha E → 0. 

Szigetelőkre ε 2  nagyon kicsi ha E kicsi, így ( )[ ] ( )Re 1 0 1 01ε ε≅ , ahol ( )ε1 0  a látható fényre vonatkozó optikai 
törésmutató négyzete. Ha ez az adat nem áll rendelkezésre, (4.34)-ből is elvégezhető a normálás (szerencsés esetben). 

Az ötödik lépés a dielektromos függvény valós részének származtatása a 
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összefüggés szerint, ahol P az integrál Cauchy-féle fő részét jelenti, amivel az E=E'-nél levő pólus elkerülhető. 
Számítógéppel ennél egyszerűbb a gyors Fourier-transzformációt (FFT) felhasználva sinus transzformációval és ezt 
követő inverz cosinus transzformációval nyerni az (4.32)-nek megfelelő összefüggést. 

Ha ilyen módon megkaptuk mind 1/ε valós mind képzetes részét, ε  egyszerűen származtatható: 
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Ebből az optikai abszorpció (4.29) szerint adódik. 

A Bethe-féle f-összeg szabály lehetővé teszi, hogy definiáljuk azon elektronok neff −
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 effektív számát, 

amelyek egy adott E energiaveszteségig terjedő energiatartományban a rugalmatlan szórásokhoz hozzájárultak. Ez 
atomonként (vagy molekulánként) 
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Szerencsés esetben (atomok és egyszerű molekulák) eleve tudjuk a szóbajövő elektronok számát, ami akár a kapott 
( )ε 2 E  és [ ]Im −1 ε  megbízhatóságának ellenőrzésére, akár a fenti (negyedik lépésbeli) normálásra felhasználható. 

Az EELS, fent tárgyalt kis energiás szakaszából nyert adatok az optikai adatokkal való összehasonlítást teszik 
lehetővé. 

Az egyszeres szórás járulékának meghatározása karakterisztikus élek tartományában 
FOURIER-LOG DEKONVOLÚCIÓ 

Az előző fejezetben leírt Fourier-log módszer a (kémiai összetétel-meghatározáshoz használt) karakterisztikus élek 
nagy energiás tartományában is használható, eltávolítja a belső héjon szóródással kombinálódott plazmon szórások 
hatását a mért spektrumból. Alacsony energiájú karakterisztikus éleknél, ahol a kis veszteségű spektrumtartomány 
közelsége miatt a többszörös szórás hatása a jelentősebb, ezt a módszert kell alkalmazni (nagyobb energiás 
tartományban is alkalmazható). Ehhez a teljes spektrumot fel kell dolgozni, a rugalmas csúcsot is beleértve és a 
mérendő karakterisztikus élnél nagyobb energiákig, hogy a Fourier transzformáltban a határnál lévő vágás okozta hibát 
elkerüljük. A szakaszonkénti gyűjtésnél az illesztést nagyon gondosan kell végezni, mert a transzformáció nagyon 
érzékenyen kihozza a kis ugrások hibáit is. A teljes spektrum dinamikus tartománya 107-108, így nagy pontosságú 
aritmetika kell a transzformációhoz. A többszörös szórások hatásának eltávolítása növeli az élnél mért "ugrási arányt" 
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("jump ratio"), mivel közvetlenül az él felett egyetlen belső héjon szóródás járuléka dominál, itt kisebb az eltávolítandó 
összetevő. Ezt a hatást szemlélteti a 4.17 ábra: 

 
4.17 ábra Vastag (t/λ=1.2) BN mintán 80 keV-es elektronokkal 100 mrad gyűjtési szög mellett mért veszteségi 
spektrum megmunkálás nélkül (a/ és c/) valamint Fourier-log dekonvolúció után (b/ és d/). A 100 eV-nál végrehajtott 
erősítés-váltás alig észrevehető törést okozott a görbében, amit a feldolgozás legömbölyödött csúcs alakú műtermékké 
erősített. A bór és nitrogén élek láthatósága szembeszökően javult. Az eredeti spektrum zajtartalma viszont megmarad.  

A jel/háttér arány nőtt ugyan, de a jel/zaj arány nem javul, mivel a levont részek statisztikus zaja ugyanúgy 
megmarad. Ezért a többszörös szórás eltávolítása csak annyira javítja a detektálási határt, amennyire a háttér illesztés 
szisztematikus hibáit csökkenti (jobban ráillik a hatvány alak). 

Tudni kell, hogy a dekonvolúciós módszerek sem távolítanak el minden szisztematikus hibát, növekvő minta-
vastagságnál a mért összetétel látszólag változik, ha vastagabb mintákat is mérünk. 

FOURIER-HÁNYADOS MÓDSZER 

A nagyobb energiájú karakterisztikus éleknél egyszerűsíthető az egyszeres szórás járulékának elkülönítése, ha a 
Jk(E) háttér-levont nettó intenzitásból indulunk ki. Emlékeztetünk, hogy a karakterisztikus éleken szóródás 
valószínűsége kicsi, a plazmon szóródásé pedig nagy, így a többszörös szórás csak a karakterisztikus élen 
bekövetkezett egyetlen szóródáshoz adódó (többszörös) plazmon szóródásból származik. Ha (4.26) szerint definiáljuk a 
P(E) többszörös (plazmon) szórást, a vegyes (azaz 1 karakterisztikus + néhány plazmon) szórás M(E) járuléka (a 4.18 
ábrának megfelelően): 
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4.18 ábra a/ Az alacsony veszteségű tartomány. IP(E) a rugalmatlan szórásnak megfelelő intenzitást mutatja, ahogyan 
egy ideális spektrométer rögzítené. b/ Az él előtti háttér levonása utáni intenzitás profil, ahogyan egy ideális 
spektrométer rögzítené. K1(E) az egyszeres szórásnak megfelelő ionizációs él, míg a besatírozott terület a kevert 
(ionizáló + kis veszteségű) szórások járuléka.  

Ezzel az él teljes intenzitása: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ } ( )J E K E R E K E E P E I R Ek = ∗ = ∗ +1
0δ *     (4.36) 

Megmutatható, hogy az egyszeres szórásnak megfelelő nettó intenzitás K1(E) és a (nullától kb. 100 eV-ig mért) kis 
energiás spektrumszakasz Jl(E) között a 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ){ } ( ) ( )J E K E R E K E I E P E R E I K E J E Ik l= ∗ = ∗ ⋅ + ∗ = ∗1
0 0

1
0δ  (4.37) 

összefüggés áll fenn. Ezért a Fourier-összetevőkre 

 ( ) ( ) ( )k I j jk l
1

0ν ν ν= ⋅         (4.38)) 

teljesül. Innen a módszer neve. Az inverz transzformációnál ismét az előzőekben megismert technikákat kell 
alkalmazni a zaj-erősítés megakadályozására. Ezen módszer alkalmazásához persze meg kell mérni az egész 
spektrumot. 

A karakterisztikus élek intenzitásának mérése 
Az atomi összetétel meghatározásához a belső héjon szóródásnak megfelelő karakterisztikus élek adott energia-

ablakba eső integráljára van szükségünk. Ennek származtatásához használt mennyiségek definíciója látható a 4.19 
ábrán. 
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4.19 ábra A mennyiségi analízisnél használt intervallumok és intenzitások definíciója.  

A HÁTTÉR EREDETE, FORMÁJA, EGYSZERŰ KÖZELÍTÉSE 

A karakterisztikus élek az EELS spektrumban általában nagyon nagy háttérre szuperponálódva jelennek meg. Ezen 
háttér többféle fizikai folyamat eredménye, amint azt a 4.20 ábra sematikusan szemlélteti. 

 
4.20 ábra A belső héj ionizációjára jellemző spektrum összetevői. (1) detektor zaj és szórt elektronok (2) 
alacsonyabb energiánál fekvő élek (egyszeres szórásból származó) elnyúló “farka” (3) sokszoros rugalmatlan 
szórás, az alacsonyabb energiás élek farkának megfelelő szórás kombinálva egy vagy több plazmon szórással 
(4) a belső héj egyszeres szórásból származó éle (5) többszörös (vegyes) szórás, él plusz egy vagy több 
plazmon. A hasznos jel: (4).  

Egyrészt a vegyértékelektronok olyan gerjesztései, amikor nagyon nagy energiaátadással gerjesztődtek kontinuum 
állapotba (a plazmon csúcsok "farka"). Másrészt a vizsgált élnél (atomi héjnál) alacsonyabb energiájú belső héj 
hasonlóan nagy energiaátadású gerjesztődései (korábbi él "farka"). Ugyanezen háttér folyamatok többszörös szórásának 
megfelelő járulék (amikor a fenti két folyamat valamelyike egy vagy több plazmon szórással kombinálódik). Végül 
jelen van a korábban említett spektrométer háttér (apertúrán szórt sugárzás) és detektor háttér (sötét áram) is. A 
rugalmatlan szórásoknál láttuk, hogy a belső héjak gerjesztésének egyszeres szórásból 

 B A E r= ⋅ −           (4.39) 

alakú háttér származik nagyobb energiáknál, ahol A és r állandók egy véges energia-intervallumban. Annak 
ellenére, hogy a valódi háttér a fent említett sokféle folyamat eredője, a tapasztalat szerint a mért háttér is jól leírható a 
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(4.39) alakkal. EELS-nél meg kell elégednünk ezen empirikus illesztéssel, mert nem tudjuk a háttér alakját a minta 
összetételének ismeretében úgy modellezni, mint (akár tömb anyagoknál) a röntgen analitikában. 

A legegyszerűbb feldolgozási módszer, amikor (4.39) alakú hátteret feltételezve a két paramétert legkisebb 
négyzetek módszerével illesztésből határozzuk meg. Ilyenkor közvetlenül az él előtti Γ  tartományon végezzük az 
illesztést, majd ennek a A és r paramétereit használva extrapoláljuk a hátteret a csúcs alá. (Elemenként, élenként 
különböző r értéket fogunk kapni egyazon minta összetevőinél is.) Ezen extrapolált háttér levonásával  (a ∆  ablakban 
integrálva) kapjuk a nettó él intenzitást (lásd 4.19 ábra). A spektrumfeldolgozáshoz használt β  és ∆  paraméterek 
optimális választását két hatás befolyásolja. Az illesztés statisztikus biztonsága nő ∆  növelésével, túl széles 
tartományra viszont nem érvényes a fix hatványkitevős közelítés. Hasonló okból ∆ <Γ  szükséges. A 300 eV és 
1000 eV közötti tartományban lévő K élekre (C-Na) az optimum Γ=100 eV és ∆=50 eV körül van. 

SAJÁTOS PEELS SPEKTRUMOK; ÉS FELDOLGOZÁSUK 

A párhuzamos detektálás lényegesen megnövelte az EELS módszer érzékenységét, mivel a sokszorosára nőtt 
detektálási kvantum hatásfok (DQE = 1 közelében van) lehetővé tette nagyon nagy háttéren nagyon kicsi struktúrák 
(élek) detektálását. Ehhez azonban a zaj gondos csökkentése szükséges. A diódák hűtésével csökkentik a diódák zaját 
és a mérési paraméterek helyes megválasztásával maximalizálják a mérési időt de úgy, hogy a telítődést még elkerüljék. 
A maradék nullhiba jellegű mintázatot ("detektor háttér") a spektrométer háttérrel együtt levonjuk. A másik zavaró 
hatás, a diódák érzékenységének változása (egyik diódát hasonlítva a másikhoz) 1% körül van, de ez nagyobb, mint egy 
gyenge él amit detektálni akarunk, úgyhogy ezen érzékenységváltozást lényegesen csökkenteni kell a mérési 
eredményben. Egyik módszer a homogén széles megvilágítással felvett spektrummal való normálás, de ez nem képes a 
változás nagyfrekvenciás (szomszédos csatornák közti) komponenseit jól kiküszöbölni. Egy sajátosan PEELS lehetőség 
a különbségi spektrumok ("difference spectra") felvétele. Az első-különbségi spektrumot úgy nyerjük, hogy két 
spektrumot veszünk fel gyorsan egymás után, de a második felvételéhez elektronikusan kissé (egy ∆ 0 energiának 
megfelelő értékkel) eltoljuk a spektrumot. 

 ( )I E I E I En n n' = −
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∆ ∆0 0

2 2
       (4.40) 

 
4.21 ábra Az első különbségi spektrum származtatása és alakja. A kissé (1 eV-al) eltolt energiával kétszer felvett 
azonos spektrumot kivonjuk egymásból. Így a pici élek jól látható csúcsokká transzformálódnak és kiküszöböltük a 
csatornánként változó nullszint, valamint érzékenység okozta hatásokat.  

Ez az első deriválttal arányos mennyiség a lassan változó háttéren a gyorsan változó struktúrákat jelentősen 
felerősíti. A ∆ 0 eltolást az erősítendő spektrum-sajátság szélességéhez kell megválasztani (pl. 1-6 eV). Az érzékenység 
változások I’-ben lényegesen kisebbek, mert két majdnem azonos spektrumot vonunk ki amelyekben azonosak a 
csatornák közötti érzékenység változások (lásd 4.21 ábra). 

Hasonlóan a második-különbség spektrum három egymás után, −∆ 0, 0, +∆ 0 eltolással felvett spektrumból 
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szerint adódik. Ez a második deriválttal arányos és a csúcsok itt is csúcsoknak felelnek meg (bár két oldalukon egy-
egy negatív oldallebennyel). Lényegében azonosak a röntgen analitikában "keménykalap" ("top-hat") szűrővel 
előállított, ezáltal a háttértől megfosztott EDS spektrumoknál látottakkal. Az EDS-hez hasonlóan, az EELS-ben is ezek 
állíthatóak elő referencia spektrumok lineáris kombinációjaként a többszörös legkisebb négyzetek módszerének 
("multiple least-square fitting = MLS") alkalmazásával. (Az EDS beli alkalmazáshoz hasonló előny itt még jobban 
érvényesül: a derivált spektrum elnyomja a nehezen kezelhető hátteret, így a háttérlevonás alternatíváját jelenti.) A 4.22 
ábra azt szemlélteti, hogyan nyomja el a második-különbség képzés a csatornánkénti érzékenység-változást. 

 
4.22 ábra A második különbség képzésének és alakjának sematikus ábrázolása azt hangsúlyozza, hogy a spektrum 
különböző eredetű összetevői másként reagálnak a különbségképzésre. Az energia-skála elektronikus eltolása nem 
befolyásolja az egyes csatornák érzékenységét, így az abból eredő hamis “csúcsok” mindig ugyanazon csatornáknál 
jelennek meg, függetlenül attól, hogy az adott csatorna éppen mekkora energiának felel meg. Ezek járuléka így kiejti 
egymást a különbségképzésénél, amint az ábrákon a bal oldali csúcsok jelképesen mutatják. Ezzel szemben a valóban 
elektronoktól származó csúcsok az energia-skála tolásával másik csatornákban jelennek meg. Ezek a 
különbségképzésnél kihangsúlyozódnak, bár alakjuk (előre ismert módon) változik.  

A 4.22 ábrán mindhárom esetre két mérendő jelet tüntettünk fel: a bal oldali az érzékenység helyi változásának 
következménye, így azonos mindhárom spektrumban, hiszen ugyanazon diódán maradt attól még, hogy a diódára másik 
spektrumrészlet esik az eltolás miatt. Így ennek járuléka kiesik a különbség képzésnél. A jobb oldali a valódi spektrum 
összetevő, ami kicsit eltolva jelenik meg a három spektrumban, így ezekből lesz a második deriválttal arányos jel. A 
különbség spektrumok képzésének egyetlen hátránya, hogy a detektálási kvantum-hatásfokot csökkenti felére illetve 
harmadára az első illetve második különbség esetén (mivel két illetve három spektrum, így kétszeres illetve 
háromszoros gyűjtési idő kell hozzá). 

Az MLS módszer ugyanaz, amit az EDS-nél már évtizedek óta alkalmaznak: minden vizsgálandó élhez szükséges 
egy referencia spektrum. A vizsgálandó elemek számával azonos számú ismeretlenhez a csatornák számával (1024) 
egyező számú egyenlet miatt túlhatározott egyenletrendszer mátrix invertálásos megoldása közismert, ezt itt nem 
ismételjük. A túlhatározottság bő teret nyújt speciális hatásokra korrigáló újabb "referencia-spektrumok" bevezetésére 
is: Alap esetben csak egyszeres szórást tartalmazó mért spektrumhoz kell a csak egyszeres szórást tartalmazó referencia 
spektrumokat illeszteni. A többszörös szórások is figyelembe vehetők azonban, ha a fenti referencia spektrumokból 
( ( )X Em ) valamint azok kis energiás veszteségi szakaszaiból ( ( )Q E ) konvolúcióval olyan további "referencia 
spektrumokat" állítunk elő, amik a karakterisztikus belső héjon való szóródás + egy plazmon szórás illetve a 
karakterisztikus belső héjon való szóródás + két plazmon szórás (és így tovább) leírására alkalmasak, így a többszörös 
szórás járulékainak felelnek meg. 

 ( ) ( )X E X Em m0 =  
 ( ) ( ) ( )X E X E Q Em m1 = ∗  
 ( ) ( ) ( ) ( )X E X E Q E Q Em m2 = ∗ ∗  
 .......           (4.42) 
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4.23 ábra Szűrt referencia spektrumok illesztése. A példán kis mennyiségű Mn-t tartalmazó NiO mintán illetve KMnO4 
etalonon mért spektrum látható. Az utóbbit referencia spektrumnak használjuk. Mind az eredetei mind a szűrt 
spektrumokat feltüntettük. A Mn L23 él energiájának megfelelő tartomány kinagyításával illusztráljuk az illesztés 
jóságát.  

Ezek felhasználásával az illesztés: 
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minimalizálásával történik, és N a sokcsatornás analizátor csatornáinak száma. Az együtthatók külön-külön fogják 
az egyes szórások járulékait adni. Jelentős előnye ezen megközelítésnek, hogy az analizált minta térfogaton belül nem 
szükséges homogén vastagság, mivel az illesztésnél az egyes szórások együtthatói függetlenül változhatnak. Az 
energiakalibráció kis csúszásait az első derivált spektrumok hozzáadásával küszöbölhetjük ki, hasonlóan az EDS-nél 
alkalmazott eljárással. A deriváltak illesztésére és kis mennyiségek detektálására ad példát a 4.23 ábra: 

Az eredeti spektrumban a kis él nem látható, de a második különbség spektrumban szembeötlő és jól mérhető. A 
példán látható Mn kb. 0.1 %. 
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Az MLS módszer nem csak kis jelek, hanem átlapoló jelek esetén is nélkülözhetetlen (hasonlatosan EDS-ben 
alkalmazásának céljához). 

Az MLS módszer fő hátránya, hogy jó referencia spektrumok kellenek hozzá. Az EDS-el ellentétben azonban az 
EELS spektrum alakja erősen függ a kémiai állapottól és szilárdtestbeli környezettől. Ezért előzetes (a-priori) 
információk alapján kell eldönteni melyik referencia spektrumokat használjuk az illesztéshez. Ezen független 
információ híján a megbízható illesztés nem végezhető el kis jelek esetén, amikor az alak nem látható jól. 

Elemek azonosítása és mennyiségi analízise 
Az egyes kémiai elemeket karakterisztikus éleik detektálásával azonosítjuk (minőségi analízis). Ezek láthatóságának 

feltételét, nagyságuk mérését és egymástól elkülönítését az előző részben tárgyaltuk. Az EELS spektrumra ránézve 
azonnal észrevehető, hogy olyan egyszerű félkvantitatív becslés nem lehetséges mint az EDS-nél, ahol a csúcsokra 
ránézve (vonalzóval csúcsmagasságot mérve) sok esetben egész jól becsülhetjük az összetételt. Most azt foglaljuk 
össze, hogy EELS-nél hogyan határozhatjuk meg az analizált atomok abszolút számát illetve a minta összetételét (az 
analizált térfogatban lévő atomok egymáshoz viszonyított relatív mennyiségét). A mennyiségi analízis főbb lépései: a/ a 
β  gyűjtési szög megmérése; b/ esetleg az egyszeres szórási összetevő elkülönítése; c/ az adott él (háttér levonás utáni) 
nettó intenzitásának meghatározása; d/ (az adott kísérleti paramétereknek megfelelő) parciális hatáskeresztmetszetek 
számolása; e/ az összetétel származtatása a következő módon: 

Az analizált atomok abszolút száma 
Ha képesek lennénk a karakterisztikus élet a teljes energiatartományra pontosan integrálni, az így kapott Ik 

intenzitás és a mintán (bármilyen, bármennyi szórás után) áthaladó elektronok teljes I száma között a 

 I P Ik k= ⋅           (4.44) 

összefüggés áll fenn, ahol Pk annak a teljes valószínűsége, hogy egy elektron gerjeszti a vizsgált héjat. Minthogy 
vékony mintánál a visszaszórás és a teljes abszorpció elhanyagolható, I gyakorlatilag a bombázó elektronok száma 
(akár Faraday-kalickával mérhető is). Minthogy az él ionizáció egyszeres rugalmatlan szórás (n=1) így (4.14)-ből 

 ( )P
t t

N Nk k k= ⋅
−





 = ⋅ ⋅ − ⋅

λ λ
σ σexp exp       (4.45) 

Minthogy a belső héj ionizáció szabad úthossza itt sok µm, a minta vastagság pedig 100 nm alatt van, az 
exponenciális tényező közel 1. Ezért jó közelítéssel 

 I N Ik k= ⋅ ⋅σ           (4.46) 

Látható, hogy a teljes él alatti integrál és a teljes spektrum-integrál hányadosából, a teljes hatáskeresztmetszet 
ismeretében, a felületegységenkénti atomok abszolút száma nyerhető. Mivel a háttér extrapolálás tökéletlensége miatt 
nem tudjuk pontosan meghatározni a teljes él alatti integrált, a gyakorlatban egy adott energia-ablakra integrálunk. 
Ezzel (ha a többszörös szórás hatását előzetesen eltávolítottuk) 

 ( ) ( )I N Ik k
1

0∆ ∆= ⋅ ⋅σ          (4.47) 

I-nek I0-al való helyettesítése felel meg annak, hogy a vegyértéksávon való kis veszteségű szórásokat az egyenlet 
mindkét oldaláról eltávolítottuk. 

Minthogy a többszörös szórást eltávolító dekonvolúció nehézkes, (4.46)-ból további közelítéssel a "nyers" (azaz a 
többszörös szórások járulékát is tartalmazó) spektrumból nyert ( )I k ∆  élintegrállal is kifejezhetjük az atomok számát 

 ( ) ( ) ( )I N Ik k l∆ ∆ ∆≅ ⋅ ⋅σ         (4.48) 

A közelítés alapja, hogy az él integrálja azért csökken, mivel néhány elektron a többszörös rugalmatlan szórás miatt 
az integrálási energia-ablakon kívülre szóródik. Azonban a hasonló folyamatok hasonló csökkenést okoznak az 
alacsony energiás veszteségben is. A gyakorlatban olyan szöghatároló apertúrát is használunk (5-10 mrad) amely a 
rugalmatlan szórások nagy részét átengedi, a rugalmas szórások nagy részét viszont nem engedi a spektrométerbe lépni 
(lásd a szögeloszlásról a 3.4 ábra). Ezért a rugalmas szórásnak illetve az egyszeresen rugalmatlanul szórt 
komponensnek 1-Pe hányada jut át az apertúrán, ahol Pe a rugalmas szórás valószínűsége. Így ( ) ( )I P Ie0 01β ≅ − ⋅  

és ( ) ( ) ( )I P Ik e k
1 11β ,∆ ∆≅ − ⋅ , amivel 

 ( ) ( ) ( )I N Ik k
1

0β σ β β, ,∆ ∆≅ ⋅ ⋅        (4.49) 
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a jól ismert parciális hatáskeresztmetszettel. A dekonvolúció elkerülhető, ha az ( ) ( ) ( )I P Il e lβ ,∆ ∆≅ − ⋅1  és 

( ) ( ) ( )I P Ik e kβ ,∆ ∆≅ − ⋅1  közelítéseket használjuk. Ezzel 

 ( ) ( ) ( )I N Ik k lβ σ β β, , ,∆ ∆ ∆≅ ⋅ ⋅        (4.50) 

ahol ( )I l β ,∆  az alacsony veszteségi spektrumszakasz (rugalmas szórást is tartalmazó) integrálja (lásd az 4.19 
ábra jelöléseit). A fenti (egyre pontatlanabb) közelítések alkalmasak az abszolút koncentráció (felületegységenkénti 
atomok száma) vagy az abszolút atomszám meghatározására (a vizsgált terület ismeretében). 

Relatív atomszám = összetétel 
Az esetek többségében elegendő, ha a minta összetevőinek relatív mennyiségét adjuk meg. Ha a nyers spektrumból 

indulunk ki, (4.50)-ből 
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A többszörös szórások közelítő tárgyalása miatt ez csak hasonló élalakú elemek kombinációjára, azonos integrálási 
ablak mellett ad elfogadható eredményt. Ennél pontosabb, ha előzetesen eltávolítjuk a többszörös szórások járulékát és 
(4.49)-ból 
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Így akár különböző integrálási ablakokat is alkalmazhatunk az egyes elemekre, jobban alkalmazkodva esetleg eltérő 
alakjukhoz. 

A parciális hatáskeresztmetszetek 
A parciális hatáskeresztmetszetek számítási módszereit áttekintettük az elektron szórásoknál. Lényeges észrevenni, 

hogy két kísérleti paraméter ismerete szükséges kiszámításukhoz: a β gyűjtési szög és a ∆ integrálási ablak. Ezek 
kísérletenként (illetve elemenként) eltérőek lehetnek, ezért esetenként kell őket meghatározni. (Lásd STEM fejezet β 
mérésére.) Az EDS-hez képest lényeges különbség, hogy ezen paraméterek ismerete szükséges az analízishez, helyes 
megválasztásuk pedig befolyásolja az analitikai eredmény hibáját. 

Ha megfelelő etalonok állnak rendelkezésre, a parciális hatáskeresztmetszetek kísérletileg is meghatározhatók az 
adott kísérlethez. Az EDS-nél alkalmazott Cliff-Lorimer módszerhez hasonlóan itt is bevezethetünk k-tényezőket:  
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        (4.53) 

A mért k-tényezőkből meghatározhatjuk az egyik elem (parciális) hatáskeresztmetszetét is, ha a másikét ismerjük. 
Azt felhasználva, hogy a könnyű elemek K héjára elég pontos a számított hatáskeresztmetszet, más elemek jól definiált 
oxidjaiból (esetleg karbidjaiból vagy boridjaiból) készített mintán mérve a vizsgálandó elemnek a könnyű elemre 
vonatkozó k-tényezőjét a vizsgált elem kísérletileg meghatározott parciális hatáskeresztmetszetét a könnyű elem 
számolt parciális hatáskeresztmetszetének felhasználásával nyerjük. Az L és M héjak esetén a számítások említett 
problémái miatt a kísérletileg meghatározott hatáskeresztmetszetek pontosabbak lehetnek a számoltnál. A k-tényező 
mérések minden élre alkalmazhatóak, és a minta vastagságának pontos ismerete, valamint a felületi szennyező-réteg is 
kevésbe befolyásolják a relatív mérés miatt. Továbbá, a mért hatáskeresztmetszetek "effektív" hatáskeresztmetszetnek 
tekinthetőek, amibe az adott készülék elektron-optikai torzításainak hatásai is részben beépülnek, s mivel e hatások a 
mintát is hasonlóan befolyásolják, az analízis pontosabb lesz ezen mért hatáskeresztmetszetek felhasználásával mint a 
számoltakéval. 

Durva ám gyors közelítésként időnként szokás a szögfüggő illetve energia függő részt különválaszthatónak 
tekinteni, azaz 

( ) ( ) ( )σ β β,∆ ∆≅ ⋅F G          (4.54) 

alakban számolni a differenciális hatáskeresztmetszetet. Ezen közelítéseket ábrázolja a 4.24 ábra. 
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4.24 ábra A veszteségi spektrum szögfüggő és energiafüggő részének szétválasztása. E0=100 keV a/ Különböző 
energiaveszteséget szenvedett elektronoknak az a hányada, amely adott gyűjtési szögön belülre szóródott. b/ Különböző 
energiaveszteséget szenvedett elektronoknak az a hányada, amely adott integrálási energia-ablakon belül esik (E-4 
szerint csökkenő hátteret feltételezve).  

Látható, hogy a görbék telítésbe mennek, azaz pl. 800 eV veszteséget vizsgálva a szórt elektronok fele 20 mrad 
gyűjtési szögön belül jelenik meg, vagy pl. 400 eV veszteségre az ionizációs él intenzitásának a fele 100 eV integrálási 
ablakon belül jelentkezik. Ez a durva közelítés hasznos segédeszköz a megfelelő mérési paraméterek (β és ∆) 
megválasztásához. 

A primer sugár konvergenciája 
Ha a primer elektronsugár is konvergens (STEM), akkor a belső héjon szóródásnak megfelelő élen dI dk Ω mért 

szögeloszlása a sugár dI dΩ szögeloszlásának és a belső héjon szóródás d dkσ Ω szögeloszlásának vektor 
konvolúciója lesz: 
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ahol a 4.25 ábra jelölésének megfelelően θ θ θ θ θ φk
2 2

0
2

02= + − ⋅ ⋅ ⋅ cos , energia ablakra számolva 
E Ek≅ + ∆ 2, és az ezzel számolt θ γE E m v= ⋅ ⋅0

2 . Az apertúrán áthaladó intenzitás 
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4.25 ábra a/ A θ0, φ polár koordinátákkal jelzett Q pontba eső elektronok ionizációs vesztesége miatti intenzitás 
számítása az optikai tengelytől θ szögre levő P pontban, ha a rugalmatlan szórás szöge θk. b/ Az optikai tengelytől θ0 
szöggel félrepozícionált β sugarú apertúra által átengedettt intenzitás. Derékszögű koordináta rendszerben az apertúrát 
dxdy elemekre osztjuk.  

Adott térszögön belül állandó, az α szögnél pedig meredeken levágó beeső intenzitást feltételezve 
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ahol ψ α θ θ2 2 2 2= + −E . Innen 
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F1<1 tényező. Hasonló módon, az alacsony veszteségi spektrum intenzitás-csökkenése α>β  esetén 

 ( ) ( ) ( )I Il lα β α β β, , , ,∆ ∆≅ ⋅2 0        (4.59) 

Ezért (4.50) átírható 

 ( ) ( )I F N Ik k lα β σ α β, , , ,∆ ∆≅ ⋅ ⋅ ⋅2       (4.60) 

formába, ahol F2=F1 ha α<β  és ( )F F2 1

2
= ⋅ α β  ha α>β . Ezen korrekciók értékei láthatóak a 4.26 ábrán. 

Ha most két ionizációs él hányadosát vesszük (mint a relatív összetétel meghatározásnál), akkor ezek a korrekciós 
tényezők elemenként eltérőek lesznek θE különbözősége miatt. Így (4.52) jobb oldalát a F F F Fy x y x

2 2 1 1=  
tényezővel kell szorozni, hogy a primer sugár konvergenciája miatti (elemenként eltérő) intenzitás-csökkenést 
figyelembe vegyük. 
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4.26 ábra A beeső sugár konvergenciája miatt szükséges F1 és F2 korrekciós tényezők a sugár konvergenciájának 
függvényében. Vegyük észre, hogy ha a sugár konvergencia kisebb mint a gyűjtési szög (α<β) a korrekciós tényező (F1 
= F2) először csökken, majd nő a karakterisztikus szög (θE) értékével.  

Energia-szűrt leképezés; elem-eloszlások térképezése 
Speciális, terjedő alkalmazása az AEM-be épített elektron energiaveszteségi spektrométernek, hogy csak 

kiválasztott energiájú elektronokat enged részt venni a leképezésben. Három fő alkalmazási területe: 
1/ a csak rugalmasan szórt elektronokkal készített kép (lásd 0.8b ábra) 
2/ a csak rugalmasan szórt elektronokkal készített diffrakciós ábra (lásd 0.8a ábra) 
3/ kiválasztott energiaveszteségű elektronokkal készített kép (lásd 0.9 ábra). Az energiát rendszerint a 

karakterisztikus élnél választják, így egy adott elem eloszlása képezhető le. A hátteret kissé az él elé igazított 
ablakkal való leképezésből nyerjük. Jelen részben ezen harmadik lehetőséget ismertetjük. 

Megvalósították (kereskedelmi készülékekben) mind a TEM üzemmódban mind a STEM üzemmódban működő 
változatát. Ennek megfelelően kétféle elrendezés van forgalomban. Az első az elektronoptikai oszlop belsejébe (a minta 
utáni lencsék közé) eleve beépített energiaszűrő, amelyre példa a Zeiss 902 (Henry-Castaing szűrő), illetve Zeiss 912 
(Omega szűrő). Az ilyen készüléket energia-szűrős TEM-nek (EFTEM) nevezik. A második a bármely mikroszkóp 
"aljára", közvetlenül az ernyő után utólag felszerelhető kiegészítő berendezés. Ilyen a Gatan Imaging Filter (GIF), 
amely az energia-választó résen átjutó sugarakkal egy CCD-re alkot képet. Ez is EFTEM üzemmód, mivel szintén álló 
sugárral megvilágított széles mintaterületről elektronoptikai leképezéssel nyerjük az információt. Alternatívája a 
STEM-hez kapcsolt EELS (Gatan PEELS és a korábbi soros Gatan SEELS, illetve a GIF is tud ilyen üzemmódban is 
működni). Ez esetben a fókuszált sugár egy képpontot világít csak meg egyszerre, innen gyűjtjük az energiaveszteségi 
spektrumot (illetve annak egy részét) és ezt követően lép a sugár a következő képpontra, képpontonként sorosan 
gyűjtve adatot. Tulajdonképpen háromdimenziós információt akarunk nyerni, azaz mérési eredményünkre a két hely 
koordináta (x és y) valamint az energiaveszteség (E) függvényében van szükségünk. A fenti két megközelítés (EFTEM 
illetve STEM spektrum-leképezés) ezen háromdimenziós tér két különböző irányú metszetének felel meg, amint azt a 
4.27 ábra szemlélteti. 

 
4.27 ábra. A két térbeli kordináta, valamint az energia által meghatározott három dimenziós információ felosztási (= 
gyűjtési) módjai.  

Az EFTEM esetén egy kiválasztott energiaveszteséggel készítünk egy képet, majd a következő energiaveszteséggel 
a következő képet, és így tovább. Az elem-eloszláshoz szükséges háttérlevonást az egész képek manipulálásával 
végezzük. A STEM spektrum-leképezés ezzel szemben egy pontban egy egész energiaveszteségi spektrumot rögzít, 
majd a következő térbeli pontban újabbat és így tovább. Az egyes spektrumok egyedi feldolgozásából az egyes 
elemekre nyert mennyiségi információt egy-egy pontban kapjuk, ezek térbeli eloszlását az egyes spektrumok mérési 
helyének ismeretében nyerjük. 

A három legismertebb kereskedelmi elrendezés elvi felépítését mutatja 4.28-4.30 ábra. 
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4.28 ábra Az Castaing-Henry szűrő. A valós képpontok R1, R2 és R3 míg a virtuális képpontok V1, V2 és V3. Az O 
akromatikus pont a prizma közepében van. A Va és Vc előfeszítéssel szabályozzuk az elektrosztatikus tükör 
gyújtópontját és görbületét.  

A két mágneses prizma egy elektrosztatikus tükörrel kombinálva. A tükör miatt csak maximum 100 keV (tipikusan 
80 kV) gyorsítófeszültségig használható. Az alacsony gyorsító feszültség és megfelelő goniométeres asztal hiánya 
miatt, főleg biológiai alkalmazásai ismertek. 
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4.29 ábra Az Omega szűrő sematikus rajza. 
Látható, hogy az ismert mágneses prizmákból épül 
fel. A szűrő belsejében levő akromatikus képsíkban 
a különböző veszteséget szenvedett elektronok egy 
pontban találkoznak, míg a szűrőből kilépve elért 
energiadiszperzív síkban az eltérő veszteségű 
elektronok eltérő pontokban alkotnak képet. 
Alkalmasan itt elhelyezett szűrő csak az adott 
veszteségű elektronok képét engedi tovább.  

Négy mágneses prizma szimmetrikus elrendezésben. 

Az előző két EFTEM típus előnye, hogy az oszlopba építik, az optikai tengely változatlan marad, és nagy látótere 
van (nagy területről készíthető szűrt kép). A hagyományos TEM fotografikus képrögzítésével (vagy utólag hozzáépített 
kamerával) működik. 

A GIF bármely TEM aljára utólag felszerelhető, PEELS spektrométerként és EFTEM-ként egyaránt használható 
eszköz. Az első és másodrendű lencsehibákat és torzításokat kiküszöbölték. A gyors beállításokat teszi lehetővé a TV 
frekvenciás képgyűjtő, ami mechanikusan kihúzható a sugár útjából a valódi gyűjtés idejére. A két dimenziós, lassú 
gyűjtésre tervezett (jobb minőségű) CCD (= Slow Scan CCD = SSC) végzi a kép rögzítését. A látóteret a spektrométer-
tárgy megengedetett mérete és a képpontok száma (az SSC pixeljeinek száma = 1024x1024) korlátozza. 
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4.30 ábra A meglevő TEM-ekhez utólag felszerelhető Gatan imaging filter (GIF) elvi rajza. Mind energia-szűrt 
képek készítésére, mind PEELS spektrumok felvételére alkalmas.  

Az EFTEM és STEM spektrum-leképezés összehasonlítása 
Az EFTEM előnye, hogy nagy számú képpontról tud egyetlen felvétellel információt gyűjteni. Ez főleg kiterjedt 

mintaterületek vizsgálatakor nagy előny. A STEM spektrum-leképezés ezt két okból nem tudja utánozni. Egyrészt 
egyetlen képpontban a mérési idő minimumát a PEELS kiolvasási ideje (ma 6-25 ms) szabja meg (gyenge jeleknél 
azonban akár több másodperc gyűjtési idő is szükséges lehet). Ezáltal az elfogadható időn belül mérhető képpontok 
maximális száma is korlátozott. Másrészt a STEM-ben használt mintaáram 1-20 nA, míg az EFTEM-ben 1 µA is 
elérhető. (Ez azonban sugár-érzékeny minták esetén nem használható ki.) A STEM-ben ezen áram kis sugárátmérőbe 
(1 nm) sűrítése, azaz az EFTEM-el összemérhető térbeli felbontás elérése téremissziós ágyú (FEG) használatát követeli 
meg. Az EFTEM azonban csak viszonylag nagy koncentrációjú elemek térképezésére alkalmas a kevés számú 
(különböző energiaveszteségnek megfelelő) kép, így egyszerű háttér-levonás miatt. 

A STEM spektrum-leképezés viszont előnyös, mivel  
a/ utólag, a mágneslemezen tárolt spektrumok átvizsgálásával, előre nem várt elemek jelenléte is ellenőrizhető 
b/ bonyolultabb spektrum-feldolgozással a pontosság és a detektálási határ javítható 
c/ a spektrumfeldolgozás paraméterei egyedileg optimalizálhatók 
d/ szabálytalan alakú minta-részletekhez tartozó spektrumok összeadásával a detektálási határ javítható (lásd 4.31 

ábra) 
e/ szerencsés esetben a finomszerkezetből egyéb, kapcsolódó információ egyidejű térképezése is megoldható 
f/ egyéb jelek (rugalmas szórás, röntgen) mérésével kiegészítő információk gyűjthetők egyidejűleg. 

A 4.31 ábrán néhány száz ppm-nek megfelelő Fe illetve Ca detektálása jól látható az öszegzett spektrumokon. 

A térbeli felbontást EFTEM esetén a választott energia-felbontásnak megfelelő, a színhibából eredő elmosódás 

korlátozza az r C
E

Ec c=
∆

0
β  elmosódási sugárral jellemzett értékre. Ha pl. Cc=3 mm és β=10 mrad valamint az 

energia-választó rés szélessége ∆E=20 eV akkor E0=100 keV-re az elmosódás kb. 6 nm. Ezzel szemben a STEM 
spektrum-leképezés esetén az korlátozza, hogy az elfogadhatóan kis statisztikus hibával végzett analízishez szükséges 
kb. 1 nA áramot mekkora sugárátmérőbe tudjuk sűríteni. FEG esetén ez kb. 1 nm. Természetesen az elérhető térbeli 
felbontást a sugárkárosodás is korlátozhatja. 



LJ: AEM 5. Fejezet  p. 146 / 174 

 
4.31 ábra: “Spectrum-imaging”. Vörös vértes és plazma képpontjairól gyűjtött spektrumok illetve az egyes élekkel 
készült képek. A fő komponens nitrogén lehetővé teszi, hogy megkülönböztessük mely képpontok tartoznak a 
plazmához és melyek a vörös vértesthez. Mivel minden képponthoz a teljes mért EELS spektrumot tárolták, így utólag, 
az egyes területek azonosítása után tudni lehet mely spektrumok tartoznak azonos vizsgálandó objektumhoz. Ezek 
összegzésével a statisztikus megbízhatóság (és így a jel láthatósága) jelentősen nő. Megfigyelhetjük, hogy az eredeti  
sepktrumokon még összegzés után sem vehető észre a kis Fe él, mivel nagy háttérre szuperponálódik. Az egyetlen 
képpontokhoz tartozó különbségi spektrumok is túl zajosak ahhoz, hogy a nyomelemek éleit észlelhessük rajtuk. Az 
összegzett különbségi spektrumokból azonban a néhány száz ppm mennyiségű (azaz nyomelem) összetevők is 
szignifikánsan azonosíthatóak, megerősítve, hogy az egyes szerkezeti elemek nem csak fő komponenseikben, hanem 
nyomelemeikben is eltérnek.  

Az EELS mikroanalízis lehetőségei és korlátai 

Detektálható elemek, pontosság 
A H és He általában csak közvetetten detektálható, bár He implantált szilárd testekben megfigyeltek 1s...2p jellegű 

gyenge csúcsot a 21-23 eV tartományban. A többi elemnek mérhető egy vagy több karakterisztikus éle a leginkább 
használt 50-2000 eV energiaveszteségi tartományban. Amint az élek alakjának osztályozásánál említettük, 
legkönnyebben azok az elemek detektálhatóak EELS-el, amelyeknek fehér vonaluk van, mivel itt nagy intenzitás kis 
energia-intervallumba koncentrálódik. Ilyenek az átmeneti fémek (L23 vonal) illetve a Lantanidák (M45) vonal. Sokszor 
azonban nem az egyes elemek EELS detektálási határait szokás egymással hasonlítani, hanem egy-egy elem EELS-el 
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illetve röntgen analitikával mért detektálási határát hasonlítják egymáshoz, mivel ez ad tájékoztatást, melyik módszert 
érdemesebb alkalmazni egy adott probléma megoldásához. 

 

4.32 ábra: Az EEELS illetve EDS érzékenységének 
összehasonlítása a rendszám függvényében. Látható, hogy 
az EELS relatív előnye főleg kis rendszámoknál 
jelentkezik. A számolás összetártozó ionizációs élek 
illetve röntgen vonalak használatát tételezte fel, ami 
kevéssé valószínű választás, különösen a nagyobb 
rendszámoknál. 

Az elérhető pontosság három fő korlátja, a megfelelő minta, az él-intenzitás mérése illetve az alkalmazott parciális 
hatáskeresztmetszet pontossága. Minthogy az EELS extrém vékony mintákról tud csak mennyiségi összetételt 
szolgáltatni, ezek előállítása (műtermékek bevitele nélkül) nagyon nehéz feladat. A spektrum-feldolgozásnál láttuk, 
hogy az átlapolások kezelésére és a kis mennyiségek megbízható mérésére csak az MLS illesztés alkalmas, ez viszont 
előzetes, független információt igényel a mintáról (a finomszerkezetnek megfelelő etalon választása miatt). A parciális 
hatáskeresztmetszetek számítási hibáit is tárgyaltuk. Összességében az EELS nem tekinthető 10-20%-nál pontosabb 
általános módszernek, bár kedvező esetekben (jó minta, kedvező él, átlapolás hiánya, mért k-tényező) adhat ennél jobb 
eredményt (akár 2-10% pontosságot is). 

Térbeli felbontás (lokalitás) 
Az elérhető térbeli felbontást több tényező korlátozza, pl. az elektronoptikai leképezési rendszer hibái és torzításai 

(CTEM), a még analizálható jelet adó legkisebb sugárátmérő (STEM), a gerjesztett térfogat növekedése az elektronok 
szóródásai miatt és végül a vizsgált atomi folyamat lokalitása. 

KÉSZÜLÉK OKOZTA ELKENŐDÉS 

A leképezési rendszer okozta korlátokat áttekintettük a mikroszkóp-spektrométer csatolásnál. 

A MINTA HATÁSA 

 

4.34 ábra A mintán belüli kiszélesedés 
összehasonlítása EDS és EELS esetén. A felbontás 
ilyen javulását nem kell túlértékelni, mivel az EELS 
csak egészen vékony minták esetén használható 
mennyiségi analízisre, amelyeknél a kiszélesedés 
amúgy sem túl jelentős.  



LJ: AEM 5. Fejezet  p. 148 / 174 

A gerjesztett térfogat növekedésének hatását a röntgen illetve EELS jelre mutatja a 4.34 ábra amorf, vagy véletlen 
irányban álló kristályos minta esetére (speciális reflektáló irányokat elkerültük) 

A 4.34 ábra jelöli, hogy a spektrométer szöghatároló apertúrája nagyrészt biztosítja, hogy csak a kiválasztott 
szögtartományból kapjunk jelet a minta teljes vastagságából. A többszörös szórások részben csökkentik ezt a hatást, 
mert már korábban a mért szögtartományból "kiszóródott" elektronok is visszaszóródhatnak a detektorba, de ezek 
hatását úgyis minimalizálnunk kell a jó EELS analízishez. Következésképpen az EELS jelben sokkal kevésbé 
érvényesül a sugárszélesedés hatása mint amennyire az EDS mérés térbeli felbontását rontja. 

Mint korábban láttuk (Z-kontrasztú leképezés), az alacsony indexű zóna-tengely irányában álló kristályos mintában 
az atomi oszlopra fókuszált elektronsugár csatorna hatás következtében az atomi oszlopon halad lefelé, megőrizve 
lokalitását kb. 60 nm vastagságig, vagy még tovább. Ilyen speciális esetben sugár szélesedéssel gyakorlatilag nem kell 
számolni sem az EDS-nél sem az EELS-nél. 

A VIZSGÁLT KÖLCSÖNHATÁS LOKALITÁSA 

Egy szóródás lokalitását azon távolságnak tekinthetjük, amelyen belül a rugalmatlanul szórt hullám még koherens. 
Más megfogalmazásban az a tartomány, amin belül a kezdeti és végállapot észrevehetően átlapol. A klasszikus 
részecske ütközési képben a lokalitást a ‘b’ ütközési paraméter jellemzi. Durva félklasszikus becslésként a 
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összefüggéssel adható meg, ahol v az elektron sebessége, θE pedig a korábbiaknak megfelelően az E átlagos 
veszteségnek megfelelő karakterisztikus szórási szög. 300 eV feletti energiaveszteségekre és 30 mrad gyűjtési szögre 
(ami a legkisebb sugárátmérővel dolgozó, azaz legjobb térbeli felbontású, Z-kontrasztú STEM-ben tipikus) az átlagos 
ütközési paraméter <0.05 nm. Figyelembe véve, hogy a legkisebb sugárátmérő (VG HB501-re) 0.22 nm, az ütközési 
paraméter alig okoz térbeli felbontás romlást a belső héjak ionizációinak vizsgálatánál. A 4.35 ábráról látható, hogy kis 
energiaveszteségek vizsgálatánál ugyanakkor ez a hatás adja a felbontás határát. 

 

4.35 ábra Az EELS jel térbeli 
felbontásának változása a gyűjtési szög 
függvényében különböző energiájú élek 
esetén. Látható, hogy már 10 mrad 
gyűjtési szög esetén is a kb. 500 eV feletti 
élek detektálásánál a térbeli felbontás fő 
korlátja a sugárátmérő. A kis energiájú 
veszteségek lokalitása viszont lényegesen 
rosszabb.  

Ugyanezen okból térfogati (vagy a határra merőleges irányban nézett felületi) plazmon veszteségek vizsgálata nem 
lehetséges kb. 10 nm-nél jobb felbontással. Ugyanakkor ha az interface-t a sugárral közel párhuzamos irányból (súrló 
beeséssel) vizsgáljuk, (a felületre merőleges irány szempontjából) lokalizált kollektív gerjesztések keltődnek, így az 
interface-ek sajátságai tanulmányozhatók jó térbeli felbontással. Erre mutat példát a 4.36 ábra, amelyen az alacsony 
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energiás (0-25 eV) spektrum-szakasz változása látható 0.4 nm-es lépésenként az Al/AlF3 interface-re merőleges 
irányban haladva. 

 

4.36 ábra: Az alacsony energiás EELS spektrum változása 
a mintán mért pozíció függvényében. A plazmon csúcs 
változása (bár nem elemspecifikusan, de) a kémiai 
összetétel változását tükrözi 0.4 nm-es lépésenként. 
DSTEM, 100 keV; Al/AlF3 átmenet.  

Röntgen jel keltése szempontjából a lokalizáltság elvileg még kedvezőbb. Ugyanis mivel nem kell számolni a szórt 
elektronok szögeloszlásával (a röntgen emisszió izotróp, nem függ a bejövő illetve szórt elektron irányától) az átlagos 
szórási paraméter még kisebb (a 0.02-0.05 nm tartományban van). Ez azonban nem jelent gyakorlati javulást az EELS 
lokalitásához képest. Sőt a gyakorlatban a röntgen keltés és detektálás rossz hatásfoka miatt az EDS detektálási határa 
még kedvezőtlenebb is mint az EELS-é. 

Detektálási határok (koncentráció, atomszám) 
Minthogy a karakterisztikus élek gyenge jelet adnak, a legtöbb esetben a mért jel statisztikus pontossága is 

korlátozó tényező a detektálási határok javításában. A mért jel/zaj arány kifejezhető mint 
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ahol N a mért atomok száma illetve Nt az összes (hátteret adó) atomok száma felületegységenként, σk a 
karakterisztikus él parciális hatáskeresztmetszete, σb a háttér-keltés hatáskeresztmetszete, h pedig az extrapolálás 
hibáját figyelembe vevő statisztikus tényező. Ha a detektálás minimális feltételének a jel/zaj=3-t vesszük, a detektálható 
legkisebb atomi hányad (koncentráció) 

x
N
N

h
I Nt k

b

l t
min = =

⋅
⋅

3
σ

σ
         (4.63) 

Minthogy a detektált elektronok nagy része a kis energiás szakaszban jelenik meg, az ottani integrált az elektronok 
teljes számával közelíthetjük: 
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 ahol Q a teljes besugárzó töltés, ηd pedig a detektálás hatásfoka. Ezzel a minimálisan detektálható koncentráció 
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A d átmérőjű sugár alatt gerjesztett atomok minimálisan detektálható száma pedig 
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Vékony mintáknál az exponenciális jó közelítéssel =1. Világos, hogy a detektálási határ függ attól, hogy milyen 
elemet milyen mátrixban vizsgálunk (él nagysága, alakja, átlapolás, háttér...) Az atomi felbontású Z-kontrasztú 
leképezéshez használt tipikus paraméterekkel (0.01 nA, 10 s, 10 eV integrálás, 0.22 nm sugárátmérő, 
σ σk b m≅ ≅ −10 26 2 ) a minimálisan detektálható atomok számára 1-2 adódik, azaz az egyes atomok detektálhatóak 
EELS-el. 

A megengedett dózis, a lokalitás és a detektálási határok kapcsolata 
Láttuk, hogy sok mintánál a sugárérzékenység szab határt a felületegységenként besugározható töltésnek, azaz a 

kritikus dózis kicsi. Mivel D=Q/A ahol A
d

=
⋅π 2

4
 a besugárzott felület, a fentiekből 
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d
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           (4.67) 

illetve 

MDN
d
D

∝           (4.68) 

Azaz sugár-érzékeny mintáknál (Dmax adott) kis koncentrációt csak nagy felületre szétterített sugárral 
detektálhatunk. Ez csak akkor értelmes, ha akkora területen homogén mintánk van. Pl. PEELS-el, 1 nA, 1 nm, 1s 
10 mrad, 100 keV és 105C/cm2 esetén kb. 0.2 at % kén detektálható szén mátrixban. Ha a kritikus dózis csak 0.1 
C/cm2, akkor ugyanekkora koncentráció csak 1 µm átmérőjű terület analizálásával, azaz nagyságrendekkel rosszabb 
térbeli felbontással lehetséges. Ugyanakkor kevés számú atom detektálásához ugyanazon anyagban, ugyanazon 
eszközzel minél kisebb foltba kell a sugarat fókuszálnunk. Látható, hogy a különböző csúcsteljesítmények elérése más-
más kísérleti paramétereket igényel és a sugárérzékenység lényegesen befolyásolja ezek megválasztását, és az elérhető 
határokat. A 4.37 ábra ezen paraméterek összefüggését mutatja. 

 
4.37 ábra A vas L23 élének számolt detektálhatósága (a detektálható atomok minimális száma) 10 nm vastag 
szén rétegben 100 keV sugárenergia, 1.6 nA sugáráram és 99.8% megbízhatóság esetén.  

Nem elem-specifikus alkalmazások 
A kis energiaveszteségeknek megfelelő spektrumszakasz nem tartalmaz elem-specifikus éleket. A plazmon 

veszteségről láttuk, hogy a vezetési sávbeli "szabad" elektronok sűrűségétől függ, ami nem elem-specifikus. Bizonyos 
ötvözeteknél előfordul, hogy a plazmon energia az összetétel egyértelmű függvénye. Ilyen anyagokban az egyes fázisok 
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azonosíthatóak a plazmon energia eltolódásából. A 4.38 ábra ilyen példát mutat. Az Al-ban a Li mennyisége 12 at %-ig 
változhat szilárd oldatban; az Al3Li(δ‘) intermetallikus fázisban viszont 25 at %. Ezekre az összetételekre ábrázoltuk a 
plazmon energiát. Látható, hogy az intermetallikus fázisra jellemző plazmon energia jól elkülönül, a fázis térképezéssel 
is jól azonosítható, ha az energia ablakot helyesen veszik fel. 

 

4.38 ábra A plazmon csúcs energiájának eltolódása az 
alumíniumban levő lítium mennyiségének függvényében 
(12%-ig oldott, 25% intermetallikus fázis).  

Hasonlóan a hidrogén beépülése nem mérhető röntgen analitikával vagy EELS karakterisztikus éllel, de a plazmon 
csúcs eltolódásával az EELS spektrum kis energiás szakasza lehetővé teszi detektálását. 

A plazmon veszteségi mikroanalízis előnyei: a/ nem korlátozza annyira a minta vastagság; b/ nem kell hozzá 
hatáskeresztmetszet; c/ nem kell háttér levonás; d/ nagy intenzitású jel. Hátrányai: a/ nem általánosan alkalmazható; b/ 
empirikus kalibráción alapul. 

Ezek az alkalmazások főleg régebben, az EELS alkalmazásának kezdetén voltak jellemzőek. Akkor ugyanis a 
gyengébb karakterisztikus éleket rosszabbul tudták mérni, így a kis energiás szakasz nagy intenzitású jele előny volt. 
Ma az elemspecifikus analízis került inkább előtérbe. 

A nem elem-specifikus alkalmazások közé tartozik a rugalmatlan szórások hatásának EELS-el való kiszűrése is 
mind a képekből mind a diffrakciós mintázatokból (lásd energia-szűrt leképezés). 

 
4.2 Táblázat: Az AEM-ben végzett EELS analízis lehetőségei 
Detektálható elemek:  (H-) Li- 
Összetétel pontossága:  kb. 10-20% 
 Korlát:    nagy háttér 
     elnyúló él =>intenzitás mérése 
     hatáskeresztmetszet ismerete 
     minta vastagsága 
Térbeli felbontás:   < 1 nm (atomi lépték) 
Detektálási határ:   kb. 1 wt% (csúcs 10ppm) 
 Korlát:    intenzitás mérése 
     kémiai hatás 
Detektálható atomok száma: 1 
Legérzékenyebb:   fehér vonalas elemek (átmeneti fémek, ritka földfémek) 
Relatív előny EDS-el szemben: könnyű elemek 
     többlet információ 

 

Mikrodiffrakció 

A határolt területű diffrakció korlátai 
A klasszikus transzmissziós elektronmikroszkópiában megszokott határolt területű diffrakció párhuzamos 

elektronnyalábbal világítja meg a mintát és a képsíkban elhelyezett apertúra határolja körül, hogy mely sugarak 
vehetnek részt a leképezésben. Ez az apertúra a minta síkjában egy virtuális apertúrának feleltethető meg, amely a 
képsíkbeli SAD apertúrának az objektív lencse nagyításával lekicsinyített másaként képzelhető el. Minthogy a 
gyakorlatban 5 µm-nél kisebb lyukú apertúrát nehéz készíteni (és főleg úgy használni, hogy az ne szennyeződjön el 
rövid időn belül), a szokásos 10-15-szörös OL nagyítás mellett az elérhető legkisebb virtuális apertúra méret (azaz 
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választható terület) 0.5 µm körül van. Más oldalról közelítve: mivel a SAD apertúrának és a mintának egyszerre kell 
éles képet adnia, az elérhető térbeli felbontást a gömbi hiba és a ∆f  fókuszálási hiba együtt korlátozza: 

 ( )δ θ θ= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅C fS B B2 2
3

∆        (5.1) 

Ez szintén 0.5 µm körüli határt szab a vizsgálható legkisebb mintafelületre. Vegyük észre, hogy eközben lényegesen 
nagyobb mintarészt világítanak meg az elektronok. Nem a minta megvilágítását, hanem a későbbi leképezésben való 
részvételt korlátoztuk. Ennél kisebb mintarészek diffrakciós vizsgálatára csak a megvilágított terület csökkentésével 
van lehetőség. A megvilágított terület csökkentésére három módszer(csoport) terjedt el: a Riecke-módszer, a billegtetett 
sugarú mikrodiffrakció (rocking beam microdiffraction) és a konvergens sugarú diffrakció. Az első kettő párhuzamos 
megvilágítást alkalmaz és az eucentrikus mintabeállítás feláldozásával ér el 0.5µm-nél jobb térbeli felbontást. Az 
eucentricitás hiánya miatt ezek ma már kevéssé használatosak. Helyüket az analitikai elektronmikroszkópok újabb 
generációiban a mintára fókuszált, tehát erősen összetartó elektronnyalábot alkalmazó konvergens sugarú diffrakció 
foglalta el. Sok szerző ma már felcserélhetően használja a mikrodiffrakció és a konvergens sugarú diffrakció 
kifejezéseket. Az ilyen összetartó megvilágítás előállításához a kondenzor-objektív lencse valamint a minilencse 
bevezetésére volt szükség. A konvergens sugaras diffrakcó egyik előnye, hogy eucentrikus mintahelyzetben 
alkalmazható, tehát a szükséges döntések viszonylag kényelmesen elvégezhetőek. Másrészt ugyanúgy kis mintafelületre 
fókuszált megvilágítást igényel mint a lokális kémiai analízis (EDS, EELS), tehát az ismeretlen apró fázis teljes (kémiai 
és kristályszerkezeti) jellemzése hasonló beállítással végezhető. Látni fogjuk, hogy a konvergens sugaras diffrakciónak 
a nanométert elérő lokalitásán kívül további előnye, hogy lényeges többlet információt is nyújt (pl. a kristályszerkezet 
harmadik dimenziójáról is). 

Konvergens sugarú diffrakció (CBED) 

Bevezetés 
A CBED-hez az eucentrikus pozícióban levő minta nagyon kis felületére fókuszáljuk az elektron-nyalábot. Ez 

pontosan az a beállítás, amire a lokális kémiai analízishez (EDS, EELS) is szükség van. Azaz hasonló kísérleti 
feltételek mellett gyűjthetünk (a tipikusan néhány tíz nanométeres átmérőjű mintaterületről) kémiai, szilárdtest-
környezeti és kristályszerkezeti információt az EDS, az EELS és a CBED együttes használatával. A TEM/STEM 
készülékben a STEM üzemmód használatakor mindig a TEM képernyőjén látható az álló diffrakciós ábra, így amikor a 
kívánt pontba vezérelve megállítjuk a sugarat, rögtön tanulmányozhatunk egy CBED ábrát. TEM üzemmódban pedig a 
középre pozícionált kiválasztott pontra fókuszáljuk a megvilágító elektronnyalábot és diffrakcióra kapcsolunk. Mint 
láni fogjuk, egy adott minta CBED vizsgálatához a három legfontosabb beállítandó kísérleti paraméter a megvilágítás 
konvergencia-szöge (α), a leképezés gyűjtési szöge (β) és a gyorsító feszültség (E0). Az α konvergencia szög nagy 
lépésenként a C2 apertúra méretével, finomabban pedig az ú.n. “alpha-selector” lencsebeállítással szabályozható. A 
CBED ábrán megjelenő szögtartomány, β értékét a kamera-hossz hasonló módon szabja meg, mint a normál 
leképezésnél a látható terület méretét szabja meg a nagyítás. Ezen kísérleti paraméterek hitelesítéséről már volt szó a 
STEM fejezetben. Az elérhető térbeli felbontást a megvilágító rendszer és a minta vastagsága együtt szabja meg. 

A CBED nagy előnye, hogy térbeli (3D) információt is ad: meghatározható a megvilágítás irányában is a (reciprok) 
rácstávolság. Ezen felül az erős dinamikus szórás miatt nem érvényes a Friedel-szabály, így a kristály 32 pontcsoportja 
nem redukálódik a 11 Laue csoportra, hanem egy nagy szimmetriájú zónatengely irányából nézve 31 ú.n. diffrakciós 
csoport jelenik meg, amelyekből a kristály pontcsoportja meghatározható. Szerencsés esetben a kettős reflexió 
(dinamikus kioltási vonalak) segítségével a csavar-tengelyekre illetve csúszási-síkokra is következtethetünk, azaz a 
kristály tércsoportja is meghatározható. Az EDS-el illetve EELS-el egyidejűleg nyert kémiai információkat is 
figyelembe véve az AEM hatékonysága vitathatatlan a nanométeresnél nagyobb fázisok teljes jellemzésében. 
(Téremissziós ágyú hiányában azonban inkább a tíz nanométeresnél nagyobb tartományok jellemzése várható reálisan.) 
A rácsparaméterek ugyan jóval pontosabban határozhatók meg CBED segítségével mint SAD-val, a szögfelbontás 
szempontjából azonban fordított a viszony, azaz ha nagy (10-4 rad) szögfelbontásra van szükségünk, előnyösebb a SAD 
használata. 

Terminológia 
Általában mikrodiffrakciónak nevezünk minden olyan diffrakciós ábrát, ami a hagyományos határolt területű 

diffrakcióval elérhető kb. 0.5 µm átmérőnél kisebb területről származik. Ilyen mértékű lokalitás elérhető ugyan a 
C2-apertúra-határolt diffrakcióval vagy a billegtetett sugarú mikrodiffrakcióval is, de ezek mai modern készülékeken 
már kevéssé használatosak, mivel a szimmetrikus kondenzor-objektív lencsével és minilencsével felszerelt analitikai 
elektronmikroszkópokon kényelmesebben megkapható ugyanaz az információ (is) a konvergens sugarú diffrakcióval 
(CBED-vel). Ennek megfelelően a mai irodalomban a mikrodiffrakciót és a konvergens sugarú diffrakciót kezdik 
felcserélhetően használni. Általában azonban a mikrodiffrackió kifejezés használata azt sugallja, hogy csak a klasszikus 
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kétdimenziós (2D) kristályszerkezeti információ van jelen ugyanúgy, mint a SAD esetén (csak a mikrodiffrakció esetén 
kisebb méretű fázisból származik a jel). Ilyenkor a korongok nem lapolnak át és nincs lényeges intenzitás-változás a 
korongokon belül. Ehhez kis C2 apertúrára és a kinematikus feltételeket biztosító vékony mintára (kb. <50 nm) van 
szükség. A CBED kifejezés használata (a mikrodiffrakció helyett) gyakran (pl. a korongokon belüli 
intenzitásváltozásokban megnyilvánuló) többlet-információ jelenlétére utal. Ha az egyes diffrakciós irányoknak 
(rendeknek) megfelelő korongok egymástól jól elkülönülnek, Kossel-Möllenstedt ábráról beszélünk. Az alacsony 
indexű (nagy szimmetriájú) irányokban, a dinamikus diffrakció miatt az egyes korongokban megfigyelhető intenzitás-
mintázatokat zónatengely ábráknak (zone axis pattern, ZAP) hívják. Meg kell még különböztetni a koherens CBED-t 
és az inkoherens CBED-t. Ez a meghatározás a megvilágítást definiáló végső apertúrán belüli koherencia fokára utal. 
Az első esetben a megvilágító apertúrán belül csak koherens elektronhullámok találhatóak. Ilyen fokú koherencia csak 
téremissziós ágyúval érhető el. A második esetben az apertúra nagyrészt független forrásokból származó (azaz 
inkoherens) elektronhullámokkal van “kitöltve”. (Valamilyen fokú koherencia nyilván itt is van, de ez nem 
számottevő). Ha az inkoherens CBED rendjei lapolnak át nagy mértékben, a röntgenes analógiára, Kossel ábrát kapunk. 
A koherens CBED esetén fellépő hasonlóan nagy mértékű átlapoláskor kapott ábrát ronchigramm-nak nevezik. Ilyen 
mértékű átlapoláshoz szükséges nagy mértékű konvergenciát gyakran a megvilágító (C2) apertúra teljes eltávolításával 
hoznak létre. A nagyszögű konvergens sugaras elektrondiffrackió (LACBED) azon inkoherens technikákra utal, 
amelyeknél különleges eljárással megakadályozzuk az egyes diffrakciós korongok (rendek) átlapolását és így a Bragg-
szöget meghaladó szögtartományból tudjuk rögzíteni az adott diffrakciós korong szerkezetét. 

A CBED mintázatok geometriája 
Ha a Bragg szögnél kisebb kovergenciájú megvilágítás mellett a konvergens sugarú diffrakciós ábrát kis kamera-

hosszal (azaz nagy szögtartományt áttekintve) szemléljük, a középső részen a diffrakciós foltok kétdimenziós rácsát 
kapjuk, hasonlóan mint a hagyományos SAD esetén. Az elsődleges különbség a diszkrét diffrakciós korongok 
méretében van. Ezt a területet hívjuk a nulladik Laue zónánák (zero order Lauae Zone, ZOLZ). Ahogy a középponttól 
távolodunk, ezt a tartományt üres (diffrakciós maximumok nélküli) sáv követi, majd gyűrű alakban újabb diffrakciós 
korongok következnek, ahogyan ezt az 5.1 ábra szemlélteti. 

 
5.1 ábra a/ Diffrakciós maximumok elhelyezkedésének sematikus rajza a nulladik, első és második Laue zónával. b/ Az 
előzőnek megfelelő kísérlei felvétel. YIG [001], 20 µm C2 apertúra, 120 keV.  

Ez az első rendű Laue-zóna (first order Laue zone, FOLZ). Keletkezését az 5.2 ábra mutatja. A megvilágító sugár 
nagy konvergenciája azt jelenti, hogy különböző irányokból érkeznek sugarak. Ugyanakkor a minta vékonysága a 
reciprok rácspontok megnyúlását eredményezi a sugár irányában. A két hatás együttes eredményeként az Ewald-gömb 
nem csak a (kollimált sugár beeső irányának megfelelő) kiindulópontot (azaz a 0,0,0 foltot) is tartalmazó reciprok rács-
síkot metszi, hanem a reciprokrácsnak a ZOLZ-al párhuzamos szomszédos síkjait is. A gömb valamint az első sík 
metszésvonalának megfelelő körgyűrű az első rendű Laue-zóna (first order Laue zone, FOLZ). A második síkkal való 
metszésvonal a második rendű Laue-zóna (second order Laue zone, SOLZ). Az első, második, harmadik, stb. rendű 
Laue-zónát együttesen magasabb rendű Laue-zónáknak (higher order Laue zones, HOLZ) nevezik. 
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5.2 ábra A magasabb rendű Laue zónák kialakulásának 
sematikus rajza. A reciprok rács egymást követő síkjait 
metszi az Ewald gömb, ha a sugár eléggé konvergens.  

A diffrakciós korongok belsejében sötét és világos sávok váltakozása figyelhető meg, amint azt a mintavastagság 
meghatározásánál láttuk a 2.43a ábrán. A diffrakciós korongok közötti területeken szélesebb Kikuchi vonal-párok 
láthatóak. A Kikuchi vonalak folytatásaként, a korongok belsejében éles sötét vonalak figyelhetők meg, amiket HOLZ 
vonalaknak nevezünk, minthogy a magasabb rendű reflexióknak megfelelő rugalmas szórás eredményezi őket. A 
CBED felsorolt összetevői természetesen nem feltétlenül ugyanazon a felvételen vizsgálhatók jól. 

A korongok kialakulását az 5.3 ábra szemlélteti arra az esetre, amikor (a minta irányának megfelelő választásával) 
csak egyetlen vonal mentén elhelyezkedő diffrakciós foltokat engedünk megjelenni, azaz csak egyetlen, párhuzamos 
síksereget fordítunk reflektáló irányba. (Ez az egydimenziós, “systematics” CBED esete.) Minthogy a téremissziós 
ágyúval előállított nagyon kicsi (nm-es) foltok esetétől eltekintve általában inkoherens CBED-vel van dolgunk, 
általános esetnek feltételezzük, hogy a megvilágító apertúrát inkoherensen töltik ki az elektronok, azaz az apertúra 
egyes pontjai (mint pl. az 5.3 ábrán P) független (síkhullámokat eredményező) elektronforrásokként foghatók fel. 
Feltesszük, hogy a minta párhuzamos oldalakkal határolt tökéletes egykristály (a vizsgált térfogatrészen belül). Az 
apertúrán belüli P pont megfelel egy adott irányú, kollimált megvilágításnak. Ez a minta túlsó oldalán egy, egymástól 
2θB szögtávolságra levő, P’ pontokból álló pont-diffrakciós ábrát hoz létre. Az apertúrán belüli másik (pl. Q) iránynak 
megfelelő síkhullám egy hasonló, Q’-vel jelölt pont-diffrakciós ábrát eredményez, amelyben az eredeti Q irány 
meghosszabbítása adja az eltérítés nélkül továbbhaladó Q’ nyalábot, ettől 2θB szögenként pedig az egyes (hkl) 
reflexióknak megfelelő Q’ pontok helyezkednek el. Egy-egy korongon belül a P’ és Q’ pontok ugyanakkora 
szögeltérésre vannak egymástól mint az eredeti P és Q irányok. Ha a konvergens nyalábban megtalálható valamennyi 
megvilágítási irányt számba vesszük, azaz az apertúra nyílásának valamennyi P pontját és a nekik megfelelő P’ 
pontokat felrajzoljuk, megkapjuk a CBED-re jellemző diffrakciós korongokat, amelyek mint egymás mellé helyezett 
pontdiffrakciós ábrák képzelhetők el. (Egyúttal azt is beláthatjuk, hogy azért korong alakúra szélesedtek ki a diffrakciós 
maximumaink, mivel kör alakú apertúrát használtunk. Más (pl. négyzet vagy téglalap) alakú apertúra használatával más 
(pl. négyzet vagy téglalap) alakú foltokat kapunk a diffrakciós maximumok helyén. Ritkán valóban alkalmaznak más 
alakú, speciálisan a CBED céljára készített apertúrát azért, hogy az éppen összeérő foltok minél tökéletesebben fedjék 
le a fotolemez síkját, ezáltal kissé nagyobb szögtartományból kapjanak információt.) 
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5.3 ábra  A CBED korongjainak kialakulása egydimenziós 
diffrakciós maximumoknak megfelő orientáció esetén. 
Egy adott irányú elektronnyaláb egy teljes diffrakciós 
pontábrát hoz létre (Bragg reflexiónként egy pont). Az 
eltérő irányoknak eltolt diffrakciós pontábrák felelnek 
meg. A konvergens sugárban lévő irányok összessége 
eredményezi a korongokat.  

Ilyen módon a (000) korong bármely kiragadott pontja egy-egy megvilágítási iránynak felel meg. Az ugyanezen 
megvilágítási iránynak megfelelő többi pont (ami a Bragg szórásnak, azaz reciprokrács vektornyi hullámszám-
változásnak felel meg) tőle 2θB szögnyire, azaz a diffrakciós felvételen X távolságnyira található a többi korongban 
(azaz korongonként egy-egy pont felel meg az adott iránynak). Mivel elektrondiffrakciónál a Bragg szögek kicsik, az X 
távolság közelítően: 

X L L gB= ⋅ ⋅ ≈ ⋅ ⋅2 θ λ          (5.2) 

alakba írható, ahol L a kamera-hossz, g az adott reflexió reciprokrács vektora. Az elektronok λ hullámhossza [Ĺ] pedig 
az E0 gyorsító feszültséggel [V] 

λ =
+ ⋅ ⋅−
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.E E

        (5.3) 

alakban fejezhető ki. Ahhoz, hogy a korongok egyes pontjait egyes megvilágítási irányoknak tudjuk megfeleltetni, az 
Ewald-szerkesztésből indulunk ki. A megvilágító síkhullám irányába húzunk egy K=1/λ hosszú vektort úgy, hogy 
végpontja a reciprokrács (000) kezdőpontjába mutasson. Ennek a vektornak a kezdőpontjából rajzoljuk meg a K sugarú 
gömböt. Ahol ez a gömb metszi a reciprokrács pontjait, ott teljesülnek a Bragg reflexió feltételei, ott kapunk diffraktált 
intenzitást. Az 5.4 ábra szemlélteti a szerkesztést, feltüntetve, hogy másik megvilágítási iránynak másik (eltérően 
döntött, azaz más középpontú) Ewald-gömb felel meg. 
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5.4 ábra a/ Az Ewald-gömb helyzete két, kissé eltérő irányú elektronnyalábra. Látható a diffrakciós hiba (Sg) és a 
Bragg-helyzettől eltérés szögének (α) összefüggése.  b/ A valós térben ábrázolt két sugárirány a diffrakciós 
maximumok irányával. Látható, hogy a Kikuchi-vonalak iránya nem a sugár irányától, hanem a minta orientációjától 
függ, ahhoz “rögzített”. 

Ellentétben a hagyományos SAD-vel, amelynél az összes (eredeti és reflektált) sugár közös kezdőpontból (az 
egyetlen Ewald-gömb középpontjából) indul, a CBED-nél (a konvergens sugárban jelenlevő) valamennyi megvilágítási 
iránynak egy-egy külön Ewald-gömb felel meg és így minden hullámvektor a film (diffrakciós korong) más-más 
pontjára fókuszálódik. Amint az 5.4 ábráról látható, a más iránynak megfelelő más Ewald-gömb más diffrakciós hibát 
eredményez egy adott reciprokrács pontban. Íly módon a diffrakciós korong egyes pontjait nem csak a megvilágítási 
iránnyal jellemezhetjük, hanem ekvivalens módon az adott ponthoz tartozó diffrakciós hiba nagyságával is. A 
megvilágítási irányt jellemezhetjük pl. a pontos Bragg helyzettől való eltérés szögével, amit az ábrán α-val jelöltünk 
(nem tévesztendő össze a máshol ugyanígy jelölt konvergencia-szöggel, amihez semmi köze). Minthogy kis szögek 
fordulnak csak elő: 

S gg ≈ ⋅α            (5.4) 

A pontos Bragg-helyzetben Sg=0. A diffrakciós felvételen a mért távolságok a szórási szögekkel arányosak, így a 
korongon belül mért ∆X  távolságra (ami a Bragg-helyzettől való α szögű eltérésnek felel meg): 

∆X
X B

≈
⋅
α
θ2

          (5.5) 

A kis szögekre a Bragg-törvény: 

2 ⋅ ≈ ≈ ⋅θ
λ

λB
hkld

g           (5.6) 

alakú. A diffraktált korongok távolságának mérésével (5.2) szerint a kamera-hosszat kalibráljuk, így (5.5) 
alkalmazásával a kamera-hossztól független mennyiséget kapunk. (5.4)-(5.6) összevetésével a diffrakciós hiba 
kifejezhető ismert, illetve mért mennyiségekkel: 

S
X

X
gg ≈ ⋅ ⋅

∆ 2 λ           (5.7) 
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5.5 ábra MgO mintáról 120 keV-es elektronokkal felvett egydimenziós elrendezésű CBED korongok. Látható, hogy 
mind az 111, mind a 222 diffrakció Bragg-helyzetben van. Az erőteljes intenzitásmoduláció a dinamikus kölcsönhatás 
következménye. A 000 korongon is jelöltük a pontos Bragg-helyzetek pozícióját, valamint az 111 diffrakcióhoz két 
helyen (azaz két iránynak megfelelően) a diffrakciós hiba értékét.  

Minthogy a reciprokrács vektor szerepel (5.7)-ben, először indexelni kell a diffrakciós foltokat és csak ez után 
rendelhetjük a korong minden pontjához a neki megfelelő diffrakciós hibát. Példaként MgO-ról 120 keV-en készült 
felvételt mutatunk be az 5.5 ábrán. A felvételen csak a (hhh) típusú síkok adnak diffrakciót, nevezetesen az (111) illetve 
(222) foltok láthatóak. Az (111) korongban a maximális intenzitású függőleges széles sáv jelöli a pontos (111) Bragg-
helyzetet. (Adott reflektáló síkhoz viszonyítva egyik irányban lehetséges úgy változtatni a sugár döntését, hogy a síktól 
mérve a sugár változatlanul Bragg-szögben maradjon, de a másik irányba döntés elvisz a Bragg-helyzettől. Az 
eredmény a kétirányú döntésnek megfelelő korongon belül a világos csík.) A Bragg-helyzetet jelző világos csíktól 
felmérve a két korong távolságát megadó (azaz a Bragg-szöget jellemző) X távolságot, kapjuk a (000) korongban a 
(111) reflexió pontos Bragg-helyzetének megfelelő vonalat. A (000) korongban sötét csík felel meg a pontos Bragg-
helyzetnek, mivel az ebben az irányban érkező sugarak jelentős része a diffrakció miatt eltérült, nem a (000) korongba 
érkezett. Ha most pl. a következő világos csíknak a Bragg-helyzettől számított ∆X távolságát mérjük meg az (111) 
korongon belül, a 120 kV-nak megfelelő λ=0.033491 Ĺ valamint a MgO-ra ismert d111=2.42487 Ĺ felhasználásával 
(5.7)-ből Sg=0.0001 adódik [1/Ĺ] egységekben, ahogy azt az ábrán jelöltük. Hasonló módon rendelhetünk diffrakciós 
hibát a magasabb rendű korongokhoz is. Pl. az ábrán a (222) korong bal oldalán nyílhegy jelzi a maximális intenzitású 
sáv közepét ami a pontos (222) Bragg helyzetnek felel meg, ahol Sg=0. Innen visszamérve a 2X távolságot megkapjuk a 
(000) korongban a (222) diffrakció pontos Bragg-helyzetének megfelelő vonalat, amit az ábrán a vonalra írt 222 felirat 
jelez. Látható, hogy az adott felvételen egyszerre kétféle reflexióra teljesül a Bragg-feltétel (persze a konvergens 
sugáron belül egyidejűleg meglevő két eltérő surárra). Belátható, hogy ilyen vonal mentén elhelyezkedő diffrakciós 
foltok esetén maximum két diffrakció Bragg-feltétele teljesülhet egyidejűleg, ha nem lapolnak át a korongok. 

A nulladik rendű Laue zóna 
INFORMÁCIÓ-TARTALOM, INDEXELÉS 

A (000) központi maximumot tartalmazó nulladik rendű Laue-zóna (ZOLZ) lényegében a diffrakciós maximumok 
ugyanolyan hálózatát tartalmazza, mint a hagyományos SAD. Ugyanúgy a reciprokrács-távolságokat és szögeket 
határozhatjuk meg belőle mint a SAD-ből, rosszabb szögfelbontás de lényegesen jobb térbeli felbontás mellett. Ennek 
megfelelően a ZOLZ foltjainak indexelése is pontosan ugyanúgy történik mint a SAD esetében, és bármely TEM 
tankönyvben megtalálható. A CBED-ből nyerhető többlet információ származtatását viszont a magasabb rendű Laue-
zónáknál tárgyaljuk. 

CBED ÁBRÁK KÍSÉRLETI FELVÉTELE 

STEM MÓD 

A fókuszált STEM nyalábot megállítva a kiválasztott pontban, a TEM képernyőn láthatjuk a CBED ábrát. A CBED 
ábra tanulmányozásához azonban a kamera-hosszat kell megfelelően beállítani. A STEM leképezéshez ugyanis nyilván 
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nagy kamera hosszat használtunk, hogy csak a kiválasztott korong (vagy annak egy részlete) essen a BF detektorra. A 
kamera-hossz értékének kb. 1000 mm alá csökkentése biztosítja, hogy egyszerre több diffrakciós korong is látható 
legyen. Ne feledjük, STEM módban nem ugyanakkora az adott beállításhoz tartozó kamera-hossz, mint TEM módban. 

A korongok méretének (és esetleges átlapolásának) beállításához megválasztjuk a C2 apertúra méretét. Kossel-
Möllenstedt (K-M) ábrákhoz kis (5-50 µm-es) apertúrát, míg Kossel ábrához nagy (legalább 150 µm-es) apertúrát 
használunk. CBED-hez előnyös, ha a C2 apertúrákból bő választékunk van (kb. 5-400 µm tartományban). Ha azonban 
a mikroszkópba pl. csak 3 darab C2 apertúra helyezhető el egyszerre, jó kompromisszumként választhatunk egy 10-
20 µm-eset K-M mikrodiffrakcióhoz, egy vastag 70 µm-eset EDS-hez és egy kb. 200 µm-eset normál TEM munkához 
valamint EELS-hez és Kossel diffrakcióhoz. 

STEM módban a sugarat az objektív lencsével fókuszáljuk a mintára. A fókuszálás pontosságát egyszerűen 
elllenőrizhetjük a (000) CBED korong megszemlélésével. Amint az 5.6 ábráról látható, aláfókuszált nyaláb esetén a 
(000) korong a minta képét tartalmazza. A fókuszálás változtatásával ezen kép nagyítása nő, míg pontos fókuszáláskor 
a kép eltűnik. Tovább tekerve a fókuszt ugyanabba az irányba (így föléfókuszált nyalábot állítva elő) újra megjelenik a 
kép, de az aláfókuszált képhez képest 180 fokkal elforgatva. A kamera-hosszal szabályozhatjuk, hogy a központi 
korong a képmező hányad részét tölti ki, így milyen könnyű megfigyelni a korongban megjelenő képet. A vizsgálandó 
mintaterület végső kiválasztására is ezen kép megfigyelése a legalkalmasabb. 

 

 
 

 

5.6 ábra A CBED pontos fókuszálásának menete. 
Alulfókuszált illetve föléfókuszált állásban a 000 CBED 
korongban a minta kicsinyített árnyékképe látható. A 
pontosan fókuszált helyzetben ez a kép eltűnik.  
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TEM MÓD 

TEM microprobe módban és nanoprobe módban alapvetően a kondenzor lencsével fókuszáljuk a mintára az 
elektronnyalábot. A normál TEM képen kiválasztott részletre összehúzva a megvilágítást és diffrakcióba kapcsolva 
rögtön láthatjuk a CBED ábrát. Megválasztjuk a C2 apertúrát és a kamera-hosszat, hogy kivánt méretű (átfedésű) 
korongokból a megfelelő mennyiséget lássuk. A kamera-hosszak azonosak a SAD-nál használatossakkal. 

 
5.7a ábra Az α-selector mûködése. Csak kondenzor minilencsével felszerelt gépeken valósítható meg. Mindig 
az elektronforrás ugyanazon virtuális képét vetíti a mintára (azaz kb. azonos foltméretet ér el) különbözõ 
konvergencia szögek mellett.  

A konvergencia szögének (a C2 apertúrával nagyobb lépésenként beállított értékeknél) finomabb állítására szolgál 
egyes készülékeken az ú.n α-selector. Ehhez egy kondenzor minilencse beépítésére van szükség. A C2, a kondenzor 
minilencse valamint az objektív lencse előterének összehangolt változtatásával elérhető, hogy külön tudjuk szabályozni 
a foltméretet (a C1 lencsével), a konvergencia szögét (a kondenzor minilencsével) és a sugár fókuszálását (a C2-vel). 
Az 5.7a ábrán látható három beállítás mindegyikében azonos a foltméret valamint az objektív lencse gerjesztése, de 
lényegesen eltérő az α konvergencia-szög értéke. Mindegyik esetben az elektronforrás (azonos méretű, az objektív 
lencsének az 5.7a ábrán “A”-val jelölt tárgysíkjában keletkező) virtuális képét képezzük le a mintára, csak a kondenzor 
rendszer eltérő gerjesztésével érjük el, hogy a mintára érkező nyaláb konvergencia szöge folytonosan változtatható 
legyen. Az 5.7b ábra az α-selector használatára mutat példát. 

A vizsgálandó mintaterület pontos beállítására valamint a pontos végső fókuszálásra TEM módban is a diffrakciós 
üzemmódban megfigyelt (000) foltot (azaz a benne megjelenő képet) valamint az objektív lencsét használhatjuk. 
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5.7b ábra Példák az α-selector mûködésére. Si [111].  

TEM VAGY STEM MÓDOT VÁLASSZUNK? 

Mint az 1.22 ábrán láttuk, STEM módban a konvergencia szöge kb négyszer akkora, mint TEM módban, azonos 
beállítás mellett. Továbbá STEM módban még a TEM nanoprobe módnál is kisebb foltátmérők érhetők el. Ugyanakkor 
a STEM feltét drága. A legkisebb foltátmérők használatának pedig csak nagyon vékony minták vizsgálatakor van 
igazán értelme, hiszen vastagabb mintákban a sugár úgyis kiszélesedik a szóródás miatt. Az igazán vékony mintákban 
(<50 nm) pedig pontosan az a dinamikus információ nincs jelen, aminek megszerzése a CBED vizsgálatoknak sokszor 
legfontosabb célja. 

A STEM üzemmód (kikapcsolt C2) és a hagyományos TEM üzemmód (bekapcsolt C2) két szélső helyzetet 
jelentenek. A CBED vizsgálatokhoz célszerű a konvergencia szög széles tartományban változtatása, ami a C2 lencse és 
a kondenzor minilencse szabad, folyamatos változtatását követeli meg olyan készülékeken, ahol nincs α-selector. A 
lencsék szabad változtatása azonban rendszerint csak külön opcióként kapható az α-selector-ral nem rendelkező 
készülékeken. Mindezekben az esetekben azonban rendkívül fontos a 2αS szög kalibrálása minden egyes beállításhoz 
(lencseáramhoz). 

KIKUCHI VONALAK A CBED ÁBRÁKBAN 

A CBED ábrákon sokkal gyakrabban figyelhetőek meg Kikuchi vonalak, mint a hagyomáhos SAD ábrákon. Ennek 
kettő oka van. Egyrészt, amint azt az 5.8 ábra mutatja, a párhuzamos nyalábbal készített SAD esetén a Kikuchi vonalak 
kialakulását a rugalmatlan szórás teszi csak lehetővé. 

 

 

5.8 ábra Kikuchi vonalak kialakulása párhuzamos 
megvilágítás mellett a rugalmatlan szórásból szórmazó 
elektronok (újabb) rugalmas szórása következtében.  

A rugalmatlan szórás miatt az eredeti iránytól eltérő minden irányban megjelennek elektronok, amik azután 
szóródnak a megfelelő irányban álló hkl síkok mindkét oldalán. Amint az 5.9 ábráról látható, a CBED esetén (ha α>θB) 
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mindig vannak az eredeti nyalábban is olyan irányú elektronok, amikre az adott hkl síkok reflektáló helyzetben vannak. 
(Még α<θB esetén is sokkal kevesebb rugalmatlan szórás kell ahhoz, hogy a kivánt irányban elég elektron megjelenjen, 
mint párhuzamos megvilágítás mellett.) Ennek következtében CBED esetén nem érvényes az a minimális 
mintavastagságra vonatkozó feltétel, amelyet SAD esetén ismerünk. Szigorúan véve csak a rugalmatlan szórás 
következtében fellépő rugalmas szórásra használhatnánk a Kikuchi vonalak elnevezést. A rugalmatlan szórás azonban a 
CBED esetén is jelen van és a konvergencia miatt illetve a rugalmatlan szórás miatt fellépő jelenség egyáltalán nem 
választható szét, így erre is a Kikuchi vonalak elnevezést használjuk. Az eddigiekből az is következik, hogy nagyobb 
konvergencia szögek (C2 apertúra) használata esetén a Kikuchi vonalak jobban látszanak. Ezt illusztrálja az 5.10 ábra. 

 

 

5.9 ábra Kikuchi-vonalak kialakulása konvergens 
megvilágítás esetén. Ha αS>θB, akkor rugalmatlan szórás 
nélkül is van reflexió a szemközti síkseregeken.  

Másrészt a minta görbülete, a vizsgált térfogaton belüli hibák jelenléte mindegyik esetben elmossa a Kikuchi-
vonalakat. Mivel azonban a CBED sokkal kisebb térfogatrészt vizsgál, így nagyobb az esélye, hogy azon belül a minta 
hibátlan(abb)nak tekinthető, azaz a Kikuchi-vonalak jobban látszanak. 

 
5.10 ábra M6C karbid fázisról felvett CBED. a/ 150 µm b/ 20 µm C2 apertúra. A nagy konvergenciánál a Kikuchi-
vonalak jobban látszanak és a FOLZ egybefüggő körré olvad egybe.  

A magasabb rendű Laue-zónák korongjai 
Három dimenziós (3D) információt akkor nyerhetünk egyetlen CBED ábrából, ha a reciprokrácsnak több síkja (azaz 

három dimenziós térrésze) gerjesztődik, más szóval ha van számottevő elektronszóródás a magasabb rendű Laue-
zónákba. Minthogy a diffrakció rugalmas szórás, csak azok a reciprokrács pontok gerjesztődnek jelentősen, 
amelyeknek g vektora gyakorlatilag merőleges a sugár irányára, azaz nincs a sugár irányába eső összetevője. 
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Párhuzamos megvilágítás esetén ezért nem gerjesztődhetnek a magasabb rendű Laue-zónák, csak a ZOLZ síkjában levő 
foltok. A konvergencia növelésével azonban a korongok kiszélesedésével egyidejűleg az is lehetővé válik, hogy a 
magasabb rendű Laue-zónákba mutató g vektorok némelyike majdnem merőleges legyen valamelyik jelenlevő 
sugárirányra, így a HOLZ reflexiók is gerjesztődhetnek. 

HOLZ ÁBRÁK KÍSÉRLETI FELVÉTELE 

HOLZ reflexiók megfigyeléséhez kicsi (<300 mm) kamera-hosszat kell alkalmaznunk, hogy nagy (kb. ±10°) 
szögtartomány jelenjen meg a hátsó fókusz-síkban. Ha elkülönült korongokat akarunk látni, (K-M feltétel) akkor kicsi 
C2 apertúrát alkalmazzunk. Nagy C2 apertúra használatakor a HOLZ-ot alkotó korongok összefolynak folytonos 
gyűrűkké (Kossel-feltétel), ami jobban láthatóvá és pontosabban mérhetővé teszi a HOLZ gyűrűket. Ez a hatás jól 
megfigyelhető az 5.10 ábrán. 

Tudnunk kell, hogy a HOLZ reflexiók a központi irányhoz képest nagy szögű szórásnak felelnek meg, 
következéskeppen az atomi szórási tényezőjük, f(θ) kicsi. A minta hűtése folyékony hélium, de legalább folyékony 
nitrogén hőmérsékletére jelentősen megnöveli a nagyszögű szórás, és így a HOLZ reflexiók láthatóságát. 

Minthogy a HOLZ maximumok jóval kisebb intenzitásúak a ZOLZ maximumoknál, célszerű két eltérő expozícióval 
elkészíteni ugyanazt a felvételt. Rövid expozícióval a ZOLZ tartomány részletei láthatóak jól (2D információ), 
hosszúval pedig a HOLZ maximumoké (3D információ). 

Minthogy a HOLZ gyűrűk átmérője (azaz a szórás szöge) a sugár irányába eső reciprokrács sík-távolságoktól függ, 
nagyobb esélyünk van alacsony szimmetriájú zónatengelyek irányában a HOLZ maximumok megfigyelésére, mint egy 
magasabb szimmetriájú zónatengely irányában. Az 5.11 ábra azt szemlélteti, hogyan függ adott reciprokrács esetén a 
sugár-irányba eső sík-távolság a zónatengely szimmetriájától (azaz a sugár irányától). 

 
5.11 ábra Az alacsonyabb szimmetriájú zónatengelynek általában kisebb síksereg-távolság felel meg.  

Ugyanazon reciprokrács esetén nyilván a nagyobb görbületű (azaz kisebb sugarú) gömb metsz hamarabb (kisebb 
szögeknél) a többi síkba. Minthogy az Ewald-gömb sugara (a hullámhosszal fordítva arányos lévén) monoton csökken 
a gyorsító feszültség csökkentésével, kisebb gyorsító feszültségeknél nő az esélye a HOLZ maximumok 
megfigyelésének. 

AZ ELEMI CELLA MEGHATÁROZÁSA 

A SUGÁRIRÁNYBAN MÉRT RECIPROKRÁCS SÍK-TÁVOLSÁGOK MEGHATÁROZÁSA 

Az 5.12 ábra mutatja az első és a második gyűrű reciprokrács egységekben mért sugara (G1 illetve G2) valamint a 
sugárirányba eső reciprokrács sík-távolság (H) összefüggését. Pithagoras-tétel alkalmazásával egyszerűen adódik, hogy 

G K H1 2= ⋅ ⋅           (5.8) 

G K H2 2= ⋅ ⋅           (5.9) 

A harmad rendű stb. Laue-zóna sugara ugyanígy adódna, de azok már ritkán láthatóak és ritkán van rájuk szükség. 
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5.12 ábra Az Ewald-kör az egyes reciprokrács síkokból kimetszett pontok feltüntetésével. A gyűrűk sugara a 
derékszögű háromszögekből adódik.  

Az (5.8) vagy (5.9)  egyenletekből meghatározott, mért reciprokrács sík-távolságot kell összevetnünk a feltételezett 
struktúrára számolt adatokkal, hogy a vizsgált kristály rácsállandóit meg tudjuk határozni. A számítást akkor tudjuk 
elvégezni, ha a feltételzett struktúrában ismert a sugárirány, azaz adottak [UVW] Miller-indexei. (Ezeket a ZOLZ 
indexeléséből kaptuk meg.) Pl. köbös kristályra a számolt sík-távolság: 

( )
H

p
a U V W

UVW =
⋅ + +0

2 2 2 1 2         (5.10) 

ahol a0 a rácsállandó, p értéke pedig fcc kristályra: 

 p=1  ha  U+V+W páratlan      (5.11) 

 p=2  ha  U+V+W páros       (5.12) 

bcc kristályra pedig: 

 p=2   ha  U, V ésW mindegyike páratlan    (5.13) 

 p=1   minden más esetben       (5.14) 

A kísérleti H értékkel összevetésből az a0 rácsállandó meghatározható. A p paraméter fenti megválasztása az adott 
rendszerben (fcc, bcc) tiltott reflexiókat zárja ki. (Előfordul ugyanis, hogy bizonyos irányokban egy adott síkon csupa 
tiltott reflexió lenne, így az a kísérleti CBED ábrán nem látható. Ilyenkor a látható felvételen a gyűrűk sorszáma 
eltolódna a számolthoz képest (azaz a SOLZ adja az első mérhető gyűrűt a FOLZ helyett), ezt korrigálja p bevezetése. 
Más rendszerekben bizonyos irányokban más kioltások érvényesek: pl. minden harmadik gyűrű látható. Ezek hasonlóan 
vehetők figyelembe.) A síkok ismétlődési távolsága természetesen nem csak köbös kristály esetén számolható. Pl. 
merőleges tengelyekkel rendelkező szerkezetben (pl. othorombos, tetragonális vagy köbös) amely a, b és c 
rácstávolsággal jellemezhető az egyes irányokban:  

( )
H

a U b V c W
UVW =

⋅ + ⋅ + ⋅

1
2 2 2 2 2 2 1 2        (5.15) 

Hasonlóan hexagonális rendszerben ahol az UVW indexek a négyindexű Miller-Bravais rendszer irány-indexei: 

{ }( )
H

a U V U V c W
UVW =

⋅ + − ⋅ + ⋅

1
2 2 2 2 2 1 2       (5.16) 

Az (5.1) ábráról is látható, hogy a FOLZ gyűrű sugarát sokszor nem lehet elég pontosan meghatározni, mivel az 
több diffrakciós maximum szélességre kiterjed. Látni fogjuk, hogy ezen részben segít, ha HOLZ maximumok helyett 
HOLZ vonalakat mérünk. Még amikor pontosabban mérhető is a gyűrű sugara, akkor is tudatában kell lennünk, hogy a 
nagyszögű szórásoknál jelentős torzítások lépnek fel, így pontosabb rácsállandó méréshez ismert anyag segítségével 
kalibrálni kell a diffrakciós ábrát nagy szögekre is (G1 és G2 megmérésével). A kamera-hossz, L pontos kalibrálása a 3D 
információt kereső egyetlen CBED felvétel esetében lényegesebb, mint a hagyományos módszernél, amikor egy döntési 
sorozat együttes értékeléséből határozzuk meg ugyanezt az információt. A hagyományosnál ugyanis minden mért 
távolság egyenesen arányos L-el, így a különböző irányban mért rácstávolságok aránya akkor is nagyon pontos lesz, ha 
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a L pontatlansága miatt az egyes értékek nem teljesen pontosak. A CBED esetén (5.8)-nak megfelelően a sugárirányú 
rácstávolság L2-el lesz arányos, míg a ZOLZ síkbeli két rácstávolság változatlanul L-el. 

Látható, hogy az ismétlődési távolság meghatározható volt anélkül, hogy az egyes különálló HOLZ maximumokat 
indexelnünk kellett volna (elég volt a ZOLZ indexelése). Bizonyos esetekben azonban a HOLZ maximumok 
indexelésével többlet információhoz juthatunk. 

A HOLZ MAXIMUMOK INDEXELÉSE 

1. Megrajzoljuk a ZOLZ maximumok helyeit (azaz azokat a pontokat, amelyekre hU+kV+lW=0). 

2. Azonosítjuk mely síkok reflexiói adják a FOLZ-ot (amelyekre hU+kV+lW=1). Ugyanígy azonosítjuk és 
megrajzoljuk a SOLZ-nak megfelelő hálót (amelyekre hU+kV+lW=2). 

3. Ellenőrizzük, hogy a megrajzolt pólusok közül melyik megengedett az adott szimmetria (és irány) mellett. 

4. Végül egymásra vetítjük az egyes rétegek képeit. Ha nem esnek pontosan egybe, akkor egy fix 
krisztallográfiai vektorral lesznek eltolva. Az eltolásból a cella centráltságára következtethetünk. 

Hasonló ábrákat érdemes generálnunk a vizsgálatra szóbajövő főbb irányokra mielőtt a kísérleti munkát 
megkezdenénk. 

A MAXIMUMOK RELATÍV TÁVOLSÁGAI A ZOLZ-BAN ILLETVE HOLZ-BAN 

Ugyanazon rács párhuzamos síkjai lévén azt várnák, hogy a ZOLZ és FOLZ valamint a többi HOLZ rétegek azonos 
távolságra levő maximumokból állnak a diffrakciós ábrán. Ez azonban nincs mindig így. Pl. az elektron-nyalábra 
merőleges csúszási sík miatt a ZOLZ-ban a reflexiók fele tiltott lehet, míg a FOLZ-ban megengedett. Ilyenkor a FOLZ-
ban dupla olyan sűrűn vannak diffraxiós maximumok mint a ZOLZ-ban. Az 5.13 ábra mutat ilyen példát, ahol ZOLZ és 
FOLZ periodicitásának összehasonlítása egyrészt megóv a ZOLZ téves indexelésétől, hiszen látható, hogy a tiltott 
reflexiók miatt amiket látunk, azok valójában másodrendű reflexiók (azaz pl. 200 illetve 220 az 100 illetve 110 helyett), 
másrészt információt kaptunk a csúszási sík jelenlétéről, amit majd a szimmetria vizsgálatnál (tércsoport meghatározás) 
használhatunk fel. Felhívjuk a figyelmet, hogy noha a maximumok távolságai változtak, az adott zónára jellemző 
szimmetria megmaradt mind a ZOLZ mind pedig minden egyes HOLZ rétegben. 

 

 

5.13 ábra Kísérleti CBED ábra, amelyen a FOLZ 
maximumok távolsága fele akkora mint a ZOLZ 
maximumoké. A többlet reflexiók elárulják, hogy a 
ZOLZ-ban kioltás van jelen.  

A MAXIMUMOK RELATÍV HELYE A ZOLZ-BAN ILLETVE HOLZ-BAN 

A primitív cellákhoz képest a centrált cellák megváltozott szimmetria-viszonyokat eredményeznek. Ez jól nyomon 
követhető az egyes Laue-zónákban található maximumok relatív helyének megfigyelésével a főbb zónatengelyek 
irányában. Az 5.14 ábra ortorombos kristály [001] irányában mutatja a bal oldalon a ZOLZ maximumokat, a jobb 
oldalon pedig ugyanezen téglalapok sarkain elhelyezkedő maximumokkal jellemzett hálót a fölé helyezett (kisebb 
pontokkal jelölt) FOLZ maximumokból álló hálóval. Négy szerkezetet mutat az összehasonlítás: a primitív, csak az A 
lapján centrált, csak a B lapján centrált és a tércentrált cellát. Az elvileg lehetséges másik két esetet (amikor csak a C 
lap centrált illetve amikor minden lap centrált) nem vizsgáljuk itt, mivel azok már a ZOLZ-ban is többlet maximumok 
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megjelenését eredményeznék az eredeti maximumok között félúton. Látható, hogy a különböző elemi cellák a FOLZ 
maximumok hálójának eltolódását okozzák, mégpedig pontosan a szomszédos maximumok közötti távolság felével. 
Hasonló módon a SOLZ is eltolódhat a ZOLZ-hoz képest. Így az egyes Laue-zónák relatív helyzetének vizsgálatával 
sokszor egyszerűen eldönthetjük, hogy a cella milyen módon centrált és információt kaphatunk a kristály 
szimmetriájáról. Ugyanígy segíthet a maximumok relatív helyzetének vizsgálata alternatív indexelési lehetőségek 
egyértelművé tételében is. Tudatában kell azonban lennünk, hogy a ZOLZ és HOLZ maximumok vizsgálata nem 
mindig segít egyértelműen meghatározni a Bravais rácsot. Pl. az fcc és bcc rácsok megengedett reflexiói a koordináta 
rendszer megfelelő forgatása után a ZOLZ és FOLZ maximumok relatív helyzetére ugyanazt az elrendezést adják. 

  

 

5.14 ábra Az ortorombos elemi celláknak megfelelő 
ZOLZ maximumok és hozzájuk képest a FOLZ 
maximumok helyzete. A két réteg relatív helyzete jelzi a 
cella centráltságát. a/ primitív b/ a-oldalon centrált c/ 
tércentrált.  

Magasabb rendű Laue-zóna vonalak 
Láttuk, hogy a (pl. a rugalmatlan szórás miatt) széles szögtartományban haladó elektronok a ZOLZ-hoz tartozó 

reciprokrács pontoknak megfelelő síkseregeken Bragg-reflexiót szenvednek, ez vezet a Kikuchi-vonalak 
megjelenéséhez. Hasonló módon a HOLZ-nak megfelelő síkseregeken is lehetséges a Bragg-reflexió, ez is Kikuchi-
vonalak megjelenését eredményezi a diffrakciós maximumok közötti tartományban. Ezen Kikuchi-vonalak 
folytatásaként a diffrakciós maximumokon belül is láthatunk vonalakat. Ezek a vonalak a HOLZ-nak megfelelő 
reflexiókra a pontos Bragg-helyzetet definiáló vonalak, ezért HOLZ vonalaknak nevezzük őket. Ezek jóval élesebbek, 
mint a mintavastagság meghatározásánál használt K-M sávok. Ugyanis a diffrakciós profil (rocking curve) és az Ewald-
gömb metszésvonala határozza meg ezen HOLZ vonalakat; a diffrakciós profil burkolójának szélessége pedig 1/ξg-vel 
változik, ξg viszont a magasabb rendű reflexiókra nagy; ugyanakkor az Ewald-gömb itt már meredekebben metszi ezt a 
profilt mint ahogy a ZOLZ foltjait. 

A HOLZ vonalak is párban jelennek meg: a HOLZ sávokban világos (többlet) vonalként, a (000) korongban pedig 
vele párhuzamos sötét (hiány) vonalként. A vonalpár merőleges az adott HOLZ maximumhoz húzott g vektorra. Ezen 
vonalak helyzete nagyon érzékeny a rácsállandóra, így a rácsállandó kis változási is jól mérhetőek vele (deformációk, 
hőtágulás, stb.). A Kossel-feltételnek megfelelő nagy C2 apertúra használata esetén a világos HOLZ vonalak 
összefolynak, ezek alkotják a HOLZ gyűrűt. A többlet HOLZ vonalak alkotta gyűrű átmérőjét pontosabban lehet mérni, 
mint a mikrodiffrakciós HOLZ gyűrűét, így a sugárirányú rácstávolságot is pontosabban lehet belőle meghatározni. 
Mivel a HOLZ vonalak 3D információt tartalmaznak, szimmetriájuktól a teljes kristályszimmetriára következtethetünk. 

HOLZ VONALAK KÍSÉRLETI FELVÉTELE 

Gyakran főleg csak a hiány HOLZ vonalakra lenne szüségünk, de indexelésükhöz nélkülözhetetlen a (HOLZ 
gyűrűben megjelenő) többlet HOLZ vonalak felvétele is. Mint láttuk a HOLZ gyűrűk (s így a többlet HOLZ vonalak) 
felvételéhez kicsi kamera-hosszra van szükség. A központi korongban megfigyelhető hiány HOLZ vonalakat viszont 
csak nagy kamera-hossz mellett rögzített felvételen tudjuk jól vizsgálni. Azaz a HOLZ vonalak kísérleti vizsgálatához 
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széles tartományban változtatható kamera-hossz szükséges, ami a modern TEM/STEM készülékeken adott, de a 
DSTEM-eken nem. Gyakorlati probléma, hogy a vonalak sokszor csak a kész felvételen láthatóak (a képernyőn nem), 
így minden érdekes diffrakciós mintázatot le kell fotózni. A deformáció, görbület, hőhatás mind elmossa a vonalakat. 

HOLZ VONALAK INDEXELÉSE 

A HOLZ vonalak indexeléséhez először a HOLZ maximumokat kell indexelni. A maximumok köré megrajzoljuk a 
konvergenciának megfelelő sugarú korongokat, majd az egész ábrát elmetszük az Ewald-gömbbel, amint az 5.15 ábrán 
feltüntettük. A HOLZ korongok és az Ewald-gömb metszésvonala jelöli a többlet HOLZ vonalakat, amiknek indexét a 
korongnak megfelelő HOLZ maximum indexe adja. 

 
5.15 ábra A HOLZ többlet vonalak kialakulását és geometriáját szemléltető sematikus ábra. Az Ewald-gömb 
és a FOLZ korongok metszésvonala van pontos Bragg-helyzetben. A fényes metszésvonal a többlet FOLZ 
vonal. A többi rétegre hasonlóan adódnak a többlet HOLZ vonalak.  

A (000) korong kinagyított képén megkeressük az adott korong irányát jelző vektorra merőleges sötét vonalat, ez 
lesz a vele azonos indexű hiány HOLZ vonal, amint azt az 5.16 ábra sematikusan mutatja: 

Az erősebb többlet HOLZ vonalnak sötétebb hiány vonal felel meg a (000) foltban. Néha nem egyértelmű a sötét 
vonal azonosítása. Egyrészt mivel két egymáshoz közeli erős reflexió kölcsönhatása a két (egymást kis szögben metsző) 
sötét vonal helyett egy hiperbolát eredményez. Másrészt néha nem könnyű eldönteni, hogy a gyűrű melyik oldalán levő 
többlet vonal megfelelőjét látjuk (ha egymással szemben van két világos vonal). Ilyenkor a gyorsító feszültség 
kismértékű (pl. ±5 keV) megváltoztatása segít az azonosításban: a feszültség változására az azonos oldalon levő 
reflexióknak megfelelő vonalak azonos irányban mozognak. Másrészt a SOLZ vonalak gyorsabban mozognak mint a 
FOLZ vonalak. Sajnos egyes készülékeken a gyorsító feszültség folytonos változtatása nem áll rendelkezésre. 
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5.16 ábra A sötét (hiány) HOLZ vonalak indexelése a 000 korongon belül. A vonalnak megfelelő reflexió g 
vektora merőleges a sötét vonalra.  

RÁCSÁLLANDÓ (VAGY GYORSÍTÓ FESZÜLTSÉG) MÉRÉSE HOLZ VONALAK SEGÍTSÉGÉVEL 

A (000) korongban megjelenő sötét HOLZ vonalak helyzete nagyon érzékeny mind a rácsparaméter mind a gyorsító 
feszültség változására. Ha ezen paraméterek ismeretek, számítógépes szimulációval előállíthatjuk a várható HOLZ 
vonalrendszert. Különböző paraméterekre megismételve a számítást, a legjobb egyezést adó paramétert tekintjük 
mértnek. Ha a gyorsító feszültséget ismerjük, a rácsállandót határozhatjuk meg, és viszont. Ismert etalonhoz való 
viszonyítással 10-4-es pontossággal tudunk (∆a/a) rácsállandót mérni (pl. hőtágulás, torzulás egy zárvány közelében, 
vagy feszített rétegszerkezetekben, stb.). Az abszolut pontosság sajnos nem ilyen jó, mert a készülék paramétereket (pl. 
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gyorsító feszültség) nem ismerjük elég pontosan kalibráló mérés nélkül. A pontos dinamikus számításokkal való 
összevetéshez energia-szűrt (csak a rugalmasan szóródott elektronokkal készült) CBED ábrákra van szükség. 

Amint az 5.17 ábra mutatja, a HOLZ vonalak helyzetét a különböző HOLZ vonalak metszéspontjai definiálják. 
Ezen metszéspontok távolságait számoljuk a gyorsító feszültség függvényében, amint azt az 5.18 ábrán láthatjuk. Az 
összes mért értéknek egy adott feszültségnél egyszerre kell illeszkedni a számításhoz. 

 

5.17 ábra A HOLZ 
vonalak metszéspontjai 
pontosan jelzik a 
vonalak mozgását. Ezen 
metszéspontok 
távolságait mérve és 
összehasonlítva 
számítógépes szimuláció 
eredményével nagyon 
kis rácsállandó-
változások is 
meghatározhatóak.  

 

5.18 ábra A 
metszéspontok (adott 
rácstávolsághoz 
számított) távolságait 
ábrázoljuk a gyorsító 
feszültség 
függvényében. Az 
összes mért érték 
ugyanazon feszültségnél 
illeszkedik a számított 
görbére. Az ezen 
pontnak megfelelő 
feszültség adja a 
gyorsító feszültség 
pontos értékét. Ismert 
(pl. méréssel kalibrált) 
gyorsító feszültség 
esetén hasonló számítást 
különböző 
rácsállandókhoz 
végzünk. Ekkor az 
illeszkedés egy adott 
rácsállandót jelöl ki.  

Szögkiterjesztés (LACBED) a zónatengely ábrák tanulmányozásához 
A konvergens sugaras diffrakciós ábrákat legtöbbször valamelyik főbb zónatengely irányából veszik fel. Az ilyen 

zónatengely ábrákban (ZAP) megfigyelhető intenzitásváltozások a TEM képek ismert görbületi kontúrjainak 
megfelelői. A TEM képeken a párhuzamos megvilágítás mellett a minta görbülete miatt változik a kritálytani síkokkal 
bezárt szög, a ZAP esetén pedig a konvergens sugárban előforduló különböző sugár-irányok miatt nem állandó a 
kristálytani síkok és az elektronsugár közötti szög. Ez az intenzitásmintázat fontos a kristály szimmetriáinak 
meghatározásához. A vizsgálható szögtartományt azonban korlátozza a Bragg-szög. Az ezt meghaladó 
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szögtartományban a diffrakciós korongok átlapolnak és a ZAP mintázatban rejlő információ elveszik. Ezért fontosak 
azok a technikák, amikkel a vizsgált szögtartományt a nélkül szélesíthetjük ki, hogy az egyes korongok átlapolnának. A 
többféle ismert megoldás közül itt Tanaka egyik módszerét ismertetjük. 

 

5.19 ábra A nagyszögű konvergens sugaras 
elektron diffrakció (LACBED) elvi sugármenete 
gömbi hiba nélküli leképezőrendszer esetén. A 
mintát defókuszált (véges méretű) nyaláb 
világítja meg, a tanulmányozandó diffrakciós 
korongot a határolt területű diffrakciós apertúra 
választja ki.  

Az idealizált (aberráció mentes leképezésre vonatkozó) sugármeneteket az 5.19 ábra mutatja. A mintát véges 
kiterjedésű, egy pontba tartó, konvergens gömbhullám világítja meg (azaz a mintát mechanikusan elmozdítottuk a 
mintatartó magasságszabályozójával az objektív lencse tárgysíkjából). Az összetartó sugár változatlanul az objektív 
tárgysíkjára van fókuszálva, csak a mintát toltuk feljebb. A fekete pontok a konjugált síkokon (mármint az objektív 
tárgysíkján és képsíkján) egymásnak megfelelő két pont-párra mutatnak példát. A folytonos vonal a konverges 
sugárban jelen levő két szélső helyzetet (irányt) szemlélteti. Ezen irányokban az objektív tárgysíkján áthaladó 
párhuzamos nyalábok a hátsó fókuszsíkban egy-egy pontba fókuszálódnak. Ez a két pont jelöli ki a hátsó fókuszsíkban 
a diffrakciós korong széleit. A szaggatott vonal a mintában (az előbbi két szélső irányból azonos szögben) 
diffraktálódott nyalábot mutatja. Ezek a tárgysík egy másik pontjában egyesülnek, így a hátsó fókusszíkban egy kissé 
eltolódott helyen levő diffrakciós korong széleit jelölik ki, majd a tárgysíkhoz konjugált képsíkban egy eltolódott 
képpontban egyesülnek újra. Megfelelő méretű apertúrát (a SAD apertúrát) helyezve a képsíkba kiválaszthatjuk, hogy 
vagy csak a mintán eltérítetlenül áthaladó nyalábok vagy csak adott irányba diffraktálódott nyalábok vehessenek részt a 
leképezésben. Diffrakciós üzemmódba kapcsolva ezek hozzák létre a CBED korongját, a nélkül, hogy a vele (az 
apertúra hiányában) átlapolóan jelentkező másik korong zavarna. Ilyen módon a vizsgált szögartományt a Bragg-szög 
többszöröséig is kiterjeszthetjük átlapolás nélkül. 

A mintán megvilágított terület méretét a következőképpen becsülhetjük idealizált (gömbi hiba nélküli leképezésre 
ha a fókuszált sugár kiterjedése elhanyagolható a tárgysíkban: Ha ∆S magasságban van a minta a tárgysík felett és θ a 
Bragg-szög, a tárgysíkban ∆S2θ távolságra lesz egymástól az eltérítetlen és a Bragg-diffrakciót szenvedett sugárnak 
megfelelő pont. A megfelelő képpontok távolsága a képsíkban M∆S2θ, ahol M az objektív lencse nagyítása. Ha tehát 
azt akarjuk, hogy a d méretű apertúra csak az egyiket engedje át d<M∆S2θ kell. Azaz a mintát legalább 

∆S
d

M
=

⋅ ⋅2 θ
          (5.17) 

távolságra az objektív síkja fölé kell tolni. Ekkora eltolás mellett az α konvergencia félszögű sugár a mintán 2α∆S 
átmérőjű területet világít meg. Tipikus adatokkal (2θ=0.01 rad, α=0.05 rad, M=40, d=5 µm) a megvilágított terület 
legalább 1 µm átmérőjű. A nagy megvilágított terület a LACBED technika egyik hátránya. 
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5.20 ábra Defókuszált konvergens sugarakkal 
megvilágított minta. A szaggatott sugarak jelzik, 
hogy gömbi hiba hiányában minden sugár egy 
pontba fókuszálódik. A folytonos vonal mutatja, 
hogy gömbi hiba jelenlétében az optikai 
tengelytől távol haladó sugarak a mintához 
közelebb fókuszálódnak.  

 

 

5.21 ábra A gömbi hiba miatti sugármenet. 
Feltüntettük a minimális elkenődés korongját és a 
rossz síkban levő SAD apertúra hatását. A Gauss-
fókuszsíkban találkozna az összes sugár gömbi 
hiba nélkül.  

A gömbi hiba hatását szemlélteti az 5.20 ábra, az optikai tengelytől távoli sugarakra rövidebb a fókusztávolság. Az 
5.21 ábra azt mutatja, hogy a gömbi hiba miatt eltérő gyújtópontba fókuszálódó sugarak kijelölik azt a síkot, ahol az 
összes sugár a legkisebb sugarú körön belül halad. Ez a legkisebb elkenődés síkja, illetve korongja (disk of minimum 
confusion, DOMC) amint azt már az EDS analízisnél láttuk. 

Ha a SAD apertúra ezen sík felett helyezkedik el (azaz a sugarat túlságosan aláfókuszáltuk) akkor amint az 5.21 
ábra mutatja, mind az optikai tengely közelében, mind attól nagyon távol haladó sugarak részt vehetnek a leképezésben, 
de a közbenső távolságra haladó sugarakat az apertúra kivágja. Ilyen helyzetnek megfelelő (hibás beállítású) LACBED 
képet mutat az 5.22a ábra. Ha viszont az apertúrát a DOMC alá helyezzük, az apertúra az optikai tengelytől távoli 
sugármeneteket vágja ki, azaz feleslegessen korlátozza a látható szögtartományt. Erre példa az 5.22c ábra. A helyes 
beállításnak megfelelő kép az 5.22b ábrán látható. 
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5.22 ábra: a/ A gömbi hiba miatt, a DOMC síkja fölé helyezett apertúra az optikai tengelytől távoli, illetve ahhoz közeli 
sugarakat is átengedi, de a közbülsőket kivágja (lásd 5.21 ábra). c/ A DOMC alá helyezett SAD apertúra feleslegesen 
korlátozza a leképezett szögtartományt. b/ Csak a DOMC-ben elhelyezett apertúra használja ki minden sugárra a 
leképezendő szögtartományt. 

A LACBED leggyakoribb alkalmazása a szimmetriaviszonyok vizsgálata, különösen annak sérülése kritályhibák 
jelenlétében. 

A 3D kristály-szimmetria információ származtatása 
A CBED dinamikus jellege miatt nem érvényes a Friedel-szabály, így a CBED mintázatok szimmetriáiból nem csak 

a 11 Laue-csoportot tudjuk meghatározni, hanem a 31 ú.n. diffrakciós csoportot. (Ha a szokásossal ellentétben nem 
dinamikus körülmények között pl. túl vékony mintáról, vesszük fel a konvergens sugárral a mintázatot, akkor a 3D 
szimmetria nem határozható meg a mintázatból, azaz csak a 11 Laue-csoport különül el, hasonlóan a röntgendiffrakció 
vagy SAED esetéhez.) A 31 diffrakciós csoport a 10 kétdimenziós pontcsoportból (1, 2, m, 2mm, 4, 4mm, 3, 3mm, 6, 
6mm) ered, hozzávéve azt a 21 esetetet amit az egyik hkl maximumon keresztüli inverzió hozzáadása eredményez 
(minél nagyobb szimmetriájú csoportot tekintünk, az inverzió annál nagyobb számú lehetőséget teremt és összesen 
kiadódik a 31). Ezen 31 diffrakciós csoportot az 5.1 táblázat tartalmazza annak felsorolásával együtt, hogy a mintázat 
mely szimmetriáiból ismerhetünk rá az egyes csoportokra. A teljes mintázat szimmetriája alatt vagy a HOLZ gyűrűket 
is tartalmazó Kossel-ábra szimmetriáját, vagy pedig a K-M körülmények között felvett ZOLZ korongok együttes 
szimmetriáját értjük, feltéve ha a korongok tartalmazzák a HOLZ vonalakat is. A DF szimmetria olyan ábra 
szimmetriáját jelenti, amelynek felvételéhez a C2 apertúra kismértékű eltolásával az adott hkl korongot hoztuk a 
mintázat középpontjába. Az “általános” olyan esetet jelöl amikor a hkl korong nem esik különösebb szimmetria elemre, 
a “speciális” pedig amikor  valamilyen szimmetria megfigyelhető a hkl korongban. A ±G oszlop olyan ábrára utal, 
amelyet a C2 apertúra kismértékű eltolásával úgy vettünk fel, hogy mind a +g mind a -g korong megfigyelhető legyen. 
A pontcsoporttól függően a +g és a -g korong eltérő szimmetriát mutathat. A diffrakciós csoport azonosítása (5.1 
táblázat) után az 5.2 táblázat segítségével meghatározzuk, hogy az melyik pontcsoportoknak felelhet meg. Általában 
csak néhány eset jöhet szóba. Ezek közül az teszi lehetővé a választást, hogy melyik kristálytani iránynak megfelelő 
volt az ábra ami az adott szimmetriát mutatta. Ha nem egyértelmű a meghatározás, esetleg más (zónatengely) irányú 
ábrát is tanulmányozni kell. 
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5.1 táblázat: A diffrakciós csoport azonosítása a CBED-ben megfigyelhető szimmetriából.  

A pontcsoport meghatározása után a csúszási sík vagy csavartengely esetleges jelenlétére kell csak információt 
kapnunk, hogy a tércsoportot is megkapjuk. Ezen szimmetria elemekre az ú.n. dinamikus kioltási vonalak (lines of 
dinamic absence) jelenlétéből és helyzetéből következtethetünk. Láttuk, hogy a FOLZ maximumjainak távolsága nem 
mindig egyezik meg a ZOLZ maximumok távolságaival. Ebben az esetben tiltott reflexiók vannak jelen a FOLZ-ban 
amit a kétszeres diffrakcióval (double diffraction) magyarázhatunk. Ha ezen tiltott reflexiók korongjait megvizsgáljuk, 
abban sötét vonalakat figyelhetünk meg. Ezek a dinamikus kioltási vonalak, vagy más néven Gjonnes-Moodie vonalak 
(G-M vonalak). 

A kristály szimmetriájának teljes jellemzése (a tércsoport meghatározása) tehát a következő lépésekben hajtható 
végre: 

1. A CBED ábrák szimmetriáiból meghatározzuk a pontcsoportot. 
2. A HOLZ gyűrűk sugarából meghatározzuk a sugár irányába eső rácstávolságot. 
3. A FOLZ és ZOLZ egymásra vetítéséből meghatározzuk, hogy a cella primitív-e vagy milyen módon centrált. 
4. A dinamikus kioltási vonalak segítségével azonosítjuk a tércsoportot. 
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5.2 táblázat: A diffrakciós csoportoknak megfelelő pontcsoportok.  

 
5.3 Táblázat: A CBED vizsgálatok lehetőségei az AEM-ben 
• Lokális mintavastagság mérése 
• 3 dimenziós szimmetria meghatározása 
• Lokalitás: > 1 nm 
• Rácsparaméter változás: ∆a/a≅10-4 
   deformációk => összetétel 
• Kötések, kristályhibák 
• Alkalmazási példák: multirétegek 
     HTSC 
     kerámia-fém (szemcseközi fázis) 
     intermetallikus precipitátumok 
     katalizátorok 
• Szükséges:  FEG 
     energia szűrő 
     hűtött mintatartó 
• Korlát:   mintakárosodás 
     szennyeződés 
     készülék-igény 



LJ: AEM 5. Fejezet  p. 174 / 174 

További olvasásra ajánlott illetve felhasznált irodalom: 

Összefoglaló munkák: 
Hren J.J., Goldstein J.I. and Joy D.C. eds.: Introduction to Analytical Electron Microscopy, Plenum Press, New 

York and London, 1979 
Lorimer G.W., Jacobs M.H., Doig P. eds. : Quantitative Microanalysis with High Spatial Resolution, The Metals 

Society, London, 1981 
Tanaka M and Terauchi M. : Convergent Beam Electron Diffraction, JEOL Ltd., Tokyo, 1985 
Joy D.C, Romig A.D. Jr. and Goldstein J.I. eds.: Principles of Analytical Electron Microscopy, Plenum Press, New 

York and London, 1986 
Egerton R.F.: Electron Energy-Loss Spectroscopy, Plenum Press, New York and London, 1986 
Williams D.B.: Practical Analytical Electron Microscopy in Materials Science, Philips Electronic Instruments Inc., 

1987 
Journal of Electron Microscopy Technique 13 (1989) No. 1-2; A konvergens sugaras diffrakciónak szentelt 

különszámok 
Disco M.M., Ahn C.C. and Fultz B. eds.: Transmission Electron Energy Loss Spectrometry in Materials Science, 

The Mineral, Metals & Materials Society, Pennsylvania, 1992 
Spence J.C.H. and Zuo J.: Electron Microdiffraction, Plenum Press, New York and London, 1992 
Cowley J.M ed. :Electron Diffraction Techniques Vol 1, IUCr Monographs on Crystallography 3 Oxford University 

Press, 1992 
Microscopy: The Key Research Tool, A special publication of The Electron Microscopy Society of America, Vol. 

22 No. 1, 1992 
Heidenreich J. and Neumann W. eds.: Analytical Transmission Electron Microscopy in Materials Science - 

Fundamentals and Techniques, Proceedings of the Autumn School 1993, Max Planck Institute of Microstructure 
Physics, Halle/Saale, 1993 

Reimer L. ed. : Energy Filtering Electron Microscope, Springer Verlag, 1994 

Fontosabb egyedi cikkek: 
Humphreys C.J. : The scattering of fast electrons by crystals, Rep. Prog. Phys. 42 (1979) 1825-1887 
Jesson D.E. and Pennycook S.,J. : Incoherent Imaging of Crystals Using Thermally Scattered Electrons, Proc. R. 

Soc. Lond. A., 1994 
Hofer F. : Determination of inner-shell cross-sections for EELS quantification, Microsc. Microanal. Microstruct. 2 

(1991) 215-230 
Goldstein J.I. and Williams D.B. : X-Ray Microanalysis and Electron Energy Loss Spectrometry in the Analytical 

Electron Microscope: Review and Future Directions, Microbeam Analysis 1 (1992) 29-53 
Michael J.R. and Williams D.B. : A consistent definition of probe size and spatial resolution in the analytical 

electron microscope, J. of Microscopy 147 (1987) 289-303Krivanek O.J., Gubbens A.J. and Dellby N. : 
Development in EELS instrumentation for spectroscopy and imaging, Microsc. Microanal. Microstruct. 2 (1991) 
315-332 

Pennycook S.J. : Atomic imaging and analysis, European Microscopy and Analysis No. 26 (1993) 13-15 
A Microbeam Analysis évente megjelenő konferencia kötetei 1979 és 1991 között, San Francisco Press (1992 óta 

folyóiratként jelenik meg) 
Az Analytical Electron Microscopy címen 1981, 1984 és 1987-ben megjelent konferencia kötetek, San Francisco 

Press 

Hivatkozott társterület: 
Radnóczi Görgy: A transzmissziós elektronmikroszkópia és elektrondiffrakció alapjai, KLTE, Debrecen, 1994 
Pozsgai Imre: Pásztázó elektronmikroszkópia és mikroanalízis, KLTE, Debrecen, 1994 

 


