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BSc laboratórium: TEM 

A gyakorlatra a -1.24 (P60) laborban (lifttel szemben balra) kerül sor, ott kell a hallgatóknak 

megjelenni. A beugró ZH-hoz ismerni kell a geometriai optikából a gyűjtő lencse képalkotását 

és a labor jegyzet tartalmát. Ne feledjük, hogy a töltött részecskék lencséi tekercsek, amiket 

nem tudunk mozgatni, viszont fókusztávolságukat tudjuk hangolni a bennük folyó árammal. 

A gyakorlaton két minta elektrondiffrakciójának mérése, illetve ennek kiértékelése a 

feladat. Sikeres jegyzőkönyvhöz mind pordiffrakció gyűrűit, mind egykristály minta pont-

diffrakcióját helyesen kell indexelni. Közben a hallgatók megismerkednek a világos látóterű 

(BF) illetve sötét látóterű (DF) képek készítésével, információ tartalmával is. Minden 

hallgatónak saját, egyedi felvételei lesznek.  

A kész jegyzőkönyvet elektronikusan kell benyújtani az oktató e-mail címére 

(labarjanos@caesar.elte.hu ). Mindig mellékelni kell adni az eredeti felvételek feliratozott 

változatát amin kell bejelölni a mért értékeket. Pl. egykristály diffrakciónál a megmért pont 

legyen betűvel megjelölve és legyen a felvételen mellé írva a megoldás végeredménye [pl. A: 

(1 2 3), ha az „A” pont indexe „1 2 3”]! A jegyzőkönyv szöveges részében pedig részletesen 

legyen megadva az eredmény számítási módja [pl. Az OA távolságot 4,25 mm-nek mértem. 

Ebből meghatároztam, hogy ehhez 1,95Å rácstávolság tartozik, amit a qqq-xxx-yyy számú 

adatlap segítségével a Pt „1 2 3” indexű reflexió-típusával azonosítottam. A vektoriálisan 

helyes indexeléshez a „2 -3 1” indexeket választottam.] 

Törekedjenek a pontos mérésre (írásban jelezzék, hogy hogyan csökkentették a mérés 

hibáját) és becsüljék meg az eredmény hibáját! 

 

Feladatok: (A 200 keV-os méréshez tartozó elektron hullámhossza =0,0251 Å) 

1. Polikristályos minta segítségével kalibrálja a mikroszkóp kamera hosszát! Indexelje a 

látott gyűrűket! A minta anyagát a laborvezető megadja és a hozzá tartozó XRD adatlapot 

az oktató honlapjáról letölthetik. 

2. A másik mintáról rögzítsen egykristály diffrakciót egy zónatengely irányából! A 

témavezető megmondja melyik az aznap mért anyag (az XRD adatlap az oktató 

honlapján). 

3. Vektoriálisan helyesen indexelje az egykristály diffrakciót! Melyik zónatengely irányából 

készült a felvétel? 

4. Indokolja, hogy hány, azonosan helyes megoldása van a fenti indexelési feladatnak! 

5. Adjon meg még egy helyes megoldást (ugyanazon mért pontok felhasználásával) a fenti 

indexelésre (ami nem egyszerűen az előző megoldás mínusz egyszerese)! 
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