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Rezoluţia sistemelor de 
vizualizare
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Rezoluţia sistemelor de 
vizualizare

● Utilizează un fascicul de electroni pentru a produce 
imagini, aşa cum microscopul optic utilizează lumina. 
● Rezoluţia unui sistem optic se defineşte ca distanţa 
minimă dintre două obiecte care produc imagini separabile 
şi se exprimă prin relaţia:

d = 0,61λ/nsinθ (1)

λ - lungimea de undă a radiaţiei cu care s-a obţinut imaginea; 
θ - semiapertura unghiulară a lentilei sistemului optic; 
n - indicele de refracţie al mediului. 



Rezoluţia sistemelor de 
vizualizare

● Lumina verde

λ ~  400nm
sin α ~ 1
μ ~ 1,7
d ~ 150 nm

● Electroni 200KV

λ ~  0,0025nm
sin α ~ α
μ ~ 1
d ~ 0,02 nm

Rezoluţia este limitată la 0,1nm
de aberaţia lentilelor.  



● Utilizează un fascicul de electroni pentru a produce 
imagini, aşa cum microscopul optic utilizează lumina. 

Interacţiunea fascicul de 
electroni - materie

Imagini TEM pe nanotuburi de Au



● Utilizează interacţiunea dintre fascicolul de electroni şi 
planele de cristale din structura analizată, pentru a produce 
imagini de difracţie. 

Interacţiunea fascicul de 
electroni - materie

Imagini TEM de difracţie obţinute pe 
un aliaj Al-Co-Ni



Interacţiunea fascicul de 
electroni - materie

Imagini TEM de difracţie obţinute pe: 
A – fază amorfă
B – piroclor (Na,Ca)2Nb2O6(OH,F)
C – fază perovschitică
D – rozete de perovschit înglobate în 
piroclor

● Utilizează interacţiunea dintre fascicolul de electroni şi 
planele de cristale din structura analizată, pentru a produce 
imagini de difracţie. 



● Imaginea se formează prin interacţiunea diferită a 
atomilor cu fasciculul de electroni:  

● pot să nu fie difractaţi;

● pot să fie difractaţi;

-  o dată (difracţie unică);
- de mai multe ori (difracţie multiplă).

- elastic;
- neelastic.

- prin probă;
- respinşi de probă (în măsură mai mică).  

Interacţiunea fascicul de 
electroni - materie



Interacţiunea fascicul de 
electroni - materie

Probă subţire
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● Imaginea se formează prin interacţiunea diferită a 
atomilor cu fasciculul de electroni. 

● lungimea de undă a fasciculului de electroni în radiaţia incidentă 
este dată de relaţia (fără corecţii relativiste):

unde: V – tensiunea de accelerare [KV]

nm
V

0388,0
=γ

Interacţiunea fascicul de 
electroni - materie



● Imaginea se formează prin interacţiunea diferită a 
atomilor cu fasciculul de electroni. 

● dacă sunt prezenţi atomi grei, situaţi la distanţă suficientă unii de 
ceilalţi, unghiul mediu de difracţie al radiaţiei θ este dat de relaţia: 

unde: d – diametrul mediu al atomilor

V = 100KV; d = 0,15 nm θ = 0,026 rad = 1,5o

d
λθ ≈

Interacţiunea fascicul de 
electroni - materie



● Electronii interacţionează mult mai puternic cu materia, în 
comparaţie cu razele X sau neutronii, cu energie sau 
lungime de undă similare. 

● pentru un fascicul de electroni cu energia de 100KeV, difractat 
elastic, distanţa medie traversată de electroni între două devieri 
succesive, numită drumul liber mediu, variază de la câteva zeci de 
nanometrii pentru elemente uşoare, la câteva sute de nanometrii 
pentru elemente grele.  

Interacţiunea fascicul de 
electroni - materie



● Electronii interacţionează mult mai puternic cu materia, în 
comparaţie cu razele X sau neutronii, cu energie sau 
lungime de undă similare. 

● atunci când o probă este mai groasă decât de două ori drumul 
liber mediu, este foarte probabil să aibă loc difracţia multiplă; 
● fenomenul va fi controlat de factori cum ar fi: 

- cantitatea de radiaţie care pătrunde prin probă sau este 
respinsă de probă;
- volumul probei care interacţionează cu fasciculul incident. 

Cele mai bune rezultate se obţin atunci când se utilizează probe 
cu grosimea comparabilă cu drumul liber mediu. 

Interacţiunea fascicul de 
electroni - materie



Fasciculul de electroni care trece prin probă conţine: 
electroni care nu au fost deviaţi;

- majoritari;
- produc imaginea în câmp luminos, care este vizualizată pe 
ecran. 

electroni care nu au fost deviaţi, dar şi-au pierdut din energie 
datorită ciocnirilor neelastice.

electroni care au fost deviaţi, prin ciocnirea cu particulele din 
diferite plane cristalografice (hkl);

- produc imaginea în câmp întunecat, care este vizualizată pe 
ecran;
- imaginea va depinde de planul cristalografic care a produs 
difracţia fasciculului incident.  

Interacţiunea fascicul de 
electroni - materie



● Electronii produşi de un tun de electroni pătrund în 
probă, sunt difractaţi atunci când străbat proba, focalizaţi 
cu ajutorul unei lentile obiectiv, iar radiaţia astfel obţinută 
este amplificată prin lentile proiector, pentru ca în final să 
se formeze imaginea pe un ecran cu fluorescenţă.
● Electronii transmişi şi difractaţi sunt recombinaţi de către 
lentila obiectiv, formând: 

● o imagine de difracţie în planul focal revers;
● o imagine mărită a probei, în planul imaginii. 

● Un număr de lentile intermediare sunt utilizate pentru a 
proiecta pe ecranul cu fluorescenţă imaginile obţinute. 

Principiul de funcţionare



Principiul de funcţionare

Schema bloc a unui 
microscop electronic de 

transmisie



Orice microscop electronic, indiferent de tip, trebuie să
aibă o sursă de electroni primari cu energie înaltă - un tun
de electroni.  

Funcţia unui tun de electroni este să producă un fascicul
electronic de energie precis controlată (viteza) provenind
dintr-o sursă punctiformă.    

tun termoionic: electronii sunt emişi de către un catod încălzit şi 
acceleraţi spre anod;

tun cu emisie în câmp: un câmp electric foarte puternic este 
utilizat pentru a extrage electroni dintr-un filament metalic.

Tunul de electroni



Lentilele electronice sunt echivalentul magnetic al 
lentilelor de sticlă ale unui microscop optic. 

efectul tuturor lentilelor unui TEM poate fi comparat cu cel al unei
lentile convexe (convergente)  de sticlă asupra luminii
monocromatice.  

Lentilele sunt folosite în principal pentru două scopuri:  
preluarea razelor emergente dintr-un punct al unui obiect pentru

a îl recrea într-un punct al imaginii;   
focalizarea razelor paralele într-un punct, în planul focal al 

lentilei.  

Lentile electronice



Sistemul dublu condensator sau
sistemul de iluminare e compus din 
două sau mai multe lentile şi o 
deschidere (diafragmă).  

Funcţia acestuia este să controleze:  
mărimea spotului;
convergenţa undei. 

Sistemul dublu 
condensator

Sistemul condensator



Lentile condensator

Imagine focalizatăImagine suprafocalizată Imagine subfocalizată

Diametrul 
iluminat



Sistemul dublu condensator sau
sistemul de iluminare e compus din 
două sau mai multe lentile şi o 
diafragmă.

Deschiderea (diafragma)
condensatorului modulează
fracţiunea fasciculului care  loveşte
proba – controlează intensitatea
iluminării.

Diafragma condensator

Sistemul condensator



Lentila obiectiv formează o 
imagine iniţială inversată, care va fi
mărită ulterior.   

In planul focal revers al lentilei
obiectiv se formează o imagine de 
difracţie.   

Deschiderea (diafragma) obiectiv
poate fi plasată aici. 

Lentila obiectiv

Lentila obiectiv

Proba

Lentila 
obiectiv

Imaginea iniţială

Plan focal 
revers



Lentila obiectiv fără 
diafragmă

Lentila obiectiv cu 
diafragmă

Diafragma
obiectiv

Lentile obiectiv



● Deschiderea (diafragma) obiectiv este plasată în
planul focal revers al imaginii.   

● Funcţia acesteia este să selecteze electronii care vor
forma imaginea, cu scopul de a  modula imaginea finală, 
spre exemplu pentru a îmbunătăţi contrastul.  

Diafragma obiectiv



● Difracţia unui fascicul printr-o diafragmă circulară duce 
la formarea unui set de conuri, care proiectate formează o 
imagine compusă din cercuri concentrice.   

Imagine obţinută prin difracţia unei 
radiaţii printr-o diafragmă circulară

Disc Airy
● Spotul central intens (disc Airy) 
contine 84% din intensitatea
totală; 
● dimensiunea discului central 
variază invers proportional cu 
dimensiunea deschiderii (W).    

Diafragma obiectiv



● Deschiderea (diafragma) 
obiectiv poate fi astfel  
utilizată pentru:

● a crea imagini în câmp 
luminos sau întunecat;
● a selecta fasciculul difractat 
de un anumit plan reticular 
din structura cristalină a 
probei. 

Lentila obiectiv cu 
diafragmă

Diafragma
obiectiv

Diafragma obiectiv



Lentila obiectiv
fără diafragmă

Deschidere 
obiectiv

Imaginea 
de difracţie

Imagine în 
câmp luminos

Imagine în câmp întunecat 
de rezoluţie scăzută

Lentila obiectiv
cu diafragmă

Lentila obiectiv
cu diafragmă

Imagine în 
câmp luminos

Diafragma obiectiv



Deschidere 
obiectiv

Imaginea 
de difracţie

Imagine în câmp întunecat 
de rezoluţie ridicată

Lentila obiectiv
cu diafragmă

Lentila obiectiv
cu diafragmă

Imagine în 
câmp luminos

Fasciculul este astfel 
deviat încât raza 
difractată să aibă 
direcţia axului optic. 

Diafragma obiectiv



Prima lentilă intermediară măreste imaginea iniţială, 
formată de lentila obiectiv.  

Lentile intermediare

Lentila poate fi focalizată pe: 

Imaginea iniţială formată de 
lentila obiectiv;  

Astfel se determină dacă ecranul de 
vizualizare al microscopului arată o 
difractogramă sau o imagine. 

Proba

Lentila 
obiectiv

Imaginea secundară

Lentila 
intermediară

Imaginea



Prima lentilă intermediară măreste imaginea iniţială, 
formată de lentila obiectiv.

Lentile intermediare

Lentila poate fi focalizată pe: 

Imaginea de difracţie formată în
planul focal revers al lentilei
obiectiv. 

Astfel se determină dacă ecranul de 
vizualizare al microscopului arată o 
imagine de difracţie sau o imagine
obişnuită.

Plan focal 
revers

Proba

Lentila 
obiectiv

Imagine de difracţie

Lentila 
intermediară



Microscopul electronic poate mări de la 102 pană la 
nX105 ori (n<10).

Aceasta se poate face prin variaţia puterii tunului de 
electroni şi a lentilelor intermediare.   

Nu toate lentilele vor fi folosite la mărire redusă.  

Lentila obiectiv



Un detector în câmp luminos (BF) este plasat într-un 
plan conjugat cu planul focal revers, astfel încât să
intercepteze fasciculul direct, în timp ce un detector în
câmp întunecat inelar (ADF) interceptează electronii
difractaţi.   

Semnalele de la fiecare detector sunt modulate şi
amplificate.  

Formarea imaginii



Formarea imaginii

Radiaţia incidentă Radiaţia incidentă

Proba

Imagine ADF

ADF ADFADFADF
ADF

BF
BF

BF

Imagine BFImag. de difr. BF Imag. de difr. ADF



Fasciculul rezidual de electroni loveşte ecranul
fosforescent, generează lumină şi permite astfel
utilizatorului sa vadă imaginea formată.  

Ariile intunecate reprezintă arii unde fasciculul este mai atenuat
(mai puţini electroni transmişi) – corespund ariilor unde proba este
mai densă sau mai groasă.  

Ariile luminoase reprezintă arii unde fasciculul este mai puţin
atenuat (mai mulţi electroni transmişi) – corespund ariilor unde
proba este mai puţin densă sau mai subţire.  

Formarea imaginii



Aşa cum s-a arătat anterior, parte din fasciculul incident 
este difractat, atunci când întâlneşte particule situate în 
diferite plane de atomi unghiul de difracţie depinde de 
structura cristalină a probei.

Imaginea va fi o serie de spoturi (pete) – imaginea de 
difracţie pe arie selectată SADP, fiecare spot se va forma 
în concordanţă cu o condiţie de difracţie dată de structura

cristalină a probei (condiţia lui Bragg). 

Spectrul de difracţie pe arie 
selectată

Difracţia de electroni pe 
arie selectată SAED



Dacă proba este miscată în flux şi diferite secţiuni vor fi
iluminate, se vor forma imagini de difracţie diferite.  

Dacă proba este rotită în flux, fără a i se schimba poziţia, 
imaginea de difracţie se va modifica prin schimbarea
condiţiilor de difracţie date de structura cristalină.  

Difracţia de electroni pe 
arie selectată SAED



Selecţia constă în alegerea părţii din probă pentru care 
va fi obţinută imaginea de difracţie.  

Ca tehnică de difracţie, SAED poate fi folosită pentru
identificarea structurii cristaline şi a defectelor posibile ale 
acesteia.   

SAED este similară cu difracţia de raze X, cu diferenţa că
pot fi examinate zone de 10-7m (sute de nanometri), în timp
ce la difracţia de raze X zonele examinate sunt de ordinul
centimetrilor.   

Difracţia de electroni pe 
arie selectată SAED



Sub zona de plasare a probei în “coloana” unui TEM 
exista o diafragmă de selecţie a ariei, care poate interfera
cu fascicolul de electroni. 

plasarea unei benzi subţiri metalice, prevăzută cu 
diverse deschideri care pot fi modulate de către utilizator, 
pe direcţia fascicului de electroni.

Difracţia de electroni pe 
arie selectată SAED



Sub zona de plasare a probei în “coloana” unui TEM 
exista o diafragmă de selecţie a ariei, care poate interfera
cu direcţia fasciculului de electroni.

efectul este blocarea tuturor electronilor cu excepţia fracţiunii
care va trece prin una din deschiderile benzii metalice;  

nu va exista fascicol de electroni decât pe o anumită direcţie şi
doar el va forma o imagine pe ecran.  

Difracţia de electroni pe 
arie selectată SAED



Sub zona de plasare a probei în “coloana” unui TEM 
există o diafragmă de selecţie a ariei, care poate interfera
cu direcţia fasciculului de electroni.

acest aspect este deosebit de important pentru analiza probelor
policristaline: se va putea modula fascicolul astfel încât să se 
examineze câte un cristal, pe rând, eliminând efectele altor cristale
în formarea imaginii şi făcand posibilă interpretarea acesteia.  

se vor putea selecta şi câte două cristale de examinat, pentru a 
se identifica orientarea cristalografică dintre ele.  

Difracţia de electroni pe 
arie selectată SAED


