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Предназначение на ТЕ микроскоп

Да получи и регистрира надеждна информация за 

морфологията, структурата, фазовия и елементен състав 

на изследваните материали, в резултат на 

взаимодействието им със сноп ускорени електрони.

Провеждането на висококачествен анализ в ТЕМ 

осигурява разработването на 

методи за синтез на нови материали.



Как и защо са създадени първите 

микроскопи?

Човешкото любопитство и 

интерес към неизвестното

Огромен интелект и 

натрупани знания



Размерът на микро-организмите, на по-голямата част от 

растителните и животинските клетки, някои кристали и други 

е много по-малък от тази стойност.

Човешкото око Човешкото око 

оптична система, със специфична разделителна способност

(най-малкото разстояние между два обекта 

или между елементите на наблюдаван обект, 

когато те могат да бъдат различени един от друг).

Пр. За нормално око при разстояние до обекта D = 25 см, 

средната стойност на разделителната способност е 0,176 мм. 



Исторически бележки
За изобретатели на микроскопа или „увеличителното стъкло“, както е наричан в 

началото, се приемат холандските майстори на очила Йоханес и Ханс Янсен, 

които работят в края на 16 век.

17 век

1605 г. Йоханес Кеплер разгадава действието на човешката ретина и през 1611 г. 

предлага начин за построяване на „сложен“ микроскоп. 

Галилео Галилей

1655 г. Робърт Хук използва създадения вече микроскоп и описва наблюдаваните 

пори в срез от дървесината на корков дъб, които нарича „клетки“. 

1674 г. Антони ван Льовенхук съобщава за откриването на едноклетъчен 

организъм (протозоа), а 9 години по-късно за първи път наблюдава бактерия. 



19 век

• 1876г. Ернст Аббе анализира дифракционните ефекти 

при формирането на изображението в микроскопа и 

предлага начин за оптимизиране на неговия дизайн.

Той предполага, че способността да се различи детайл от 

даден обект е ограничена от дължината на вълната на 

използваната за визуализиране светлина. Именно това 

ограничава резолюцията на оптическия микроскоп до 

няколко стотин нанометра и максималното му 

увеличение е ~ 2000 пъти.  

• Разработването на микроскопи с ултравиолетови

източници от Кьолер и Рор, води до увеличение на 

разделителната способност два пъти, но е твърде 

скъпо, заради необходимостта от използване на 

кварцови оптични елементи. 

Микроскоп на

Карл Цайс от 1879 г. 

с оптика на Аббе

• 1858 г. Плюкер установява възможността да се отклоняват т.нар. „катодни 

лъчи“ (електрони) с магнитно поле. Този ефект е използван за създаването от 

Фердинанд Браун през 1897 г. на примитивен осцилоскоп с катодни лъчи 

(ОКЛ).

• През 1891 г. Рике (Riecke) установява, че катодните лъчи могат да бъдат 

фокусирани с помощта на магнитни полета и конструира проста 

електростатична леща.



Първият ТЕМ е 

изложен в музея в 

гр. Мюнхен, Германия

• 1931 г. Групата успешно създава увеличено 

изображение на микроскопска мрежичка, поставена в 

близост до анодната апертура. Устройството, което 

използват за целта има 2 магнитни лещи и е първият 

електронен микроскоп. 

• Първият ТЕМ с разделителна способност, по-голяма от 

тази на оптичния микрокоп е създаден през 1933 г., а 

първият търговски TEM - през 1939.

• 1986 г. Ернст Руска получава Нобелова награда по 

физика

• В 1928 г. В Техническия университет на Берлин, 

Адолф Матиас, професор по високоволтови 

технологии и електрически инсталации, наема Макс 

Нол, за да ръководи екип от изследователи за 

подобряване дизайна на ОКЛ. Колективът се състои от 

няколко докторанта, между които Ернст Руска. Те се 

залавят със задачата да конструират леща за да 

подобрят параметрите на осцилоскопа.
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Някои от най-известните в света фирми, произвеждащи ЕМ:

JEOL – Япония

Philips/FEI - САЩ

Hitachi – Япония

TESCAN – Чехия – SEM, FIB.



Трансмисионни електронни микроскопи (ТЕМ)

JEOL JEM 2100 FEI TITAN



HVEMs: 3 MV Hitachi, 

разделителна способност = 0.04nm



Възможности и предимства на 

ТЕМ
С помощта на ТЕМ може да се получи:

• пълно морфологично изследване - размер на зърната,

междузърнови граници и повърхности, вторични фази и

разпределението им, дефекти и тяхната природа и др.,

• кристалографско охарактеризиране,

• информация за атомната структура,

• аналитична информация – химичен състав в nm скала,

връзки (разстояния и ъгли), електронна структура,

координационни числа

TEM е ефикасна и удобна техника за цялостно структурно

охарактеризиране на съвременните материали.



ТЕМ анализ и основни режими на 

микроскопа

• Визуализация: BF, DF TEM, STEM – всички 

видове образци, на наноразмерно ниво

• Дифракционен анализ: SAED, CBED, NBD –

структура – кристални образци, тънки

• Елементен анализ: EDS приставка – всички 

видове материали, без леките елементи

• Електронна структура: EELS приставка –

включително и за леките елементи



Устройство на 

ТЕМ

Система за осветяване:

• Източник на електрони –

електронна пушка

• Кондензорна леща

• Кондензорна апертура

обективна апертура

обективна леща

дифракционна леща

междинна леща

проекторна леща

флуоресцентен екран

Записваща система

електронна пушка

кондензорна апертура

кондензорна леща

междинна 

(дифракционна) 

апертура

държател на образеца

оптичен микроскоп 
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Устройство на 

ТЕМ

Система за формиране на 

изображението:

• Обективна леща

• Обективна апертура

• Дифракционна леща

• Дифракционна апертура

• Междинна леща

• Проекторна леща
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Устройство на 

ТЕМ

Система за регистриране и 

записване на изображението:

• Флуоресцентен екран

• Фотоплаки / CCD камера



(EELS)

Тънък, прозрачен за електроните образец

падащ 

електронен 

сноп

вторични 

електрони 

(SEM, AEM)

oбратно 

разсеяни 

електрони 

(SEM, AEM)

рентгеново 

лъчение 

(SEM, AEM,

EDS)

нееластично 

отразени 

електрони

(AEM, EELS)

еластично 

отразени 

електрони 

(SAED, CBED, 

NBD, HRTEM)

преминали 

електрони 

(ТEM, BF, DF, 

HRTEM)

малък ъгъл

голям ъгъл

Взаимодействие на електроните с 

кондензираната материя



Формиране на изображението

1. Изображение с дифракционен контраст  

• светлополева (BF TEM) - само преминалите електрони 

• тъмнополева (DF TEM) микроскопия - само 

дифрактиралите лъчи

2. Изображение с фазов контраст

• ТЕМ с високо разделяне (HRTEM) - всички получени 

лъчи – преминали през образеца  и дифрактирали



Светлополева и тъмнополева ТЕМ – дифракционен контраст

DDF CDF

T-преминали ел.

D-дифрактирали

аморфен C-филм

кристал

D

T

Светлополева (BF)

C-филм

кристал

D

T

C-филм

кристал

Тъмнополева (DF)

дифракционен + контраст маса-дебелина

обективна 
бленда

Наклонен 
сноп

обективна 
бленда (ОБ)

Отвор на OБ

OБ OБ

http://www.feic.com/support/tem/dfimage.htm
http://www.feic.com/support/tem/dfimage.htm
http://www.feic.com/support/tem/dfimage.htm


Дифракционен, масов и контраст на дебелината

образец

дебелина

по-тънка частпо-дебела част

1

2

3

4
5

6

7
8

Междузърнеста 

граница

силна 

дифракция

слаба дифракция

8-те области са с различна ориентация или 
за тях са изпълнени различни 
дифракционни условия

Ивици на еднаква 
дебелина

Светлополева ТЕМ (BF)

. .... . . .. . .. ... .... .... ..
High
mass

Low
mass

T TS S
S

Bright Dark

маса



падащ лъч

образец

преминал лъч

дифрактирал лъч

Обективна бленда

отвор на обективната 
бленда (10-100m)

При светлополевата
ТЕМ само
преминалите през
образеца лъчи се
пропускат през
обективната бленда
и формират
изображението.

BF

DF

DF

При тъмнополевата

ТЕМ само дифракти 

ралите от дадена 

равнина лъчи се 

пропускат през 

обективната бленда и 

формират 

изображението.

Частици в Al-Cu сплав.

Светлополева (BF) и тъмнополева (DF) ТЕМ 

http://www.feic.com/support/tem/alpart.htm
http://www.feic.com/support/tem/alpart.htm
http://www.feic.com/support/tem/alpart.htm
http://www.feic.com/support/tem/alpart.htm
http://www.feic.com/support/tem/alpart.htm
http://www.feic.com/support/tem/alpart.htm


Фазов контраст – ТЕМ с 
високо разделяне (HRТEM)

Използва се широка 

обективна бленда!

Фазите и интензитетите на 

дифрактиралите и 

преминалите лъчи се 

комбинират, за да се получи 

фазов контраст.

TD

Si

Обективна 

бленда

BN



Електронна дифракция от 

избрана област (SAED)

T D

образец

 e-

L   2

r

dhkl

[hkl] дифракционна картина

L –дължина на камерата

r –разстояние между T и D лъч

1/d –реципрочна стойност на 

междуплоскостното разстояние (Å-1)

Геометрия при 

електронна дифракция

Закон на Бряг: λ = 2dsin

λ = 0.037Å (при 100kV)

=0.26o при d=4Å

r/L = tg2 ~ sin2
as  0

r/L = 2

r/L = λ /d или

r = λ L x

λ = 2d

1

d

hkl

Обратна 

решетка



Дифракция със силно свит сноп (NBD)



Ход на лъчите при формиране на CBED 

дифракционна картина. 

• Електронният лъч е свит до 

диаметър от порядъка на 0.1 

nm и може да пролъчи много 

малък обем от материала.

• Така образуваният силно 

сходящ сноп води до 

получаване на дифракционна 

картина в задната фокална 

равнина на долната 

обективна леща, съставена не 

от отделни точки, а от 

дискове.

Дифракция в сходящ сноп (CBED)



Сравнение на дифракционните 

картини от SAED и CBED

Изследван образец: тънка монокристална 

пластина от Si с ориентация <111>.

Дифракционната картина в CBED е от много 

по-малка област в образеца и следователно 

има много по-добра разделителна 

способност. 

Тя съдържа много по-детайлна информация. 

Тъмните петна в централния диск, както и 

Кикучи линиите, са резултат от ефектите в 

Лауе зоните от по-висок порядък.



С цел да се елиминират нееластичните взаимодействия, които се явяват 

като фон в дифракционната картина и пречат на изображението.

Подобрява се контраста.

Филтриране по енергии – EFTEM, 

пример CBED

CBED дифракционна картина от дебела Si пластина. А – без филтриране по 

енергии, B – след отстраняване на нееластично разсеяните електрони.



Аналитични 

методи в ТЕМ -

EDS
Енергетично – дисперсионната 

спекроскопия или рентгеновият 

микроанализ (EDS) се осъществява, 

благодарение на това, че в резултат 

на взаимодействие на падащия сноп 

електрони с изследваното вещество 

се излъчва характеристично 

рентгеново лъчение. Неговият 

спектър разкрива химичния състав 

на пробата.



www.ceriumlabs.com



Спекроскопията на енергетични 

загуби (EELS) се основава на 

факта, че електроните губят 

енергия, в резултат на 

нееластичните си взаимодействия 

с материята.

Аналитични 

методи в ТЕМ -

EELS



Енергията на падащия сноп 

електрони е известна: Ei.

В резултат на взаимодействието, 

част от тази енергия се предава на 

електронните структури в материала 

на образеца и се отчита намаление 

на изходната енергия със стойност 

ΔE, която е мярка за нееластичното 

взаимодействие на електроните от 

електронните обвивки на атома. Тя 

може да бъде изчислена и да се 

идентифицира елемента, от който е 

изграден изследвания образец. 

Спектър на енергетичните 

загуби за образец от GeS (001) Wikipedia 2006



Видове материали, които могат да се 

изследват с ТЕМ

• Немагнитни

• Проводници, полупроводници и диелектрици

• Неорганични и органични материали

• Биологични и хидратирани обекти

• Твърди (чупливи или пластични) и меки

• Прахообразни и тънки филми

Независимо от това какъв по тип и свойства материал се 

изследва, приготвеният за наблюдение в ТЕМ образец трябва 

да има истинската структура, морфология и химичен състав –

тези на изходния материал.



Подготовка на образците за ТЕМ –

важен етап от анализа

• определени геометрични 

размери 

• фиксиранe върху 

стандартна 3 мм мрежичка 

за ТЕМ 

• дебелина от 10 до 200 нм, в 

зависимост от това какви 

анализи ще му бъдат 

направени.

Подготовката зависи от вида, свойствата и размерите на образците. Най-често 

срещаните случаи са:

1. Праховете от наночастици – изготвят се суспензии и се накапват върху 

прозрачна мембрана – филм от аморфен въглерод, формвар и др.

2. Дебелите образци се изтъняват – набор от препаративни техники.

3. Меките се фиксират в смола и се режат на тънки секции.

4. Тънките слоеве се отделят от подложките или се правят реплики.



Метали

триъгълни и хексагонални 

Au наночастици
метални наночастици с 

различна формаwww.springerimages.com





Наноразмерен катализатор Co@Pt/C от тип ядро-обвивка с 

подобрена активност за окисление на метанол



Оксиди

(a) ТЕМ изображение и (b) HRTEM+SAED на 

наноленти от ZnO. 

Z. L. Wang, Annual Review of Physical Chemistry, Vol. 55: 159-196 



SiO2

наночастици

Al2O3

наночастици



Въглерод и въглеродни материали

Едностенни и многостенни въглеродни нанотръбички



Graphene at 80kV 

Фулеренови (C60) нанокристали, 

получени при групиране на 

молекули във вода и

графенов кристал 



6 стъпки за формирането на фулерен от 

графен



Нитриди и сулфиди

Двумерни наночастици, получени чрез ексфолиация в 

течност на слоисти структури



Керамични слоеве

Микровълнови диелектрични керамични слоеве 

с приложение в мобилните комуникации



Биологични образци

Image courtesy of Dr. Eduardo Rosa-Molinar, 

Biological Imaging Group.

DAB имуно-химически 

оцветени неврони
Крио-ТЕМ на невро-

мускулна тъкан от мишка



Дефекти в структурата

Изображение на дислокациите в монокристал NiAl-0.5Zr, 

породени от деформацията при повишена температура.



Директно определяне на 

вектора на Бюргер



Рентгенов микроанализ на нанониво

Сплав от Ni и Al, получена чрез съутаяване.



Примери от ЛТЕМ - ИОМТ

Високо разделяне и 

дифракция от Ag

наночастица



Примери от ЛТЕМ - ИОМТ

In-situ израстване 

на Ag

монокристали



Примери от ЛТЕМ - ИОМТ

Fe2O3 наночастици



Примери от ЛТЕМ - ИОМТ

Фулеренов слой



Благодаря за вниманието!


