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УЧЕБНА ПРОГРАМА
за обучителен модул
„Практически възможности на сканиращата електронна микроскопия и рентгеновият
микроанализ“
I.

АНОТАЦИЯ
Курсът представя теоретичните принципи и практически възможности на

електронно микроскопските методи за изследване на материалите. Вниманието е
съсредоточено върху сканиращата електронна микроскопия и рентгеновият микроанализ и
възможностите им в областта на материалознанието. Предвидена е практическа
демонстрация на подготовка и провеждане на изследвания. Курсът е предназначен за
специалисти използващи методите на ЕМ за получаване на резултати в специфични
области на интерес.
II.

СЪДЪРЖАНИЕ
№

Теми

1.

Физически основи на електронната микроскопия. Електронно микроскопски
методи. Видове електронни микроскопи. Принципи за работа на
трансмисионната електронна микроскопия и сканиращата електронна
микроскопия. Електронна оптика (електрони пушки, електронни лещи).
Взаимодействие на електроните с веществото. Видове взаимодействия.
Отразени електрони, вторични електрони. Рентгеново лъчение.
Сканиращ електронен микроскоп. Формиране на изображението. Детектори.
Формиране на контраста. Характеристики на сигнала и качество на
изображението. Разделителна способност. Интерпретация на изображението.
Химически анализ на повърхности. Рентгенов микроанализ. Вълново
дисперсионни и енерго дисперсионни спектрометри. Анализ на спектралните
данни. Сравнения. Качествен и количествен микроанализ. ZAF корекции.
Практически методи на наблюдение и рентгенов микроанализ. Специални
методи. Анализ на леки елементи, анализ на тънки слоеве, анализ на частици.
Монте Карло моделиране. Програмно обезпечаване.

2.

3.

4.
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III.

5.

Трансмисионна електронна микроскопия. Формиране на изображението.
Дифракция. Химически анализ на повърхности. Оже спектроскопия.
Спектроскопия на енергетичните загуби на ускорени електрони (EELS).
Подготовка на образци за СЕМ и РМА. Използване на методите на СЕМ и
РМА при изследване на нови материали и наномотериали.

6.

Запознаване със сканиращ електронен микроскоп– рентгенов микроанализатор
(ZEISS EVO Scanning Electron Microscope). Наблюдения на повърхности със
СЕМ. Рентгенов микроанализ на неизвестни образци.
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