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(57) Anotace : 
Zařízení je tvořeno scintilátorem (3) 
uspořádaným ve válcové kleci (1) detekto-
ru pod úrovni jejího Bela a připevněn 
k čelu světlovodu • (10), který je souose 
uložen ve válcové kleci (1) detektoru. 
Válcová klec (1) detektoru vodivě spoje-
ná s první kladnou svorkou (12) napěťo-
vého zdroje je na svém vnějáim pláäti 
opatřena první izolační vložkou (6), na 
níž je souose s vnějáim pláStěm válcové 
klece (1) detektoru nasazena stlnicl 
trubice (7) vodivě spojená s nulovou 
svorkou (13) napělového zdroje, přičemž 
k čelu válcové klece (1) detektoru je 
připevněna odsávací mřížka (5) mezi níž 
a scintilátorem (3) je uspořádána s vál-
covou klecí (l) detektoru vodivě spojená 
elektrooptická clona (2), průměr její-
hož otvoru je v rozmezí od jedné třeti-
ny do tří čtvrtin průměru scintilátoru 
(3). 
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Vynález зе týká scintilačního detektoru sekundárních elektronů na bázi práškových 
nebo monokrystalických scintilátorů, tvořeného scintilátorem uspořádaným vé válcové 
kleci detektoru pod úrovní jejího čela a připevněným k čelu světlovodu, který je sou-
ose uložen ve válcové kleci detektoru. 

Pro detekci sekundárních elektronů v rastrovacím elektronovém mikroskopu nebo 
v rastrovacím transmisním mikroskopu se nejčastěji používá scintilačně fotonásobičový 
systém. Je založen na zdvojené transformaci energie typu elektron - foton - elektron 
pomocí scintilátorů a fotoelektrického násobiče. Sekundární elektrony opouštějící po-
zorovaný objekt v elektronovém mikroskopu s vlastní energií do 50 eV jsou odsávány 
přiloženým elektrostatickým polem к detektoru. Pole je vytvořeno tak, že součástí 
detektoru je kovová mřížka umístěná v přední části detektoru, na niž je přiváděno 
kladné napětí řádu několika stovek voltů. Z prostoru mřížky jsou sekundární elektrony 
urychleny ke scintilátorů pomocí kladného urychlovacího napětí kolem 10 kV. S touto 
energií dopadají elektrony na scintilátor, v němž generují světelné záblesky, které 
jsou pomocí světlovodu převáděny ke katodě fotoelektrického násobiče, v němž je jejich 
energie transformována na fotoelektrony s jejich počet znásoben. Podmínkou dobré funk-
ce scintilačního detektoru sekundárních elektronů je dokonalé odsávání sekundárních 
elektronů z pozorovaného objektu, geometricky optimální pole vysokého napětí, v němž 
sekundární elektrony jsou urychlovány směrem na scintilátor, vysoká luminiscenční 
účinnost scintilátorů, jeho dlouhé životnost, velká šíře pásma, velký dynamický roz-
sah, dokonalý optický výstup fotonů z něho a dokonalé optické spojení a spektrální 
přizpůsobení jednotlivých části detektoru, to jest scintilátorů, světlovodu a foto-
elektrického násobiče. Monokrystalické scintilátory na bázi ytritohlinitého granátu a 
ytritohlinitého perovskitu nejlépe splňují uvedená kritéria. Tyto materiály jsou použí-
vány jako scintilátor v podobě tenké planparalelní destičky, z níž vystupuje pouze asi 
18 až 20 % generovaného světla požadovaným směrem do světlovodu připojeného ke spodnípocbtatě 
scintilační destičky nebo v podobě kužele nebo komolého kužele, z něhož se v požado-
vaném směru Síří do světlovodu troj až pětinásobně více světla, ale jen tehdy, dopa-
dají-li sekundární elektrony na vrchol nebo do blízkosti vrcholu kužele. U dosavad-
ních známých konstrukcí je kuželový nebo parabolický scintilátor uzavřen v elektrono-
vé trubici, která je vodivě spojena se zemním potenciálem. Fokusace sekundárních 
elektronů na kuželový vrchol scintilátorů je v takovém případě nedostatečná. Také 
vrcholový úhel kužele nebývá přizpůsoben maximální odrazivosti světla od stěn kužele 
směrem ke světlovodu. Nevýhodou dosavadního stavu tedy je, že sekundární elektrony 
dopadají v důsledku nepříznivých podmínek elektrostatického fokusačního pole na po-
měrně širokou plochu scintilátorů. U scintilačního kužele tak nemůže být využita jeho 
přednost ve zvýšení světelného signálu, protože není splněna podmínka dopadu sekundár-
ních elektronů do oblasti vrcholu kužele. Další nevýhodou dosavadního scintilačního 
detektoru je nedokonalost urychlovacího vysokonapětového pole, v němž se sekundární 
elektrony urychlují a dopadají na scintilátor. Důsledkem této nedokonalosti je, že 
část sekundárních elektronů na scintilátor vůbec nedopadne, což má za následek nižší 
hodnotu signálu odpovídající nižšímu počtu detektovaných sekundárních elektronů emito-
vaných z pozorovaného objektu. 

Uvedené nevýhody dosavadního stavu do značné míry odstraňuje scintilační detek-
tor sekundárních elektronů na bázi práškových nebo monokrystalických scintilátorů, 
tvořený scintilátorem ve tvaru kužele, komolého kužele nebo ploché kotoučové desky, 
uspořádaným ve válcové kleci detektoru pod úrovni jejího čela a připevněným k čelu 
světlovodu, který je souose uložen ve válcové kleci detektoru, podle vynálezu, jehož 
podstatou je, že válcová klec detektoru, která je vodivě spojená s první kladnou svor-
kou napětového zdroje, je na svém vnějším plášti opatřena první izolační vložkou,na 
níž je souose s vnějším pláštěm válcové klece detektoru nasazena stínící trubice 
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vodivě spojená в nulovou svorkou napěťového zdroje, přičemž k čelu válcové klece detek-
toru je připevněna odsávací mřížka, mezi níž a scintilátorem je uspořádána s válcovou 
kleci detektoru vodivě spojená elektrooptická clona, průměr jejíhož otvoru je v rozme-
zí od jedné třetiny do tří čtvrtin průměru scintilátoru. Výhodné přitom je, jestliže 
mezi odsávací mřížkou a válcovou klecí detektoru je uspořádána druhá izolační vložka, 
přičemž odsávací mřížka je vodivě spojena s druhou kladnou svorkou napěťového zdroje. 

Výhody scintilačního detektoru sekundárních elektronů podle vynálezu spočívají 
zejména v tom, že zavedením elektrooptická clony s kladným napětím do klece detektoru 
a jejím stíněním stínicí trubici se zemním potenciálem se zvýší sběrová účinnost 
sekundárních elektronů dopadajících na scintilátor. Elektrooptická clona přispívá ne-
jen ke zvýSení sběrovédčinnosti, ale fokusuje sekundární elektrony do středu scinti-
látoru. Účinnost detektoru se v důsledku dopadu sekundárních elektronů na vrchol ku-
žele, odkud se generované světlo Síří směrem ke světlovodu e vysokým ziskem, zvyšuje 
třikrát vůči dosavadnímu stavu. Trojnásobné zvýšení účinnosti detektoru s monokrysta-
lickým kuželem na bázi ytritohlinitého granátu má za následek zvýšeni poměru áignálu 
k šumu, což umožňuje práci elektronového mikroskopu s nižším proudem svazku primárních 
elektronů, což ve svém důsledku znamená možnost dosažení vyššího rozlišeni detailů na 
pozorovaném objektu. Vyšší poměr signálu k šumu dále umožňuje snižovat zesilovací na-
pětí na dynodách fotonásobiče, což vše vede ke zvýšeni kvality elektronově mikrosko-
pického zobrazení. 

Na připojených výkresech jsou znázorněny dva příklady provedení scintilačního 
detektoru sekundárních elektronů podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno základní 
provedeni scintilačního detektoru sekundárních elektTOnů, ve kterém je odsávací mříž-
ka spojena vodivě s klecí s použitím scintilátoru na skleněné kotoučové desce a na 
obr. 2 je znázorněn scintilační detektor s použitím kuželového scintilátoru, ve kte-
rém je odsávací mřížka izolovaná od klece. 

Válcová klec detektoru i. jak patrno na obr. 1, je opatřena elektrooptickou clo-
nou _2. Scintilátor 3 ve tvaru kotoučové desky tvoří vodivá reflexní vrstva 4j nanese-
ná na světlovodu 10 upevněném v držáku 11. Objímka scintilátoru_3 je spojena 
se třetí kladnou svorkou 15 napěťového zdroje. Válcová klec detektoru je aasunuta 
ve stínicí trubici 7 izolované od válcové klece detektoru T první izolační vložkou 6. 
Odsávací mřížka 5 в průměrem ok 3 až 5 mm uzavírá válcovou klec 1 detektoru spojenou 
s první kladnou svorkou 12_napěťového zdroje a stínicí trubice 7 je spojena s nulovou 
evorkou 13 napěťového""zdroje. Provedeni scintilačního detektoru na obr. 2 je odlišné 
v tom, že scintilátor 3 je proveden ve tvaru kužele a odsávací mřížka 5 je připojena 
к válcové kleci 1 detektoru ještě přes druhou izolační vložku jh Odsávací mřížka je 
potom spojena s druhou kladnou svorkou 14 napěťového zdroje. 

Za provozu scintilačního detektoru sekundárních elektronů podle obr. 1 se na vo-
divou reflexní vrstvu 4 ze třetí kladné svorky 15 napěťového zdroje přivede napětí řá-
dově 10 kV. К válcové kleci 1 detektoru se z první kladné svorky 12 napěťového zdroje . 
přivede napětí v rozmezí od +200 do +600, přičemž stínicí trubice 7 je spojena s nu-
lovým potenciálem přes nulovou svorku 13 napěťového zdroje. U zapojení podle obr. 2 
se ještě к odsávací mřížce 5 přivede ze druhé kladné svorky 14 napěťového zdroje na-
pětí v rozmezí od +100 do +400 V. Dopadá-li v elektronovém mikroskopu, v němž je scinti-
lační detektor zabudován, svazek elektronů na preparát, uvolňují se z preparátu 
sekundární elektrony, které jsou přitahovány к odsávací mŕížce 5. V oblasti odsávací 
mřížky 5 se tyto elektrony dostávají pod vliv vysokého napětí na vodivé reflexní 
vrstvě 4 a jsou jím přitahovány. Elektrické pole je vzhledem к přítomnosti elektroop-
tické clony 2 vytvarováno tak, že sekundární elektrony dopadají do středové oblasti 
scintilátoru 3 a v něm generují světelné záblesky, které jsou potom přenášeny světlo-
vodem 10 na neznázoměný fotonásobič, který je přemění zpět na elektrický signál. 
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Scintilační detektor podle vynálezu lze s výhodou využít pro účinnou detekci 
sekundárních elektronů v rastrovacím elektronovém mikroskopu. Zvláštní výhodou je je-
ho využiti v nízkonapěťových rastrovacích elektronových mikroskopech, v nichž elektro-
statické pole vytvořené kladným vysokým potenciálem na vodivé reflexní vrstvě 4 nevy-
chyluje primární elektrony s niakou vlastni energií z jejich osy. 

í i l E H O V Í K Í H O H 

1. Scintilační detektor sekundárních elektronů na bázi práškových nebo monokrys-
talických scintilátorú, tvořený scintilátorem ve tvaru kužele, komolého kužele nebo 
ploché kotouôové desky, uspořádaným ve válcové kleci detektoru pod úrovní jejího Cela 
a připevněným k čelu světlovodu, který je souose uložen ve válcové kleci detektoru, 
vyznačující se tím, že válcová klec (1) detektoru, která je vodivě spojena s první 
kladnou svorkou (12) napěťového zdroje, je na svém vnějším pláäti opatřena první 
izolační vložkou (6), na niž je souose s vnějším pláštěm válcové klece (1) detektoru 
nasazena stínicí trubice (7) vodivě spojená s nulovou svorkou (13) napěťového zdroje, 
přičemž k čelu válcové klece (1) detektoru je připevněna odsávací mřížka (5), mezi 
níž s scintilátorem (3) je uspořádána a válcovou klecí (1) detektoru vodivě spojená 
elektrooptická clona (2), průměr jejíhož otvoru je v rozmezí Od jedné třetiny do tři 
čtvrtin průměru scintilátorú (3). 

2. Scintilační detektor podle bodu 1, vyznačující se tím, že mezi odsávací mříž-
kou (5) a válcovou klecí (1) detektoru je uspořádána druhá izolační vložka (9)i při-
čemž odsávací mřížka (5) je. vodivě spojena s druhou kladnou svorkou (14) napěťového 
zdroje. .. ' 

1 výkres 




