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Microscopi



Poder de resolució     p
El poder de resolució és la capacitat que té un microscopi (o l'ull humà per 
exemple) de percebre per separat dos punts petits, adjacents i propers. És a 
dir, és la capacitat per percebre detalls.

El poder resolutiu augmenta a mesura que disminueix la distància que separa 
aquests punts.

És a dir, si dos punts disten 1 cm un de l'altre i jo els veig com un sol punt 
borrós tindré menys poder resolutiu que algú que els distingeix per separat o 
que distingeix perfectament punts que disten de 0,5 cm entre si.



Límit de resolució   d
Si definim ara límit de resolució com la distància mínima que hi ha d'haver entre 
dos punts perquè siguin distingits per separat, comprendrem fàcilment la relació 
inversa que s'estableix entre poder resolutiu i límit de resolució: com menor sigui 
la distància que ha de separar a dos punts perquè es distingeixin per separat, 
major serà el poder resolutiu necessari per observar-los.

El poder resolutiu del microscopi no té cap relació amb l'augment del mateix. 
Depèn principalment de l'obertura numèrica de la lent i de la longitud d'ona de 
la llum utilitzada. 

d = 
λ_______

2AN

D : Límit de resolució
λ : longitud d’ona de la “llum” utilitzada
AN : Apertura Numèrica



Límit de resolució   d

d = 
λ_______

2AN

D : Límit de resolució
λ : longitud d’ona de la “llum” utilitzada
AN : Apertura Numèrica

Ull humà 0,2 mm
Microscopi òptic 0,2 μm   0,0002 mm
Microscopi Electrònic de Rastreig 1-5 nm 0,000001 mm
Microscopi Electrònic de Transmissió 1   nm 0,000001 mm
Microscopi de Força Atòmica 50 pm 0,00000005 mm

Els diàmetres atòmics estan compresos entre 50 pm a 600 pm.

Els electrons accelerats en un camp de 100 KV presenten 
comportament ondulatori amb una longitud d'ona de 
0,0037 nm.

A causa dels detalls inherents a la tècnica d'observació o 
els defectes en el maquinat de les peces polars es 
produeixen aberracions.
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L’àtom

àtom 
1 1 m. [QU] [FIN] [FIF] La partícula més petita constitutiva d’un element químic, 
elèctricament neutra, indivisible per les accions purament químiques encara que 
està formada per l’aglomeració d’un determinat nombre de partícules elementals 
subatòmiques, és la quantitat més petita d’aquest element que pot intervenir en les 
reaccions químiques i, sola o combinada amb altres, constitueix les molècules dels 
cossos.

IUPAC
Partícula més petita que encara caracteritza o té les propietats d’un element químic. 



L’àtom

Rutherford

Bohr

Sommerfeld

Schrödinger



L’àtom

Nombre màssic (A) = nombre atòmic (Z) + nombre de neutrons (N)

A = Z + N

N = A – Z      (isòtops)

Nombre atòmic (Z):  Nombre de càrregues positives elementals o protons
que constitueixen el nucli.

A

Z X



L’àtom

A

Z X
Nombre atòmic (Z)



L’àtom

A

Z X
Nombre atòmic (Z)

Sodi     11Na

Liti     3Li



L’àtom
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SEM-EDS

FE-SEM JEOL J-7100



SEM-EDS



SEM-EDS

Parts del FE-SEM

Columna

Entrada de voltatge

Lents magnètiques

Cambra de mostra

Precambra d’entrada mostra



SEM-EDS

Parts del FE-SEM

Detector EDS   INCA



SEM-EDS

Parts del FE-SEM

Espectròmetre de 
catodoluminescència 
Model GATAN MONO-CL4

Detector d’electrons 
retrodispersats



SEM-EDS

Parts del SEM Columna



SEM-EDS

Parts del SEM Columna     Font d’electrons – Electron Gun

LaB6



SEM-EDS

Parts del FE-SEM Columna     Font d’electrons – Electron Gun

• Una agulla de tungstè molt fina i punxeguda (el diàmetre de la punta fa de 0,00001 
a 0,000001 mm) que fa de càtode. 

• Els electrons són accelerats en la direcció de la columna per un gradient de voltatge.

• El voltatge entre el càtode i l'ànode varia entre 0,5 a 30 KV.

• Feix d’electrons 1.000 vegades menor que en un microscopi estàndard, la qualitat 
d'imatge és notablement millor.

• Com emissió de camp requereix un buit extrema (10-8 Torr) a la columna del 
microscopi, un dispositiu descontamina la font d'electrons.

• Durada del “filament” versus “punta”.



SEM-EDS

Parts del FE-SEM Columna     Lents condensadores del feix
Beam Condenser Lens

El corrent en les lents condensadores determina el 
diàmetre del feix

� Voltatge  � diàmetre feix  � resolució � senyal/soroll



SEM-EDS

Parts del FE-SEM Columna     Lents condensadores del feix
Beam Condenser Lens

Ziga-zaga

La velocitat d'exploració determina la 
qualitat de la imatge que veurem en 
pantalla: 
exploració ràpida � ràpida refrescant 
� Baixa senyal � molt soroll



SEM-EDS

Parts del FE-SEM Columna     Lents condensadores del feix
Beam Condenser Lens

Lents d’enfoc del feix
Objective lens

Distància de treball (WD) curta 
� petit diàmetre del feix � Bona 
resolució � Poca profunditat de 
camp

Lents estigmàtiques
Stigmator Lens



SEM-EDS

Parts del FE-SEM Cambra de la mostra



SEM-EDS

Parts del FE-SEM Cambra de la mostra

mostra

Feix d’electrons

Detector



SEM-EDS

Parts del FE-SEM Precambra de la mostra



SEM-EDS

Parts del FE-SEM Precambra de la mostra



SEM-EDS

Parts del FE-SEM Processament digital
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SEM-EDS

Preparació de la mostra



SEM-EDS

Preparació de la mostra



SEM-EDS

Preparació de la mostra



SEM-EDS

Preparació de la mostra

spputtering



SEM-EDS

Preparació de la mostra
�



SEM-EDS

Preparació de la mostra

OR

CARBÓ



SEM-EDS

Preparació de la mostra
�



SEM-EDS

Preparació de la mostra �



SEM-EDS

Posem en marxa el feix electrònic



SEM-EDS

Què li passa a la mostra?



SEM-EDS

Què li passa a la mostra?



SEM-EDS

ELECTRONS SECUNDARIS   SE



SEM-EDS

ELECTRONS SECUNDARIS   SE

Energia:  < 50 eV - 3-5 eV
Origen: Capes electròniques de l’àtom
Transició: Emissió de raigs X característics



SEM-EDS

ELECTRONS  RETRODISPERSATS   BSE – Backscattered e-



SEM-EDS

ELECTRONS  RETRODISPERSATS   BSE – Backscattered e-

Energia:  >>50 eV
Origen: del feix electrònic
Transició: cap



SEM-EDS

ELECTRONS  AUGER 



SEM-EDS

ELECTRONS  AUGER 

Són electrons emesos com a resultat del procés de desexcitació (retorn al nivell 
energètic més baix) d'un altre electró, sense emetre energia.

Aquesta energia no emesa com Raigs X o fluorescència s'utilitza per emetre un 
altre electró. 

Donen informació de la superficie de la mostra



SEM-EDS

Continu dels RAIGS X



SEM-EDS

Continu dels RAIGS X

Es produeixen quan els electrons del feix incident són frenats i desviats en diversos 
graus pel fort camp electromagnètic dels nuclis atòmics de la mostra. 

Són possibles tots els graus de frenada d'electrons i, per tant, els raigs X resultants 
tenen un rang continu de totes les energies. 

Cada electró incident potencialment pot sotmetre a moltes de tals interaccions en 
un sòlid. 
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IMATGES SEM  - TOPOGRAFIA



SEM-EDS

IMATGES SEM  - TOPOGRAFIA                    Com es forma la imatge?



SEM-EDS

Cambra de la mostra

mostra

Feix d’electrons

Detector
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IMATGES SEM  - TOPOGRAFIA                    Com es forma la imatge?
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IMATGES SEM  - TOPOGRAFIA                    Com es forma la imatge?
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IMATGES SEM  - TOPOGRAFIA                    Com es forma la imatge?



SEM-EDS

IMATGES SEM  - TOPOGRAFIA                    Com es forma la imatge?

�



SEM-EDS

IMATGES SEM  - TOPOGRAFIA  amb els BSE

Els BSE són electrons del feix incident que surten "rebotats" a causa de xocs elàstics 
amb els nuclis atòmics de la mostra.

El nombre d'aquests electrons 
que surten rebotats és 
proporcional al nombre atòmic 
(Z) de l'element amb el qual 
interactuen.

Així, els elements de major 
nombre atòmic faran "rebotar" 
un major nombre d'electrons del 
feix.



SEM-EDS

IMATGES SEM  - TOPOGRAFIA  amb els BSE

Galena - PbS
Tennantita - Cu6[Cu4(Fe,Zn)2]As4S13

Cuarzo - SiO2

Dolomita - CaMg(CO3)2

Pb(82)>As(33)>Zn(30)>Cu(29)>Fe(26)>Ca(20)>S(16)>Si(14)>Mg(12)>O(8)>C(6)



SEM-EDS

ANÀLISI AMB EL SEM  - EDS            Energia Dispersiva de Raigs X



SEM-EDS

ANÀLISI AMB EL SEM  - EDS            Energia Dispersiva de Raigs X

Electró incident d’alta energia -> vacant en capes electròniques internes (nivells K)

Transferència d’energia a l’electró sortint -> reompliment del nivell K per un electró 
de capes externes (per exemple L)

L’energia sobrant s’emet com a quant de raigs X característic  -> E = f(Z) 



SEM-EDS

ANÀLISI AMB EL SEM  - EDS            Energia Dispersiva de Raigs X

Nomenclatura de les transicions



SEM-EDS

ANÀLISI AMB EL SEM  - EDS            Energia Dispersiva de Raigs X

El detector   INCA

Field Effect Transistor
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ANÀLISI AMB EL SEM  - EDS            Energia Dispersiva de Raigs X

Els patrons

Cobalt



SEM-EDS

ANÀLISI AMB EL SEM  - EDS            Energia Dispersiva de Raigs X

Recollim la mesura del patró de cobalt

Cobalt

�
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ANÀLISI AMB EL SEM  - EDS            Energia Dispersiva de Raigs X

Analitzant

Cobalt

�



SEM-EDS

ANÀLISI AMB EL SEM  - EDS            Energia Dispersiva de Raigs X

Resultats

Cobalt
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ANÀLISI AMB EL SEM  - EDS            Energia Dispersiva de Raigs X

Experiment

Cobalt
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ANÀLISI AMB EL SEM  - EDS            Energia Dispersiva de Raigs X

Experiment

Cobalt
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ANÀLISI AMB EL SEM  - EDS            Energia Dispersiva de Raigs X

Experiment

Cobalt
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Cobalt



SEM-EDS

Cobalt



SEM-EDS

Cobalt

3
1.21
0.71
0.51
23.3

4.85

Pb4.85 (VO4)3 Cl1.21 Pb5 (VO4)3 Cl

VANADINITA



SEM-EDS

MOLTES  GRÀCIES


