
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektronmikroszkópia, 
Diffrakciós rács előállítása elektronlitográfiával 

 
Kocsányi László, Sarkadi Tamás 
MSc fizika laboratórium jegyzet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A mérés célja a pásztázó elektronmikroszkóp működésének megértése, az elektronsugár és az 
anyag kölcsönhatásának gyakorlati megismerése és néhány alkalmazás vizsgálata. A 
gyakorlat során a hallgatók megismerik a litográfiai ábraképzés alapjait, az elektronsugaras 
beírás alapvető sajátosságait és technológiai problémáit.  

 
 

1. A pásztázó elektronmikroszkópia elve  
 
Pásztázó elektronmikroszkópokban szinkron mozgatják a mintát letapogató, fókuszált 
elektronsugarat és a képernyő katódsugarát. A minta felett detektor helyezkedik el, mely a 
mintát pásztázó elektronsugár hatására kiszóródó elektronokat detektálja, és az időegység alatt 
kiszóródó elektronok számával arányos jelet állít elő. A képernyő katódsugarának intenzitását 
a detektor jelével modulálják, így a képernyőn előállt mintára jellemző elektronszóródási 
térkép. (1. ábra).  

 
1. ábra. A pásztázó elektronmikroszkóp működésének alapelve.  
 
A kép minőségét igen sok paraméter befolyásolja. Nem mindegy ugyanis, hogy a detektor 
által összegyűjtött elektronok milyen kölcsönhatásból származnak. A kép minősége függ 
továbbá a detektor felépítésétől, elhelyezkedésétől, a besugárzó elektronnyaláb energiájától és 
a minta anyagától. Megfelelő detektorválasztás és mérési paraméterek beállítása esetén 
lehetőség van arra, hogy a minta által reflektált elektronképet, vagy a besugárzás hatására a 
mintából kiszakított szekunder-elektronképet állítsuk elő a képernyőn. Sőt mi több, arra is van 
lehetőségünk, hogy a moduláció alapjául ne a vákuumba kiszóródó, hanem a minta által 
elnyelt elektronok számát vegyük. Az időegység alatt elnyelt elektronok száma lényegében 
megegyezik a minta és a föld közt folyó pillanatnyi árammal. Így kaphatjuk meg a minta 
elektronabszorpciós képességének térképét.  
Ahhoz, hogy megértsük, hogy a különböző detektorok alkalmazásakor és mérési beállítások 
mellett mit olvashatunk ki a keletkezett képről, ismernünk kell a mintában lezajló 
folyamatokat és azok eredményét, melyek az elektron besugárzás következtében jönnek létre.  
 
1.1. Az elektron besugárzás következtében végbemenő fizikai folyamatok 
 



A tipikusan 0,3-40 kV-os gyorsító feszültséggel felgyorsított elektronok kölcsönhatnak a 
mintával. Lefékeződnek, szétszóródnak, miközben különböző jelképzésre alkalmas 
folyamatokat indukálnak (ld. 2. ábra). 
 

 
2. ábra.  Elektron besugárzás következtében keletkező, jelképzésre alkalmas részecskék és 
sugárzások. 

 

Az elektronok egy része visszaszóródik a vákuumtérbe, másik részük elnyelődik. Az elnyelt 
elektronok hatására vezető minták esetén áram indul a föld felé. Szigetelők esetében az 
elnyelt elektronok felület közelében maradnak, aminek eredményeként a mintafelület 
feltöltődik. Ez akadályozza a primersugár elektronjainak kontrollált behatolását a mintába. A 
vákuumtérbe ugyanakkor nem csak visszaszórt elektronok, hanem a mintából származó 
szekunder és Auger - elektronok is kijutnak. Eközben fékezési és karakterisztikus röntgen -, 
valamint katódlumineszcens sugárzás hagyja el a mintát, továbbá jelentős hő (fononok) is 
keletkezik.  

Jelképzésre alkalmasak ezek közül:  

• visszaszórt elektronok  
• szekunder elektronok  
• elnyelt elektronok (mintaáram)  
• karakterisztikus röntgen sugárzás  
• Auger elektronok  
 

A jelzésekre alkalmas részecskék keletkezési helye az elektronok szórása miatt jellegzetes 
térbeli eloszlást mutat, melyet az elektronsugár gerjesztési térfogatának nevezünk. A 
gerjesztési térfogat egyes részeiből származó sugárzásokat szemlélteti a 3. ábra. 



 
3. ábra. A gerjesztési térfogat.  

 

Leolvashatjuk róla, hogy az egyes jelképző részecskék milyen laterális felbontású képek 
előállítását teszik lehetővé, illetve milyen mélységi anyagjellemzőket (felületi vagy tömbi) 
indikálnak. Így pl. az Auger elektronok felületi, míg a karakterisztikus röntgen sugárzás 
inkább tömbi jellemzők analízisét teszi lehetővé. A továbbiakban részletesebben foglalkozunk 
a pásztázó elektronmikroszkópia szempontjából fontos jelképező részecskékkel.  

 

1.2 Szekunder és visszaszórt elektronok 

 

A besugárzó elektronnyaláb hatására a minta elektronokat bocsát ki, melynek sematikus 
energia eloszlása látható a 4. ábrán. 

 

4. ábra.  A minta által emittált elektronok energia szerinti eloszlása, ha a mintát 0E  energiájú 

primer elektronnyalábbal sugározzuk be. 

 



 

Az energia eloszlás alapján a mintából kilépő elektronokat két csoportra oszthatjuk. 
Megegyezés alapján az 50 eV-nál kisebb elektronokat szekunder elektronoknak, az ennél 
nagyobb energiájúakat visszaszórt elektronoknak nevezzük. 

Az 50 eV alatti kinetikus energiával rendelkező elektronok túlnyomó részét ugyanis olyan 
elektronok alkotják, melyek korábban a minta atommagjaihoz gyengén kötődtek, és egy 
nagyenergiájú primer, vagy reflektált elektron leszakította őket. Származási helyük a 
mintafelület alatti 5-50 nm mélységű réteg. A viszonylag kis kölcsönhatási térfogat miatt a 
szekunder elektronok detektálásával nagy felbontású kép állítható elő (5-50 nm-es felbontás). 
A kis mélységből származó szekunder elektronok alkotta kép elsősorban a felület topológiáját 
(morfológiáját) adja vissza.  

Az 50 eV-nál nagyobb energiájú visszaszórt elektronok keletkezése lényegesen eltér a 
szekunder elektronokétól. A nagy energiájú primer elektronnyaláb behatol a mintába, ott 
néhány atommagon szóródva visszalökődik a vákuumtérbe. A visszaszórt elektronok 
energiája tehát nagy, jellemzően a primer elektronnyaláb energiájával azonos nagyságrendű. 
Iránykarakterisztikájuk a kis visszaszóródási szögek felé nagyobb, keletkezésük mélyebb 
rétegekben (< 2-300 nm) is valószínű. Számuk a mintát alkotó atommagok rendszámától 
erősen függ, nagy rendszámú mintaatomok esetén a visszaszórt elektronszám nagyobb. 
Detektálásukat a primer nyaláb közé, kis visszaverődési szög alatt elhelyezett, egyszerű 
félvezető (Si) detektorokkal hajtják végre. A visszaszórt elektronok keskeny 
iránykarakterisztikája lehetővé teszi, hogy a minta topológiájáról pontosabb képet alkossunk, 
mint a szekunder elektronok segítségével. A visszaszórt elektronok mennyiségének 
rendszámfüggése ugyanakkor az anyagi összetétel vizsgálatát is lehetővé teszi. 

 

1.3 Karakterisztikus röntgensugárzás és az Auger elektron kibocsátás  

 

Amennyiben a primer nyaláb belső elektronhéjról lök ki kötött elektront, akkor helyét egy 
külső héjról származó másik elektron tölti be. A külső héjról a belső héjra eső elektron az 
energia különbözetet a Röntgen-tartományba eső elektromágneses hullám formájában 
kisugározza. Amennyiben elektronmikroszkópunkra olyan energia analizátort teszünk, 
melynek segítségével a besugárzott minta felülete által kibocsátott karakterisztikus röntgen 
fotonok energiáját meg tudjuk határozni, akkor a minta összetételét (kompozícióját) 
analitikusan fel tudjuk térképezni. Az elektronsugaras mikroanalízis Moseley törvényén 
alapul, miszerint a besugárzott kémiai elem rendszáma (z) és a kisugárzott frekvencia (ν) 
között az alábbi kapcsolat van:  

)1(1048,2 15 −⋅= − zν  

Egy elektronsugaras mikroanalizátor feltét ára megközelíti a pásztázó elektronmikroszkóp 
alapárát. Hallgatói mérésünk során a mikroanalizátorral nem foglalkozunk.  

Fontos megemlítenünk egy további, a besugárzás következtében végbemenő, tipikusan 
felületi folyamatot, ez pedig az Auger-folyamat. A felülethez közel, mintegy 1-2 nm 
mélységig a karakterisztikus röntgen foton kilépése helyett nagy a valószínűsége annak, hogy 
az ionizált héj betöltésekor a felszabaduló energiát a vákuumba kilépő elektron, az un. Auger 
elektron vigye el. Ezek energiaszelektív vizsgálata (Auger elektronspektroszkópia ≡ AES) és 
laterális képi megjelenítése (Scanning auger Microprobe ≡ SAM) a röntgensugaras 
mikroanalízishez hasonlóan szintén kémiai analízist tesz lehetővé, azzal a különbséggel, hogy 
szemben az előző tömbi jellegével, itt a felület ultrafinom vizsgálatára van lehetőség (ld. 2. 



ábra). Ez a technológia a pásztázó elektronmikroszkópia Pa53 1010 −− −  nagyságrendű 
vákuumrendszerével szemben Pa810− -nál nagyobb vákuumot (Ultravákuum ≡UHV) igényel. 
Pásztázó elektronmikroszkópokban az Auger elektronok a visszaszórt elektronok kis hányadát 
alkotják, így méréseinkben nem tudjuk őket vizsgálni. 

 

2. A litográfia alapjai  

 
2.1 A litográfiai technológiák áttekintése  

 

A litográfiai technológia lényege, hogy a strukturálandó felületet egy sugárzás- (fény-, 
elektron-, ion-, vagy röntgen-) érzékeny réteggel (reziszt) vonják be, majd ebbe a rétegbe a 
sugárzás segítségével "beírják" a kívánt rajzolatot. Ahol a réteget sugárzás érte, szerkezete, 
vagy kémiai összetétele megváltozik, és az előhívóban oldhatóvá (pozitív reziszt), vagy pedig 
az előhívó oldattal szemben ellenállóvá (negatív reziszt) válik. Ahol a reziszt az oldószerrel 
történt kezelés után fenn marad, védi a felületet a következő technológiai lépéstől. Ahonnan 
viszont leoldódott, ott a kívánt technológiai lépés végrehajtható. Ha a reziszt a kívánt 
technológiai lépéssel szemben nem ellenálló, akkor egy maszkoló réteget kell felvinni, amely 
megfelelően védi az inaktív felületet.  

A litográfiai technológia szűkebb értelemben két munkafolyamatot takar (5. ábra). Egyiket, a 
technológiai folyamatot horizontálisan ábrázoltuk melynek fő lépései:  

- reziszt felvitel  
- beírás  
- előhívás  

 

 
5. ábra. Képkialakítási technikák rezisztekben 
 



A másik munkafolyamatot, az ábrakialakítást az 5. ábrán vertikálisan tüntettük fel. A 
két folyamat a beírásnál találkozik. Az alkalmazott sugárzás fajtájától függően az 
ábrakialakítás két féle lehet. Történhet megfelelően kialakított rajzolatot tartalmazó 
maszkrétegen keresztül, vagy pedig direkt írással. Utóbbi nagy felbontású, erősen fókuszált 
pásztázó besugárzást (pl. lézerfény, elektron-, ionsugár) követel. Az ábrakialakítás az előző 
esetben a maszk készítését, utóbbi esetben pedig a pásztázást vezérlő program elkészítését 
jelenti.  

A maszk alkalmazása nagy sorozatú gyártás esetén indokolt. Az 5. ábrán feltüntettük a 
szokásos beírási technikákat, és bejelöltük az alkalmazás módját (maszk vagy direkt írás). A 
beírási technikák megválasztását a készítendő ábra 

- mérete; 

- részletessége (felbontása); 

- darabszáma 

határozza meg. 

A litográfiát követő lépések 3 csoportba oszthatók: 

- maratás, 

- réteg felvitel lift-off technikával, 

-olyan speciális felületmódosító technológiai lépés, ahol a reziszt védő hatása megfelelő. 

 

2.2 Pásztázó elektronsugaras litográfia  

 

A pásztázó elektronsugaras litográfiában egy kis nyalábátmérőjű elektronsugárral pásztázzák 
végig a sugárzás-érzékeny polimerrel (PMMA) bevont hordozót. Bár az elektronsugaras beíró 
technikát a félvezető ipar számára fejlesztették ki, a számítógép-vezérelt elektronsugár 
nagyon hatásosan alkalmazható optikai eszközök gyártásában.  

A fókuszált elektronsugár átmérője néhány nm, így a beíró készüléktől gyakorlatilag 
független a módszer felbontása. A minimális vonalszélességet végeredményben a reziszt 
felbontóképessége adja meg. A gyakorlatban elterjedt PMMA 950 K típusú reziszt felbontása 
500 µm rétegvastagság mellett 3-400 nm. Ez az érték a reziszt vastagságának csökkentésével 
javítható. Speciális új rezisztek alkalmazásával a felbontás 100 nm alá is csökkenthető.  

A fentiek alapján látható, hogy a sugarat a legvékonyabb vonal rajzolásakor is pásztázni kell a 
felületen. A kereskedelemben kapható elektronsugaras litográfok (áruk 1 m$) általában az 
asztalt mozgatják a sugár alatt, miközben a sugárral folyamatosan pásztáznak. A pontosság 
érdekében az asztalt (a munkadarabbal) interferométerrel vezérlik. Az ábrák rajzolása 
vezérlési programok elkészítése jól felszerelt számítástechnikai hátteret, és hosszú futtatási 
időket igényel.  

Laboratóriumi alkalmazásra viszonylag olcsón, kb. 200 e$-ért összeállítható egy nagy 
felbontóképességű elektronsugaras litográfiai rendszer egy közönséges pásztázó 
elektronmikroszkópból (scanning electron microscope, a továbbiakban SEM), amely egy 
speciális, a pásztázást kívülről vezérlő elektronikán keresztül egy személyi számítógéphez van 
kapcsolva.  

A rendszerben az eredeti SEM elektron-optikáját, képernyőjét és mintatartóját használják fel.  



Ilyen rendszert fejlesztettünk ki a BME Atomfizika Tanszéken kísérleti célra. A továbbiakban 
ezt a rendszert és a hozzá tartozó technológiát ismertetjük. 

 

3 A kísérleti rendszer felépítése és működése  
 
3.1 A hallgatói mérésben használt JEOL 840A (JSM) felépítése  
 
Pásztázó elektronmikroszkópok általában –így a JSM is- három főbb funkcionális egységből 
állnak:  
 

1. vizsgáló kamra, más néven torony vagy oszlop (column);  
2. képmegjelenítő és vezérlő elektronika;  
3. vákuumrendszer.  

 

Az elővákuumot biztosító rotációs vákuumszivattyú a nagyvákuum rendszerhez flexibilis 
gumicsövön csatlakozik és a nagyvákuum rendszertől szeparáltan van elhelyezve. A 
nagyvákuum rendszer a toronnyal célszerűen rezgésmentesített alapra van felépítve, így a 
környezet rezgései –köztük a rotációs szivattyú rázkódása- kevésbé befolyásolják a 
vizsgálatokat. Az elektronsugár mintához képesti mozgását elenyésző zajforrásnak 
tekinthetjük. Ugyanígy az elektronikus eredetű zaj csökkentése céljából a berendezés 
elektromos hálózati tápegysége a képfelvevő és szabályozó egységtől, valamint a toronytól 
távol (3-4 m), szeparált műszerházban foglal helyet. A vizsgálókamrát (torony) –elsősorban 
az elektronlitográfiai alkalmazás miatt függőleges lamináris, szűrt levegőáramlás alá lehet 
helyezni. Ez biztosítja a mintacserélés (zsilip) helyszínén a csökkentett portartalmú levegőt. 
Az áramlást biztosító lamináris doboz fix talapzaton áll, és a mintaelőkészítő asztalon is 
tisztázott teret biztosít. A telepített berendezés képe az alábbi képen látható. 

 



6. ábra. A JEOL 840A típusú elektronmikroszkóppal megvalósított litográfiais berendezés 
képe. 

 

A torony ( 7. ábra) komponensei:  
 

1. elektronsugár-forrás (ágyú);  
2. elektronoptika;  
3. mintakamra;  
4. mintabehelyező mechanika a zsilippel.  

 

A kamra egységei külön-külön vákuum alá helyezhetők. A vizsgálat során az 1-3 
egységekben –összenyitva- mintegy Pa közötti vákuumot kell biztosítani. A katód élettartama 
növelése céljából előnyösebb a nagyobb vákuum használata. A szakaszolt vákuumrendszer a 
gyors mintacserét, a sugárforrás katódjának gyors cseréjét és az elektronika egyszerű és gyors 
javítását teszi lehetővé. 

 

7. ábra. A torony (vizsgálókamra a fókuszált elektronsugár forrással) főbb részei és kezelő 
szervei 

Az elektronsugár forrás a torony tetején, egy felnyitható „kalap”-ban foglal helyet (8. ábra). 



 

8. ábra. A termikus elektronsugár forrás. 

 

A JSM elektronsugár forrás a termikus Wolfram katóddal (9. ábra) működik. A wolframkatód 
egy vékony drót, mely rendkívül kis görbületi sugárban meghajtott csúcsban végződik, ezért 
nevezik „hajszálkatódnak” is.  

 

9. ábra. A Wolfram hajszálkatód elhelyezkedése a Wehnelt elektróda alatt 

 

A fűtés hatására az elektronok a hajszálkatód csúcsán lépnek ki a vákuumba. A katód a 
Wehnelt elektróda mögött centráltan előszerelve, a katódszerelvényen van. Betétele után a 
Wehnelt elektródát („sapkát”) a csavarmeneten forgatva a 9. ábrán látható magasságba állítjuk 
a katódcsúcshoz képest. A Wehnelt elektróda a katód potenciálhoz képest negatívan van 
előfeszítve a 10. ábrán látható ellenállás segítségével. A Wehnelt elektróda szerepe, hogy 
árnyékolja, és beszűkíti az elektronnyalábot, másrészt előállítja a katód és az anód közötti 
tartományban a kisméretű 25-50 µm átmérőjű szekunder elektronforrást (crossover), amely a 
további leképezés alapjául szolgál. 



 

 

 

10. ábra. Termoemissziós katóddal működő elektronágyú elvi sémája. 

 

Mint az a 10. ábráról leolvasható, az oszlopház és az anód közösítve van fölpotenciálon, míg a 
Wehnelt elektróda és a katód ezekhez képest negatív potenciálon (-0,5-40 kV) van.  

Az elektronforrás anódja a billenthető katódszerelvényen kívül, a fix oszlop tetején 
helyezkedik el. Katódcserénél vagy az elektronoptika javításánál a mintakamrát az 
elektronoptikától elválasztó szelepet (ld. 7. ábra) zárjuk, és az optikát és az elektronikát 
lelevegőzzük, a billenthető katódszerelvény nyithatóvá válik. Szerelés ideje alatt a 
mintakamra nagyvákuum alatt marad, így a szerelés befejezése után a berendezés hamar 
üzemképes, hisz az elektronoptika és a forrás térfogata kicsi, ismételt vákuum alá helyezve 
rövid időt vesz igénybe.  

Az elektronoptika első elemei az illesztő tekercsek (11. ábra), melyek az elektronforrás 
centrálására szolgálnak. Azért van szükség rájuk, mert az előcentrált katód az első felfűtések 
során hajlamos az optimális pozíciótól elhajlani, így a „crossover”-en áthaladó elektronok 
száma (a sugár „fényessége”, intenzitása) csökken. Használatukra tehát a katódcserét követő 
1-2 óra során van szükség, utána a katód a felfűtési pozícióját megtartja. Az elektronforrás 
beállítására szolgáló tekercsek vezérlésére a vezérlőasztal középső panelén található 
ágyúcentrálás és –döntés gombok szolgálnak (20. ábra) 

Ezután a zoom-kondenzor lencse következik. Ennek feladata a „crossover” leképezése 
apertúrára, valamint a mintaáram beállítása. 



 

11. ábra. Az elektronoptika részei és a mintakamra főbb komponensei  
 

A mintaáramot a kondenzor lencse áramával fordítva tudjuk szabályozni, ugyanis a 
kondenzor áramának növelésével nő a kilépő nyaláb széttartása (divergenciája), így csökken 
az objektív által a mintára fókuszált elektronok száma. A mintaáramot az alsó kezelési táblán 
(20. ábra) „durva” és „finom” állítókkal tudjuk változtatni, a nagyságrendről a középső panel 
(20. ábra) digitális kijelzője nyújt tájékoztatást. Pontos értékét méréssel tudjuk meghatározni 
egy speciális minta segítségével. A minta lényegében egy vezető tömbbe fúrt 200 µm 
átmérőjű, mély zsákfurat, mely az elektronsugárra nézve úgy működik, mint egy abszolút 
fekete test, azaz minden beérkező elektront elnyel. A lyuk az elnyelő képességét annak 
köszönheti, hogy elektromos szempontból Faraday-kalitkaként működik. Az elektromos tér az 
üreg mélyén közelítőleg zérus, így nincs erő, amely az üregben keletkező szekunder és 
visszaszórt elektronokat a detektor irányába mozgatná. 

. Ha a sugarat ebbe a lyukba fókuszáljuk, akkor az üreg a teljes mintaáramot elnyeli, így a 
mintaáram kivezetésre érzékeny árammérőt helyezve, a mintaáram pontos értéke 
meghatározható. A beállítás ezután a gombok azonos beállítása révén az adott katód 
élettartama során %-os pontossággal reprodukálható. Elektronmikroszkópos üzemmódban 
általában erre nincs szükség, a mintaáramot a mintához illesztve, kvalitatíve optimáljuk. 
Elektronlitográfiai alkalmazáskor a rajzoló (exponáló) áram ismerete és stabilan tatása (<1%) 
alapvető. A kondenzor lencséből az objektív apertúrára képződik a sugár, amiből az apertúra 
„kivágja” az objektív által leképezendő nyalábot. Négy különböző méretű apertúra közül 
választhatunk. Az apertúra mérete attól függ, hogy milyen gyorsító feszültséggel dolgozunk 
és mi a célunk (1. táblázat) 

 



Apertúra 
pozíció 

Apertúra 
átmérő 

Kijelzett mintaáram 
viszonya a valóshoz 

Alkalmazás célja 

4 50 µm 1 Nagy felbontású raszterezés 20 kV felett 
nagy mélységélesség mellett. 

3 70 µm ~2 Nagy felbontású raszterezés 20 kV felett 
nagy mélységélesség mellett. 

2 110 µm ~5 Nagy felbontású pásztázás kicsi (5 kV-nál 
kisebb) feszültségeknél, nagy mintaáram 
mellett. 

1 170 µm ~10 Nagy felbontású pásztázás kicsi (5 kV-nál 
kisebb) feszültségeknél, nagy mintaáram 
mellett. 

1. táblázat. 

 

Apertúra csere után az apertúrát centrálni kell, erre az apertúra szerelvényen kialakított 
forgatható gombok (7. ábra) adnak lehetőséget. Magát az apertúrát úgy cserélhetjük, hogy a 
szerelvény arretálóját hosszanti tengely körüli elforgatással oldjuk és a kívánt sorszámmal 
jellemzett pozícióba engedjük, majd a szerelvény ismételt arretálásával rögzítjük.  
Az elektronoptika következő egységei a pásztázó tekercsek, melyek a nyaláb szögeltérítésével 
az objektív lencsén keresztül a fókuszpont pozícióját mozgatják a felületen. A pásztázó 
tekercsek vezérlő jelét az elektronika automatikusan állítja elő a választott nagyításnak 
megfelelő feszültség tartományban. Az egység a nyaláb dőlésszög tartományát is képes 
finoman eltolni, így a kép X-Y irányú elektronikus eltolására is lehetőség van. Ennek 
kezelésére az alsó táblán (20. ábra) van lehetőségünk (X-Y irányú képeltolás).  
Az elektronoptikát végül az objektív lencse zárja, melynek szerepe kettős. Egyrészt 
lefókuszálja az apertúrán átlépő nyalábot a minta felületére, másrészt átalakítja a belépő 
nyaláb irányát fókuszbeli pozícióra (Fourier transzformáció).  

A mintakamrában helyezkedik el egy mozgatható mintatartó asztalon a minta, ezen kívül a 
szekunder elektron detektor (SE) és a visszaszórt elektronok (BE) detektora. Meg kell 
jegyeznünk, hogy JSM-ünkben vákuumkamra szempontjából a minta vákuumterében van a 
második (alsó) pásztázó tekercs és az objektív is. A mintatartó asztalra a mintát a 
mintatartóval a zsilipkamrán juttatjuk be (ld. mintabehelyezés fejezet). A minta felett, a kamra 
oldalán rögzítve, a 11. ábra sematikus geometriájának megfelelően helyezkedik el a szekunder 
elektronok detektálására alkalmas Everhart-Thornley detektor, melynek elvi felépítését és 
működését a 12. ábra segítségével érthetjük meg.  



 

12. ábra. Everhart-Thornley szekunder elektron detektor sematikus felépítése és működési elve 

 

A detektor úgy van elhelyezve, hogy a felületet elhagyó nagy energiájú elektronok lehetőleg 
kis mértékben érjék a detektor felületeként szolgáló szcintillátort (kis, takart nyílás). 
Ugyanakkor a detektor bemeneti egységeként szolgáló kollektor egység –először egy 200 V-
os gyűjtő feszültséggel a nyílás felé vonzza a kollektor környékén lévő, annak a 
potenciálterébe jutó kis energiájú (lassú), nagy valószínűséggel szekunder eredetű 
elektronokat. A kollektor egység gyűjtőtérfogatába jutva érvényesülni kezd a szcintillátor 
egységre kapcsolt néhány kV-os feszültség, melynek hatására a begyűjtött elektronok a 
szcintillátor kristály felülete felé irányuló gyorsuló mozgást végeznek. Becsapódva a 
szcintillátor kristályba az elektronok leadják energiájukat, aminek következtében a 
szcintillátor kristály a gerjesztett állapotból fénykibocsátás útján jut alapállapotba. A 
keletkező fotonok egy fényvezetőn jutnak a fotoelektron sokszorozóra, amelyek a fotoeffektus 
révén elektronokat gerjesztenek. A gerjesztett elektronok számát a dinódák segítségével 
sokszorosítják, mely a rendszer kimenetén elektromos jelet szolgáltat. Ezzel a jellel 
moduláljuk a kijelző katódsugarának intenzitását. 

A visszaszórt elektronok detektálására szolgáló BE detektor a minta fölött, közvetlenül az 
objektív alatt van. A detektor lényegében két, vékony aranyréteggel bevont szilícium p-n 
átmenettel rendelkező független lapkából áll, melyek az elektronoptika tengelyére 
szimmetrikusan vannak elhelyezve. A detektorba jutó nagy energiájú visszaszórt elektronok 
elektron-lyuk párokat hoznak létre, amelyek nem tudnak rekombinálódni a detektor p/n 
átmenete miatt. Ezáltal létrejön a detektoráram, amelyet megfelelő erősítés után a kép 
katódsugarának modulálására használunk  

A detektor felületre jutó kis energiájú visszaszórt elektronok a fém és a fölötte levő „holt” 
szilíciumréteg miatt nem jutnak a detektor aktív zónájába, így nem járulnak hozzá a keletkező 
jelhez. A szimmetrikus geometria lehetővé teszi, hogy a minta összetételére (COMP) vagy 
topológiájára (TOPO) jellemző jeleket állítsunk elő (13. ábra.) 



 

12. ábra. Az összetételi jel (COMP) és a topografikus jel (TOPO) keltésének elve 
 

Ha például az A+B jelet (COMP) állítjuk elő, akkor a jelünk nem érzékeny a felület 
változására, hisz az adott térszögben visszaszóródott összes visszaszórt elektront begyűjtjük. 
A begyűjtött elektronszám azonban erősen függ a minta atomjainak rendszámától, ahogy azt a 
visszaszórt elektronok bemutatásakor az 1.2. fejezetben említettük. Az így előállított COMP 
jel tehát a minta összetételéről ad információt. 

Ugyanakkor az A-B jel (TOPO) nem érzékeny a rendszámra, hiszen az szimmetrikus effektus, 
ugyanakkor a topológiai egyenetlenségek „erősödve” jelentkeznek. 

A zsilipkamra az utolsó egység a toronyban, amellyel rövid ismertetőnkben érdemben 
foglalkozunk. Elhelyezkedését és működését kiválóan szemlélteti a 14. ábra. 



 
13. ábra.  

14. ábra. Zsilipkamra és a mintacsere elvi folyamata 

 

A zsilipkamra a mintakamra előtt helyezkedik el, attól nagy vákuumra záró tolóajtóval van 
elválasztva. Amennyiben a minta és a zsilipkamra között elenyésző a vákuumkülönbség, 
akkor az ajtó kívülről könnyen nyitható és elhúzható. Vizsgálat közben ez az ajtó zárva van. 
Ha a kivehető mintatartó a vizsgálati kamrában alap, vagy csere (EXCH) pozícióban van, 
akkor a kivehető mintatartó úgy helyezkedik el, hogy a rajta levő csavarmenet épp a 
zsilipkamra hosszanti szimmetria tengelyére illeszkedik. A mintatartó a mintatartó asztalra 
egy sínen csatlakozik, így berakásakor a mintatartót egyszerűen rátolhatjuk a mintatartó 
asztalára. A mintatartó berakásához és kivételéhez a 15. ábrán látható szerszámot használjuk. 

 

15. ábra. A mintacserélő szerszám 
 

Az eszköz végén lévő csavarmenetre a mintatartót -mint zárt anyát- felcsavarjuk, majd a 
szerkezet zárótárcsáját a zsilipkamra gumitömítésére állítjuk úgy, hogy a mintatartó a 



zsilipkamrában legyen. Ezután a zsilipkamrát vákuum alá helyezzük a zsilipkamra 
vákuumszelepével (piros nyomógomb, 7. ábra), aminek következtében a tárcsát a vákuum 
ráfeszíti a tömítésre és néhányszor 10 mp alatt a zsilipkamra megfelelő vákuum alá kerül. A 
megfelelő vákuum kialakulása után a nyomógomb piros világító lámpája kialszik. Ekkor a 
zsilipkamra tolóajtaját kinyitjuk, és a behelyező szerszám rúdját a mintatartóval együtt 
betolhatjuk a vizsgálókamra terébe. Ha a mintatartót ügyesen ráillesztettük a sínre, a szerszám 
rúdja kicsavarható a mintatartóból. A mintacserélő szerszámot ekkor kihúzhatjuk a 
mintatérből, a tolóajtót pedig bezárhatjuk. A zsilipkamra lelevegőzésével a szerszám végleg 
eltávolítható. Néhány perc elteltével elkezdhetjük az elektronmikroszkópos vizsgálatot. 

A berendezés vákuumrendszere teljesen automatikus. A nagyvákuumot két olajdiffúziós 
pumpa biztosítja. A bekapcsolást követően mintegy 20 perc alatt a berendezés eléri a 
vizsgálatra alkalmas állapotot, erről a kis vákuumrendszer kezelő panel kijelzőjén 
győződhetünk meg. Erről a panelről indíthatjuk a különböző vákuumterek lelevegőzését, 
továbbá információt szerezhetünk a vákuumrendszer hibaüzeneteiről. 

A kijelző és vezérlő egység számítógép vezérelt, ugyanakkor a kezelő szervek analógok. Az 
egységről a JSM kezeléséről szóló következő fejezetben írunk. 

 

3.2 Vizsgálatok a JSM pásztázó elektronmikroszkóppal 

Fontos! 

Alapállapotban a vizsgálat kezdése előtt a nagyfeszültség ki van kapcsolva (jelzőlámpás 
kapcsoló nem világít) és a katódfűtés potenciométere óramutató járásával ellentétesen 
ütközésig („0” pozícióban) van csavarva. 

Vizsgálatok előtt az 1. táblázatnak megfelelően ki kell választani a kívánt gyorsító 
feszültséget (középső panel), a megfelelő blendét, az alkalmazni kívánt detektort a 
képkiválasztón (SE vagy BE). A mintát a kívánt távolságba kell emelnünk a minta magassági 
pozíció (z) kiválasztó (7. ábra) segítségével. Megjegyezzük, hogy első felfűtéskor, a vizsgálat 
kezdetén, célszerű az SE képet figyelni, azaz a mikroszkóp felső panelén a képkiválasztó 
egység bal oldalán az SE gombot kell aktiválni (gomb világít). 

A fókusztávolság durva beállító gombja segítségével a fókusztávolság visszajelzőn (középső 
panel) beállítjuk a kiválasztott minta távolságot, a nagyítást alapállapotba (100) helyezzük, a 
mintaáramot 10-10A körüli értékre állítjuk (20. ábra alsó panel), aminek helyességéről a 
középső panel visszajelzőjén győződhetünk meg. Ezután megkezdhetjük a nagyfeszültség 
bekapcsolásával a katód felfűtését. Ezt –a katód kímélése céljából- több lépcsőben (3-4), 
lassan (1-2 perc alatt) végezzük. A maximum felé közeledve figyeljük meg a katód felfűtési 
görbéjén fellépő lokális minimumot (16. ábra). 



 

16. ábra.  Katódfelfűtési görbe és a képernyőn látható kép 

 

A katód optimális fűtési pozíciója a felfűtés görbe „platójának” elején van. A görbét a 
katódáram kijelzőn (középső panel) követhetjük nyomon emissziós állapotban. A katód 
optimális árambeállítását katódcsere után 

kb. 1 óra üzemidő elteltével kell véglegesíteni és a potenciométer mellett elhelyezett 
ütközővel rögzíteni. A további felfűtésekkor -így a hallgatói mérés során is- a felfűtést a 
pozícionáló karhoz ütközésig tolt potenciométer állásnál fejezzük be, és itt tartjuk a mérés 
végéig. A felfűtés végeztével a beállításoktól függően elő kell állnia valamilyen képnek a 
katódsugár kijelzőn. 

A felfűtést célszerű a pásztázási módus „vonal”, („line”) illetve a kijelző „WFM” 
üzemmódjában (felső panel) elvégezni. Ilyenkor a kijelző katódsugár csövének kontrasztját és 
fényességét célszerű órajárás irányába maximálisan feltekerni. A pásztázás során mért 
jelalakot látjuk a katódsugár kijelzőn az 5 szintjelző vonallal. A jelalakok akkor a 16. ábrának 
megfelelően alakulnak. Amennyiben nem látunk struktúrát a jelalakon (teljesen vízszintes), 
akkor célszerű az alsó panelen a szekunder elektronkép kontrasztját és fényességét növelni 
vagy csökkenteni úgy, hogy a képen látható jel az öt vonal közé illeszkedjen, továbbá 
ellenőrizni kell a fókusz durva potenciométerének ide-oda forgatásával a helyes 
fókusztávolságot. Amennyiben így sincs kép, ellenőrizzük a nagyítást (< 100), és növeljük az 
áramot. Amikor a struktúra megjelenik a jelen, optimalizáljuk a beállítást. A fókusz 
durva/finom potméterek segítségével addig igazítjuk a munkatávolságot, míg a kijelzőn a 
jelnek a struktúrája is megjeleník (17. ábra). 



 

17. ábra.  Jelalak üzemmódban (WFM) megfigyelhető, optimálisan beállított kép jele. 
 
Az SE egység fényesség és kontraszt gombjával addig illesztjük a jelet, amíg annak 
dinamikája pontosan kitölti az öt szintvonal által kijelölt tartományt. Ezek helyes beállítását a 
középső panelen (20. ábra) lévő két LED-es futófénnyel is ellenőrizhetjük, helyes beállítás 
esetén mindkét futófény zöld tartománya világít. Ezután, ha átkapcsoljuk a katódsugár kijelzőt 
a kép (NORM) üzemmódba és a kijelző kontrasztját és fényességét visszavesszük, valamint a 
pásztázást „PIC” üzemmódba kapcsoljuk (eddig „LINE” üzemmódban volt), akkor a 
szekunder elektron kép megjelenik. Ettől kezdve beállíthatjuk a legoptimálisabb képet az 
előző elvek alapján, azzal kiegészítve, hogy az optimalizálásba bevonjuk a stigmator (alsó 
panel), és a mintaáram gombokat.  

A kép optimalizálásához keressünk a mintán egy kicsi, jól látható struktúrát (lehet pl. 
porszem, vagy egyéb szennyeződés a minta felületén), és nagyítsunk rá a lehető legnagyobb 
mértékben. Optimalizáljuk a fókusztávolságot, majd a fókuszsíkból kicsit lefelé és felfelé 
kimozdulva ellenőrizzük a nyaláb asztigmatizmusát. Helyes beállítás esetén a képen a látható 
struktúra közel koncentrikusan homályosodik el, és nő meg, míg helytelen beállítás esetén a 
defókuszálás hatására az alakzat jobbra-balra deformálódik (18. ábra). 



 

18. ábra. Az asztigmatizmus szemléltetése. A felső sorban az asztigmatizmustól mentes, alul 
azzal terhelt nyaláb defókuszálása során megfigyelhető képeket látunk. Az asztigmatizmussal 
terhelt, alulfókuszált nyaláb esetében az apró szemcsék jobbra átlósan, míg túlfókuszált 
esetben balra átlósan nyúlnak el, szemben az asztigmatizmustól mentes esettel, ahol a kép a 
defókuszálás során szimmetriáját és alakját megtartva válik életlenné. 

 

Az alsó panelen (20. ábra) levő „stigmator” potenciométereket szisztematikusan addig 
állítjuk, míg a 18. ábrán szemléltetett asztigmatizmus jelensége teljesen eltűnik a kijelzőn 
megjelenített képen. 

A fenti beállítások elvégzése után rátérhetünk a mikroszkópba helyezett minta tényleges 
vizsgálatára. A mintaáramot, a nagyítást mindig az adott vizsgálatnak megfelelően, a minta 
tulajdonságaitól függően kell megválasztanunk. 

 

Mintaáram váltáskor arra kell ügyelnünk, hogy a beállított optimális fókuszpozíció és az 
asztigmatizmus kismértékben, a képkontraszt és a fényesség viszont drasztikusan változik. 
Beállítás során célszerű nagyobb áramérték felől a kisebbek felé haladni és a képfelvételt a 
lehető legkisebb –még nem zajos (szemcsés) képhez tartozó- áramon beállítani, majd 
digitálisan rögzíteni. A képet „SLOW SCAN 1” sebességgel is megnézhetjük, ekkor kevésbé 
zajos képet kapunk. 

Visszaszórt elektronkép (BE) felvételéhez át kell kapcsolni a mikroszkópot BE üzemmódba 
(IMAGE SELECTOR bal oszlopán BE kiválasztása.) Ekkor a képernyőn a visszaszórt kép 
jelenik meg. A kép beállításhoz ekkor az alsó kezelő táblán a BE kezelő egységeket 
használjuk. 

Induláskor célszerű a BE detektor erősítőjét x50 állásba kapcsolni. Ez az egység egy kis 
dobozkában helyezkedik el a torony mellett az asztalon. Akár TOPO, akár COMP állásban 



használjuk a BE detektorokat, a BE kezelő egység SUPRESS gombját a mérés kezdetén 
ütközésig kell tekernünk óramutató járásával ellenkező irányban. A GAIN-COURSE legyen 
4, a GAIN-FINE legyen órajárás irányában teljesen felcsavarva. Ezután a képszelektoron 
kiválasztva a COMP vagy TOPO üzemmódot a megfelelő BRIGHTNESS és CONTRAST 
gombokkal beállítjuk az összetétele vagy a topológiára jellemző képeket. (19. ára). 

 

19. ábra. Ugyanazon minta kétféle visszaszórt elektronképe 

 

Lehetőség van két kép együttes megjelenítésére is, ehhez a képszelektor egységen 
kiválasztjuk a bal oldali képet a bal oldali oszlopon, a jobb oldali képet a jobb oldali oszlopon 
és a katódsugár kijelző bal oldalán benyomjuk a „SPLIT” gombot, végül a potenciométerrel 
széthúzzuk a két képet. 

Fontos megjegyeznünk, hogy ha egy képet jelenítünk meg, akkor a képszelektor bal oszlopán 
érvényes kiválasztásnak megfelelőt látjuk. Azt is lényeges tudnunk, hogy a kép digitális 
beolvasásakor mindkét képet beolvassa a számítógép, így érdemes mindig mindkét képet 
beállítani.  

Végezetül a vezérlő egység kezelő szerveit bemutató ábra: 

 



 

 

20. ábra. A készülék kezelőszervei 

 

 

4. Mérési feladatok  
 
A Az elektronmikroszkóp beállítása  
 
A 3. fejezetben leírtak alapján (a mérésvezető segítségével) zsilipelje be a vizsgálandó mintát 
és végezze el a mikroszkóp beállítását! A mintatartón található minták listáját, valamint azok 
hozzávetőleges pozícióit (koordinátáit) az alábbi táblázat tartalmazza:  
 



Minta megnevezése Minta pozíciója 

Textil darab 41-36 

Lódarázs feje 11-16 

Darázs szárny 25-20 

Darázs fészek 20-18 

Poloska szárny 21-46 

Poloska fej 15-43 

Hangya 32-49 

DVD lemez 11-32 

Kerámia törési felület 23-39 

Si kristály törési felület 19-26 

Si kristály 19-26 

Amorf Si (napelem) 23-28 

kvarckristály 43-44 

Hajszál 45-38 

Fa metszet (Bükkfa töret) 35-42 

Optikai rács (30°-al döntve) 7-29 

Integrált áramkör 15-24 

Gyémánt nukleáció 40-43 

Gyémánt réteg, Oxid réteg 29-41 

Izzószál 7-20 

papír 30-22 

Fényszóró diffúzor 38-34 

LED 31-31 

lézerdióda 15-34 

téglatöret 39-54 

 



 
B Az elektronmikroszkóp képalkotási tulajdonságainak vizsgálata  
 
B.1 A felbontás vizsgálata  
 
Válasszon ki egyet a minták közül és a nagyítás alacsony értéke (10X-20X) mellett mozgassa 
a mintatartót a megfelelő pozícióba. A nagyítást több lépésben célszerű emelni, a fokozatosan 
növekvő nagyítás értékei mellett először a durva, majd a finom fókuszállító segítségével 
állítsa élesre a képet. Szükséges lehet a fényerő és a kontraszt állítása is. A nagyítás fokozatos 
növelése közben a pozíció finom állításával biztosítsa, hogy egy kisméretű, jó kontrasztú és 
nagyjából körszimmetrikus ábrarészlet (pl. porszem) legyen a képernyő közepén. Jó beállítás 
és megfelelő minta esetén kb. 20 000-szeres nagyításban a minta mikron alatti méretű 
részletei is láthatók. Ellenkező esetben a „Stigmator” finom állításával a kép élesíthető a 2. 
fejezetben leírtaknak megfelelően.  
 
1. Mentse el a jól beállított képet 20 000-szeres nagyításban és becsülje meg a képen látható 
legkisebb ábrarészlet méretét.  
 
2. Hasonlítsa össze a kapott felbontást az elektron de Broglie hullámhosszából kapható 
diffrakciós foltmérettel! Diszkutálja az eltérés lehetséges okait!  
 
3. A nagyítás kisebb értékei mellett tanulmányozza a mintát, igény szerint készítsen felvételt 
róla.  
 
 
B.2 A mélységélesség vizsgálata 
 
1. Válassza ki a minta egy olyan részét, ahol egy nagyobb mélységi tartomány egyszerre 
látható. Ilyen például az izzószál spirálja. Állítsa élesre a mikroszkópot a tartomány közepén, 
és figyelje meg az élesen látható tartomány mélységét. Adjon durva becslést a mélység-
élesség értékére (azon optikai tengely irányú távolságra, ahol a felbontás felére csökken. 
 
2. Mozgassa a mintatartót Mélységélesség mérő mintának megfelelő pozícióba. A minta egy 
Si szelet, melynek éle 75°szöget zár be a mintatartó síkjával. Az élen lézeres gravírozással 
több nagyfelbontású „négyszögjelet” készítettünk. Keresse meg az egyik ilyen jelet állítsa 
élesre a képet a szelet mélységének kb felére, és számolja le a felbontott rácsvonalak számát. 
Ehhez célszerű jelalak üzemmódra (WFM) váltani. Ezek alapján becsülje meg a 
mélységélesség értékét! (A négyszögjel periódusa 40 µm.) 
 
3. A mérés végén ismételje meg a B.2.2 mérést optikai mikroszkóppal (1000X)! Magyarázza 
a tapasztalt eredményt! 
 
 
B.3 A jel-zaj viszony vizsgálata 
 
1. Mozgassa a mintatartót a Faraday-kalitka pozíciójába úgy, hogy a képen egyszerre látható 
legyen az „abszolút fekete” furat és annak „világos” környezete. Állítsa a próba-áramot 10-

10A értékre! Állítsa be a kontrasztot, a fényerőt és a fókuszt az optimális értékekre, majd 
kapcsoljon át jelalak üzemmódra (Line Scan+WFM). A képernyőn a vízszintes tengelyen a 



pozíció, a függőleges tengelyen a detektoron mért áram látható. A görbe alapján becsülje meg 
a jel/zaj viszony értékét! 
 
2. Ismételje meg a mérést 10-7-6*10-11 A próbaáramok mellett. Diszkutálja az eredményt! 
 
 
B.4 A töltődés vizsgálata 
 
1. Vizsgáljon meg egy tetszőleges szigetelő mintát (műanyag szövet, rovarok kitin páncélja, 
emberi hajszálak)! Készítsen felvételt nagy nagyítás (10 000x) mellett, figyelje meg és 
magyarázza a képen látható műtermékeket. 
 
2. Milyen beállítások mellett lehetne csökkenteni a töltődés hatását? 
 
 
 
C Topográfiai, összetételi és szekunder-elektron képek vizsgálata integrált áramkör 
mintán  
 
A topográfiai és összetételi kép optimális minőségéhez a mérésvezető segítségével végezze el 
a következő beállításokat:  

I=10
-6 

A  Zoom=300 D-MAG,   MDD SLOW,     LEFT=TOPO,     RIGHT=SE, 
GAIN= MAX,     WD=15. 
 
 
C.1 Topográfiai kép készítése  
 
Mozgassa a mintatartót az integrált áramkörnek megfelelő pozícióba. A minta egy jellegzetes 
részén állítsa be a készüléket közepes nagyításra (300x – 1000x)! Kapcsolja be a „TOPO” 
üzemmódot, és optimalizálja a kapott képet a BE egység beállításával. Mentse el a képet.  
 
 
C.2 Összetételi kép készítése  
 
A minta egyazon pozíciójában és azonos nagyításnál maradva vegyen fel egy „COMP” képet 
is! Próbálja megadni a képen látható különböző anyagok számát és milyenségét!  
 
 
C.3 Szekunder-elektron kép és visszaszórt elektron kép készítése  
 
Ugyanezen mintáról vegyen fel egy visszaszórt elektron képet és egy szekunder-elektron 
képet! Elemezze a két kép közti különbségeket, és magyarázza ezek lehetséges okát. 
 
 
D Szilícium kristály (napelem felület) vizsgálata  
 
D.1 kristálystruktúra vizsgálata  
 



Mozgassa a mintatartót a szilícium napelem mintának megfelelő pozícióba. Állítsa be a 
készüléket kb. 1000X nagyítás mellett, és vegye fel a képet. Határozza meg a képen látható 
apró kristályok átlagos méretét és átlagos sűrűségét.  
 
 
E Fázisrács készítése elektronsugaras litográfiával  
 
A feladat egy optikai rács készítése elektronsugaras litográfiával, amely a 633 nm 
hullámhosszal rendelkező fényt első rendben előre megadott, a mérés elején definiálandó 
szögben téríti el! (A rács mérete 0,5 x 0,5 mm.)  
 
 
B.1 Fázisrács adatainak kiszámítása  
 
Határozza meg a rácsállandót és a rétegvastagságot, amely a legnagyobb intenzitást biztosítja 
az első rendben! 
 
 
B.2 Ábra generálása  
 
A Proxy szerkesztő-program segítségével készítse el az előző pontban kiszámolt rács ábráját! 
Ha szeretné, készíthet egy saját kis képet (logót, feliratot) maximum 1mm x 1mm méretben, 
amelyet szintén felírnak a mintára. (Az elkészített minta mérés után elvihető)  
 
 
B.3 A minta exponálása és előhívása  
 
A mérésvezető segítségével állítsa be az expozíciós paramétereket és exponálja az előre 
reziszttel bevont hordozót a 2.2. pontnak megfelelően. Exponálás és kizsilipelés után hívja elő 
a mintát! Ehhez az előhívóoldatban 30 másodpercig mozgassa a szeletet, majd alkoholban 
öblítse le és N

2 
gázzal fújja le.  

 
 
B.4 Előállított diffrakciós rács ellenőrzése  
 
Vizsgálja meg a mintán keletkezett ábrát optikai mikroszkóppal! Az elkészült optikai rács 
diffrakcós szögeit mérje meg tetszőleges hullámhosszúságú lézerfény használatával. 
Ellenőrizze le, hogy a kapott diffrakciós szögek megfelelnek-e a litográfia segítségével 
megvalósított rács névleges rácsállandójából kiszámított elhajlási szögeknek!. 


