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V minulých číslach ste na týchto 
stránkach mohli čítať, ako elektró-
nové mikroskopy zobrazujú mikro 
a nanosvet a v spolupráci s iónovým 
lúčom ho aj upravujú podľa nášho 
želania. A čo, keď potrebujeme vedieť, 
čo to tam v tej na pohľad peknej vzor-
ke máme a ešte aj, koľko tam toho 
máme? 

Analytických metód, ktoré merajú výsledné 
produkty po pôsobení urýchlených 
elektrónov, je niekoľko – podľa toho, aký 
signál merajú. Metódy skrývajúce sa za 
skratkami EDS (Energy Dispersive X-ray 
Spectroscopy) a WDS (Wave Dispersive 
X-ray Spectroscopy) merajú röntgenové 
žiarenie. Urýchlené elektróny prenikajú 
do materiálu vzorky, pri náraze do atómu 
vyrazia elektrón z nižšej energetickej hla-
diny atómu. Preskokom iného elektrónu 
s vyššou energiou (v rámci atómu) na 
uvoľnenú energetickú pozíciu vznikne 
fotón. Rozdiel energií pri preskoku elek-
trónu sa premietne do energie vyžiare-
ného fotónu röntgenového (rgt) žiarenia. 
A máme žiarenie s energiou charakte-
ristickou pre jednotlivé chemické prvky. 
Základ prvkovej analýzy. Tie fotóny majú 
ešte jednu pre nás veľmi dobrú vlastnosť. 
Pri prechode zvnútra materiálu na povrch 
vzorky sú buď celé pohltené (absorbova-
né) alebo prejdú bez straty energie. Vďaka 
tomu meriame nad povrchom vzorky 
rtg žiarenie s charakteristickou energiou 
nezávislou od hĺbky vzniku fotónu. Ľudovo 
povedané, atóm železa prispieva do inten-
zity píku s energiou 6,404 keV bez ohľadu 
na to, či leží na povrchu alebo hlbšie pod 
ním. Ibaže intenzita toho príspevku závisí 

– vďaka absorbcii rtg žiarenia, v materiáli – 
na hĺbke, v ktorej vyžarujúci atóm leží. To 
je základ pre kvalitatívnu analýzu – čo tam 
máme – a aj pre kvantitatívnu – koľko tam 
toho máme. 

ČIARY ALEBO MAPY?

Keďže zdroj elektrónov, ktorými vyvoláva-
me rtg žiarenie v materiáli, „sedí“ v rastro-
vacom elektrónovom mikroskope (SEM) 
a signál zbierame do počítača, môžeme ho 
vhodne spracovávať do ľahko čitateľných 
výstupov. Podľa potreby si môžete vybrať, 
či sledovaný jav lepšie objasní klasický 
koncentračný profi l prvkov pozdĺž zvolenej 
čiary na vzorke (vzájomná difúzia Cu 
a Ti v bariére supravodiča na obrázku 
dole) alebo farebne rozlíšená mapa 
výskytu chemických prvkov na ploche 
vzorky. 

WDS ČI EDS?

Základný rozdiel medzi 
metódami spočíva v roz-
dielnom spôsobe detekcie 
rtg žiarenia. Výsledkom 
je napríklad rozdielne 
energetické rozlíšenie me-
raného spektra. Pomocou 
WDS tak môžeme oddeliť 
príspevky od píkov, ktoré 
sa v EDS spektre prekrý-
vajú (Na obrázku hore je 
spektrum tej istej vzorky 
meranej EDS (široké píky) 
a WDS (úzke píky)). 

napísala Ing. Alica Rosová, CSc. (ElÚ SAV)

„BULKOVÁ“ PRE TENKÉ?

Tieto naše metódy sú svojím pôvodom 
a zameraním objemové, čiže „bulkové“. Vy-
chádza to z faktu, že informáciu získavame 
z interakčného objemu elektrónov v tvare 
hrušky s premenlivou nezanedbateľnou 
hĺbkou a šírkou. Rozmýšľajúci ľudia sa 
však neuspokojili so status quo a vymysleli 
techniku na meranie obsahu prvkov v ten-
kých vrstvách. Vytvorili i naprogramovali 
modely výpočtu, ktoré nám umožnia zo 
súboru meraní „bulkovou“ metódou nielen 
zistiť zloženie tenkej vrstvy (ak poznáme 
jej hrúbku) alebo hrúbku (ak poznáme jej 
zloženie), ale dokonca zloženie aj hrúbku 
(ak poznáme jej hustotu).  

JEJ KRÁSA SPOČÍVA V TOM, ŽE JEJ TREBA 
ROZUMIEŤ

V súčasnosti sú prístroje určené na využí-
vanie EDS a WDS úplne oprávnene a sa-
mozrejme obohatené o kvalitný software. 
Môžete vložiť vzorku, spustiť meranie a 
program dodá hotové číselká. Paráda! 
Hĺbavejší človek však skúsi odmerať vzorku 
pri rôznych podmienkach a začína sa 
problém – prečo sa tie číselká líšia? Ten 
nie až tak hĺbavý si môže povedať: „Hlavne 
experiment nikdy neopakovať!“ a používa 
získané číselká ku škode svojej a svojho 
pracovného okolia. Ten naozaj hĺbavý za-
čne rozmýšľať. Ak si dá tú prácu, má šancu 
pochopiť, čo sa deje vo vzorke, čo vlastne 
meria a s akou chybou, ako môže niektoré 
javy zanedbať a ako môže svoje meranie 
spresniť na možnú alebo na potrebnú 
hranicu.
 
Prestane iba klikať myšou a začne tvoriť. 

Dvojstránka vzniká v spolupráci 
s Elektrotechnickým ústavom 
Slovenskej akadémie vied.

Na môj prvý projekt som nastúpil 
hneď, ako som zavrel dvere miestnos-
ti štátnicovej komisie a otvoril dvere 
ElÚ SAV. Nastúpil som na pozíciu 
projektového manažéra na projek-
te Kompetenčné centrum pre nové 
materiály, pokročilé technológie a 
energetiku. Každoročne sa zúčastňu-
jeme vedeckej výstavy Noc výskumní-
kov. Tento rok sme si ale povedali, že 
vymyslíme niečo, čo bude zamerané 
na deti a rodičov. Cieľom by malo byť 
ich aktívne zapojenie do prezentácie, 
nielen pasívna ukážka, a musí to mať 
spätosť s naším projektom.

Prvým krokom bolo vybrať tému z pro-
jektu, ktorá by sa dala zhmotniť a mohla 
by byť zaujímavá aj pre laickú verejnosť. 
Takou témou sa nakoniec stal Smart Grid 
spolu s obnoviteľnými zdrojmi energie. 
Po brainstormingu s projektovým tímom 
a niekoľkými partnermi sme dospeli k 
záveru, že najvhodnejším zobrazením 
bude mestečko, ktoré sa po zapojení 
jednotlivých prvkov rozsvieti.

Už od začiatku mi bolo jasné, že to sám 
nezvládnem a na pomoc som si pozval 
večného študenta STU - Jána Fečíka. Na 
zhotovenie sme si vyčlenili 4 týždne. Pripá-
jam prepis stručných zápiskov z diára po 
jednotlivých týždňoch:

1. Googlim podobné projekty. Nič 
podobné nenachádzam. Nevzdávam 
sa a googlim ďalej. Kreslím pôdorys 
mesta, budovy a načrtávam ich na 
podstavu. Spím 7 hodín.

2. Nakupujem materiál. Zohnal som 
preglejku, lisovú pílu, samorezky, diódy, 
atď. Ján pomáha pri výbere súčiastok. 
Schválili sme napájanie mesta batéria-
mi. Vysvetľuje mi rozdiel medzi napätím 
a prúdom. Nepochopil som. Ján testuje 
nakúpený tovar. Vypálil diódy. Nechá-
peme obaja. Radšej prekresľujem 
budovy na preglejku a vyrezávam ich. 
Montujem prvú budovu. Spotrebovala 
120 samoreziek. Všetky budovy sú na-
rezané, už ich len poskladať. Presúvam 
všetko do izby. Spím 5 hodín.

3. Dokončievam budovy. Ján zároveň 
inštaluje vypínače, diódy, atď. Batérie 
ako zdroj mesta boli zamietnuté, nah-
radené boli vyradeným pc zdrojom. Ján 
testuje jeho vetvy. Vypálili sme ďalšie 
diódy. Dokupujeme materiál. Hrám sa 

s okienkami na budovách. Zabil som 
s nimi 2 dni. Pripevňujem budovy na 
podstavu. V izbe je nepredstaviteľný 
neporiadok. Pamätám si, že sú tam 
niekde aj parkety. Spím 4 hodiny.
 

4. Dokončujeme elektroinštaláciu. Spá-
jame jednotlivé domy. Nefungujú. Už 
vieme, prečo bol zdroj vyradený. V uto-
rok v noci hľadáme funkčný pc zdroj. 
O polnoci sa zdroj našiel. Ján testuje. 
Odpálil sa. Na druhý deň máme ďalšie 
dva zdroje. Testujeme. Hurá, fungujú. 
Všetko svieti, veterné turbíny sa točia, 
slnečné panely nabíjajú, hudba hrá. 
Vedľajší efekt, že svetlo bliká podľa 
hudby, hodnotíme ako plus.

Posledný deň v noci maľujem druhýkrát 
budovy. Spolubývajúci pomáha, ako 
vládze. Asi spí, zatrel totiž okná na budove. 
Posielam ho spať. Pokladám trávnik a ces-
ty. Farba neschne podľa predstáv. Ráno 
kontrolujem model. Všetko je hotové. 
Farba ešte nezaschla. Utekám na otvore-
nie. Utekám späť pre model. Zisťujem, že 
sa mi nezmestí do auta. Volám náhradné 
auto. O 14:00 je model konečne na mi-
este. Zabudol som lampu. Vraciam sa na 
byt. Kolóny. O 17:00 model funguje. Už len 
naštartovať elektrokolobežku a šou môže 
začať.

Je mi ľúto, že som tento rok nevidel veľa 
exponátov, lebo toto podujatie som si 

naozaj obľúbil. Mal som však možnosť 
zažiť ho z opačnej strany. Popri našich 
tradičných vznášajúcich sa supravodičoch 
(nechýbal ani mikroskop a exponáty part-
nerov) bolo aj naše ešte čerstvé mestečko. 
Odkedy sme ho spustili, neuniklo 
detskému oku. Deti sa striedali, zapájali 
ho, súťažili medzi sebou, rodičia miestami 
pomáhali. Keď som vždy na koniec zasvietil 
lampou na model a všetky solárne články 
rozhýbali mestečko, cítil som sa ako ten 
náš supravodič.

Určite nezabudnem na moment, keď 
sa zatváralo a ako jediní sme tam ostali. 
Povedali sme, že ak 3 deti poskladajú 
mestečko do 100 sekúnd rozdáme, čo 
nám ostalo. Po odštartovaní sa všetky 
deti naokolo rozbehli a poskladali ho do 
50 sekúnd. Neostávalo nič iné, len rozdať 
všetko, čo som pri sebe mal. A aj kvôli 
tomuto zážitku ma tam o rok určite stret-
nete, ako vozím deti na kolobežke v tričku 
s nápisom „Som vedec, pýtajte sa“.

napísali Ing. Marek Hanuska (ElÚ SAV) a Ján Fečík (STU)

(nie) som vedec, 
pýtajte sa
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TAK                                 TAM TOHO JEKOĽKO ?
Škola Škola


