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Abstrakt 
 

Názov práce: Štúdium štruktúry povrchov metódou difrakcie pomalých elektrónov 

Autor : Peter Pira 

Katedra (ústav): Katedra elektroniky a vákuovej fyziky 

Vedúci bakalárskej  práce: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. 

e-mail vedúceho: matolin@mbox.troja.mff.cuni.cz 

Abstrakt: Úlohou bakalárskej práce bolo štúdium povrchov. V rámci tohoto štúdia 

sa vyšetroval systém Cu a jeho bimetalické povrchové zlú eniny s CeOx. Pri práci sa 

využívala najmä metóda XPS, ale hlavný dôraz sa kládol na metódu difrakcie 

pomalých elektrónov. Táto metóda patrí medzi dlho používané metódy štúdia 

povrchov. Môže slúži  na zis ovanie štruktúrnych parametrov, medziatómových 

vzdialeností, alebo na porovnanie dvoch systémov. Metóda LEED sa uplat uje aj na 

overenie kvalitnej kryštalografickej štruktúry povrchu. 

K ú ové slová: LEED, XPS, Cu 

 

 

Title: Investigation of Surface Structure By Low Energy Electron Diffraction  

Author : Peter Pira 

Department: Department of Electronics and Vacuum Physics 

Supervisor : Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. 

Supervisor ’s e-mail address: matolin@mbox.troja.mff.cuni.cz 

Abstract: The main task of this baccalaureate thesis was the study of surface 

structure. In this baccalaureate thesis we studied bimetallic system of copper and 

cerium dioxide by low energy electron diffraction and method XPS. Method LEED 

is a classic surface application. That could be used for detection of surface structural 

parameters. 
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Kapitola 1 

Úvod do problematiky 

 

Podobne ako pri difrakcii vidite ného svetla na mriežke dochádza k difrakcii aj 

pri prechode astíc, v aka ich vlnovej povahe (za vlnovú d žku sa berie tzv. de 

Broglieová1 vlnová d žka), materiálmi s pravidelnou štruktúrou. Musí by  ale 

splnená podmienka, že vlnová d žka je zrovnate ná s medziatómovými 

vzdialenos ami. Používajú sa napríklad ióny, neutróny, i elektróny, ktoré sa 

elasticky rozpty ujú na povrchových atómoch. 

Vlastnosti látok závisia od ich štruktúry. Usporiadanie atómov na povrchu sa 

od objemového usporiadania líši mriežkovou konštantou. Povrchové vlastnosti látok 

sú kvôli tomu rozdielne, ale prejavia sa až pri kryštáloch, kde je po et atómov na 

povrchu nezanedbate ný vo i po tu všetkých atómov napr. pri povrchových 

zlú eninách. V sú asnej dobe búrlivého rozvoja aplikácií tenkých vrstiev 

a nanoštruktúr patrí poznanie týchto vlastností k základnému výskumu. Metódu 

LEED (Low Energy Electron Diffraction) spolu s ostatnými metódami ako XPS (X-

ray Photoemision Spectroscopy) môžeme považova  za jeho prvý stupe . Ve ká 

výhoda metódy LEED spo íva v jej ve kej povrchovej citlivosti. Znamená to, že 

môžeme získa  informácie o usporiadaní najvrchnejších atómových vrstiev, 

o kmitoch povrchových atómov a pod.. Poskytuje možnos  overi  existenciu 

kryštalicky dobre definovaného povrchu vzorky i usporiadanie naadsorbovaných 

atómov. Metóda XPS dáva informácie o chemickom zložení povrchu. 

Pre ú ely výskumu povrchov sa používa aj synchrotrónové žiarenie. Všetky 

dáta použité v tejto práci pochádzajú z prípravy monokryštalických vzoriek medi pre 

experiment na synchrotróne Elettra v Terste a takisto zo samotného experimentu. 

Ú elom prípravy bolo zaistenie kvalitného povrchu dvoch vzoriek Cu, ktorej 

bimetalická štruktúra s cérom by mohla ma  využitie pri heterogénnej katalýze. Pri 

experimente na synchrotróne sa skúmal rast zlú enín CeOx na monokryštále 

Cu zrezaného rovinou (111). 

                                                 
1 V [1] sa píše: „Jedným z rozhodujúcich momentov pri vzniku sú

�
asnej kvantovej mechaniky bola 

v roku 1924 de Broglieová hypotéza, pod� a ktorej môžeme 
�
asticu s hybnos� ou p charakterizova�  

rovinnou vlnou. Platí p = � .k a zo vz� ahu |k| = 2� /�  sa dá ur
�
i �  príslušná vlnová d� žka � , kde k je 

vlnový vektor a |k| vlno
�
et.“  
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1.1 Cie  práce 

 

Táto práca si dáva za cie  interpretova  výsledky získané metódou LEED 

z experimentu na spolo nom pracovisku Katedry elektroniky a vákuovej fyziky UK 

a Fyzikálneho ústavu AV na synchrotróne Elletra v Trieste týkajúceho sa štúdia rastu 

Ce a jeho zlú enín na povrchu monokryštálu Cu (111) a vytvori  model 

bimetalického systému Cu-CeOx. 
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Kapitola 2 

Teória 
 

Na pochopenie a interpretáciu metódy LEED potrebujeme zadefinova  

reciprokú mriežku, vedie , ako dochádza k difrakcii, o je Braggov zákon a ma  

základné vedomosti z kryštalografie. 

 

2.1 Reciproká mriežka 
 

Elektróny v pevnej látke sa pohybujú v potenciáli vytváranom jednotlivými 

atómami. Atómy pravidelne usporiadané v mriežke s vektormi 321 ,, aaa ��� 2 majú 

potenciál periodický. Z tejto vlastnosti vyplýva periodickos  vlnových funkcií, ale aj 

periodickos  energií v abstraktnom k-priestore [1]. V tomto priestore môžeme 

vytvori  reciprokú mriežku. Jej vektorom *
ja  (1) odpovedá Fourierová transformácia 

(vi  [2] str. 10) vektorov reálnej mriežky. 

 

( )321

32*
1 2

aaa

aa
a ���

���
×⋅

×= π ,   ( )132

13*
2 2

aaa

aa
a ���

���
×⋅

×= π ,   ( )213

21*
3 2

aaa

aa
a ���

���
×⋅

×= π . (1) 

 

Môžeme ich zadefinova  viacerými spôsobmi. Napríklad platí, že 

 

ijji aa δ=⋅ *		
. (2) 

 

Atómy na povrchu môžu vytvára  iba 2D štruktúry. Pri povrchovej analýze môžeme 

bra  vektor 3a
�

 nekone ný. Zo vz ahu (2) potom vyplýva, že 0*
3 =a
 . Reciproká 

mriežka povrchu je teda tvorená nekone ne dlhými ty ami. Takýto problém môžeme 

vyšetrova  v rovine, kde vektory 1a� , 2a�  reálnej mriežky majú tvar (3).  

 

yaxaa ��� 12111 += ,            yaxaa ��� 22212 += . (3) 

                                                 
2 Polohový vektor � ubovo� ného atómu r� sa dá napísa�  ako 

332211 .. acacacr  ++= , ci sú celé 
�
ísla. 
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Takéto vektory reciprokej mriežky *
1a
 , *

2a
  (4) môžeme do tretice jednoducho 

definova  transformáciou (5). 

 

yaxaa 


 *
12

*
11

*
1 +=              yaxaa 


 *

22
*
21

*
2 +=  (4) 

 

( ) 1* 2
−= TAA π  (5) 

 

���
�����=

2221

1211

aa

aa
A              ���

�����=
*
22

*
21

*
12

*
11*

aa

aa
A   (6) 

 

Kde A a A*  (6) sú matice 2x2. Reálna a reciproká mriežka sú spojené s kryštálom. 

Pri pooto ení kryštálu sa oto ia aj obidve mriežky. 

 

2.2 Laueho podmienky a Ewaldová sféra 
 

Laueho difrak né podmienky (7) vyjadrujú, že k difrakcii dôjde, ak je 

difrak ný vektor [3] totožný s nejakým vektorom reciprokej mriežky (8). 

 

λhnna =− )( 0


 ,  λknnb =− )( 0���  (7) 

 

hklG
nn ���

=
−
λ

0  (8) 

 

hklG�  je vektor reciprokej mriežky, 0,nn ��  jednotkové vektory v smere dopadajúceho 

a difraktovaného zväzku a a a b sú periódy opakovania atómov na povrchu. 

Podmienky rozptylových maxím graficky zobrazuje tzv. Ewaldová konštrukcia 

[3]. Difrakcia nastane tam, kde má reciproká mriežka spolo ný bod so sférou, ktorá 

má polomer3 úmerný energii dopadajúcich elektrónov. Ke že pre povrchovú 

difrakciu je reciproký priestor tvorený nekone ne dlhými ty ami, reciproká mriežka 

má prienik s Ewaldovou sférou vždy (Obrázok 2.1).  

                                                 
3 Polomer gu� ovej plochy je 1/� . 
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Obrázok 2.1: Ewaldová konštrukcia pre difrakciu na povrchu. Z bodu A vedieme vektor –k/2� . 

Podmienka pre difrak
�
né maximá je splnená práve v smeroch SBi. Pre LEED je �  = 90º. 

 

2.3 Braggov zákon 
 

Uvažujeme kryštál s medzirovinnou vzdialenos ou d, na ktorý dopadá vlna pod 

uhlom � . Rovnaký uhol bude zviera  aj difraktovaná vlna, o je analogické odrazu 

lú a [3]. Braggov zákon [4] hovorí, že k interferencii dochádza vtedy, ak platí 

 

λθ nd =⋅sin2 , (9) 

 

iže ak dráhový rozdiel v n odrazených od susedných rovín je rovný n násobku 

vlnovej d žky (Obrázok 2.2). Vlnová d žka �  (pozri nasledujúcu kapitolu) elektrónov 

je porovnate ná s medziatómovou vzdialenos ou, o spl uje podmienku d2≤λ . 

 

 
Obrázok 2.2: Grafické odvodenie Braggovho zákona. d je medzirovinná vzdialenos� , �  uhol dopadu 

a �  je vlnová d� žka dopadajúcej vlny. 

�  

k/2�  

A 

S 

B1 

B2 B3 

B4 
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2.4 Elektrónová difrakcia 
 

Ako už bolo spomenuté v úvode, na zis ovanie štruktúry kryštálov sa dá využi  

difrakcia astíc napr. neutrónov, iontov alebo aj pomalé elektróny, ktoré sa pri 

metóde LEED využívajú. Pre odvodenie vz ahu pre vlnovú d žku elektrónu s 

rýchlos ou v vyjdeme zo vz ahov 

 

vm

h

⋅
=λ , (10) 

 

0mm ⋅= γ , (11) 

 

eUcmmcE =−= 2
0

2 , (12) 

 

kde h je Plancková konštanta, m0 relativistická hmotnos  elektrónu, �  Lorentzov 

faktor, c rýchlos  svetla, e náboj elektrónu a U urých ujúce napätie. Dosadením (11) 

a (12) do (10) dostaneme pre vlnovú d žku urýchlených elektrónov výraz 

 

���
��� ! +

=

2
0

0 2
12

cm

eU
eUm

hλ . (13) 

 

2.5 Kinematická metóda LEED 
 

Metóda LEED spo íva v tom, že elektróny dopadajúce na povrch vzorky sa 

elasticky odrážajú a interferujú s elektrónmi odrazenými z druhej roviny. Na 

obrazovke je difraktogram tvorený bodovými stopami, ktoré sp ajú podmienky pre 

difrak né maximá. Popri kinematickej teórii LEED existuje aj teória dynamická. Tá 

uvažuje neelastické straty a viacnásobnú difrakciu (bližšie v [5]). Pri dynamickej 

teórii sa vypo ítavajú závislosti intenzity jednotlivých stôp na energii elektrónov 

(tzv. IV krivky) pre možné usporiadania, ktoré sa porovnávajú s priebehom intenzity 

snímanej kamerou. 
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2.6 Ur enie mriežkového parametra 
 

Kubická priestorovo centrovaná mriežka (FCC) má v reze rovinou (111) 

hexagonálnu štruktúru. Pre štruktúrny faktor hhkl platí vz ah 

 

hkl
hkl R

L
h

λ⋅= . (14) 

 

L je vzdialenos  povrchu od mriežky, �  vlnová d žka elektrónov a Rhkl je vzdialenos  

difrak ných stôp na tienidle. Pre výpo et mriežkového parametra FCC platí 

 

222 lkhha hkl ++= . (15) 

 

Ak na povrchu existujú dve nezávislé štruktúry, difraktogram je zložený 

z difrak ných obrazov obidvoch usporiadaní. Pre výpo et mriežkového parametra a´ 

naadsorbovanej štruktúry môžeme odvodi  vz ah (16) porovnaním vzdialeností 

difrak ných stôp s povrchom so známym a. 

 

hkl

hkl

R

R
aa

′
=′  (16) 

 

2.7 Metóda XPS 
 

Táto metóda je založená na fotoemisii. Na vzorku sa svieti röntgenovým 

žiarením, ktoré vchádza hlboko do látky, a fotóny vyrážajú tzv. sekundárne 

elektróny. H bka informácie d (17) závisí na strednej vo nej dráhe elektrónov. 

 

υλ cos.=d  (17) 

 

�  je stredná vo ná dráha elektrónov a "  je uhol, pod ktorým elektróny z látky 

vystupujú. Na ur enie kinetickej energie elektrónov slúži analyzátor. Od ítaním tejto 
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energie od energie fotónov, ktorá je presne daná typom použitej elektródy 

v röntgenovej lampe, sa vypo íta väzbová energia elektrónov EB 

 

KB EhE −= ν . (18) 

 

h#  je energia fotónov, EK je kinetická energia elektrónov. Ke že každý prvok má 

väzbovú energiu elektrónov presne ur enú, jeho prítomnos  na povrchu sa prejaví aj 

v spektre. Porovnaním spektra sekundárnych elektrónov s tabu kovými spektrami 

jednotlivých prvkov môžeme ur i  chemické zloženie povrchu. Obdobou metódy 

XPS je SRPES, kde sa využíva synchrotrónové žiarenie alebo UPS, kde je zdrojom 

žiarenia UV lampa. 
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Kapitola 3 

Experimentálne zariadenie 
 

Aparatúra na ktorej prebiehala príprava vzorky je umiestnená v budove MFF 

na Tróji (vi  Príloha 1). Hlavná jednotka je röntgenová lampa s dvoma elektródami 

(Al, Mg). alej je tam UV héliová lampa, sférický analyzátor XPS, iontové delo, 

naparovadlo, manipulátor vzorky, clona a najnovšia sú as  LEED (Príloha 2). 

Vzorku v aparatúre je možné ohrieva  prechodom prúdu. Teplota sa ur uje 

termo lánkom. Všetky asti aparatúry sú UHV (Utra High Vacuum) kompatibilné. 

Druhá podobná aparatúra sa nachádza na synchrotróne Elletra v Trieste (Príloha 3). 

 

3.1 LEED 
 

Aparatúra na metódu LEED sa skladá z elektrónového dela a sústavy mriežok 

(Obrázok 3.1). Elektróny sú v elektrónovom dele urých ované na požadovanú 

energiu a fokusované elektrónovými šošovkami. Po dopade na vzorku sa elasticky 

odrážajú a prechádzajú štyrmi mriežkami [6]. 

 

 
Obrázok 3.1: Schéma sústavy mriežok aparatúry LEED. 

   3 
     2 
       1 

elektr. delo 

vzorka 
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Mriežky 1 a 3 sú na napätí vzorky (sú uzemnené). Jedna zabezpe uje, že medzi 

mriežkami a vzorkou nebude potenciálový rozdiel. Mriežka 2 slúži na odtienenie 

elektrónov, ktoré prekonali neelastické zrážky a stratili ur itú as  energie. 

Nastavením napätia sa ur uje s akou stratou energie ešte elektróny prejdú. Na 

tienidle je napätie až do 5 kV. Slúži na dostato né urýchlenie elektrónov, aby 

vyvolali o najintenzívnejší záblesk na fluorescen nej obrazovke. 

Na aparatúre v budove MFF na Tróji sa energia elektrónov môže meni  

v rozsahu 10 – 750 eV. Difrak né obrazce sú zachytávané digitálnym fotoaparátom. 

Priemer tienidla je asi 5 cm, o zachytáva elektróny pod uhlom 90º. Aparatúra na 

synchrotróne Elletra je vybavená LEEDom s priemerom tienidla 12 cm, ktoré zachytí 

elektróny po uhlom cca 150º. LEED má sústavu 4 mriežok, omu odpovedá 

usporiadanie podobné ako je na Obrázku 3.1, ale na odtienenie elektrónov sú tam 

namiesto jednej mriežky 2 dve mriežky. Obraz je zaznamenávaný kamerou 

a prenášaný rovno do po íta a. 

 

3.2 XPS 
 

Obe aparatúry na ktorých prebiehalo meranie (v budove MFF na Tróji v Prahe 

a na synchrotróne Elletra) mali nainštalovanú rovnakú röntgenovú lampu a sférický 

analyzátor PHOIBOS HSA3500. Sú to hlavné jednotky na metódu röntgenovej 

spektroskopie, pri ktorej potrebujeme zdroj mäkkého röntgenového žiarenia, sústavu 

elektrónových šošoviek a analyzátor. 

Ved a hlavného dubletu žiarenia má röntgenka ešte ved ajšie satelity s 

posunutou energiou a zlomkovou intenzitou. Elektróny vyletujúce z látky 

prechádzajú elektrónovými šošovkami do analyzátora, kde sa ur uje ich kinetická 

energia. V analyzátore je konštantné elektrické pole, ktoré spôsobuje, že ním prejdú 

iba elektróny s danou energiou. Na druhom konci analyzátora je sústava deviatich 

fotonásobi ov. Pre premeranie celého spektra sa mení energia, ktorú strácajú 

elektróny prechodom sústavou šošoviek. Na rozlíšenie Augerových elektrónov má 

lampa dve rôzne elektródy z Al a Mg, pretože majú kinetickú energiu nezávislú na 

zdroji. Energia žiarenia Mg anódy (hlavnej iary) je 1486,61 eV, energia Al anódy je 

1426,61 eV. 
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Kapitola 4 

Experiment 
 

Po vložení monokryštálu Cu do aparatúry z atmosféry sa robilo jedno meranie 

metódou LEED. Na fluorescen nom tienidle bolo vidno difúzne pozadie bez 

difrak ných stôp, z oho sa dá usúdi  zne istenie povrchu prvkami zo vzduchu, ktoré 

sa na vzorku naadsorbujú pri normálnom atmosférickom tlaku. Potom nasledovalo 

60 minútové bombardovanie povrchu iontami Ar+ s energiou 500 eV a 30 minútový 

ohrev na teplotu 570 ˚C. Bombardovanie povrchu iontami ( alej len bombard) sa 

používa na odstránenie ne istôt. Iontovým bombardom sa povrch naruší a 

na opätovné vytvorenie pravidelnej štruktúry musí systém zrelaxova  pri ohreve. 

Tým sa z objemu dostanú na povrch alšie ne istoty a postup je potrebné opakova . 

Po ohreve nasledoval 30 minútový bombard 500 eV a alší 30 minútový ohrev na 

565 ˚C, 30 min bombard 1000 eV, 20 min ohrev 560 ˚C a rýchly ohrev (flash) na 630 

˚C. Po takejto sérii 3 bombardov a ohrevov bol pripravený istý povrch Cu (111). 

Experiment na Elletre sa za al o istením predpripravenej vzorky. Potom sa pri 

teplote kvapalného dusíka v atmosfére CO pri tlaku 5.10-7 mbar zis ovalo 

usporiadanie naadsorbovaných molekúl CO na istom povrchu Cu. Následne sa na 

povrch deponoval v kyslíkovej atmosfére Ce, pri om na povrchu Cu vznikala vrstva 

CeOx. Cér sa deponoval v kyslíkovej atmosfére pri tlaku 2.10-7 mbar a pri teplote 

250 ˚C. Potom sa opakoval krok s adsorbciou CO. 
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Kapitola 5 

Výsledky 
 

Meraním sme sa mohli presved i  o kvalite vzoriek. Na Obrázku 5.1 sú 

diraktogramy po as istenia. Meranie sa robilo spolu pä  krát na jednej vzorke, ktorá 

bola použitá na experimentoch na synchrotróne. Na druhú vzorku sa naparoval cér, 

na ktorej boli zis ované možné štruktúry a usporiadania bimetalického systému Cu-

CeOx. Jej difraktogram je na Obrázku 5.4. Graf 5.2 zobrazuje spektrum z posledného 

merania XPS na istej medi po troch sériách Ar+ bombardu a ohreve (Kapitola 4). 

 

 
Obrázok 5.1: LEED a) po bombarde 500eV 60 min, ohrev 570 ºC 30 min, b) po bombarde 500eV 30 

min, c) ohrev 565 ºC 30 min, bombard 1000 eV 30 min, d) ohrev 560 ºC 20 min, flash 630 ºC. $ ísla 

sú energie elektrónov v eV. 

 

Difraktogramy LEEDu na Obrázku 5.1 sú pri energiách od 108 – 750 eV. Je 

vidno šes  základných stôp medi, ktoré sa pri vyšších energiách posúvajú smerom 

do stredu a na okraji sa objavujú alšie. Pri energiách 124, 274 a 750 eV je vidno iba 

jednu trojicu, pri energiách 159 a 402 eV druhú trojicu. Pri týchto energiách 

dochádza k zníženiu symetrie difraktogramov na polovicu. Je to v dôsledku toho, že 

Cu kryštalizuje v plošne centrovanej kubickej mriežke, pri ktorej je v reze rovinou 

(111) každá alšia vrstva pooto ená o 30º a posunutá o 1/3 mriežkovej konštanty 

v smere oto ených osí (typ ABC). Difraktované lú e spolu deštruktívne interferujú. 
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Graf 5.2: XPS spektrum 

�
istej Cu. I je prúd analyzátoru úmerný po

�
tu elektrónov a EB je väzbová 

energia. 

 
Obrázok 5.3: LEED po naparovaní CeOx. $ ísla sú energie elektrónov v eV. 

 

Na Obrázku 5.3 je vidno dve hexagonálne štruktúry. Jedna patrí Cu, druhá, 

ktorá je vo vnútri prvej, naadsorbovanému CeOx. Za mriežkovú konštantu medi som 

bral hodnotu 3,61 Å. V reze rovinou (111) je mriežková konštanta aCu = 2,55 Å. Z  

obrázkov som zo vz ahu (16) vypo ítal mriežkovú konštantu a CeOx, ktorá je 

 

aCeOx = 3,82 Å. 
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Na profiloch intenzít som polohu difrak ných stôp nafitoval gaussovou funkciou. 

V Grafe 5.4 je XPS spektrum Cu-CeOx. Model zobrazuje Obrázok 5.5. Na povrchu 

môže vznika  CeO2 (111), ale aj Ce2O3 (001), ktoré ale nedokážeme rozlíši , pretože 

majú rovnaký difraktogram. 

  

 
Graf 5.4: XPS spektrum Cu s napareným CeOX (zmena v spektre je vidite� ná pre EB asi 900 eV). I je 

prúd analyzátoru úmerný po
�
tu elektrónov. EB je väzbová energia. 

 

 
Obrázok 5.5: Model bimetalického systému  Cu-CeOx. 
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Obrázok 5.6 ukazuje ako postupne miznú stopy CO, ktorý sa na povrch 

naadsorboval pri teplote kvapalného dusíka, pretože sú ostre ované elektrónmi z 

LEEDu. CO vytvára na povrchu CeOx štruktúru 
3

2

3

2 × R30. 

 

 
Obrázok 5.6: LEED 98 eV Cu (a) a Cu-CeOx (b) v atmosfére CO pri teplote kvapalného dusíku. 

 

 
Obrázok 5.7: Model systému Cu-CeOx s naadsorbovanými atómami CO (

�
ierne). 
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Kapitola 6 

Záver 
 

Vzorka medi po as istenia vykazovala zne istenie uhlíkom a kyslíkom, o 

sme predpokladali. Pri deponovaní céroxidov sa zistilo, že CeOx vytvára na povrchu 

Cu (111) ploché epitaxné ostrov eky s hexagonálnou štruktúrou, pri om jej hlavné 

osi sú rovnobežné s osami hexagonálnej štruktúry Cu. Mriežková konštanta Cu je 1,5 

násobkom mriežkovej konštanty CeO2. Povrchová štruktúra CeOx sa pri zmene 

teploty nemení a je stabilná až do 700 ºC. Potom sa oxid redukuje. 

Oxidy céru na povrchu Cu prevdepodobne nevytvárajú s me ou žiadne 

povrchové zlú eniny. Pomer mriežkových parametrov Cu a CeOx je ideálny pre 

epitaxný rast. Tento efekt by sa dal využi  na vytváranie tenkých podložiek CeOx, 

ktoré by mali ma  široké uplatnenie v technike. 
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Prílohy 

 

 
Príloha 1: Vákuová aparatúra v budove MFF UK na Tróji. 

 

 

 

 
Príloha 2: Ilustra

�
ná fotka MiniLEED na aparatúre v budove MFF. 



 21 

 
Príloha 3: Vákuová aparatúra na synchrotróne Elletra v Trieste. 


