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Al voltant del 1660, Anton van Leeuwenhoek va inven-
tar el primer microscopi simple, que constava d’una 
sola lent petita i convexa (que uneix o convergeix, 
qualsevol feix de llum que passi, paral·lel, a través d’e-
lla en un sol punt o focus d’imatge) situada al centre 
d’una placa de metall.

Ens ho podem imaginar com una lupa molt potent.

D’altra banda, Hans i Zacharias Janssen, varen inventar el que es coneix com a primer 
microscopi compost pels volts de 1595.

Aquest microscopi consta de 
dues lents, a diferència del de 
Leeuwenhoek, i el seu funcio-
nament és molt semblant al 
dels microscòpics òptics que 
s’utilitzen avui en dia. Es trac-
tava de dues lents convexes, 
situades una a cada extrem 
del tub.
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Com bé sabreu, el microscopi òptic fun-
ciona amb llum visible. Ens permet obte-
nir imatges augmentades d’objectes tan 
petits que serien impossibles d’observar a 
simple vista.

Però, quina és la mida més petita que po-
dem observar amb aquest aparell?

Segons els principis de l’òptica: 
Per poder distingir dos punts contigus, 
aquests han de trobar-se, com a mínim, a 
una distància igual a la meitat de la longitud 
d’ona utilitzada per il·luminar la mostra.

Si no tinguéssim en compte les aberra-
cions de les lents, com a màxim obtin-
dríem una resolució d’uns 0,2 micròmetres.

La longitud d’ona és la distància que recorre una ona en un determinat interval de temps 
(en un periode, T).

Aquesta magnitud se sol indicar amb la lletra grega lambda (λ) i les seves unitats en el S.I. 
són els metres (m).

Se sap que les partícules poden comportar-se també com a ones, així, De Broglie va esta-
blir una expressió amb la que podem calcular la longitud d’ona associada a qualsevol cos 
que tingui una quantitat de moviment:

λ=h/p

On h és la constant de Planck, h=6,6,•10-34

J-s, i p és la quantitat de moviment, p=m•v 

Al segle XX, el següent pas en l’evolució de la microscòpia va ser la substitució de la llum 
visible per un feix d’electrons. Obtenint, així, els anomenats microscopis electrònics.

La longitud d’ona associada als electrons és molt petita, de manera que podem observar 
estructures de l’ordre dels nanòmetres (nm).

Els dos tipus de microscopis electrònics més coneguts són:
• Microscopi electrònic de transmissió: TEM (Transmission Electron Microscopy).
• Microscopi electrònic de rastreig: SEM (Scanning Electron Microscopy).
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En ambdós cassos, s’il·lumina la mostra amb un feix d’electrons accelerat mitjançant una 
diferència de potencial.

Per tal d’obtenir un flux ininterromput d’electrons, l’interior del microscopi ha de trobar-se a 
molt baixes pressions.

La imatge s’obté en una pantalla, desprès d’haver sigut processada la informació provi-
nent de la mostra per un ordinador.

La informació que podem obtenir de la mostra, però, és diferent per al TEM que per al SEM:

TEM

• Els electrons han de travessar la mostra, 
i per tant, necessitem treballar amb una 
làmina molt fina de no més de 0,2 micrò-
metres (~200 nm). 

• Obtenim la imatge a partir de la interacció 
dels electrons que aconsegueixen traves-
sar la mostra i es dirigeixen, generalment, 
cap a una pantalla de fòsfor o, més recent-
ment, sensors de càmera tipus CCD.

• Les imatges són en dues dimensions.

• Ens permet observar la forma i morfolo-
gia de metalls, minerals, i cèl·lules a nivell 
molecular.

• La resolució és major a la del SEM.

SEM

• La mostra s’ha de recobrir amb una capa prima de metall, per tal que sigui conductora.

• La imatge s’obté a partir dels electrons que són arrencats de la pròpia mostra cap al 
detector (electrons secundaris) degut a la interacció dels electrons incidents o primaris. 
Aquest electrons secundaris son captats pel detector on es processa la informació  i es 
genera la imatge.

• Obtenim imatges en tres dimensions.
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• La interacció del material amb el feix 
primari també produeix la generació de 
raigs-X característics de cada element que 
conforma el material estudiat. Emprant un 
detector de RX es pot determinar la com-
posició elemental de la mostra.

• Podem observar i caracteritzar la superfí-
cie de materials orgànics i inorgànics.

Esquema comparatiu de microscòpia òptica i microscòpia electrònica (SEM/TEM):
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Diferents microscopis, diferents visions:



FIC1
pág. 6

How a Scanning Electron Microscope Works.wmv 
https://www.youtube.com/watch?v=VWxYsZPtTsI

Top 25 Amazing Electron Microscope Images 
https://www.youtube.com/watch?v=nPskvGJKtDI

Electron microscopy lecture | Scanning electron microscope
https://www.youtube.com/watch?v=VdNhREmkrmE

Electron microscopy | Transmission electron microscopy 
https://www.youtube.com/watch?v=D3JY4LgyX6Q

Material complementari. Videos EM.

http://ocw.uc3m.es/ciencia-e-oin/caracterizacion-de-materiales/practicas-2/Practicas_
de_SEM.pdf

http://www.bahiablanca-conicet.gob.ar/biblioteca/principios-practica-microscopia-elec-
tronica.pdf

Altres

Exercicis:

1) A partir de l’expressió de De Broglie per a la longitud d’ona i les dades que es donen a 
continuació, calculeu la longitud d’ona de l’electró i compareu-la amb la de la llum visible, 
que és aproximadament de 550nm.
(Suposeu que l’electró es mou a la velocitat de la llum).

Dades: me= 9,11·10 -34 Kg; h=6,63·10 -34 J·s; c=3·108 m/s 

Sol.λ=0,002 nm

2) Sabem que la resolució màxima d’un microscopi és, aproximadament, la meitat de la 
longitud d’ona amb que il·luminem la mostra. Calcula, doncs,  la resolució del microscopi 
òptic i del microscopi electrònic i compara-les.
(Utilitzeu les dades de  l’exercici anterior)

Sol. Mic. Òptic: 0,2 µm ; Mic. Electrònic: 0,001 nm 

*Tingueu en compte que aquests càlculs són ideals i que, a la pràctica, les resolucions obtingu-
des són menors degut a les aberracions de les lents.

Treball a classe


