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Úvod 

Předkládaná práce se zabývá problematikou korekce aberací v nízkonapěťové  elektronové mikroskopii 

s důrazem na aplikaci v elektronových mikroskopech vyvíjených firmou Delong Instruments, a. s. 

s energiemi primárního svazku v rozmezí 5 – 25 keV. Pojednání lze logicky rozdělit do dvou částí. 

První (kapitoly 1-4) je víceméně přehledem historického vývoje elektronové optiky a korekce aberací, 

společně s krátkým shrnutím problematiky aberací v elektronové optice. Druhá část (kapitoly  5 – 10) 

pak popisuje aplikaci těchto poznatků pro nízkonapěťovou elektronovou mikroskopii. Zahrnuje 

kvantitativní analýzu vlivu aberací a návrh designu korektoru sférické aberace včetně částečné analýzy 

vlivu vad seřízení. 

 

Úvodem bych rád zmínil že posudek bude ovlivněný rozdílnými výchozími pozicemi autora, který je 

orientován více experimentálně, a hodnotitele, jehož specializací jsou elektronově optické výpočty a 

design. Oba tyto přístupy mají svoje kladné i záporné stránky a není možné jasně říct, který přístup 

vede rychleji cíli. V posudku se budu snažit mít tento rozdíl na zřeteli, a kromě posouzení zvolené 

metodiky a kvality teoretického popisu se pokusím zhodnotit, jestli je tento postup dostatečný pro 

vývoj tak sofistikovaného přístroje, jako je korektor sférické aberace. 

 

Komentáře k jednotlivým kapitolám 

První kapitola dizertace obsahuje podrobný a kompaktní historický úvod do vývoje elektronových 

mikroskopů a korektorů aberací. Tato část je popsaná relativně podrobně a čtivě, byl jsem ale 

překvapený vynecháním několika podstatných skutečností. Jako příklad uvedu opomenutí  role Ústavu 

přístrojové techniky, kde vznikla většina prototypů, které pak vyráběla firma Tesla. Dále mě udivuje 

minimum informací o vývoji korigovaného STEMu skupinou vedenou prof. Křivánkem a jejich 

„soutěží“ o prvenství ve vývoji korektoru s firmou CEOS.  

 

V druhé kapitole je popsán dosavadní stav problematiky nízkonapěťové elektronové mikroskopie, která 

je vyvíjena firmou Delong Instruments (DI). Jsou zde popsaná specifika tohoto druhu elektronové 

mikroskopie a dva prozařovací mikroskopy z portfolia DI, včetně jejich optických vlastností a 

dosažitelného rozlišení. Překvapila mě hodnota experimentálního rozlišení, která je ve všech případech 

vyšší než 1 nm. To je v porovnání s hodnotou udávanou pro nejlepší skenovací mikroskopy (0.6 nm pro 

STEM mód) překvapivě vysoká hodnota. Při daných hodnotách aberačních koeficientů a energiích 

bych očekával rozlišení kolem 0.5 nm. Bohužel tyto hodnoty nelze přesně ověřit výpočtem, protože 

autor neposkytl informaci o použité definici rozlišení, hodnotu proudu, při kterém bylo rozlišení 

měřeno a parametry zdroje (proudovou směrovou hustotu a energiovou šířku).  

 

Ve třetí kapitole se autor věnuje popisu různých řešení korekce sférické vady. První část je věnována 

principu korekce pomoci multipólů. Je zde srozumitelně vysvětlena korekce pomoci hexapólového pole 

jako efekt druhého řádu. O poznání hůře je vysvětleno, jak se kompenzuje efekt prvního řádu, který 

způsobuje nechtěné aberace druhého řádu. Autor zmiňuje několik řešení známých z literatury, ale  

jejich popis není proveden správně. Není zde správně odlišená částečná korekce aberací druhého řádu, 

která je založena na antisymetrii osové paraxiální trajektorie vzhledem k hexapólovému poli a úplná 

korekce aberací druhé řádu, která je založena na tzv. dvojité symetrii. V obrázcích 3.2 a 3.3 je chybně 

nakreslený „Field ray“, ten musí procházet středem druhého hexapólu. Následně  se autor věnuje 

kvadrupólovému-oktupólovému korektoru, který lze použít i na korekci chromatické aberace. Jsou zde 



použité zvláštní pojmy jako například „primary and secondary first-order chromatic aberrations“. Je 

škoda, že v této sekci není zmíněna práce skupiny prof. O. Křivánka z NiOn company, která produkuje 

jedny z nejlepších skenovacích transmisních elektronových mikroskopů a firma DI se podílí na jejich 

výrobě. Druhá část je věnovaná korekci pomocí elektronového zrcadla, které se používá především pro 

systémy typu LEEM/PEEM a zbývající dvě se věnují atypickým řešením pro korekci sférické vady. 

 

Čtvrtá kapitola se věnuje kvantitativnímu popisu aberací v elektronové optice. Bohužel musím 

konstatovat, že čím více autor přechází ke kvantitativnímu popisu tím se vyskytuje více chyb: 

• V rovnici 4.0.1 nebyl definovaný výraz u_0 

• Rovnice 4.0.1 nesouhlasí s rovnicí 4.1.1 je zde použitá odlišná parametrizace aberačního 

polynomu, což nebylo v textu komentováno 

• V rovnici 4.1.9 chybí zvětšení 

• Výpočet průměru svazku v nejlepším fokusu je založený na předpokladu, který nebyl nikde 

komentován, natož dokázán. V tomto případě se standardně používá přístup založený na 

výpočtu kaustik. 

Obecně musím konstatovat, že úroveň zpracování této kapitoly není dobrá. 

 

Pátá kapitola pojednává o přínosu korekce sférické aberace pro LV TEM. V první části odhaduje 

rozlišení korigovaného a nekorigovaného systému na základě aproximativních vzorců, které kombinují 

příspěvek jednotlivých vad. Na tuto problematiku existuje řada publikací, z nichž nejpoužívanější je (J. 

E. Barth and P. Kruit,  Optik  101(3), 101–109, 1996). Na rozdíl od přístupu, který byl zvolený v 

dizetační práci se zde dbá na fyzikální zdůvodnění příspěvku každé aberace a vzorec pro jejich jejich 

kombinaci je srovnán s výpočty pomoci vlnové optiky. Způsob, který zvolil autor je nevhodný, 

výsledkem čehož je například, to, že optimální aperturní úhel mu vychází zhruba 9 mrad, ale ve 

skutečnosti se pohybuje kolem 15 mrad (výsledky pomoci Barth&Kruit a pomoci vlnově optického 

výpočtu). S politováním musím konstatovat, že obdobnou výtku jsem měl už při obhajobě pojednání k 

dizertační práci, ale autor tuto část nezměnil a trvá na nevhodném způsobu výpočtu. Navíc tento 

výpočet nezahrnuje vliv konečné proudové hustoty, či vliv závislosti koeficientu sférické aberace. To 

jsou ale, ve srovnání s předchozím zmíněným, banality. V další části se autor zabývá vlnově optickým 

přístupem. Jeho přístup je založený na výsledcích reference [100], z níž lze spočítat optimální hodnotu 

korigované sférické vady, optimální defokus a optimální aperturní úhel. Rozlišení pak počítá pomoci 

příspěvku difrakční vady. Tento postup však nezahrnuje příspěvek sférických vad, a hlavně příspěvek 

chromatické vady a konečné proudové směrové hustoty. V tomto případě je vhodné spočítat přímo 

nekoherentní proudovou hustotu z difrakčního integrálu a optimalizovat aperturní úhel, nebo použít 

nějaký přibližný vzorec pro velikost stopy, který zahrnuje i efekt chromatické aberace a konečné 

směrové proudové hustoty. Je otázkou, na kolik je nutné analyzovat ideální hodnotu C3 vzhledem C5, 

když a) Hodnota C5 není známa b) Systém bude limitovaný chromatickou vadou. Je škoda, že 

zpracování této kapitoly dává jen kvalitativní představu o závislostech, všechna čísla je nutné brát s 

velkou rezervou. 

 

Kapitola 6 se zabývá vlivem hexapólového korektoru na chromatickou vadu. Velká část kapitoly se 

zabývá odvozením vzorce pro chromatickou vadu tenké čočky. Tento vzorec je známý a použitý 

například v referenci [63], v tomto případě by stačil odkaz. Naopak jeho diskuze jeho důsledků pro 

nízko napěťovou elektronovou mikroskopii je na místě. 

 

V kapitole 7 autor přistupuje k návrhu hexapólového korektoru, který používá dvojitou symetrii – 

Roseho typ korektoru. Základní rozdíl je použití permanentních magnetických čoček a 

elektrostatických hexapólů. Zde bych jen rád poznamenal, že obrázek 7.2 je špatně interpretován. 



Ukazuje stigmatičnost obrazu, nikoliv rotační symetrii magnetické čočky a divil bych se, kdyby takový 

obraz byl dosažitelný bez použití stigmátorů. 

  

Osmá kapitola je pak věnovaná seřizování korektoru. Autor navrhuje dodání tří cívek pro kompenzaci 

případné asymetrie čočkového dubletu. Celá kapitola se pak věnuje kompenzaci porušení dvojité 

symetrie, kterou je nutné přesně splnit. Toto je však pouze jeden problém, který se musí při návrhu 

zvážit. V hexapolovém korektoru je také nutné vzít v potaz interakci vad seřízení čoček dubletu 

(vyosení, náklon, elipticita) se silným hexapolovým polem. To je situace, která nemá ekvivalent v 

nekorigovaných systémech, vede k dodatečným parazitickým aberacím, především osové komě a 

čtyřčetnému osovému astigmatizmu. Obávám se, že bez uvážení kompenzace těchto vad nebude 

realizace korektoru úspěšná. 

 

V deváté kapitole pak autor zkoumá kompenzační efekt hexapólového korektoru včetně simulací v 

EOD. Nutná excitace hexapólů vychází v rozumných hodnotách. K této kapitole nemám zásadní výtky, 

jen opět výpočet rozlišení pomoci vzorce 9.0.1 je zavádějící a studování trajektorií v blízkosti křižiště 

pomoci obrázku 9.6 opravdu není ideální. Zobrazeny jsou totiž vzdálenosti od osy, jejichž derivace 

nejsou spojité při průchodu osou. Odhadnout pak velikost křižiště je téměř nemožné. Mnohem lepší 

volba je využití Larmorových rotačních souřadnic. 

 

Ke kapitole 10 nemám zásadní komentáře. V kapitole 11 pak autor věnuje shrnutí a plánu budoucí 

práce. 

 

Shrnutí: 

Z úrovně dizertační práce jsem rozpačitý, nejsem si jistý, jestli student naplnil potenciál zadaného 

tématu a zúročil podporu, které se mu dostalo od VUT a firmy DI. Metody pro kvantitativní popis 

elektronově optických vlastností systému nebyly často zvoleny optimálně a závěry lze často použít jen 

pro kvantitativní popis závislostí počítaných veličin na parametrech systému. Design a realizace 

hexapólového korektoru není triviální záležitost a vyžaduje kompetence jak z oblasti elektronově 

optické designu, tak experimentální dovednosti. Nejsem si jistý, do jaké míry můžeme očekávat, že tyto 

kompetence získá student v průběhu doktorského studia. Na druhou stranu lze z publikovaných prací 

získat hodně informací, případně se obrátit na instituce, které tyto kompetence mají. V Brně je možnost 

oslovit partnery buď na ÚPT, nebo na VUT. Hexapólový korektor sférické vady není standardní 

elektronově optický prvek, jehož nastavení lze snadno zvládnout pomoci postupů známých z 

nekorigovaných systémů (centrování, stigmátory). Není sice nutné znát přesnou hodnotu aberačních 

koeficientů, často stačí kvalitativní pohled na chování optického systému, ale je nutné přesně adresovat 

všechny problémy, se kterými se můžeme při realizaci setkat a nalézt metodu, jak je eliminovat, či 

kompenzovat. Autor tuto úvahu udělal v případě porušení dvojité symetrie, ale nevěnoval se efektu 

kombinace parazitického pole daného elipticitou a vyosením čoček dubletu se silným hexapólovým 

polem.  

 

Hodnocení 

1. Rešerše literatury 80% 

2. Orientace v problematice 50% 

3. Kvantitativní popis elektronově optických vlastností 20% 

4. Elektronově optický design 60% 

 

Přes všechny uvedené nedostatky autor prokázal samostatnost v řešení zadaného problému a orientaci v 

dané problematice. Vzhledem k náročnosti daného úkolu a k faktu, že v průběhu studia autor 

publikoval dva články, přičemž jeden vyšel v Ultramicroscopy, se přikláním k hodnocení D. Je to ale 




