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A. Projekty řešené v rámci doktorského studia 

A.1. Úvod 

V rámci doktorského studia byly řešeny dva granty FRVŠ (hlavní řešitel) 
3023/2005 „Scintilační detektor sekundárních elektronů pro EREM“ a 3342/2006 
„Diagnostika izolantů a polovodičových struktur metodou environmentální rastrovací 
elektronové mikroskopie“. Dále probíhala odborná podpora při řešení grantu GAČR 
102/05/0886 „Výzkum detekčních systémů pravých sekundárních elektronů v nově 
koncipovaném environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu“ a probíhá 
technická podpora na výzkumném záměru MŠM 0021630516 „Zdroje, akumulace a 
optimalizace využití energie v podmínkách trvale udržitelného rozvoje“. 

A.2. Výstupy řešených grantů FRVŠ 

Kromě získání zkušeností s řešením grantů je výstupem prvního zmíněného 
grantu přispění k realizaci funkčního scintilačního detektoru sekundárních elektronů pro 
environmentální SEM, jež je zcela novým a unikátním řešením, a získání dovedností 
se simulacemi trajektorií elektronů a simulacemi elektrostatických polí. Přínosem pro 
fakultu je výchova dvou doktorandů a řešení dvou diplomových prací. Na zmíněný 
detektor byla podána přihláška vynálezu PV 2005-726 „Detektor sekundárních 
elektronů“. 

Výstupem druhého grantu je zkvalitnění výuky v předmětu „Diagnostické metody 
v elektrotechnice“ vedený Ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně. V rámci 
grantu byl realizován kombinovaný detektor segmentového ionizačního detektoru 
optimalizovaného pro detekci sekundárních elektronů a scintilačního detektoru BSE. 
Z grantu byla podpořena realizace dvoukanálového předzesilovače ionizačního 
detektoru a výroba segmentových ionizačních detektorů, vzorků a přípravků 
do mikroskopu. Přínosem pro fakultu je zkvalitnění výuky a výchova doktoranda. 

V rámci obou grantů byl výzkum a výsledky prezentovány na odborných 
mezinárodních a domácích konferencích. 

A.3. Podpora při řešení grantu GAČR a VZ 

Při řešení grantu GAČR 102/05/0886 byla poskytnuta podpora při optimalizaci 
konstrukce a optimalizaci elektrodového systému scintilačního detektoru sekundárních 
elektronů pro environmentální SEM s využitím počítačových simulací, dále stanovení 
závislostí úrovně signálu a kontrastů ve snímkách na provozních parametrech 
uvedeného detektoru a prezentaci získaných výsledků na odborné mezinárodní 
konferenci. Zapojení do VZ MŠM 0021630516 probíhá v roli technického pracovníka. 
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B. Základní vztahy využívané v programu SIMION 
3D 7.0 

Níže je uveden stručný popis základních principů programu SIMION 3D 7.0, 
podrobný popis viz [16]. 

Dle návrhu elektrod ve zvolené síti bodů vypočítá SIMION elektrostatická, resp. 
stacionární magnetická pole vně těchto elektrod pomocí Laplaceovy rovnice (B.1) a 
(B.2) tak, že potenciál v určitém bodě je dopočítán jako průměr ze čtyř okolních bodů 
v 2D rovině, resp. 6 okolních bodů v 3D prostoru. Výpočet je proto prováděn řadou 
iterací s nastavenou přesností. 
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kde E  je intenzita elektrického pole a U je elektrický potenciál. 

Pro pohyb nabité částice využívá program následujících základních vztahů: 
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kde F  je síla, m  je hmotnost, a  je zrychlení, W je práce, r je vzdálenost, eF  je 
elektrická síla, iQ  je náboj pohybující se částice,  Q  je náboj částice, ε  je permitivita 
prostředí, mF  je magnetická síla, v  je rychlost náboje,B  je magnetická indukce. 
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C. Detekce kladných iontů 

V experimentech s SID-SE byl objeven odlišný způsob detekce signálu při 
konfiguraci, je-li napětí na okolní elektrodě stejné jako by bylo použito na detekční 
elektrodě, ale na detekčních elektrodách je napětí 0 V. Získaný obraz je inverzní 
k obrazu pořízeného předchozími zapojeními ID, SID, SID-SE, a proto ho lze 
přisuzovat detekci kladných iontů detekčními elektrodami. Tento způsob detekce nebyl 
doposud publikován.  

Ze získaných snímků a provedených simulací lze usuzovat, že proud v detekčních 
elektrodách je vyvolán kladnými ionty, které vznikají v nárazové ionizaci směrem 
k okolní elektrodě. Získaný obraz odpovídá invertovanému obrazu elektronů dopadající 
na okolní elektrodu, jak je vyobrazeno na Obr. C.1. V uvedených snímkách je ovšem 
patrný nižší materiálový kontrast než byl očekáván. Je zřejmé, že v případě publikované 
detekce vedle vzorku (viz Kap. 3.3.2) záleží na celém vzorku. Rovněž je zřejmé, že 
u publikovaných možností je detekováno také nezanedbatelné množství iontů vytvořené 
BSE, SE3 a SE5. Lze očekávat, že při nově zjištěném způsobu detekce s ohledem 
na rychlost pohybu iontů bude možné vhodným geometrickým uspořádáním a napětím 
elektrod detektoru zamezit detekci nežádoucích příspěvků od BSE, SE3, SE4, a SE5.  

Při detekci SID-SE byla úroveň signálu kladných iontů přibližně 5x slabší než 
úroveň signálu elektronů. Výhodou objeveného způsobu detekce je možnost (1) snížení 
nároků na předzesilovač ionizačního detektoru, neboť nevyžaduje oddělení potenciálu 
k detekci elektronů, a (2) jelikož potenciálový zdroj není přímo spojen s detekcí signálu, 
kvalita odrušení zdroje se ve snímku projeví podstatně méně. V této práci byl použit 
potenciálový zdroj vyrobený z modulu Bertan 0 až +5 kV. 
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Obr. C.1.  Snímky kladných iontů měřicích vzorků při detekci SID-SE; detekční elektrody 0 V, 

okolní elektroda 450 V, vzorek-detektor 3 mm, proud PE 100 pA, energie PE 20 keV.  
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D. Galerie snímků pořízených SID-SE a kontrast 
zjištěný ve snímkách SID-SE 

 
Obr. D.1.  Snímek minerálu na bázi oxidu měďného pořízený SID-SE; parametry: 500 V na 

elektrodách detektoru, vzdálenost vzorek-detektor 2,5 mm, vodní páry 450 Pa, proud PE 40 pA, 
energie PE 20 kV. 
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Obr. D.2.  Snímek solárního článku pořízený SID-SE; parametry: 500 V na elektrodách detektoru, 

vodní páry 500 Pa, vzdálenost vzorek-detektor 2,5 mm, proud PE 60 pA, energie PE 20 kV. 
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Obr. D.3a, b.  Snímky porovnání bateriových hmot obsahujících různé příměsi pořízené SID-SE; 
parametry: 500 V na elektrodách detektoru, vodní páry 450 Pa, vzdálenost vzorek-detektor 2 mm, 

proud PE 40 pA, energie PE 20 kV. 
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Obr. D.4.  Snímek hlavy mláděte drátovce pořízený SID-SE; parametry: 450 V na elektrodách 

detektoru, vodní páry 800 Pa, vzdálenost vzorek-detektor 3 mm, proud PE 15 pA, energie PE 20 kV. 
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Obr. D.5.  Snímek tyčinky s pylem okrasné rostliny (Haemanthus Albiflos) pořízený SID-SE; 

parametry: 450 V na elektrodách detektoru, vodní páry 800 Pa, vzdálenost vzorek-detektor 3 mm, 
proud PE 15 pA, energie PE 20 kV. 
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Obr. D.6.  Snímek cínových kuliček na uhlíku (Agar S1937U) pořízený SID-SE; parametry: 

500 V na elektrodách detektoru, vodní páry 400 Pa, vzdálenost vzorek-detektor 2,5 mm, proud PE 40 
pA, energie PE 20 kV. 
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Obr. D.7.  Ukázka nabíjení a poškození teplem vzorku skládající se z křemíku, z hliníkových zrn a 

epoxidového lepidla; detekce SID-SE: detekční elektroda 450 V, okolní elektroda 450 V; 
(1) proud PE 50 pA, tlak 500 Pa; (2) proud PE 200 pA, tlak 300 Pa; (3) proud PE 3 nA, tlak 100 Pa; 

parametry pro všechny snímky: vzorek-detektor 3 mm, vodní páry, energie PE 20 keV. 
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Níže jsou uvedeny kontrasty wolfram-měď a wolfram-uhlík stanovené při detekci 
SID-SE, dále scintilačním detektorem BSE a na základě literatury. 

 

 

 
Obr. D.8a, b, c.  Normalizovaná úroveň signálu wolframu při detekci SID-SE a vypočtené kontrasty 
wolfram-měď a wolfram-uhlík, pro prostředí vzduchu (vz) a vodních par (vp) v komoře vzorku, pro 

vzdálenost vzorek-detektor 1, 3 a 6 mm. Parametry: 400 V na elektrodách detektoru, proud PE 65 pA, 
energie PE 20 kV. Obsah daného prvku na povrchu měřicího vzorku (ověřeno RTG prvkovou 

analýzou v SEM) byl nad 95 hmotnostních %, zbývající obsah tvořil kyslík a uhlík. 
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Tab. D.1.  Kontrasty wolfram-měď a wolfram-uhlík stanovené ze zdrojů uvedených v tabulce. 

Kontrasty stanovené z úrovní šedé ve snímcích pořízených scintilačním detektorem BSE

Kontrast wolfram-měď [-] 0,8

Kontrast wolfram-uhlík [-] 9,4

Kontrasty stanovené z koeficientů emise BSE vypočítaných dle [13]

Kontrast wolfram-měď [-] 0,5

Kontrast wolfram-uhlík [-] 9,6

Kontrasty stanovené z koeficientů emise BSE vypočítaných dle [9]

Kontrast wolfram-měď [-] 0,6

Kontrast wolfram-uhlík [-] 6,4  
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E. Snímky při zvětšení 40 000× získaných SID-SE 
a jinými detektory elektronů 

Níže jsou zobrazeny snímky galvanicky narostlé mědi a latexových kuliček při 
zvětšení 40 000× získaných SID-SE a jinými detektory. Prvně jmenovaný vzorek byl 
uzemněn, přiloženy jsou také snímky pořízené při zvětšení 2000× pro ukázku 
rozdílného topografického kontrastu. Detekce nepokovených latexových kuliček 
vyjadřuje schopnost zobrazit elektricky nevodivé objekty o nízkém atomovém čísle a 
relativně malých rozměrech; latexové kuličky byly umístěny na povrchu uhlíku a 
platiny.  
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Obr. E.1.  Snímky vzorku galvanicky narostlé mědi; (1) SID-SE: detekční elektroda 450 V, okolní 

elektrody 450 V, vzorek-detektor 2,5 mm, 450 Pa; (2) ID na scintilátoru detektoru BSE: 
elektroda 450 V, vzorek-detektor 2,5 mm, 450 Pa; (3) čtyřelektrodový SID: detekce největší 

elektrodou (D) 450 V, dále nejmenší elektroda (A) 450 V, elektrody B,C uzemněny, vzorek-detektor 
2,5 mm, 450 Pa; (4) scintilační detektor BSE: vzorek-detektor 1 mm, 50 Pa; všechny snímky: vodní 

páry, proud PE 40 pA, energie PE 20 keV. 
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Obr. E.2.  Snímky nepokovených latexových kuliček o průměru 1 µm na uhlíkovém a platinovém 

podkladě; (1) SID-SE: detekční elektroda 450 V, okolní elektrody 450 V, 500 Pa; 
(2) ID na scintilátoru detektoru BSE: elektroda 450 V, 500 Pa; (3) čtyřelektrodový SID: detekce 

největší elektrodou (D) 450 V, dále nejmenší elektroda (A) 450 V, elektrody B,C uzemněny, 500 Pa; 
(4) scintilační detektor BSE: 100 Pa; všechny snímky: vodní páry, vzorek-detektor 3 mm, 

proud PE 50 pA, energie PE 20 keV. 
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F. Poster environmentální SEM 

Poster vytvořený pro prezentaci environmentální SEM je přiložen v elektronické 
podobě v pdf. 
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G. Ukázka projevu mechanických vibrací při 
zvětšení 230 000× 

Ukázka projevu mechanických vibrací při zvětšení 230 000× je uvedena 
ve videozáznamu v elektronické příloze. 
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