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Oponentský posudek disertační práce 

 „Scintilační detektor sekundárních elektronů pro ESEM“  

Autor disertační práce : Ing. Pavel Čudek 

Cílem disertační práce bylo, jak již název práce napovídá, studium, návrh a realizace 
scintilačního detektoru sekundárních elektronů pro environmentální rastrovací elektronový 
mikroskop (ESEM), pracujícího v širokém rozmezí tlaků vodních par v komoře vzorku. 
Veškeré experimenty byly měřeny a realizovány na environmentálním rastrovacím 
elektronovém mikroskopu AQUASEM, umístěném v laboratoři skupiny environmentální 
elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR v.v.i. 

V úvodní části disertační práce disertant podrobně popisuje principy rastrovací 

elektronové mikroskopie včetně environmentální, vznik jednotlivých signálů, dosavadní vývoj 

v oblasti detektorů sekundárních elektronů v ESEM a jejich popis. 

Vlastní část práce zahrnuje návrh a úpravy jednotlivých konfigurací navrhovaného 
scintilačního detektoru sekundárních elektronů pro ESEM. V současné době neexistuje 
detektor sekundárních elektronů umožňující pozorování vzorků od vakua až po tlaky 
používané v ESEM. Scintilační detektor sekundárních elektronů pro ESEM představuje 
komplexní zařízení, u kterého je nutné řešit kromě problematiky kolekční účinnosti a 
fokusace detekovaných sekundárních elektronů až ke scintilátoru i oblast spojenou s 
prouděním a čerpáním plynů v diferenciálním vakuovém systému detektoru.  

V předložené práci byl řešen elektrodový systém detektoru tak, aby umožňoval 
optimální přenos sekundárních elektronů ze vzorku k scintilátoru. K tomu byla využita 
simulace drah elektronů v elektrodovém systému detektoru programem Simion, 
umožňujícím simulace pohybu elektricky nabitých částic v elektrostatickém poli. 
  Současně s tím byla řešena i problematika diferenciálního čerpání detektoru. 
K simulaci proudění plynů byly využity programy Cosmos FloWorks a Ansys umožňující 
simulace proudění plynů, rozložení tlaku plynů, příp. gradientu proudění plynů 
v diferenciálním vakuovém systému detektoru tak, aby na povrch scintilátoru mohlo být 
přivedeno elektrické napětí 10 kV. K návrhu konstrukce detektoru byly použity programy 
Auto CAD a Solidworks. 

Vzhledem k vzájemnému propojení obou problematik – elektrodového systému 
detektoru a diferenciálního vakuového systému detektoru byly tyto řešeny ve vzájemné 
návaznosti. Z toho vyplývá časová náročnost řešení, kdy úpravy na jednom systému vyžadují 
úpravy i druhého systému a naopak. Do úprav bylo zahrnuto i použití nového scintilačního 
materiálu CRY18 české firmy CRYTUR s.r.o. Práce také zahrnuje měření tlaku v diferenciální 
komoře, a u scintilátoru v závislosti na tlaku v pracovní komoře mikroskopu a měření 
velikosti signálu na konfiguraci clon v diferenciálním vakuovém systému detektoru. Účinnost 
jednotlivých úprav pak byla ověřována měřením poměru signál/šum a ověřením možností 
pozorování biologických vzorků a pozorováním při malých proudech elektronového svazku. 

Na základě získaných výsledků byla navržena výsledná varianta detektoru, což je 
unikátní scintilační detektor pro environmentální elektronovou mikroskopii, který umožňuje 
pracovat v rozsahu od 0,1 Pa do tlaku 1000Pa vodních par v komoře vzorku mikroskopu a 
navíc v rozsahu tlaků od 0,1 Pa do 800 Pa vodních par v komoře vzorku mikroskopu i 



s nízkým proudem elektronového svazku při pozorování některých biologických vzorků, 

polymerních materiálů, gelů apod. 
Z předložené disertační práce je vidět, že doktorand uvedené problematice dobře 

rozumí a orientuje se v literatuře s řešenou problematikou. Práce je napsána přehledně a 
srozumitelně až na drobné pravopisné chyby: str.9., 1. řádek - má být atomovým jádrem 
namísto elektronovým jádrem, str. 27, 1. odstavec, poslední věta - má být komplikujícím 
namísto komplikujícího, str. 37, 1. věta za nadpisem - má být 1. pád namísto 2. pádu 
(prácovní rozsah namísto pracovního rozsahu), - str. 66., 4. odst., 3. řádek - schází slovo " 
komoře" (v diferenciální komoře namísto v diferenciální je), které nemají vliv na kvalitu 
práce. 

Cíl, který byl vytyčen, považuji za splněný, navržený scintilační detektor sekundárních 
elektronů je unikátní a rozšiřuje pracovní možnosti ESEM. Disertační práci doporučuji k přijetí 
k obhajobě a doporučuji po úspěšné obhajobě udělit doktorandovi titul Ph.D .. 

Závěrem lze konstatovat, že námět oboru disertace je aktuální z hlediska současného 
stavu vědy a originální přínos je, jak již bylo uvedeno výše v unikátnosti navrženého a 
realizovaného detektoru z hlediska tlaků vodních par v komoře vzorku ESEM mikroskopu. 

K dané problematice řešené v předložené disertační práci mám na doktoranda následující 
dotazy: 

1) Dosud používané scintilační materiály jsou na bázi YAG:Ce3
+ (Y3AI50 12 )1.=550 nm. Na 

jaké bázi je nový scintilační materiál CRY -18? Jde o materiál typu YAP- (YAI04, YAI03)1. 

= 378 nm, nebo (Y2Si20 7 )1.=415 nm? 

2) Jedním z klíčových parametrů každého detektoru je jeho kolekční účinnost. Dokážete 

komentovat základní aspekty ovlivňující kolekční účinnost Scintilačního detektoru 

sekundárních elektronů pro ESEM, případně nastínit návrhy řešení optimalizace jeho 

kolekční účinnosti? 

doc., Ing. Antonín Rek, CSc. 

Ústav přístrojové techniky AV ČR v.v.i. 

V Brně dne 8. března 2016 
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