
Posudek oponenta diplomové práce  

 

Předložená diplomová práce řeší problematiku detekce sekundárních elektronů v podmínkách 

vyšších tlaků v ESEM. 

 Téma i cíl práce odpovídá oboru studovaného studentem. 

 Hlavní její zaměření je na ověření možnosti úpravy a inovace konstrukce scintilačního 

detektoru sekundárních elektronů pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop. 

V úvodní části student shrnul informace o rastrovací elektronové mikroskopii, se zaměřením 

na environmentální mikroskop. Popisuje také detekci sekundárních elektronů a stávající 

konstrukci scintilačního detektoru.  

Vychází  z počítačových simulací v programu Simon 8 pro stávající konstrukci a  zabývá se 

dále i  úpravami a změnami tvaru elektrod nazvaných E1 a E2. Navržená změna  vychází 

z předpokladu, že náhradou plochého tvaru obou elektrod tvarem zkoseným plynulým  by 

mohlo dojít ke  zvýšení výtěžku sekundárních elektronů pro detekci i přeměny na signál ze na 

scintilátoru.  Uvedené simulace  ale bohužel, nezahrnují interakci elektronů s plynným 

prostředím, takže jejich vypovídací schopnost je nejvyšší pouze pro vakuum, kdežto  

v detektoru používaném v mikroskopu  je přítomno i plynné prostředí, takže pro vyšší tlaky se  

na signálu podílí i  produkty vzniklé ionizací prostředí.  

Diplomant provedl,  kromě simulací i zhodnocení navržené úpravy elektrod pomocí 

experimentu. Experimenty uskutečnil na vzorcích používaných pro hodnocení detekovaného 

signálu platina – otvor v uhlíkové matrici-měď  a na vzorku PNP výkonového tranzistoru pro 

sledování změn zobrazení napěťového kontrastu při přiloženém závěrném přepětí  na 10V.  

Dále použil i pro sledování změn rozlišovací schopnosti a poměru signál šum (SNR ratio)  

vzorky cínových kuliček. 

Výsledky simulací i experimentů ukázaly, že navržená a uskutečněná  změna konstrukce 

příslušných elektrod nevedla k cíli. 

Úroveň předložené práce je po stránce obsahové,  použitých metod simulace i experimentů 

velmi dobrá. Grafická úroveň je vysoká.  

Mám následující otázky a připomínky k obhajobě: 

1) V práci bylo použito celkem 9 literárních pramenů, což není mnoho. Chybí mi 

například 

http://www.geo.tudarmstadt.de/media/geowissenschaften/fachgebiete/umweltmineralo

gie/esemlecturescript/esemvorlesungohneipa.pdf 

A také příslušné prameny pana Danilatose   a jejich využití  - viz.  danilatos.com. 

http://www.geo.tudarmstadt.de/media/geowissenschaften/fachgebiete/umweltmineralogie/esemlecturescript/esemvorlesungohneipa.pdf
http://www.geo.tudarmstadt.de/media/geowissenschaften/fachgebiete/umweltmineralogie/esemlecturescript/esemvorlesungohneipa.pdf


2) Podle  čeho  a jak byla  vybírána napětí označená   A, B, AA a BB  přiložená na 

elektrody?  

3) U obrázků cínových kuliček chybí měřítko zobrazení a podmínky snímání. 

4) U  obr. 8.1 by mělo být  pro úplnost uvedeno, že s e jedná o elektrodu E2.   

5) Na obr. 8.6 je pro plochou elektrodu veliký rozptyl naměřených hodnot, takže 

proložení zde uvedenou konkrétní přímkou je přinejmenším zjednodušující.  

 

 

I když je výsledek diplomové práce pana Odehnala negativní, přesto je přínosem. 

Práce splňuje požadavky na diplomovou práci, diplomant prokázal schopnosti inženýrské 

práce. 

Doporučuji   k obhajobě a hodnotím:        B  - 80 b 
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