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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Návrh a realizace elektronické části stříbrného aktivačního detektoru 

neutronù 
Jméno autora: Bc. Jakub Malíř 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra elektrotechnologie (13113) 
Oponent práce: Ing. Jan Dostál, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání náročnější 
 
Zadání diplomové práce hodnotím jako náročnější a to zejména z důvodu rozsahu požadavků na návrh a realizaci 
elektronické části stříbrného aktivačního detektoru neutronů. Elektronická část detektoru se skládá z čítače impulsů pro 
Geiger-Mullerovy trubice, u kterého bylo požadováno čítání s frekvencí v řádu kHz, komunikace s PC a možnost spouštění a 
nulování pomocí externích triggerovacích signálů. Dále je součástí elektronické části detektoru neutronů napájecí zdroj, u 
kterého bylo požadováno výstupní napětí v rozmezí 290 - 300 V DC a vysoká stabilita výstupního napětí pro dlouhodobý 
provoz. Dalším požadavkem na vyvíjený neutronový detektor byla jeho implementace do kompaktního modulu standardu 
NIM. 
 
Splnění zadání splněno 
 
I přes rozsah požadavků na  návrh a realizaci elektronické části stříbrného aktivačního detektoru neutronů se studentovi 
podařilo zadání splnit v plném rozsahu. Oceňuji iniciativní přístup studenta, který i při takto náročném zadání, doplnil 
vyvíjené zařízení o možnost triggerování optickým signálem, stavovou signalizací pomocí červené a zelené LED diody či 
možností nastavení různých dob čítání. Dále provedl student řadu měření, na kterých ověřil plnou funkčnost vyvinutého 
zařízení. Zařízení bylo testováno i během experimentálního provozu na plazmatickém fokusu PFZ-200. 
 
Zvolený postup řešení vynikající 
 
Student nejprve provedl rozsáhlou rešerši v rámci řešené problematiky, prostudoval princip fungování Geiger-Mullerovy 
trubice a seznámil se s diagnostickými zařízeními využívanými na experimentálním zařízení  PFZ-200. Poté vybral vhodnou 
desku Arduino pro vyvíjený čítač, kterou zapojil a naprogramoval. Dále se věnoval návrhu a vývoji napájecího zdroje pro 
Geiger-Mullerovy trubice, pro jehož základ zvolil integrovaný obvod 555. Pro celé zařízení navrhl a nechal vyrobit ovládací 
panel. Celé zařízení následně implementoval do modulu standardu NIM. Na závěr provedl student test funkčnosti zařízení a 
to nejprve bez experimentálního zařízení PFZ-200 a poté během reálného experimentu. Student během řešení zadané 
problematiky postupoval velice systematicky. Zvolený postup považuji za optimální. 
 
Odborná úroveň A - výborně 
 
Vzhledem k tomu, že student navrhl, vyvinul a otestoval plně funkční  elektronickou část stříbrného aktivačního detektoru 
neutronů, který může být podle mého názoru využitý i na velkých výzkumných zařízením jakými jsou Výzkumná 
infrastruktura PALS, ELI-BeamLines, HiLASE nebo na partnerském zařízení PF-1000 v IPPLM Varšava, lze předloženou 
diplomovou práci považovat za vysoce odbornou. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
Rozsah předložené diplomové práce považuji za nadstandardní. V úvodní části se student detailně věnuje fyzikálnímu popisu 
z-pinče, včetně odvození Bennetovy rovnováhy. Dále jsou zmíněny matematické popisy dynamických modelů "snowplug" a 
"slug" a matematický popis Rayleigh-Taylorovy nestability. Dále se student zabývá vlastnostmi a zdroji neutronového záření, 
interakcí neutronů s hmotou a detekcí neutronů. Tím se plynule dostává k aktivačním čítačům, konkrétně pak ke Geiger-
Mullerově čítači, jemuž se věnuje detailněji. Praktickou část začíná popisem z-pinčové laboratoře FEL s experimentálním 
zařízením PFZ-200, včetně využívané diagnostiky. Poté následuje detailní popis postupu vývoje elektronické části stříbrného 
aktivačního detektoru neutronů. Celá práce je velmi dobře uspořádána, text je psán srozumitelně, jednotlivé části na sebe 
navazují a obsahují vhodné odkazy na odbornou literaturu. Jazyková úroveň odpovídá odborné práci. V textu jsem nalezl jen 
několik málo překlepů, což je při tomto rozsahu práce obdivuhodné. Velmi kladně hodnotím pečlivě vypracovaný seznam 
symbolů o rozsahu 3 stran, který je uvedený v úvodu práce. 
 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Student čerpal informace z odborných impaktovaných časopisů, knih renomovaných autorů a studentských prací řešených 
na FEL ČVUT. Veškeré převzaté materiály jsou řádně citovány uvedením odkazu na citovaný zdroj. V některých místech 
student na jedné stránce cituje mnohonásobně, což myslím není nutné (např. str. 7, odkaz [6]). Podle mého názoru jsou 
veškeré uvedené citace v souladu s citační normou ČSN ISO 690:2011. 
 
Další komentáře a hodnocení 
 
Student Bc. Jakub Malíř prokázal při řešení zadané problematiky velmi dobrou znalost teorie (viz uvedená odvození v 
teoretické části), schopnost dohledat si potřebné informace v odborné literatuře, projevil se jako zdatný programátor a 
elektronik při návrhu zapojení a kompletaci čítače impulsů a napájecího zdroje Geiger-Mullerovy trubice a také jako dobrý 
experimentátor při měření a následném zpracování naměřených dat. Veškeré získané poznatky srozumitelně a detailně 
popsal, což ukazuje i na jeho pisatelské vlohy. Pokud o tom dosud neuvažoval, doporučuji, aby zvážil pokračování v rámci 
doktorského studia, protože k tomu má veškeré předpoklady. 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
 
Zadání předložené diplomové práce je hodnoceno jako náročnější a to zejména z důvodu rozsahu požadavků na 
návrh a realizaci elektronické části stříbrného aktivačního detektoru neutronů. V rámci řešené problematiky se 
student Bc. Jakub Malíř seznámil s principem fungování Geiger-Mullerovy trubice, navrhl, vyvinul a 
naprogramoval pro tento detektor čítač impulsů a navrhl a zkonstruoval stabilní napájecí zdroj o výstupním napětí 
353 V. Celé diagnostické zařízení implementoval do modulu standardu NIM. Zařízení bylo otestováno v rámci 
experimentu na zařízení PFZ-200, kde prokázalo svou plnou funkčnost. Proto lze konstatovat, že zadání diplomové 
práce bylo splněno v celém rozsahu.  
 
Vzhledem k vyšší náročnosti zadání diplomové práce, iniciativnímu přístupu studenta, nadstandardnímu rozsahu a 
kvalitě práce hodnotím předloženou závěrečnou práci klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
 
 
 
 
Datum: 4.6.2020     Podpis: 
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Rád bych studentovi položil v souvislosti s jeho prací několik otázek: 
 
1)  Na straně 59 se uvádí, že "z důvodu zákmitů musel být zdroj osazen R10 s hodnotou 1kΩ  a výstup na invertoru 

též doplněn o RC obvod a vazební kapacitu. Poté se amplituda zákmitů na výstupu invertoru výrazně snížila". 
Můžete upřesnit co znamená, že se amplituda "výrazně snížila" ? Z jakého důvodu došlo ke snížení amplitudy 
zákmitů ? 

 
2)  Na obrázku 5.13 na straně 66 je uveden záznam naměřených impulsů pozadí. Je korektní spojovat jednotlivé 

body úsečkami ? Navrhněte jiné zpracování naměřených hodnot. 
 
3)  Na základě zkušeností z experimentu na PFZ-200 zhodnoťte, jaká vylepšení měřící aparatury by bylo vhodné 

udělat. 
 
4)  Jakým způsobem můžete minimalizovat vliv silného EMP, který je generovaný například během výstřelu 

jodového laseru ve Výzkumné infrastruktuře PALS, aby nedošlo k poškození Vámi vyvinutého zařízení ? 
 
 


