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Anotace 

Disertační práce se zabývá výpočty termoemisní trysky experimentální elektronové 
svářečky. Popisuje vliv prostorového náboje, který nejen ovlivňuje celkový emisní proud 
ve svazku, ale má také zásadní vliv na trajektorie částic. 
 
 
 
 
 
 

Annotation 
The thesis deals with numerical simulations of a hairpin thermionic electron gun, an 
electron source of the electron-beam welding machine. Simulations showed that the space 
charge in the electron gun has a significant influence on the beam current and electron 
trajectories. Simulation outputs are in a sufficient agreement with the experimental 
measurements. 
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1 Úvod 
V elektronové optice je obvykle studován vliv vnějších polí na trajektorii elektronů 

v optické soustavě. Elektron je však také zdrojem elektrostatického pole, které působí na 
ostatní částice ve svazku. Při vyšších proudových hustotách můžeme zanedbat individuální 
interakce mezi částicemi vůči vlivu průměrného náboje všech částic ve svazku, nazývanému 
prostorový náboj [1]. Jeho působení je významné například v termoemisních elektronových 
zdrojích, kde omezuje maximální hodnotu proudové hustoty, kterou můžeme ze zdroje získat 
[2]. U fokusovaných svazků způsobuje prostorový náboj jejich rozšiřování a defokusaci [1]. 
U svazků o velmi vysokých proudových hustotách může dokonce limitovat maximální proud, 
který lze danou optickou soustavou transportovat. Ve své disertační práci jsem se zabýval 
využitím výpočtů svazků s vlivem prostorového náboje při analýze vlastností trysky pro 
experimentální elektronovou svářečku, používanou také pro gravírování a mikroobrábění. 

Za přibližně 50 let své historie nalezlo svařování elektronovým svazkem své 
nepostradatelné místo v mnoha průmyslových odvětvích, jako je například letectví nebo 
jaderný průmysl. Při dopadu svazku elektronů na povrch pevné látky se jejich kinetická 
energie mění v energii tepelnou [3] a dochází tak k ohřívání materiálu. Při dostatečné energii 
a proudové hustotě dochází k tavení materiálu, případně jeho odpařování. Elektronovým 
svazkem lze ve vakuu svařovat i kovy, které jsou jinými metodami jen obtížně svařitelné. 
Díky rychlému vychylování svazku a řízení procesu svařování pomocí počítače lze efektivně 
svařovat komplikované součásti [4], popisovat výrobky, případně vyrábět jemná síta. Historií 
a technologií elektronového svařování se zabývá například [3, 5]. Na ÚPT v.v.i bylo první 
multifunkční zařízení určené pro vakuové pájení a svařování elektronovým svazkem vyvinuto 
roku 1965. Elektronová tryska pracovala s urychlovacím napětím 50 kV a s proudy ve svazku 
do 5 mA. V letech 1969 až 1970 pak byla ve spolupráci s dalšími společnostmi (např. Tesla 
Opočno) vyvinuta aparatura určená pouze pro svařování elektronovým svazkem pracující 
s urychlovacím napětím 50 keV a výkonem do 1,5 kW. Toto zařízení bylo v devadesátých 
letech dále inovováno (především elektronová tryska, manipulátory, řídící elektronika 
a vakuový systém). V posledních několika letech pak byly realizovány další úpravy týkající se 
především modernizace řídící elektroniky. Přehledem historie elektronového svařování na 
ÚPT v.v.i. se zabývá například [6]. 

Pro další aplikace v oblasti mikroobrábění by bylo potřeba zmenšit stopu svazku a zvýšit 
proudovou hustotu ve svazku. Vlastnosti trysky mají na výsledný svazek zásadní vliv. 
Rozložení proudové hustoty ve svazku a minimální dosažitelný průměr stopy závisí nejen na 
geometrii trysky, ale také na velikosti emisního proudu. 

Text práce je rozčleněn do 7 kapitol. Kapitola 2 je věnována přehledu problematiky 
spojené s intenzivními elektronovými svazky. Krátce je zmíněna historie optiky nabitých 
částic, základy problematiky termoemise a vliv kolektivních interakcí částic na omezení 
emisního proudu. Jsou zde popsány základní kritéria použitá pro posuzování velikosti stopy 
svazku. V závěru kapitoly je uveden přehled programů pro výpočty prvků částicové optiky a 
šíření svazků nabitých částic s výrazným vlivem kolektivních interakcí. Kapitola 3 stručně 
popisuje cíle práce. Ve 4. kapitole je popsána optická soustava experimentální elektronové 
svářečky. Krátce je zmíněn program vyvinutý pro automatizaci prvních měření profilu 
proudové hustoty ve svazku a první experimentální výsledky. Při vývoji jsem použil funkce 
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pro komunikaci s řídící elektronikou svářečky vyvinuté Ing. Martinem Zobačem. Na závěr 
kapitoly jsou uvedeny výsledky vybraných experimentálních měření získané pomoci nového 
softwarového vybavení vyvíjeného Ing. Martinem Zobačem. 

Kapitola 5 je věnována výpočtu emise v programu EOD [7]. Je zde zmíněna 
problematika výpočtu rozložení potenciálu a započtení vlivu kolektivních interakcí částic. 
Podrobně je zde popsán iterační algoritmus výpočtu emisního proudu, na jehož vývoji a 
testování jsem se podílel. 

Kapitola 6 je pak věnována vlastním simulacím vlastností stávající elektronové trysky a 
srovnání výsledků simulací s experimentálními měřeními. V druhé části kapitoly je popsána 
nová tryska s modifikovaným tvarem Wehneltova válce umožňující dosažení menší stopy 
svazku a srovnání jejích vlastností s vlastnostmi stávající trysky. 
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2 Přehled současného stavu řešené problematiky 

2.1 Úvod 
Částicová optika se zabývá pohybem nabitých částic v elektrickém a magnetickém 

poli [1]. Ve 20. letech popsal Busch [8] účinky rotačně souměrného pole na svazek nabitých 
částic, které se projevují podobně jako působení skleněných čoček na svazek světla. O třicet 
let později byl popsán vliv coulombovských interakcí, působení odpudivých sil částic ve 
svazku, na vlastnosti elektronových zdrojů. Tyto interakce mohou být individuální 
(Boerschův a Loefflerův jev), nebo kolektivní (vliv prostorového náboje). 

Rychlý vývoj výpočetní techniky umožnil provádět přesné numerické simulace šíření 
svazku v elektronově optických systémech, včetně započtení vlivu interakcí mezi částicemi. 
Numerické simulace jsou vzhledem k složitosti analytických řešení často jedinou možností 
návrhu optických soustav. 

2.2 Pohybová rovnice částice 

Pohyb nabité částice v elektrickém poli o intenzitě E
r

 a magnetickém poli o indukci B
r

 je 
popsán relativistickou pohybovou rovnicí [9] 

2 2

d
( )

d 1

mv
q E v B

t v c

 
  = + ×
 − 

r
r rr

,  

kde m je klidová hmotnost částice, d / dv r t=r r
 vektor rychlosti částice (r

r
je polohový 

vektor částice) a c rychlost světla, E
r

intenzita elektrického pole aB
r

vektor magnetická 
indukce. Náboj částice q může nabývat celočíselného násobku elementárního náboje 

q = 191,602 10−− ⋅  C, hmotnost elektronu je me=
319,109 10−⋅  kg. Výraz ( )q E v B+ ×

r rr
 vyjadřuje 

Lorentzovu sílu působící na částici v elektrickém a magnetickém poli. Intenzita elektrického 

pole je rovna E = −∇Φ
r r

, kde Φ  je elektrostatický potenciál, ve kterém se částice nachází. 

2.3 Coulombovské interakce 
Kromě vnějších polí působí silovými účinky na nabitou částici také ostatní nabité částice 

ve svazku. Při nízkých proudech převládají náhodné srážky mezi jednotlivými částicemi. 
Roku 1954 publikoval Boersch pozorování fokusovaného elektronového svazku získaného 
z termoemisní katody a zvýšení energiové šířky v závislosti na proudu svazku. Díky 
chromatické vadě čoček má tento jev nežádoucí vliv na minimální dosažitelný průměr svazku. 
Roku 1964 Loeffler popsal, že kromě rozšíření energiové šířky svazku dochází také 
k náhodnému vychýlení trajektorií ve svazku, které pozoroval při sledování vzrůstajícího 
rozmazání obrazu uhlíkové mřížky v závislosti na zvyšování proudu svazku. Tyto jevy se po 
svých objevitelích nazývají Boerschův a Loefflerův (trajectory displacement) [10]. K těmto 
interakcím dochází především před zdrojem svazku a v křižištích svazku [1]. Simulace těchto 
interakcí se počítají většinou metodami Monte-Carlo. Podrobněji se touto problematikou 
zabývá například [11]. 
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Při velkých proudových hustotách ve svazku většinou tyto náhodné interakce ve 
výpočtech zanedbáváme, neboť začne být významný vliv vzájemných odpudivých sil všech 
částic nazývaný efekt prostorového náboje. Tento vliv se projevuje přídavným elektrickým 
polem a významně ovlivňuje trajektorie a energie částic [12, 13]. Způsobuje například 
omezení maximálního emisního proudu u termoemisních trysek nebo dosažení minimálního 
průměru při fokusaci intenzivních svazků. Výpočty šíření svazků s vysokým vlivem 
prostorového náboje jsou velmi obtížné a obvykle jsou řešeny pomoci iteračních numerických 
metod. 

Analytická řešení byla odvozena jen pro několik zjednodušených případů, jako například 
rozšiřování svazku vlivem prostorového náboje bez působení vnějších polí [14] nebo určení 
emisního proudu limitovaného prostorovým nábojem v nekonečné rovinné diodě [10]. Tato 
analytická řešení se velmi často užívají k testování přesnosti numerických výpočtů. 

2.4 Termoemise 
Při termoemisi jsou z povrchu materiálu emitovány do vakua jen ty elektrony, jejichž 

energie je díky tepelnému působení dostatečná pro překonání potenciálové bariéry. Proudová 
hustota při termoemisi je dána Richardsonovou-Dushmanovou rovnicí [15], 

2
e

kTj AT e
− Φ

=   ,  

kde A je Richardsonova konstanta, T teplota v Kelvinech, k Boltzmannova konstanta, 
e velikost elementárního náboje a Φ  výstupní práce materiálu z něhož je emitující povrch 
(katoda) vyroben v eV. Pro wolfram je obvykle uváděna hodnota výstupní práce Φ = 4,5 eV 
[10, 16]. 

 
Konstanta A popisuje emitující povrch katody. Její teoretická hodnota je 

2 3 6 2 24 1,202 10 A/m /KA mek hπ −= = ⋅ ,  

kde m je hmotnost elektronu a h Planckova konstanta. Část elektronů, které mají dostatečnou 
normálovou složku rychlosti k povrchu, je odraženo zpět a povrch katody neopustí [17]. Proto 
je v praxi obvykle nutné užít empiricky stanovené hodnoty [16]. Přehled pro několik 
obvyklých materiálů katod uvádí ve své práci například Nijkerk [18]. Pro wolfram uvádí 
rozsah od 60 do 120 A/cm2/K2. Spektrum termoemise je uvedeno na obr. 2.1. 

Při dostatečně vysoké elektrické intenzitě vnějšího elektrostatického pole v blízkosti 
povrchu dochází k deformaci vrcholu potenciálové bariéry a k snížení výstupní práce 
materiálu katody [19]. Tento jev teoreticky popsal Schottky. Dalším zvýšením elektrické 
intenzity dochází k emisi elektronů i za pokojových teplot. Potenciálová bariéra je zúžena a 
elektrony mohou do vakua tunelovat [19]. Výhodou Schottkyho a autoemisních trysek je 
v porovnání s termoemisními katodami jejich delší životnost, vyšší jas a nižší energiová šířka 
svazku. Nevýhodou je jejich poměrně vysoká cena, vyšší nároky na podmínky provozu trysky 
a požadavek nižšího pracovního tlaku (10-6 až 10-8 Pa) [19]. Celkové emisní proudy jsou také 
nižší. V dalším textu se proto budeme zabývat pouze tryskami termoemisními. 
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Obr. 2.1: Normalizované energiové spektrum termoemise. Převzato z [10]. 

2.5 Termoemise limitovaná prostorovým nábojem 
Se vzrůstající teplotou katody roste počet elektronů emitovaných z jejího povrchu. Při 

dostatečně vysokém proudu začnou již elektrony svou přítomností ovlivňovat rozložení 
potenciálu v blízkosti katody. Emitovaný proud z katody přestane být limitován maximální 
proudovou hustotou pro danou teplotu a materiál a začne být limitován prostorovým nábojem 
před povrchem katody. V tomto režimu, nazývaném režim nasyceného proudu, pracují 
termoemisní trysky pro elektronovou mikroskopii [19]. Závislost emisního proudu na 
žhavícím proudu katody určujícím její teplotu a pracovní bod termoemisních katod je uveden 
v grafu na obr. 2.2. Při dalším zvyšování teploty katody klesá její životnost. I v oblasti, kdy je 
emise limitována prostorovým nábojem, emisní proud stále roste. Velikost proudu 
limitovaného prostorovým nábojem totiž závisí na rozložení počátečních energií [20]. 

 

 
Obr. 2.2: Závislost velikosti emisního proudu na žhavícím proudu. 
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Child provedl analytické odvození proudové hustoty emise limitované prostorovým 

nábojem pro případ nekonečné rovinné diody 
 

3
2

0 2

4 2

9

e V
j

m d
ε=   , 

 
 

  
kde V je napětí na elektrodách diody, d jejich vzdálenost a 0ε  je permitivita vakua [1, 21]. 

Zanedbal přitom počáteční rozložení energií elektronů a předpokládal nulovou počáteční 
rychlost elektronů opouštějících povrch katody. V tomto případě je při emisi limitované 
prostorovým nábojem elektrická intenzita u povrchu katody nulová. Průběh potenciálu mezi 
elektrodami je pak dán vztahem [21] 
 

4
3

( )
z

V z V
d

 =  
 

  .  

 
Přesnější odvození zohledňující rozložení počátečních energií elektronů provedl 

Langmuir [2]. Proudová hustota pro rovinnou nekonečnou diodu je rovna 
 

1( )

0

mq V V

kTj j e
− −

=   ,  

  
kde j0 je proudová hustota pro daný povrch katody limitovaná teplotou, k je 

Boltzmannova konstanta, T teplota katody v Kelvinech, V1 potenciál katody a Vm potenciál 
v minimu před katodou. Velikost proudové hustoty odvozená Childem pak se zohledněním 
počátečních energií elektronů je pak rovna [2, 15] 

 
3
2

0 2

( )4 2 2,658
1

9 ( )
m

m

V Vq
j

m d x
ε

η
 −= +  −  

 , 

 
kde ( ) /mq V V kTη = − , d je vzdálenost elektrod, V potenciál anody a xm poloha minima 

potenciálu před katodou. 
Odvozením vztahů pro svazek s nenulovou počáteční energií se zabývá také [22]. 

Zahrnutím dalších vlivů jako je například výstupní práce materiálu katody uvádí [23]. 
Numerickými výpočty emise založenými na analyticky odvozených aproximacích se 

zabývá například Van der Stam [24] nebo Read a Bowring [15]. 
Příklad průběhu potenciálu mezi elektrodami rovinné diody analyzované v [2], vypočtený 

v programu EOD, je uveden v grafu na obr. 2.3. Vzdáleností elektrod je 5 mm a napětí 24,4 V. 
Červeně je zobrazen potenciál bez prostorového náboje, modře pro nulovou počáteční energii 
elektronů. Zeleně je pak zobrazen průběh potenciálu se započtením rozdělení počátečních 
energií elektronů, kdy se před povrchem katody vytvoří minimum potenciálu. Tento průběh 
potenciálu byl počítán pro teplotu katody 2540 K. Celkový emisní proud je v tomto případě 
oproti proudu vypočteném na základě Childovy aproximace 4,3krát vyšší. 
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Obr. 2.3 : Průběh potenciálu v nekonečné rovinné diodě o délce 5 mm a napětí 
24,4 V. Červeně je zobrazen potenciál bez prostorového náboje, modře pro nulovou 
počáteční energii elektronů. Zeleně je zobrazen průběh potenciálu se započtením 
rozdělení počátečních energií elektronů pro teplotu katody 2540 K. 

2.6 Termoemisní elektronové trysky 
Zdroj elektronů je důležitou součástí všech elektronově-optických zařízení. Svými 

vlastnostmi zásadně ovlivňuje parametry celého zařízení. Termoemisní trysky patří stále mezi 
nejrozšířenější elektronové zdroje [19]. Mají své významné místo v zařízeních, kde nejsou 
kladeny tak náročné požadavky na svazek, nebo v případech, kdy je požadován vysoký proud 
svazku, jako například právě při svařování a mikroobrábění [3]. Jejich výhodou jsou menší 
vakuové požadavky [19] a nízká cena. Vlivem špatného vakua, ve kterém bývají provozovány, 
a vysokých žhavících teplot, však mají obvykle poměrně nízkou životnost, řádově od několika 
jednotek po maximálně stovky hodin, podle konkrétních provozních podmínek. 

2.6.1 Diodové (Pierceovy) trysky 

Tento typ trysek se užívá například v klystronech ve výkonových stupních zesilovačů 
televizních vysílačů [25]. Tryska má plošnou katodu, obvykle rovinnou nebo konkávní 
[14, 26]. Při výpočtu tvaru elektrod se vychází z modelu šíření svazku v nekonečné rovinné, 
nekonečné válcové nebo sférické diodě [14, 27]. Vzhledem k tomu že emitující povrch katody 
má konečnou velikost, musí být elektrody tvarovány tak, aby výsledný potenciál nahrazoval 
působení prostorového náboje v oblasti, kde již není vytvářen svazkem. Tvar elektrod odvodil 
na základě analytických výpočtů J. R. Pierce [14], po němž se tento typ trysek nazývá. 
Náčrtek rovinně souměrné Pierceovy trysky je na obr. 2.4. 
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Obr. 2.4: Náčrtek rovinně souměrné Pierceovy trysky. Překresleno podle [14]. 

 
Důležitým parametrem Pierceových trysek je tzv. perveance, 

3/ 2

I
P

U
=  , 

 

kde I je velikost emisního proudu a U urychlovací napětí. Tento parametr nezávisí na 
urychlovacím napětí, stejně jako tvar obálky svazku. 

 
Návrh trysek s vysokou perveancí je již komplikovaný. Je potřeba zohlednit řadu dalších 

vlivů působících na svazek, jako například vliv apertury v anodě [27]. Příklad trysky 
s perveancí P=1,9 uA/V3/2 je na obr. 2.5. V obrázku je zelenou čárou vyznačena úprava tvaru 
katody kompenzující aperturu v anodě. 

 
 

 
Obr. 2.5: Tryska Pierceova typu s perveancí P=1,9 µA/V3/2. Zeleně je vyznačena 
úprava tvaru katody kompenzující aperturu anody. Převzato z [27]. 

 
Velmi často jsou modely Pierceových trysek užívány jako testovací příklady pro výpočty 

emisního proudu limitovaného nábojem [12, 16, 28, 29]. Diodovou trysku použila zařízení 
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pro svařování elektronovým svazkem například firma Sciaky [3] nebo pro tavení materiálu 
firma Leybold-Geraeus GmbH [28]. 

2.6.2 Trysky s řídící elektrodou (triodové trysky) 

Pro většinu aplikací (počínaje elektronovou mikroskopií [19], přes stále velmi 
rozšířené vakuové televizní obrazovky [25], až po speciální průmyslové technologie jako je 
například svařování elektronovým svazkem [30]) je potřeba řídit emisní proud nezávisle na 
urychlovacím napětí. Jednou z možností je užití řídící elektrody umístěné do blízkosti 
emitujícího povrchu katody, nazývané Wehneltův válec. Tato elektroda má oproti katodě 
záporné předpětí a vymezuje na ní oblast, ze které mohou být elektrony emitovány. Má 
podobnou funkci jako mřížka v elektronkách, proto je také někdy v literatuře označována jako 
„grid“. Kromě velikosti celkového emisního proudu ovlivňuje předpětí této elektrody také 
optické vlastnosti celé trysky [10, 32]. Pro jejich určení je většinou potřeba užít numerických 
simulací nebo experimentálních měření [3, 32]. Geometrie jednotlivých trysek je vzhledem 
k širokému spektru požadavků na vlastnosti svazku a provozních podmínek velmi různorodá. 

Návrhem a optimalizací elektronových trysek se zabývá celá řada autorů. Analýzou 
trysky s vlásenkovou katodou pro svazky o energii do 100 eV se zabývá například [33]. 
Trysku s nepřímým žhavením katody popisuje [34, 35]. Popisem vlastností termoemisních 
trysek užívaných převážně v elektronové mikroskopii se zabývá například [36, 37, 38] nebo 
[10]. Numerickými simulacemi pak [15, 18, 39]. Přehled trysek studovaných dalšími autory 
uvádí také Oatley [17] nebo Lauer [32]. 

Nijkerk a Kruit zahrnuli v simulacích také vliv stochastických srážek [40] nebo drsnost 
povrchu katody [41]. Popisem trysek s plošnými katodami umožňujícími dosažení vyšších 
výkonů se zabývá také [3, 26] nebo [28]. Optimalizací geometrie trysky na základě 
experimentálních měření se zabývá například Felba [42, 43]. 

Uspořádání odvozené od Pierceových trysek popisuje Meleka [3] (obr. 2.6). Modifikace 
spočívá v přivedení záporného předpětí na stínící elektrodu umístěnou v blízkosti katody. 
Pierceovy podmínky jsou pak splněny jen pro určité předpětí Wehneltova válce [14]. Tryska 
tohoto typu je použita například v zařízeních firmy Leybold-AG [28]. 

 

 
Obr. 2.6: Triodová tryska Pierceova typu [3]. 
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Schématické náčrtky tří základních uspořádání triodových trysek pro mikroanalýzu uvádí  
obr. 2.7 [44]. Trysky na obr. 2.7 a) jsou například v zařízeních firmy Hamilton-Zeiss [3]. 
Uspořádání uvedenému na obr. 2.7 b) odpovídají například trysky popsané v [17, 32, 33]. 
Tryska typu Steirgerwald (obr. 2.7 c) je také někdy označována jako tryska s dlouhou 
ohniskovou vzdáleností. Tryska využívá kombinace rozptylného pole v blízkosti katody a 
spojného mezi Wehneltovým válcem a anodou. Byla použita například v elektronovém 
mikroskopu Tesla BS 242 [37]. Její modifikaci užívanou pro svařování elektronovým 
svazkem popisuje obr. 2.8 a) [3].  Na obr. 2.8 b) je pak náčrtek trysek typu Rogowski. 

 

 
Obr. 2.7: Přehled základních geometrií trysek pro mikroanalýzu. Převzato z [44]. 
a) Francouzský typ, 
b) Typ „RCA“, 
c) Typ Steigerwald. 

 

 
Obr. 2.8: Trysky užívané v zařízeních pro svařování elektronovým svazkem. 
Obrázek převzat z [3]. 
a) Typ Steigerwald, 
b) Typ Rogowski. 

2.7 Hodnocení vlastností svazku 
Znalost parametrů elektronového svazku je důležitá nejen pro správné seřízení optické 

soustavy a nastavení optimálních provozních podmínek, ale také poskytuje zpětnou vazbu pro 



 17

další vývoj a optimalizace. Správná poloha nejmenšího průměru fokusovaného svazku vůči 
obráběné součásti má zásadní vliv na výsledné vlastnosti svaru. K měření vlastností 
intenzivních svazků pro svařování a mikroobrábění se obvykle užívá modifikovaných 
Faradayových sond kombinovaných s rychlým vychylováním svazku a rychlým snímáním 
měřených dat [3, 45]. Výkonové hustoty ve fokusovaných svazcích mohou dosahovat 
až 107 W/mm2 [3]. Metody kdy svazek není vychylován a je rastrováno sondou nebo clonou 
[32] se neužívají, neboť obvykle neumožňují dosažení dostatečně vysoké rychlosti měření a 
došlo by k tepelnému poškození clony. 

Při určení rozložení proudové hustoty ve svazku jeho rastrováním přes sondu s clonou ve 
tvaru malého kruhového otvoru je průměrná proudová hustota v daném místě svazku podílem 
proudu dopadajícího do Faradayovy sondy a plochy vstupní apertury sondy. Velmi často je 
však využívána Faradayova sonda s aperturou ve tvaru štěrbiny nebo hrany [3, 45, 46]. Určení 
rozložení proudové hustoty ve svazku je v tomto případě obtížnější, užívá se například 
tomografických metod zobrazení [46]. 

Již při tlacích 10-2 až 10-4 Pa obvyklých v aparaturách pro svařování a mikroobrábění 
elektronovým svazkem může dojít k neutralizaci svazku vlivem iontů [47] vznikajících 
srážkami elektronů ve svazku s molekulami plynu v komoře. K ionizaci také přispívají 
sekundární a zpětně odražené elektrony a rentgenové záření vytvářené jak při dopadu 
primárního svazku, tak zpětně odražených elektronů [47]. Při samotném procesu svařování 
pak dochází k dalšímu zvyšování tlaku desorpcí z ohřívané součásti a především odpařováním 
materiálu v místě dopadu svazku. Vlastnosti svazku se proto mohou během svařování lišit od 
hodnot získaných vyhodnocením měření pomocí Faradayovy sondy. Měřící systém Diabeam 
[45] užívá přeběhu tenkého drátku přes svazek v blízkosti povrchu taveného materiálu. Při 
vyhodnocování signálu je pak potřeba zohlednit nežádoucí vliv sekundárních a zpětně 
odražených elektronů na hodnotu snímaného signálu. Srovnání s testy kdy je v pokusně 
tavených blocích vyhodnocována tepelně ovlivněná oblast (Arata test) uvádí [47]. 

2.7.1 Šířka svazku 

Důležitým parametrem celé optické soustavy je nejmenší dosažitelný průměr stopy 
svazku. Pro jeho vyhodnocení se užívá celá řada kritérií [47, 48, 49] (obr. 2.9). Pro měření 
pomoci sondy s aperturou ve tvaru hrany, předpoklad rotačně souměrného svazku 
s Gaussovským rozložením proudové hustoty uvádí odvození výpočtu šířky svazku 
například [3]. 

 
d50 (FWHM)  - průměr svazku d50 je odečten v místě poklesu intenzity oproti maximální 

hodnotě na polovinu (Full Width at Half Maximum). Kromě pološířky svazku je někdy 
používána také šířka 21/e

d , která je určena z poklesu intenzity svazku na 1/e2 maximální 

hodnoty. Toto kritérium není vhodné pro svazky, které nemají Gaussovské rozložení intenzity. 
 
dP86 (Power definition) - průměr svazku dP86 je určen z velikosti plochy svazku, na 

kterou je soustředěno 86% výkonu. Lze zvolit libovolnou hodnotu, 86% výkonu však 
odpovídá u Gaussovských svazků poklesu intenzity na 1/e2 maximální hodnoty. 
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D10/90 (Knife-edge width) - tato metoda je vhodná pro vyhodnocení měření přeběhem 
svazku přes clonu ve tvaru hrany. Průměr svazku je určen mezi 10% a 90% (nebo jinými 
symetricky zvolenými) hodnotami měřeného signálu. 

 
D4σσσσ (ISO 11 146) - průměr svazku definovaný podle normy ISO 11 146 [50] byl 

původně určen pro posuzování laserových svazků. Pro popis vlastností svazků pro 
elektronové svařování jej používá například [51]. Průměr svazku D4σ vychází z podobnosti 
vztahu pro směrodatnou odchylku a je dán výrazem 
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a  j(x,y) je intenzita v daném místě svazku. Narozdíl od kritéria dP86 zohledňuje kritérium 
D4σ okrajové oblasti svazku. V případě, že snímaná oblast je výrazně větší než průměr 
svazku, může být výsledná hodnota ovlivněna šumem na pozadí signálu. Pro měření sondou 
ve tvaru štěrbiny (například orientované ve směru osy y) se vztah pro výpočet průměru 
svazku redukuje na [48] 
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a)        b) 
Obr. 2.9: Různé definice průměru svazku. a) d50 (FWHM) a dP86. Na ose y je 
vynesena proudová hustota v závislosti na vzdálenosti od osy svazku. b) D10/90. Na 
ose y je vynesena velikost proudu dopadajícího do Faradayovy sondy v závislosti na 
poloze středu svazku vůči sondě. 
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2.7.2 Emitance a parametr BPP 

Emitance popisuje míru paralelnosti svazku a umožňuje porovnat kvalitu svazku [12]. 
Příčná emitance ε je definována jako plocha průmětu částic z krátkého úseku svazku délky dl 
do roviny rθ vydělená π, kde r je vzdálenost částice od osy a θ úhel, který s ní v daném místě 
svírá její trajektorie. U svazků, u kterých nelze jednoznačně určit jejich obálku, je tato plocha 
nahrazována například plochou nejmenší elipsy, která obsahuje danou část plochy průmětu 
(např. 95%) [52]. Metodám měření emitančních diagramů se věnuje například [12, 52] nebo 
[32]. 

 

 
Obr. 2.10: Emitanční diagram. 
 

 
Obr. 2.11: Divergence svazku. 

 
Pro jednodušší hodnocení kvality fokusovaného elektronového svazku šířícího se 

v komoře bez působení polí lze užít parametr BPP (Beam Parameter Product), definovaný 
jako součin poloměru [53] nebo průměru [54] svazku v nejužším místě a jeho divergence θ 
(maximálního úhlu obálky svazku s osou měřený v místě dostatečně vzdáleném od místa 
nejmenšího průměru svazku [53] - obr. 2.11). V některých případech se divergence uvádí jako 
úhel obálky svazku 2θ . 

V případě svazku, jehož emitanční diagram má tvar elipsy, odpovídá BPP podle definice 
v [53] emitanci, podle definice v [54] pak ε/2. Výhodou BPP je jeho jednodušší určení, neboť 
postačuje změřit polohu nejužšího místa svazku a průměr svazku v místě dostatečně 
vzdáleném od něj. Velikost výsledné hodnoty BPP závisí na způsobu určení průměru 
svazku [53]. 
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2.8 Programy pro výpočty elektronové optiky 
Pro výpočty vlastností částicově-optických systémů existuje celá řada specializovaných 

programů, jejichž vývoj mnohdy začal již před několika desetiletími. Většina z těchto 
programů byla vyvinuta nebo upravena i pro osobní počítače s operačním systémem Windows. 
Pro výpočet rozložení elektrostatického potenciálu užívají nejčastěji metod sítí (metody 
konečných diferencí a metody konečných prvků), méně často je pak užito metody hraničních 
prvků. Stručný popis základů numerických metod užívaných pro výpočty polí lze nalézt 
například v [26], popis metody konečných diferencí a metody konečných prvků s řešenými 
příklady uvádí také [55]. 

Programy EGUN (Electron GUN) a IGUN (Ion GUN) [56] byly vyvinuty pro potřeby 
Stanfordského urychlovače a Frankfurtské univerzity. Zaměřeny jsou především na výpočty 
trysek pro urychlovače a klystronů. Pro výpočet rozložení potenciálu užívají metodu 
konečných diferencí. 

Sada programů CIELAS2 [57] firmy Granta Electronics Ltd. je určena pro návrh zařízení 
elektronové optiky. Program BSPEC je určen pro definici geometrie elektrod, zdrojů částic 
a feromagnetických a dielektrických materiálů. Analytický program C2 slouží pro nastavení 
emisních vlastností katod, napětí na elektrodách, výpočet rozložení potenciálu a trasování 
částic. Umožňuje také analýzu vlastností výsledných svazku částic. Rozložení potenciálu je 
řešeno metodou konečných prvků. Kromě této sady programů dodává firma Granta 
Electronics Ltd. také levnější programový balík Cameo který obsahuje funkce extrahované 
z CIELAS2 s omezením rozsahu sítí a vynecháním funkcí pro analýzu (například vad a 
emitance svazku). 

Programový balík firmy MEBS (Munro’s Electron Beam Software) [58] je určen pro 
výpočty elektronových a iontových optických soustav. Skládá se z řady programů 
specializovaných na určitou část problematiky (například program OPTICS je určen pro 
výpočty elektronově a iontově optických soustav, program SOURCE pro výpočty vlastností 
elektronových a iontových zdrojů včetně termoemisních katod a emise limitované 
prostorovým nábojem). 

Programy firmy Vector Fields [59] jsou určeny pro řešení úloh z širokého spektra oborů. 
Výpočty polí jsou založeny na metodě konečných prvků. Programový balík Opera umožňuje 
výpočty statických i časově proměnných elektromagnetických polí, výpočty vlivu 
kolektivních interakcí (prostorového náboje) svazků nabitých částic, demagnetizace 
permanentních magnetů, vířivých proudů a vlivu roztažnosti součástí způsobených jejich 
ohřevem. 

Firma Field Precision [60] nabízí programy s obdobně širokým spektrem aplikací jako 
mají programy firmy Vector Fields. Kromě výpočtů elektrických a magnetických polí a prvků 
částicové optiky umožňují například Monte-Carlo simulace interakcí částic s látkou nebo 
výpočty ohřevu látek vysokofrekvenčními poli. 

Program CPO (Charged Particle Optics) [16] je dodáván ve verzi pro výpočty 2D rotačně 
a rovinně souměrných problémů a ve verzi 3D pro výpočty libovolných optických systémů. 
Výpočet rozložení potenciálu je založen na metodě hraničních prvků. Verze 2DS a 3DS 
umožňují výpočty svazků s prostorovým nábojem a výpočty elektronové emise limitované 
prostorovým nábojem. Výpočet emisního proudu je založen na Childově a Langmuirově 
zákoně s využitím korekcí pomoci semiempirických vztahů [15]. 
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Program EOD (Electron Optical Design) [7] byl vyvinut prof. Bohumilou Lencovou, CSc. 
a Ing. Jakubem Zlámalem Ph.D. Je určen pro výpočty a návrh prvků elektronové a iontové 
optiky. Umožňuje výpočty 2D rotačně souměrných polí elektrostatických i magnetických 
čoček včetně sycení magnetických materiálů a výpočty deflektorů. Program obsahuje moduly 
pro analýzu optických vlastností navrhovaných optických soustav a interaktivní grafické 
rozhraní pro vytváření sítí pro výpočet potenciálu, nastavení parametrů trasování částic a 
zobrazení výsledků výpočtů ve formě grafů. 

Výpočet rozložení potenciálu je založen na metodě konečných prvků prvního řádu, 
k trasování částic je použita metoda Runge-Kutta 7-8 řádu s proměnným krokem. Výpočty 
svazků s prostorovým nábojem a výpočty termoemise limitované prostorovým nábojem 
umožňuje speciální plugin. 
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3 Cíl disertační práce 
Cílem práce bylo analyzovat vliv provozních podmínek elektronové trysky užívané 

v experimentální elektronové svářečce na ÚPT v.v.i. na vlastnosti výsledného svazku. Dalším 
úkolem bylo odladění algoritmů pro výpočty termoemisních trysek limitovaných prostorovým 
nábojem. Pro výpočty byl použit program EOD (Electron Optical Design) [7] vyvinutý 
prof. Bohumilou Lencovou, CSc. a Ing. Jakubem Zlámalem Ph.D. V průběhu práce jsem 
spolupracoval s Ing. Jakubem Zlámalem na návrhu úprav a doplnění modulů pro výpočet 
emise limitované prostorovým nábojem a zpřesňování algoritmů pro výpočty šíření svazků 
s prostorovým nábojem. 
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4 Experimentální elektronová svářečka 

4.1 Úvod 
Experimentální elektronová svářečka na ÚPT je určena pro malosériovou výrobu součástí 

pro ultravakuovou a kryogenní techniku [30]. Energie elektronového svazku je 50 keV, proud 
svazku do 20 mA. V posledních letech probíhají experimenty s využitím elektronového 
svazku k mikroobrábění jako je například vrtání jemných otvorů do křemenného skla. Při 
prvních experimentech bylo dosaženo kuželových otvorů o nejmenším průměru 10 µm [31]. 

4.2 Popis optické soustavy elektronové svářečky 
Schéma optické soustavy experimentální svářečky je na obr. 4.1. Elektronová tryska se 

skládá z přímo žhavené vlásenkové katody na potenciálu -50 kV, řídící elektrody 
(Wehneltova válce) a anody na potenciálu 0 V. Předpětí Wehneltova válce oproti potenciálu 
katody může být plynule regulováno v rozsahu od 0 do -1200 V. Katoda emitující svazek 
elektronů je vyrobena z wolframového drátu o průměru 0,15 mm a délce přibližně 2 cm, 
ohnutého do tvaru písmene v. Na obr. 4.2 je detail emitující oblasti katody zobrazený 
v elektronovém mikroskopu [38]. 

 

 
Obr. 4.1: Schéma experimentální elektronové svářečky na ÚPT. 
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Nastavením předpětí Wehneltova válce je omezována emitující plocha katody a tím také 
celkový proud ve svazku. Užívaná předpětí Wehneltova válce oproti potenciálu katody jsou 
od 0 do -900 V. Svazek elektronů je pak dále fokusován magnetickou čočkou, prochází 
vychylovacími cívkami a dopadá na opracovávanou součást. Mezi anodou a fokusační čočkou 
jsou umístěny centrovací cívky, jimiž mohou být korigovány nepřesnosti v mechanickém 
seřízení trysky a stigmátor. Kvůli jednodušší konstrukci a seřizování je zařízení navrženo 
s přímou optickou osou. Na rozdíl od zařízení užívajících nakloněnou optickou osu a 
odklonění elektronového svazku magnetickým polem [3] není svazek tolik ovlivňován 
kolísáním urychlovacího napětí. Nevýhodou je rychlejší opotřebení katody dopadajícími ionty 
a naprašování částic uvolněných při svařování na čelní stranu Wehneltova válce. 

 

 
Obr. 4.2: Detail hrotu katody zobrazený v elektronovém rastrovacím mikroskopu. 

 

4.3 Měření vlastností elektronového svazku 
Pro měření profilu proudové hustoty ve svazku bylo použito mechanického rastrování 

Faradayovou sondou s průměrem apertury 0,9 mm umístěnou na stolku s x-y posuvy. 
Fotografie sondy a posuvů [61] zkonstruovaných Ing. Ivanem Vlčkem a Ing. Martinem 
Zobačem je na obr. 4.3. Sonda i s posuvy a krokovými motory byla umístěna ve vakuové 
komoře svářečky. Měření jednoho profilu proudové hustoty trvalo přibližně 120s. Aby 
nedošlo během měření k  tepelnému poškození Faradayovy sondy a především krokových 
motorů pro posuv stolku, svazek nebyl fokusován a měření probíhalo při urychlovacím napětí 
jen 10 kV. 

Pro potřeby měření jsem vytvořil v prostředí C++ Builder 5.0 [62] program pro 
automatizaci měření. Při vývoji jsem použil funkce pro komunikaci s řídící elektronikou 
svářečky vyvinuté Ing. Martinem Zobačem. Na obr. 4.4 je okno programu s ukázkou 
měřeného profilu svazku. Plocha přes kterou bylo Faradayovou sondou rastrováno má 
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rozměry 15x15 mm, měřeno bylo 1200 bodů. Měření jednoho profilu proudové hustoty trvalo 
přibližně 120 s. Kromě proudu dopadajícího do Faradayovy sondy byla pro kontrolu 
sledována i její teplota a celkový proud ve svazku. 
 

 
Obr. 4.3: Faradayova sonda pro měření profilu proudové hustoty ve svazku [61]. 

 

 
Obr. 4.4: Okno programu pro měření vlastností svazku. Velikost skenované oblasti je 
nastavena na 15x15 mm. Urychlovací napětí bylo 10 kV a předpětí Wehneltova válce 
oproti katodě -60 V. 
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Nejprve jsme změřili závislost emisního proudu na žhavícím proudu katody pro předpětí 
Wehneltova válce oproti katodě -60 V a urychlovací napětí 10 kV (obr. 4.5). Ze závislosti je 
patrná změna strmosti nárůstu emisního proudu při žhavícím proudu kolem 3,3 A. V tomto 
okamžiku začne prostorovým náboj vytvořený v blízkosti katody omezovat velikost 
emitovaného proudu. Při dalším zvyšování žhavícího proudu a teploty katody se výrazně 
zkracuje její životnost. Velikost emisního proudu se již zvyšuje podstatně pomaleji vlivem 
zvyšování energie elektronů opouštějících povrch katody. Dalším důvodem zvyšování 
emisního proudu může být změna polohy katody vlivem teplotní roztažnosti. 

 

 
Obr. 4.5: Závislost emisního proudu na žhavícím proudu katody. Urychlovací napětí 

10 kV, předpětí Wehneltova válce oproti katodě -60 V. 
 

 
Obr. 4.6: Změřené profily proudové hustoty pro dvě různá žhavení katody. 
Urychlovací napětí 10 kV, předpětí Wehneltova válce oproti katodě -60 V. 

 
Na obr. 4.6 je srovnání řezu profilem proudové hustoty změřeným pro urychlovací napětí 

10 kV a předpětí Wehneltova válce oproti katodě -60 V pro žhavící proud 3,75 A kdy je 
emise limitovaná prostorovým nábojem a pro žhavící proud 3,10 A (kdy katoda je 
podžhavená). 
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Závislost velikosti emisního proudu na žhavení katody byla proměřena také pro několik 
předpětí Wehneltova válce při urychlovacím napětí 50 kV (obr. 4.7). Ze získaných závislostí 
vyplývá, že pro dosažení emise limitované prostorovým nábojem je potřeba žhavící proud 
4,1 A. 

 

 
Obr. 4.7: Závislost emisního proudu na žhavícím proudu katody pro 4 předpětí 
Wehneltova válce a urychlovací napětí 50 kV. 

 
Během provozu trysky dochází k ohřevu Wehneltova válce. Maximální provozní teplota 

plastového izolátoru, na kterém byla tryska upevněna, je 150 oC. Aby nedošlo k tepelnému 
poškození izolátoru během měření, byla proměřena závislost teploty Wehneltova válce na 
délce žhavení katody (obr. 4.8). Katoda byla žhavena proudem I=3,5 A (napětí U=3,6 až 
3,8 V). Po přibližně 80 minutách měření bylo žhavení katody vypnuto a je zaznamenáno 
chladnutí trysky. Během celého měření byla komora vyčerpána na tlak přibližně 10-3 Pa. 

 

 
Obr. 4.8: Závislost teploty Wehneltova válce na čase. Katoda byla žhavena proudem 
I=3,5 A (napětí U=3,6 až 3,8 V). 
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V rámci své disertační práce vyvinul Ing. Marin Zobač nové napájecí zdroje, řídící 
elektroniku a softwarové vybavení umožňující velmi rychlé vychylování svazku a snímání dat. 
Program BeamDiag [48] umožňuje měření vlastností svazku při urychlovacím napětí 50 kV 
užívaném při mikroobrábění a svařování. Ukázka profilu proudové hustoty měřeného pomocí 
Faradayovy sondy s kruhovou aperturou při urychlovacím napětí 52 kV a předpětí 
Wehneltova válce 410 V je na obr. 4.9. Proud ve svazku byl 16,4 mA. Při měření 
s Faradayovou sondou s podélnou štěrbinou (pro měření byla použita štěrbina o šířce 
0,05 mm) umožňuje program BeamDiag také vyhodnocení šířky svazku podle kritéria 
D4σ [50]. 

 

 
Obr. 4.9: Profil proudové hustoty pro nefokusovaný svazek. Urychlovací napětí bylo 
52 kV, předpětí Wehneltova válce - 410 V, emisní proud ve svazku 16,4 mA. 
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5 Popis algoritmu výpočtu termoemisních trysek 
v programu EOD 

5.1 Výpočet emise limitované prostorovým nábojem 
 
Rozložení potenciálu s prostorovým nábojem je určováno iteračně z trasování svazku 

testovacích částic, z nichž každá reprezentuje část proudu emitovaného z povrchu katody. 
V prvním kroku jsou částice trasovány v potenciálu určeném bez započtení prostorového 
náboje. Z rozložení trajektorií částic, jejich energie a proudu je určen první odhad rozložení 
prostorového náboje. Nové rozložení potenciálu je řešením Poissonovy rovnice. Tento postup 
je opakován, dokud se rozložení potenciálu neustálí. 

Velikost emisního proudu limitovaného prostorovým nábojem je určována z rozložení 
potenciálu v blízkosti katody. Proud jednotlivých částic je iteračně upravován tak, aby 
hloubka minima před katodou a velikost elektrické intenzity na jejím povrchu odpovídaly 
stavu, kdy je emise limitována prostorovým nábojem. 

5.2 Výpočet rozložení potenciálu 
Pro výpočet rozložení potenciálu s prostorovým nábojem je v EOD použita metoda 

konečných prvků prvního řádu. Místo řešení Laplaceovy nebo Poissonovy rovnice hledáme 
minimum energiového funkcionálu [63]. Řešená oblast je rozdělena na konečný počet 
obvykle trojúhelníkových podoblastí. V programu EOD se užívá při modelování síť 
s proměnný krokem, složenou z konvexních čtyřúhelníků, které se až během výpočtu 
automaticky dělí na dvě dvojice překrývajících se trojúhelníků (obr. 5.1). Z jednotlivých 
prvků lze aproximovat i kruhové tvary, jako například hroty katod. Na obrázku 5.2 a) je 
ukázka modelu elektronové trysky překreslené podle [32]. Obrázek 5.2 b) ukazuje detail sítě 
s proměnným krokem v blízkosti katody. 

 

 
Obr. 5.1: Výpočet potenciálu v EOD - dělení čtyřúhelníku na dva trojúhelníky. 
 

Pro přesné výpočty vlastností trysek se používají 10x hustší sítě s přibližně 200000 body. 
Munro [64] popsal problémy s přesností trasování částic v blízkosti katody v poli spočteném 
metodou prvního řádu. Při vhodně zvolené jemné síti však lze dosáhnout dostatečné přesnosti 
trasování i s využitím metody prvního řádu. 

V oblasti, kde požadujeme vysokou přesnost výpočtu potenciálu, by měly mít tvar blízký 
čtvercům (kvůli přesnosti výpočtu není vhodné, aby trojúhelníky generované během výpočtu, 
měly výrazně rozdílný poměr délek stran).  

Kovové elektrody jsou ekvipotenciály a vytváří okrajové podmínky pro řešení rozložení 
potenciálu. V případě použití metod užívajících sítí je potřeba na hranici sítě, kde nejsou 
umístěny elektrody, definovat Dirichletovu ( )zadanéΦ =  nebo Neumannovu homogenní 
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( )d d 0nΦ =r  okrajovou podmínku, kde n
r

 je vektor vnější normály k hranici, na které 

okrajovou podmínku předepisujeme [21, 65]. 
 

  
a) 

 b) 
Obr. 5.2: Testovací příklad - detail jemné sítě pro výpočet potenciálu v blízkosti 

katody elektronové trysky [32]. 
 

5.2.1 Interpolace rozložení potenciálu 

Rozložení potenciálu známe pouze v diskrétní síti bodů. Pro integraci pohybové rovnice 
částice jej pak v oblasti mezi těmito body musíme interpolovat. V programu EOD se při 
výpočtech bez prostorového náboje obvykle užívá metoda ZRP [66], která předpokládá, že 
potenciál splňuje Laplaceovu rovnici. Při výpočtech s prostorovým nábojem je proto nutno 
použít jiný typ interpolace, například interpolaci bikubickou [67]. Intenzitu elektrického pole, 
kterou potřebujeme při integraci pohybové rovnice znát, pak určujeme z derivace 
interpolačního polynomu. Při výběru bodů, ze kterých se potenciál interpoluje, je potřeba dbát 
toho, aby nebyl použit bod uvnitř elektrody. Průběh potenciálu by tak nebyl spojitý, neboť 
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body sítě vyplněné elektrodami mají všechny nastaven potenciál elektrod. Interpolační 
polynom by osciloval a získali bychom nesprávné hodnoty. 

5.2.2 Započtení vlivu prostorového náboje 

K výpočtu rozložení potenciálu potřebujeme znát rozložení prostorového náboje. To však 
nemůžeme určit bez znalostí poloh trajektorií trasovaných v poli s prostorovým nábojem. 
Tento problém řešíme iteračně. Na obr. 5.3 je uveden vývojový diagram výpočtu.  

 
Obr. 5.3: Schéma výpočtu trajektorií svazku s působením prostorového náboje. 

 
V první iteraci výpočtu je trasován svazek testovacích částic v poli spočteném bez vlivu 

prostorového náboje ( 0=ρ ). Z poloh trajektorií částic, jejich rychlosti a proudové hustoty ve 

svazku, kterou symbolizují, je určeno rozložení prostorového náboje, a pak opět spočteno 
pole. Tak získáme první odhad rozložení potenciálu s prostorovým nábojem. Celý postup je 
pak opakován, dokud výpočet nezkonverguje. Výpočet je ukončen, pokud relativní změna 
rozložení prostorového náboje ve dvou následujících iteracích je menší než zvolená hodnota 
(obvykle 1% až 2%). Pro určení hustoty prostorového náboje z trajektorií testovacích částic 
lze použít jeden z následujících postupů: 

 

Metoda buněk 

Tato metoda je z hlediska algoritmizace jednoduchá a má také malé paměťové nároky. 
Síť pro ukládání hodnot prostorového náboje je totožná se sítí pro výpočet rozložení 
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potenciálu. K výpočtu prostorového náboje potřebujeme pouze informaci o poloze a rychlosti 
trasované částice a proudu ve svazku, který částice zastupuje, nepotřebujeme znát informace o 
okolních částicích. Nevýhodou této metody je nutnost trasovat poměrně vysoké počty částic. 

 Pokud jsou jednotlivé trajektorie od sebe příliš vzdáleny, může v prostoru šíření svazku 
dojít ke špatnému rozdělení prostorového náboje. Do některých buněk sítě se náboj nerozdělí, 
i když tudy svazek prochází. Na obr. 5.4 jsou znázorněny trajektorie příliš řídkého svazku, 
kdy do červeně označených uzlů sítě není prostorový náboj vůbec extrapolován. Pro trasování 
musíme použít tolik částic, aby i v nejširším místě svazku procházel každou buňkou sítě 
dostatečný počet částic (podle dosavadních zkušeností 2 až 3). Podrobněji se touto 
problematikou zabývá ve své diplomové práci Velecký [68]. 

 
Obr. 5.4: Znázornění špatného určení rozložení prostorového náboje způsobeného  
kombinací vlivu příliš husté sítě a malého počtu trasovaných trajektorií svazku. V 
bodech označených tečkou je prostorový náboj nulový. 

 
Náboj Q, který chceme v jednom kroku rozmístit do uzlových bodů buňky sítě, určíme 

jako součin Q i t= ⋅ , kde i je proud který částice zastupuje a t doba, kterou v dané buňce 

během trasování stráví. Při přerozdělování prostorového náboje je nutné pro zvýšení přesnosti 
výpočtu zohlednit vzdálenost trajektorie od jednotlivých uzlových bodů sítě. Nejjednodušší 
postupy výpočtu rozložení prostorového náboje jako například umístění náboje do nejbližšího 
uzlového bodu sítě způsobují značně nepřesné skokové rozložení prostorového náboje. 
Dirmikis [69] popsal metodu užívající k rozdělení náboje do uzlových bodů sítě algoritmu 
založeného na vážení převrácenými hodnotami vzdáleností trajektorie od uzlových bodů. 
Přesnější postup přerozdělování popisuje [70]. V programu EOD je použito algoritmu 
extrapolace hodnot náboje do bodů sítě odvozeného z bilineární interpolace.  

Při rozdělování náboje do uzlových bodů je také zohledněna kromě vzdálenosti částice od 
těchto bodů také změna rychlosti částice během průletu příslušnou buňkou sítě. Tím se 
dosáhne dalšího zpřesnění výpočtu v oblastech, kde se výrazně mění rychlost částic, jako je 
tomu například právě v blízkosti katod limitovaných prostorovým nábojem. 
 

Metoda trubic 

Pro řídké svazky je výhodné použít metodu trubic. Kolem částice je vytvořen pás (v 
případě 3D výpočtu dutý válec) zasahující většinou do 1/2 vzdálenosti k předchozí 
a následující částici (obr. 5.5). 
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Obr. 5.5: Znázornění trubice kolem částice. 

 
Prostorový náboj je rozmísťován do všech uzlových bodů sítě uvnitř trubice. Tato metoda 

je výhodná u svazků šířících se laminárně. U nelaminárních svazků se mohou trajektorie 
částic křížit natolik složitě, že nelze stanovit vzdálenost k sousedním částicím a určit tím také 
plochu mezi nimi. Tato metoda má také vyšší paměťové nároky, neboť musíme během 
výpočtu znát trajektorie sousedních částic. V programu EOD je prozatím ve stádiu testování. 

5.2.3 Nastavení počátečních podmínek částic 

Vzhledem k tomu, že rozložení potenciálu s prostorovým nábojem je určováno na 
základě trajektorií částic, závisí na správném zadání počátečních podmínek částic přesnost 
celého výpočtu. Na obr. 5.6 je detail povrchu katody uvedené na obr. 6.10. Červeně jsou 
zobrazeny buňky jemné sítě pro výpočet potenciálu, modře trajektorie částic. 

 

 
Obr. 5.6: Trajektorie částic (modře) v blízkosti povrchu katody. Červeně jsou 
vyznačeny buňky jemné sítě. 

 
Při výpočtu emise byla pro výpočet rozložení prostorového náboje použita metoda buněk. 

Částice jsou proto rozmístěny v radiálním směru tak, aby vzájemná vzdálenost jejich 

počátečních poloh byla konstantní (2 2 .r z konst+ = ) a jejich vzájemná vzdálenost byla menší 
než velikost buněk jemné sítě (obr. 5.6). Směry počátečních vektorů rychlostí jsou u 
jednotlivých částic určeny jako normály ke kulovému povrchu katody, ne k jednotlivým 
úsečkám, kterými je povrch katody aproximován. Pokud například kvůli zaokrouhlovacím 
chybám při ukládání poloh částic a poloh bodů sítě nemůže být počátek částic totožný 
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s povrchem elektrody (dochází při výpočtu k umístění některých částic dovnitř elektrody), je 
nutné umístit částice těsně před povrch elektrody. Vzdálenost nesmí být ale zbytečně velká, 
neboť by docházelo k  nesprávnému určení rozložení prostorového náboje. Obvykle jsem ve 
výpočtech volil vzdálenost odpovídající maximálně 1/20 délky buňky sítě u povrchu katody. 

5.2.4 Vyhlazování rozložení prostorového náboje 

Rozmísťování prostorového náboje do bodů sítě zanáší do jeho výsledného rozložení 
nežádoucí šum. Program EOD umožňuje vyhlazování rozložení prostorového náboje založené 
na váženém průměrování hodnot prostorového náboje v několika sousedních uzlech sítě, kde 
váhou je převrácená hodnota vzdálenosti mezi uzly sítě. Užití algoritmů pro vyhlazování 
rozložení prostorového náboje je však ve většině úloh problematické, neboť přináší nebezpečí 
jeho nesprávného přerozdělení a ovlivnění rozložení výsledného potenciálu. 

Ve speciálních případech, jako je například model rovinné diody nebo Pierceovy trysky, 
lze užít vyhlazování prostorového náboje jen v buňkách obsahujících jeho nenulovou hodnotu 
(nedojde k jeho rozmístění mimo oblast šíření svazku) a jen v radiálním směru (prochází se 
buňky umístěné v jednom sloupci, pokud je síť deformovaná, nemusí se jednat o přímý směr 
kolmý na osu). 

5.2.5 Urychlení konvergence výpočtu s prostorovým nábojem 

Při řešení úloh s vysokým vlivem prostorového náboje na rozložení potenciálu a 
trajektorií ve svazku je často vhodné použít algoritmus napomáhající konvergenci výpočtu. 
Na obr. 5.7 je ukázka výpočtu rozšíření konvergentního svazku vlivem prostorového náboje a 
vytvoření pasu. V první iteraci výpočtu se trajektorie protínají v jednom bodě (obr. 5.7a). 
Pokud pro druhou iteraci výpočtu užijeme rozložení prostorového náboje určené z trasování v 
první iteraci, dojde k nahromadění prostorového náboje v místě křižiště svazku a odklonění 
trasovaných trajektorií (obr. 5.7b). Výsledný tvar svazku je na obr. 5.7c. V případě 
složitějších optických systémů nemusí tento typ výpočtu konvergovat, nebo konverguje velmi 
pomalu. 

První možností jak napomoci konvergenci výpočtu rozložení prostorového náboje je 
započtení jen jeho určité části. Tento postup je užíván v programu EOD. Pro úpravu hodnot 
prostorového náboje v jednotlivých bodech sítě je užito vztahu 

( )old new olduρ ρ ρ ρ= + −   

kde oldρ  jsou hodnoty prostorového náboje z předchozí iterace, newρ  z právě provedené 

iterace. Konstanta u je tlumicí (podrelaxační) faktor, obvykle volená z intervalu 0 až 1 kde 
 (0,1u ∈ 〉 . 

Ve výpočtech emise limitované prostorovým nábojem způsobuje nízká hodnota 
podrelaxačního faktoru výrazné zpomalení konvergence výpočtu. V prvních iteracích, kdy se 
ještě nevytvořilo minimum potenciálu v blízkosti katody, mají v této oblasti částice vyšší 
energii než by správně měly mít. Jejich příspěvek k prostorovému náboji je proto nižší. 
Polohy trajektorií částic bezprostředně před katodou se obvykle v jednotlivých iteracích 
výpočtu prostorového náboje významně nemění. Vzhledem k nepřítomnosti prostorového 
náboje však mají částice příliš vysokou rychlost. Díky ní je pak náboj rozmístěný do bodů sítě 
menší, než by správně měl být. Proto také v dalších iteracích je rychlost částic nesprávně 
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vyšší a výpočet konverguje pomalu. Většina počítaných problémů dobře konvergovala 
s tlumicím faktorem u = 0,8. 

 

a)  b)   
 

c)  
Obr. 5.7: Rozšíření konvergentního svazku vlivem prostorového náboje (v tomto 
případě elektrony o energii 1 keV a proudu 1A). a) první iterace, b) druhá iterace 
výpočtu šíření konvergentního svazku bez užití algoritmu napomáhajícího 
konvergenci. c) výsledný tvar svazku po 7 iteracích výpočtu rozložení prostorového 
náboje. 

 
Urychlit konvergenci výpočtu lze také postupným zvyšování proudu ve svazku. Tato 

metoda je užita například v programu CPO [6] a umožňuje ji i program EOD. V první iteraci 
výpočtu je zadán menší proud svazku, než je skutečný, a v zadaném počtu iterací je proud 
postupně zvyšován. Tím se také zvyšuje vliv prostorového náboje na tvar svazku. Nevýhodou 
této metody je předem stanovený počet iterací, ve kterých proud svazku zvyšujeme. 

5.3 Výpočet emise limitované prostorovým nábojem 
Emisní proud limitovaný prostorovým nábojem je určován iteračně z průběhu potenciálu 

v blízkosti katody. Zjednodušený vývojový diagram výpočtu je uveden na obr. 5.8. Před první 
iterací výpočtu emise je proud svazku nastaven ručně tak, aby byl nižší než je očekávaná 
výsledná hodnota. Proudy testovacích částic jsou obvykle zvoleny tak, aby proudová hustota 
na povrchu katody byla rovnoměrná. Po nastavení proudu jednotlivých částic se započne 
s výpočtem pole s prostorovým nábojem. Na základě rozložení potenciálu v blízkosti katody 
jsou určovány změny proudů jednotlivých testovacích částic pro další iteraci výpočtu emise. 

Pro nulovou počáteční energii elektronů musí být dosaženo na povrchu katody nulové 
elektrické intenzity. Pro nenulovou počáteční energii elektronů se (v případě 
monochromatického svazku) před katodou vytvoří minimum potenciálu, jehož hloubka 
odpovídá záporně vzaté energii emitovaných elektronů. 
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Obr. 5.8: Zjednodušený vývojový diagram algoritmu výpočtu emise. 

 
Pro urychlení konvergence výpočtu emise je při odhadu proudu testovacích částic 

zohledněna také rychlost změny rozložení potenciálu v blízkosti katody v jednotlivých 
iteracích výpočtu rozložení prostorového náboje. Po úpravě proudů testovacích částic je 
započata nová iterace výpočtu emise a znovu proveden výpočet rozložení prostorového 
náboje. 

Odhad emisního proudu se provádí průběžně během trasování. Každé testovací částici je 
vypočten koeficient 
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Ce = (Vmin – Vs + E) / d  ,  
kde Vmin je hloubka minima potenciálu před katodou, Vs je potenciál v místě vzniku částice, E 
je počáteční energie částice v eV a d je vzdálenost minima potenciálu od počátku startu 
částice. 

Minimum potenciálu je vyhledáváno od místa startu částice do zadané vzdálenosti ve 
směru vektoru její počáteční rychlosti. Proto počáteční rychlost částic nesmí být nastavena 
jako nulová. Pokud není minimum potenciálu nalezeno, nebo je jeho hloubka |Vmin - Vs| menší 
než 1/10 počáteční energie částice, dosadí se za d maximální hodnota, ve které se minimum 
mělo hledat, a hodnota potenciálu Vmin se vezme v této vzdálenosti. K tomuto případu může 
dojít například v případě výpočtů s počáteční energií částic blízkou nule (výpočet emise podle 
Childova zákona), nebo při výpočtech triodových trysek u částic blízko okraje emitující 
oblasti katody. 

Po čtyřech iteracích výpočtu prostorového náboje se započne s odhadováním nového 
emisního proudu pro částice ve svazku. Nejprve se proložením posledních maximálně šesti 
hodnot Ce metodou nejmenších čtverců funkcí exp( ( 1) / )y a b x c= + ⋅ − −  odhadne hodnota 

emise po nekonečném počtu iterací výpočtu rozložení prostorového náboje Cinf (obr. 5.9). Za 
nekonečno se považuje 35. iterace. Proměnná x označuje číslo iterace, koeficienty a, b, a c 
jsou získány fitováním funkce na data.  

 

 
Obr. 5.9: Odhad emise po ustálení výpočtu prostorového náboje. 

 
Dále se určí normovaná emise Cnorm, která je podílem očekávané emise po ustálení 

výpočtu rozložení prostorového náboje s emisí částice v první iteraci Cnorm = Cinf / Cmax . 
V případě, že je koeficient emise kladný, určíme multiplikační koeficient ze vztahu                            

Md = ( a + b . e(Cnorm / c) ), kde Mold je multiplikační koeficient z předchozí iterace výpočtu 
emise. V případě, že je koeficient emise záporný, použijeme vztah                                               
Md = 1 / ( a + b . e(Cnorm / c) ). Konstanty a, b, a c byly určeny empiricky na základě testovacích 
příkladů.  
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Nový proud částice Ipart je součinem jejího počátečního proudu Ipart0 a multiplikačního 
koeficientu Ipart = Ipart0 . M , který je v první iteraci nastaven pro každou částici na hodnotu 1. 
V dalších iteracích je pak určen jako M = Mold 

. Md . 
 
 

 
Obr. 5.10: Průběh funkcí pro odhad velikosti změny multiplikačního koeficientu. Pro 
kladný koeficient emise (Ce > 0) je použita funkce Md = ( a + b . e(Cnorm / c) ) , 
v opačném případě funkce Md = 1 / ( a + b . e(Cnorm / c) )  

 
Pokud multiplikační koeficient klesne pod zadanou hodnotu (proud částice je 

zanedbatelný), je částice ze svazku odstraněna a není dále trasována. 
 
Během výpočtu emise mohou nastat následující dva případy:  
 
1) Po zadaném počtu iterací výpočtu prostorového náboje je stále nízký proud všech 

částic. 
Proud všech částic je zvýšen a pokračuje se další iterací výpočtu emise. 
 
2) Proud některých částic je příliš vysoký a částice se vracejí na katodu. 
Výpočet rozložení potenciálu v takovém případě nekonverguje. Je potřeba snížit proud 

těchto částic. 
 
V obou případech je výpočet rozložení proudové hustoty prováděný v rámci iterace emise 

předčasně ukončen, jsou upraveny proudy částic a započato s další iterací emise. 
 
Konvergenci výpočtu posuzujeme podle ustálení celkového emisního proudu a podle 

rozložení potenciálu před katodou. Ve chvíli kdy se již celkový emisní proud nemění a 
rozložení potenciálu před katodou splňuje požadované podmínky, může být výpočet emise 
ukončen. 
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Výpočet jednoduchých testovacích příkladů trvá na současných osobních počítačích 
několik minut. Přesné simulace trysek s výpočty profilů proudové hustoty jsou časově 
podstatně náročnější a trvají obvykle několik hodin. 
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6 Výpočet vlastností trysky elektronové svářečky 

6.1 Model trysky elektronové svářečky 
V programu EOD je optická soustava elektronové svářečky (obr. 6.1) simulována jako 

rotačně symetrický problém. Optická soustava je simulována jako jeden celek, skládající se ze 
dvou částí - z modelu elektronové trysky a z modelu magnetické fokusační čočky. V oblasti 
mezi modelem elektrostatické a magnetické čočky se svazek šíří bez působení polí. 

Tvar katody je aproximován komolým kuželem zakončeným kulovým vrchlíkem. Její 
povrch je vytvořen deformací levé hranice sítě a kulová část je aproximována přímými úseky. 
Úhel kužele je 30o, poloměr kulového vrchlíku je 0,2 mm. Ve výpočtech nastavujeme 
potenciál katody na 0 V a anody na 50 kV.  

 
Obr. 6.1: Model optické soustavy elektronové svářečky v programu EOD. 

 

Pro zjednodušení návrhu sítě a také urychlení výpočtu rozložení potenciálu je výhodné 
rozdělit model trysky na dvě překrývající se sítě. První síť „A“ (obr. 6.2) obsahuje celý model 
trysky včetně anody (obr. 6.2a). Katoda je zde vymodelována pouze z několika čar hrubé sítě. 
Druhá síť „B“ (obr 6.3 a) obsahuje pouze detail emitujícího povrchu katody. Na hranice této 
sítě je nastavena Dirichletova okrajová podmínka. Na obr. 6.2 b) je čárkovaně vyznačena 
oblast sítě „A“, ze které jsou hodnoty potenciálu nastavené na hranici sítě „B“ interpolovány. 
Obrázek 6.3 b) ukazuje detail sítě „B“ v blízkosti katody. Tlustou čarou jsou vyznačeny čáry 
hrubé sítě, tenkou čárou jemné sítě. Pro přesné výpočty jsou používány 5x hustší jemné sítě 
než je uvedeno na obrázku. Obvyklý počet bodů v každé ze sítí je kolem 200 000. 

Během trasování částic v blízkosti katody je brán potenciál ze sítě „B“. Ve větších 
vzdálenostech od katody pak ze sítě „A“. Přestože potenciál pro trasování je brán pouze 
z jedné sítě, rozložení prostorového náboje určené z trajektorií částic je počítáno v obou sítích. 
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V každé iteraci výpočtu prostorového náboje je nejprve spočten potenciál v síti „A“. Poté je 
určena okrajová podmínka pro síť „B“ a je spočteno rozložení potenciálu i v této síti. 

 

a)     
 

b) 
Obr. 6.2: Model elektronové trysky v programu EOD – síť A. 
a) Model celé elektronové trysky. 
b) Detail katody. Tečkovaně je vyznačena oblast, ze které je použit potenciál pro 
okrajovou podmínku pro výpočet potenciálu v menší síti. 
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a) 
 

b) 
Obr. 6.3: Model elektronové trysky v programu EOD – síť B. 
a) Model detailu katody. 
b) Detail jemné sítě v blízkosti katody. Tlustou čárou jsou vyznačeny čáry hrubé sítě, 
tenkou čáru jemné sítě. Pro přesné výpočty jsou používány 5x hustší jemné sítě, než 
je uvedeno na obrázku. 
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Příklad průběhu potenciálu na hranici sítě „B“ pro urychlovací napětí 50 kV a předpětí 
Wehneltova válce oproti katodě -600 V je na obr. 6.4. 

 

 
Obr. 6.4: Průběh potenciálu na hranici sítě „B“ pro předpětí Wehneltova válce            
-600 V a urychlovací napětí 50 kV. Levá hranice sítě je v z=-0,63 mm, pravá 
v z=1 mm a horizontální v r= 0,8 mm. 

 
Na obr. 6.5 jsou vykresleny ekvipotenciály -500 V až 2000 V (krok vykreslování 500 V). 

Urychlovací napětí bylo 50 kV,  předpětí Wehneltova válce oproti katodě -600 V. 
 

 
Obr. 6.5: Ekvipotenciály v blízkosti katody. Předpětí Wehneltova válce oproti katodě 
-600 V, vykresleny jsou ekvipotenciály -500 až 2000 V. 



 44

6.2 Průběh výpočtu 
 U triodových trysek nelze na počátku výpočtu přesně určit, z jak velké plochy katody 

bude svazek emitován. Na obr. 6.6 je srovnání rozložení potenciálu na začátku výpočtu emise 
(obr. 6.6a) a po určení emisního proudu na konci výpočtu (obr. 6.6b). Předpětí Wehneltova 
válce oproti katodě bylo -600 V, počáteční energie elektronů emitovaných z povrchu katody 
byla zvolena blízká nule (E0 = 0,001 eV). Poloha nulové ekvipotenciály tak ukazuje okraj 
svazku. Se zvyšováním proudu svazku během výpočtu (a tím i zvyšování vlivu prostorového 
náboje) se oblast katody ze které je svazek emitován zmenšuje. 

 

   a)  b) 
Obr. 6.6: Rozložení potenciálu v blízkosti katody. Předpětí Wehneltova válce -600 V. 

a) Na počátku výpočtu emise - bez započtení vlivu prostorového náboje. 
b) Po ukončení výpočtu – se započtením vlivu prostorového náboje. 

 
Počet testovacích částic opouštějících povrch katody v jednotlivých iteracích výpočtu 

emise je vynesen v grafu na obr. 6.7. Na začátku výpočtu jsou částice rozmístěny po celém 
povrchu katody. Po první iteraci jsou vyloučeny částice, které i v poli bez prostorového 
náboje nemohou být emitovány. V dalších iteracích narůstá proudová hustota ve středu 
svazku. Částicím na okraji svazku je snižován  proud a jsou postupně odstraňovány ze svazku. 

   
Obr. 6.7: Počet trasovaných částic v jednotlivých iteracích výpočtu emise. 
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V grafu na obr. 6.8 je vynesena závislost celkového proudu svazku na iteraci výpočtu 
emise. Po počátečním poměrně rychlém zvýšení je emisní proud nesprávně vyšší až do doby, 
než se ustálí proudy částic v blízkosti středu katody a než jsou odstraněny částice na okraji 
svazku. 

 
Obr. 6.8: Vypočtený celkový emisní proud v jednotlivých iteracích emise. 

 
Pro určení kdy výpočet emise zkonvergoval je nutné sledovat počet iterací výpočtu 

prostorového náboje v jednotlivých iteracích emise (obr. 6.9). Z počátku jsou prováděny 
pouze 4 iterace výpočtu prostorového náboje. Výpočet je vždy ukončen kvůli částicím na 
okraji svazku, které se vracejí zpět na katodu. Tyto částice jsou postupně odstraňovány ze 
svazku.  Až po 55 iteracích emise je prováděn plný počet iterací výpočtu rozložení 
prostorového náboje. V této chvíli již všechny částice, které zůstaly ve svazku, mohou opustit 
povrch katody a mají i správně určený proud. V každé druhé iteraci emise je pak počet iterací 
prostorového náboje nižší. To nastává v případě, že je proud svazku určen příliš vysoký. Ještě 
několik iterací trvá zpřesňování rozložení proudové hustoty ve svazku, ale celkový proud ani 
se již téměř nemění. 

 
Obr. 6.9: Počet iterací prostorového náboje v jednotlivých iteracích emise. 
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Obr. 6.10: Detail katody termoemisní elektronové trysky. Předpětí Wehneltova válce 
oproti katodě -500 V. Počáteční energie elektronů 0,24 eV. 

 
Na obr. 6.10 je zobrazen detail povrchu katody elektronové svářečky. Předpětí 

Wehneltova válce bylo -500 V, potenciál anody 50 kV. Počáteční energie emitovaného 
svazku byla zvolena 0,24 eV. Kromě několika ekvipotenciál zobrazujících rozložení 
potenciálu s prostorovým nábojem je čárkovaně zobrazena také poloha ekvipotenciály 0 V 
pro rozložení potenciálu bez prostorového náboje.  

 
Výkon elektronové svářečky je řízen nastavováním předpětí Wehneltova válce oproti 

potenciálu katody, které určuje velikost emisního proudu. Srovnání vypočtené a naměřené 
závislosti je uvedeno v grafu na obr. 6.11. 

 

 
 
Obr. 6.11: Závislost velikosti emisního proudu na předpětí Wehneltova válce. 
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Velikost předpětí Wehneltova válce má zásadní vliv na vlastnosti výsledného svazku [10]. 
Srovnání trajektorií svazku v blízkosti katody pro dvě různá předpětí Wehneltova válce je na 
obr. 6.12. 

 

a)   
 

b)   
 

Obr. 6.12: Trajektorie elektronů pro dvě předpětí Wehneltova válce: 
a) -600 V, 
b) -425 V. 

 
Kromě předpětí Wehneltova válce má na trajektorie svazku vliv také prostorový náboj 

vytvářený svazkem. Obrázek 6.13 ukazuje trajektorie svazku pro předpětí Wehneltova válce            
-534 V pro případ kdy není započten vliv prostorového náboje (6.13a) a pro případ se 
započtením prostorového náboje (6.13b). Na obr. 6.14 jsou pak uvedeny emitanční diagramy 
odpovídající oběma případům.  Diagramy byly vyhodnoceny v rovině 10mm za anodou. Je 
patrná změna trajektorií především ve středu svazku. V grafu na obr. 6.15 je zobrazena 
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hustota prostorového náboje na ose v blízkosti katody. Na obr. 6.16 je zobrazen průběh 
potenciálu na ose a velikost jeho změny po započtení prostorového náboje. Oba grafy jsou 
opět pro předpětí Wehneltova válce -534 V oproti potenciálu katody. 

 

a) 
 
 

      b) 
 

Obr. 6.13: Trajektorie v blízkosti katody. Předpětí Wehneltova válce -534 V. 
a) Bez prostorového náboje. 
b) S prostorovým nábojem. 
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a) 
 

 b) 
Obr. 6.14: Emitanční diagram 10 mm za anodou pro předpětí Wehneltova válce                            
-534 V a urychlovací napětí 50 kV. 
a) Bez započtení prostorového náboje. 
b) Se započtením prostorového náboje. 
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Obr. 6.15: Hustota prostorového náboje v blízkosti katody. Předpětí Wehneltova 
válce -534 V, emise limitovaná prostorovým nábojem. Počáteční energie elektronů 
blízká nule (1.10-3 eV). 

 

 
Obr. 6.16: Průběh rozložení potenciálu na ose a zvýrazněný rozdíl oproti stavu bez 
započtení prostorového náboje. 

 
 
V grafech na obr. 6.17 až 6.19  jsou zobrazeny profily proudové hustoty a emitanční 

diagramy v rovinně 10 mm za anodou pro urychlovací napětí 50 kV a předpětí Wehneltova 
válce oproti katodě od -600 V do 450 V, což odpovídá rozsahu emisních proudů od 0,03 mA 
do 6,8 mA. Při malých emisních proudech všechny částice kříží optickou osu, což je patrné 
z emitančního diagramu na obr. 6.17 b). Se snižováním předpětí Wehneltova válce se ve 
středu svazku objevuje pík (obr. 6.18 a) a částice v blízkosti středu svazku optickou osu již 
nekříží (obr. 6.18 b). Při nízkých předpětích Wehneltova válce je již profil proudové hustoty 
ve svazku zcela dutý (obr. 6.19 a). 
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a) 
 

b) 
Obr. 6.17: Profil proudové hustoty a emitanční diagram v rovině 10 mm za anodou 
pro urychlovací napětí 50 kV a předpětí Wehneltova válce oproti katodě                    
-600 V (emisní proud I=0,03 mA). a) profil proudové hustoty, b) emitanční diagram. 
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a) 
 

b) 
 

Obr. 6.18: Profil proudové hustoty a emitanční diagram v rovině 10 mm za anodou 
pro urychlovací napětí 50 kV a, předpětí Wehneltova válce oproti katodě                    
-500 V (emisní proud I=2,35 mA). a) profil proudové hustoty, b) emitanční diagram. 
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a)  
 

b) 
Obr. 6.19: Profil proudové hustoty a emitanční diagram v rovině 10 mm za anodou 
pro urychlovací napětí 50 kV a, předpětí Wehneltova válce oproti katodě                    
-425 V (emisní proud I=6,8 mA). a) profil proudové hustoty, b) emitanční diagram. 
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Prodloužením trajektorií z oblasti za anodou, kde se již svazek šíří bez působení vnějších 
polí, zpět do oblasti katody můžeme vyhodnotit polohu a velikost virtuálního zdroje. 
V grafu na obrázku  6.20 je vynesena závislost průměru virtuálního zdroje na velikosti 
emisního proudu, v grafu na obr. 6.21 je pak závislost polohy virtuálního zdroje na 
emisním proudu. Závislosti byly opět vypočteny pro urychlovací napětí 50 kV.  
 

 
Obr. 6.20: Průměr virtuálního zdroje v závislosti na emisním proudu.  

 
 

 
Obr. 6.21: poloha virtuálního zdroje v závislosti na velikosti emisního proudu. 
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Výrazná změna polohy virtuálního zdroje se změnou emisního proudu komplikuje 
ovládání zařízení, neboť s každou změnou výkonu ve svazku je potřeba pro dosažení 
optimální stopy svazku měnit buzení fokusační čočky a svazek zaostřit.  

Na obr. 6.22 je uvedeno srovnání vypočtené proudové hustoty emitované z povrchu 
katody pro emisní proud 2,2 mA a 5 mA limitovaný prostorovým nábojem s maximální 
proudovou hustotou limitovanou teplotou katody, vypočtenou podle vztahů popsaných 
v kapitole 2.4 pro teplotu katody v rozsahu od 2700 K do 2985 K. Na vodorovné ose je délka 
rozvinutého povrchu katody, na svislé ose proudová hustota. Je zřejmé, že pro dosažení 
provozního režimu, kdy je emise limitována prostorovým nábojem, musí být katoda žhavena 
na velmi vysokou teplotu. 

 

 
Obr. 6.22: Srovnání vypočtené proudové hustoty svazku pro emisi limitovanou 
prostorovým nábojem s  maximální proudovou hustotou pro danou teplotu katody. 
Na vodorovné ose je délka rozvinutého povrchu katody, na svislé ose proudová 
hustota. 

6.3 Srovnání výpočtu s měřením 
Dalším krokem bylo srovnání výpočtů s experimentálními výsledky. Jako první bylo 

provedeno srovnání vypočtených a měřených profilů proudové hustoty nefokusovaného 
svazku. V grafu na obr. 6.23 je ukázka srovnání vypočteného a změřeného profilu proudové 
hustoty. Faradayova sonda byla umístěna ve středu komory svářečky. Urychlovací napětí bylo 
50 kV, předpětí Wehneltova válce oproti katodě -400 V. Profil byl získán rastrováním svazku 
přes Faradayovu sondu s průměrem apertury 0,9 mm. Celkový proud ve svazku během 
měření byl 16,4 mA. Vypočtený profil proudové hustoty byl určen jako vážený průměr 
7 profilů proudové hustoty vypočtených pro různé počáteční energie elektronů. Váhy pro 
průměrování byly určeny z rozdělení počátečních energií elektronů. Vypočtený proud svazku 
byl 14,3 mA. Asymetrický tvar měřeného profilu je zřejmě způsoben špatnému seřízením 
polohy katody vůči Wehneltovu válci.  
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Obr. 6.23: Srovnání vypočteného a změřeného profilu proudové hustoty ve středu 
komory. Urychlovací napětí bylo 50 kV, předpětí Wehneltova válce -400 V. Proud 
ve svazku během měření byl 16,4 mA, Vypočtený proud byl 14,3 mA. 

 
Jedním z nejdůležitějších parametrů celého zařízení je minimální dosažitelný poloměr 

svazku. V grafu na obr. 6.24 je zobrazena závislost minimálního poloměru svazku na proudu 
ve svazku v rovině odpovídající středu komory. Měření i výpočet byly provedeny pro 
urychlovací napětí 50 kV. Výpočet poloměru svazku byl proveden pro kritéria D4σ a dP50 (v 
daném poloměru je obsaženo 50% proudu svazku). Měření provedl Ing. Martin Zobač. 
Měření bylo vyhodnoceno pouze podle kritéria D4σ. 

 

 
Obr. 6.24: Závislost nejmenšího dosažitelného poloměru fokusovaného svazku na 
emisním proudu. 
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Při změně předpětí Wehneltova válce a tím proudu ve svazku je pro dosažení nejmenší 
stopy svazku potřeba upravit buzení čočky. Závislost buzení čočky potřebného pro dosažení 
nejmenšího průměru svazku ve středu komory v závislosti na proudu ve svazku je uvedena na 
obr. 6.25. Výpočet byl proveden pro kritérium D4σ, dP100 (ve stopě svazku je obsaženo 100% 
proudu) a dP50 (ve vyhodnocované stopě svazku je obsaženo 50% proudu). Měření bylo 
provedeno opět pouze pro kritérium D4σ. 

 
 

Obr. 6.25: Závislost buzení magnetické čočky pro fokusování svazku do středu 
komory na proudu ve svazku. 
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6.4 Tryska s upraveným tvarem Wehneltova válce 
Cílem nového návrhu bylo dosažení menšího průměru svazku a snížení velikosti změny 

fokusačního proudu potřebného k zaostření svazku při změně velikosti emisního proudu. 
Předpětí Wehneltova válce, potřebné pro úplně zavření trysky a dosažení nulového 
emitovaného proudu, nesmělo překročit 1 kV, což je dáno možnostmi napájecích zdrojů. 
Obrázek trysky s modifikovaným tvarem Wehneltova válce je na obr. 6.26. Detail 
Wehneltova válce a katody je na obr. 6.27. Zobrazeny jsou ekvipotenciály -500 V až 
2000 V s krokem 500 V pro předpětí Wehneltova válce oproti katodě -600 V a urychlovací 
napětí 50 kV. V grafu na obr. 6.28 je vynesena závislost velikosti emisního proudu na 
předpětí Wehneltova válce. 

 
Obr. 6.26: Návrh trysky s novým tvarem Wehneltova válce 

 

 
 
Obr. 6.27: Detail Wehneltova válce. Zobrazeny jsou ekvipotenciály -500 V až 
2000 V s krokem 500 V pro předpětí Wehneltova válce oproti katodě -600 V a 
urychlovací napětí 50 kV. 
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Obr. 6.28: Závislost velikosti emisního proudu na předpětí Wehneltova válce. 

 
V grafu na obr. 6.29 je vynesena závislost vypočteného průměru fokusovaného svazku ve 

středu komory svářečky v závislosti na velikosti emisního proudu. Podle kritéria D4σ i dP50 
by průměr svazku měl být u nové trysky přibližně poloviční. 

 

 
 
Obr. 6.29: Závislost nejmenšího poloměru fokusovaného svazku na emisním proudu. 
 
Také velikost změny buzení fokusační magnetické čočky potřebná pro dosažení 

optimální stopy svazku v závislosti na proudu ve svazku je oproti původní trysce podstatně 
menší. V grafu na obr. 6.30 je uvedeno srovnání vypočtených hodnot s měřením 
vyhodnoceným podle kritéria D4σ. 
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Obr. 6.30: Závislost fokusačního proudu potřebného na dosažení minimální stopy 
svazku na velikosti proudu ve svazku. 

 
Teplota katody výrazně ovlivňuje její životnost. Proto jsem provedl výpočet minimální 

teploty katody potřebné pro dosažení emise limitované prostorovým nábojem v závislosti na 
požadovaném emisním proudu. Teplota katody byla určena z velikosti proudové hustoty ve 
středu katody. Výsledné srovnání pro obě trysky je uvedeno v grafu na obr. 6.31. Vyšší 
teploty žhavení u upravené trysky jsou zapříčiněny rovnějším tvarem Wehneltova válce bez 
zahloubení v okolí katody, díky němuž je ve středu katody vyšší elektrická intenzita, než je 
tomu v případě původního tvaru trysky. 

 

 
 

Obr. 6.31: Odhad minimální teploty katody v závislosti na požadovaném emisním 
proudu, potřebná pro dosažení režimu emise limitované prostorovým nábojem. 
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7 Závěr 
Numerické simulace hrají důležitou roli při návrhu a optimalizaci elektronově-optických 

prvků a soustav. Počítačový návrh optických prvků je levnější a rychlejší než jejich výroba a 
testování přímo v zařízení. Numerické simulace také poskytují zajímavé informace 
o trajektoriích a dalších parametrech svazku i v oblastech, jako je například oblast v blízkosti 
katody, kde není možné provádět přímá měření. 

Byl odladěn a otestován modul programu EOD určený pro výpočty svazků s vysokým 
vlivem prostorového náboje a emise limitované prostorovým nábojem. Dále byly vytvořeny 
pomocné programy pro vyhodnocení simulací, výpočet profilu proudové hustoty a 
vyhodnocování průměru svazku podle různých kritérií. Modul pro výpočty termoemisních 
trysek limitovaných prostorovým nábojem byl otestován na modelu trysky elektronové 
svářečky. Podařilo se dosáhnout uspokojivé shody vypočtených hodnot s hodnotami 
získanými experimentálně. Kromě vyhodnocení stávající konfigurace byl navržen nový tvar 
Wehneltova válce, který by měl napomoci zlepšit parametry výsledného svazku. Upravená 
tryska by měla umožnit dosáhnout menší průměr stopy fokusovaného svazku. Současně by se 
měl zmenšit rozsah buzení magnetické čočky, potřebný pro dosažení optimální velikosti stopy 
svazku pro různé proudy ve svazku. 
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