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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá problematikou čerpání v experimentální komory 

elektronového mikroskopu na průběh teploty plynu. 

V teoretické části je popsána mikroskopie obecně. Poté se práce zabývá konkrétně 

elektronovou mikroskopií s problematikou jejího vakuového systému, výpočetními 

programy a studií, ze které práce vychází. 

V praktické části jsou provedeny a vyhodnoceny simulace čerpání v experimentální 

komoře pomocí systému Ansys Fluent. 

 

 

 
KLÍČOVÁ SLOVA 

Elektronová mikroskopie, environmentální rastrovací elektronový mikroskop, Ansys 

Fluent, Experimentální komora, Teplota plynu 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The master‘s thesis is focused on issue of pumping in the experimental pumped chambre 

of an environmental scanning microcope. 

In the theoretical part, there are presented microscopy as science. Afterwards the thesis is 

focused on electron microscopy and its problem and vakuum system, computer program 

used for preparation of simulation and study that the experimental part is based on. 

The experimental part contains the results of gas flow in the differential pumped chambre. 

The problematics were solved by Ansys Fluent system. 
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UVOD 

 
Lidé již od pradávna rádi pozorovali okolní svět. V dnešní době již máme takové 

technologie a technické možnosti, které byly v minulosti nedostupné. To nás vede ke 

snaze hlouběji porozumět i struktuře různých předmětů. Nejprve k tomuto poznání 

sloužily optické mikroskopy, díky kterým jsme měli přiblížený obraz pozorovaného 

vzorku, dnes ale máme i mikroskopy elektronické, které nám poskytnou i informace o 

struktuře vzorku. 

Magisterské práce vychází ze studie doktora G. D. Danilata, která se zabývá 

diferenciálním čerpacím systémemy a taky kde on provedl analýzy proudění plynu v 

diferenciálně čerpané komoře pomocí statistické analýzy. 

Cílem diplomové práci je - my zabyvame problematikou čerpání diferenciálně 

čerpaných komor na průběh teploty plynu a taky způsoby nastavení vývěr pro různé 

režimy rychlosti čerpání. 

Na zacatku  je v práci popsán a obecně vysvětlen princip elektronové mikroskopie a 

charakteristické vlastnosti elektronového mikroskopu. Jelikož se práce zabývá komorou 

diferenciálního čerpání, je druhá kapitola zaměřena na Environmentální rastrovací  

elektronový  mikroskop,  ve  kterém  je  komora  umístěna. Následně je popsána studie 

Dr. Danilátose, na kterou daná práce navazuje a popsan článek velocity and ejector-jet 

assisted differential pumping ze studie Dr. Danilátosa (principu diferenciálního čerpání 

pomocí ejektoru). 

Ve další kapitole jsou základní informace týkající se systémů použitou při řešení 

problému. Jedná se o počítačové programe, které napomáhají při analýze a simulaci 

jednotlivých vlivů na charakter proudění. 

Pak je popsana experimentální komora ktera byla připravována na Ústavu 

elektrotechnologie ve spolupráci s UPT AVČR pro zmapování zmíněné oblasti 

diferenciálního čerpání v Environmentálním elektronovém mikroskopu.   

Poté jsou uvedeny základní cíle práce a zpracování výsledků. Výsledky jsou 

připraveny za použití programu Ansys Fluent, ve kterém jsou vytvořeny simulace 

proudění. 

 
 



1. ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE 

 
Slovo „mikroskopie“ je složenina řeckého slova „mikros a skopeo“, což v 

překladu znamená „malý a pozorovat“. Mikroskopie je vědní disciplína, která 

zahrnuje přípravu vzorku, obsluhu vzorku, pozorování vzorku a vyhodnocení získání 

dat. Mikroskopie nachází bohaté uplatnění v řadě odvětví jako je například v 

medicíně, kde se zabývá studiem mikroorganismů a tkání nebo též v průmyslu, kde 

slouží jako kontrola jakosti pájených spojům deponovaných  vrstev,  vývoj  a  výroba  

polovodičových  součástek, v neposlední řadě dostává mikroskopie úřednosti v 

diagnostice. 

Mikroskop je přístroj k pozorování předmětů nepatrných předmětů pod 

zorným polem. Mikroskopy dělíme podle způsobu zobrazení předmětu na optické a 

elektronové. 

Optický mikroskop využívá k zobrazování elektromagnetické vlnění ve 

viditelné oblasti.Typické hodnoty rozlišení se pohybují okolo 0,0002 mm. Optická 

soustava mikroskopu je tvořena čočkami – objektivem a okulárem. Tubus 

mechanicky spojuje objektiv a okulár. 

Elektronová mikroskopie umožňuje studium mikrostruktury zkoumaných 

objektů. Struktura je zkoumána pomocí elektronového svazku, který je fokusován 

magnetickým polem, nebo elektromagnetickým polem. Elektronovou mikroskopií je 

možné pozorovat povrch materiálu, jeho struktura a také je možné udělat jeho prvkovou 

analýzu. 

 

1.1 Historie elektronové mikroskopie 

 

K průlomu, který vedl k vynálezu elektronového mikroskopu došlo v roce 1897, 

kdy J.J Thompson objevil elektron. V roce 1925, pak došlo k dalšímu důležitému objevu, 

když Luis de Broglie tvrdil, že rychle letící částice mají nejen korpuskulární, ale i vlnový 

charakter jako např. viditelné světlo. Pro objevení elektronového mikroskopu bylo ale za 

potřebí mnoha dalších poznatků a objevů různých badatelů a vědců. 

První prototyp elektronového mikroskopu byl zkonstruován v roce 1931 inženýry 



Ruskomem a Knollomem na Vysoké škole technické v Berlíně. Komerční výroba 

transmisních elektronových mikroskopů byla zahájena o osm let později firmou Siemens 

a Halske, který garantovala rozlišovací schopnost mikroskopů na 10 nm. 

 

 

Obr.1 První mikroskop zkonstruovaný Knollem a Ruskou v roce 1930 

 

     1.2 Princip mikroskopu 

    Mikroskopy jsou obecně používány pro podrobné zkoumání struktury vzorku. 

Díky různým tipům mikroskopů můžeme zkoumat nejen povrch vzorku, ale i vnitřní 

strukturu vzorku. 

Mikroskopy dělíme na elektronové nebo optické podle tzv. mezní rozlišovací 

schopnosti, která je úměrná vlnové délce záření využíváné daným typem mikroskopu 

a je tedy jednou z hlavních charakteristik mikroskopů 

 

 



      1.3  Transmisní Elektronová Mikroskopie (TEM) 

 

Transmisní elektronová mikroskopie se nejvíce blíží mikroskopii světelné. Elektrony 

prosvítí celý vzorek najednou a obraz je pak pozorován na stínítku. TEM je schopen 

prosvítit celý vzorek najednou a obraz je pak pozorován na stínítku. Transmisní 

mikroskop je schopen zobrazit objekty o velikosti do 1nm bez tvarového zkreslení. 

Díky TEM lze zkoumat vnitřní strukturu materiálů (částic), určit jejich velikost i 

požadované definované průměry. 

Transmisní Elektronový mikroskop (TEM) se skládá z : 

 Tubus s elektrovou optikou 

 Vakuového systému 

 Elektroniky (napájení čoček, zdroj vysokého napetí pro zdroj elektronu) 

 Softwaru 

  

Obr.2 Konstrukce transmisního elektronového mikroskopu. 

 

 



Princip fungování TEM je obdobný jako u optického mikroskopu. Svazek 

urychlených elektronů je formován kondenzorovou čočkou (čočkami) na 

pozorovaný vzorek a po dopadu na fluorescenční stínítko mikroskopu je obraz 

viditelný okem. V případě potřeby je možné využít kameru pro vytvoření snímku 

zvětšené struktury. 

 

     1.4 Rastrovací Elektronová Mikroskopie (SEM) 

 

Rastrovací elektronový mikroskop (SEM) se především používá na pozorování a 

diagnostiku mikrostruktury pevných látek. U SEM je obraz tvořen tzv. řádkovým 

snímáním povrchu materiálu pomocí zaostřeného elektronového paprsku. SEM je 

schopen zobrazit částice o velikosti řádově jednotek nanometrů. SEM nám dále 

umožňuje např. získání materiálového kontrastu. Elektronová mikroskopie používá 

elektronový svazek poměrně značné energie, což vede k degradaci vlastních částic 

– může tedy docházet ke strukturním fázovým přechodům (krystalizace amorfních 

částic, rekrystalizace), k deformaci tvaru částic a k jejich tavení. 

 

Obr.3 Schématické znázornění činnosti a hlavních prvků SEM 



Rastrovací elektronový mikroskop (z anglického Scanning Electron Microscope) je využíván  

zejména ke  sledování struktur  pevných látek. Výhodou SEM  je  až stotisícinásobné zvětšení, 

rozlišovací schopnost až 15 nm a hloubka ostrosti až několik mm, nevýhodou je nutnost vakua. 

Ukázka použití SEM v praxi je uvedena Obr.4.   

Při zkoumání pomocí SEM dopadá na povrch vzorku tenký svazek elektronů, který  se díky 

vychylovací soustavě postupně posouvá na všechna místa vzorku. Následkem dopadu svazku 

elektronů s vysokou energií vznikají odražené, popř. emitované, elektrony z povrchu vzorku, 

které jsou využívány pro zobrazení požadované struktury na televizní obrazovce (monitoru). 

            

Obr.4.  Ukázka zobrazení předmětů pomocí SEM z měření autora v laboratoři předmětu 

Diagnostika a zkušebnictví FEKT VUT v Brně: a) hlava mouchy  b) oko mouchy. 

 

1.5 Charakteristické vlastnosti elektronového mikroskopu 

 

Charakteristické vlastnosti elektronových mikroskopů se měří za účelem stanovení výkonu 

mikroskopu. Mezi základní vlastnosti elektronových mikroskopů patří rozlišení, zvětšení a 

hloubka ostrosti. 

Tyto vlastnosti  závisí  na  množství  paprsků  zachytitelné  objektivem  v  závislosti  na indexu 

lomu prostředí mezi čočkou objektivu a pozorovaným objektem. 

 

 

 



2. Environmentální rastrovací elektronový mikroskop 
 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.4, rastrovací elektronové mikroskopy (SEM) jsou využívány 

zejména ke sledování struktur pevných látek při až stotisícinásobném zvětšení, nevýhodou 

SEM je nutnost vakua. Na povrch vzorku dopadá tenký svazek elektronů, který se postupně 

posouvá po vzorku. 

Z důvodu podmínky dodržení vysokého vakua je nutné, aby vzorek neobsahoval těkavé látky a 

zdroj elektronů – proto není možné SEM používat pro studium například biologických vzorků, 

nejrůznějších pěn, emulzí, roztoků a podobně, aniž by byl vzorek předem upraven 

(dehydratován, či  chemicky zafixován). Tento  postup  není  možné  použít  u všech typů 

vzorků, jelikož je díky úpravě změněna struktura. 

Při pozorování elektricky nevodivých vzorků se na jejich povrchu kumuluje záporný náboj, 

který deformuje elektrická pole v okolí a tím se snižuje kvalita zobrazených snímků, z tohoto 

důvodu je potřeba, aby byl material buď elektricky vodivý a nebo aby byl povrchově upraven 

vrstvou kovu na elektricky vodivý (používají se zlato, platina, palladium, chrom  a další)  

Environmentální rastrovací elektronový mikroskop (ESEM, z anglického Environmental 

Scanning Electron Microscope) vychází ze SEM, avšak jeho vakuové prostředí je odděleno od 

komory vzorku komorou diferenciálního čerpání a je tak možné zkoumat vzorky bez 

povrchových úprav vrstvou kovu. 

Díky komoře diferenciálního čerpání plynu spolu se systémem clon omezujících tlak je 

rozdílný tlak mezi komorou vzorku (až 4000 Pa) a prostorem zdroje elektronů (10-3 – 10-9 Pa, 

dle typu katody) možné udržet. 

S vysokým tlakem v komoře vzorku je také větší rozptyl primárních elektronů, jeho velikost  je  

závislá  na  tlaku  v  komoře,  pracovní  vzdálenosti  a  urychlovacím  napětí.     Při vysokému 

tlaku se primární elektrony mohou rozptýlit úplně (zatímco u vysokého vakua  k vychýlení 

téměř nedochází), naopak při určité hodnotě tlaku se dostatečná část elektronů drží ve svazku a 

zbylá část elektronů dopadá do okolí místa dopadu svazku. Dopad rozptýlených elektronů do 

okolních míst způsobuje šum, který sice kvalitu získaného signálu ovlivní, avšak stále lze 

získat velmi kvalitní snímky ve vysokém rozlišení. 

 



2.1 Vakuový systém ESEM 

 

Hlavním požadavkem na vakuovou soustavu ESEM je schopnost udržet rozdílné tlaky plynů v 

jednotlivých částech mikroskopu (mezi komorou vzorku a prostorem zdroje elektronů). K 

udržení rozdílných tlaků slouží systém clon omezujících tlak a komora diferenciálního čerpání 

plynu, které jsou umístěny mezi tubusem mikroskopu a komorou, ve které je umístěn vzorek 

(viz Obr. 5)  

Primární elektrony musejí od svého zdroje překonat rozdílné tlaky tak, aby se jejich dostatečná 

část udržela  ve  svazku  a  dostala  se  až  k  povrchu  vzorku.  Z  tohoto  důvodu se používají 

clony (na Obr. 5 Jako  C1  a  C2),  které  obsahují  malé  otvory  (s  průměrem 10 až 100 μm), 

omezující proudění plynů mezi komorami a zároveň tvoří jakýsi „průchod“ pro primární 

elektrony. 

Požadovaný tlak se získává pomocí jehlového ventilu (JV), který zajišťuje připouštění plynu 

do komory vzorku  (nejčastěji  bývá používán  dusík  nebo vodní pára)  až do doby,  než  dojde  

k ustálení rovnováhy mezi připouštěným plynem a  rotační vývěvou umístěnou v komoře 

diferenciálního čerpání. 

 

 

Obr. 5 Zjednodušené schéma vakuové soustavy ESEM. RV1, RV2, RV3 - rotační vývěvy; DV 

- difúzní vývěva; V1, V1´, V2, V3, V4 - vakuové ventily; JV - jehlový ventil; C1, C2 - tlak 

omezující clony. 

 

 



2.2 Rotační vývěva 

 

Rotační vývěvy  (RV)  jsou  používány  pro  vytváření  vakua  tak,  že  nasávají  plyn  z 

prostoru, ze kterého čerpají (například u  Obr. 5 čerpá rotační vývěva RV3 plyn z komory 

vzorku), uvnitř vývěvy se postupně zvyšuje tlak a jakmile je větší, než v prostoru výfuku, 

otevře se výfukový ventil a plyn je přetlačen do výfuku. 

U ESEM se používá rotační olejová vývěva (ROV), která je vhodná pro čerpání plynů od 1 do 

10 Pa. Olej zde slouží jako mazivo, těsnění mezer a napomáhá k lepšímu odvodu tepla, které 

ve vývěvě vzniká. ROV vynikají rychlostí čerpání plynu a svojí spolehlivostí, naopak 

nevýhodou je znečištění vakuového systému olejem. Řez dvoustupňovou rotační olejovou 

vývěvou je uveden na Obr. 6 (dvoustupňové a vícestupňové vývěvy se používají kvůli vyšší 

účinnosti čerpání). 

Kromě ROV existují také další typy rotačních vývěv, například Rootsova vývěva (používá se 

při požadavku velmi čistého vakua), Molekulární a Turbomolekulární vývěva (používají se pro 

čerpání plynu jako jednotlivých molekul). 

 

 

 

Obr. 6 Řez dvoustupňové rotační olejové vývěvy. 

 

 

 

 

 



2.3 Difúzní vývěva 

 

Difúzní vývěva (DV) se používá zároveň s RV (nejčastěji ROV), jelikož pro její funkci je 

nutné nejdříve vytvořit předvakuum (k vytvoření předvakua u ESEM slouží právě ROV)    a 

poté už je schopna vytvořit velmi vysoké vakuum. 

Jednotlivé části DV jsou uvedeny na Obr. 7. Varník je pomocí elektrického proudu ohříván a 

způsobuje odpařování pracovní kapaliny (dříve  se používala  rtuť,  v  dnešní době je využíván 

minerální, případně silikonový olej), páry oleje proudí směrem ke vstupu (sání)   a poté do 

komory. Čerpaný plyn se prolíná s párami oleje a dopadá na vnitřní stěny, které jsou 

ochlazovány vodou. Na stěně vývěvy kondenzují pouze páry plynu (zkapalňují se) a stékají 

zpět jako pracovní kapalina, zatímco plyn je odčerpán na výstup vývěvy. 

 

 

Obr. 7 Řez difúzní vývěvou [12]. 

 

2.4 Turbomolekulární vývěva 

 

Turbomolekulární vývěvy pracují na principu předávání hybnosti molekulám čerpaného plynu 

pomocí rychle se otáčejících lopatek rotoru. Vývěva obsahuje systém střídajících se lopatek 

statorových a rotorových kotoučů umístěných na společné hřídeli. Plyn se sacím ventilem 

nasaje do pracovní komory vývěvy, kde je transportován turbínami až k výfuku. Otáčky rotoru 

se pohybují okolo 1500 Hz (16 až 20k / min). Konstrukce turbomolekulární vývěvy je 

zobrazena na Obr. 8 



 

Obr. 8 Konstrukce turbomolekulární vývěvy. 

Turbomolekulární vývěva se používá pro čerpání plynu jako jeho jednotlivé molekuly pomocí 

rychle rotujících lopatek rotoru. Velkou výhodou turbomolekulárních vývěv je jejich schopnost 

vytvořit čisté vakuum až do tlaku 10-11 Pa, naopak nevýhodou je nutnost před čerpání, nebo 

například opotřebovávání ložisek či vibrace. 

 

 

Obr. 9 Řez turbomolekulární vývevou 

 

 



2.5 Iontová vývěva 

Iontová vývěva se skládá z anody, katody, permanentního magnetu a řídící jednotky. Anoda 

má tvar dutého válce, použitý materiál je nerezová ocel. Katoda je tvořena soustavou dvou 

titanových desek, v jejichž mezeře se nachází anoda. Titan slouží v iontové vývěvě jako 

odplyňovací materiál. Permanentní magnet vytváří magnetické pole shodně orientované s osou 

anody. Iontová vývěva je zobrazena na Obr. 9. 

Obr. 10 Iontová vývěva  

Za přítomnosti silného elektrického pole dochází k emisi elektronů z katody. Elektrony se 

pohybují po spirálovitých trajektoriích a naráží do molekul plynu uvnitř anody. Při srážce 

vznikají kladně nabité ionty (kationty). Kationty jsou urychleny elektrickým polem a 

přitahovány na katodu, odkud odprašují titanovou vrstvu. Vzniká aktivní vrstva schopná 

odplyňovat prostor. Výše popsaný čerpací efekt je závislý na druhu čerpaného plynu. Rychlost 

čerpání iontové vývěvy je ovlivněna počtem paralelně zapojených anod. 

Iontové vývěvy slouží k dosažení vysokého a ultravysokého vakua. Nevýhodou je nutnost před 

čerpání.  

 

3. Diferenciálne čerpaná komora 

 

Diferenciálně čerpaná komora (DK) je složena z horní a dolní části, tyto části jsou vakuově 

těsně spojeny. Z obrázku č. 11 vyplývá, že DK je propojena vakuově s tubusem a její objem se 

zvětšuje ve směru čerpaného plynu od PLA 1 k přírubě DK. Oblast optické osy v DK vymezují 

clony PLA2 a PLA1, tato oblast je kritická z hlediska velikosti tlaku plynu, jelikož právě zde 

prochází primární svazek elektronu přes DK. 



 

Obr. 11 Vlevo Řez spodní částí mikroskopu; vpravo Řez diferenciálne čerpanou komorou. 

 

Spodní část DK tvoří detektorová deska, která je ke komoře zatěsněna pomocí „τ“ kroužku. 

Tato deska má ve svém středu otvor, díky kterému mohou procházet primární elektrony do 

komory vzorku, pruměr otvoru v PLA 1 je 500 µm. Otvor pro pruchod elektronu musí být v 

optické ose s EREM, to zajištují mikrometrické šrouby. 

 

4. Srovnávací studie Danilatos 

 

Doktor  Gerasimos  D.  Danilatos  je   známý   svou   průkopnickou   prací   týkající  se 

environmentálních skenovacích mikroskopů,  které  se  věnuje  již  od  dob  svého  studia na 

Národní a Kapodistrické univerzitě v Athénách. Z Athén se přestěhoval do Austrálie, kde 

získal titul Ph.D. Je hlavním autorem více než šedesáti publikací v mezinárodních 

recenzovaných časopisech a získal deset patentů o různých aspektech ESEM. 

Kromě mnoha dalších článků publikoval také v časopise Micron článek o nových etapách 

návrhu pro prostředí skenovacích elektronových mikroskopů, který se zabývá použitím velmi 

malých a tenkých tlak omezujících otvorů (PLA – pressure limiting apertures) ve vakuu. 

Důvodem malých a tenkých otvorů je snaha, aby svazek elektronů nemusel překonávat velký 

plynný proud, ale naopak co nejmenší a beze ztrát. 

 

 



4.1 Principy studie PLA 

 

 

Za normálních okolností není pro obecně uznávaný průměr PLA 0,5 mm snadné dosáhnout 

hraničních mezí vakua a zároveň rozumné velikosti čerpadla. Dr. Danilatos zkoumal co 

nejlepší využití takto relativně velkého PLA1 se zavedením alternativních principů a použití 

čerpadel tak, aby zobrazovaná hodnota byla co nejblíže nule a zároveň,   aby bylo dosaženo 

minimální rychlosti úniku přes PLA2. 

V úvahu je brána osová symetrie proudů plynu podél osy elektronové optiky sloupce  v ESEM, 

zejména v oblasti mezi PLA1 a PLA2. Pole proudění plynu je uzavřeno hranicemi povrchů 

pevných látek a plynných ploch na pevný tlak a teplotu. Výstupní ohraničení mezi dvěma 

clonami může způsobit chybu menší než 5%. Chybu je možné snížit nastavením ohraničení. 

 

Obr. 12 Prutokové pole clony s geometrií roviny PLA 2 

V komoře, kde se nachází vzorek, je tlak 2000 Pa a teplota 293 K. Z těchto údaju vyplívá, že v 

komoře je hustota částic 4,94∙1023/m3, podmínky pro komoru jsou konstantní. Clona PLA 1 je 

od clony PLA 2 vzdálena 6,1 mm a průměr otvoru v PLA 1 je 0,2 mm. Plyn je odváděn z 

prostoru mezi clonami kanálkem o šířce e = 4 mm, tlak plynu v tomto kanálku se pohybuje 

kolem 40 Pa. V optimálním případě je mezi clonami PLA 1 a PLA 2 odsát veškerý plyn, který 

by stál v cestě svazku elektronů. Aby byl všechen plyn z komory odsát, za podmínky pruměru 

PLA 1 = 0,5 mm a tlaku v komore vzorku 2000 Pa je nutno použít rotační čerpadlo s čerpací 

rychlostí vyšší než 10∙l/𝑠1. 



4.2 Plochá geometrie PLA 2 

 

Popis vlastností hmotnostního toku plynu mezi dvěma clonami PLA je nápomocen k 

pochopení výsledku a určení návrhu, které jsou v článku učiněny. Na obrázku č.12  je barevně 

znázorněno rozložení hustoty plynu po pruchodu od PLA 1 do PLA 2 a odsávacího kanálku. 

Barevné spektrum sloužící k znázornění hustoty plynu v komoře začíná na nejnižší hodnotě 

0,0*1022/m3, tato hodnota má fialovou barvu a postupně přechází na nejvyšší červenou barvu, 

která označuje hodnotu 1,5*1022/m3.   

Dále je nutné definovat vzorec pro NND (Normalized Number Density): 

 

V prípadě že je zadána hustota materiálu 𝑝 lze použít vzorec: 

 

Z obrázku č.12 jsou hodnoty hustoty částic preneseny do grafu, který je znázorněn na obrázku 

č. 13. V grafu je uvedena závislost hustoty částic a teploty na axiální vzdálenosti PLA 1 a PLA 

2. Na krivce n lze pozorovat prudké klesání hustoty plynu po pruchodu clonou PLA 1, to z 

duvodu ucpání dýzy a nadzvukového proudu. Klesání se zastaví na svém minimu ve 

vzdálenosti 1,8 mm od clony PLA 1, dále od clony hustota začne stoupat až na svoji počáteční 

hodnotu. Po pruchodu plynu skrz clonou PLA 2 hustota opět klesá až k hodnotám vakua. 

Krivka T zobrazuje závislost teploty na vzdálenosti clon. Po pruchodu clonou PLA 1 prudce 

teplota plynu klesá a dochází k expanzi plynu. Po dosažení minimální teploty približně 90 °C 

se z duvodu postupného zpomalování teplota ohrívá. Po pruchodu plynu clonou PLA 2 teplota 

opět klesne. 

 



 

Obr. 13 Závislost hustoty částic na teplotě a vzdálenosti mezi clonami. 

 

Na obrázku č. 14 je znázorněn graf závislosti rychlosti a Machova čísla na vzdálenosti mezi 

PLA 1 a PLA 2.  Machovo číslo udává poměr lokální rychlosti plynu v porovnání s místní 

rychlostí zvuku v proudu pole a je funkcí místní teploty. Machovo číslo je dáno vztahem: 

 

Na obrázku 14 je znázorněno nadzvukové proudění, které vznikne po pruchodu plynu pres 

clonu PLA 1, maximální rychlost proudění je v oblasti Z = 1 mm dále pak rychlost klesá a v 

oblasti Z = 3 mm je rychlost již podzvuková. Za clonou PLA 2 se rychlost proudění stává opět 

nadzvukovou a s rostoucí vzdáleností od PLA 2 rychlost klesá. V první nadzvukové oblasti na 

krivce n v úrovni Z = 2–3 mm dochází ke kompresní rázové vlně, ta se nazývá Machuv disk. 

Dále následuje mírná komprese na stěně clony PLA 2. Tento experiment potvrzuje vzorec, 

který udává vzdálenost Machova disku 𝑧𝑀 od otvoru pri volné expanzi, rovnice vzorce je dána 

vztahem: 



 

 

Po dosazení do vzorce je výsledná hodnota 𝑧𝑀= 2,4 mm, tento výsledek odpovídá vzdálenosti, 

která je uvedena v grafu na obrázku č 14. Vzdálenost Machova disku má vliv na objem 

unikajícího plynu pres clonu PLA 2 a také má vliv na vznik rázových vln. 

 

Obr. 14 Závislost rychlosti a Machova čísla na vzdálenosti mezi clonami. 

 

Vzdálenost PLA 1 a PLA 2 má také vliv na tok plynu, bylo tak zjištěno pri experimentu 

definování variant vzdáleností mezi oběma clonami. Pri experimentu docházelo k ruznému 

nastavování vzdáleností mezi clonami a výsledek se porovnával s výchozím nastavením. 

Vzdálenost mezi clonami byla zmenšována po krocích po 1 mm, nejmenší možné vzdálenosti v 

experimentu byly stanoveny na hodnoty a = 1,1 mm a e = 1 mm, tyto hodnoty jsou zobrazeny 

na obrázku č.15. Ostatní podmínky zustali stejné jako u výchozí situace . 



 

Obr. 15 Použití kónické clony PLA 2 pro výchozí podmínky. 

Z výsledku experimentu bylo zjištěno, že rychlost plynu pronikajících pres clony PLA 2 je v 

začátcích nízká a roste velmi pozvolně, naopak pri krátké vzdálenosti se razantně zvyšuje, a to 

pri podmínkách, kdy je vzdálenost od clony PLA 1 menší než 1 až 2 mm. Pro tyto prípady 

zaniká funkčnost diferenciálně čerpané komory.  Z výsledku experimentu bylo zjištěno, že pro 

jednoduchou geometrii clony je optimální meziclonová vzdálenost těsně nad 2 mm, a to 

približně a = 2,1 mm. Bohužel tento výsledek neprinesl významný rozdíl mezi výchozím 

experimentem a experimentem s upravenou vzdáleností clon. Tato změna umožnila pouze 

použití menšího čerpadla s potrebnými otáčkami pro získání tlaku p1 = 20 Pa. Tato úprava 

pomohla k diferenciálnímu čerpání díky vlastnímu pusobení toku plynu, tudíž byla nazvána 

jako rychlostní príspěvek k diferenciálnímu čerpání (VADP – velocity assisted differential 

pumping). Tato úprava muže být považována jako první fáze na zlepšení konstrukce 

diferenciálně čerpané komory, která byla vytvorena pomocí článku pana Danilatosa. 

 

4.3 VADP (diferenciální čerpání s rychlostním príspěvkem)  

s kónickou úpravou) PLA 2 

 

Další zlepšení diferenciálně čerpané komory se týká změny tvaru clony PLA 2. Vylepšená 

clona byla navržena jako kuželovitá clona, jejíž otvor s menším pruměrem musí být umístěn do 

prostoru nadzvukového proudění plynu. Tento tvar clony brání vzniku kompresních vln, které 

vznikaly u ploché clony. Dále se zabrání narušení stredu toku, což znamená, že vnikající 

molekulární svazek, který prochází stredem trysky, by narušil primární svazek elektronu, z 



tohoto duvodu je nezbytné tento svazek formovat podél osy, avšak mimo ústí kužele. Na 

obrázku č. 16 je znázorněna upravená kónická clona PLA 2, která zamezuje vzniku silného 

molekulárního svazku ve stredu kuželu. 

 

Obr. 16 Použití kónické clony PLA 2 pro vhodné experimentálně zjištěné podmínky. 

Clona PLA 2 je umístěna v prvotní vzdálenosti 4 mm a vnitrní povrch kužele pokračuje na 

stejném poloměru 0,1 mm do vzdálenosti 4,2 mm. Tyto rozměry udávají válcovou plochu o 

poloměru 0,1 mm a výšce 0,2 mm. Experimentálně bylo zjištěno, že právě tato výška je ideální 

pro požadované počáteční podmínky. Následně bylo nutné zjistit, do jaké vzdálenosti je vhodné 

umístit clonu PLA 2 vuči PLA 1. Bylo zjištěno, že vhodná pozice pro umístění clony PLA 2 je 

ve vzdálenosti a = 2,1 mm, jak je vidět na obrázku č. 16. 

 

 

 Obr. 17 Graf počtu částic v závislosti na vzdálenosti od PLA 1, vlevo pro tlak p = 1000 Pa, 



vpravo pro tlak p = 2000 Pa. 

Podrobnějším nastavováním v této oblasti bylo dosaženo ještě lepších výsledku pro vzdálenost 

a = 2,5 mm. Tento experiment dokázal, že výrazný vliv na zlepšení má kónický tvar clony PLA 

2. 

 

4.4 Diferenciální čerpání s pomocí ejektoru 

 

V anglickém názvu pro diferenciální čerpání s pomocí ejektoru se používá zkratka EADP 

(Ejector Assisted Differential Pumping). Horní část PLA1 blízko kraje clony vytváří nízký bod 

(nízkou oblast) tlaku, což způsobuje tryska, která působí jako difúzní (odsávací) čerpadlo a 

unáší molekuly z přilehlé oblasti nízkého bodu tlaku. Přesměrováním proudění trysky s 

použitím přepážky je možné čerpací činnost proudu vytvořit pomocí oblasti s nízkou hustotou 

u vchodu PLA2 . 

Doktor Danilatos experimentálně testoval nejrůznější přepážky a geometrie pro odklonění  

proudu  PLA2.  Dnes  díky  metodě  DSMC  (Direct  Simulation  Monte  Carlo,    v překladu 

Přímá simulace metody Monte Carlo) je možné dosáhnout specifického aplikování principu 

proudového čerpadla tak, aby se napomohlo druhému stupni diferenciálního čerpání přes 

PLA2. 

Na Obr. 18 je znázorněno pole proudění s kuželovým PLA2 v blízkosti optimální polohy a ≈ 

2,6 mm, včetně přepážky (deflektoru), která je zavedena s hrotem ve vzdálenosti   z ≈ 1,4 mm. 

Detailní geometrie přepážky je rozhodující pro prezentovaný výsledek a pouze nepatrná změna 

geometrie může způsobit velké rozdíly (tloušťky částic, únikové rychosti přes PLA2). 

 



 

Obr. 18 Optimální tokové pole s kuželovou geometrií a přepážkou (systém EAPD). 

 

5 Rozptyl elektronů 

 

Požadavkem kladeným na enviromentální rastrovací elektronové mikroskopy je vytvoření 

takových podmínek pozorování, kdy většina primárních  elektronů zůstane  i po průchodu 

prostředí s vyšším tlakem v původní stopě. Nedodržení tohoto požadavku má za následek 

zhoršení rozlišovací schopnosti mikroskopu. 

V prostředí s vyšším tlakem plynu dochází k častým srážkám PE s molekulami plynu a přitom 

PE ztrácejí kinetickou energii a mění svou trajektorii. Důsledkem srážek je rozptyl primárního 

svazku. 

K rozptylu   primárního   svazku    dochází    zpravidla    ve    dvou    oblastech: v diferenciálně 

čerpané komoře a v komoře se vzorkem. Obě oblasti jsou navzájem odděleny tlak omezující 

clonou PLA1. 

Vzdálenost H mezi vzorkem a tlak omezující clonou PLA1 je nutné co nejvíce minimalizovat, 

protože na tomto úseku dochází k nejvýznamnějšímu rozptylu primárního svazku. Vzdálenost 

L mezi tlak omezujícími clonami PLA2 a PLA1 je pevně určena konstrukcí mikroskopu. 

Průchod primárního svazku oběma oblastmi je naznačen na Obr. 19 Úhly α a β charakterizují 

rozptyl primárního svazku v daných oblastech. 



 

Obr.19 Průchod primárního svazku diferenciálně čerpanou komorou a komorou se vzorkem. 

 

Při řešení problematiky rozptylu elektronů je využíván parametr M. Parametr    M popisuje 

průměrný počet srážek připadající na elektron pohybující se v plynném prostředí diferenciální 

komory: 

 

𝑀𝐿 = 𝜎𝑇 ∙ 𝑛𝐿 ∙ 𝐿  

 

, nebo v plynném prostředí komory vzorku: 

 

𝑀𝐻 = 𝜎𝑇 ∙ 𝑛𝐻 ∙ 𝐻  

 

, kde L (H) je délka letu elektronu, σT (σH) celkový záchytný průřez plynu a nL (nH) 

koncentrace molekul plynu. Koncentraci molekul plynu lze spočítat vztahem: 

 

𝑝𝐷(𝑉) 

𝑛𝐿(𝐻) = 𝑘∙𝑇 

 

 

, kde pD(V) je tlak plynu, k Boltzmannova konstanta a T absolutní teplota. 

Záchytný průřez plynu definuje prostor kolem částice plynu, v němž ocitne-li se elektron, 



dojde ke srážce. Záchytný průřez je závislý na druhu plynu a velikosti urychlovacího napětí. 

Závislost rozptylu na počtu interakcí elektronů primárního svazku šířících se plynným 

prostředím, je určována výše uvedeným průměrným počtem srážek připadajících  na   jeden   

elektron,   označovaným   M.   Podle   velikosti   parametru   M rozlišujeme celkem tři 

rozptylové režimy : 

 Režim minimálního rozptylu – 0 ≤ M ≤ 0,05. M = 0,05 vyjadřuje, že 5 % 

elektronů při průchodu prostředím s vyšším tlakem mělo kolizi. Tento režim je 

využíván v rastrovací elektronové mikroskopii. 

 Režim úplného rozptylu – 3 ˂ M. V tomto režimu dojde u více jak 95 % 

elektronů ke kolizi s atomy a molekulami plynu. Pro elektronovou mikroskopii je tento režim 

zcela nevyhovující. 

 Režim částečného rozptylu – 0,05 ˂ M ≤ 3. 

 

6 Ansys Fluent 

 

ANSYS Fluent je komplexní software využívaný pro CFD simulace. CFD (Computational 

Fluid Dynamics – Počítačová dynamika tekutin) simulace řeší problematiku proudění tekutin. 

ANSYS Fluent je využitelný v širokém spektru fyzikálních a chemických modelů úloh : 

 Laminární a turbulentní proudění 

 

 Nestlačitelné a stlačitelné tekutiny 

 

 Sdílení tepla konvekcí, kondukcí a radiací 

 

 Modelování od jednoduchých chemických reakcí až po heterogenní 

chemické reakce při spalování uhlí, plynů, olejů… 

 Vícefázové proudění se sdílením tepla a hmoty pro kombinace fází kapalina – plyn, 

tekutina – pevná fáze, dále interakce mezi tekutinou a pevnou fází 

 

Dostupné fyzikální modely a jejich kombinace dovolují řešit téměř všechny 

problémy v průmyslu: od proudění vzduchu přes křídla letadel ke spalování uhlí v pecích, 



od probublávaných kolon k simulaci toků na ropných plošinách, od toku krve cévami k 

simulacím chlazení elektronických součástek. V případě multifyzikálních simulací jsou 

výsledky jedné simulace použity jako vstupní data simulace druhé.  

ANSYS Fluent je rozšířený po celém světě. Společnosti využívají software k 

simulacím v návrhové a optimalizační fázi vývoje výrobku, nebo ke kontrole již 

navržených produktů. 

Čas, potřebný pro výpočet simulace, je možný zkrátit využitím paralelizace úloh na 

více procesorech nebo jádrech. Software umožňuje implementaci nových modelů, které 

jsou navrženy uživatelem. Interaktivní nastavení řešiče, vlastní řešení a vyhodnocování 

výsledků v programu ANSYS Fluent usnadňuje možnost kdykoli pozastavit výpočet, 

analyzovat výsledky, změnit nebo zkorigovat nastavení a pokračovat ve výpočtu . 

Platforma ANSYS Workbench je prostředí, které sdružuje široké spektrum 

pokročilých technologií použitých v simulačních programech od společnosti ANSYS. 

Platforma dovoluje sdílení dat a výsledků mezi simulačními programy a usnadňuje tak 

práci s multifyzikálními simulacemi . 

ANSYS DesignModeler je program, který se používá pro tvorbu a úpravu CAD modelů. 

ANSYS Meshing je program pro vytváření a modifikaci výpočetních sítí modelů. ANSYS 

CFD-Post je program pro zpracování a porovnání výsledků z CFD řešičů. Program obsahuje 

veškeré potřebné nástroje pro vizualizaci a analýzu výsledků dynamiky tekutin. Vizualizace 

je realizována formou kontur a vektorů. CFD-Post umožňuje tvorbu vyhodnocovacích šablon. 

Vyhodnocovací šablony se používají pro vyhodnocování stejných nebo obdobných úloh 

(obdobné úlohy se mohou lišit v geometrii modelu, hustotě výpočetní sítě, okrajových 

podmínkách atd.) . 

 

 

 

 

 

 

 



7 EXPERIMENTÁLNÍ KOMORA 

 

Na Ústavu elektrotechnologie ve spolupráci s UPT AVČR je 

připravována experimentální komora pro zmapování zmíněné oblasti 

diferenciálního čerpání v Environmentálním elektronovém mikroskopu.  

Tato komora se skládá z dvou komor oddělených malou clonkou, která tak 

simuluje stav vzniklý u diferenciálního čerpání. Tedy jde o stav, kdy 

v clonce vzniká kritické proudění, tzv. ucpání dýzy, za kterým vzniká 

nadzvukové proudění s oblastí sníženého tlaku zakončené některým z typu 

rázové vlny. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 20 Celkový pohled na experimentální diferenciálně čerpanou komoru 

 



Na obrázku č. 20 je celkový pohled na experimentální diferenciálně 

čerpanou komoru. Řez touto komorou je znázorněn na obrázku č. 21 a 

zvětšená část zkoumané oblasti je znázorněna na obrázkach č. 22 a č. 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr. 21 Řez experimentální diferenciálně čerpanou komorou 

 

 

 

 



 
Obr. 22 Pohled na zkoumanou oblast experimentálně diferenciálně čerpané komory. 

 

 

 

Obr. 23 Pohled na zkoumanou oblast experimentálně diferenciálně čerpané komory v 

řezu. 

 

 



Pomoci vyměnitelnou clony bude možné analyzovat různé tvary clon. 

Na Obr. 23  je znázorněn posuvný držák pro různé typy měřicího ústrojí a 

posuvná vyměnná sonda - sonda se pohybuje po vzorku řádek po řádku a 

na základě těchto sil mezi atomy vzorku a sondy vytváří počítač výsledný 

obraz. Komora je vybavena dvěma průzory.  

 

Na modelu budou měřeny tlakové a teplotní poměry na stěnách 

komory, rychlostní a teplotní profil v ose primárního svazku.  

Experimentální komora bude vybavena teplotními a tlakovými čidly, 

které budou schopny měřit malé diference a nízkých tlacích. 

Při čerpání komory vlivem velkého poklesu tlaku bude docházet podle 

rychlosti čerpání k různě velkému prudkému poklesu teploty, který by mohl 

dělat sondám problém. Proto bude v práci matematicko-fyzikálním 

modelem analyzován vliv rychlosti čerpání na výkyvy teplot v komoře 

vzorku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Cíle práce 

 
Cílem diplomové práci je problematika čerpání diferenciálně čerpaných komor na průběh 

teploty plynu a taky způsoby nastavení vývěr pro různé režimy rychlosti čerpání. 

Byly provedeny časově proměnné matematicko – fyzikální úlohy pro stanovení průběhu 

teplot během vlastního čerpání s dvěma ohledy: 

1. Průběh teploty v komorách během čerpání s ohledem na umístění tlakových a 

teplotních sond. 

2. Schopnost vývěvy vyčerpat dané komory na požadovaný poměr tlaků v komoře V1 

na 2000 Pa ku V2 na 40 Pa, který bude zkoumán. 

 

   V praktické části jsou provedeny a vyhodnoceny simulace čerpání v experimentální 

komoře pomocí systému Ansys Fluent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.1 Matematicko-fyzikální model 
 

Byl vytvořen 2D osově symetrický model čerpání experimentální komory. 

 

Obr. 24 2D model čerpání experimentální komory. 

 

Zadání: 

Objem komory V1 = 2813743.82 mm3 

Objem komory V2 = 896023.41 mm3 

Průměr clony oddělující obě komory d1 = 2 mm, 

Počáteční teplota T0 = 297.15 K 

Počáteční tlak Po = 101325 Pa 

Konvence přestupu tepla na stěnách = 25 W/m2K 

 

Na úvod budou použity výkony dvou typů vývěv, které jsou na ústavu k dispozici: 

-Rotační vývěva PFEIFFER DUO 65 M - Discharging velocity - Vp = 62 m3/hod. 

-Rotační vývěva Lavat - Discharging velocity - Vp = 25m3/hod. 

 

 

 

  

V1 – 

objem 

pod 

clonou 

V2 – objem nad clonou i s čerpací hadicí 

Poloměry 

Čerpání 

OSA symetrie 



9 Výsledky 

 

      Z následně uvedených výsledků je patrné, že při použití neregulovaného 

výkonu vývěvy PFEIFFER DUO 65 M bude v sice čase 7,1 s. tlak v komoře 

V1 velmi blízký hodnotě 2000 Pa, ale v komoře V2 bude ještě stále tlak 

přibližně 70 Pa. Tlak 40 Pa v komoře V2 bude docílen až v osmé sekundě, 

kdy však již v komoře vzorku tlak vlivem čerpání poklesne až na hodnotu 

1150 Pa. Byly provedeny pokusy s přičerpáváním vzduchu do komory V1, 

ale nebyly úspěšné. Regulace s připouštěním tedy nejsou řešením. 

     Analýzy použití vývěvy LAVAT při použití neregulovaného výkonu 

ukázaly, že v čase 7,2 s. bude tlak v komoře V1 velmi blízký hodnotě 2000 

Pa, ale v komoře V2 bude tlak přibližně 217 Pa. Tlak 40 Pa v komoře V2 

bude docílen až ve 24. sekundě, kdy však již v komoře vzorku tlak vlivem 

čerpání poklesne až na hodnotu 380 Pa. Použití vývěvy se slabším výkonem 

není řešení. 

     Dále jsme se zaměřili na použitý většího výkonu vývěvy. Jsou uvedeny 

dva výsledky zvyšování výkonu:  

1. Soustava vývěv s výkonem: 90,5 m3/h   

2. Soustava vývěv s výkonem: 113 m3/h. 

     Zvýšený výkon vývěvy na 90,5 m3/h se již blíží našemu požadovanému 

poměru, ale ještě má rezervu. V komoře V1 bude hodnota 2000 Pa v čase 6,9 

s, ale v komoře V2 bude tlak přibližně 48 Pa. Tlak 40 Pa v komoře V2 bude 

docílen až v čase 7,1 s., kdy však již v komoře vzorku tlak vlivem čerpání 

poklesne až na hodnotu 1920 Pa. Na základě výsledků jsme zanalyzovali 

výkon vývěvy 113 m3/h, který odpovídá našim požadavkům. Poměr tlaků 

2000 Pa v komoře V1 a 40 Pa v komoře V2 bude dosažen v čase 6,8 s. 

     Dalším faktorem, který byl analyzován, byl průběh teplot v komorách 

z důvodu plánovaných rozmístění teplotních a tlakových sond po stěnách 

komory a především v ose nadzvukového proudění. Tato osa o délce 100 mm 

je zobrazena na Obr. 27 

 



Typ čerpání Nejnižší teplota 

v komoře V1 [oC] 

Nejnižší teplota 

v komoře V2 [oC] 

Nejnižší teplota na 

ose [oC] 

PFEIFFER 

DUO 65 M 

-45 -70 -192 

LAVAT -45 -62 -178 

Výkon 90,5 

m3/h 

-43 -78 -208 

Výkon 113 m3/h -43 -85 -209 

Tab. 1 Výsledky nejnižších teplot 

 

     Výsledky ukazují, že zvolená varianta nejrychlejšího čerpání má 

očekávaný výrazný vliv na průběh teploty především v komoře V2 a na ose 

nadzvukového proudění. Je třeba v příslušných místech počítat s potřebou 

sond vhodných pro kryogenní režim. 

 

 

 

Rotační vývěva PFEIFFER DUO 65 M 
 

Discharging velocity Vp=62 m3h-1 

 

Obr. 25 Výsledky pro komoru V1 (PFEIFFER DUO 65 M) 
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     Na Obr. 25 vidíme průběh čerpání v komoře V1, kde dochází k průměrnému poklesu 

teploty plynu v celé komoře na teplotu -45 stupňů Celsia a pozvolnému poklesu tlaku do 

vakua během 8 sekund. 

 

Obr. 26 Výsledky pro komoru V2 (PFEIFFER DUO 65 M) 

 

     Na Obr. 26 vidíme průběh čerpání v komoře V2, kde dochází k průměrnému poklesu 

teploty plynu v celé komoře až na teplotu -70 stupňů Celsia a prudkému poklesu tlaku do 

vakua během necelé sekundy. 

 

 

Obr. 27 Osa nadzvukového proudění (PFEIFFER DUO 65 M) 
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Obr. 28 Graf vývoje nadzvukového proudění ovlivňující průběh teploty v daném proudu 

(PFEIFFER DUO 65 M) 

 

     V grafu na Obr. 28 a na následných obrázcích z jednotlivých časových 

sekvencích je pozorovatelný vývoj nadzvukového proudění ovlivňující 

průběh teploty v daném proudu. V první sekundě dochází k oblasti s 

prudkým poklesem teploty vznikající hned za clonou a v čase se posouvající 

postupně do vzdálenosti 10 mm od clony. Postupně od šesté sekundy vlivem 

ukončení gradientu tlaku, jak je patrné i z grafu průběhu tlaku (Obr. 25) 

dochází k ukončení kryogenních teplot.  

 

Obr. 29 čas 0.2 s. (PFEIFFER DUO 65 M) 
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Obr. 30 čas 2.7 s. (PFEIFFER DUO 65 M) 

 

 

 

 

Obr. 31 čas 4 s. (PFEIFFER DUO 65 M) 



 

Obr. 32 čas 6 s. (PFEIFFER DUO 65 M) 

 

 

Obr. 33 čas 8 s. (PFEIFFER DUO 65 M) 



 

Obr. 34 čas 10 s. (PFEIFFER DUO 65 M) 

 

 

 

Obr. 35 čas 15 s. (PFEIFFER DUO 65 M) 

  



Rotační vývěva LAVAT 

 
 Discharging velocity Vp=25 m3h-1 

 

Obr. 36 Výsledky pro komoru V1 (LAVAT) 

     Na Obr.36 vidíme průběh čerpání v komoře V1, kde dochází k průměrnému poklesu 

teploty plynu v celé komoře na teplotu -45 stupňů Celsia a pozvolnému poklesu tlaku do 

vakua během 9 sekund. 

 

Obr. 37 Výsledky pro komoru V2 (LAVAT) 
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     Na Obr.37 vidíme průběh čerpání v komoře V2, kde dochází k průměrnému poklesu 

teploty plynu v celé komoře až na teplotu -62 stupňů Celsia a oproti vývěvě PFEIFFER DUO 

65 M k méně prudkému poklesu tlaku do vakua během tří sekund. 

 

Obr. 38 Osa nadzvukového proudění (LAVAT) 

 

 

Obr. 39 Graf vývoje nadzvukového proudění ovlivňující průběh teploty v daném proudu 

(LAVAT) 

 

     V tomto případě v grafu na Obr.39 a na následných obrázcích 

z jednotlivých časových sekvencích je pozorovatelný vývoj nadzvukového 

proudění ovlivňující průběh teploty v daném proudu. V poloviny první 

sekundy dochází k oblasti s prudkým poklesem teploty vznikající hned za 
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clonou a v čase se posouvající postupně do vzdálenosti 8 mm od clony. 

Postupně od druhé sekundy vlivem ukončení gradientu tlaku, jak je patrné i 

z grafu průběhu tlaku dochází k ukončení kryogenních teplot. 

 

Obr. 40 čas 0.2 s. (LAVAT) 

 

 

 

Obr. 41 čas 0.6 s. (LAVAT) 

 

 

 

Obr. 42 čas 1 s. (LAVAT) 



 

 

Obr. 43 čas 2 s. (LAVAT) 

 

 

 

Obr. 44 čas 4 s. (LAVAT) 

 

 

 

Obr. 45 čas 6 s. (LAVAT) 

 

  



 

 

Obr. 46 čas 8 s. (LAVAT) 

 

 

 

Obr. 47 čas 10 s. (LAVAT) 

 

 



 

Obr. 48 čas 13 s. (LAVAT) 

 

 

 

 

Obr. 49 čas 15 s. (LAVAT) 

 

 

 

 



Soustava vývěv s výkonem: 90,5 m3/h 
 

 

Obr. 50 Výsledky pro komoru V1 (90,5 m3/h) 

 

     Na Obr.50 vidíme průběh čerpání v komoře V1, kde dochází k průměrnému poklesu 

teploty plynu v celé komoře na teplotu -43 stupňů Celsia a pozvolnému poklesu tlaku do 

vakua během 8 sekund. 

 

Obr. 51 Výsledky pro komoru V2 (90,5 m3/h) 
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     Na Obr. 51 vidíme průběh čerpání v komoře V2, kde dochází k velmi prudkému poklesu 

teploty plynu v celé komoře až na teplotu téměř -80 stupňů Celsia a prudkému poklesu tlaku 

do vakua během poloviny sekundy. 

 

 

Obr. 52 Osa nadzvukového proudění (90,5 m3/h) 

 

 

 

Obr. 53 Graf vývoje nadzvukového proudění ovlivňující průběh teploty v daném proudu 

(90,5 m3/h) 

 

     V grafu na Obr.53 a na následných obrázcích z jednotlivých časových 

sekvencích je pozorovatelný vývoj nadzvukového proudění ovlivňující 

průběh teploty v daném proudu. Až do šesté sekundy dochází k oblasti s 

prudkým poklesem teploty, které se postupně přesouvá se vzrůstající 
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rychlostí  od pozice pěti mm za clonou do vzdáenosti až 12 mm od kraje 

clony. Postupně od desáté sekundy vlivem ukončení gradientu tlaku, jak je 

patrné i z grafu průběhu tlaku dochází k ukončení kryogenních teplot. 

 

 

Obr. 54 čas 0.2 s. (90,5 m3/h) 

 

 

 

 

Obr. 55 čas 0.6 s. (90,5 m3/h) 

 

 

 



 

 

Obr. 56 čas 1 s. (90,5 m3/h) 

 

 

 

 

Obr. 57 čas 2 s. (90,5 m3/h) 



 

Obr. 58 čas 4 s. (90,5 m3/h) 

 

 

 

 

Obr. 59 čas 6 s. (90,5 m3/h) 

 

 

 



 

Obr. 60 čas 8 s. (90,5 m3/h) 

 

 

 

 

Obr. 61 čas 10 s. (90,5 m3/h) 

 



 

Obr. 62 čas 13 s. (90,5 m3/h) 

 

 

 

 

Obr. 63 čas 15 s. (90,5 m3/h) 

 

  



Soustava vývěv s výkonem: 113 m3/h 
 

 

Obr. 64 Výsledky pro komoru V1 (113 m3/h) 

     U daného režimu rychlosti čerpání 113 m3/h je z Obr.64 patrný velmi podobný průběh 

čerpání v komoře V1 jako v předchozím případě s výkonem 90,5 m3/h, kde dochází 

k průměrnému poklesu teploty plynu v celé komoře na teplotu -45 stupňů Celsia a pozvolnému 

poklesu tlaku do vakua během 8 sekund. 

 

Obr. 65 Výsledky pro komoru V2 (113 m3/h) 
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     Oproti stavu čerpání u komory V1 zde vlivem většího výkonu vývěvy na Obr. 65 vidíme u 

průběhu čerpání v komoře V2, že dochází k nejprudšímu poklesu teploty plynu ze všech 

zkoumaných případů v celé komoře až na teplotu -85 stupňů Celsia a prudkému poklesu tlaku 

do vakua během půl sekundy. 

 

 

Obr. 66 Osa nadzvukového proudění (113 m3/h) 

 

 

Obr. 67 Graf vývoje nadzvukového proudění ovlivňující průběh teploty v daném proudu 

(113 m3/h) 

 

     V grafu na Obr. 67 a na následných obrázcích z jednotlivých časových 

sekvencích je pozorovatelný vývoj nadzvukového proudění ovlivňující 

průběh teploty v daném proudu. U dané varianty je patrné pulsování 

nadzvukového proudu a tím i pulzaci kryogenních teplot. Zvláště v čase od 
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půlsekundy až do času 2 s, kdy kryogenní oblast zasahuje až do vzdálenosti 

100 mm.  

 

 

Obr. 68 čas 0.2 s. (113 m3/h) 

 

 

 

Obr. 69 čas 0.6 s. (113 m3/h) 

 



 

 

Obr. 70 čas 1 s. (113 m3/h) 

 

 

 

Obr. 71 čas 2 s. (113 m3/h) 

 

 



 

Obr. 72 čas 4 s. (113 m3/h) 

 

 

 

Obr. 73 čas 6 s. (113 m3/h) 

 

 



 

Obr. 74 čas 8 s. (113 m3/h) 

 

 

 

Obr. 75 čas 10 s. (113 m3/h) 

 

 



 

Obr. 76 čas 13 s. (113 m3/h) 

 

 

 

 

Obr. 77 čas 15 s. (113 m3/h) 

 

  



Závěr 

 

     V práci byl analyzován vliv rychlosti čerpání na průběh kryogenních 

teplot v čerpaných komorách experimentální komory pro výzkum 

nadzvukového proudění plynu v nízkých tlacích. Analýzy byly také 

zaměřeny na stanovení potřebného výkonu vývěr pro dosažení potřebného 

poměru tlaků v komorách, které jsou běžné při provozu Environmentálního 

rastrovacího elektronového mikroskopu mezi komorou vzorku a 

diferenciálně čerpanou komorou. 

      Bylo zanalyzováno, že vývěvy Pfeiffer a Lavat, kterou jsou k dispozici, 

v základním stavu nejsou schopny dosáhnout čerpáním stanoveného poměru. 

Pouze v kombinaci se zvýšeným výkonem je možné daného poměru tlaků 

dosáhnout. 

      Nevýhodou zvýšeného výkonu je, že v komoře V2 prudkým poklesem 

tlaku a vysokou rychlostí čerpání dochází k očekávanému nejvyššímu 

poklesu teploty jak v komoře, tak i ve zkoumané dráze nadzvukového 

proudění vznikajícího za clonou oddělující obě komory.   

      Výsledky analýz budou použity pro volbu teplotních a tlakových sond 

vhodných při zkoumání míst s kryogenním režimem vznikajícím při čerpání 

komor. 

 

 

 

  



PŘÍLOHA 

 

 

Čas [s] 

PFEIFFER  LAVAT 

Komora 1 Komora 2 Komora 1 Komora 2 

T [oC] 

Statický 

tlak [Pa] T [oC] 

Statický 

tlak [Pa] 

T [oC] Statický 

tlak [Pa] 

T [oC] Statický 

tlak [Pa] 

0 24 101325 24 101325 24 101325 24 101325 

0,1 18,59302 94831,21 -31,6751 46211,92 20,9 96411,5 0 73919,6 

0,2 12,61245 87703,75 -62,2663 22753,6 15 89512,2 -20,5 54609,1 

0,3 7,158009 81271,72 -67,8195 12841,02 9,2 82818,5 -36,5 41068 

0,4 2,172474 75445,45 -54,9852 8220,14 3,8 76753,9 -48,4 31449,5 

0,5 -2,38317 70152,58 -33,6111 5707,497 -1,14 71252,3 -56,4 24576,7 

0,6 -6,54425 65331,5 -14,7643 4161,038 -5,7 66252,5 -60,9 19623,4 

0,7 -10,3517 60928,05 -3,11004 3176,862 -9,8 61700,6 -62 16009,3 

0,8 -13,858 56894,02 2,900115 2556,625 -13,5 57548,3 -60,5 13327,4 

0,9 -17,1142 53189,87 5,965806 2163,164 -16,9 53752,9 -56,8 11295 

1 -20,1524 49785,89 7,639513 1902,382 -20 50276,6 -51,6 9718,2 

1,1 -23,0054 46649,9 8,690901 1717,924 -22,8 47087,3 -45,6 8465,5 

1,2 -25,6765 43773,26 9,463916 1577,057 -25,3 44156,7 -39,4 7447,9 

1,3 -28,2124 41113,99 10,15052 1463,179 -27,5 41459,5 -33,3 6606,2 

1,4 -30,6233 38652,43 10,79392 1365,982 -29,5 38971,9 -27,7 5900 

1,5 -32,9011 36374,11 11,3894 1279,982 -31,4 36671,5 -22,7 5301,1 

1,6 -35,0258 34266,7 11,91257 1202,337 -33 34538,8 -18,3 4789,3 

1,7 -36,8967 32361,19 12,30301 1129,62 -34,6 32557,7 -14,6 4349,3 

1,8 -38,5744 30596,74 12,65823 1064,707 -35,9 30716 -11,5 3968,6 

1,9 -40,0435 28956,28 12,93303 1006,079 -37,1 29004,1 -9 3637,4 

2 -41,2948 27430,54 13,1949 952,481 -38,1 27414,5 -7,2 3348,1 

2,1 -42,3339 26009,19 13,46509 903,0628 -38,8 25938,2 -6 3095,4 

2,2 -43,1687 24682,94 13,73401 857,0758 -39,2 24564,6 -5,1 2875,3 

2,3 -43,8082 23442,94 13,99956 814,1904 -39,4 23278,7 -4,2 2682,6 

2,4 -44,2629 22281,03 14,25948 774,0429 -39,5 22067,8 -3,1 2512,9 

2,5 -44,5469 21189,64 14,51892 736,4014 -39,6 20923,6 -1,6 2361,5 

2,6 -44,6752 20162,18 14,78487 700,9913 -39,9 19838,4 0,2 2223,3 

2,7 -44,6599 19193,84 15,06123 667,5645 -40,2 18809,1 2 2092,2 

2,8 -44,5113 18280,21 15,35855 635,978 -40,5 17835,7 3,5 1967 

2,9 -44,2365 17418,07 15,68062 605,9956 -40,8 16918,7 4,5 1851,3 

3 -43,8407 16604,25 16,02364 577,5114 -40,8 16054,8 5,3 1744,8 

3,1 -43,3259 15835,8 16,37272 550,4528 -40,8 15240,1 6 1647,6 

3,2 -42,6932 15109,7 16,7071 524,8089 -40,6 14470,4 6,8 1558 

3,3 -41,9383 14422,95 17,01326 500,5696 -40,4 13742,5 7,6 1475 

3,4 -41,0594 13772,56 17,29393 477,6921 -40,2 13053,9 8,5 1397,3 

3,5 -40,0587 13155,32 17,55762 456,1508 -40 12402,8 9,4 1324,2 

3,6 -38,9403 12569,03 17,80757 435,7746 -39,7 11787,5 10,3 1255,2 

3,7 -37,7174 12010,78 18,05228 416,5014 -39,5 11206,6 11,1 1190 



3,8 -36,4036 11478,2 18,28941 398,2041 -39,1 10658,2 11,9 1128,4 

3,9 -35,0138 10969,26 18,51987 380,7954 -38,7 10140,6 12,6 1070,4 

4 -33,5619 10482,27 18,74169 364,1841 -38,3 9652,02 13,2 1015,6 

4,1 -32,0609 10015,82 18,95407 348,301 -37,7 9191,1 13,9 964 

4,2 -30,5205 9568,746 19,1567 333,1094 -37 8756,6 14,5 915,3 

4,3 -28,9495 9139,919 19,34945 318,5399 -36,1 8347,8 15,1 869,4 

4,4 -27,3543 8728,516 19,53239 304,536 -35 7963,5 15,7 826,1 

4,5 -25,739 8333,734 19,70762 291,0455 -33,6 7602,2 16,2 785,2 

4,6 -24,1083 7954,85 19,88335 278,0183 -32 7261,2 16,8 746,6 

4,7 -22,468 7591,202 20,06932 265,4253 -30,2 6937,2 17,3 710,2 

4,8 -20,8233 7242,141 20,2726 253,2671 -28,3 6627,6 17,8 675,8 

4,9 -19,182 6906,968 20,49158 241,5488 -26,3 6330,3 18,2 643,1 

5 -17,5507 6585,135 20,71134 230,2667 -26,3 6044,3 18,6 612,1 

5,1 -15,9376 6276,141 20,92298 219,4186 -22,4 5768,8 19 582,6 

5,2 -14,3509 5979,496 21,12317 209,0059 -20,4 5503,8 19,3 554,5 

5,3 -12,7928 5694,953 21,31265 199,0044 -18,5 5348,8 19,6 527,7 

5,4 -11,2547 5422,41 21,49045 189,413 -16,6 5003,7 19,9 502,2 

5,5 -9,71205 5161,817 21,6579 180,228 -14,7 4768,3 20,2 477,9 

5,6 -8,14202 4913,013 21,81676 171,4448 -12,8 4542,2 20,4 454,6 

5,7 -6,66509 4666,131 21,94016 162,8744 -11 4324,9 20,6 432,2 

5,8 -5,46774 4402,289 22,02681 153,8722 -9,2 4116,2 20,9 411 

5,9 -4,26873 4143,089 22,14441 144,9295 -7,4 3916 21,1 390,5 

6 -3,00399 3898,158 22,26823 136,4142 -5,8 3723,8 21,3 371 

6,1 -1,71446 3666,972 22,39093 128,3432 -4,2 3539,5 21,6 352,3 

6,2 -0,4189 3449,175 22,51255 120,6995 -2,7 3362,9 21,8 334,4 

6,3 0,864489 3243,888 22,63048 113,4889 -1,2 3193,8 22 317,4 

6,4 2,129545 3050,628 22,73969 106,6849     

6,5 3,372546 2868,786 22,84712 100,2739     

6,6 4,589534 2697,738 22,94949 94,24314     

6,7 5,777052 2536,857 23,04455 88,58741     

6,8 6,937104 2385,748 23,13419 83,27442     

6,9 8,058197 2243,606 23,21817 78,29251     

7 9,141984 2110,039 23,29514 73,61691 7,2 2194,1 23,1 216,8 

7,1 10,18387 1984,539 23,36585 69,2295     

7,2 11,1808 1866,705 23,43315 65,1104     

7,3 12,12698 1756,068 23,49313 61,24917     

7,4 13,01888 1652,242 23,54766 57,6299     

7,5 13,85285 1554,816 23,59762 54,23948     

7,6 14,62692 1463,42 23,64274 51,06259     

7,7 15,34058 1377,7 23,68251 48,08719     

7,8 15,99541 1297,317 23,71837 45,29988     

7,9 16,59381 1221,926 23,75066 42,69128     

8 17,13892 1151,207 23,77925 40,25088 15,7 1190,5 24,2 115,4 

9 20,70416 647,9667 23,93858 23,12715 20,5 660,8 24,6 61,1 



10 22,25053 382,2811 23,98939 14,15415 22,7 379,4 24,8 33,1 

11 23,03444 237,3691 23,99873 9,232943 23,8 231,4 24,9 19 

12 23,44603 154,1187 23,99326 6,320844 24,3 150,1 25 11,5 

13 23,66808 104,9059 23,99068 4,50602 24,6 102,8 25 7,2 

14 23,80168 75,33188 23,99084 3,335904 24,8 74,7 25 4,8 

15 23,87565 57,20873 23,98965 2,523442 24,8 56,9 25 3,4 

 

as [s] 

Soustava vývěv s výkonem: 90,5 

m3/h Soustava vývěv s výkonem: 113 m3/h 

Komora 1 Komora 2 Komora 1 Komora 2 

T [oC] 

Statický 

tlak [Pa] T [oC] 

Statický 

tlak [Pa] T [oC] 

Statický 

tlak [Pa] T [oC] 

Statický 

tlak [Pa] 

0 24 101325 24 101325 24 101325 24 101325 

0,1 18,31144 94469,72 -50,8649 32752,49 18,18387 94312,92 -64,691 24924,37 

0,2 12,42193 87397,39 -77,3344 12661,79 12,31162 87257,79 -82,8155 8223,63 

0,3 7,064062 81015,2 -61,2978 6432,284 6,96876 80890,13 -48,5231 3955,266 

0,4 2,176499 75232,94 -27,4287 3858,732 2,094672 75120,4 -9,90864 2281,635 

0,5 -2,28271 69978,32 -3,96015 2539,85 -2,34385 69884,8 5,688471 1544,696 

0,6 -6,35054 65191,08 5,530952 1870,328 -6,36296 65141,14 9,758918 1232,312 

0,7 -10,0605 60826,33 8,794707 1533,986 -10,0098 60830,89 10,61208 1086,224 

0,8 -13,4464 56852,56 9,874535 1349,023 -13,3597 56884,46 10,56694 1001,166 

0,9 -16,589 53204,97 10,25906 1232,027 -16,3538 53352,36 10,40415 937,1908 

1 -19,5368 49839,91 10,43201 1145,552 -19,1612 50091,93 10,34025 883,5202 

1,1 -22,3161 46731,24 10,6138 1073,662 -21,8195 47066,41 10,39999 834,4704 

1,2 -24,8849 43900,48 10,84797 1008,045 -24,3473 44257,43 10,60134 788,1585 

1,3 -27,2773 41315,65 11,25716 948,1331 -26,7564 41648,53 10,92529 744,1433 

1,4 -29,5563 38918,33 11,72355 893,2701 -29,0491 39224,99 11,33015 702,4304 

1,5 -31,721 36689,96 12,18691 842,2402 -31,2224 36972,85 11,76761 663,0845 

1,6 -33,7518 34619,35 12,61359 794,7531 -33,2617 34880,29 12,18894 626,1988 

1,7 -35,6207 32695,67 12,9563 750,7265 -35,1488 32935,07 12,54987 591,8955 

1,8 -37,3007 30908,12 13,21571 710,0932 -36,8584 31127,35 12,83486 560,1696 

1,9 -38,7701 29246,85 13,43551 672,5956 -38,3675 29447,67 13,06976 530,895 

2 -40,0209 27702,24 13,6565 637,8779 -39,669 27884,39 13,29482 503,8748 

2,1 -41,0529 26264,87 13,88646 605,5217 -40,7558 26429,85 13,52525 478,721 

2,2 -41,8717 24925,09 14,12656 575,3174 -41,6279 25074,86 13,76636 455,2906 

2,3 -42,4849 23673,82 14,36685 547,0459 -42,2895 23811,34 14,01055 433,4034 

2,4 -42,9051 22502,6 14,60542 520,5542 -42,7471 22630,42 14,25597 412,9275 

2,5 -43,1503 21402,61 14,84255 495,6808 -43,0132 21524,12 14,50283 393,758 

2,6 -43,2375 20367,05 15,07913 472,327 -43,1042 20484,76 14,74923 375,7551 

2,7 -43,1865 19389,96 15,31626 450,2912 -43,0424 19504,94 14,99468 358,8285 

2,8 -43,0078 18466,94 15,56064 429,5291 -42,8484 18579,11 15,23876 342,85 

2,9 -42,7127 17594,25 15,81893 409,8716 -42,5398 17702,7 15,48309 327,7293 

3 -42,3044 16768,95 16,10084 391,2411 -42,1256 16872,25 15,73292 313,4285 

3,1 -41,7828 15988,88 16,40712 373,5389 -41,6116 16085,21 15,99559 299,8323 



3,2 -41,1507 15251,23 16,72789 356,7276 -40,9948 15339,59 16,27851 286,883 

3,3 -40,4079 14553,57 17,03956 340,8115 -40,2726 14633,65 16,58231 274,5217 

3,4 -39,5497 13893,1 17,32249 325,794 -39,4435 13965,37 16,89339 262,7238 

3,5 -38,5752 13266,99 17,57472 311,6482 -38,5057 13332,33 17,18994 251,4839 

3,6 -37,485 12672,54 17,80315 298,3161 -37,4586 12732,15 17,45471 240,7909 

3,7 -36,2891 12106,98 18,01464 285,695 -36,3051 12161,97 17,68949 230,6015 

3,8 -35,0006 11567,69 18,21559 273,6668 -35,0531 11619,11 17,90914 220,8365 

3,9 -33,6332 11052,53 18,40876 262,1138 -33,7121 11101,15 18,12844 211,4153 

4 -32,2023 10559,68 18,60151 250,951 -32,2983 10605,98 18,35886 202,2985 

4,1 -30,7225 10087,47 18,8054 240,1151 -31,1133 10076,56 18,55278 192,6633 

4,2 -29,2071 9634,77 19,03047 229,5779 -30,0559 9526,262 18,77412 182,2767 

4,3 -27,6648 9200,54 19,28401 219,3846 -28,876 9001,588 19,03842 172,5091 

4,4 -26,1018 8784,045 19,55403 209,5515 -27,5962 8502,666 19,31076 163,1966 

4,5 -24,5231 8384,407 19,82098 200,0931 -26,2418 8027,692 19,59416 154,346 

4,6 -22,9314 8000,99 20,07568 191,0102 -24,8172 7576,246 19,86659 145,9116 

4,7 -21,331 7633,177 20,31569 182,2937 -23,3282 7147,41 20,1332 137,8879 

4,8 -19,7267 7280,258 20,54112 173,9296 -21,7783 6740,291 20,39364 130,2573 

4,9 -18,2101 6931,382 20,7331 165,7549 -20,1763 6353,788 20,64249 123,0181 

5 -17,0049 6554,733 20,87053 156,996 -18,526 5987,269 20,87816 116,1399 

5,1 -15,8221 6180,073 21,04612 148,1611 -16,8369 5639,883 21,10202 109,6155 

5,2 -14,5515 5824,374 21,22257 139,8083 -15,1177 5310,896 21,31458 103,4329 

5,3 -13,2166 5487,228 21,40074 131,8695 -13,3769 4999,541 21,51542 97,57954 

5,4 -11,8292 5167,912 21,57408 124,3402 -11,617 4705,015 21,70409 92,04244 

5,5 -10,3885 4865,613 21,74244 117,198 -9,8347 4426,52 21,88105 86,80337 

5,6 -8,8891 4579,472 21,91015 110,4299 -8,02756 4163,198 22,04685 81,85147 

5,7 -7,33171 4308,686 22,06491 104,0248 -6,20197 3914,431 22,20232 77,17795 

5,8 -5,72802 4052,66 22,21235 97,96475 -4,37899 3679,701 22,35106 72,76294 

5,9 -4,10294 3810,904 22,35505 92,24007 -2,58678 3458,539 22,48912 68,59831 

6 -2,48468 3582,955 22,4891 86,83715 -0,85142 3250,441 22,62041 64,68059 

6,1 -0,89835 3368,306 22,61542 81,74387 0,809273 3054,838 22,74382 60,99883 

6,2 0,637971 3166,358 22,73433 76,95188 2,386437 2871,105 22,85729 57,54109 

6,3 2,114739 2976,504 22,84725 72,44368 3,878988 2698,588 22,96571 54,29355 

6,4 3,528971 2798,114 22,95186 68,20853 5,289472 2536,617 23,06403 51,24778 

6,5 4,879936 2630,515 23,0525 64,23477 6,624826 2384,672 23,15655 48,38947 

6,6 6,169904 2473,09 23,14456 60,50758 7,884945 2241,974 23,24159 45,71213 

6,7 7,40184 2325,284 23,22947 57,0119 9,076153 2108,051 23,31912 43,1988 

6,785 8,40378 2206,751 23,29673 54,20921 10,03625 2000,739 23,3825 41,18548 

6,8 8,576374 2186,489 23,30753 53,73054 10,20086 1982,404 23,39251 40,84099 

6,9 9,693934 2056,202 23,38058 50,65733 11,25827 1864,503 23,45924 38,63206 

7 10,75363 1933,903 23,44644 47,77911 12,24795 1753,887 23,51954 36,56243 

8 17,96768 1058,23 23,84086 27,32831 18,6271 962,9945 23,85689 21,78558 

9 21,03123 605,3192 23,95895 16,83998 21,31609 555,6304 23,95935 14,05987 

10 22,43486 360,1835 23,99538 11,00273 22,54169 330,7469 23,98973 9,514729 

11 23,11736 224,7507 23,99744 7,600468 23,19033 205,0159 23,99105 6,714836 



12 23,4837 146,5112 23,99079 5,451535 23,54033 133,6881 23,98373 4,849347 

13 23,69796 99,91311 23,98888 4,009115 23,73173 92,40683 23,98287 3,632929 

14 23,81843 72,33431 23,98493 2,995296 23,83708 67,77868 23,9826 2,783169 

15 23,88339 55,31354 23,98684 2,374358 23,89295 52,34993 23,98477 2,25183 
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