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Abstrakt: 

V práci bude nejprve popsána stručná problematika elektronové mikroskopie a následně v 

systému SolidWorks vymodelovány vybrané tři tvary komory diferenciálního čerpání, na 

kterých bude pomocí systému Cosmos FloWorks provedena analýza čerpání plynu pro 

vytvoření vakua. Výsledky analýzy budou podrobeny zhodnocení vzhledem k požadavku, aby 

v dráze primárního svazku elektronů byl co nejnižší tlak z důvodu zabránění jeho rozptylu. 

Abstract:  

The paper outlines fundamental issues of electron microscopy and models three selected 

shapes of the differential chamber using the SolidWorks system. The models are then 

analysed using Cosmos FloWorks with regard to vacuum pumping. The aim is to find a model 

with minimum pressure in the electron beam trajectory and hence the least dissipation. 

Klíčová slova:  

CAD, CAE, EREM.  
 

Keywords:  

CAD, CAE, EREM. 
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1 Úvod do problematiky 
 

Cílem práce je zanalyzovat a vybrat co nejoptimálnější tvar diferenciálně čerpané komory 

Enviromentálního rastrovacího mikroskopu AQUASEM II za pomoci programu SolidWorks 

a jeho modulu Cosmos FloWorks. Tento modul slouží jako nástroj k analýze proudění 

tekutin. 

 Diferenciálně čerpaná komora je samostatně čerpanou komorou na hodnotu tlaku cca 30 

Pa, sloužící jako mezičlánek oddělující prostředí velmi nízkého tlaku v tubusu (0,01 Pa) a 

prostředí vyššího tlaku (1500-2000 Pa) v komoře vzorku. Důvodem analýzy tvaru 

diferenciálně čerpané komory je, aby v dráze primárního svazku elektronů byl co nejnižší tlak 

plynu. Za nízkého tlaku dochází k minimalizování rozptylu elektronového svazku, který 

diferenciálně čerpanou komorou prochází. Průchod elektronového svazku za běžných 

tlakových podmínek není možný, protože srážky vznikající s molekulami plynu svazek zcela 

rozptýlý.  

Výhoda simulace spočívá, že ještě ve fázi vývoje mohou být odhaleny chyby a 

nedostatky, na které by se přišlo buď ve fázi montáže, nebo ve fázi zkoušek výrobku. Za 

pomoci simulace je možno ušetřit velké množství finančních prostředků, které by byly 

čerpány zbytečně na vývoj a následnou výrobu nefunkčních výrobků. 
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2 Mikroskopie 
Podstatou vzniku mikroskopie byla touha zkoumání vidět věci menší než ty, které mohl 

člověk vidět pouhým okem. Prvním krokem k tomu bylo zvládnutí techniky broušení čoček 

do brýlí italskými mnichy ve 14. století. Tato technika se rychle rozšířila po Evropě. Někteří 

optici začali upozorňovat, že pomocí dvou čoček lze vidět věci zvětšené. 

Zkoumání mikrosvěta začalo v 17. stoletím objevem optického mikroskopu. První 

kapitolu dějin mikroskopie psal holandský obchodník a vědec Antony van Leeuwenhoek, 

který sestavil velmi primitivní mikroskop. Koncem 17. století pomocí něj pozoroval krevní 

kapiláry a popsal jednobuněčné organismy. Při zkoumání živého světa nebyl optický 

mikroskop překonán až do 20. století. Teprve v roce 1931 na základě poznatků soudobé 

fyziky a předchozího zkoumání magnetického pole sestavil německý vědec Ernst Ruska se 

svým tehdejším učitelem Maxem Knollem první dvoučočkový elektronový mikroskop. 

Ruskův mikroskop nejprve dosahoval jen o málo větších zvětšení než mikroskop optický. V 

průběhu následujících let jej ale zdokonalil natolik, že dosáhl zvětšení třicetitisícového a v 

kombinaci s optickým mikroskopem i stotisícového, což bylo v této době zcela nevídané. Již 

před druhou světovou válkou elektronový mikroskop začala sériově vyrábět firma Siemens, 

což přispělo k jeho značnému rozšíření do laboratoří po celém světě. 

2.1 Elektronová mikroskopie 

Elektronový mikroskop (obr.2.1) je často uváděn, jako příklad typického vynálezu 20. 

století. Základním kamenem elektronové mikroskopie byl objev elektronu, který popsal J.J. 

Thompson v roce 1897. Objevení elektronu bylo v přímé souvislosti se studiem elektrických 

výbojů v Geisslerově trubici, známé už v polovině 19. století. Dalším krokem vedoucím k 

použití elektronů k zobrazení mikrosvěta byl poznatek, který v roce 1925 publikoval Luis de 

Broglie, že rychle letící částice mají nejen korpuskulární, ale i vlnový charakter jako např. 

viditelné světlo. Toto potvrdili nezávisle na sobě v roce 1927 Davisson s Germerem a 

Thompson s Reidem elektronovou difrakcí, která jasně demonstrovala vlnovou povahu 

elektronů. Důležitou roli na cestě k elektronovému mikroskopu sehrály práce H. Buscha, 

uveřejněné v roce 1926, které se zabývaly analogií ve vychylování paprsku elektronů pomocí 

magnetických polí solenoidů a světla skleněnou čočkou.  

Konkrétní představa o možnosti zkonstruovat transmisní elektronový mikroskop vznikla 

pravděpodobně o dva roky později na Vysoké škole technické v Berlíně v kolektivu vedeném 

Knollem a Ruskou. První mikroskop zkonstruoval tento tým na začátku třicátých let a v roce 

1932 se v článku Knolla a Rusky objevily první fotografie z elektronového mikroskopu a 

popis konstrukce elektromagnetické čočky. Úspěšnou komerční výrobu transmisních 
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elektronových mikroskopů zahájila v roce 1939 firma Siemens a Halske, která u svých 

přístrojů zaručovala rozlišovací schopnost 10 nm.  

 

Obr. 2.1 Funkční schéma elektronového mikroskopu 

2.2 Transmisní elektronová mikroskopie TEM 

Transmisní elektronový mikroskop v podstatě funguje jako světelný mikroskop, ale na 

rozdíl od něho využívá elektronů místo viditelného světla. 

Zdrojem záření je tenké wolframové vlákno ve tvaru písmene V, přímo žhavené na 

teplotu kolem 2800 K. Skleněné čočky jsou nahrazeny čočkami elektromagnetickými a pozici 

okuláru nahrazuje fluorescenční stínítko. Celá dráha elektronů od elektronového děla až po 

stínítko musí být ve vakuu z důvodů, že ve vzduchu by byly elektrony absorbovány a 

molekuly obsažené ve vzduchu mohou kontaminovat tubus a vzorek. Celý preparát musí být 

velmi tenký, aby jím mohly elektrony proniknout. TEM umožňuje pozorování preparátů do 
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tloušťky 100 nm při vysokém zvětšení a s velkou rozlišovací schopností. Výsledný obraz se 

pozoruje místo v projekční ploše na fluorescenčním stínítku, které v místě dopadu elektronů 

vyzařuje světlo. Dodatečné zvětšení obrazu lze dosáhnout přídatnou binokulární lupou.  

Dalším důležitým rozdílem mezi světelným a elektronovým mikroskopem je, že 

elektromagnetické čočky lze nastavit změnou proudu procházejícího cívkou. 

 Transmisní elektronový mikroskop (obr.2.2) se skládá ze čtyř hlavních částí: tubusu 

s elektronovou optikou, vakuového systému, elektroniky (napájení čoček pro zaostřování a 

vychylování elektronového paprsku, zdroj vysokého napětí pro zdroj elektronů) a softwaru. 

 

Obr. 2.2 JEOL JEM-1010 Transmisní Elektonová Mikroskopie 

2.3 Rastrovací elektronový mikroskop REM 

Cesta rastrovacího (skanovacího) elektronového mikroskopu na svět byla o něco 

složitější a pomalejší. V roce 1938 německý lékař Dr. Manfred Ardenne popsal teoreticky i 

prakticky princip rastrování u transmisního elektronového mikroskopu. V roce 1942 tři 

Američané D. Zworykin, Dr. Hiilier a Dr. Snijder prvně popsali skutečný REM s rozlišovací 

schopností 50 nm a zvětšením 8000x. Současné REM mohou mít rozlišovací schopnost 1 nm 

a zvětšení přes 400 000x. Vlastní skanovací elektronový mikroskop poprvé sestrojil americký 

vědec Zworikyn, který vynalezl fotonásobič a použil je k detekci sekundárních elektronů.  

Konstrukcí SEMu se v Anglii ve stejné době zabývala skupina vědců vedená 

C.W.Oatleyem a výsledky jejich práce byly použity k výrobě komerční verze firmou 

Cambridge Scientific Instruments v roce 1965. 

Vývoj a technologický pokrok dosažený od dob konstrukce prvních mikroskopů 

dokumentuje 3 MV transmisní elektronový mikroskop, který představuje nejvýkonnější 

nástroj pro pohled do mikrosvěta, který zatím člověk vytvořil. Tyto mikroskopy byly 

postaveny dva, jeden v Japonsku a jeden ve USA na konci osmdesátých let minulého století a 

díky jim lidé poprvé spatřili atom.  
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V bývalém Československu v šedesátých letech vznikla v Ústavu přístrojové techniky v 

Brně skupina vedená V. Drahošem a A. Delongem, která se zabývala konstrukcí 

elektronových mikroskopů. V současné době se po privatizaci Tesly v Brně vyrábí 

mikroskopy pro holandskou firmu Philips a ve firmách Delong Instruments a Tescan se 

kromě SEM vyrábí nejrůznější příslušenství k elektronovým mikroskopům. Kromě už 

zmíněných firem se výrobou a vývojem elektronových mikroskopů (obr.2.3) v současnosti 

zabývají firmy JEOL, LEO, Hitachi ,Weiss a FEI.  

 

 

Obr. 2.3 JEOL JSM-6300 Skenovací Elektronová Mikroskopie 

 

2.3.1 Princip rastrovacího elektronového mikroskopu 

Rastrovací elektronový mikroskop (obr.2.4) vytváří postupně zvětšeny obraz vzorku s 

využitím ostře fokusovaného svazku elektronů emitovaných ze žhavené katody a 

urychlovaných v elektronové trysce tvořené systémem katoda - Wehneltův válec - anoda. 
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Obr. 2.4 Schéma rastrovacího elektronového mikroskopu 

Elektrony jsou emitovány žhavenou wolframovou katodou, urychlovány v elektronové 

trysce a dále pomocí elektromagnetických čoček usměrňovány po povrchu pozorovaného 

vzorku a současně na stínítku přístroje. Vychylovací cívky řádkovacího systému umožňují, 

aby tento svazek bod po bodu a řádek po řádku systematicky scanoval vymezenou, většinou 

čtvercovou plošku, podobným způsobem, jaký se používá v televizní technice. Po dopadu na 

předmět dochází k jejich částečnému odrazu – rozptylu a dále k uvolnění fotonů a 

sekundárních elektronů, které po zesílení modulují jas původního elektronového svazku na 

monitoru a vytvářejí tak obraz. S pohybem primárního elektronového svazku je 

synchronizován pohyb elektronového svazku obrazovky mikroskopu. Kontrast na obrazovce 

se tedy vytváří jako výsledek rozdílné intenzity signálu v jednotlivých bodech dopadu 

primárního svazku a zvětšení je dáno poměrem strany obrazovky k délce úseku řádkovaného 

na povrchu vzorku. 

Excitační objem, představuje oblast pod povrchem preparátu, ve které dochází k brzdění 

primárních elektronů a vzniku jednotlivých signálů. Interakcí elektronů primárního svazku a 

atomy preparátu vzniká kolize elektronů. Tyto kolize mohou být elastické a neelastické. 

Elastické kolize, mají na svědomí vznik zpětně odražených elektronů. Při neelastických 

kolizích dochází k předávání energie primárních elektronů atomům vzorku a následně k 

uvolnění sekundárních a Augerových elektronů, rtg. záření a katodoluminiscenci. 
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Obr. 2.5 Druhy fyzikálních signálů vyvolaných dopadem primárního el. svazku 

Energie primárních elektronů, daná použitým urychlovacím napětím, ovlivňuje tvar 

excitačního objemu, který se s klesající hodnotou U stává mělčí a oblast, ze které se uvolňují 

sekundární elektrony, pak neodpovídá průměru svazku primárních elektronů. Zvětšení oblasti, 

ze které se uvolňují sekundární elektrony, má příčinu ve snížení rozlišovací schopnosti 

mikroskopu při poklesu urychlovacího napětí. Hloubku penetrace primárních elektronů 

ovlivňuje složení preparátu, je zřejmé, že preparát tvořený těžšími prvky bude produkovat 

více odražených elektronů než preparát tvořený lehkými prvky a hloubka průniku primárních 

elektronů bude menší. 

Pro zobrazení požadovaného stavu vzorku je nutné vybrat nejvhodnější signál, protože 

fokusovaný svazek primárních elektronů vyvolá v místě dopadu řadu signálů. K tomuto účelu 

se využívají sekundární elektrony. Jako sekundární elektrony se označují elektrony emitované 

z povrchu vzorku, které mají energii menší než 50eV. Od zpětně odražených elektronů se 

odlišují svojí nízkou energií a rychlostí. Produkce odražených elektronů, závisí na středním 

atomovém čísle vzorku. Sekundární elektrony nesou informace o topografii a o chemickém 

složení sledovaného vzorku. Místa s vyšším středním atomovým číslem se budou na 

obrazovce jevit jako světlé oblasti, naopak, oblasti tvořené lehkými prvky se budou jevit jako 

tmavá místa. Obraz v odražených elektronech je schopen odlišit oblasti s různým prvkovým 

složením. Poměr mezi velikostí obrazu na monitoru k velikosti snímané plochy na vzorku je 

zvětšení. Hodnota zvětšení se zvyšuje tím, že se zmenšuje velikost snímané plošky na 

preparátu. Záznam se provádí fotografováním obrazovky monitoru, vytvořením videozázna-

mu nebo uložením digitálního obrazu do paměti počítače. 

Prohlížení preparátu v rastrovacím elektronovém mikroskopu je často doprovázeno 

rušivými jevy. K nim patří především nabíjení povrchu preparátu, na který dopadají záporně 
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nabité primární elektrony, v případě, kdy není dostatečně elektricky vodivý. Důsledkem je 

odklon primárního svazku elektronů, které zahltí detektor sekundárních elektronů. Na 

obrazovce pak můžeme pozorovat v závislosti na intenzitě nabíjení bílé řádky až celkovou 

pulzaci obrazu. Protože biologické objekty ve vysokovakuovém SEM musíme stejně jako v 

případě TEM pozorovat vysušené, kdy nejsou elektricky vodivé, musí se před vlastním 

pozorováním potáhnout tenkou vrstvičkou kovu s dobrou elektrickou a tepelnou vodivostí. Ta 

zajistí odvod záporného náboje a tepla, ve které se přemění většina energie urychlených 

primárních elektronů. Velké teplo uvolňované primárními elektrony se projevuje kontaminací 

skanované oblasti, pohybem preparátu pod svazkem nebo přímo jeho poškozením, např. 

popraskáním. 

Za další negativní jev můžeme považovat tzv. hranový jev. Dopad primárního svazku na 

hranu zvětšuje oblast, ze které se mohou uvolnit sekundární elektrony, a v důsledku toho se 

zvyšuje signál z detektoru. Ve výsledném obraze se hrany zobrazují jako přesvícené oblasti, 

což neznamená, že jsou vyvýšené. Výhodným náklonem vzorku směrem k detektoru 

sekundárních elektronů můžeme v některých případech zesílit proud sekundárních elektronů, 

které dopadají na detektor. 

Kvalita obrazu záleží na řadě parametrů. Vyšší hodnoty urychlovacího napětí vedou k 

lepší rozlišovací schopnosti, ale mohou způsobit nabíjení, naopak nižší hodnoty snižuje 

rozlišovací schopnost, ale také snižuje nepříznivé nabíjecí jevy. Vhodný výběr pracovní 

vzdálenosti, kdy s rostoucí pracovní vzdáleností roste hloubka ostrosti. Malá hloubka ostrosti 

se doporučuje v případě málo členitých preparátů. K dalším parametrům patří korekce 

stigmatismu, výběr velikosti clony, nastavení jasu a kontrastu. Neméně důležitou roli hraje 

typ preparátu a způsob jeho přípravy. 

2.3.2 Elektronová tryska  

Složení elektronové trysky je stejné jako v TEM viz. obr.2.6. Trysku tvoří katoda 

emitující elektrony a anoda s kruhovým otvorem ve svém středu, která je přitahuje a dává jim 

dostatečné zrychlení na průlet tubusem mikroskopu. Vlákno katody je vystředěno do otvoru 

tzv. Wehneltova válce, který má záporné předpětí a díky jehož působení se okolo emitujícího 

hrotu katody vytvoří mrak elektronů. Následně jsou odsávány z otvoru Wehneltova válce 

k anodě. Elektrony, které mají správný směr, získají dostatečnou rychlost, aby jí prolétly do 

tubusu. Tímto způsobem je zajištěna dostatečná zásoba elektronů s přibližně stejnou počáteční 

energií. 
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Obr. 2.6 Schéma elektronové trysky TEM 

 

Rozdíly mezi TEM a REM jsou: 

 paprsek není statický jako v TEM: pomocí elektromagnetického pole rastrovacích 

cívek je paprsek vychylován tak, že přejíždí řádek po řádku po extrémně malé 

plošce na povrchu preparátu 

 urychlovací napětí je mnohem menší než v TEM, protože elektrony nemusí 

pronikat preparátem, v SEM má hodnoty v rozmezí 200 až 30000 V; 

 preparáty nepotřebuji složitou přípravu 

2.3.3 Jevy vznikající při dopadu elektronů na vzorek 

  Při dopadu elektronů na vzorek může nastat několik jevů: 

 některé elektrony jsou absorbovány v závislosti na tloušťce a složení vzorku 

 některé z dopadajících elektronů mohou být odraženy 

 elektrony, které dopadají na preparát, mohou způsobit rentgenové paprsky 
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 v některých případech mohou elektrony způsobit u preparátu emisi fotonů (nebo 

světla) 

 dopadající elektrony mohou také způsobit to, že vzorek sám emituje elektrony, 

takto emitované elektrony se nazývají sekundární elektrony 

Uvedené jevy spolu souvisejí a všechny jsou závislé na tvaru povrchu vzorku, atomovém 

čísle a chemickém stavu vzorku. Zpětně rozptýlené elektrony, sekundární elektrony a 

absorbované elektrony jsou využívány pro zobrazení povrchu vzorku.  

2.3.4 Detekce sekundárních a odražených elektronů 

Detektor sekundárních elektronů můžeme považovat za prostředníka mezi dějem, 

odehrávajícím se při interakci primárních elektronů s povrchem preparátu, při kterém dochází 

k uvolnění sekundárních elektronů, a obrazovkou mikroskopu, na kterou přenáší informace 

získané zachycením sekundárních elektronů o topografickém kontrastu preparátu. 

Detektor sekundárních elektronů by měl mít následující vlastnosti: 

 vysokou citlivost 

 široký dynamický rozsah 

 malou velikost 

 odolnost ke změnám tlaku, světlu a vzdušné vlhkosti 

 nízkou cenu a vysokou životnost 

 

Detektory sekundárních elektronů bývají v provedení scintilačním nebo polovodičovém. 

Scintilační detektory obsahují fluorescenční stínítko, na které dopadají elektrony. Po 

dopadu se emituje světlo. Výsledný světelný signál je zesílen a převeden na elektrický pomocí 

fotonásobiče. 

Polovodičové detektory využívající p-n přechodu nebo Schottkyho diodu. Fungují tak, že 

zesiluje slabý signál vytvořený elektrony dopadajícími na polovodičovou součástku. 

Elektrony přes uzemněný rezistor vytvářejí napětí. Tyto změny napětí mohou být zesíleny a 

výsledný signál může být použit pro vytvoření třetího typu obrazu na monitoru. 

2.3.5 Záznam obrazu a jeho zpracování 

Mikroskopy jsou vybaveny fotomonitorem s jemnějším zrněním na který je připojen 

fotoaparát (většinou 35 mm nebo Polaroid). Druhý monitor je určen pro obsluhu. 
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Nové mikroskopy se dodávají s digitálním záznamem obrazu. V tomto případě jde o 

přímý přenos obrazu v digitální podobě na obrazovku monitoru počítače a dále jeho uložení 

do obrazové paměti. Obraz je vytvářen řádek po řádku a zobrazen při použití TV frekvence, 

nedochází k blikání obrazu.  

Digitální obraz nabízí řadu možností ke zpracování. Na výsledném obrazu můžeme zvýšit 

kontrast, provést inverzi, mixovat obrázky, odečítat obraz jednoho detektoru od obrazu 

druhého detektoru. 

2.3.6 Vakuum 

K získání a udržení vakua slouží olejová difúzní vývěva nebo turbomolekulární vývěva. 

Rotační olejová vývěva se používá pro předběžné odčerpávání. Vakuová automatika 

kontroluje čerpání i zavzdušňování mikroskopu nebo jeho částí při výměně preparátu, katody 

nebo výměně clon. Tímto je celý systém chráněn proti chybám obsluhy. 

2.3.7 Příprava vzorku  

Základní kritéria, která musí vzorek splňovat, aby byl vhodný pro prohlížení 

v mikroskopu jsou: 

 na povrchu se nesmí vyskytovat cizorodé částice, např. prach 

 musí být stabilní ve vakuu 

 odolný proti bombardování elektrony 

 při expozici primárním elektronům by nemělo docházet k jeho nabíjení 

Bez jakékoliv úpravy může být vloženo do komory mnoho vzorků, např. různé 

mineralizované struktury, zuby, kosti, schránky rozsivek, ale i rostlinný materiál typu dřevo, 

pylová zrna. Pokud vzorky obsahují vodu, musí být z nich před prohlížením odstraněna. 

Výběr metody závisí na typu preparátu a informacích, které o něm chceme získat. Vodu 

odstraníme sušícím procesem, v některých případech můžeme použít vymražení. Nevodivé 

vzorky musíme povléci vodivou vrstvou, protože pří bombardování elektrony dochází k jejich 

nabíjení. Jako vodivou vrstvu používáme těžké prvky, které vykazují dobrou sekundární emisi 

např. zlato. 

2.4 EREM 

Environmentální rastrovací elektronový mikroskop (obr.2.7) se nejčastěji používá pro 

„problematické“ vzorky.  To jsou nevodivé nebo vodu obsahující vzorky, bavlněné tkaniny, 

kosmetické přípravky, biologické vzorky a jiné. Tyto vzorky nemusejí být na rozdíl od 
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klasického rastrovacího elektronového mikroskopu nijak preparovány či fixovány a díky tomu 

je studována jejich přirozená povrchová struktura bez poškození. 

Konstrukčně EREM vychází ze základu REM. Liší se pouze oddělením vakuového 

prostředí v tubusu mikroskopu od prostředí komory vzorku s vyšším tlakem pomocí komory 

diferenciálního čerpání – diferenciálně čerpané komory. 

 

 

Obr. 2.7 Environmentální rastrovací elektronový mikroskop Aquasem II 
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3 Proudění tekutin 

3.1 Úvod  

Proudění je pohyb tekutiny, při kterém se částice tekutiny pohybují svým neuspořádaným 

pohybem a zároveň se posouvají ve směru proudění. Kapalina mezi dvěma místy proudí 

tehdy, jestliže je mezi nimi rozdíl tlaků. Tekutina vždy proudí z místa vyššího tlaku do místa 

nižšího tlaku. Trajektorie jednotlivých částic proudící tekutiny znázorňujeme proudnicemi. 

Tečna sestrojená v určitém bodě k proudnici určuje směr rychlosti pohybující se částice 

tekutiny v tomto bodě. 

3.2 Dělení proudění 

Podle fyzikálních vlastností tekutiny lze provést rozdělení na: 

 proudění ideální kapaliny - proudění kapaliny, která je dokonale nestlačitelná a 

bez vnitřního tření, 

 proudění viskózní kapaliny - proudění při kterém je uvažováno vnitřní tření 

kapaliny, 

 proudění nestlačitelné kapaliny - tzn. hustota kapaliny je konstantní, 

 proudění stlačitelné kapaliny - hustota kapaliny se mění v závislosti na tlaku 

kapaliny. 

 

Podle závislosti veličin tekutiny na čase můžeme proudění rozdělit na: 

 ustálené stacionární proudění - veličiny kapaliny jsou v daném místě kapaliny na 

čase nezávislé, 

 neustálené nestacionární proudění - veličiny kapaliny jsou v daném místě 

kapaliny na čase závislé. 

 

Podle způsobu pohybu: 

Jakým způsobem se částice kapaliny při proudění pohybují lze provést dělení na: 

 potenciálové nevířivé proudění - při tomto pohybu konají částice kapaliny 

pouze posuvný pohyb, nerotují kolem své osy, 

Vířivé proudění – částice kapaliny provádějí posuvný pohyb a současně se otáčejí kolem 

své osy. 
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Proudění vazkých kapalin 

 laminární proudění – dráhy jednotlivých částic kapalin jsou při tomto proudění 

navzájem rovnoběžné. K pohybu částic dochází na vzájemně rovnoběžných 

vrstvách, 

 turbulentní proudění – částice přecházejí mezi různými vrstvami kapaliny a 

následně dochází k promíchávání jednotlivých vrstev kapaliny. 

3.3 Proudění skutečných tekutin 

Skutečné tekutiny, zejména kapaliny, se vyznačují větší či menší viskozitou, která 

ovlivňuje jejich proudění. Viskozita neboli vnitřní tření patří k disipativním silám. Její 

působení se projevuje snížením celkové energie kapaliny. 

Na obr.3.1 je znázorněn výtok kapaliny otvorem u dna nádrže vodorovnou trubicí.  

Za ideálního stavu by volná hladina kapaliny ve všech manometrických trubicích měla 

být ve stejné výši, samozřejmě níže, než volná hladina kapaliny v nádobě. Tento pokles, tzv. 

rychlostní výška vh je mírou dynamického tlaku dp , příslušejícího rychlosti proudění tekutiny 

trubicí. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Úbytek tlakové energie proudící viskózní kapalinou 

Platnost rovnice kontinuity musí být ve všech místech vodorovné trubice zachována, 

projevuje se podél trubice úbytek mechanické energie následkem viskozity proudící kapaliny 

postupným poklesem jejího statického tlaku dp . Výšku vh , která je mírou tohoto úbytku 

mechanické energie proudící viskózní kapaliny, označujeme jako ztracenou výšku. 

 

vh  

ph  

v
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3.4 Dělení proudění 

O typu proudění tekutiny v trubici nebo při obtékání pevných těles, zda se jedná o 

proudění laminární nebo turbulentní rozhoduje tzv. Reynoldsovo číslo: 

sRe
v d


                                                                               (1) 

Je to bezrozměrová veličina, kde d je charakteristický rozměr obtékaného tělesa, např. 

poloměr trubice nebo obtékané koule,   je hustota proudící tekutiny,  je součinitel 

její dynamické viskozity a sv  střední rychlost proudění – relativní rychlost tekutiny vůči 

obtékanému tělesu. Laminární proudění přechází v turbulentní při dosažení tzv. kritické 

hodnoty kRe  Reynoldsova čísla. 

Je-li těleso tak velké, že není možno studovat odpor na originálu (letadlo, raketoplán, loď, 

automobil), můžeme je studovat na modelech těchto těles. Výsledky získané pomocí modelu 

budou však podle teorie podobnosti srovnatelné s realitou pouze tehdy, provádí-li se měření 

při stejném Reynoldsově čísle.  

Kritická hodnota kritRe  pro potrubí kruhového průřezu je 2320. Při Re   kritRe  se v 

potrubí vyvine uspořádané laminární proudění, pohyb se děje ve vrstvách a částice tekutiny se 

nepohybují napříč průřezem. Je-li Re   kritRe , proudění je turbulentní. Při vyšších 

Reynoldsových číslech částice tekutiny konají neuspořádaný pohyb všemi možnými směry. 

Tento pohyb je nepravidelný, náhodný a připomíná pohyb molekul plynu, ale na rozdíl od 

molekul se částice tekutiny mohou rozpadat a ztrácet tak svou identitu. Pohyb částic kolmo ke 

stěně zvyšuje tok hybnosti ke stěně, a proto je pokles tlaku ve směru proudění mnohem větší 

než u laminárního proudění. Následkem promíchávání tekutiny jsou rozdíly rychlosti na 

různých místech průřezu mnohem menší než u laminárního proudění mimo oblast poblíž 

stěny. 

U turbulentního proudění bylo na základě experimentálních měření zjištěno, že na 

stěnách potrubí nebo obtékaného tělesa vzniká vrstva kapaliny s laminárním pohybem, tzv. 

laminární podvrstva, jejíž tloušťka je několik desetin milimetrů. Těsně za laminární 

podvrstvou je přechodová vrstva mezi laminární podvrstvou a turbulentním jádrem, které 

tvoří další oblast turbulentního proudu. 

3.5 Nestlačitelné a stlačitelné proudění 

Proudění skutečných kapalin může být klasifikováno jako nestlačitelné nebo stlačitelné 

proudění. V případě proudění tekutiny pro hodnocení stlačitelnosti použijeme Machovo číslo  
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M , definováno vztahem: 

c

v
M                                                                                 (2) 

kde v je rychlost tekutiny, c je rychlost zvuku.  

 Pro rychlost zvuku v ideálním plynu platí vztah: 

 RTc                                                                            (3) 

kde T je teplota plynu, R všeobecná plynová konstanta a κ je Poisonova konstanta 

udávající poměr měrných tepelných kapacit za stálého tlaku a stálého objemu, platí: 

 v

p

c

c


                                                                            (4) 

 Proudění považuje prakticky za nestlačitelné, když se neprojeví změna hustoty plynu 

na probíhající proudění, v případě že platí pro hodnotu Machova čísla vhodně volená 

nerovnost: 

  3,02,0 M                                                                        (5) 

 V případě splnění nerovnosti lze považovat i proudění plynu za proudění nestlačitelné 

tekutiny, tj. kapaliny. Hustota plynu ρ při výpočtu je považovaná za konstantní a určuje se 

z počátečních podmínek. 

 V případě nesplnění nerovnosti je proudění plynu považováno za proudění stlačitelné 

tekutiny. Hustota plynu ρ při výpočtu je proměnná a vyhovuje rovnici stavu ideálního plynu 

ve tvaru: 

  TRp                                                                      (6) 

 Proudění stlačitelné tekutiny může být klasifikováno jako podzvukové nebo 

nadzvukové proudění. Kritériem je hodnota Machova čísla M. Kritické proudění je dosaženo 

při  hodnotě Machova čísla Mkr = 1 . 

 V případě jednorozměrového proudění ideálního plynu v trubici proměnného 

průtočného průřezu A platí pro určovací veličiny stavu proudu tekutiny rychlost v, tlak p, 

hustotu ρ a teplotu T parametrické závislosti na Machově čísle M a Poisonově konstantě κ 
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 Při uvažovaném jednorozměrovém proudění v trubici proměnného průřezu definujeme 

následující tři charakteristické stavy proudění. 

Stav celkový (zbrzdění) v0 = 0, p0 , r0 , T0 ,  M0  = 0.  

Stav kritický vkr , pkr , rkr , Tkr ,  Mkr = 1 . 

Stav mezný   vm , pm = 0 , rm = 0, Tm = 0,  Mm = ∞ . 

 Z rozboru charakteristických stavů proudění vyplývají významné poměry 

charakteristických veličin ve stavu celkovém, kritickém a mezním: 
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 Z rozboru rovnic popisujících jednorozměrové proudění ideálního plynu v trubici 

proměnného průřezu vyplývají následující závěry. 
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Zvětšování průřezu v podkritické oblasti proudění (dA>0 a M<1) má za následek 

zpomalování proudu a jeho kompresy (dv<0, dp>0, dρ>0, dT>0). 

Zmenšování průřezu v podkritické oblasti proudění (dA>0 a M<1) má za následek 

zrychlování proudu a jeho expanzi (dv>0, dp<0, dρ<0, dT<0). 

Zvětšování průřezu v nadkritické oblasti proudění (dA>0 a M>1) má za následek 

zrychlování proudu a jeho expanzi (dv>0, dp<0, dρ<0, dT<0).  

Zmenšování průřezu v nadkritické oblasti proudění (dA<0 a M>1) má za následek 

zpomalování proudu a jeho kompresy (dv<0, dp>0, dρ>0, dT>0). 

Z výše uvedeného rozboru plyne důležitý závěr: „Zmenšování průtočného průřezu vede 

proudící plyn k jeho kritickému stavu, zatímco zvětšování průtočného průřezu proudící plyn 

od jeho kritického stavu oddaluje.“  

 K dosažení nadzvukového proudění v trubici proměnného průřezu je tedy třeba 

v podzvukovém proudu nejprve průřez trubice zmenšovat a po dosažení kritického stavu 

proudění začít průřez trubice poté zvětšovat, aby bylo dosaženo v trubici nadzvukového 

prouděni (tvarování Lavalovy dýzy, tj. konvergentní a divergentní dýza).  

 V případě konvergentní dýzy (pouze zužující trubice) lze na výstupu z dýzy dosáhnout 

snížení tlaku v proudu plynu pouze na hodnotu kritického tlaku. V případě, že dle okrajových 

podmínek je k disposici vyšší tlakový spád, nastává v oblasti za výstupem v minimálním 

průřezu trubice neřízená expanze v rozšiřujícím se paprsku proudu plynu z kritického tlaku na 

tlak okolního prostředí (plní se okrajová tlaková podmínka). 

 

3.6 Úvod do proudění plynů vakuovým prostředím 

 Ve vakuové technice často bývá za úkol navrhnout vakuové zařízení, které se běžně 

nevyrábí. Využijeme k tomu vývěvy, vakuové uzávěry, lapače par, průchodky, průzory a 

další. Pokud možno tak také použijeme i vakuové komory, popřípadě příruby. Vakuové 

potrubí musíme na základě optimálního výběru nejrůznějších elementů navrhnout samy. Vždy 

se snažíme, aby čerpání na požadované vakuum trvalo jen nezbytně krátkou dobu, neboť 

provoz čerpadel, odplyňovacích pecí, chlazení vodou a tekutými plyny představuje odběr 

drahé energie. Vývěvy se delším provozem zbytečně opotřebovávají, dochází ke 

znehodnocování olejů, těsnění a podobně. Pokud jde o výrobní zařízení, prodlužuje se 

výrobní proces, což se vše promítne do zvýšení výrobních nákladů a snížení hospodářské 

efektivnosti. Situace je podobná té, kterou známe z elektrotechniky. Například nabíjíme-li 

z určitého zdroje akumulátor, který s ním musí být spojen vodiči s nejmenším elektrickým 

odporem. Vývěva je spojena s vakuovou komorou potrubím, které klade rovněž odpor plynu 
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proudícímu do vývěvy, který musí být co nejmenší, aby bylo čerpání pokud možno co 

nejhospodárnější. Převrácená hodnota odporu potrubí je jeho vodivost, podobně jako 

v elektrotechnice, přesto jsou zde velké rozdíly. V elektrotechnice máme odpory činné a 

jalové, reaktance a impedance. Tyto mají kromě složky reálné i složku imaginární. Ve 

vakuové technice má odpor (vodivost) potrubí vždy jen složku reálnou, což je jednodušší. 

V elektrotechnice odpor vodičů 1. třídy nezávisí na napětí. Ve vakuové fyzice odpovídá rozdíl 

tlaku elektrickému napětí, ale odpor potrubí je závislý na tlaku, respektive střední volné dráze 

molekul proudícího plynu, což představuje značnou komplikaci. Proto se v dalším musíme 

zabývat odpory (vodivostmi) potrubí a definovat proud plynu. 

 

3.7 Ohmův zákon upravený pro proudění plynů 

Proud plynů by se dal stanovit vážením, pokud bychom čerpaly jakýkoliv plyn 

z hermeticky uzavřené nádoby, ta by se stávala lehčí o vyčerpanou hmotnost plynu. Jestliže 

by jí ubývalo stále stejně při konstantní teplotě, mohli bychom definovat hmotnostní proud 

plynů: 

 

t

m
qm                                                                       (16) 

 

Kde m (kg) je hmotnost plynu, která protekla za dobu t (s). Vakuové aparatury jsou však 

velmi těžké na srovnání s hmotností vyčerpaného plynu, zejména za velmi nízkých tlaků, 

takže přímé vážení úbytku hmotnosti plynů je vyloučeno. Toho si byli vědomi již nestoři 

vakuové fyziky, kteří zavedli objemový proud plynu: 

 

t

pV
q                                                                         (17) 

Ten je definován prošlým objemem V( ) při tlaku p(Pa) za čas t(s) při T=konst. 

Používá se také jednotka  (paskal litr za sekundu). Tato jednotka je  krát menší než 

hlavní jednotka. 

3m
1Pafs 310

 

V elektrotechnice Ohmův zákon pro vodiče s elektronovou vodivostí zní: 

I

U
R                                                                            (18) 
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Činný odpor R ( )je stálý a je dán poměrem napětí U (V) a proudu I (A). Převrácená 

hodnota odporu je vodivost G (S) 

 

U

I

R
G 

1
                                                                             (19) 

Ve vakuové fyzice označíme odpor potrubí Z, vodivost C, pro proud plynu zavedeme q a 

místo elektrické napětí, jež je rozdílem potenciálů, zavedeme rozdíl tlaků plynu před a za 

trubicí p1-p2, při čemž musí být vždy p1>p2 , aby proud plynu nevyšel záporný. Poté 

můžeme k výpočtům při proudění plynů trubicemi použít upravený Ohmův zákon. 

 

q

pp
Z 21                                                                                 (20) 

 

Takže vodivost C je 

 

21

1

pp

q

Z
C


                                                                        (21) 
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4 Využitý software 

4.1 SolidWorks 

SolidWorks je parametrický 3D modelář nabízející výkonné objemové i plošné 

modelování postavené na jádře Parasolid®, byl vytvořený přímo pro Windows (Vista, XP, 

2000, NT příp. Windows ME), tzn. využívá všech dostupných procedur systému. Otevřená 

architektura umožňuje rozšiřovat program o další funkce s využitím např. Visual Basicu. Plně 

podporuje komunikaci prostřednictvím standardu Microsoftu OLE 2. Vzhledem ke 

komunikačním technologiím Windows (datové sítě, Internet) slouží SolidWorks i jako 

komunikační nástroj: konstruktér pracuje na sestavě, jejíž části mohou být na různých místech 

světa. Modelování založené na jádře Parasolid® nabízí výkonné objemové i plošné 

modelování s neomezeně rozsáhlými sestavami a automatické generování výrobních výkresů.  

       Mezi výhody můžeme počítat:  

 komplexní řešení pro strojírenský sektor, díky mnoha pokročilým a výkonným 

nástrojům proniká i do 3D design, hi-tech, architektury, projekce, kreslení ve 3D, 

  intuitivní, snadné a vizuálně přehledné ovládání postavené na Windows, 

  100% asociativita mezi díly, sestavami a výkresy - všechna data jsou vždy správná a 

aktuální, 

  speciální technologie pro práci s velkými sestavami a zejména pro generování 

výkresů velkých sestav, 

  standardně velice vysoký výkon i na běžném hardware - pro SolidWorks není potřeba 

pracovní stanice, 

  výhodné licenční politika, 

  kompletní česká lokalizace. 

 

SolidWorks obsahuje zdarma integrované překladače pro všechny současné standardní 

formáty používané v oblasti CAD: CGR (CATIA® graphics), HCG (CATIA highly 

compressed graphics), Pro/ENGINEER®, IPT (Autodesk Inventor®), Mechanical Desktop®, 

Unigraphics®, PAR (SolidEdge®), CADKEY®, IGES, STEP, Parasolid®, SAT (ACIS®), 

VDA-FS, VRML, STL, DWG, DXF™, TIFF, JPG, PDF, Viewpoint, RealityWave, HSF 

(Hoops). Modul pro inteligentní import (FeatureWorks) modelům přiděluje prvky, parametry 

a historii. Výkresy ve formátu AutoCAD se v SolidWorks využívají přímo včetně hladin, 
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barev a typů čar. Stejně tak lze na výkresech SolidWorks bez převodu pokračovat v 

AutoCADu. Z Pro/ENGINEERa se načítají modely a sestavy s historií a všemi parametry. 

SolidWorks nabízí pro zvýšení efektivity práce a zvýšení záběru působnosti celou 

škálu rozšiřujících modulů, nadstaveb a aplikací z nejrůznějších oborů. Rozšiřující moduly 

jsou dostupné v balíčcích Office Profesional a Office Premium, některé se dají dokoupit 

samostatně nebo se jedná o samostatně prodejné aplikace třetích stran. A některé jsou zcela 

zdarma.  

4.2 Cosmos FloWorks 

Program je vhodný pro analýzu proudění plynů, kapalin nebo přenos tepla. Je plně 

integrovaný do SolidWorks ideální nástroj pro konstruktéry a výpočtáře, kteří potřebují 

analýzu proudění, ale nejsou odborníky na simulace tekutin. Obsahuje plně transparentní 

tělesa pro řešení problémů tepelného záření, automatické rozeznávání vnitřního objemu 

kapalin jako výchozí podmínky pro použití s více kapalinami a podmínky pořadí jako 

parametry v cílových srovnáních. Mimo to zahrnuje sledování částic, 3D vizualizaci profilu, 

přehled pro diagramy průřezů, plně vyvinuté rychlostní profily pro přítoky a automatické 

vytváření systému souřadnic pro definování víření na přítoku. Dále umožňuje optimalizaci 

určitých typů buněk v celé výpočtové doméně a extrakci dat zasíťování z výsledného souboru. 

Cosmos FloWorks je možné využít v celé řadě aplikací, neboť se při jeho tvorbě kladl důraz 

na vysokou flexibilitu. Zároveň úzká provázanost s CAD, snadné ovládání a rychlá 

automatická generace výpočetní sítě umožňují operativní změny geometrie modelu a ověření 

jejich vlivu na provoz zařízení. 

Možnosti programu: 

 Nestlačitelné a stlačitelné, podzvukové i nadzvukové proudění kapalin a plynů.  

 Laminární a turbulentní proudění podle modelu.  

 Vnitřní a vnější proudění.  

 Přenos tepla kondukcí, konvekcí (přirozená, nucená) a radiací.  

 Stacionární a nestacionární proudění.  

 Zahrnutí drsnosti stěn.  

 Nahrazení části modelů porézními médii.  

 Model rotace MRF.  

 Nenewtonovské kapaliny jako je např. krev nebo pasta.  
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 Zooming – detailní výpočet vybrané části s okrajovými podmínkami určenými 

výpočtem na zjednodušeném komplexním modelu.  

Ukázka prostředí Cosmos FloWorks s otevřeným projektem diferenciálně čerpané 

komory obr.4.1. 

 

 

Obr. 4.1 Ukázka prostředí Cosmos FloWorks 

 

 

 

 

Ukázka grafického výsledku průběhu tlaku v diferenciálně 
čerpané komoře. 

Prostředí CosmosFloWorks 
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5 Popis projektu 
V této kapitole je popsána problematika čerpání plynů v diferenciálně čerpané komoře a 

popis variant tvarů této komory. Na základě předchozích zkušeností s touto problematikou 

byly navrženy tři základní tvary diferenciálně čerpané komory, ze kterých je vybírána 

optimální varianta.   

5.1 Diferenciálně čerpaná komora 

V diferenciálně čerpané komoře (obr.5.1) se zabýváme analýzou tlakových podmínek. 

Elektronový svazek nemůže procházet plynným prostředím, protože srážky s molekulami 

vzduchu svazek elektronů rozptylují. Tento rozptyl má za následek zvětšení průměru stopy 

primárního elektronového svazku, což se projevuje zhoršením kvality signálu a konečným 

důsledkem může být zhoršení kvalitativních schopnosti mikroskopu. Požadavkem na 

konstrukci diferenciálně čerpané komory je, aby v dráze letících primárních elektronů byl co 

nejnižší tlak plynu a tím docházelo k eliminaci srážek s molekulami vzduchu.  

 

 

Obr. 5.1 Řez mikroskopem  AQUASEM 
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Obr. 5.2 Dráha primárního svazku elektronů v mikroskopu AQUASEM 

 

Na obrázku (obr.5.2)  je proveden řez mikroskopem vedený přes tubus, diferenciálně 

čerpanou komoru a komoru vzorku. Červeně je označena dráha primárního svazku elektronů. 

Svazek vychází z tubusu, prochází diferenciálně čerpanou komorou, vstupuje do komory 

vzorku, kde končí na vzorku umístěném na stolku. 

Diferenciálně čerpaná komora je tedy samostatně čerpanou komorou na tlak cca 30 Pa, 

sloužící jako mezičlánek oddělující prostředí velmi nízkého tlaku v tubusu (0,01 Pa) a 

prostředí vyššího tlaku (1500-2000 Pa) v komoře vzorku. 
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5.2 Varianty diferenciálně čerpané komory 

Jak již bylo uvedeno, problémem je, že elektronový svazek nemůže procházet plynným 

prostředím, neboť srážky s molekulami vzduchu svazek rozptylují. Proto se hledá optimální 

varianta tvaru diferenciálně čerpané komory. Hlavním kritériem je minimální velikost tlaku 

plynu v oblasti optické osy mikroskopu, tedy v okolí kde prochází svazek primárních 

elektronů obrázek  (obr.5.2). Tento prostor je stejný u všech variant, liší se pouze tvar a 

způsob čerpání. Na základě zkušeností s touto problematikou byly navrženy tři tvary 

diferenciální komory, ze kterých se vybírá optimální tvar. 

Varianta číslo 1 – uzavřená varianta 

V této variantě (obr.5.3) je plyn z prostoru pro průchod primárního elektronového svazku 

diferenciálně čerpanou komoru čerpán jednosměrně a dále odváděn vymezeným prostorem 

mezi objektivem mikroskopu a diferenciálně čerpanou komorou. Vymezený prostor pro 

odvádění plynu je v této variantě realizován tak, aby plyn odcházel po nejkratší možné dráze 

směrem k rotační vývěvě. 

 

                           Obr. 5.3 Uzavřená varianta komory 

 

Varianta číslo 2 – otevřená varianta 

V této variantě (obr.5.4)  je plyn z prostoru pro průchod primárního elektronového svazku 

diferenciálně čerpanou komoru čerpán jednosměrně, stejně jako v případě varianty 1. 
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Odváděn je však celým objemem prostoru mezi objektivem mikroskopu a diferenciálně 

čerpanou komorou. 

 

 
                   Obr. 5.4 Otevřená varianta komory na obě strany 

 

Varianta číslo 3 – kuželová varianta 

V této variantě (obr.5.5) je plyn z prostoru pro průchod primárního elektronového svazku 

diferenciálně čerpanou komoru čerpán všemi směry a maximálním možným objemem 

volného prostoru a stejně tak je i odváděn. Odvod plynu v této variantě je koncipován stejně 

jako v případě varianty 2. 
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Obr. 5.5 Otevřená varianta komory v dolní části otevřeno do kužele 
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6  Nastavení podmínek Cosmos FloWorks 
 

K řešení projektu je využit program SolidWorks a jeho modul Cosmos FloWork. V této 

kapitole bude popsáno nastavení výpočtové sítě, okrajových podmínek a cílových veličin, 

které má systém výpočtem vyhodnotit. 

6.1 Nastavení výpočtové sítě  

Systém u symetrických tvarů, jako je uváděný případ diferenciální komory, umožňuje 

nastavit výpočtovou síť pouze pro polovinu symetrické oblasti a výpočet tak tvořit symetricky 

za poloviční výpočtový čas.  

Při vytváření sítě pro komoru diferenciálního čerpání je nejprve nastaven počet buněk 

základní sítě v osách X, Y, Z a následně je provedeno zjemnění oblastí, kde lze očekávat 

složitější podmínky proudění. Jak je vidět na (obr. 6.1 a 6.2), v celé oblasti výpočtu otevřené 

varianty komory diferenciálního čerpání (u ostatních variant je to zcela analogické) je velikost 

buněk nastavena podle základního nastavení buněk (tab. 6.1) s ohledem na rozměry 

výpočtové oblasti, ale ve spodní kuželové oblasti, kudy prochází primární svazek elektronů a 

očekávají se také náročnější podmínky proudění, je dvojí lokální jemnější nastavení 

(obr. 6.1 a 6.2): 

 Přibližně 4 násobné zjemnění v kuželové části. 

 Přibližně 64 násobné zjemnění ve válcové části v oblasti průchodu primárního 
svazku elektronů. 

 

           Tabulka 6.1 Základní nastavení velikosti sítě u 3 variant komor 

 X Y Z ROZMĚR X ROZMĚR Y ROZMĚR Z 
KOMORA ZAVŘENÁ 100 30 70 161.9 mm 35 mm 118 mm 

KOMORA OTEVŘENÁ 132 30 70 224.4 mm 66.1 mm 118 mm 
KOMORA KUŽELOVÁ 132 30 70 227.5 mm 66.1 mm 118 mm 

 

V nastavení sítě se dále určuje také jak má být nastaveno sítě v oblasti zúžení, kanálků, 
ostřejších přechodů, oblasti zakřivených ploch a další prvky, viz. tab. 6.2 
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Tabulka 6.2 Doplňující nastavení sítě 

Solid/Fluid Interface (Oblast přechodu těles a tekutin) 

Small solid features refinement level (Úroveň zjemnění v oblasti malých 
částic) 

2 

Curvature refinement level (Úroveň zjemnění v oblasti zakřivených ploch) 1 

Curvature refinement criterion  (Kriterium zjemnění v oblasti zakřivených 
ploch) 

0.157878012 

Tolerance refinement level (Úroveň tolerance zjemnění)  1 

Tolerance refinement criterion (Kriterium tolerance zjemnění) 1.265e-005 m 

 

Narrow channels (oblast úzkých kanálků) 

Advanced narrow channel refinement (Pokročilé zjemnění úzkých kanálků) On 

Characteristic number of cells across a narrow channel (Charakteristický počet 
buněk v úzkém kanálku)  

5 

Narrow channels refinement level (Úroveň zjemnění v úzkém kanálku) 2 

The minimum height of narrow channels (Minimální rozměr úzkého kanálku) Off 

The maximum height of narrow channels (Maximální rozměr úzkého kanálku) Off 

 

Systém dále umožňuje i nastavení tzv. adaptivního zjemňování, kdy sám během 
výpočtu provede doplňující zjemňování oblasti podle předem nastavených kriterií – 
(viz. tab. 6.3). 

 

Tabulka 6.3 Nastavení adaptivního zjemnění sítě 

Refinement level (Úroveň zjemnění) 2 

Refinement criterion (Kriterium zjemnění) 2 

Unrefinement criterion (Kriterium rušení zjemnění) 0.15 

Adaptive refinement in fluid (Úroveň adaptivního zjemnění v oblasti 
proudění) 

On 

Use global parameter variation (Využití globálního parametru kolísání) Off 

Approximate maximum cells (Maximální počet buněk) 1650000 

Refinement strategy (Nastavení strategie zjemňování sítě) Periodic 

Units (Způsob ukončení výpočtu) Travels 

Relaxation interval (Interval uvolnění) 0.4 

Periodic refinement options (Podmínky periodického zjemnění) Start: 1 

Period: 0.5 
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Obr. 6.1 Ukázka nastavení sítě u otevřené varianty 
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Obr. 6.2 Ukázka nastavení sítě u otevřené varianty 

 

6.2 Nastavení okrajových podmínek 

Okrajové podmínky limitují otvory vstupující do diferenciálně čerpané komory. Do 

diferenciálně čerpané komory vedou 3 otvory: 

 Přechod tubusu do diferenciálně čerpané komory, který tvoří clonka PLA2 

(obr.6.5). V tubusu je tlak 0.01 Pa. 

 Přechod komory vzorku do diferenciálně čerpané komory, který tvoří clonka 

PLA1 (obr.6.5). V  komoře vzorku je tlak 1500 Pa. 

 Hrdlo – čerpací otvor, kterým je pomocí rotační olejové vývěvy Lavat RV 100/1 

čerpán prostor čerpací rychlostí 0.00694 m3/s. 

Tento uvedený stav, ze kterého vyplývá nastavení okrajových podmínek je uveden na 

(obr. 6.3, 6.4 a 6.5). 
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Obr. 6.3 Hodnoty ze kterých vychází nastavení okrajových podmínek 

Z uvedeného tedy vyplývá toto nastavení okrajových podmínek: 

 V oblasti přechodu objektivu do diferenciálně čerpané komory byla nastavena 

okrajová podmínka – statický tlak 0.01 Pa, která vyplývá z existujícího tlaku 

v objektivu. 

 V oblasti přechodu komory vzorku do diferenciálně čerpané komory byla nastavena 

okrajová podmínka – statický tlak 1500 Pa, která vyplývá z existujícího tlaku 

v komoře vzorku. 

 V oblasti hrdla – čerpacího otvoru byla nastavena podle použité vývěvy okrajová 

podmínka objemového toku směrem z diferenciálně čerpané komory 0.00347 m3/s. Ve 

skutečnosti, jak bylo uvedeno, je tok dvojnásobný, ale vzhledem k uvedené výhodě 

systému, kdy se počítá symetrická oblast, se proto nastavuje tok s poloviční hodnotou. 

Čerpání v praxi probíhá až do chvíle dosažení okrajových podmínek. 
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Okrajové podmínky se zadávají na uměle vytvořené plochy v místech otvorů, které 

netvoří zaslepení otvorů, ale slouží pouze pro umístění okrajových podmínek. Na existujících 

otvorech jsou umístěny tyto plošky pro umístění okrajových podmínek: 

 Hrdlo čerpání je na (obr. 6.4) označeno červenorůžově. 

 Přechod tubusu do diferenciálně čerpané komory, který tvoří clonka PLA2 (obr.6.8), 
je označeno modře. 

 Přechod komory vzorku do diferenciálně čerpané komory, který tvoří clonka PLA1 
(obr.6.8), je označeno světlezeleně. 

 

 
Obr. 6.4 Nastavení okrajové podmínky na hrdle čerpání 

Otvor čerpání – 
zároveň umístění 
experimentální 

měrky - nastaven 
objemový tok  -
0.00347 m3/s. 

Průchod primárního svazku - zvětšen na obr. 6.8 a 6.9

 

Na dalších obrázcích (obr. 6.5, 6.6, 6.7) jsou uvedena schémata všech 3 variant 

s umístěním okrajových podmínek. 

U všech variant je toto umístění stejné, odlišný je pouze čerpaný tvar komory. 

Na (obr. 6.8 a 6.9) je oblast průchodu primárního svazku diferenciálně čerpanou komorou 

mezi clonkami PLA1 a PLA2 zvětšen. 
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Obr. 6.5 Schéma uzavřené varianty 
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Obr. 6.6 Schéma otevřené varianty 
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Obr. 6.7 Schéma kuželové varianty 
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Obr. 6.8 Dráha primárního svazku elektronů při průchodu komorou 

Otvor v clonce objektivu -  
PLA2 - 0.01Pa 

Otvor v krystalu – PLA1 
– 1500 Pa 

 

Obr. 6.9 Schéma dráhy primárního svazku elektronů 
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6.3 Cílové veličiny výpočtu 

Na závěr je třeba v systému Cosmos FloWorks nastavit veličiny výpočtu, které má 

systém výpočtem vyhodnotit. V uvedeném případě je sledován: 

 průběh statického tlaku v komoře, 

 průběh rychlosti toku média v komoře, včetně Machova čísla, 

 průběh hmotnostního toku na otvorech komory včetně čerpacího otvoru, 

 zároveň je nastaveno sledování průběhu teploty v diferenciálně čerpané komoře. 

Tyto veličiny jsou v systému nastaveny jako cíle vlastního výpočtu. 
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7 Výsledky výpočtu 
Pomocí systému Cosmos FloWorks byly zpracovány výsledky, které umožňují určit 

variantu diferenciálně čerpané komory, u které při čerpání plynů bude mít primární svazek 

elektronů nejméně rušený průběh. Sleduje se tedy průběh tlaků na dráze primárních elektronů 

při průchodu diferenciálně čerpanou komorou, označena na obr. 6.8 červenou přímkou. Od 

otvoru hrdla vstupujícího do komory vzorku začíná hodnota délky nula a zvyšuje se směrem 

k tubusu. Systém tedy umožňuje vytvořit přímku ve sledované oblasti a následně vyčíst a 

vynést do grafu požadované hodnoty. 

V grafech jsou vyneseny závislosti, kde na ose X je vynesena délka přímky zobrazující 

dráhu sekundárních elektronů a na ose Y průběh zkoumaných veličin. 

7.1 Grafické zobrazení výsledků 

Na následujícím grafickém zobrazení (obr.7.1 - obr.7.3) můžeme sledovat průběh tlaků 

v diferenciálně čerpané komoře pro všechny tři varianty. Tato zobrazení slouží k první 

orientaci. 

Z důvodu velmi širokého rozsahu stupnice bylo voleno nastavení takto: 

0 – 200 Pa (obr.7.1) 

0 – 300 Pa (obr.7.2) 

0 – 400 Pa (obr.7.2) 

0 – 800 Pa (obr.7.3) 

0 – 1400 Pa (obr.7.3) 

 

Výhoda tohoto nastavení spočívá v tom, že jsou vidět i jemná rozhraní tlaků, která by 

např. při nastavení 0 – 1400 Pa nebyla vůbec viditelná. 

Obrázek 7.4 znázorňuje průběh rychlosti čerpaného plynu v komoře.  
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Uzavřená 
varianta

Otevřeno na 
obě strany 

Otevřeno na obě 
strany a v dolní 
části otevřeno do 

kužele 

 
Obr. 7.1 Grafické výsledky – 0 až 200 Pa 
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Obr. 7.2 Grafické výsledky – 0 až 300 Pa a 0 až 400 Pa 
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Obr. 7.3 Grafické výsledky – 0 až 800 Pa a 0 až 1400 Pa 
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Obr. 7.4 Rychlost média – 0 až 900 m/s 
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7.2 Výsledky pro uzavřenou variantu komory 

V této části práce jsou zpracovány výsledky pro uzavřenou variantu komory. Na základě 

systémem vytvořené přímky ve sledované oblasti jsou získané požadované hodnoty vyneseny 

do grafů a tabulek. Nejprve závislost průběhu statického tlaku a hustoty plynu (obr.7.5 a 

obr.7.6), následně rychlost proudění (obr.7.7), hodnota Machova čísla (obr.7.8) a průběh 

teploty media (obr.7.9). 

7.2.1 Tlak a hustota v oblasti primárního svazku 

Tabulka 7.1    Rozložení tlaku a hustoty na křivce 

Dráha (mm) Tlak (Pa) Dráha (m) Hustota (kg/m^3) 
0 1277,94 0 0,01623 

0,232 746,48 0,232 0,0107 

0,463 343,52 0,463 0,00603 

0,695 177,03 0,695 0,00364 

0,927 104,03 0,927 0,00246 

1,158 69,94 1,158 0,0018 

1,39 51,12 1,39 0,0014 

1,622 39,54 1,622 0,00113 

1,853 32,13 1,853 0,00094 

2,085 27,35 2,085 0,0008 

2,317 24,53 2,317 0,0007 

2,548 23,39 2,548 0,00063 

2,78 23,77 2,78 0,00058 

3,012 25,4 3,012 0,00055 

3,243 28,32 3,243 0,00053 

3,475 32,56 3,475 0,00052 

3,707 38,05 3,707 0,00053 

3,938 44,47 3,938 0,00054 

4,17 51,88 4,17 0,00056 

4,402 60,9 4,402 0,00059 

4,633 73,19 4,633 0,00065 

4,865 89,52 4,865 0,00075 

5,097 106,46 5,097 0,00087 

5,328 121,85 5,328 0,00099 

5,56 72,4 5,56 0,00054 

  

Aritmetický průměr: 147,43 Aritmetický průměr: 0,00219 
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Obr. 7.5 Rozložení tlaku na křivce znázorňující průběh primárního svazku 

 

Obr. 7.6 Rozložení hustoty na křivce znázorňující průběh primárního svazku 
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7.2.2 Rychlost proudění a hodnota Machova čísla uzavřené varianty 

Tabulka 7.2 Rozložení rychlosti a Machova čísla na křivce    
Dráha (mm) Rychlost (m/s) Dráha (mm) Machovo číslo ( ) 

0 394,65 0 1,19 

0,093 409,33 0,093 1,25 

0,146 428,21 0,146 1,33 

0,172 439,55 0,172 1,37 

0,198 452,52 0,225 1,48 

0,225 463,11 0,251 1,54 

0,251 475,2 0,278 1,6 

0,278 489,12 0,304 1,68 

0,304 505,32 0,357 1,76 

0,357 519,72 0,383 1,81 

0,462 556,12 0,436 1,91 

0,488 567,2 0,462 1,97 

0,515 580,04 0,488 2,04 

0,594 591,83 0,515 2,12 

0,673 607,88 0,594 2,2 

0,726 622,23 0,646 2,27 

0,831 636,59 0,673 2,31 

0,91 650,93 0,699 2,36 

0,936 656,67 0,726 2,42 

1,095 670,45 0,805 2,5 

1,147 676,53 0,857 2,57 

1,332 688,86 0,91 2,66 

1,411 693,38 0,936 2,71 

1,595 702,88 1,042 2,79 

1,832 711,59 1,121 2,87 

2,043 717,16 1,147 2,9 

2,28 720,2 1,253 2,97 

2,412 720,79 1,358 3,05 

2,675 716,76 1,49 3,12 

2,86 710,84 1,569 3,17 

3,071 699,19 1,753 3,24 

3,281 681,86 1,78 3,25 

3,466 662,39 1,99 3,29 

3,703 629,5 2,201 3,29 
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3,887 600,03 2,412 3,24 

4,098 560,06 2,623 3,11 

4,309 511,31 2,834 2,94 

4,467 462,65 3,044 2,73 

4,52 447,44 3,229 2,53 

4,625 402,07 3,281 2,47 

4,731 361,31 3,44 2,29 

4,81 319,52 3,624 2,08 

4,889 281,95 3,835 1,85 

4,941 258,94 4,046 1,64 

5,02 214,75 4,125 1,56 

5,099 174,81 4,283 1,4 

5,152 150,28 4,309 1,38 

5,236 106,98 4,441 1,23 

5,321 67,26 4,52 1,15 

5,363 49,07 4,625 1,02 

5,426 26,54 4,731 0,9 

5,481 9,01 4,836 0,75 

5,495 6,85 4,941 0,63 

5,521 6,22 5,047 0,49 

5,534 15,67 5,279 0,21 

5,547 14,47 5,384 0,01 

5,56 0,002 5,481 0,02 

    5,521 0,015 

    5,534 0,037 

    5,547 0,034 

    5,56 4,66 E-06 
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Obr. 7.7 Rozložení rychlostí na křivce znázorňující průběh primárního svazku 

 

Obr. 7.8 Průběh hodnoty Machova čísla na dráze primárního svazku 
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7.2.3 Průběh teploty media  

Tabulka 7.3 Průběh teploty na křivce 

Dráha (mm) Teplota (K) Dráha (mm) Teplota (K) 
0 274 2,83 146,4 

0,09 265 3,04 164,1 

0,31 219,9 3,26 186,4 

0,41 201,3 3,49 217,4 

0,51 184,5 3,7 247,8 

0,73 162,7 4,39 353,4 

0,94 145,2 4,52 373,3 

1,17 133,8 4,73 401,4 

1,38 126,6 4,94 420,9 

1,6 121,8 5,15 428,2 

1,81 118,9 5,36 429,3 

1,99 118 5,47 432 

2,2 119,1 5,52 437,4 

2,41 123,7 5,56 473,9 

2,62 132,7 

 

Obr. 7.9 Průběh teploty na křivce znázorňující průběh primárního svazku 
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Obr. 7.10 Průběh teploty na křivce znázorňující průběh primárního svazku 

 

7.3 Výsledky pro otevřenou variantu komory 

Zcela stejně s uzavřenou variantou byly zpracovány  výsledky pro otevřenou variantu. 

7.3.1 Tlak a hustota v oblasti primárního svazku 

Tabulka 7.4 Rozložení tlaku a hustoty na křivce 

Dráha (mm) Tlak (Pa) Dráha (m) Hustota (kg/m^3) 

0 1527,51 0 0,018 

0,23 1006,72 0,23 0,013 

0,46 514,96 0,46 0,008 

0,7 292,71 0,7 0,005 

0,93 176,83 0,93 0,003 

1,16 120,9 1,16 0,002 

1,39 92,09 1,39 0,002 

1,62 73,61 1,62 0,0017 

1,85 60,03 1,85 0,0014 

2,09 50,11 2,09 0,0012 

2,32 42,8 2,32 0,001 

2,55 37,45 2,55 0,0009 
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2,78 33,62 2,78 0,0008 

3,01 31,12 3,01 0,00073 

3,24 30,03 3,24 0,00066 

3,48 30,51 3,48 0,00062 

3,71 32,76 3,71 0,00059 

3,94 37,37 3,94 0,00059 

4,17 45,4 4,17 0,00061 

4,4 59,73 4,4 0,00066 

4,63 90,73 4,63 0,0008 

4,87 144,12 4,87 0,00109 

5,1 205,3 5,1 0,00143 

5,33 258,4 5,33 0,00175 

5,56 213,72 5,56 0,00135 

  
Aritmetický průměr: 208.341 Aritmetický průměr: 0.00284 
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Obr. 7.11 Rozložení tlaku na křivce znázorňující průběh primárního svazku 

 

Obr. 7.12 Rozložení hustoty na křivce znázorňující průběh primárního svazku 
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7.3.2 Rychlost proudění a hodnota Machova čísla uzavřené varianty 

Tabulka 7.5 Rozložení rychlosti a Machova čísla na křivce    
Dráha (mm) Rychlost (m/s) Dráha (mm) Machovo číslo ( ) 

0 514 0 1,5 
0,11 530 0,11 1,57 
0,18 551,2 0,18 1,67 
0,23 568,6 0,23 1,75 
0,29 588 0,26 1,8 
0,34 612,7 0,29 1,85 
0,4 630 0,32 1,91 
0,46 652 0,34 1,98 
0,55 672,4 0,4 2,07 
0,57 680,8 0,43 2,13 
0,67 699,1 0,46 2,2 
0,69 703,5 0,52 2,28 
0,81 715,6 0,55 2,33 
1,04 735,6 0,57 2,39 
1,27 746,1 0,63 2,46 
1,54 762,6 0,69 2,56 
1,8 776 0,77 2,61 
2,03 785,9 0,81 2,65 
2,3 795,2 0,88 2,7 
2,73 805,6 0,92 2,73 
3,11 810,4 1 2,77 
3,38 808,6 1,04 2,8 
3,57 803,6 1,19 2,85 
3,8 786,9 1,34 2,93 
4,03 758,3 1,46 3 
4,26 717,3 1,5 3,02 
4,38 679,9 1,65 3,09 
4,49 646,1 1,73 3,13 
4,53 615,9 1,92 3,2 
4,57 588,4 2 3,22 
4,61 563,1 2,19 3,28 
4,65 539,9 2,42 3,32 
4,72 498,7 2,65 3,34 
4,76 461,6 2,88 3,33 
4,8 428,6 3,11 3,28 
4,84 399,1 3,34 3,17 
4,88 372,7 3,57 2,99 
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4,92 348,8 3,8 2,75 
4,95 327,1 3,92 2,6 
4,99 296,2 4,03 2,47 
5,03 267,9 4,15 2,3 
5,11 216,5 4,26 2,15 
5,15 193,5 4,34 1,99 
5,19 172,3 4,42 1,86 
5,26 122,1 4,49 1,75 
5,38 52 4,53 1,63 
5,42 30,2 4,57 1,52 
5,49 4,5 4,61 1,43 
5,53 3,9 4,65 1,35 
5,55 14,4 4,69 1,28 
5,56 29,5 4,72 1,21 

    4,76 1,1 
    4,8 1,01 
    4,84 0,93 
    4,88 0,86 
    4,92 0,8 
    4,95 0,74 
    4,99 0,67 
    5,07 0,54 
    5,15 0,43 
    5,19 0,38 
    5,28 0,24 
    5,42 0,07 
    5,49 0,01 
    5,53 0,01 
    5,55 0,03 

    5,56 0,06 
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Obr. 7.13 Rozložení rychlostí na dráze primárního svazku 

 

Obr. 7.14 Průběh hodnoty Machova čísla na dráze primárního svazku 
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7.3.3 Průběh teploty media  

Tabulka 7.6 Průběh teploty na křivce 

Dráha (mm) Teplota (K) Dráha (mm) Teplota (K) 

0 293,1 3,11 152 
0,11 283,8 3,34 163 
0,26 255,4 3,57 180,8 
0,34 237,5 3,8 203,7 
0,46 217,9 4,03 233,5 
0,57 201,1 4,26 276,5 
0,69 187,9 4,49 337,6 
0,92 175,8 4,72 414,8 
1,15 169,2 4,95 479,2 
1,3 164,8 5,11 499,7 
1,54 156,7 5,19 510,6 
1,77 151,2 5,3 515,2 
2,11 146,3 5,44 517,9 
2,42 144,1 5,51 521,6 
2,69 144,7 5,53 522,8 
2,88 146,5 5,56 571 

 

Obr. 7.15 Průběh teploty na křivce znázorňující průběh primárního svazku 
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7.4  Výsledky pro kuželovou variantu 

Analogicky zpracované výsledky s předcházejícími variantami diferenciálně čerpané 

komory. 

7.4.1 Tlak a hustota v oblasti primárního svazku 

Tabulka 7.7 Rozložení tlaku a hustoty na křivce 

Dráha (m) Tlak (Pa) Hustota (kg/m^3) 

0 1564,9 0,0184 
0,22 971,28 0,013 
0,45 504,32 0,0082 
0,67 270,84 0,0052 
0,89 164,63 0,0034 
1,11 108,36 0,0023 
1,33 80,58 0,0018 
1,56 63,76 0,0015 
1,78 51,55 0,0013 

2 42,89 0,0011 
2,22 36,54 0,00093 
2,45 31,77 0,00082 
2,67 28,06 0,00072 
2,89 25,16 0,00065 
3,11 22,95 0,00058 
3,34 21,36 0,00053 
3,56 20,52 0,00049 
3,78 20,7 0,00045 

4 22,18 0,00042 
4,23 26,16 0,00041 
4,45 34,65 0,00043 
4,67 52,96 0,0005 
4,89 84,51 0,00068 
5,12 123,39 0,00093 
5,34 157,26 0,00117 
5,56 50,06 0,00037 

  
Aritmetický průměr: 176,2 0.00255 
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Obr. 7.16 Rozložení tlaku na křivce znázorňující průběh primárního svazku 

 

Obr. 7.17 Rozložení hustoty na křivce znázorňující průběh primárního svazku 
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7.4.2 Rychlost proudění a hodnota Machova čísla kuželové varianty 

   Tabulka 7.8  Rozložení rychlosti a Machova čísla na křivce 
Dráha (mm) Rychlost (m/s) Dráha (mm) Machovo číslo ( ) 

0 444,6 0 1,29 
0,06 449,3 0,06 1,31 
0,11 467 0,11 1,38 
0,16 486,4 0,16 1,46 
0,21 510,2 0,18 1,51 
0,23 524,2 0,21 1,57 
0,27 540,2 0,23 1,63 
0,32 559,5 0,27 1,71 
0,34 570,8 0,32 1,81 
0,4 585,7 0,34 1,87 
0,46 604,5 0,4 1,96 
0,52 619,5 0,44 2,03 
0,57 638,9 0,46 2,08 
0,67 656 0,52 2,17 
0,69 660,2 0,56 2,25 

1 688,7 0,57 2,3 
1,04 693,1 0,63 2,37 
1,23 704,7 0,69 2,47 
1,5 725,1 0,77 2,52 
1,77 739,8 0,81 2,55 
2,03 751,3 0,88 2,6 
2,27 759,3 0,92 2,63 
2,73 770,6 1 2,68 
3,15 777 1,04 2,71 
3,34 778,1 1,19 2,78 
3,61 777 1,38 2,89 
3,8 773,7 1,5 2,98 
4,03 762 1,65 3,05 
4,26 730,1 1,73 3,09 
4,46 667,6 1,92 3,16 
4,49 655,7 1,96 3,18 
4,53 626,3 2,19 3,24 
4,57 599 2,46 3,28 
4,61 573,5 2,69 3,31 
4,69 527,4 2,88 3,32 
4,72 506,5 3,11 3,31 
4,76 465 3,34 3,28 
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4,8 428,3 3,57 3,2 
4,84 395,8 3,8 3,04 
4,88 366,7 4,03 2,79 
4,92 340,6 4,15 2,59 
4,95 316,9 4,26 2,41 
4,99 282,8 4,3 2,31 
5,03 252,4 4,34 2,21 
5,07 225,2 4,42 2,05 
5,11 200,7 4,49 1,9 
5,15 178,5 4,53 1,77 
5,19 158,5 4,57 1,65 
5,24 121,9 4,61 1,54 
5,37 51,3 4,65 1,45 
5,42 25,5 4,69 1,37 
5,45 13,5 4,72 1,29 
5,49 5,5 4,76 1,17 
5,54 0,8 4,8 1,06 
5,54 0,7 4,84 0,97 
5,56 3,4 4,88 0,89 

    4,92 0,81 
    4,95 0,75 
    4,99 0,67 
    5,03 0,59 
    5,07 0,53 
    5,15 0,41 
    5,19 0,37 
    5,28 0,23 
    5,39 0,1 

    5,44 0,04 

    5,49 0,01 
    5,54 0,002 

    5,56 0,008 
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Obr. 7.18 Rozložení rychlostí na dráze primárního svazku 

 

Obr. 7.19 Průběh hodnoty Machova čísla na dráze primárního svazku 
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7.4.3 Průběh teploty media  

Tabulka 7.9 Průběh teploty na křivce 

Dráha (mm) Teplota (K) Dráha (mm) Teplota (K) 
0 296,7 2,92 135,6 

0,06 294,2 3,15 137,6 

0,11 284,6 3,34 140,3 

0,23 255,6 3,57 147,8 

0,34 231,1 3,8 161,5 

0,48 206,6 4,03 186,5 

0,57 190,7 4,26 229,2 

0,69 178,1 4,49 294,7 

0,84 170,7 4,72 376,5 

0,92 166,4 4,95 440,2 

1,3 155 5,19 465,9 

1,5 147,5 5,3 467,1 

1,73 141,7 5,45 465,1 

2,03 137,7 5,5 465,8 

2,38 135,4 5,56 468,1 

2,65 134,8 

 

Obr. 7.20 Průběh teploty na křivce znázorňující průběh primárního svazku 
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7.5 Experimentální hodnoty 

Pro experimentální měření tlaku v diferenciálně čerpané komoře byla použita kapacitní 

měrka zn. Pfeiffer typ CMR 263 s rozsahem měření do 100 Pa (ve skutečnost zobrazuje až do 

110 Pa) s přesností 0,2 % ze zobrazené hodnoty. Měření bylo provedeno pouze na vyrobené 

otevřené variantě diferenciálně čerpané komoře. Měrka byla umístěna na konci hrdla pro 

čerpání diferenciálně čerpané komory (viz. obr. 6.4 až 6.7). 

Nastavené podmínky: 

 Průměr horní clony PLA2: 0.05 mm 

 Průměr spodní clony PLA1: 0.5 mm 

 Tlak v komoře vzorku: 1500 Pa 

 Tlak v tubusu: 0.01 Pa 

 

 Tabulka 7.10  Experimentálně zjištěné hodnoty tlaku v detektoru 

  UZAVŘENÁ 
varianta  

OTEVŘENÁ 
varianta 

KUŽELOVÁ 
varianta 

Tlak u hrdla čerpání 
experimentálně zjištěný 

- 11.7 Pa - 

Tlak u hrdla čerpání 
zjištěný pomocí Cosmos 
FloWorks 

22 Pa 10.9 Pa 31.1 Pa 

 

Z tabulky 7.10 je vidět, že výsledná hodnota experimentálně zjištěného tlaku se jen 

minimálně liší od hodnoty získané pomocí Cosmos FloWorks. Proto tyto výsledky můžeme 

přijmout jako odpovídající.  
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8 Zhodnocení získaných výsledků 

8.1 První kriterium výběru 

Svazek primárních elektronů procházející diferenciálně čerpanou komorou nesmí mít ve 

své dráze žádné překážky, které by způsobovaly rozptyl tohoto svazku. Ideálním prostředím 

by bylo dokonalé vakuum, kterého ale není možné dosáhnout. Kritériem výběru nejvhodnější 

varianty diferenciálně čerpané komory tedy bude aritmetický průměr tlaku a hustoty 

čerpaného média v dráze primárních elektronů. 

V tabulce 8.1 jsou uvedeny aritmetické průměry tlaku a hustoty čerpaného média pro 

všechny tři varianty diferenciálně čerpané komory. 

Tabulka 8.1    Tabulka tlaku a hustoty média 

 Aritmerický průměr  

TLAKU (Pa) 

Aritmerický průměr HUSTOTY 

MEDIA  (kg/m^3) 

UZAVŘENÁ 

varianta 

147,43 0,00219 

OTEVŘENÁ 

varianta 

208.3 0.00284 

 

KUŽELOVÁ 

varianta 

176,2 0.00255 

 

Následné v grafu (obr.8.1.) je vynesen tlak (Pa) a dráha (mm) primárního svazku 

elektronů, pro všechny uvedené varianty diferenciálně čerpané komory 
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Obr. 8.1  Rozložení tlaku na křivce 

Z uvedených výsledků plyne, že nejvhodnější variantou podle uvedeného kritéria je 

uzavřená varianta diferenciálně čerpané komory, s nejnižší hodnotou tlaku 147,43 Pa. 

8.2 Druhé kriterium výběru 

Druhým kritériem výběru je požadavek, aby dráha primárního svazku v diferenciálně 

čerpané komoře, zvláště v místě nad komorou vzorku kde je nejvyšší tlak (nad clonkou PLA1 

viz obr.6.8), procházela oblastí vyššího tlaku po co nejkratší dráze. Tedy je třeba sledovat 

kromě co nejnižšího aritmetického průměru i to, aby tlak nad komorou vzorku klesl co 

nejrychleji na co nejnižší hodnotu. Konkrétně, na hodnotu Minimálního rozptylu – menšího 

než 5%, tedy 50 Pa. 

Z tabulky 8.2. vyplývá, že nejkratší dráhu než dosáhne místa pro režim s minimálním 

rozptylem primární svazek urazí u varianty uzavřené komory. 

Dále je ale nutno vzít v úvahu i oblast přechodného zvýšení tlaku nad clonou PLA2. 

Důvodem přechodného zvýšení tlaku je jev, při kterém v nízkých tlacích molekuly plynu 

získávají u ústí čerpání velkou rychlost, a po té narážejí na horní část diferenciálně čerpané 

komory u ústí tubusu a dochází zde tak k přechodnému zvýšení tlaku. U každé varianty platí, 

že čím vyšší rychlost proudění vzniká nad clonkou PLA1, k tím vyššímu zvýšení tlaku plynu 

dochází u ústí tubusu. V tabulce 8.2 je tedy uvedena celková délka dráhy, kterou primární 

svazek elektronů urazí v režimu vyšším než je režim minimálního rozptylu – nad 50 Pa.  
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Tabulka. 8.2    Délka dráhy 

 Délka dráhy na které klesne 

tlak na HODNOTU (MM) 

Délka dráhy 

PŘECHODNÉHO 

ZVÝŠENÍ TLAKU 

u clony PLA2  

CELKOVÁ DÉLKA 

DRÁHY v režimu 

nad minimálním 

rozptylem 

 100 (Pa) 50 (Pa) 30 (Pa) (MM) (MM) 

UZAVŘENÁ 

varianta 

0.93  1,41 1.8 1.43 2.84 

OTEVŘENÁ 

varianta 

1.2 2,1 2.95 1.29 3.39 

KUŽELOVÁ 

varianta 

1.35 1.81 2.7 0.93 2.74 

 

Po srovnání výsledků získaných z obou hodnocených kriterii vyplývá, že nejvýhodnější 

variantou je uzavřená varianta diferenciálně čerpané komory. 
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9  Závěr 
Práce si kladla za cíl analyzovat tři tvary diferenciálně čerpané komory Enviromentálního 

rastrovacího mikroskopu AQUASEM II za pomoci programu SolidWorks a jeho modulu 

Cosmos FloWorks a vybrat co nejoptimálnější tvar. 

Teoretická část obsahuje historii, princip elektronové mikroskopie, úvod do proudění 

tekutin, představení programu SolidWorks a jeho modulu Cosmos FloWorks. Na tuto část 

navazuje popis analyzovaných variant diferenciálně čerpané komory. 

Na základě zvolených kritérií byla vyhodnocena z uvedených tří variant jako 

nejvýhodnější uzavřená varianta diferenciálně čerpané komory. Experimentálně získaná 

hodnota tlaku plynu pro otevřenou variantu diferenciálně čerpané komory se liší jen 

minimálně od hodnoty získané pomocí Cosmos FloWorks. 

Přínos práce vidím v ušetření nemalých finančních prostředků, protože vývoj optimálního 

tvaru zařízení pomocí uvedeného systému je nesrovnatelně levnější než výroba a následné 

experimentální měření. 
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