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Abstrakt 

Elektronová mikroskopie se poslední dobou stala nedílnou složkou v mnoha vědních oborech, 
ve kterých napomáhá k nejrůznějším novým objevům. Samostatná mikroskopie je neustále 
vyvíjena a meze, jež se dříve jevily, jako nedosažitelné jsou neustále překonávány.  

Předmětem této diplomové práce je simulace elektrostatického pole elektronového zdroje 
elektronového mikroskopu. Elektronový zdroj, jehož elektrostatické pole bude simulováno 
pochází z elektronového mikroskopu provozovanému v laboratoři elektronové mikroskopie na 
Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Konkrétně se jedná o model SEM Philips 
515.     

Práce rovněž pojednává o rozvoji elektronové mikroskopie a podrobněji rozebírá druhy 
elektronových zdrojů, které mohou být v moderní elektronové mikroskopii užívány.  

V praktické části práce je simulováno elektrostatické pole a rozložení potenciálu modelu 
získaného změřením vyňatého Wehneltova válce z elektronového mikroskopu Philips 515.  

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Electron microscopy has lately become an integral part in many scientific fields, which helps to 
a variety of new discoveries. Individual microscopy is constantly being developed and the limits 
that had previously seemed as unattainable, are being overcome. 

 
The subject of this thesis is the simulation of the electrostatic field of the electron source of the 
electron microscope. The electron source, whose  electrostatic field will be simulated, comes 
from the simulated electron microscope operated in the electron microscopy lab at the VŠB - 
TUO. Specifically, the scanning elektron microscope model Philips 515. 
 

The work also discusses the development of electron microscopy and it analyzes the types of 
electron resources that can be used by modern electron microscopy. 

In the practical part, an electrostatic field and potential distribution of a model,which was 
obtained by measuring of exempted Wehnelt roller from the electron microscope Philips 515, 
are simulated. 
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Seznam použitých zkratek: 
 
EM – elektronový mikroskop 

TEM - transmisní elektronový mikroskop 

SEM - rastrovací elektronový mikroskop 

Rtg. – rentgenové 

SI – mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin 

CGS - z centimetr-gram-sekunda, absolutní systém (soustava) jednotek, představuje starší 
systém jednotek, používaný v letech 1874-1889 
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1 Úvod do elektronové mikroskopie 
 

U nejrůznějších vědních i technických oborů se používá elektronové techniky. Při působení 
rotačně souměrných polí, jak elektrického tak i magnetického, můžeme svazek elektronů 
soustředit do velice malého průměru. Nejčastější aplikace tohoto jevu je v obrazovkách, 
snímacích elektronkách ale i v některých speciálních prvcích jako je permahtron, kanálkový 
zesilovač obrazu atd. Další aplikace tenkých elektronových svazků týkající se problematiky 
diplomové práce je zobrazení velmi malých předmětů, částic a také povrchu látek 
v elektronových mikroskopech. Jelikož užitečná zvětšení běžných světelných mikroskopů jsou 
omezena jejich rozlišovací schopností. Z oboru vlnové optiky je známo, že kvůli chybovým 
jevům jsou zobrazení dvou blízkých bodů navzájem rozlišitelná, pouze když je jejich vzdálenost 
d alespoň: 

=	 , ∗
∗  (1) 

Kde  značí vlnovou délku použitého světla, n index lomu prostředí, ve kterém je umístěn 
předmět a u je aperturní úhel. I při širokých aperturách a s použitím imersní soustavy (n ≈1,6) je 
pro oblast viditelného světla ( 	 = 3*10-7 m).  

= 1,9 ∗ 10 	 	 ≅ 0,2	 .  (2) 

Přechod k použití ultrafialového světla (kdy ovšem již odpadá možnost přímého vizuálního 
pozorování) se rozlišovací chorost zvětší dvakrát. [1]  

Z tohoto pohledu je podstatně příznivější situace u elektronových paprsků. De Brogliova vlnová 
délka nerelativistického elektronu je: 

=	 ∗ = 12,25 ∗ 10 /  (3) 

Takže například již pro elektrony s energií 15 keV je  = 10-11 m, a tím tedy 5*104 krát menší 
než vlnová délka viditelného světla. Výše uvedený vzorec pro rozlišovací schopnost platí pouze 
za předpokladu, že určující jsou ohybové jevy v optické soustavě, jejíž optické vady jsou 
vzhledem k možnostem jejich korekce zanedbány. To znamená, že zobrazovací soustava je 
zbavena všech optických vad. Takový předpoklad ovšem nejde připustit u elektronové optiky, 
kde zejména sférickou vadu lze omezit pouze radikálním snížením otvorového (aperturního) 
úhlu na hodnotu kolem 10. Tím pak roste průměr ohybových obrazců a rozlišovací schopnost 
klesá, takže je jasné, že poměr rozlišovací schopnosti světelného a elektronového mikroskopu 
nejde vyjádřit jenom poměrem vlnových délek. Výpočty ukázali, že mezní rozlišovací 
schopnost u magnetické čočky s energií elektronů 100 keV je přibližně 2*10-10 m. Přitom je 
možné užitečné zvětšení elektronového mikroskopu řádově 105.  [1] 

Mezní rozlišovací schopnost 0,2 nm byla pokládána za teoretickou mez a podstatně přiblížit se 
k ní povedlo až v šedesátých letech. Problémy měli technologický charakter a vedle požadavku 
zajištění dokonalé souososti soustavy, se už objevovaly i například požadavky dokonalé 
homogenity materiálů, ze kterých byly vyrobeny pólové nástavce magnetických čoček. [1]  
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Všechny elektronové mikroskopy jsou složeny ze čtyř částí: 

1) Elektronově – optické soustavy umístěné v tubusu. 
2) Elektrické části, tzn. zdrojů stabilizovaného urychlujícího napětí a sytícího proudu 

elektromagnetických čoček, včetně ostatní elektrické výzbroje. 
3) Vakuového systému. 
4) Mechanické části. 

Každá z uvedených částí se vyvíjela a modernizovala podle nejnovějších trendů, které 
přicházely s vývojem nových technologií. [1] 

Existuje několik typů elektronových mikroskopů. Hlavní rozdíly jsou dány způsobem interakce 
elektronového svazku s pozorovaným předmětem a následně ve způsobu vytváření obrazu.  

Elektronové mikroskopy rozdělujeme: 

 TEM - transmisní elektronová mikroskopie - nepohyblivý elektronový svazek, detekce 
elektronů prošlých vzorkem na fluorescenčním stínítku nebo detektorem. 

 SEM - rastrovací elektronová mikroskopie - pohyblivý svazek, zobrazení povrchu 
vzorku pomocí odražených sekundárních elektronů. 

 SPM - mikroskopie skenující (rastrující) sondou (Scanning Probe Microscopy) je 
soubor metod určených ke zjišťování struktury povrchu s rozlišením na úrovni velikosti 
atomu.  

 AFM - mikroskopie atomárních sil. Založena na principu mapování rozložení 
atomárních sil na povrchu sledovaného vzorku.  

 STM - skenující tunelová mikroskopie je jednou z metod mikroskopie skenující 
sondou. Její princip spočívá v kvantové fyzice. Mezi hrotem elektrody a 
zkoumaným vzorkem teče elektrický proud díky tunelovému jevu i v případě 
kdy se hrot vzorku přímo nedotýká.  

 SNOM - rastrovací optický mikroskop blízkého pole (scanning near-field 
optical microscope). Mikroskop se řadí do moderních rastrovacích mikroskopů, 
jako jsou rastrovací tunelovací mikroskop (STM; za něj získali Binning a 
Rohler Nobelovu cenu v roce 1982) nebo mikroskop atomárních sil (AFM), 
jenž jsou všechny založeny na pohybu velmi jemné sondy v těsné blízkosti 
povrchu vzorku (pomocí piezoelektrických posuvů). Sonda zde svým pohybem 
obkresluje povrch vzorku, pro kontrolu její vzdálenosti od povrchu využívají 
jednotlivé typy mikroskopů různé druhy interakce sonda-vzorek. [5] 



 

2 Obecná problemati
současnosti 

 

V této kapitole bude pojednáno o principech 
– transmisní a skenovací.  B
skenovací elektronové mikroskopie a bud
zástupce transmisní elektronové
mikroskopu vyrobeného stejnou firmou

 

2.1 Transmisní elektronová mikroskopie (TEM)
 

Pomocí transmisních elektronových mikroskop
100 nm a to při velmi vysokém zv
dodávána pomocí zahřátí látky na vysokou teplotu, 
přirozenou energetickou bariéru, která jim brání v
jiná. Pro wolfram je výstupní energie rovna 4,52 V, úniková rychlost dosáhne hodnoty 1,26*10
m*s-1. Zahřátí a následná termoemise nastává ve v
proudu vláknem s tím, že pravd

Obr. 1: Porovnání typů mikroskopů [5] 

Obecná problematika elektronové mikroskopie 

této kapitole bude pojednáno o principech dvou prioritních zástupců elektronové mikroskopie
transmisní a skenovací.  Budou uvedeny jejich základní principy, rozdílnost transmisní a 

mikroskopie a budou uvedeny základní parametry
elektronové mikroskopie firmy ZEISS i skenovacího elektronového 

stejnou firmou.  

Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) 

Pomocí transmisních elektronových mikroskopů je možno pozorovat preparáty až do tlouš
i velmi vysokém zvětšení a velké rozlišovací schopnosti. Energie elektron

řátí látky na vysokou teplotu, čímž mohou elektrony snáz
irozenou energetickou bariéru, která jim brání v úniku. Výstupní energie je pro každý kov 

jiná. Pro wolfram je výstupní energie rovna 4,52 V, úniková rychlost dosáhne hodnoty 1,26*10
átí a následná termoemise nastává ve většině případů průchodem elektrického 

tím, že pravděpodobnost úniku lze ještě navýšit vytvarováním vlákna do 
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Výstupní energie je pro každý kov 
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 průchodem elektrického 
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písmene V. Nejčastěji užívané v termoemisních tryskách je wolframové vlákno, dále také nikl 
nebo LaB6. Výstupní energie a bod tání wolframu je 4,5 V (3653 K), u niklu jsou hodnoty pak 
2,6 V (1000 K) a LaB6 1V (2000 K). Obecné požadavky na elektronový zdroj: poskytování 
koherentního svazku elektronů, elektrony by měly vycházet z bodového zdroje a zároveň by 
měly mít stejnou energii. Urychlené elektrony, vyprodukované elektronovou tryskou pak 
vstupují do magnetického pole kondenzorových čoček. Elektronová tryska společně 
s kondenzorovými čočkami skládají osvětlovací soustavu transmisního elektronového 
mikroskopu.  Zobrazovací soustava TEM se skládá z několika hlavních částí. Jsou to držák 
preparátu, mezičočky, objektiv projektivy a pozorovací stínítko. Preparát je v TEM umístěn 
v blízkosti objektivu – nejvýkonnější čočka mikroskopu. Je schopen dosáhnout největšího 
zvětšení a má rovněž nejkratší ohniskovou vzdálenost. Cívka objektivu má velký počet závitů, 
kterými protéká elektrický proud, což vyvolá značné oteplení – nutno chladit. Obraz 
vyprodukovaný pomocí o objektivové čočky se následně zvětšuje na požadovanou velikost díky 
projektilům a intermediálním čočkám. V rovinně objektivu je preparát se stonásobným 
zvětšením a další čočkou, jenž je zapojena do zvětšení obrazu je hlavní projektiv obvykle 
s konstantním zvětšením 100 x, pak spolupráce uvedených zvětšení a pomocného projektivu 
dosáhne výsledného zvětšení, které je rovno součinu všech uvedených zvětšení dosáhne 
hodnoty až 1 000 000 x. Aby bylo možno vidět elektrony, prošlé preparátem a zobrazovacím 
systémem je nutno převést informace do oblasti viditelného světla – stínítko pokryté obvykle 
vrstvou ZnS, který má schopnost závislou na energii a množství dopadajících elektronů 
emitovat světlo s λ = 450 nm. Při dopadu elektronů na biologické preparáty (ty jsou tvořeny 
lehkými prvky, které nedostatečně rozptylují primární elektrony) a navíc mohou někdy být 
zality do pryskyřic, které mají povrchové složení podobné sledovanému preparátu a tím i velmi 
podobné rozptylové vlastnosti – proto není zásadní rozdíl mezi kontrastem vzorku a zalévacího 
média. Pak je nutno vzorek barvit soli některých těžkých kovů – Os, Pb, U, W. Ke zvýšení 
kontrastu dojde i objektivovou clonou malého průměru, nebo snížením urychlovacího napětí, 
případně zvětšením tloušťky řezů. Jmenované úpravy ovšem vedou ke snížení rozlišovací 
schopnosti. Pro pozorování i záznam obrazu se u TEM používá speciálního fotografického nebo 
digitálního materiálu pomocí CCD kamer. V CCD kamerách dochází k přeměně elektronového 
signálu na světelný – to má mnoho výhod, ale i nižší rozlišení než fotografický záznam. [7] 
            

2.1.1 Příprava preparátů pro TEM chemickou cestou  
 

Důležitý fakt je, že vzorky pro elektronovou mikroskopii nesmí kvůli vakuu v mikroskopu 
osahovat vodu. Rovněž díky nízké penetrační schopnosti elektronů nesmí tloušťka preparátů 
překročit 100 nm.  [7], [11]    

Metody příprav vzorků pro TEM: 

 Přímá metoda – do mikroskopu vkládáme celý studovaný objekt zbavený vody – 
suspenze virů, nebo malých částeček, které lze v mikroskopu pozorovat celé. Z větších 
vzorků ne nutno připravit řezy již uvedené tloušťky do 100 nm, aby urychlené elektrony 
mohli projít pozorovaným vzorkem.  
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 Metoda nepřímá – v mikroskopu pozorujeme repliku studovaného objektu a nikoliv 
objekt samostatný.  [7] 

 

Fixace vzorků TEM: 

V naprosté většině případů se prvním krokem přípravy vzorků pro TEM stává fixace. Jejím 
úkolem je zachovat buněčnou ultrastrukturu s minimem změn oproti nativnímu stavu, dále 
zabránit degradačním procesům a v neposlední řadě stabilizovat vzorek do dalších kroků 
přípravy. K fixaci lze využívat chemické nebo fyzikální metody.  

 Chemická fixace – jedná se o reakci některých chemických činidel se složkami 
biologických objektů. Jejich aplikací dojde ke stabilizaci a imobilizaci vzorku a to bez 
větších ultrastrukturálních změn – metanol, etanol, kyselina chlorovodíková, 
glutaraldehyd, oxid osmičelý, manganistan draselný.  

 Fyzikální fixace – zalévání do pryskyřic, dehydratace [7], [11]    

2.1.2 Příklad moderního transmisního elektronového mikroskopu 
 

Mikroskop je užíván především pro aplikace se zvýšenými nároky na strukturální a 3D 
informace týkající se zmražených nebo hydratovaných vzorků v manometrickém měřítku. 
Mikroskop je snadno ovladatelný, ale vyžaduje vysokou propustnost vzorku.  

 

Tab. 1 – Základní parametry TEM ZEISS LIBRA® 120 PLUS 
 

Výrobce ZEISS 
TEM LIBRA® 120 PLUS 
provedení 

 
Rozlišení TEM – 34 nm 

STEM - < 150 nm 
Zvětšení TEM - 8 x – 630 000 x 

STEM – 50 x – 1 000 000 x 
Urychlovací 
napětí 

40 kV – 120 kV  
(krok po 20 kV) 

Osvětlovací 
systém 

Pokročilý vysoce flexibilní 
osvětlovací systém Koehler 

Zkreslení < ± 1 % 
        [8] 
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2.2 Skenovací (rastrovací) elektronová mikroskopie (SEM) 
 

Jedná se o přístroje, které jsou určeny především k pozorování povrchů nejrůznějších objektů. 
Do určité míry se SEM podobají světelným mikroskopům, ale na rozdíl od světelného 
mikroskopu je obraz SEM tvořen pomocí sekundárního signálu – odražených nebo 
sekundárních elektronů. Největší předností SEM oproti světelným mikroskopům se stala jeho 
veliká hloubka ostrosti. Další předností je fakt, že v komoře preparátů vzniká při interakci 
urychlených elektronů se hmotou vzorku mimo výše uvedených signálů i řada dalších. 
Například rentgenové záření, Augerovy elektrony, katodoluminiscence, které nesou velké 
množství dalších informací o zkoumaném vzorku (prvkové složení preparátu) a při porovnání 
s vhodným standardem je možno určit i kvantitativní zastoupení jednotlivých prvků.  [7],[11] 

2.2.1 Konstrukce mikroskopu SEM 
 

Zásadní rozdíl oproti konstrukci TEM je již na první pohled rozdílná délka tubusu, který je u 
TEM dvojnásobně větší. U SEM dochází k detekci signálů, které primární svazek elektronů 
uvolnil nad povrch preparátu, tedy není zapotřebí soustavy čoček, jenž u TEM tvoří zobrazovací 
soustavu ve spodní části tubusu. Místo toho mikroskop SEM obsahuje detektory sekundárních a 
odražených elektronů a elektronikou na zesílení a následné zpracování signálu a tvorbu obrazu. 
Zdroj elektronů je stejný jako u TEM. Nejčastěji se jedná o přímo žhavené wolframové vlákno. 
Rozlišovací schopnost přístrojů, které mají přímo žhavenou wolframovou katodu je v mezích 10 
až 15 nm. [7], [11] 

 

Obr. 2 porovnání konstrukce SEM, TEM a světelného mikroskopu [7] 

Stejně jako v TEM jsou primární elektrony urychleny potenciálem, mezi anodou a katodou, 
která má ve svém středu otvor kruhového tvaru, kterým prolétají primární elektrony do soustavy 
magnetických čoček. Urychlovací napětí u SEM pro pozorování biologických preparátů je 
obvykle 25 kV. Čočky v elektromagnetické soustavě SEM mají prioritní úkol co možná nejvíce 
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zmenšit průměr elektronového svazku, který dopadá na povrch preparátu. Další důležitou částí 
elektron-optického systému je tzv. stigmátor, který koriguje astigmatismus elektromagnetických 
čoček. Paprsek primárních elektronů je před dopadem na povrch pozorovaného vzorku 
rozpohybován vychylovacími cívkami tak, že dochází k tzv. rastrování – malou plošku počet 
řádků je možno měnit od desítek do jednotek tisíc a současně lze měnit i rychlost přeběhu 
paprsku v jednom řádku.  Pro fotografický záznam je používána co nejpomalejší rychlost 
přeběhu, kdy zisk jednoho kompletního obrazu může trvat 30, 60, ale i 120 s. Komora preparátů 
je uložena v dolní části tubusu. Ve srovnání s TEM dosahuje větších rozměrů a to i několik cm. 
V blízkosti preparátu jsou umístěny detektory jednotlivých signálů (odražených elektronů, 
sekundárních elektronů, rtg. záření).  [7], [11]    

Vytvoření obrazu v SEM je založeno na interakci primárního svazku s povrchem prohlíženého 
objektu. Každý produkt takovéto interakce s sebou nese informaci o fyzikálních a chemických 
vlastnostech zkoumaného objektu, které je možno využít, za podmínky že je mikroskop 
vybaven detekčním čidlem, které umí účinně a selektivně tento signál zachytit. Interakce mezi 
primárními elektrony a atomy preparátu lze stejně jako u SEM dělit na dvě následující skupiny: 

 Elastické kolize – zapříčiní vznik zpětně odražených elektronů  
 Neelastické kolize – dochází při nich k předávání energie primárních elektronů atomům 

vzorku a následnému uvolnění sekundárních a Augerových elektronů rtg. záření a 
katodoluminiscenci.  

Pro zobrazení povrchu preparátu se v SEM využívají sekundární elektrony. Kvůli nízké 
energii sekundárních elektronů povrchu preparátu dostaneme do detektoru více 
sekundárních elektronů a výsledkem je pak vyšší intenzita signálu z detektoru a tím světlé 
místo na obrazovce. U prohlubenin je to opačně. Tak je získán topografický kontrast, 
pomocí kterého je možno zobrazit v mnohonásobném zvětšení povrchu vzorku. Produkce 
odražených elektronů, jak bylo uvedeno výše, závisí na středním atomovém čísle 
zkoumaného vzorku. Světlé se na obrazovce budou jevit těžší prvky a naopak oblasti, 
tvořené lehkými prvky se budou jevit jako tmavá místa, z čehož vyplívá možnost prvkové 
analýzy zkoumané látky. K rušivým jevům patří především nabíjení povrchu preparátu, na 
něž dopadají elektrony se záporným nábojem. V případě, kdy vzorek není dostatečně 
elektricky vodivý je nutno biologické objekty ve vysokovakuovém SEM zkoumat vysušené 
jako v případě TEM, kdy jsou vzorky potáhnuty tenkou vrstvou kovu o dobré elektrické i 
tepelné vodivosti.  [7] 

2.2.2 Detekce sekundárních a odražených elektronů 
 

Prostředník mezi dějem, který se odehrává při interakci primárních elektronů s povrchem 
preparátu a obrazovkou mikroskopu, na kterou jsou přenášeny informace získané 
zachycením sekundárních elektronů o topografickém kontrastu preparátu, nese název 
detektor sekundárních elektronů.  [7], [11]    
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Detektor sekundárních elektronů podle Everhart – Thornley: 

 Tvoří scintilátor, který po dopadu elektronů uvolní záblesk záření v podobě světla ze středu 
viditelné oblasti (550 -650 nm), jehož intenzita je přímo úměrná energii elektronů, kterými 
byl vyvolán. Světlo se následně vede světlovodem a poté opustí komoru SEM průchodem 
křemenným okénkem. Mimo vakuum se umístí fotonásobič, který zachytí světelný signál a 
provede jeho převod na signál elektrický, čímž dojde k zesílení signálu asi 1000 krát až 
1 000 000 krát.  [7] 

 

Obr. 3 pro pochopení detektoru sekundárních elektronů [7] 

Záznam obrazu je proveden fotografií, nebo jako obraz digitální. Následné barvení obrazu a 
další podobné úpravy jsou snáze proveditelné, než u TEM.   [7] 

Příprava preparátů pro SEM  - vhodný preparát musí plnit následující kritéria: 

 Na povrchu pozorovaného materiálu by se neměli vyskytovat cizorodé částice 
(prach) 

 Měl by splňovat kritérium stability ve vakuu 
 Stabilitu by měl vykazovat i při ozáření elektronovým paprskem  
 Materiál by měl zajistit dostatečné množství požadovaného signálu (sekundárních 

elektronů) 
 Při expozici primárním elektronům by nemělo nastat jeho nabíjení 
 Z biologických vzorků je nutno vždy odstranit vodu 
 Očištění, opláchnutí, sušení, odvodnění fixace, přichycení na podložku a pokovení. 

2.2.3 Příklad moderního skenovacího elektronového mikroskopu 
 

Mikroskop je správnou volbou pro uživatele, kteří zkoumají největší a nejtěžší vzorky. Díky 
velmi dlouhé komoře je možno sledovat vzorky vysoké až 200 mm. Díky modernizaci 
motorizované osy nabízí ideální zobrazení nadměrně velikých vzorků. Nejčastěji je mikroskop 
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využíván v oblastech letectví, archeologických výzkumech, výrobě plošných spojů a plochých 
displejů. [13] 

Tab. 2 – Základní parametry TEM ZEISS EVO® MA 25: 
Výrobce ZEISS 
SEM EVO® MA 25 
provedení 

 
Rozlišení 3 nm při 30 kV 

10 nm při 3 kV 
Zvětšení 5x – 1 000 000 x 
Urychlovací 
napětí 

200 V – 30 kV 

Tlak v komoře 10 – 3000 Pa 
Max. výška 
vzorku 

210 mm 

Elektronová 
traska 

Wolframové žhavené 
vlákno 

Komora 420 mm x 330 mm 
        [8] 

 

2.3 Vztažné elektromagnetické principy a závislosti 
 

V této kapitole se práce bude věnovat objasnění základních principů elektrostatického pole. 
Konkrétně problematice siločar, Coulombova zákona, výtoku intenzity el. pole přes pomyslnou 
uzavřenou plochu a také Maxwellovým rovnicím týkajícím se elektrostatického pole, dále bude 
pojednáno o elektrickém poli liniového i plošného náboje. 

2.3.1  Elektrostatické pole 
 

2.3.1.1 Siločáry, Coulombův zákon 
 

Víme, že existují kladné i záporné elektrické náboje. Náboje, které mají stejné znaménka se 
odpuzují a náboje nestejného znaménka se vzájemně přitahují. Nejjednodušší útvar elektrického 
pole – bodový kladný náboj o velikosti náboje Q1. V jeho blízkosti se bude nacházet jiný kladný 
bodový náboj o velikosti Q2, který necháme volně se pohybovat pod vlivem odpudivé síly F 
dvou nábojů. Dráha, po které by se kladný náboj Q2 pohyboval by měla tvar přímky. Pokud by 
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jsme na přímce nakreslili šipku bude značit tzv. siločáru elektrického pole. Siločára ukazuje 
směr pohybu kladného náboje, ale neudává informaci o velikosti síly, která na kladný náboj Q2. 
Siločára patří ke zdrojovému náboji elektrického pole Q1 a požadujeme, aby byla nezávislá na 
velikosti náboje Q2. Silové působení elektrického pole na libovolný náboj Q2 je možno vyjádřit 
pomocí intenzity elektrického pole E:  

=	   (4) 

Kde F značí sílu působící na náboj Q2. Nezávislost intenzity elektrického pole na náboji Q2 je 
podmíněna lineárním prostředím (vakuem), kde platí princip superpozice. Jedna siločára značí 
pouze směr intenzity elektrického pole, ale neudává informaci o velikosti intenzity. Abychom 
mohli aplikovat Faradayovu poučku (intenzita elektrického pole je úměrná hustotě siločar), je 
třeba zobrazit velké množství siločar, přitom hustotou siločar máme na mysli počet siločar, 
které protínají plochu kolmou na siločáry, dělenou velikostí dané plochy. Ovšem je třeba 
přiznat, že taková definice hustoty siločar je velmi nepřesná. Aby Faradayova poučka měla 
smysl, je nutno dodržet zásadu, že pro bodový náboj (obecně kulový náboj) každý směr v jeho 
okolí je rovnocenný. To znamená, že siločáry musí být rozloženy rovnoměrně ve všech 
směrech. Tedy musí být nakresleny v souladu s principem prostorové symetrie (obr. 4). [6] 

 

Obr. 4: Siločáry bodového náboje (v rovině výkresu) [6] 

Z důvodu prostorové symetrie je velikost intenzity E (nikoliv její směr) ve všech místech stejně 
vzdálených od bodového náboje Q1 stejná. Proto plyne z Faradayovy poučky, že velikost 
intenzity E na povrchu koule o poloměru R se středem v bodovém náboji Q1 je: 

=	 ∗ ∗ ∗   (5) 

Kde ε značí konstantu úměrnosti zvanou elektrická permitivita. Pokud do elektrického pole 
náboje Q1 vložíme náboj Q2 s požadavkem měřit intenzitu elektrického pole náboje Q1, docílíme 
změny pole, ale na sílu působící na náboj Q2 má vliv pouze původní pole náboje Q1 a výsledná 
síla na něj působící je dána vztahem: 

= ∗ =	 ∗ ∗
∗ ∗  (6) 

Rovnice označuje Coulombův zákon, který jsme odvodili na základě pojmu siločára a 
Faradayovy poučky. Historicky se to ovšem pravděpodobně stalo opačně – na základě 
Coulombových pokusů a jeho zákona navrhl Faraday grafický postup znázornění a výpočtu 
intenzity elektrického pole. Sila F je vektor, pokud požadujeme v Coulombově zákonu vyjádřit i 
její směr, můžeme zapsat: 
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=	 ∗ ∗
∗ ∗ ∗  (7) 

Kde R je vektor vzdálenosti s počátkem v místě náboje Q1 a koncem v místě náboje Q2, přičemž 
síla F je síla, která působí na náboj Q2.  [6],[13] 

Elektrická permitivita vakua ε je jedna ze tří konstant elektromagnetických jevů. Druhá je 
magnetická permeabilita  a třetí rychlost světla c. V soustavě SI je hodnota elektrické 

permitivity vakua = ∗ 	≅ 8,854 ∗ 10  [kg-1*m-3*s4*A2], kde index 0 značí, že se 

jedná o hodnoty ve vakuu.  [6], [13] 

 

2.3.1.2 Výtok intenzity elektrického pole přes pomyslnou uzavřenou plochu  
 

Mimo siločáry elektrického pole náboje Q1 lze na obr. 4 pozorovat i pomyslnou plochu S (řez 
plochy rovinou výkresu) uzavírající náboj Q1. Je patrné, že počet siločar vystupujících 
(vytékajících) z prostoru uzavřeném pomyslnou plochou, není závislý na tvaru plochy ani na její 
velikosti. Siločáry reprezentují intenzitu elektrického pole z uzavřené plochy, která obsahuje 
náboj Q1, nezávisí na velikosti a tvaru pomyslné plochy uzavírající náboj Q1. Elementární tok 
dϕ intenzity E přes elementární plošku dS kolmou na vektor intenzity E se rovná součinu plochy 
elementární plochy elementární plošky a hodnoty intenzity E. Jednoduchým výpočtem výtoku ϕi 
intenzity elektrického pole přes kulovitou plochu se středem v bodě náboje Qi a poloměru R. 
Intenzita pole v každém bodě plochy je kolmá na plochu a má hodnotu E, takže výtok Qi lze 
zapsat: 

Φ = 4 ∗ ∗ ∗ = 	 ∗  (8) 

Doposud byl předpoklad, že náboj Qi je kladný, intenzita elektrického pole má směr ven z koule 
a ϕi má kladnou hodnotu. Ovšem pokud je náboj Qi záporný, intenzita je nasměrována do koule 
a výtok intenzity elektrického pole má zápornou hodnotu. Fakta, která byla doposud uvedena o 
výtoku z koule, platí pro libovolnou pomyslnou plochu, která není závislá na její velikosti ani 
tvaru. V lineárním prostředí platí princip superpozice elektrických polí, což umožňuje sčítat 
náboje Qi a jejich výtoky ϕi. Proto platí: Výtok intenzity elektrického pole přes pomyslnou 
uzavřenou plochu je úměrný součtu nábojů uvnitř plochy. Věta lze matematicky vyjádřit: 

∑ = 	 ∗ ∑  (9) 
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Obr. 5: Siločáry elektrického pole dvou bodových nábojů [6] 

Elektrické pole několika nábojů vzniká superpozicí elektrických polí jednotlivých nábojů. 
V každém bodě prostoru je intenzita elektrického pole dána vektorovým součtem intenzit 
jednotlivých dílčích polí. Příkladem je na obr. 5. v rovině výkresu znázornění siločar 
elektrického pole dvou bodových nábojů. Rovněž je na obrázku vidět uzavřená plocha S. Pro 
vysvětlení toku intenzity elektrického pole plochou S, musíme zavést pojem vektor elementární 
plošky dS. Je to vektor, jehož velikost je rovna ploše elementární plošky a jeho směr je kolmý 
na plochu v daném místě a směřuje ven z uzavřené plochy. Přes elementární plošku vyteče 
složka intenzity elektrického pole, která je kolmá na elementární plošku, tedy je paralelní 
s vektorem dS. Přes elementární plošku tedy vyteče množství intenzity E*dS, kde E*dS je 
skalární součin uvedených vektorů. Přes celou uzavřenou plochu S pak tedy vyteče integrál 
elementárních výtoků a rovnice bude mít následující tvar: 

 (10) 

Rovnice má určitou podobnost s první Maxwellovou rovnicí pro elektrické pole diskrétních 
nábojů. Maxwellova rovnice platí pro spojité rozložení nábojů v prostoru.  [6], [13] 

2.3.1.3 Maxwellova rovnice pro spojité rozložení nábojů 
 
Z rovnice 10 pro uzavřenou plochu, přes kterou vyteče integrál elementárních výtoků lze 
snadno odvodit rovnici pro výtok elektrického pole pro případ, kdy je rozložení nábojů spojité. 
Hustotu náboje označme ρ. Musíme předpokládat, že její hodnota není konstanta, ale je závislá 
na místě v prostoru. Pro malý objem dV, který je ohraničen uzavřenou plochou S limitující 
k nule, lze předpokládat, že hustota ρ je konstantní a celkový náboj v elementárním objemu je 
ρ*dV. Z rovnice 10 pak vyplývá: 

 (11) 

Obtížnou limitu ve výrazu lze nahradit operátorem div (od slova divergence – rozbíhavost), 
čímž se přiblížíme k první maxwellové rovnici: 

= 	 ∗ 	   (12) 
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Slovem operátor označujeme soubor operací nad argumentem operátoru, který vydá výslednou 
hodnotu těchto operací. Operace div E (tzn. posloupnost úkonů nad E) a tudíž operátor div je 
zatím definován limitou v rovnici 11. To je neobecnější definice divergence, která není vázána 
k popisu prostoru žádným souřadnicovým systémem. V běžném životě se obvykle prostor 
popisuje kartézskými souřadnicemi, proto formu operátora div odvodíme ještě i pro kartézský 
souřadnicový systém.  [6], [13] 

 

Obr. 6: Objasnění operátoru div v kartézských souřadnicích [6] 

Na obr. 6 je zobrazena v kartézských souřadnicích elementární krychle o stranách x, y, z. 
Vektor intenzity elektrického pole E pak rozložíme na složky paralelní s osami souřadnicového 
systému: E = i*Ex + j*Ey + k*Ez, kde i, j, k, značí jednotkové vektory ve směru os x, y, z. Přes 
obě plochy y z hranolu protéká složka intenzity Ex, ale obecně různé velikosti. Označíme li 
jejich rozdíl Ex, vidíme, že jen tento rozdíl přispívá k výtoku intenzity elektrického pole 

z krychle. Proto výtok z krychle ve směru x je roven ∂Ex ∂x ∂z. Analogicky pak ve směru osy 
y je výtok Ey x z a ve směru osy z, je výtok Ez  y. Celkový výtok intenzity je součet 
uvedených dílčích výtoků. Dosadíme-li tyto výsledky do rovnice 11 dostaneme:	 

= 	 ∗ 	 	
 (13) 

Při porovnání této rovnice s Maxwellovou rovnicí zjistíme, že div E pro kartézský systém 
souřadnic představuje součet parciálních derivací složek vektoru E: 

	 = 	 +	 +	  (14) 

Přechodem k popisu prostoru kartézskými souřadnicemi pracujeme namísto jednoho vektoru se 
třemi složkami ve směrech os souřadnicového systému. Tím výrazy ztrácejí na své stručnosti. 
To je důvod zavedení Hamiltonova operátoru zvaného nabla operátor:  

∇	= 	 ∗ +	 ∗ +	 ∗  (15) 
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Název nabla je asyrského původu označujícího harfu, kterou symbol ∇ připomíná. Formálně se 
jedná o vektor, jelikož v něm vystupují jednotkové vektory i, j, k, ale jinak obsahuje jen 
symboly parciálních derivací. Pracuje se s ním ovšem jako s reálným vektorem. Pomocí něj lze 
div E psát jako skalární součin nabla operátoru a intenzity elektrického pole E. První 
Maxwellova rovnice pak můžeme zapsat i v následujícím tvaru: 

= 	 ∗ ∇ ∗  (16) 

Tento zápis slouží k popisu prostoru kartézskými souřadnicemi. Výhoda takového zápisu 
spočívá ve výskytu vektorů namísto derivací.  [6], [13] 

Shrnutí předpokladů pro odvození Maxwellovy rovnice: 

 Elektrický náboj svým elektrickým polem působí silou na jiný náboj. 
 Rozložení nábojů může být diskrétní, či spojité. 
 Platí princip superpozice. 
 Platí princip prostorové symetrie. 
 Platí Faradayova poučka o hustotě siločar a intenzitě pole. [6], [13] 

2.3.1.4 Elektrické pole liniového náboje 
 

V předchozím textu jsme užívali pojem bodový náboj, přičemž bod je nejjednodušší 
geometrický útvar.  V této části budeme uvažovat o něco složitější útvar – nekonečně dlouhé 
linii náboje (liniový náboj), kde na jednotku délky linie připadá náboj τ. Na obr. 7 jsou vidět 
siločáry intenzity elektrického pole E liniového náboje v pohledech z boku a shora. Povrch 
válce výšky L s poloměrem R, kde osa je ztotožněná s linií náboje. Ve válci je náboj τ*L. 
Intenzita elektrického pole je kvůli symetrii kolmá na povrch válce a velikost E je konstantní. 
Výtok intenzity elektrického pole E z válce je tak 2*π*R*L*E. Dle rovnice 9 výtok E 
z uzavřené plochy vynásobený dielektrickou konstantou ε je roven celkovému náboji τ*L 
v objemu který uzavírá plocha: ε*ϕ = ε*2*π*R*L*E = τ*L. Pro intenzitu elektrického pole E 
pak platí vztah: 

=	 ∗ ∗ ∗   (17) 

 

Obr. 7: Siločáry liniového náboje [6] 
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Na základě Faradayovy poučky o siločárách jsme dospěli k faktu, že intenzita elektrického pole 
klesá úměrně se vzdáleností R od linie. Na obr. 8 je osa souřadnic y ztotožněná s linií náboje a 
osa x se siločárou. Každý náboj τdy elementární délky linie přispívá k intenzitě elektrického 
pole v bodě x = R pouze svojí složkou ve směru x. jeho složka ve směru y je vykompenzována 
působením náboje, který je symetrický poležen k ose x. Náboj τdy jde tedy pokládat za bodový 
a s ohledem na Coulombův zákon, v místě x = R jde intenzita E zapsat pomocí integrálu 
následovně: 

=	 ∗ ∗  (18) 

Po následné integraci a dosazení mezí pro intenzitu E dostaneme opět výraz 17.  [6] 

 

Obr. 8: Pro objasnění výpočtu intenzity elektrického pole liniového náboje pomocí Coulombova zákona [6] 

Pojem liniový náboj se v praxi vyskytuje pouze v malé míře. V textu byl uveden z důvodu 
zkoumání magnetického pole v okolí vodiče, kterým protéká elektrický proud. Pojem 
nekonečně dlouhého vodiče má primární úlohu.  [6], [12] 

2.3.1.5 Elektrické pole plošného náboje 
 

Následujícím velmi jednoduchým geometrickým útvarem je rovinná plocha od nekonečna. 
Uvažujme, že na této ploše se vyskytuje náboj s plošnou hustotou σ. Takové rovně říkáme 
plošný náboj. Obr. 9 znázorňuje plošný náboj a siločáry intenzity jeho elektrického pole.[6] 

 

Obr. 9: Siločáry elektrického pole plošného náboje [6] 
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Pokud ztotožníme plochu yz kartézské soustavy s rovinou náboje, pak siločáry intenzity 
elektrického pole budou paralelní s osou x a jejich hustota bude konstantní ve všech místech 
prostoru z důvodu principu prostorové symetrie. Z toho důvodu bude podle Faradayovy poučky 
intenzita elektrického pole v celém prostoru konstantní velikosti, zato opačného směru z jedné i 
druhé strany plošného náboje. Na pravé straně obr. 9 je vidět průmět siločar do roviny xy a 
zároveň znázorňuje pomyslný průmět krychle o výšce L a hloubce H, jenž slouží k výpočtu 
intenzity elektrického pole E. Výtok intenzity E z krychle je 2*E*L*H a náboj v krychli je pak 
σ*L*H. Podle rovnice 9 pro intenzitu elektrického pole dostaneme: 

=	 ∗  (19) 

Je patrno, že intenzita elektrického pole je pro plošný náboj nezávislá na vzdálenosti R od 
roviny náboje, jak již bylo uvedeno na základě hustoty siločar. Postup odvození rovnice 19 
pomocí Coulombova zákona je znázorněn na obr. 10, kde plocha náboje je ztotožněna 
s rovinnou yz kartézských os. Intenzita elektrického pole E je pak lze vypočítat jako součet 
(plošný integrál) příspěvků od jednotlivých elementárních plošných nábojů σdydz (viz obr. 10). 
Zde uplatňujeme pouze složku intenzity ve směru osy x, jelikož složky ve směrech y a z se ruší 
působením nábojů symetricky položených plošek. Intenzita elektrického pole v bodě x = R pak 
bude rovna: 

=	 ∗ ∗ ∗   (20) 

Vyčíslením integrálů dojdeme znovu k rovnici 19. [6] , [12] 

 

Obr. 10: objasnění rovnice 19 [6]  

 

2.3.2 Magnetostatické pole 
 

V následující části se práce bude zajímat o chování magnetostatického pole. Bude popsán 
magnetický pól včetně jeho magnetického pole, dále velmi důležitý vztah magnetického pole – 
Ampérův zákon, druhá i třetí Maxwellova rovnice, chování magnetického pole v látkovém 
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prostředí a nakonec bude ujasněno jaké je chování vazby elektron – magnetické i elektrostatické 
pole. Na konci této kapitoly bude objasněna vazba elektronu a magnetického i elektrostatického 
pole.  [12] 

2.3.2.1 Magnetický pól a jeho magnetické pole 
 

V Japonsku a Číně byl objev přirozeného magnetu (rudy magnetovce Fe3O4) znám již od VII. 
století. Do Evropy byl objev přivezen prostřednictvím Arabů v XIII. století. Již v těchto dobách 
byl názor, že existují dva druhy magnetických pólů – severní a jižní. Oba póly se vždy vyskytují 
současně ale prostorově odděleně. Takové dvojice jsou pak nazývány magnetický dipól. Napříč 
jakémukoliv vynaloženému úsilí nelze z této dvojice oddělit jen jeden pól, který by pak mohl 
být pojmenován jako monopól. Ovšem některé základní pojmy týkající se magnetického pole 
byly vybudovány právě na základě poznatků, ukazujících existenci magnetického monopólu. Při 
následném rozvoji poznatků týkajících se elektrického pole jsme se opírali o dva principy. První 
je princip superpozice a druhý princip prostorové symetrie. Tyto principy jsou ovšem natolik 
obecné, že je lze aplikovat i na jiná pole (gravitační a podobně) a rovněž na pole magnetického 
monopólu. Není zapotřebí podrobných argumentací dle analogie s elektrickými náboji, lze 
přímo psát hotové výrazy s pojmy magnetického pole. Přepíšeme pouze Coulombův zákon.  
Bodové množství magnetického pólu m1  bodový pól m2 na sebe působí vzájemně silou: 

= 	 ∗ ∗
∗ ∗   (21) 

Kde  značí konstantu nesoucí název magnetická permeabilita, R vzdálenost mezi bodovými 
póly. Jedná se o Coulombův zákon pro magnetické pole a tady se setkáváme s prvním rozdílem 
v symetrii výrazů elektrického a magnetického pole. Při úplné symetrii by se  nacházelo ve 
jmenovateli. Síla F působící na jednotkové množství pólu m2 je pak: 

=	 = 	 ∗ ∗ ∗  (22) 

Kde B značí magnetickou indukci. Dle analogie s elektrickým polem by se dalo očekávat, že se 
bude nazývat intenzita magnetického pole. Není to pravda, protože pod intenzitou magnetického 
pole H, jehož pojem ještě rozvedeme posléze, chápeme něco podobného indukci D pro 
elektrické pole. Indukce B v mezinárodní SI soustavě jednotek má rozměr jednotky síly newton 
na metr na ampér [Nm-1A-1] – takže svým fyzikálním obsahem je v souladu s rovnicí 22, když 
její název tomu neodpovídá. Názvy indukce a intenzita magnetického pole jsou velmi staré. 
Jejich vznik je datován do doby, kdy ve fyzice převládala soustava jednotek CGS (centimetr, 
gram, sekunda). Přechodem na SI soustavu došlo ke změně jejich měrné jednotky, což vedlo 
k výstižnějšímu vyjádření jejich fyzikálního obsahu a k uvědomění si rozporu mezi názvem a 
fyzikálním obsahem. V rovnici 21 je permeabilita  v čitateli a v Coulombově zákoně pro 
elektrické pole je permitivita ε ve jmenovateli. To lze zdůvodnit následujícím způsobem. 
Výklad elektrického pole lze začít od Coulombova zákona, ale výklad magnetického pole je 
přirozenější začít Ampérovým zákonem, protože existence magnetického množství se 
nepodařilo prokázat. Ampérův zákon lze odvodit pomocí formálně stejných principů, jako jsme 
odvodili i analogickou rovnici 17 pro intenzitu elektrického pole liniového náboje. Pokud 
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odhlédneme od fyzikálního obsahu jednotlivých veličin v rovnicích, zjistíme, ž rozdíl spočívá 
v tom, že permeabilita  je jako konstanta úměrnosti zavedena v Ampérovém zákoně do 
čitatele. Zato ve výrazu intenzity elektrického pole 17, který je důsledkem maxwellovy první 
rovnice, stojí permitivita ε ve jmenovateli. Z toho plyne, že ve všech výrazech týkajících se 
magnetického pole, jenž je možno napsat podle analogie s výrazy pole elektrického je nutno 
dosazovat 1/  místo ε. Různé postavení konstant úměrnosti  neboli ε je v souladu s vlivem 
látkového prostředí na elektromagnetické jevy. U dielektrika, které má větší permitivitu ε 
intenzita elektrického pole E klesá kvůli působení dipólů látky. U feromagnetických materiálů 
je indukce magnetického pole B kvůli molekulárním proudům větší u látek, které mají větší 
permeabilitu , jak o tom bude pojednáno v další části. Poloha  ve vzorci 21 a následné rošádě 
u názvů základních veličin elektrického a magnetického pole je zdůrazňována z toho  důvodu, 
že ve starší literatuře se permeabilita  v Coulombově rovnici 21 uvádí ve jmenovateli. Pak 
v rovnici 22, vystupuje permeabilita  ve jmenovateli a na levé straně stojí intenzita 
magnetického pole H místo indukce B:H = m1/ *4*π*R2. V tomto okamžiku je již intenzita 
magnetického pole v souladu se svým názvem, zato v rozporu se svým obsahem, o čemž svědčí 
i její měrná jednotka v SI soustavě ampér na metr. Nachází-li se  ve jmenovateli, pak se 
s rostoucí permeabilitou intenzita H klesá, což se na první pohled nezdá, jelikož dnes i osoba 
bez elektrotechnického vzdělání ví, že například transformátor obsahuje železné jádro z důvodu, 
aby se magnetické účinky vnějších proudů zesílily. V praxi to neznamená rozpor, pouze je 
nutno rovnici správně interpretovat. S rostoucím , klesá H, které tvoří podstatu vytvoření 
nezměrné velikosti indukce B, jelikož v každém případě platí B = *H. Vzhledem ke 
skutečnosti a rovněž tomu že pro teorii magnetického pole je prioritní Ampérův zákon, je psaní 

 v čitateli Coulombova zákona nejen věcně ale i didakticky jedině správně i když názvy veličin 
B a H neodpovídají jejich fyzikálnímu obsahu. Materiálové konstanty  i ε jsou vzájemně 
vázány třetí materiální konstantou, nazývanou rychlost elektromagnetické vlny c v určitém 
prostředí. Následně dokážeme, že z Maxwellových rovnic plyne vztah c2 = 1/ *ε. Tato 
z prvního pohledu nedůležitá rovnice měla dalekosáhlé následky, jelikož vyvracela po staletí 
uznávané principy Newtonovy mechaniky a vedla k hlubšímu pochopení fyziky. Konkrétně 
k pochopení teorie relativity, kterou formuloval Einstein v roce 1905. V SI soustavě jsou 
základní jednotky týkající se elektromagnetických veličin metr, kilogram, sekunda a ampér. 
V CGSe soustavě byla volena hodnota permitivity rovna jedné a pak hodnota permeability 
vycházela  = /ε*c2. U elektromagnetické soustavy CGSm, to byla hodnota permeability rovna 
jedné a permitivita pak vycházela ε = 1/ *c2. Obě CGS soustavy v původním stavu byly 
neracionalizované a v Coulombových zákonech a rovněž v Ampérovém zákonu ve jmenovateli 
nevystupoval koeficient 4*π, jelikož ho zahrnovaly hodnoty ε neboli . V 50. letech dvacátého 
století se do uvedených zákonů začal praktikovat koeficient 4*π tak jak je uveden v této 
publikaci. Tento koeficient znamená sice komplikaci výchozích rovnic ale rovněž zjednodušení 
výsledné maxwellovy rovnice, jelikož se v nich nenachází. Uzákonění SI soustavy jednotek 
způsobil konec chaosu u elektrických jednotek a praktické jednotky (ampér, volt, watt atd.) se 
staly jednotkami zákonnými. Jednotka ampér se stala jednou ze základních jednotek této 
soustavy pročež nezbyl prostor pro ε a . Na základě Ampérova zákona u definice jednotky 
ampér plyne, že ε a  již nejsou bezrozměrné konstanty a ve vakuu mají hodnoty  =*π*10-7 
[mkgs-2A-2] a ε = 1/ *c2 [kg-1m-3s4A2]. V rámci soustavy SI je soustava MKSA považována za 
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racionalizovanou. Proměny Coulombova zákona a permeability ve vakuu lze shrnout 
následovně: 

=	 ∗ ∗
  (23) 

Kde 0 je rovno jedné pro soustavu jednotek CGSm. Tj. rovnice definice jendotky 
magnetického množství. [6] , [12] 

=	 ∗ ∗ ∗
 (24) 

Kde 0 = 4*π je pro soustavu jednotek CGSm, zato u soustavy Si je 0 = 4*π*10-7. [6] 

2.3.2.2 Ampérův zákon 
 

Teorie magnetického pole je zakládána na vzájemném působení dvou rovnoběžných teoreticky 
nekonečně dlouhých vodičích, které mají zanedbatelně malý kruhový průřez, jimiž teče proud I 
respektive I1. Za pomoci experimentů se zjistilo, že pokud tečou proudy shodným směrem, 
vodiče se přitahují a v opačném případě zase odpuzují. Takové tvrzení postačuje k určení 
velikosti síly působící na dva rovnoběžné vodiče, pokud použijeme princip superpozice, princip 
prostorové symetrie a Faradayovy věty o hustotě siločar. Takové síly jde znázornit siločarami, 
které je možno vidět na obr. 11 ve dvou pohledech. Tyto siločáry ovšem nelze zaměňovat 
s obdobnými siločárami intenzity elektrického pole liniového náboje, o kterých bylo 
pojednáváno v předchozí kapitole. Proto je budeme v textu nazývat siločáry elektrického 
proudu. Jedná se o siločáry, jenž reprezentují působení jednoho vodiče na jiný paralelní vodič. 
Kresba siločar je v souladu s principem prostorové symetrie, kde v tomto případě osou symetrie 
je vodič. Počet siločar, které procházejí plochou válce V, který má osu ztotožněnou s vodičem, 
nezávisí na poloměru r válce, a proto hustota siločar na povrchu válce klesá úměrně s délkou 
obvodu válce 2*π*r.  [6] , [12] 

 

Obr. 11: Silové pole nekonečně dlouhého vodiče [6] 
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Jeden nekonečně dlouhý vodič působí na druhý svým polem rovnoměrně po celé jeho délce a 
tím na úsek délky L působí síla o velikosti: 

=	 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ = 	 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗  (25) 

Kde I a I1 značí proudy ve vodičích a r je vzdálenost vodičů od sebe. Konstanta úměrnosti 0 
nese název magnetická permeabilita vakua. Její hodnota v SI soustavě 0 = 4*π*10-7 [mkgs-2A-2] 
plyne z následující definice ampéru a rovnice 25. Uvedený vzorec má název Ampérův zákon a 
na jeho základě v soustavě MKSA je definována jednotka 1A následovně: Jeden Ampér je 
proud, který při stálém průtoku dvěma rovnoběžnými přímými a velmi dlouhými vodiči o 
zanedbatelném kruhovém průřezu, umístěné ve vakuu vzájemně vzdálených 1m vyvolá sílu 
mezi vodiči 2*10-7 N na jeden metr délky.  [6] , [12] 

Pojem proud byl doposud používán, i přes fakt, že nebylo zdůrazněno, jak souvisí s jinými 
známými pojmy. Proud vzniká při pohybu nábojů. Pokud projde průřezem vodiče množství 
náboje Q za dobu t, pak proud I má velikost I = Q/T. Jelikož byla v předchozím textu 
definována jednotka proudu, je nyní možno definovat i jednotku náboje, nesoucí název 
coulomb: 1 coulomb = 1 As. Velikost síly působící mezi dvěma bodovými náboji nelze doposud 
určit ani za pomoci Coulombova zákona proto, že neznáme hodnotu dielektrické permitivity 
vakua ε0 v soustavě SI. Permitivita vakua ε0 = 8,854*10-12 [kg-1m-3s4A2].  [6] , [12] 

 

2.3.2.3 Druhá Maxwellova rovnice 
 

Centrální veličinou elektrického pole jest vektor intenzity E, respektive vektor indukce D. Podle 
úvah o výtoku indukce D z uzavřené plochy byla odvozena první Maxwellova rovnice div D= ρ, 
kde ρ značí hustotu volného elektrického náboje. Ovšem v poli magnetickém je centrální 
veličinou magnetická indukce B. Pokud by byla prokázána existence magnetického monopólu, 
analogicky by bylo možno definovat tok i výtok indukce z uzavřené plochy a divergence B by 
se pak rovnala hustotě magnetických monopólů. Nakonec bychom ovšem dospěly k faktu, že 
hustota magnetických monopólů je nulová, jelikož magnetický monom prostě neexistuje. Pak 
bychom mohli psát:  

	 = 0 (26) 

Vztah označuje druhou Maxwellovu rovnici, ale její odůvodnění není konkrétní, jelikož 
argumentace se opírá o neexistenci fyzikálních objektů, které byly opuštěny už v první části této 
kapitoly. Zdrojem pole magnetické indukce se stal elektrický proud, pročež při takové 
argumentaci je nutno opírat se o jeho účinky. Indukční čáry zobrazují magnetické pole obdobně, 
jako siločáry intenzity znázorňují pole elektrické. Ovšem mezi nimi je veliký rozdíl.  [6] 



21 
 

 

Obr. 12: Indukční čáry přímého vodiče [6] 

Nekonečně dlouhý vodič je ztotožnění uzavřeného vodiče proudu o dlouhém přímém úseku. Na 
obr. 12 je důležité zdůraznit, že indukční čáry obepínají vodič a jsou do sebe uzavřeny. Tím se 
vlastně odlišují od siločar intenzity elektrického pole, které v určitém bodě začínají a jinde 
končí. Jelikož je nyní pojednáváno o magnetickém poli, nejsou na obr. 12 znázorněny siločáry 
intenzity elektrického pole. V praxi ovšem teče proud I ve vodiči proto, že ve vodiči samotném 
existuje elektrické pole a v prostoru mimo vodič rovněž. Pokud si představíme v blízkosti 
vodiče uzavřenou plochu libovolného tvaru, jenž může zahrnovat i část vodiče, pak důsledkem 
uzavřenosti indukčních čar vstupujících do uzavřené plochy je rovna počtu čar vystupujících 
z ní. To znamená, že výtok indukčních čar neboli indukce B z uzavřené plochy se rovná nule. 
Tento fakt vyjadřuje druhá maxwellova rovnice 26.  [6] , [12] 

 

2.3.2.4 Dráhový integrál B 
 

Dráhový integrál B se stal základem k pochopení souvislostí mezi elektrickým proudem a jeho 
magnetických účinků. Na obr. 13 lze vidět několik indukčních čar, nekonečně dlouhého 
přímého vodiče, kterým protéká proud I z pohledu shora. Proud teče směrem shora dolů, jak 
ukazuje křížek. Pojmem dráhový integrál A libovolného vektoru, tedy i vektoru indukce B, se 
rozumí dráhový integrál po dráze L skalárního součinu indukce B a vektoru elementu dl dráhy.  

=	∮ ∗  (27) 

Popišme nejprve speciální případ, kdy integrační konstanta L je kružnice, která splývá 
s některou indukční čarou, která má poloměr r. V takovém případě vektory B a dl svírají 
vzájemně nulový úhel, pročež do 27 lze dosadit jejich hodnoty B, neboli dl = r*dβ. [6] 

=	 ∗
∗ ∮ ∗ =	 ∗

∗ ∮  (28) 

Jelikož integrační dráha obepíná vodič s proudem I, integrál přírůstků dβ vytvoří plný úhel 2*π 
a dráhový integrál indukce B po uzavřené dráze bude vyjádřen: 

=	∮ ∗ = 	 ∗   (29) 
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Obr. 13: Pro vysvětlení dráhového integrálu B [6] 

Mezně jednoduchou rovnici 29, zato velmi důležitou jsme odvodili pro speciální případ 
integrační dráhy, která je shodná s některou indukční čarou nekonečně dlouhého vodiče. Dále 
ještě zdůrazníme platnost této rovnice pro libovolnou integrační dráhu. Jelikož je magnetická 
permeabilita vakua 0 konstanta, je možné ji přenést pod integrál a zavést následující vektor, 
nesoucí název intenzita magnetického pole.  [6], [14] 

=	   (30) 

Rovnice 29 je možno nyní zapsat takto: 

∮ ∗ =  (31) 

Její slovní vyjádření je: dráhový integrál intenzity magnetického pole H po libovolné uzavřené 
integrační dráze je roven proudu obepnutého integrační drahou. Pro stacionární 
elektromagnetické pole, ve kterém Maxwellův proud dD/dt = 0, rovnice vyjadřuje třetí 
Maxwellovu rovnici. Teď za pomoci obr. 13b ukážeme, že rovnice 31 platí pro libovolnou 
integrační dráhu, obepínající nekonečně dlouhý vodič. Kružnice C, která má poloměr r, 
znázorňuje indukční čáru, na níž momentálně začíná dráhový element dl integrační dráhy L. 
Skalární součin v integrálu má hodnotu B*dl*cos α, kde α znázorňuje úhel, jenž svírá vektor B a 
dl. Průmět dl*cos α dráhového elementu na vektor B, podělený poloměrem r, znamená přírustek 
úhlu dβ, který se nachází i v integrálu rovnice 28. Dráhový element sice přejde na jinou 
indukční čáru, ale pro delší přírustek dβ úhlu platí shodné zdůvodnění. Po absolvování celé 
integrační dráhy opíší jednotlivé přírůstky dβ plný úhel 2*π pouze v případě, kdy integrační 
dráha obepíná přímý vodič. Tím se ovšem zase dostaneme k rovnici 29. Pokud je vodič vně 
integrační dráhy je opsaný úhel roven nule. Jelikož platí princip superpozice a v rovnici 31 se 
nevyskytuje r, které bylo po dokazování použito pro označování vzdálenosti od vodiče, je 
možno tvrdit, že rovnice 31 platí pro libovolný počet vodičů, jenž integrační dráha obepíná. 
Proud I proto značí celkový proud ve vodičích. Při odvození takového závěru byl brán v úvahu 
předpoklad, že vodiče jsou přímé a rovnoběžné. Rovnice 31 platí pro libovolný tvar vodičů, 
ovšem za podmínky, že integrační dráha obepíná vodiče. Tuto podmínku lze vhodněji 
formulovat i jiným způsobem. Nad integrační dráhou L si představme plochu K (obr. 14), která 
podobně jak klobouk přiléhá k integrační dráze po celém jeho obvodu. Vodiče, jenž přetínají 
tuto plochu jednou nebo násobkem lichého počtu jsou pak obepínány integrační dráhou. Pokud 
je to možné volíme integrační dráhu L v rovině s plochou K.  [6] , [14] 
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Obr. 14: Vodiče, které protínají plochu K a jsou obepnuty integrační dráhou L [6] 

2.3.2.5 Třetí Maxwellova rovnice 
 

Souvislost mezi dráhovým integrálem magnetické indukce B a proudy v tenkých vodičích o 
zanedbatelném průřezu znamená, že proudy nejsou spojitou funkcí prostoru. Třetí Maxwellova 
rovnice je zobecnění poznatků rovnic pro podmínky, kdy jsou spojitou funkcí prostředí. Spojité 
rozložení proudu v prostoru vykazujeme za pomoci hustoty proudu j. Tj. vektor, roven velikosti 
proudu, protékajícího přes rovinnou plošku kolmou na směr proudu, dělenou plochou plošky, 
když obvod plošky konverguje k nule. Třetí Maxwellova rovnice bude odvozena na základě 
myšlenkového pokusu ilustrovaného obrazem 15, kde hustota proudu j je znázorněna polem 
vektorů. Představme si integrační dráhu L (obr. 15), jenž leží celá v rovině a při tom nezávisí na 
tom, jak je tato rovina orientována. Integrační dráha je hranicí malé plošky velikosti dS, které 
přiřadíme plošný vektor dS, kolmý k ploše a také orientovaný ve směru posunu pravotočivého 
závitu při jeho otáčení ve smyslu obíhání po integrační dráze. Velkost plošného vektoru jest dS. 
Ploška je tak malá, že v jejím okolí jde proudovou hustotu považovat za konstantní.  [6] 

  

Obr. 15: Pro odvození třetí maxwellovy rovnice [6] 

Podle rovnice 28 je dráhový integrál dA vektoru B po obvodu L plošky roven 0 násobku 
proudu, jenž je obepínán obvodem L. Takový proud bude mít největší velikost tehdy, když 
ploška bude kolmá ke směru hustoty proudu j, tedy plošný vektor dS bude rovnoběžný 
s hustotou proudu j. Pro takovou optimální orientaci plošky je její vektor i integrační dráha na 
obr. 15 opatřena indexem opt. Dráhový integrál má při optimální orientaci plošky hodnotu dAopt 
= 0jdS, proto z definice operátoru rotace vyplívá: 
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=	 ∗   (32) 

Tím jsme téměř došli k Maxwellově rovnici, ale ještě je nutno provést jednu malou a také jednu 
velikou úpravu. Ta malá spočívá v dosazení vektoru intenzity magnetického pole H: 

=	   (33) 

Zatím je tento vektor zaveden pouze pro vakuum, ale dále ještě uvidíme jeho zásadní význam 
zejména v látkovém prostředí. Veliká úprava tkví v akceptování Maxwellovy invence, dle které 
časová změna indukce D elektrického pole má stejné účinky na magnetické pole jako hustota 
proudu j. Po zohlednění uvedených úprav v rovnici (32), dojdeme ke konečnému tvaru třetí 
Maxwellovy rovnice: 

= +   (34) 

Derivace D/ t nese název Maxwellův posuvný proud. Tato geniální Maxwellova invence je 
tím větší, že ji Maxwell zavedl v době, kdy elektromagnetické vlny ještě nebyly objeveny. 
Právě tento proudu umožnil je předpovědět a objasnit jejich existenci. Pro zavedení Maxwellova 
proudu, neměl jeho objevitel žádné experimentální pohnutky, když elektromagnetické vlny ještě 
nebyly objeveny.  [6] , [14] 

 

2.3.2.6 Magnetické pole v látkovém prostředí 
 

U dielektrika nutí dipóly vnější elektromagnetické pole takové orientaci, že intenzita 
elektrického pole zeslabuje. Analogie elektrického a magnetického pole láká k vysvětlení 
magnetického pole v látkovém prostředí za pomoci magnetických dipólů. Ovšem taková 
představa by byla založena na neexistujících prvcích, ale nebylo by ani možno vysvětlit 
experimentální zkušenosti, podle kterých v některých látkách, nesoucích název feromagnetika 
(např. železo) je vnější magnetické pole zesilováno pomocí vlastností látkového prostředí. 
Naopak v paramagnetickém látkovém prostředí se vnější magnetické pole zeslabuje. Už 
Ampére pravil, že v látkách existují molekulární proudy, jejichž magnetické pole spolupůsobí 
s vnějším magnetickým polem. Dnes je již známo, že existence těchto proudů pochází z rotace 
(spinu) a kroužení elektronů v atomech. Kroužící elektron okolo jádra atomu okolo jádra atomu 
představuje elektrický proud, který vytváří magnetické pole. Na obr. 16 a) je znázorněna v řezu 
dráha kroužícího elektronu a indukční čáry Bm jeho magnetického pole. Pokud se látka 
nevyskytuje ve vnějším magnetickém poli, ani v minulosti jemu nebyla vystavena, pak dráhy 
elektronů jsou chaoticky orientovány a jejich magnetické pole se vzájemně ruší. Na obr. 16 b) je 
zobrazena situace, kdy je feromagnetická látka vložena do vnějšího magnetického pole, které 
znázorňují indukční siločáry B0 působící na proud silou. Na obrázku je zobrazena síla působící 
na protilehlé elementy dráhy elektronu f resp. –f, která má snahu otočit dráhu tak, aby indukce 
Bm měla směr vnějšího pole B0.  [6] , [14] 
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Obr. 16: Kruhový proud v magnetickém poli [6] 

Obr. 17 znázorňuje účinky vnějšího magnetického pole na molekulární proudy feromagnetika. 
Do vnějšího pole B0, které je buzeno proudem I a v cívce je válec z feromagnetické látky 
(železa). Molekulární proudy se v něm orientují tak, že obíhají ve shodném smyslu s proudem 
v cívce, čímž podporují indukci B0.  [6] , [14] 

 

Obr. 17: účinky vnějšího indukčního pole na molekulární proudy feromagnetika [6] 

Síly (teplo), které předtím zapříčinili chaotickou orientaci molekulárních proudů, působí nadále, 
ale lze předpokládat, že pod působením vnějšího pole bude převládat orientace Bm ve směru B0. 
Výsledná indukce B ve feromagnetiku tedy bude B = Bm + B0. Již dříve byl rovnicí 33 zaveden 
pojem intenzita magnetického pole H, pročež je nyní možno zapsat: 

=	 ∗  (35) 

Magnetické pole v látkovém prostředí uspořádá chaotickou orientaci molekulárních proudů a 
jejich sumární indukci Bm lze aproximovat následující rovnicí: 

=	 ∗ ∗
∗ ∗   (36) 

Kde χ označuje bezrozměrnou materiálovou konstantu nazývanou magnetická susceptibilita a 
BmMax je samozřejmě maximální hodnota indukce Bm molekulárních proudů, která je dosažena 
když směr indukce všech molekulárních proudů je shodný s indukcí B0. Molekulární proudy 
jsou orientovány ve své mezní poloze, čímž magnetizace prostředí dosáhne svého nasycení. Pro 
magnetická pole s malou hodnotou H (slabá pole) se ve jmenovateli 36 může zlomek zanedbat. 
Indukce B pak bude vyjádřena: 

=	 +	 = 	 ∗ 1 + 	 ∗ = 	 ∗ ∗  (37) 
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Kde r = 1 + χ je bezrozměrná látková konstanta označovaná jako relativní permeabilita. Pro 
silná magnetická pole (velká hodnota H) lze zanedbat 1 oproti zlomku ve jmenovateli 37. 
Indukce B pak bude možno zapsat: 

=	 ∗ +	   (38) 

Pro slabá magnetická pole vyjadřuje rovnice 37 v látkovém prostředí lineární vztah mezi 
indukcí B a intenzitou H, stejně jako ve vakuu, s rozdílem že konstantou úměrnosti v látkovém 
prostředí je  = 0* r, ale ve vakuu je 0. Všechny doposud odvozené rovnice pro vakuum jsou 
platné i pro látkové prostředí přičemž je nutno dosazovat  = 0* r. Tyto rovnice včetně 
Maxwellovy rovnice platí exaktně ovšem v látkovém prostředí jen přibližně. Pro silná 
magnetická pole molekulární proudy již nepřispívají ke zvýšení indukce B. Zvýšení se 
uskutečňuje pouze díky vnějšímu poli. Pro malé změny dH silného magnetického pole se 
látkové prostředí chová jako vakuum. Doposud bylo pojednáváno pouze o feromagnetikách. 
Tento pojem lze upřesnit. Feromagnetika jsou látky, které mají velké hodnoty relativní 
permeability (železo, nikl, kobalt). Dále jsou látky paramagnetické – látky s malou relativní 
permeabilitou (hliník). Nakonec zmiňme existenci látek diamagnetických, které mají zápornou 
relativní susceptibilitu a proto je jejich relativní magnetická permeabilita menší než 1 (měď). 
Záporná magnetická susceptibilita lze vysvětlit tím, že diamagnetické látky nemají stálé 
molekulární proudy a tyto se indukují až po vložení látky do magnetického pole. Takto vzniklé 
proudy jsou tak orientovány, že vnější pole nezeslabují, ale zeslabují. Orientace indukovaných 
elementárních proudů souvisí s Faradayovým indukčním zákonem.  [6] , [14] 

 

2.4 Vazba elektron – magnetické a elektrostatické pole 
 

V následujícím textu se budu zabývat pohybem částic jak v magnetickém poli, tak i 
v elektrostatickém poli. Pro upřesnění bude popsán i pohyb v zkříženém poli (tj. kombinovaném 
elektrickém a magnetickém poli).   

2.4.1 Částice v magnetickém poli 
 

Síla, která působí na částici je v magnetickém poli vždy kolmá na směr pohybu částice i na směr 
intenzity magnetického pole B. Pokud síla nemá žádnou složku ve směru pohybu částice, 
nemůže na ní vykonat žádnou práci – v homogenním časově neměnném magnetickém poli 
částice nezískává ani neztrácí žádnou energii (tzn. rychlost částice se v absolutní hodnotě 
neměnní, mění se jenom směr rychlosti) a původně přímková dráha částice se po vstupu do 
magnetického pole zakřivuje.  [1] 

Soustava rovnic daná řešením: 

=	− + sin ∗ + 	   (39) 
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=	 − cos ∗ + 	   (40) 

=	 ∗ +	   (41) 

Kde A1, A2, A3, A4 a R jsou integrační konstanty, které je možno určit z počátečních podmínek 

(tři z počátečních souřadnic, tři z počáteční rychlosti). Pokud označíme , ,  počáteční 
rychlosti, předně bude: 

∗ = +	  (42) 

neboli: 

=	 ∗	 +	 = 	 ∗ 	 +	   (43) 

Bude-li k tomu ještě x = y = z = 0 pro t = 0, dostaneme ještě A1 = , A2 = , A3 =  , A4 = 0. 
Bod se souřadnicemi x1 = - , / ωc a y1 =  	 / ωc určuje polohu středu kružnice v rovině xy. 
Jeho vzdálenost od počátku je R.  

Pokud jsou všechny tři složky počáteční rychlosti nenulové, nebo když je nenulová složka ve 
směru magnetického pole a zároveň s tím je nenulová alespoň jedna složka rychlosti kolmá na 
magnetické pole pohybuje se částice po kružnici poloměru R a to takovým způsobem, že rovina 
kružnice je kolmá na směr B a její střed se rovnoměrně posouvá rychlostí 		paralelně s B. 
Výsledný pohyb je tvaru šroubovice - navinutá na magnetickou siločáru. (Poloměr zakřivení 
opisované dráhy jde také vypočítat působící síly a dostředivého zrychlení velikosti v2 / R 
působeného touto silou). [1] 

 

Obr. 18: Šroubovicová dráha záporně nabité částice v homogenním magnetickém poli [1] 

Specifické případy: 

Je – li  = 0 (tzn. nabitá částice nemá složku rychlosti ve směru magnetického pole) a  
neboli (případně obě různé od nuly pohybuje se částice po pevné kružnici o poloměru R. Je-li 

= = 0	 	 	≠ 0, Lorentzova síla je rovna nule a částice se pohybuje původní rychlostí z0 
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přímočarým pohybem ve směru magnetického pole B (tj. po šroubovici s nulovým poloměrem). 
Obecná situace s pohybem částice po šroubovici je vidět v různých pohledech na obr. 18. Krok 
(stoupání) L šroubovice, tj. vzdálenost uražená ve směru magnetického pole (a osy z) za jednu 
periodu T, je: 

=	 ∗ = 2 ∗ ∗ ∗ ∗   (44) 

Tato vzdálenost nezávisí na příčných složkách rychlostí (tj na x  a y ), ale pouze na složce 
rychlosti ve směru magnetického pole a vedle indukce B pouze na měrném náboji částice. První 
dotek šroubovice s osou z, nastává v bodě z1 = l a n-tý v bodě zn = n*L.  

Každý závit spirály musí po každém oběhu tedy opakovaně projít osou z. Z čeho je daná 
možnost přivedení rozbíhavého svazku částic zpět na žádanou osu, tj. způsob magnetického 
zaostřování (fokusace).  [1] 

Pokud bychom z jednoho bodu na ose, která má směr magnetického pole, injektovali do 
magnetického pole nabité částice s rychlostmi, jejichž příčné složky (  a ) mají různé 
hodnoty, avšak složky podélné  jsou stejné, sejdou se jejich trajektorie napřed v bodě Z1 a pak 
v bodech zn. Namísto částic injektovaných do pole jednotlivě pod různými úhly si můžeme 
(pokud zanedbáme vliv vzájemného působení částic) představit, že do pole injektujeme 
rozbíhavý svazek částic. Pak body zn budou představovat ohniska.  [1] 

Homogenní magnetické pole kolmé k dráze svazku často využíváme k vychylování svazku. 
Jestliže magnetické pole ve směru osy z, zasahuje jen do jisté vzdálenosti z1, částice neopíše 
celou kružnici, ale vychýlí se jen od původního směru o veličinu x1. Výchylka x1 pro x1 < z1 je 
přibližně: 

=	 ∗
∗ ∗  (45) 

A úhel vychýlení: 

= arcsin  (46) 

Výchylka pro oblast terče T umístěného ve vzdálenosti b je: 

= −	 ∗ . (47) 

 

Obr. 19: Vliv osového magnetického pole na fokusaci elektronového svazku [1] 

 Jde říci, že výchylka částice pohybující se v magnetickém poli je nepřímo úměrná její hybnosti.  
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Komplexnější pohled na popsaný pohybový děj nám dává výraz pro úhlovou rychlost 
(kruhovou frekvenci) ωc, která váže poloměr křivosti R s obvodovou rychlostí v vztahem:  

=	 = 	 ∗  (48) 

Kruhová frekvence nabité částice nazývaná rovněž Larmonovou nebo cyklotronovou – 
přirozenou frekvencí, nezávisí na rychlosti, se kterou částice do pole vnikla a s níž se posléze 
v poli pohybuje (pouze na specifickém náboji částice a indukci magnetického pole). U 
periodických dějů platí vztah mezi kruhovou frekvencí a lineární frekvencí f: 

=	 = 	 ∗ =	 ∗
∗  (49) 

Elektromagnetické vlnění stejné frekvence může rezonovat s rotujícími částicemi v uvedené 
frekvenci a tím může docházet k jeho absorpci. Cyklotronová frekvence elektronů vstupujících 
do ionosféry se zemským magnetickým polem B ~ 0,36*10-4 T je při f~1 MHz a λ ~ 300 m. To 
je příčina jejich rezonance s radiovými vlnami této frekvence a jejich intenzivní pohlcování 
ionosférou jak je skutečně pozorováno. Pokud nemá nabitá částice složku rychlosti ve směru 
magnetického pole, pohybuje se, jak již bylo uvedeno po kružnici poloměru R.   [1] 

Při úvaze soustavy obr. 20, kde předpokládáme, že v polorovině 1 je magnetické pole kolmé na 
rovinu nákresny a polorovina 2 je bez magnetického pole. Takový systém použil Demster ve 
svém hmotovém aspektrometru. Injektujeme-li do pole nabitou částici kolmo na rozhraní, opíše 
půlkružnici poloměru R a v bodě A (vzdálenosti 2*R) opět protne rozhraní. Konstrukce drah 
částic, které dopadají na rozhraní pod vstupními úhly α vzhledem k vstupnímu směru centrální 
částice, jsou vidět na obrázku. Tyto částice protnou rozhraní v bodě B. Vzdálenost průsečíků d 
= AB je: 

= 2 ∗ 1 − cos  (50) 

Pro malé úhly (slabě rozbíhavý svazek) můžeme kosinus rozvést v mocninnou řadu a omezit se 
na první dva členy rozvoje. Pak bude tvar: 

= ∗  (51) 

 

Obr. 20: Princip zobrazení a vznik chyby R*α2 [1] 
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Rozbor tedy ukazuje, že homogenní magnetické pole je schopno fokusovat (v rovinách kolmých 
na pole) svazek nabitých částic, ale že tato fokusace není ideální, nýbrž je zatížená optickou 
vadou velikosti R*α2. Tento druh fokusace se rovněž nazývá směrová fokusace na τ-radiánů. [1] 

2.4.2 Pohyb v elektrostatickém poli 
 

V elektrostatickém poli, kde B = 0, bude pohybová rovnice mít tvar:  

= 	 ∗ . (52) 

 Z jejího tvaru je vidět, že částice se bude pohybovat rovnoměrně urychleně ve směru intenzity 
elektrického pole E.  

Řekněme, že E má složku pouze ve směru souřadnice x, tzn. E (E,0,0). V čase t = 0, pokud x = 
y = z = 0 a 	  =  a  = , pak platí: 

= 	 ∗ ∗ +  (53) 

=   (54) 

Po druhé integrací platí: 

=	 ∗ ∗ + ∗   (55) 

=	 ∗  (56) 

Vyloučením času t dostaneme parabolickou trajektorii tvaru: 

=	 ∗ ∗ + ∗   (57) 

Vzhledem k rovnostem =	 ∗ sın  a =	 ∗ cos  bude též: =	 ∗
∗ ∗ + ∗ 	 . 

Budeme sledovat tři významné případy: 

1) Podélné elektrické pole 

Směr rychlosti v0 vstupující částice se shoduje se směrem intenzity elektrického pole E.  

Možno zapsat: 

=	 = 	 + ∗ ∗  (58) 

=	 ∗ + ∗ ∗   (59) 

= 0 (60) 

Dráha je přímková.  



31 
 

Pokud uvážíme urychlovací elektrické pole E, které vznikne mezi dvěma elektrodami 
s potenciálním rozdílem U a vzdáleností a, protože E=U/a, můžeme psát: 

∗ = 	 + ∗ ∗  (61) 

Přitom čas potřebný k proběhnutí vzdálenosti a se rovná: 

=	 ∗
 (62) 

Rychlost částice po průletu vzdálenosti a (tj. průletu potenciálovým rozdílem U) bude mít 

velikost danou vztahem + 2 ∗ ∗ . 

Pro případ nulové vstupní rychlosti, kdy kinetická energie je rovna přijaté energii 
elektrostatického pole: 

=	 ∗ ∗ = ∗  (63) 

Bude konečná rychlost po průletu potenciálovým rozdílem U v nerelativistické oblasti rovna 

= 2 ∗ ∗ . 

2) Příčné elektrické pole 
 

Směr rychlosti v0 vstupující částice je kolmý na směr intenzity elektrického pole. To lze zapsat: 

=	 = 	 ∗ ∗  (64) 

=	 ∗ ∗ = 	 ∗ ∗ 									0 < <  (65) 

=	 ∗  (66) 

Kde l značí délku působícího elektrického pole mezi elektrodami. Dráhou je parabola. 

=	 ∗
∗ ∗  (67) 

Jakmile částice opustí prostor s příčným elektrickým polem (prostor destiček), pokračuje 
rovnoměrným přímočarým pohybem až k terči T, který se nachází ve vzdálenosti l0. Pro lineární 
výchylku d0 v rovině terče lze odvodit: 

=	 ∗ ∗ ∗
∗ ∗  (68) 

Pro úhel vychýlení pak platí: 

= 	 ∗ ∗ = ∗ ∗
∗   (69) 

Vlastní prostor s příčným elektrickým polem prolétne přitom částice za dobu danou vztahem: 



32 
 

=  (70) 

 

3) Inverzní elektrické pole 

Příkladná situace je vidět na obr. 21. Vzdálenost d, kde parabola opět protne osu y, určená 
z podmínky x = 0 je: 

=	 ∗ ∗
 (71) 

Maximální hodnotu d dostaneme při phlu 45°, kdy je d = 2*U/E. 

 

Obr. 21: Pohyb částic v inverzním elektrickém poli [1] 

Homogenní elektrické pole je možno vytvořit za pomoci dvou planparalelních elektrod (obr. 
21b). Pokud budou ve spodní elektrodě dvě štěrbiny ve vzdálenosti d, pak podle posledního 
výsledku je vidět, že při daném E projdou oběma štěrbinami pouze nabité částice urychlené 
zcela určitým potenciálem U (respektive částice se zcela určitou eU). Proto takové zařízení 
může sloužit jako tzv. filtr energií (a když se jedná o tok částic téže hmotnosti, například o 
tok elektronů, i jako tzv. filtr rychlostí).  

Vychylování elektronového svazku elektrickým polem se využívá v nejrůznějších 
aplikacích (např. v osciloskopických obrazovkách), kde se požaduje, aby výchylka d0 byla 
lineárně závislá na vychylovacím napětí U. Je jasné, že tento požadavek je přibližně splněn 
při malých hodnotách úhlu (kdy platí α = tg). [1] 

 

2.4.3 Částice ve zkřížených polích 
 

Obecné řešení pohybu nabitých částic v kombinovaném elektrickém a magnetickém poli je 
složité, proto se omezíme pouze na důležitý případ tzv. zkřížených polí, pro která všude platí 
E┴H. 
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Uvažujeme případ, kdy elektrické pole o složkách Ex = E a Ey = Ez = 0 je kolmé na magnetické 
pole Bx = Bz = 0 a By = B. Pak dojdeme k rovnicím: 

=	− ∗ −	 + 	 ∗ sin	 ∗ +  (72) 

=	− ∗ ∗ +	 − 	 ∗ 	 ∗ +  (73) 

=	 ∗ + 	 (74) 

Pokud zavedeme dále následující počáteční podmínky: pro t = 0, nechť je x = y = z = 0 a 

= , = 0	 	 = . Pro zjednodušení tedy budeme předpokládat, že vektor rychlosti bude 
ležet v rovině xz. Je možno ukázat, že složka rychlosti ve směru osy y (tj. směru B) by vedla 
pouze ke konstantnímu posunu celého pohybového děje ve směru osy y. Pohyb tedy bude 
probíhat v rovině xz, neboť v této rovně leží jak počáteční rychlosti, tak i síly. S použitím 
počátečních podmínek dostaneme: 

=	 , = 	 , ∗ = 	 ,							 ∗ = 	 −	 ∗ ,				 = 	 = 0			(75) 

Pokud rozvedeme sinus a kosinus podle pravidel o součtu úhlů, s použitím předchozích 
výsledků najdeme: 

= − ∗ ∗ cos ∗ − 1 + ∗ sin ∗  (76) 

=	− ∗ ∗ + ∗ 1 − cos ∗ + + ∗ ∗ sin ∗   (77) 

Rovnice lze ještě upravit za pomocí substituce a = -	 ∗  

= − ∗ 1 − cos ∗ + ∗ sin ∗  (78) 

= ∗ + ∗ 1 − cos ∗ ∗ − ∗ sin ∗  (79) 
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Obr. 22: Pohyb nabité částice ve zkříženém elektrickém a magnetickém poli [1] 

Trajektorie popsaná uvedenými rovnicemi je obecně trochoida. (pro názornou představu: disk o 
poloměru R se kutálí po svém obvodě úhlovou rychlostí  po ose z. K disku je na poloměru Rb 
upevněn bod. Křivka, kterou tento bod při kutálení disku opisuje, je trochoida. V závislosti na 
počátečních rychlostech a vzájemných velikostech polí může vzniknout několik typů trochoid 
jak je vidět na obr. 22.  [1] 

Zvláštní případ nastane, když =	 = 0. Pak lze rovnice ještě upravit: 

=	 ∗ 1 − cos ∗ = 	 ∗ 1 − cos ∗  (80) 

= ∗ ∗ − sin ∗ = 	 ∗ ∗ − sin ∗  (81) 

Trajektorie určená těmito rovnicemi je cykloida (obr 22 a). V tomto případě 

= = =	 = 	 ∗  (82) 

Disk se kutálí po ose y rychlostí =	 = 	− . Vzdálenost d, po které se cykloida opakuje je: 

= 2 ∗ ∗ = 2 ∗ ∗ ∗  (83) 

Protože vzdálenost d závisí na měrném náboji částice, lze této kombinace polí využít k separaci 
částic podle měrného náboje (tzv. cyklonální spektrometry). Za určitých podmínek může 
trochoida degenerovat na přímku (obr. 22 d). Pak lze konstatovat, že se tak stane i tehdy, je-li 
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částice vstřelena kolmo na obě pole a pokud je zároveň =	 . Tehdy se silové účinky obou 

polí zcela kompenzovaly. Metodu kompenzovaných polí využil již roku 1897 Thomson 
k měření rychlosti elektronů a roku 1898 Wien jako filtru rychlostí, jelikož otvorem clonky C 
projdou pouze částice s rychlostí v = E/B, zatímco ostatní částice jsou clonkou zadrženy.   
[1] 

3 Elektronové zdroje a trysky elektronových mikroskopů 
 
Zdroj elektronů je primární součástí všech elektronově optických zařízení. Zformování 
elektronového svazku před dopadem na zkoumaný objekt má za úkol tzv. osvětlovací soustava. 
Ta se skládá z elektronové trysky a elektronově optické části zkomponované z různého počtu 
elektrostatických nebo taky elektromagnetických čoček, které jsou také nazývány jako 
kondenzory. Elektronovou trysku tvoří vlastní emitér elektronů, elektrostatická extrakční a 
urychlovací soustava formující současně první elektronově optickou čočku. Elektronově optická 
čočka může být rovněž doplněna i čočkou magnetickou. Požadavky, které jsou kladeny na 
osvětlovací soustavu, jsou různé. Rozlišují se podle použití, na které je osvětlovací soustava 
aplikována. Ideální soustava by pak měla dokázat pokrýt všechny potřebné požadavky. 
Analytická elektronová mikroskopie patří k oborům, které na osvětlovací soustavu kladou velmi 
vysoké nároky. Zájmy elektronové mikroskopie s analytiky se střetávají. Záměrem mikroskopie 
je dodávat do zkoumaného předmětu minimum energie a také zabránit jeho radiačnímu 
poškození. Pro analytické činnosti je ovšem potřebné výkon svazku co možná nejvíce zvýšit, 
pro dosažení příznivého poměru signálu k šumu.  
Požadavky kladené na osvětlovací soustavu jsou seskupeny do následujících bodů: 
 

 Zajistit možnost regulace proudu elektronového svazku 
 V rastrovacím režimu dosáhnout soustředění elektronového toku na minimální plochu 

objektu. 
 

Uvedené požadavky řeší osvětlovací soustava s příslušným počtem stupňů volnosti. Velmi 
důležitou roli ovšem také hraje i druh emitéru elektronů. Emisní vlastnosti emitéru jsou zásadní 
pro dosažitelné parametry svazku.  [3], [13]    
 

3.1 Emise elektronů 
 
Obsahem této kapitoly bude základní dělení způsobů vyvolání elektronové emise, dále bude 
pojednáno o materiálech katod a jejich vlastnostech, rovněž budou uvedeny základní 
charakteristiky elektronových zdrojů, termoemisních tryskách, katodách s LaB6 emitérem, 
autoemisních tryskách a nakonec i neméně významné práci v Shottkyho režimu. [3], [13]    

3.1.1 Základní rozdělení 
 

Emise elektronů se dá vyvolat mnoha způsoby. Jsou to termoemise, fotoemise, sekulární emise, 
emise polem, nebo zářivé p-n přechody. Jako zdroj elektronů pro osvětlovací soustavy jsou 
ovšem doposud používány pouze některé z nich. Za nejužívanější lze považovat zdroje založené 
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na termoemisi elektronů. Méně obvyklé jsou pak zdroje využívající účinků elektrického pole. 
Zdroje využívající zářivých p-n přechodů jsou zatím spíše ve stádiu vývoje. Ostatní 
mechanismy nejsou v elektronové mikroskopii využívány především z důvodů jejich 
nedostatečné účinnosti. Z obecně známých optických principů lze vyvodit, že pro vytváření 
elektronových svazků malého průměru a současně velké hustoty jsou optimální katody emitující 
elektrony z malého objemu s minimálním rozptylem energie. Z praktického hlediska má smysl 
zabývat se pouze zdroji elektronů pracujícími na základě působení teploty a elektrického pole. 
Podle klasického rozdělení se jedná o katody termoemisní i autoemisní. Působení obou faktorů 
však není možno oddělit a ukazuje se, že mnohé výhody přinášení zdroje, u kterých je 
využíváno obou mechanismů emise a to téměř ve stejné míře. Dvě mezní možnosti jsou 
reprezentovány zdroji čistě termoemisními pracujícími s vysokými teplotami a to až 3000 K a 
s malými intenzitami elektrostatického pole u povrchu emitéru a zdroji čistě autoemisními, jenž 
pracují při pokojové teplotě a vysokých hodnotách pole na povrchu emitéru (1010 V*m-1). 
Vysokých hodnot intenzity elektrického pole je dosahováno úpravou emitéru do tvaru ostrého 
hrotu. Jednotlivé typy lze vidět na obrázku 23.  [3], [13]    

3.1.2 Materiál katod 
 

Materiál katod musí splňovat následující požadavky: 

 Vysoký bod tání 
 Nízkou výstupní práci 
 Mechanickou pevnost 
 Malou chemickou afinitu 

Nejrozšířenějším materiálem na výrobu katod je wolfram, který splňuje většinu požadavků 
s výjimkou výstupní práce elektronů (  = 4,5 eV). Právě z těchto důvodů je využíváno 
možností snížit výstupní práci wolframu jeho chemickou aktivací vhodnou volbou 
krystalografické orientace.  Materiálem, který není z hlediska mechanických vlastností vhodný 
k výrobě nosné části katody, ovšem ostatní vlastnosti včetně výstupní práce (  = 2,6 eV) 
vyhovuje, je hexaborid lanthanu (LaB6). V kombinaci s nosným elementem vytvářejí 
specifickou kategorii elektronových zdrojů.  [3] 

 

Obr. 23: 1) klasická termoemisní katoda tvořená ohnutým vláknem, 2) zahrocená termoemisní katoda, 3) termoemisní 
katoda tvořená emitorem s hrotem velkého poloměru (1 – 10 µm), 4) autoemisní katoda tvořená emitorem o malém 

poloměru (0,5 – 1 µm).   [3] 
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3.1.3 Základní charakteristiky elektronových zdrojů 
 

Na emisi elektronů je třeba pohlížet jako na jev, vyvolaný vzájemným působením teploty a 
elektrického pole. Jednotná teorie emise elektronů z kovů, izolátorů a polovodičů je pracována 
v celém rozsahu od podmínek termoemisních až po autoemisní. Zavedením vhodných 
aproximací dojdeme ke třem základním rovnicím pro výpočet proudové hustoty elektronů 
emitovaných z povrchu katody – k rovnici Richardsonově-Duschmanově po čistě termoemisní 
oblast, dále k rovnici Rychadsonově-Schottkyho pro přechodovou oblast zahrnující vliv slabého 
elektrického pole na povrchu katody a konečně k rovnici Fowlerově-Nordheimově, která 
popisuje oblast čistě autoemisní, kdy je emise vyvolána pouze působením elektrického pole. 
Richardsonova-Duschmanova rovnice pro hustotu termoemisního proudu: 

	= ∗ ∗ ∗  (A*m-2)  (84) 

Kde A značí materiálovou konstantu katody, T je teplota katody v kelvinech, φ je výstupní práce 
elektronů v elektronvoltech a k je Boltzmannova konstanta (pro wolfram A = 6*10-5 A*m-2, φ = 
4,5 eV) byla odvozena aplikací klasické statické mechaniky na soubor volných (vodivostních) 
elektronů v kovech. Richardsonova rovnice dobře popisuje termoemisní systém v podmínkách 
rovnováhy. Při termoemisním procesu jsou emitovány z povrchu katody do vakua jenom ty 
elektrony, jejichž energie v důsledku tepelného působení vzrostla na energetickou úroveň 
volných elektronů ve vakuu. Elektrony s takovouto energií mohou opustit potenciálovou jámu 
emitéru. Emitované elektrony jsou poté odsávány elektrickým polem a postupně urychlovány na 
pracovní energii jak je to znázorněno na obrázku 24. Elektrické pole považujeme v tomto 
případě za slabé.  [3], [13]    

 

Obr. 24: Schéma energie termoemisního procesu při zanedbání vlivu elektrického pole [3] 

Pokud zvýšíme elektrické pole na povrchu emitéru například zaostřením emisní vlásenky (viz 
obr. 24) vidíme vzrůst emisního proudu pro danou hodnotu teploty. Tento jev je vyvolán 
deformací vrcholu potenciálové bariéry. Efektivně se projeví tato deformace snížením výstupní 
práce φ (viz obr. 25). [3] 
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Obr. 25: Schéma rozložení energie termoemisního procesu při započtení vlivu elektrického pole [3] 

Schottky teoreticky vysvětlil popsaný jev a zavedl korekci rovnice hustoty termoemisního 
proudu na přítomnost elektrického pole: 

=	 ∗ ∗  (85) 

Kde jr označuje termoemisní proud vypočtený bez vlivu elektrického pole a Δ  je poklas 
výstupní práce působením elektrického pole.  [3] 

Při dalším zvyšování elektrického pole na povrchu katody nastává emise elektronů i při 
teplotách pokojových, kdy je pravděpodobnost obsazení hladin energie nad vrcholem 
potenciálové bariéry nulová. Tento proces nelze vysvětlit pomocí prostředků klasické fyziky. 
Elektrony do vakua pronikají tunelováním potenciálovou bariérou zúženou působením silného 
elektrického pole. Tento proces nazýváme autoemise elektronů (viz obr. 26, křivka FE). 
Proudovou hustotu autoemise lze vypočítat pomocí rovnice Fowlerovy-Nordheimovy: 

=	 ∗ ∗ ∗
 (86) 

Kde E značí intenzitu pole na povrchu katody (V*m-1) a k1,k2 jsou konstanty.  [3] 

 

Obr. 26: Energetické schéma procesu tunelování elektronů [3] 

V přechodové oblasti mezi čistou autoemisí a termoemisí dochází k vzájemnému prolínání obou 
mechanismů a příslušné rovnice platí po zavedení korekčních členů, přičemž u autoemise 
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bereme v úvahu teplotní stimulaci autoemise a u termoemise naopak počítáme se stimulací 
termoemise elektrickým polem. Autoemise elektronů je při nižších teplotách na teplotě jen 
velmi málo závislá. Zato při vyšších teplotách, kdy excitované elektrony obsadí i hladiny 
energie těsně pod vrcholem potenciálové bariéry, dochází ke zvýšení proudové hustoty emise. 
Fowlerova-Nordheimova rovnice rozšířená o teplotní člen má pak následující tvar: 

=	 ∗
∗
∗  (87) 

Kde Tc je teplota, při níž se maximum rozdělení energie elektronů v emitéru přesune na hodnotu 
Ec = u + 2*k*Tc, kde u je Fermiho energie. Tento typ emise se nazývá termoautoemisním (T-F 
emission) (viz obr. 26, křivka TF). [3] , [13]    

Volbou vyšší teploty a zároveň nižší intenzity pole na povrchu katody můžeme nastavit 
specifické podmínky, při nichž převažuje emise Schottkyho. Je-li potenciálová bariéra ještě dost 
široká, ale snížení výstupní práce již značné, pak mohou být v jistém teplotním rozmezí 
emitovány pouze elektrony z nejbližšího okolí vrcholu potenciálové bariéry. Rovnice pro 
proudovou hustotu Schottkyho emise je odvozena pouze za toho předpokladu, že část 
emitovaných elektronů je emitována klasickým mechanismem termoemisním a část 
tunelováním vrcholovou částí potenciálové bariéry, má tvar: 

=	 ∗	
∗
∗∗
∗

 (88) 

Kde Tk značí teplotu, pro kterou je maximum normálního rozdělení energie elektronů právě 
v místě vrcholu potenciálové bariéry. Jedná se tedy o typ emise, na jehož mechanismu se podílí 
zhruba stejným dílem vliv teploty i elektrického pole (viz obr. 27). [3] , [13]    

 

Obr. 27: Energetické schéma emise v Schottkyho režimu [3] 

K regulaci intenzity pole na povrchu katody lze dosáhnout zahrocováním emitéru. Dnes jsou 
komerčně využívány převážně dva typy upořádání katod: 

1. Vlásenková přímo žhavená (viz obr. 23.1, 23.2) 
2. Hrotová přímo žhavená (viz obr. 23.3, 23.4) 
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Neupravená vlásenková katoda je používána obvykle v případě čisté termoemise (T). Zahrocená 
vlásenka je nahrazována hrotovou katodou připevněnou na nosné žhavicí vlásence. Pomocí 
hrotových katod lze realizovat všechny typy emise stimulované elektrickým polem: 

 Termo-Schottkyho emisi (TS), 
 Autoemisi (F), 
 Termo-autoemisi (TF), 
 Schottkyho emisi (S). 

Katody pro různé typy emisí se pak liší jenom poloměrem vrcholu hrotu. Nosnou vlásenkou 
bývá obvykle polykrystalické wolframové vlákno o průměru 0,1 – 0,2 mm. Vlastním emitorem 
může být při termooblsti polykrystalické vlákno wolframu, v oblasti autoemisní pak orientované 
monokrystalické vlákno wolframu ((100), (111), (310)). Specifickým typem emitéru je 
sintrovaný polykrystalický nebo monokrystalický hrot LaB6.  [3] , [12] 

 

Obr. 28: Katoda z LaB6  [4] 

 

Intenzita elektrického pole na povrchu katody je v prvním přiblížení přímo úměrná přiloženému 
napětí a zároveň nepřímo úměrná poloměru hrotu katody: 

=	   (V*m-1)   (89) 

Zúžení potenciálové bariéry před povrchem zahrocené katody je možno si představit za pomoci 
následujícího modelu: Zanoříme-li emitér mezi desky kondenzátoru (tvořeného okolím katody a 
anodou), můžeme znázornit průběh potenciálu na ose procházející vrcholem katody tak, jak je 
znázorněno na obr. 29: 
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Obr. 29: Průběh potenciálu na optické ose pro autoemisní (a) a termoemisní (b) katodu [3] 

Spád potenciálu je tím vyšší, čím menší poruchu rozložení potenciálu v deskovém kondenzátoru 
přítomnost tělesa katody způsobí. Typ emise, pro který se rozhodujeme, tedy musíme volit 
v první řadě dle geometrie emitéru, prostorového uspořádání a také tvaru elektrod. Pracovní 
teplota je rovněž podstatný faktor. Vzájemnou kombinací pole a teploty je možno obsáhnout 
celé spektrum emisních módů a optimalizovat zdroj elektronů pro daný účel. Dva základní 
parametry, týkající se emisních zdrojů jsou proudová hustota j (A*m-2) a směrová proudová 
hustota (Anglicky elektron beam brightness): 

=	 ∗  (a * m-2 * sr-1)  (90) 

Kde  je poloviční úhel, do kterého jsou elektrony emitovány. Jedná se tedy o proudovou 
hustotu, vztaženou na jednotkový prostorový úhel. [3] 

Vzhledem k faktu, že emitující plocha katody se zmenšuje se zmenšováním poloměru emisního 
hrotu, roste rychle i směrová proudová hustota od katod termoemisních k autoemisním. Zatímco 
emitující ploška katody termoemisní má průměr asi 100 µm, emitující vrchol hrotu katody 
autoemisní pak méně než 0,1 µm. V tabulce 3 je uvedeno srovnání dosažitelných hodnot 
proudových hustot a směrových proudových hustot pro tři typy katod: 

Tab. 3 – porovnání dosažitelných hodnot j a B  

 Termoemisní LaB6 Autoemisní 
J (A*m-2) 104 106 1010 

B (A*m-2*sr-1) 109 1010 1013 
 

 Jak vyplývá z rovnic pro výpočet proudové hustoty, je jedním z nejvýznamnějších parametrů 
ovlivňujících hodnotu emisního proudu výstupní práce. Ta se liší dle použitého materiálu, jeho 
krystalografické orientace a chemického stavu povrchu (viz tab.4). 
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Tab. 4 – výstupní práce nejčastěji užívaných materiálů v elektronových zdrojích 

Polykrystalický wolfram 4,5 eV 
Monokrystalický wolfram v orientaci 310 4,2 eV 
Monokrystalický wolfram v orientaci 100 4,6 eV 
Monokrystalický wolfram v orientaci 111 4,5 eV 

Wolfram aktivovaný kyslíkem a zirkoniem 2,4 eV 
LaB6 2,2 eV 

 

Dalšími významnými charakteristikami katod jsou velikosti zdánlivého zdroje a vyzařovací 
charakteristika. Elektrony z povrchu termoemisní katody jsou v důsledku svých značně velikých 
tangenciálních složek rychlostí a malého gradientu potenciálu na povrchu katody zdánlivě 
emitovány ze zdroje velikosti desítek µm na rozdíl od katod autoemisních, které mají typický 
rozměr řádově jednotek nm (viz obr. 30). [3] 

Typický vyzařovací úhel termoemisního zdroje je 10-3 rad, autoemisního zdroje pak 10-1 rad. 
Rozměr zdánlivého zdroje elektronů autoemisních katod roste jemně s teplotou a téměř lineárně 
s poloměrem emitujících hrotů. Rozdělení energií elektronů z termoemisních katod pro nižší 
proudy ve svazku (nižší než 1 µA) lze považovat za Maxwellovo. Pro jeho střední šířku pak 
platí vztah: 

Δ = 2,45 ∗  (eV)  (91) 

(  = 2,58 eV pro 2760 K),  roste v důsledku elektrostatické interakce mezi elektrony 
s celkovým proudem ve svazku. Pro 10 µA je již  = 1 eV a jeho rozdělení se blíží Gaussovu.  

 

Obr. 30: Emisní charakteristika a) termoemisní trysky, b) autoemisní trysky [3] 

Rozdělení energie u zdrojů autoemisních má tvar závislý na velikosti aplikovaného elektrického 
pole a také teplotě. Jeho střední šířka při pokojové teplotě je kolem 0,2 V, ale při teplotě blízké 
1 800 K až 0,5 V. Tato hodnota také dále roste v závislosti na celkovém proudu odebíraném 
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z katody. Celkové proudy odebírané z termoemisních katod mohou dosahovat hodnot až 400 
µA. Pro autoemisní zdroje pracující za pokojové teploty pak jenom 20 µA a zdroje 
termoautoemisního typu až 200 µA. Katody LaB6 jsou schopny dodat až 100 – 300 µA proudu. 
Obecně lze konstatovat, že termoemisní zdroje se stávají výhodnějšími pro soustavy pracující 
s větším rozměrem svazku a to nad 0,1 µm, s velkými celkovými proudy. Vysoké hodnoty 
směrové proudové hustoty zdrojů autoemisních naopak umožňují získat vyšší proudové hustoty 
ve svazcích podmikrometrových rozměrů viz obr. 31).   [3] , [12] 

¨ 

Obr. 31: Závislost mezi proudem a dosažitelným průřezem svazku pro různé druhy katod [3] 

Podstatně rozdílné jsou vakuové podmínky, které je třeba zajistit pro různé typy emisních 
zdrojů. Čím nižší pracovní teplota katody, tím jsou také vyšší nároky na vakuum a složení 
zbytkové atmosféry. Zhruba jde vakuové požadavky předepsat způsobem uvedeným v tab. 5: 

 

Tab. 5 – Vakuové požadavky pro různé typy emisních zdrojů: 

Autoemise za pokojové teploty 10-8 Pa 
Termoautoemise 10-6 Pa 

LaB6 10-4 Pa 
Termoemise 10-2 Pa 

 

Hustota emisního toku elektronů v celém rozsahu teplot i elektrického pole závisí 
exponenciálně na výstupní práci elektronů. U katod, které pracují s vysoukou teplotou můžeme 
počítat s výstupní prací čistého povrchu, protože pokrytí povrchu adsobrovanými plyny jde 
vzhledem ke krátké době setrvání bicích atomů na emituícím povrchu zanedbat. Zato u katod 
čistě autoemisních pacujících za pokojové teploty má adsorpce jednotlivých atomů nebo 
molekul na emitujícím povrchu podstatný vliv na velikost výstupní práce elektronů. A tím také 
na intenzitu emisního toku. Adsorbované plyny mohou výstupní práci jak snižovat (u katod 
založených na emisi z čistých povrchů, které mají velkou hodnotu výstupní práce), tak i 
zvyšovat ( u katod se sníženou výstupní prací záměrnou chemickou aktivací). S procesem 
změny výstupní práce v závislosti na chemickém stavu emisního povrchu pak souvisí rovněž 
šumové vlastnosti katod. U termoemisních katod můžeme pozorovat jenom vysokofrekvenční 
statistický šum emise s malou amplitudou. Zato u katod autoemisních pak převládá šum, který 
způsobují lokální změny výstupní práce emitujícího povrchu. Tyto změny mají velikou 
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amplitudu (až 30 %) a nízký kmitočet, zvláště u kaotd pracujících při pokojové teplotě.  
Emisního procesu se zde účastní pouze malé množství atomů tvořících hrot katody (stovky 
atomů) a adsorpce několika dalších způsobí změnu výstupní práce významné části emitujícího 
povrchu. U katod termoautoemisních nejsou vakuové podmínky již tak zásadní, amplitudy šumu 
jsou nižší ( 1% - 10%) a kmitočet šumu vyšší (kHz až MHz).  [3], [12] 

3.2 Termoemisní tryska 
 

Termoemisní tryska je prakticky nejrozšířenějším zdrojem elektronů. Využívá se téměř pro 
všechny mikroanalytické aplikace. Jak plyne z obr. 31, je termoemise výhodnější pro svazky 
nadmirkometrových rozměrů. Nejběžnější typ termoemisní elektronové trysky je tryska 
v triodovém uspořádání s přímo žhavenou katodou (obr. 32). Žhavená wolframová vlásenka je 
spolu s první fokusační elektrodou (Wehneltův válec) připojena k zápornému pólu 
vysokonapěťového zdroje (10 – 100 kV, někdy i více) a anoda je přizemněna. Na  velikost 
celkového proudu ve svazku, jeho proudovou hustotu a úhlovou aperturu mají vliv rozměry i 
tvary eletkrod, dále průměry jejich otvorů, ponoření vlákna katody do Wehneltova válce a 
urychlovací napětí. Moderní trysky využívají záporného přepětí Wehneltova válce, což má 
značný vliv na vlastnosti celé soustavy (obr. 33). [3] , [12] 

 

Obr. 32: Schéma triodového uspořádání termoemisní trysky [3] 

 

Obr. 33: Elektrické schéma zapojení termoemisní trysky [3] 

Záporné přepětí je vytvářeno automaticky potenciálovým spádem na nastavitelném rezistoru 
R1, kterým protéká část emisního proudu, dopadajícího na Wehneltův válec. Stejnou funkci lze 
zajistit zvláštním zdrojem umístěným na vysokém potenciálu. Změnou odporu R2 se nastavuje 
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žhavicí proud protékající vlásenkou katody. Automaticky vytváařené předpětí má autoregulační 
vlastnosti. Vzrůst prudu vyvolá zvýšení předpětí Wehneltova válce, čož způsobí opětovné 
omezení proudu. Elektronová tryska je vlastně imersní elektrostatická čočka. Špička vlákna, 
která je jemně ponořená pod úroveň čelní plochy Wehneltova válce (0,1 – 0,5 mm), zasahuje do 
oblasti urychlovacího pole. Na obr. 30 můžeme vidět dráhy elektronů opouštějících různé části 
povrchu katody. Před anodou se dráhy elektronů křižují a přitom vytvářejí nejužší průřez celého 
svazku – tzv. křižiště. Tento průsečík drah elektronů je považován u termoemise za reálný zdroj, 
protože odtud vycházejí již přímočaře. Rozměr křižiště závisí na uspořádání elektronové trysky. 
Zmenšuje se s rostoucím urychlovacím napětím a jeho velikost 2r je asi 0,03 – 0,06 mm.  
          [3] , [12] 

3.2.1 Pracovní parametry termoemisní trysky 
 

Nejprve předpokládejme konstantní předpětí a výšku vlákna a sledujme závislost emise 
elektronů na jeho teplotě. Zvyšuje-li se teplota vlákna, dostává se už při proudu několika µA 
elektronový svazek formující obraz povrchu katody. Pokud teplotu zvyšujeme dále, roste 
intenzita proudu a svazek je lemován světlým kruhem (dutý svazek) tvořeným elektrony 
z prostorového náboje kolem katody. Popsaný jev nastává, pokud urychlovací pole pronikající 
otvorem Wehneltova válce má dostatečnou intenzitu v celém prostoru kolem katody, aby 
dokázalo extrahovat a urychlit všechny elektrony v blízkosti ohybu (hrotu) vlákna. Při 
následném zvyšování teploty vlákna je svazek tvořen jen částí emitovaných elektronů. Zbývající 
elektrony nejsou extrahovány a vytvářejí v okolí vlákna prostorový náboj. Rozměr svazku se 
zvětší, a rozdělení intenzity svazku při zobrazení křižiště katody má tvar Gaussovy křivky. 
Tento stav je pracovním bodem katody, neboť je vyloučen vliv povrchové struktury vlákna i 
kolísání teploty. Další zvyšování teploty katody již nevede ke zvýšení proudu ve svazku a 
zkracuje jenom její životnost. Optimální pracovní režim termoemisní trysky je tedy ve stavu 
proudového nasycení (obr. 34).  [3] , [12] 

 

Obr. 34: Závislost emisního proudu katody na žhavícím proudu [3] 

V tabulce 6 jsou uvedeny některé konkrétní údaje pro wolframové termoemisní katody: 
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Tab. 6 – Údaje wolframových termoemisních katod 

Teplota T (K) 3140 2985 2840 2690 
Proudová hustota j (A*m-2)    29*104 11,2*104 4,1*104 1,3*104 
Doba života t (h) 1 6 27 115 

 

V udaném teplotním rozmezí se směrová proudová hustota pohybuje v rozsahu B = 1*109 až 
3*109 A*m-2*sr-1 při urychlovacím napětí U = 25 kV, intenzitě elektrického pole na povrchu 
katody E = 10 V*m-1 a výstupní práci φ = 4,5 eV. [3] 

Předpětí Wehneltova válce má na elektronový paprsek podobný vliv jako teplota. Za konstantní 
teploty a výšky vlákna jsou při nulovém předpětí všechny elektrony odsávány a svazek přenáší 
obraz povrchu vlákna. Zvýšení předpětí vede ke vzniku tzv. dutého svazku a jeho další vzrůst 
pak následnému vzniku prostorového náboje a nasyceného proudu. Dalším zvyšováním předpětí 
klesá celkový proud a lze tedy jeho změnou regulovat intenzitu osvětlení. V praxi je ovšem tato 
regulace využívána pouze velmi zřídka. Předpětí bývá nastaveno na požadovanou hodnotu 
odporem R1 (viz obr. 33) a pracovní bod hledáme regulací žhavení odporem R2. Přesná výška 
vlákna vůči přední stěně Wehneltova válce není rozhodující. Ponořování vlákna má stejný vliv 
jako zvětšování záporného předpětí Wehneltova válce. Různému zanoření odpovídá různá 
optimální hodnota předpětí. Obvykle se tato hodnoty pohybují v rozmezí -300 až -500 V oproti 
katodě. Poloha vlákna vůči optické ose soustavy (středu otvoru Wehneltova válce) ovlivňuje 
značně směr emitovaného svazku a je potřebné ji dodržovat s přesností na 100 µm. Při 
vhodných geometrických rozměrech a správném předpětí roste směrová proudová hustota B 
s urychlovacím napětím, protože jak velikost křižiště 2r, tak i vyzařovací úhel se zmenšuje. Na 
rozměr d zdánlivého zdroje má vliv i geometrie emitující vlásenky. Vlásenky zaostřené do tvaru 
hrotu dávají výrazně vyšší hodnoty B. Poloviční hodnotu maximálního úhlu, pod kterým 
elektrony vyletující z křižiště dopadají do bodu objektu, nazýváme úhlovou aperturou osvětlení 
αb a vypočteme ji pomocí vztahu: 

=	   (rad) (92) 

Obvyklá hodnota αb se pohybuje kolem 1*10-4 až 2*10-4 rad. Proudovou hustotu v křižišti 
vypočteme z celkového proudu protékajícího křižiště Jc a plochy jeho průřezu 

=	 ∗   (A*m-2)  (93) 

Proudová hustota na objektu je pak dána vztahem 

= ∗ ∗   (94) 

Tato veličina je významná z hlediska tepelné zátěže preparátu a jeho radiačního poškození. [3] 
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Obr. 35: Znázornění úhlové apertury osvětlení [3] 

3.2.2 Konstrukční provedení termoemisních trysek 
 

V praxi jsou nejčastěji využívané trysky s přímým systémem žhavení. Vlásenková katoda je 
vytvarována do ostrého ohybu a přivařena k nosníkům držáku katody (obr. 36a). Hrotové 
katody jsou konstruovány podobně, s tím rozdílem, že zahrocené vlákno je přivařeno do ohybu 
vlásenky katody (obr. 36b). [3] , [12] 

 

Obr. 36: Varianty konstrukčního uspořádání emitéru pro termoemisní trysky, a) klasická vlásenková katoda, b) 
hrotová katoda nesená žhavící vlásenkou, c) katoda žhavená nepřímo sálavým teplem z pomocného vlákna, d) katoda 

LaB6 sevřená uhlíkovými koncovkami nosníků žhavená průchodem proudu. [3] 

V některých případech bývá výhodné u hrotových katod použít nepřímého žhavení sálavým 
teplem. Emitor pak tvoří rovné zahrocené vlákno obklopené žhavenou spirálou (obr. 36c). 
Výhoda takového uspořádání je prodloužení životnosti emitéru.   [3] , [12] 

 

3.2.3 Katody s LaB6 emitérem 
 

Od poloviny šedesátých let je stále častěji využíváno vlastností hexaboridu lantanu (LaB6) ke 
zvýšení parametrů termoemisních zdrojů. Největší výhodou je nízká výstupní práce (φ=2,2 eV), 
která vede k významnému zvýšení proudové hustoty zdroje. LaB6 katoda se vyznačuje vyšší 
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emisí elektronů při nižší pracovní teplotě. S použitím tohoto materiálu jsou ovšem spjaty dva 
základní problémy: 

 Nezbytnost dosažení nižšího tlaku v okolí katody (10-4 Pa). 
 Složité zajištění žhavení emitéru 

V praxi se využívají dva druhy emitérů ve tvaru tyčinky vytvořené buď sintrováním prášku 
LaB6, nebo vybroušením monokrystalu LaB6. Kvůli obtížnosti pevného spojení LaB6 s jinými 
materiály bylo v dřívějších dobách využíváno pouze nepřímého žhavení emitéru sáláním (obr. 
36c). Později byl vyvinut systém žhavení, který využívá průchod proudu přes emitér sevřený 
v grafitových nástavcích (obr. 36d). Dnes se již podařilo vyvinout metodu pájení emitéru na 
nosnou vlásenku. Tento fakt výrazně přispěl k širšímu využití katod LaB6, protože umožňuje 
snadněji zaměnit klasickou katodu termoemisní katodou LaB6. Spousta moderních přístrojů 
připouští tedy alternativní zdroje – wolframovou vlásenku nebo LaB6 emitér. Z elektronově 
optického hlediska pracuje LaB6 emitér stejně jako klasická tryska termoemisní. Většina 
emitérů LaB6 je však zahrocena s poloměrem ostří od 1 do 10 µm a využívá Schottkyho efektu 
ke snížení potenciálové bariéry a tím i nárost proudové a směrové proudové hustoty emise. 
Některé konkrétní údaje pro LaB6 uvádí následující tabulka: 

 

 Tab. 7 – parametry pro LaB6 katody 

Teplota T (K) 2093 1993 1893 1793 
Proudová hustota j (A*m-2)    40,5*104 18,4*104 7*104 2,6*104 
Doba života t (h) 17 105 813 7900 

 

Emisní parametry LaB6 katody jsou tedy o řád vyšší než u klasických katod wolframových. Při 
intenzitě pole na povrchu katody E = 106 V*m-1 a urychlovacím napětí 25 kV se (v závislosti na 
teplotě) hodnota směrové proudové hustoty pohybuje v rozmezí B = 1010 až 3*1010 A*m-2*sr-1. 

Zahrocené LaB6 katody vytvářejí první přechodový stupeň mezi katodami čistě termoemisními a 
autoemisními. Pro poloměr hrotu kolem 1 µm je vliv elektrického pole již zásadní. Ukazuje se 
však, že tyto katody nemají stabilní tvar vyzařovací charakteristiky. Přesto lze říci, že jak 
velikost virtuálního zdroje, tak velikost křižiště klesá oproti klasické wolframové katodě asi o 
řád.  [3] , [12] 

3.3 Autoemisní trysky 
 

Mezi autoemisní trysky patří všechny typy zdrojů, u kterých se na emisi podílí z větší části 
svým účinkem elektrické pole a teplota má pouze podpůrný a stabilizační charakter povrchu 
katody. Teploty autoemisních katod se pohybují mezi 300 – 1800 K. Jelikož pracovní tlaky jsou 
pro autoemisní zdroje podstatně nižší než u jiných zdrojů termoemisních, je potřeba vždy 
pracovat s ultravakuovou technikou. Oproti termoemisním zdrojům není nezbytné, aby tryska 
vytvářela křižiště, ale můžeme pracovat přímo se zdrojem zdánlivým. Emisní proud je řízen 
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napětím na pomocných elektrodách (extrakční anodě nebo stínící elektrodě). U trysek 
v termoautoemisním módu je teplota anody parametrem, který se používá k nastavení 
pracovního režimu, respektive emisního proudu. Možnosti autoemisního zdroje jsou omezeny 
celkovými proudy, které jsou katody schopny dodávat (max. 30 µA). Toto omezení není však 
pro mikroanalytické účely nejzávažnější překážkou. Elektronové svazky s proudem nad 10-6 A 
nelze totiž fokusovat do podmikrometrových rozměrů stopy z důvodů coulombovské interakce, 
která způsobuje prostorové i energetické rozšíření svazku (Boerschův jev). Aby bylo možno 
využít vysokou směrovou a proudovou hustotu autoemisních zdrojů, je potřeba koncipovat 
trysky tak, aby jejich optické aberace byly minimální. Při konstrukci výkonových autoemisních 
trysek je tomuto problému věnována veliká pozornost. Přes mnohé experimentování 
s nejrůznějšími materiály (YB6, ZrC, TaC…) zůstává wolfram stále nejužívanějším materiálem 
emitéru. Nejvíce je využíváno orientované monokrystalické vlákno o průměru 0,1 – 0,2 mm. 
Rozdělení autoemisních zdrojů na čistě autoemisní a termoautoemisní souvisí do jisté míry 
s chemickou afinitou emitéru. Emitéry s malou chemickou aktivitou mohou pracovat i za 
pokojové teploty. Zato emitéry chemicky aktivnější je třeba přihřívat, abychom zamezili 
změnám výstupní práce z důsledku fyzisorpce a chemisorpce zbytkových plynů na povrchu 
emisních hrotů. Wolframové emisní hroty se připravují elektrochemickým leptáním a připevňují 
se většinou elektrickým odporovým bodováním na nosnou žhavenou vlásenku.  [3] , [12] 

3.3.1 Nízkoteplotní autoemisní trysky (F) 
 

V autoemisních tryskách pracujících za nízkých i pokojových teplot se využívá emisních 
vlastností orientovaných monokrystalických vláken wolframu. Různé krystalické roviny 
wolframu mají různou výstupní práci i chemickou afinitu. Pro čistě autoemisní zdroje se jeví být 
nejvýhodnější orientace (310), která mimo nejnižší výstupní práci má i nejnižší chemickou 
afinitu. Pokud je tedy vyleptán emisní hrot tak, že jeho vrchol je tvořen rovinou (310), 
dosáhneme největší proudové hustoty ve směru optické osy a současně může katoda pracovat za 
pokojové teploty v tlacích 10-8 Pa po několik hodin bez ošetření ohřevem. Maximálních 
směrových proudových hustot dosáhneme speciálním zaostřením formováním) emisního hrotu 
prováděným současným působením elektrického pole i teploty. Typický rozměr emisního hrotu 
je 0,05 – 0,1 µm. Intenzita elektrického pole na povrchu hrotu katody dosahuje hodnot 109 
V*m-1 a více. Směrová proudová hustota při pracovním napětí 25 kV dosahuje hodnot až 1013 
A*m-2*sr-1. Vlastní tryska se skládá z katody připojené k vysokonapěťovému zdroji a dvou za 
sebou následujících anod. První anoda s proměnným potenciálem (2 – 5 kV) řídí emisní proud. 
Druhá anoda je uzemněna. Pracovní energii určuje potenciál katody. Obě anody mohou být 
uspořádány tak, aby tvořily silnou elektrostatickou čočku a zajišťovaly fokusaci svazku nebo 
čočku slabou formující divergentní svazek, který je třeba dodatečně fokusovat například 
magnetickou čočkou. Uspořádání nejjednodušších optických soustav je uvedeno na obr. 37. 
Vzhledem k malému rozměru zdánlivého zdroje (jednotky nm) postačí pro mnohé aplikace 
v rastrovací elektronové mikroskopii a mikroanalytice jednostupňová optická soustava 
zobrazující 1:1, respektive zanedbatelně zmenšující.  [3] , [12] 
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Obr. 37: Uspořádání jednostupňové osvětlovací soustavy s autoemisním zdrojem elektronů založené na a) principu 
elektrostatické projekční čočky, b) principu magnetické projekční čočky [3] 

Autoemisní zdroje pracující za pokojové teploty mají nejužší šířku energie (0,1 – 0,2 eV), ale 
dosahují nejnižších emisních proudů (max. 20 µA celkového proudu katody). Poměrně vysoká 
výstupní práce čistého wolframu je lokálně snižována adsorpcí molekul a atomů zbytkových 
plynů. Tento proces vede k postupnému zvyšování nízkofrekvenčního šumu. Současně roste 
celkový emisní proud, a to až do zničení katody výbojem. Katody se musí občas očistit (1 – 10 
hodin) vyhřátím na teplotu 1000 K. Z těchto důvodů jsou občas i čistě autoemisní katody 
provozovány za mírně zvýšených teplot.  [3] , [12] 

3.3.2 Termoautoemisní zdroje s aktivovanými katodami (TF) 
 

Termoautoemisní katody pracují za teplot, při kterých je již třeba uvažovat o teplotní stimulaci 
emise. Aktivaci katod provádíme za účelem dalšího zvýšení emisního proudu. Pojmem aktivace 
máme na mysli pokrytí povrchu katody vrstvou (jedno i méně atomovou) jiného prvku, který 
v důsledku své vazby sníží výstupní práci elektronů. Nejčastěji se na výrobu aktivovaných 
katod používá wolframového monokrystalu v orientaci, ve které (na rozdíl od katod čistých) 
vrchol hrotu tvoří některá z chemicky aktivnějších rovin (např (100)). Aktivované katody se 
musí provozovat za zvýšené teploty, aby bylo zabráněno další nežádoucí adsorpci, která v tomto 
případě způsobuje naopak vzrůst výstupní práce. Při zvýšených teplotách aktivované katody 
snášejí nejméně o řád horší vakuové podmínky než katody čisté (10-7 – 10-6 Pa). Při aktivačním 
procesu záměrně přivodíme vzrůst poloměru hrotu do 1 µm. Tím snížíme intenzitu elektrického 
pole na povrchu katody asi o řád (108 V*m-1). Vzrůstu emisního proudu se dosáhne snížením 
výstupní práce, zvýšením teploty a zvětšením emitující plochy povrchu katody. Aktivovaná 
katoda s větším poloměrem hrotu vydrží vyšší proudové zatížení (až 300 µA). Směrová 
proudová hustota vzrůstá až o řád oproti katodám neaktivovaným a dosahuje hodnot 1014 A*m-

2*sr-1. Pracovní teplota katody se pohybuje v rozmezí 1200 – 1800 K, což vede 
k několikanásobnému zvětšení šířky energie i rozměru zdánlivého zdroje. Hrotové katody 
pracující v tomto režimu se nazývají termoautoemisní (TF). Dva nejužívanější aktivační procesy 
jsou: 

a) Aktivace kyslíkem (katody TF W (100) O2) 
b) Aktivace zirkoniem a kyslíkem (katody TF W (100) ZrO) 
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V obou případech je k dalšímu zvýšení směrové proudové hustoty využíváno navíc i diference 
výstupní práce jednotlivých krystalografických rovin. Například u roviny (100) dojde po 
aktivaci k relativnímu snížení výstupní práce, oproti rovinám okolním, čímž je emise 
soustředěna do malého úhlu (10-1 rad) okolo optické osy.   [3] 

Ad a) Trysky s katodami aktivovanými kyslíkem pracují podobným způsobem jako katody čisté 
(obr. 37). Aktivace se dosáhne zvýšením parciálního tlaku kyslíku po předchozím očištění 
katody žíháním. Provozní teplota kyslíkem aktivovaných katod je 1000 – 1700 K. I přes celkové 
snížení výstupní práce (φ = 3,5 eV) nedochází při těchto teplotách k výrazné termoemisi, která 
by zbytečně zatěžovala zdroj vysokého napětí. Kyslíkem aktivované katody ovšem vykazují 
relativně velkou (až 20 %) amplitudu vysokofrekvenčního šumu.   [3] , [12] 

Ad b) Trysky s katodami aktivovanými zirkoniem a kyslíkem jsou užívány především pro 
nejvyšší výkony. Výstupní práce na povrchu katody klesá až na 2,4 eV, provozní teplota je 1000 
– 1700 K. Za těchto podmínek vzniká již značný termoemisní proud z celého aktivovaného 
povrchu emitéru i nosné vlásenky. Proto se musí použít stínící elektrody (obr. 38). [3], [12] 

 

Obr. 38: Uspořádání termoautoemisní trysky pro práci s vysoce aktivovanými katodami [3] 

Stínící elektroda má buď proměnné záporné napětí vůči katodě (0 – 500 V) a může se použít 
k regulaci emisního proudu, nebo je s katodou spojena a emisní proud se řídí pouze změnou 
napětí na extrakční anodě. Zvyšování teploty katody způsobí mírný růst emisního proudu.  
Teplota však nesmí překročit mez, kdy dochází k dezaktivaci katody. Potřebné pokrytí povrchu 
hrotu se zajistí povrchovou difúzí zirkonia (za zvýšené teploty) ze zásobníku vytvořeného 
v místě připojení emitéru k nosné vlásence (viz obr. 39). Celý proces probíhá za zvýšeného 
parciálního tlaku kyslíku (10-4 Pa). U zdrojů kde vyžadujeme nejvyšší výkony, je třeba se 
zabývat i parametry elektronově optickými. Čím nižší jsou optické aberace trysky, tím větší 
emisní úhel katody lze zpracovat. Proud ve svazku roste s kvadrátem emisního úhlu. Vzhledem 
k tomu, že magnetické čočky jsou obecně kvalitnější, než elektrostatické (mají několikanásobně 
nižší otvorovou vadu), je výhodné snížit optickou mohutnost urychlovacích elektrod a využít 
fokusaci svazku magnetické čočky. Při nižším pracovním napětí je možno pracovat s čočkou na 
zemním potenciálu, pro vyšší napětí je pak nezbytné připojit magnetickou čočku k systému na 
potenciálu katody. Pracujeme-li jenom s elektrostatickým systémem, využíváme k optimalizaci 
optických vad víceelektrodové uspořádání. Tři příklady řešení TF trysek s aktivovanými 
katodami ZrO jsou na obr. 40. Šumové vlastnosti katod TF W (100) ZrO jsou lepší než u katod 
TF W (100) O2 (amplituda šumu klesá až na 1 %). U aktivovaných katod není nebezpečí 
neúměrného růstu emisního proudu v důsledku povrchové adsorpce (např. při zvýšení tlaku), 
protože výstupní práce 2,4 eV je v podstatě nejnižší možná a jakákoli kontaminace povrchu 
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vede naopak k jejímu lokálnímu zvýšení. Aktivované katody patří k velmi odolným emisním 
zdrojům.  [3],[12] 

 

Obr. 39: Termoemisní tryska (snímek pořízen rastrovacím mikroskopem TESLA BS 350) [3] 

 

Obr. 40: Příklady uspořádání optických elementů termoautoemisních trysek pro velké výkony, a – víceelektrodový 
elektrostatický systém, b – tryska s magnetickou čočkou umístěnou na zemním potenciálu (pro nižší pracovní napětí), 

c- tryska s magnetickou čočkou umístěnou na vysokém potenciálu (i pro nejvyšší pracovní napětí). [3] 

3.4 Práce v Schottkyho režimu 
 

Oblast Schottkyho emise se pohybuje přesně na rozhraní mezi klasickou termoemisí a autoemisí 
elektronů (viz obr. 27). Zvláště výhodné pro práci v Schottkyho režimu jsou aktivované 
termoautoemisní katody. Snížená výstupní práce vede k poměrně nízké pracovní teplotě (1800 
K), a také k menší šířce rozdělení energie, než je tomu u klasické termoemise. Termoemise i 
autoemise se podílejí na emisním proudu asi stejným dílem. Jelikož k tunelování elektronů 
dochází jenom v těsné blízkosti vrcholu potenciálové bariéry, je šířka rozdělení energie dokonce 
menší než u katod autoemisních. Schottkyho katody si ponechávají základní výhodu 
autoemisních zdrojů, jelikož reprezentují bodový zdroj emise. Do Schottkyho režimu se dají 
snadno převést aktivované katody (např. TF W (100) ZrO, jejichž emisní proud má poloměr nad  
1µm), snížením napětí na extrakční anodě na hodnotu 1- 3 kV a vystupňujeme-li pracovní 
teplotu. U zdrojů pracujících v Schottkyho režimu sice mírně klesá směrová proudová hustota 
ve srovnání s termoautoemisí, ve které převažuje proces tunelování, ale podstatné snížení šumu 
přibližuje Schottkyho katody katodám termoemisním, přitom ostatní parametry autoemise 
(termoautoemise) zůstávají zachovány. Z uvedených důvodů se Schottkyho emise jeví jako 
nejlépe využitelná pro aplikace analytické, kde stabilní proud osvětlovacího svazku normuje 
sekundární signál.  [3],[12] 
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4 Simulace elektromagnetického pole typové soustavy 
elektronového zdroje 

 

Cílem praktické části této diplomové práce je vytvoření modelu a následná simulace rozložení 
elektrického potenciálu a elektrostatického pole elektronového zdroje, demontovaného ze 
skenovacího elektronového mikroskopu Philips 515. 

 

Obr. 41: a) SEM Philips 515, b) Wehneltův válec 

 Model byl vytvořen v programu Auto CAD a následně exportován do programu ANSYS. 
Následující část diplomové práce bude obsahovat základní informace o programech použitých 
při simulaci a nezbytné kroky pro úpravu modelu. 

4.1 Základní informace programů užitých pro simulaci  

4.1.1 Auto CAD 
 

Jedná se o software, určený pro 2D i 3D projekci. Program byl vyvinut firmou Autodesk. Auto 
CAD je dnes využíván pro mnoho profesních aplikací týkajících se nejen strojírenské oblasti, 
ale rovněž stavební projekce, projekce elektroinstalačních schémat, architektury atd. Firma 
Autodesk dnes již nabízí mnoho nástavbových aplikací potřebných pro tvorbu projektů 
nejrůznějších profesních odvětví. [8] 

4.1.2 ANSYS 
 

V šedesátých letech minulého století americká firma ANSYS Inc. vytvořila program, nesoucí 
název ANSYS, který v současné době zaujímá podstatnou pozici v tomto oboru. Jedná se o 
multifyzikální program, který zahrnuje strukturální a termodynamickou analýzu, dále analýzu 
proudění kontinua, akustické analýzy a pro potřebu této diplomové práce analýzu 
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elektrostatických a elektromagnetických polí. Nespornou výhodou programu se stala možnost 
tato fyzikální pole vzájemně kombinovat a tím poskytl možnost úkoly řešit s maximální 
přesností. [10] 

Postup modelování se skládá ze tří základních částí: 

 Preporocesor – slouží pro tvorbu modelu a specifikaci jeho základních geometrických 
rozměrů a materiálových vlastností. 

 Procesor – slouží pro výpočet řešeného problému a rovněž ukládání výsledků do 
výstupních datových souborů. 

 Postprocesor – slouží pro vyhodnocení výsledků  
 
 
 

4.2 Úprava modelu a následná simulace v programu ANSYS 
 

Model byl vytvořen po vyjmutí Wehneltova válce ze skenovacího elektronového mikroskopu 
Philips 515. Vyjmutý Wehneltův válec byl změřen digitálním posuvným měřidlem a překreslen 
ve skutečném měřítku v programu Auto CAD. Poté byl exportován do programu ANSYS, kde 
bylo nutno pro požadovaný výpočet specifikovat použité materiály a jejich relativní permitivitu.   

 

Obr. 42: Znázornění postupu při tvorbě modelu, importu do programu ANSYS a specifikace materiálů 
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 Poté před samotnou simulací bylo zapotřebí model upravit vymazáním všech objemů, které 
vznikly při exportu z programu Auto CAD. Dalším krokem byla specifikace relativní 
permitivity všech použitých materiálů. Definované hodnoty jsou uvedeny v tabulce 8.  

Tab. 8 – Relativní permitivita použitých materiálů 

Materiál  
Vakuum 1 
Ocel 511 

Mosaz 511 
Izolant 5 
Vzduch 1 
Kabel – plášť 5 
Kabel - žíla 511 
Wolfram 511 

 

Po specifikaci materiálů a jejich relativních permitivit byla vytvořena síť výpočtových bodů 
z elementu PLANE 121.  

 

Obr. 43: Element PLANE 121 

Model byl meshován pomocí pravidelných i nepravidelných čtyřúhelníků. V místech kolem 
wolframového vlákna je síť bodů zhuštěná, z důvodu vyšší přesnosti výpočtu. Znázornění sítě 
výpočtových bodů kompletního modelu i maximalizovaného Wehneltova válce je zobrazeno na 
obr. 44. 

 

Obr. 44: Znázornění sítě výpočtových bodů a) model jako celek, b) Wehneltův válec 



56 
 

Po specifikaci uvedených hodnot relativní permitivity materiálů byl model připraven na výpočet 
a vykreslení intenzity elektrostatického pole a elektrického potenciálu. Výpočet byl realizován 
pro hodnoty napětí 2,5 kV, 5kV, 7,5 kV, 10 kV, 12,5 kV, 15 kV, 17,5 kV, 20 kV, 22,5 kV, 25 
kV, 27,5 kV a 30 kV. Při samotném výpočtu byla osa znázorňující hodnoty potenciálu a 
elektrostatického pole omezena tak, aby byl jejich nárůst se zvyšujícím se potenciálem mezi 
jednotlivými kroky dobře pozorovatelný. 

4.3 Porovnání výsledků Wehneltova válce pro 10kV, 20 kV a 30 kV 
 

 

Obr. 45: Wehneltův válec – výsledné hodnoty elektrického potenciálu a intenzity el. pole  
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4.4 Porovnání výsledků modelu pro 10kV, 20 kV a 30 kV 
 

 

Obr. 45: Model – výsledné hodnoty elektrického potenciálu a intenzity el. pole  
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5 Závěr 
 

Teoretický úvod diplomové práce je sestavený ze tří částí. V první části práce popisuje obecnou 
problematiku v současnosti užívané elektronové mikroskopie. Ve druhé části se práce věnuje 
vztažným elektromagnetickým principům a závislostem zasahujícím do problematiky 
elektronové mikroskopie. Třetí bod pak specifikuje vazbu elektron - magnetické a elektron - 
elektrostatické pole.   

Praktická část diplomové práce se zabývá analýzou elektrostatického pole elektronového zdroje 
skenovacího elektronového mikroskopu Tesla 515. Prvním krokem simulace elektrostatického 
pole elektronového zdroje mikroskopu bylo demontovat Wehneltův válec, který je součástí 
elektronového mikroskopu provozovaného v laboratoři elektronové mikroskopie v areálu 
Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava.  

Následovalo měření rozměrů posuvným digitálním měřidlem a vytvoření modelu v reálném 
měřítku v programu Auto CAD. Export modelu do programu ANSYS byl spjat s nutností úprav 
nezbytných pro vykreslení rozložení elektrického potenciálu a elektrostatického pole modelu.  

Specifikací materiálů tvořících model a následným určením jejich relativních permitivit byl 
model připraven na výpočet. Při samotném výpočtu byla osa znázorňující intenzitu 
elektrostatického pole a rozložení potenciálu omezena. Omezení bylo nutné z důvodu 
vizualizace výsledků při porovnání elektrostatického pole i potenciálu. Pokud by byla osa 
nastavena automaticky, došlo by pouze ke změně hodnot zobrazených na ose, ale tvar 
elektrostatického pole a rozložení potenciálu by se jevil stejně.  

Výsledky porovnání jsou zobrazeny pro hodnoty potenciálu 1 kV, 20 kV a 30 kV. Ostatní 
hodnoty jsou zařazeny v příloze diplomové práce.  

Přínosem diplomové práce se nesporně stal model vytvořený podle reálných rozměrů 
skenovacího elektronového mikroskopu Philips 515. Model může být využit pro případné 
zlepšení vlastností elektronových zdrojů, u modernizovaných nástupců skenovací elektronové 
mikroskopie.  

Osobní přínos diplomové práce byl nesporně v prohloubení znalostí týkajících se elektronové 
mikroskopie jako celku. Nejzajímavější byla pro mě podrobná studie elektronového zdroje 
elektronového mikroskopu provozovaného pro potřeby Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava. Dále v neposlední řadě za zásadní osobní přínos považuji seznámení se 
s programem ANSYS, který je možno využít nejen pro simulace elektrostatického pole a 
rozložení potenciálu, ale může být uplatněn i v případech, kdy je zapotřebí simulace 
magnetických polí, nebo problematiky která nespadá do elektronové mikroskopie. Především 
oceňuji, že jsem se mohl věnovat tak zajímavému tématu, které dnes zasahuje i do oblastí mimo 
elektronovou mikroskopii.   
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