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Анотация: 

 

Целта на курса е да даде на докторантите основни познания в областта на 

електроннолъчевото заваряване. Курсът включва изучаване на устройството и 

управлението на инсталации за електроннолъчево заваряване, източниците на електронни 

снопове, характеризирането на електронни снопове, взаимодействието на ускорени 

заредени частици с материал, топлинни модели и статистически подход за моделиране, 

ISO и други стандарти при електроннолъчево заваряване както и запознаване с други 

електроннолъчеви процеси - електроннолъчево топене и рафиниране на материали, 

електроннолъчева литография, електроннолъчева повърхностна модификация, отлагане на 

слоеве с електроннолъчево изпарение. 

 

 

Annotation: 

The course aims to give the PhD students basic knowledge in the field of electron 

welding. The course includes the study of the design and the control of systems for electron 

beam welding, sources of electron beams, characterization of electron beams, the interaction of 

accelerated charged particles with materials, thermal models and statistical modeling approach, 

ISO and other standards for electron beam welding, as well as introduction to other electron 

beam processes - electron beam melting and refining of materials, electron beam lithography, 

electron beam surface modification deposition of layers with electron beam evaporation. 

 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

 

1. Физика на разпространението на снопове от заредени частици във вакуум. 

Характеризиране на електронни снопове. – 2 часа. 

2. Измерване на профила на лъча и оценяване на емитанса му. – 2 часа. 

3. Източници на електронни снопове.  – 2 часа. 

4. Взаимодействие на ускорени електрони с материали. – 2 часа. 

5. Електроннолъчево заваряване и области на приложение. – 2 часа. 

6. Физични процеси при електроннолъчевото заваряване. – 2 часа. 

7. Топлинни модели при електроннолъчево заваряване. – 2 часа. 

8. Приблизителна оценка на геометричните характеристики при електроннолъчево 

заваряване. Термична ефективност. – 2 часа. 

9. Тестове и физикомеханични свойства на заваръчните шевове. Видове дефекти. – 2 

часа. 



10. Статистически подход за моделиране и оптимизация на процеса електроннолъчево 

заваряване – 2 часа. 

11. Управление и автоматизация на процеса електроннолъчево заваряване. – 2 часа. 

12. ISO и други стандарти при електроннолъчево заваряване. – 2 часа. 

13. Електроннолъчево топене и рафиниране на материали. – 2 часа. 

14. Електроннолъчева литография. – 2 часа. 

15. Електроннолъчева повърхностна модификация. – 1 час. 

16. Отлагане на слоеве с електроннолъчево изпарение. – 1 час 

 

 

К  О  Н  С  П  Е  К  Т 

по “ ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОННОЛЪЧЕВИТЕ ПРОЦЕСИ” 

 

1. Физика на разпространението на снопове от заредени частици във вакуум. 

Характеризиране на електронни снопове – яркост, емитанс. 

2. Измерване на профила на лъча и оценяване на емитанса му. Измерване на 

радиалното разпределение на плътността на тока на лъча – методи, устройства, 

изчислителни процедури. 

3. Източници на електронни снопове. Електроннооптични системи, термоелектронна 

емисия, конструктивни елементи на електронната пушка, плазмени източници на 

електронни снопове. 

4. Взаимодействие на ускорени електрони с материали. Разпределение на погълнатата 

енергия при електронно облъчване на твърди образци. Интегрално пространствено 

разпределение на погълнатата енергия. 

5. Електроннолъчево заваряване и области на приложение. Инсталация за 

електроннолъчево заваряване – елементи, характеристики, вакуумна и охладителна 

системи, фокусираща и отклоняваща системи, действие. Контролно измервателни 

устройства.  

6. Физични процеси при електроннолъчевото заваряване. 

7. Топлинни модели при електроннолъчево заваряване. 

8. Приблизителна оценка на геометричните характеристики при електроннолъчево 

заваряване. Термична ефективност.  

9. Тестове и физикомеханични свойства на заваръчните шевове. Видове дефекти. 

10. Статистически подход за моделиране и оптимизация на процеса електроннолъчево 

заваряване. Регресионни модели, невронни мрежи, робастно проектиране.  

11. Управление и автоматизация на процеса електроннолъчево заваряване. 

12. ISO и други стандарти при електроннолъчево заваряване. 

13. Електроннолъчева повърхностна модификация. 

14. Електроннолъчево топене и рафиниране на материали. 

15. Електроннолъчева литография. Инсталации с директро експониране. видове 

електронни резисти, чувствителност и контраст на двойки резист-проявител. 

16. Отлагане на слоеве с електроннолъчево изпарение. 
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