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určování koncentrace elektronů ve výboji. Práce se zaměřuje na diagnostiku 

plazmatu pomocí vysokofrekvenční rezonátorové sondy, která byla představena R. L. 

Stenzelem v osmdesátých letech, ale rozmohla se až po roce 2005 kdy o ní napsal 

článek R. B. Piejak. Této sondě se přezdívá hairpin sonda, protože tvarem připomíná 

sponku do vlasů. Jako referenci k naměřeným datům je použita známá Langmuirova 

sonda, jejíž použití je běžné. V teoretické části je popsána obecná charakteristika 

plazmatu, jeho výskyt a použití. Také je zde vysvětlena teorie k funkci obou sond. 

Ve zbytku práce je popsána konstrukce sondy a jsou zde představeny naměřené 
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1 Úvod 

 

Ve vesmíru plazma zastupuje přibližně 99 % známe hmoty. Jmenovitě hvězdy, 

meziplanetární prostor a mezihvězdný prostor jsou tvořeny plazmatem. V blízkosti 

Země se plazma nachází v ionosféře a magnetosféře nebo například ve slunečním 

větru. Velmi široké uplatnění má ve vědě, elektrotechnice a průmyslu, a toto jsou jen 

některé z důvodů proč se plazma i nadále studuje. Výzkum nám umožňuje nacházet 

využití plazmatu v našem každodenním životě a zároveň nám umožňuje poznávat celý 

vesmír. Jedním ze základních parametrů popisujících plazma je koncentrace nabitých 

částic, spolu s teplotou a chemickým složením. K diagnostice parametrů plazmatu lze 

využít tzv. Langmuirovy sondy, která pořizuje V-A charakteristiku, po jejímž 

vyhodnocení získáme informace o jeho koncentraci a teplotě. Plazma se může používat 

k deponování tenkých vrstev, jestliže tyto vrstvy jsou nevodivé, tak v takovýchto 

podmínkách je funkčnost sondy omezena jen na krátké doby. Z tohoto důvodu se 

hledají způsoby diagnostiky plazmatu, které nebudou časově omezené. Jednou 

z možností je použití Hairpin sondy, která je rezonátorem, jehož rezonanční frekvence 

reaguje na změnu okolní permitivity. Z těchto změn je možné určit koncentraci 

elektronů v plazmatu. Tato bakalářská práce se zaměřuje na diagnostiku plazmatu 

Hairpin sondou a srovnaní takto získaných koncentrací s výsledky pořízenými 

Langmuirovou sondou. 

 

Práce vznikla pod vedením pracovníků katedry fyziky povrchů a plazmatu, 

Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
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2 Výskyt plazmatu a jeho využití 

Ve vesmíru plazma zastupuje asi 99 % známe hmoty a převážně se jedná o silně 

ionizované plazma. Jmenovitě hvězdy, meziplanetární prostor a mezihvězdný prostor 

jsou tvořeny plazmatem. V blízkosti Země se plazma nachází v ionosféře, 

magnetosféře, ve Van Allenových pásech nebo například ve slunečním větru. 

V přírodě na Zemi můžeme plazma pozorovat při úderu blesků nebo svitu polární záře.  

 

V posledních desítkách let se aplikace plazmatu lavinovitě rozšířila. Využití plazmatu 

sahá od strojírenství, mikroelektronického průmyslu, energetiky až k textilnímu a 

chemickému průmyslu. Následně zde bude ukázáno několik oblastí, ve kterých se 

plazma využívá. Informace obsažené v této kapitole jsou převzaty z [4].  

 

2.1 Výboje v plynech 

Jako první s plazmatem pracovali Langmuir, Tonks a jejich kolegové. Jejich práce byla 

motivována potřebou vyvinout trubice, které by při nízkém tlaku vedly velké proudy. 

Takovéto trubice tedy musely být naplněny ionizovaným plynem. V těchto trubicích 

byly zkoumány slabě ionizované výboje a jejich kladné sloupce. Zde byl také objeven 

jev stínění, který se projevoval při stěnové vrstvě jako tmavá pozorovatelná vrstvička. 

S výbojem v plynech se dnes setkáváme ve rtuťových usměrňovačích, jiskřištích, 

svařovacích obloucích, neonových trubicích a zářivkách a u blesků.  
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2.2 Řízená termojaderná fúze 

Roku 1952 se objevil návrh na vytvoření reaktoru, v němž by byla ovládnuta 

termojaderná fúzní reakce vodíkové bomby. Základem fúze, jsou jaderné reakce mezi 

atomy deuteria a tritia. Zde jsou některé z reakcí a hodnoty energií uvolněných během 

nich. 

 

𝐷 + 𝐷 →  𝐻𝑒2
3 + 𝑛 + 3,2 𝑀𝑒𝑉 

 

𝐷 + 𝐷 → 𝑇 + 𝑝 + 4,0 𝑀𝑒𝑉 

 

𝐷 + 𝑇 →  𝐻𝑒2
4 + 𝑛 + 17,6 𝑀𝑒𝑉 

 

Účinné průřezy těchto reakcí jsou dostatečně velké až při srážkových energiích nad 10 

keV. Kdybychom odstřelovali terčík urychleným svazkem deuteronů, tak nenastane 

žádná reakce, protože většina deuteronů ztratí svou energii v rozptylových srážkách 

dříve, než by mohly vyvolat reakci syntézy. Je tedy nezbytné vytvořit plazma, ve 

kterém by byly tepelné energie v oblasti 10keV. Problém ohřátí a udržení takového 

plazmatu vedl k rychlému rozvoji této vědy, a i v dnešní době není stále plně vyřešen.  

 

2.3 Moderní astrofyzika a fyzika kosmického prostoru 

Nitra a atmosféry hvězd jsou tak horké, že jsou v plazmatickém stavu. Teplota v jádře 

Slunce je odhadována na 2 keV, při této teplotě právě v jádrech hvězd probíhá 

termojaderná reakce. Sluneční koróna je prořídlé plazma s teplotami do 200 eV. 

Zbytek mezihvězdného prostoru je vyplněn ionizovaným vodíkem o velmi nízkých 

koncentracích a teplotách. Ačkoliv hvězdy v galaxii nejsou nabity, chovají se jako 

částice v plazmatu, a mohou tedy být použity kinetické teorie plazmatu k předpovězení 

vývoje galaxie.  
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V okolí země se studuje nepřetržitý proud nabitých částic, nazývaný sluneční vítr, 

který naráží na magnetosféru Země, která nás před tímto zářením chrání a sama se pod 

jeho vlivem deformuje. Rychlost částic takového záření je asi 300 km/s. Další 

zkoumanou oblastí je ionosféra, která se rozprostírá od výšky 50 km až do přibližně 

1000 km na zemským povrchem. Je tvořena slabě ionizovaným plazmatem a jeho 

hustota se mění s výškou a dosahuje koncentrací n=1012 m-3, ale teplot jen 0,1 eV. 

 

2.4 Plazma v pevných látkách 

Volné elektrony a díry v polovodičích vytvářejí plazma vykazující stejný druh oscilací 

a nestabilit jako plynné plazma. Pro studium takových to jevů je možné použít plazma 

vstříknuté do InSb (Indium-antimonid), v němž krystalová mříž způsobuje, že 

efektivní srážková frekvence je daleko menší, než by se dalo očekávat v pevných 

látkách. Navíc díry v polovodičích mohou mít velice malou efektivní hmotnost, takže 

mají velmi vysokou cyklotronovou frekvenci i při malých magnetických polích. V 

nedávné době byly také nalezeny některé tekutiny, jako je roztok sodíku ve čpavku, 

které vykazují stejné chování jako plazma.  

 

2.5 Plynné lasery 

K čerpání plynových laserů, tedy dosažení inverze obsazení hladin, jež vede k zesílení 

světla, se nejběžněji využívá výboje v plynech. Může to být nízkotlaký doutnavý výboj 

pro kontinuální laser anebo vysokotlaký jiskrový výboj pro pulsní laser. He-Ne lasery 

se běžně používají pro kalibraci a zeměměřičské práce. Výkonný CO2 laser se používá 

jako obráběcí nástroj a také se využívá ve vojenské technice. HCN laser umožňuje 

studium v doposud nepřístupné daleké infračervené oblasti. Činnost všech těchto 

laserů by nebyla možná bez existence plazmatu. 
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3 Plazma a jeho charakteristické vlastnosti 

„Plazma je definováno jako kvazineutrální plyn skládající se z nabitých a neutrálních 

částic, který vykazuje kolektivní chování.“ [4] Nyní si však musíme vysvětlit, co je 

přesně míněno pod pojmy kolektivní chování a kvazineutralita.  

 

V plynu neutrálních částic spolu částice interagují jen při srážkách anebo na velmi 

krátkých vzdálenostech pociťují van der Waalsovu sílu, která klesá velmi rychle se 

vzdáleností jako r-6. V plazmatu na sebe ale nabité částice také působí Coulombovskou 

silou, která klesá se vzdáleností jako r-2. Tedy když v plazmatu vzniknou dočasné 

oblasti prostorového náboje, ostatní částice na pole generované touto oblastí reagují i 

na relativně velké vzdálenosti. Pohybující se nabité částice generují magnetické pole, 

které také ovlivňuje okolní nabité částice. Tedy pod pojmem kolektivní chování 

rozumíme pohyby, které nezávisí jen na lokálních podmínkách, ale také na stavu 

plazmatu ve vzdálených oblastech. Tato kapitola byla zpracována shrnutím poznatků 

teorie plazmatu z [1] a [4]. 

 

3.1 Koncentrace a teplota 

Nyní si něco povíme o parametrech, které jsme si již zmínili, ale nevysvětlili jsme si, 

co přesně znamenají. Těmi parametry jsou teplota a koncentrace. Částice se v plynu 

v tepelné rovnováze pohybují všemi možnými rychlostmi, rozdělení těchto rychlostí 

je popsáno Maxwellovým rozdělením.  

 

 

𝑓(�⃗�) = 𝐴 ∙ e
−

1
2

𝑚𝑣2

𝑘𝑏𝑇 , 

 

(1)  

kde f(�⃗�)d�⃗� je počet částic v m3 s rychlostí v trojrozměrném intervalu (�⃗�, �⃗�+d�⃗�), 
1

2
𝑚𝑣2 

je kinetická energie a 𝑘𝑏 je Boltzmannova konstanta. Rozdělení je charakterizováno 
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konstantou T, kterou nazýváme teplota. Koncentraci n neboli počet částic v m3, 

dostaneme z (1) integrováním f(�⃗�) přes všechny rychlosti,   

 

 
𝑛 = ∭ 𝑓(�⃗�)𝑑𝑣𝑥𝑑𝑣𝑦𝑑𝑣𝑧

∞

−∞

 
(2)  

Mezi konstantou A a koncentrací n platí vztah 

 

 
𝐴 = 𝑛√(

𝑚

2𝜋𝑘𝑏𝑇
)

3

 , 
(3)  

kde m je hmotnost částic. Když si spočítáme střední hodnotu kinetické energie, pro 

trojrozměrný plyn získáme vztah, 

 

 𝐸𝑠𝑡 =
3

2
𝑘𝑏𝑇 , (4)  

kde 𝐸𝑠𝑡 je střední hodnota kinetické energie. Pak např. trojrozměrné plazma jehož 

střední kinetická energie 𝐸𝑠𝑡 = 3 eV má teplotu T= 23 200 K. Běžně se však udává 

teplota v elektronvoltech jako energie odpovídající kbT. Pak 1 eV odpovídá 11 600 K a 

výše uvedenou teplotu 23 200 K lze vyjádřit jako 2 eV. 

 

Plazma často není v termodynamické rovnováze. V jednoduchém případě mohou mít 

elektrony a ionty jiná Maxwellova rozdělení s rozdílnými teplotami 𝑇− a 𝑇+. K tomuto 

může dojít, protože frekvence srážek iontů mezi sebou a frekvence srážek elektronů 

mezi sebou je větší než frekvence srážek mezi ionty a elektrony. Pak se každý druh 

částic může nacházet ve své tepelné rovnováze, ale plazma se buď nemusí udržet 

dostatečně dlouho na to, aby se teploty vyrovnaly, nebo např. vnější zdroj energie tento 

stav udržuje. 
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3.2 Kvazineutralita plazmatu 

Když do plazmatu vložíme dvě kulové elektrody napájené zdrojem konstantního 

napětí, vytvoří tyto elektrody elektrické pole, které bude působit na nabité částice. 

Kladné ionty obklopí záporně nabitou elektrodu a elektrony obklopí kladně nabitou 

elektrodu, viz obr. 1. Elektrický potenciál nabitých elektrod bude exponenciálně 

utlumen oblakem nabitých částic obklopujících elektrodu. Vývoj potenciálu φ(r) je 

popsán rovnicí  

 

 𝜑(𝑟) = 𝜑0 ∙ exp (−
𝑟

𝜆𝑑
), (5)  

kde 𝜑0 je potenciál elektrody, r je vzdálenost od elektrody a 𝝀𝒅 je Debyeova stínící 

délka, parametr charakterizující tento útlum. Pokud se tedy budeme nacházet ve 

vzdálenosti r=n∙λd, bude potenciál elektrody utlumen faktorem 𝑒−𝑛.  

 

 

Obrázek 1: Dvě kulové elektrody vložené do plazmatu [4] 
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Debyeova stínící délka byla zavedena takto:  

 

 
𝜆𝑑 = √(

𝜀0𝑘𝑏

𝑛∙𝑒0
2

𝑇+𝑇−

(𝑇++𝑇−)
), 

(6)  

kde 𝜺𝟎 je permitivita vakua, 𝑘𝑏 je Boltzmannova konstanta, 𝑒0 je elementární náboj, 

T- je teplota elektronů a T+ je teplota kladných iontů. Když do výpočtů zahrneme fakt, 

že stínění vloženého náboje zprostředkovávají převážně elektrony, získáme nový 

vztah pro výpočet Debyeovy stínící délky.  

 

 

𝜆𝑑 = √(
𝜀0 𝑘𝑏𝑇−

𝑛 ∙ 𝑒0
2 ) 

(7)  

Když máme definovaný pojem Debyeovy délky, tak nyní můžeme vysvětlit pojem 

kvazineutralita ionizovaného plynu. Ionizovaný plyn je kvazineutrální, jestliže 

v objemu V je přibližně stejné množství iontů i elektronů, kde všechny tři lineární 

rozměry objemu V jsou podstatně větší než 𝜆𝑑. 

 

Během určování průběhu elektrického potenciálu φ(r) (5) byly použity linearizační 

předpoklady. Aby tyto předpoklady byly splněny tak plazma, které je popsáno danými 

vztahy musí splňovat následující nerovnost 

 

 
𝑁𝑑 =

4𝜋

3
(𝜆𝑑)3 ∙ 𝑛 ≫ 1 

(8)  

 

Tento vztah říká, že v kouli o poloměru Debyeovy délky se musí nacházet řádově více 

než jedna nabitá částice. Závislost na koncentraci je v (8) poněkud matoucí, po 

dosazení za Debyeovu délku vidíme, že  
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𝑁𝑑 =
4𝜋

3
(

𝜀0𝑘𝑏𝑇−

𝑒0
2 )

3

∙
1

√𝑛
≫ 1 

(9)  

 

neboli extrémně husté tzv. neideální plazma tuto podmínku nesplňuje. Nabité částice 

jsou v něm tak blízko u sebe, že potenciální energie jejich vzájemné interakce je 

srovnatelná s jejich kinetickou energií a je tedy spíše podobné pevné látce než 

ionizovanému plynu. 
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3.3 Plazmatická frekvence 

Odstínění vnějšího elektrického pole a ustavení kvazineutrality nemůže nastat 

okamžitě. V plazmatu složeném z kladných iontů a elektronů jsou to díky své nízké 

hmotnosti právě elektrony, které vytvoří stínící pole. Charakteristická frekvence, s níž 

jsou elektrony schopny na vnější pole reagovat, se nazývá plazmatická frekvence 

 

 
𝑓𝑝 =

1

2𝜋
√

𝑛∙𝑒0
2

𝜀0𝑚−
, 

(10)  

kde 𝑚− je hmotnost elektronů. S ní souvisí další podmínka na ionizovaný plyn, aby 

mohl být označen za plazma. Například ionizovaný plyn proudící z tryskového motoru 

nemůžeme označit za plazma, protože srážky mezi nabitými a neutrálními částicemi 

nastávají tak často, že jejich pohyb je určen pouze hydrodynamickými silami místo 

elektrických. Jestliže bude fp frekvence oscilací plazmatu a 𝝉 střední doba mezi 

srážkami s neurálními atomy, tak musí platit fp∙τ >1, aby se plyn choval spíše jako 

plazma. 

 

Shrneme-li co jsme se zatím dozvěděli, tak plazma je ionizovaný plyn, jehož rozměry 

jsou řádově větší než Debyeova délka, a proto je jako celek neutrální, je schopen 

generovat lokální elektrická a magnetická pole a na takováto pole reagovat a jehož 

koncentrace je dostatečná na to, aby v kouli o poloměru Debyeovy délky byla alespoň 

jedna nabitá částice. Tyto poznatky lze zapsat do následujících nerovnic, kde 𝐿𝑚𝑖𝑛 je 

nejmenší lineární rozměr plazmatu. 

 

1.   𝜆𝑑  ≪ 𝐿𝑚𝑖𝑛 2.   𝑁𝑑  ≫ 1 3.   𝑓𝑝 ∙ 𝜏 > 1 
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4 Diagnostika plazmatu 

Do diagnostiky plazmatu patří mnoho experimentálních metod sloužících k určování 

různých parametrů plazmatu. Mezi nejdůležitější parametry patří: koncentrace 

nabitých částic, střední kinetická energie nabitých částic (teplota) a chemické složení 

plazmatu. Tato bakalářská práce se zabývá výhradně koncentrací plazmatu. Metody, 

na které se tato práce zaměřuje, jsou Hairpin a Langmuirova sonda. 

4.1 Langmuirova sonda 

Langmuirova sonda nebo také elektrostatická sonda je kovová elektroda, která je 

vložena do plazmatu a je možné měnit její potenciál. Parametry plazmatu získáme 

vyhodnocením naměřené voltampérové charakteristiky sondy. Nejčastěji používané 

jsou tři tvary této sondy a to rovinná, válcová a kulová [1].  

 

 

Obrázek 2: Konstrukce elektrostatické sondy [1]: a) Rovinná sonda b) Válcová 

sonda c) Kulová sonda. 1- sonda, 2- izolátor, 3- stěna výbojky ze skla 
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V praxi se nejčastěji využívá válcové sondy, protože je možné ji vytvořit z vhodného 

drátku, typicky wolframového nebo molybdenového o průměru 0,05–1 mm. Sondu je 

možné vyrobit poměrně malou což dovoluje lokální měření parametrů plazmatu. I 

když je konstrukce takovéto sondy jednoduchá, tak k vyhodnocení naměřených hodnot 

je potřeba složitá teorie. V této práci bude tato teorie značně zjednodušena. 

 

Napětí je na sondu podobně jako na výbojové elektrody přivedeno izolovaným 

vodičem, který musí projít stěnou výbojové komory. K vytvoření uzavřeného obvodu 

je mimo sondy v plazmatu také potřeba mít tzv. referenční elektrodu. Jako referenční 

elektroda se může použít anoda nebo katoda nebo vlastní výbojová komora, pokud je 

vodivá. Plocha této referenční elektrody musí být podstatně větší než plocha sondy a 

musí se nacházet v místě s dostatečnou koncentrací plazmatu, jinak by se jednalo o 

uspořádání tzv. dvojité sondy, kterou se zde nebudeme zabývat. Na obrázku je 

znázorněné zapojení sondy do obvodu, kde anoda je použita jako referenční elektroda.  

 

 

Obrázek 3: Obvod pro měření V-A charakteristiky pomocí Langmuirovy sondy [1] 
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Výboj je napájen ze zdroje vysokého napětí VN přes sériově zapojený odpor R, který 

slouží ke stabilizování výbojového proudu. Tuto kombinaci lze nahradit 

stabilizovaným zdrojem proudu. Napětí na sondě U je možné měnit zdrojem 

proměnlivého napětí Z. Úlohou tohoto obvodu je získání volt-ampérové 

charakteristiky sondy. Její typický tvar je znázorněn na obr. 4.  

 

 

Obrázek 4: Teoretická V-A charakteristika sondy a) Oblast iontového proudu (A) a 

elektronového proudu (B) b) Elektronová větev v semilogaritmickém měřítku [1] 

 

Když je sonda vložená do plazmatu a neprotéká jí žádný proud, tak potenciál, který je 

na ni přiveden, se nazývá plovoucí potenciál Uf. Na sondu dopadá stejný proud 

elektronů i iontů a navzájem se vyruší. Když potenciál sondy proti 𝑈𝑓 zmenšíme, proud 

elektronů dopadajících na sondu se zmenší a tím dojde k nárůstu celkového proudu 

procházejícího sondou. Při dalším zmenšování potenciálu sondy elektrony úplně 

přestanou dopadat na povrch sondy. V této oblasti je proud přenášen výhradně jen 

kladnými ionty, a proto se tato oblast nazývá iontová větev proudu. V této oblasti je 

nárůst proudu pomalý. Když se potenciál sondy příliš sníží, proud začne lavinovitou 

ionizací narůstat. Takovýto nárůst proudu vede k ohřátí sondy, což může vést i 

k jejímu zničení. Když sondové napětí začneme zvětšovat nad hodnotu plovoucího 
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potenciálu Uf, počet elektronů schopných překonat brzdné pole sondy roste. Tento 

nárůst se projeví záporným sondovým proudem. V této oblasti elektronový proud 

narůstá exponenciálně s napětím sondy U, než všechny elektrony přestanou být 

brzděny elektrickým polem sondy. Tento stav nastane, když se potenciál sondy U 

rovná potenciálu plazmatu v okolí sondy Up, což se v závislosti na tvaru sondy může 

projevit charakteristickým zlomem při přechodu do oblasti nasyceného proudu. V této 

oblasti bychom očekávali, že proud bude konstantní, ale ve skutečnosti pozvolna 

narůstá. V oblasti exponenciálního nárůstu proudu je elektronový proud popsán 

rovnicí 

 

 
𝐼− = 𝐼−𝑝 exp

𝑒0(𝑈 − 𝑈𝑝)

𝑘𝑏𝑇−
 , 

(11)  

kde I–p je nasycený proud při hodnotě napětí U rovné potenciálu plazmatu Up. Proud 

I–p se spočítá jako  

 

 

I−p = −
1

4
e0Sn−√

8kT−

πm−
 

(12)  

Jestliže už víme, jak je popsán elektronový proud v oblasti B, můžeme ze vztahu (11) 

určit teplotu a pomocí ní i koncentraci elektronů v plazmatu. Zlogaritmováním vztahu 

(11) získáme 

 

 
ln|𝐼−| = ln|𝐼−𝑝| +

𝑒0(𝑈 − 𝑈𝑝)

𝑘𝑇−
 

(13)  
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Z tohoto zápisu můžeme vidět, že jestliže si naměřené hodnoty zaneseme do grafu se 

semilogaritmickým měřítkem, tak směrnice grafu je nepřímo úměrná teplotě T-, přesná 

hodnota směrnice je 𝑒0/(𝑘𝑏𝑇−). Tento postup získání teploty elektronového plazmatu 

můžeme, ale použít jen u grafu elektronového proudu. My však, ale umíme měřit jen 

celkový proud, který je součtem jak elektronového proudu, tak i iontového. Abychom 

tedy získali graf elektronového proudu, musíme provést extrapolaci iontové větve A, 

u které předpokládáme, že je plně složena z iontového proudu, a tyto extrapolované 

hodnoty musíme odečíst od námi naměřených hodnot elektronové větve B a tím 

získáme graf elektronového proudu. Se znalostí teploty elektronů T- a s použitím 

vztahu (12) můžeme určit koncentraci elektronů v plazmatu v místě sondy, pomocí  

 

 

𝑛− =
4|𝐼−𝑝|

𝑒0𝑆
√

𝜋𝑚−

8𝑘𝑇−
, 

(14)  

kde hodnotu nasyceného proudu I-p odečítáme ze zlomu lineární závislosti, viz obr.4. 
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4.2 Hairpin sonda 

Hairpin sonda je sonda sloužící k určování koncentrace plazmatu. Byla představena 

v článku „Microwave resonator probe for localized density measurements in weakly 

magnetized plasmas“ [5] Reinerem Stenzelem roku 1976. Tento typ sondy, ale nabral 

na popularitě až kolem roku 2004, po vydání článku R. B. Piejaka „The hairpin 

resonator: A plasma density measuring technique revisited“ [3]. V tomto článku 

Piejak představil nové způsoby konstrukce sondy, které byly konstrukčně jednodušší 

a měly silnější vazbu vidličky s obvodem.  

  

Hairpin sonda je čtvrtvlnový rezonátor, jehož rezonanční frekvence se mění 

v závislosti na permitivitě prostředí, ve kterém se sonda nachází. Její výhodou oproti 

Langmuirově sondě je fakt, že při používání plazmatu k naprašování tenkých vrstev se 

na povrch sond může deponovat tenká vrstva materiálu. Když tento materiál bude 

nevodivý nebo polovodivý, tak to omezí funkčnost Langmuirovy sondy jen na krátké 

časy, kdežto funkčnost Hairpin sondy tímto faktem není tolik ovlivněna. Pokud vrstva 

je dostatečně tenká může být zanedbána. Jestliže tuto vrstvu nemůžeme zanedbat, tak 

pokud známe její přibližnou tloušťku a materiál, ze kterého je, můžeme poté 

odhadnout změnu permitivity oproti čisté sondě a tím si dopočítat rezonanční 

frekvenci sondy bez deponovaného materiálu. Rezonanční frekvence čisté sondy je 

dána vztahem 

 

 𝑓𝑟 =
𝑐

4𝐿√𝜀𝑟

 , (15)  

kde c je rychlost světla, L je délka vidličky a εr je relativní permitivita prostředí. Cílem 

při používání Hairpin sondy je nalezení plazmové frekvence. Z její znalosti můžeme 

pomocí (15) určit koncentraci elektronů. 
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Jestliže elektromagnetická vlna procházející např. vzduchem narazí na rozhraní 

vzduch/plazma a frekvence této vlny je menší než plazmová frekvence, tak elektrony 

v plazmatu tuto vlnu na rozhraní odstíní a tato vlna se následně odrazí od rozhraní. 

Pokud však frekvence vlny je větší než plazmová frekvence, plazma se začne chovat 

jako dielektrikum a jeho relativní permitivita může být určena vztahem 

 

 
𝜀𝑟 = 1 −

𝑓𝑝
2

𝑓2
 , 

(16)  

kde f je frekvence elektromagnetické vlny. Pokud do plazmatu vnoříme Hairpin sondu 

a přivedeme na ní vysokofrekvenční napětí, tak rezonanční frekvence sondy může být 

vyjádřena z (15) a (16) a získáme 

 

 𝑓𝑟
2 = 𝑓0

2 + 𝑓𝑝
2, (17)  

kde f0 je rezonanční frekvence Hairpin sondy ve vakuu. Z tohoto vztahu je zřejmé, že 

rezonanční frekvence sondy je vždy větší než plazmová frekvence. Úpravou vztahů 

(10) a (17) získáme vztah pro určení elektronové hustoty plazmatu 

 

 𝑛 = (𝑓𝑟
2 − 𝑓0

2) ∙ 4𝜋2
𝜀0𝑚−

𝑒0
2  (18)  
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4.2.1 Vliv stínění 

Když je sonda vložena do plazmatu, okolo jejího povrchu se vytvoří stínící vrstva, jejíž 

vliv je pro přesnější měření nutné započítat. V této práci není nutné dosahovat 

takovýchto přesností, a tudíž je vliv vrstvy zanedbán. Vliv této vrstvy je podrobně 

rozebrán v [3]. V článku autoři odvozují, jak se změní určená plazmatická frekvence 

při započtení stínící vrstvy. Pro plazmatickou frekvenci pak platí 

 

 
𝑓𝑝

2 =
𝑓𝑟

2 − 𝑓0
2

1 − (𝑓0/𝑓𝑟)2 ∙ Λ
 , 

(19)  

 

kde 𝛬 je konstanta zahrnující poměry mezi tloušťkou stínící vrstvy, poloměrem drátů, 

z nichž je sonda zkonstruována a vzdáleností mezi dráty a je určena vztahem 

 

 

Λ =
ln (

b
a)

ln (
2ℎ
𝑎

)
 , 

(20)  

 

kde a je poloměr drátu, b je poloměr stínící vrstvy měřený od osy drátu a 2h je 

vzdálenost mezi osami drátů ve vidličce. Pro vysoké koncentrace, jak můžeme 

pozorovat na obr. 5 platí, že podíl b/a se blíží jedné, a tudíž není potřeba započítávat 

vliv stínění. Na obr. 5 jsou znázorněny dva druhy přiblížení použité během výpočtů, 

které ale pro naše potřeby dávají shodné výsledky, tj. pro nízké koncentrace roste b/a. 

V našem případě koncentrace nejsou vysoké, a tak je podíl b/a větší než jedna a 

jmenovatel v 𝛬 je vždy kladný. Z (19) můžeme vypozorovat, že pro kladná 𝛬 dochází 

k navýšení plazmatické frekvence oproti (17). Tedy naše měření se zanedbáním vrstvy 

je vždy podhodnocením reálné koncentrace.  
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Obrázek 5: Závislost tloušťky stínící vrstvy na převrácené hodnotě Debyeovy délky 

[3] 
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4.2.2 Varianty konstrukcí 

Na začátku této kapitoly bylo zmíněno, že existuje několik druhů konstrukce Hairpin 

sondy. Zde si nyní ukážeme tři typy, které byli představeny v článcích Stenzela a 

Piejaka.  

Stenzelova hairpin sonda 

Prvním z návrhů je Stenzelův, který je popsán v jeho článku a je znázorněn na obr. 6. 

Sonda je složena ze dvou koaxiálních kabelů na jejichž koncích, jsou vytvořeny 

smyčky o průměru 1,5mm tak, že je spojen vnitřní kabel koaxiálního kabelu s jeho 

pláštěm. Konce kabelů jsou spojeny kapkou keramického cementu, do které je 

připevněn rezonátor tvaru U tzv. „vidlička“ ze stříbrného drátku. Rozměry vidličky 

jsou znázorněny na obr. 6. 

 

 

Obrázek 6: Stenzelova konstrukce hairpin sondy [5] 

 

 

Jedním koaxiálním kabelem je na tzv. budící smyčku přivedeno vysokofrekvenční 

střídavé napětí. Tato smyčka poté budí rezonátor, jehož rezonanci je poté schopna 

zachytit druhá tzv. sběrná smyčka. 
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Piejakova transmisní hairpin sonda 

Tato konstrukce je podobná Stenzelově, ale liší se od ní v několika důležitých 

ohledech. Byla představena Piejakem v [3]. Sonda je složena ze dvou koaxiálních 

kabelů stejně jako u Stenzela. Vnitřní vodič jednoho z kabelů je připájen k vrcholu 

vidličky a plášť tohoto kabelu je připájen k vidličce tak, aby s vnitřním vodičem 

kabelu vytvořili smyčku o průměru asi 1,5 mm, viz obr. 7. Na druhém koaxiálním 

kabelu je vytvořena podobná smyčka jako na prvním jen s rozdílem, že se k vytvoření 

smyčky použije kousek drátku a ne vidlička. Oba tyto koaxiální kabely jsou potom 

spojeny přes pláště a smyčka druhého kabelu je orientována kolmo na rovinu vidličky. 

Vidlička je zde také vytvořena ze stříbrného drátku. Rozměry vidličky jsou opět 

znázorněny v obr. 7.  

 

 

Obrázek 7: Piejakova kontrukce transmisní hairpin sondy [3] 

 

Smyčka spojená s vidličkou má stejnou funkci jako budící smyčka z předchozí sondy. 

A smyčka kolmá na rovinu vidličky je sběrná smyčka.  
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Piejakova reflektivní hairpin sonda 

Posledním typem konstrukce je tzv. reflektivní sonda, která se od transmisní sondy liší 

v tom, že je vytvořena jen z jednoho koaxiálního kabelu. Vidlička je zde připevněna 

k plášti koaxiálního kabelu poblíž středu vidličky. Ze středního vodiče koaxiálního 

kabelu je vyveden drátek a je připevněn ke středu vidličky, tak aby tvořil budící 

smyčku, viz obr. 8. Budící smyčka je orientována v rovině vidličky. V tomto případě 

je vidlička vyrobena z wolframového drátku, na který je naneseno stříbro.   

 

 

Obrázek 8: Piejakova konstrukce reflektivní hairpin sondy [3] 

 

V tomto případě je rezonance buzena stejně jako u předešlých sond. Avšak maximum 

rezonance je určeno z odraženého signálu, který putuje koaxiálním kabelem. Přesněji 

minimum odraženého signálu putujícího kabelem indikuje maximum rezonance. 
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5 Ex situ 

V této kapitole budou rozebrány jednotlivé kroky, které byly provedeny mimo 

vakuovou aparaturu. Tedy zkonstruování sondy a jejího obvodu a poté prověření 

funkčnosti obvodu a zkoumání chování naměřených křivek při různých situacích, které 

mohou nastat v aparatuře.   

5.1 Konstrukce Hairpin sondy a jejího obvodu 

K měření koncentrací v této bakalářské práci byla použita transmisní Hairpin sonda, 

jejíž konstrukce je popsána výše a v [3]. Tento typ sondy byl zvolen, protože poskytuje 

relativně silnou vazbu mezi vidličkou a budící smyčkou a mezi vidličkou a sběrnou 

smyčkou. Také tato konstrukce není tolik náročná na preciznost zkonstruování jako 

Piejakova reflektivní sonda. K vytvoření vidličky a smyček byl použit měděný drátek 

o průměru 0,35 mm. Vzniklá vidlička je přibližně 32 mm dlouhá a vzdálenost 

rovnoběžných částí rezonátoru je 2 mm. Délka vidličky je odlišná od té, která je 

zvolena v Piejakově článku, protože náš vysokofrekvenční generátor nás omezoval 

v oblasti do 3 GHz a pro Piejakovy rozměry bychom potřebovali generovat přibližně 

4,5 GHz. Použité koaxiální kabely jsou vysokofrekvenční kabely RG 174 s vlnovým 

odporem (charakteristickou impedancí) 50 Ω a s vnějším průměrem 2,8 mm. Výsledný 

rezonátor je znázorněn na obr. 9. 
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Obrázek 9: Hairpin sonda 

K měření amplitudy rezonance byla do obvodu se sondou zapojena vysokofrekvenční 

dioda BAT 15-03W, která sloužila k usměrnění střídavého signálu indukovaného na 

sběrné smyčce. Při takto vysokých frekvencích můžeme považovat naměřené napětí 

na diodě za stejnosměrné. Celý výše popsaný obvod, o kterém se dále v textu bude 

referovat jako o základním obvodu je na obr. 10. 

 

Obrázek 10: Základní obvod 
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Ke generování vysokofrekvenčního napětí byl použit generátor Agilent N9310A a 

k měření napětí na diodě byl použit multimetr Agilent U1251A. Schéma celého 

základního obvodu hairpin sondy je na obr. 11. 

 

 
 

Obrázek 11: Schéma základního obvodu hairpin sondy 
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5.2 Prověření funkčnosti sondy na vzduchu 

Než mohla být sonda vložena do vakuové aparatury, potřebovali jsme se se sondou a 

jejím obvodem nejdříve naučit pracovat. Proto jsme prováděli měření na vzduchu se 

základním obvodem, kde se předpokládalo, že permitivity vzduchu a vakua jsou 

shodné, což s dostatečnou přesností je pravda. Během těchto měření jsme se snažili 

nalézt oblasti, ve kterých budeme hledat rezonanční maxima nebo přicházet na příčiny 

vzniků jiných rezonancí a útlumů měřeného signálu. První odhad, jakou oblast máme 

zkoumat, nám dal (15), tedy naše první měření probíhala v oblasti okolo 2,3 GHz. 

Z prvních měření však nebylo jasné, co je naše hledané rezonanční maximum, viz obr. 

12.  

 

Obrázek 12: První měření 

Proto jsme do hairpin sondy začali vkládat materiály, které mají permitivitu podstatně 

větší než vzduch. To nám posloužilo k tomu, abychom byli schopni identifikovat 

hledaný peak, protože jeho poloha, rezonanční frekvence, závisí na permitivitě v okolí 

rezonátoru. Čili jsme porovnávali dvě nebo více sérií měření, které se lišily jen 

permitivitou prostředí v okolí sondy. Po zaměření na užší oblast můžeme na  

obr. 13. pozorovat posuvy v důsledku změny permitivity v okolí sondy. 
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Obrázek 13: Posuvy peaku v závislosti na permitivitě 

 

Na obrázku můžeme pozorovat, že poloha jednoho z peaků se mění při vložení PVC 

proužku do sondy. Poloha ostatních maxim je nezávislá na změně permitivity, a tudíž 

z toho usuzujeme, že prvně zmíněný peak je naše hledané maximum. Změna 

amplitudy peaků je nejspíš způsobena tím, že vložené materiály mírně absorbovaly, 

což ale nevadí, protože pro tento experiment je nejdůležitější poloha peaku a ne jeho 

amplituda. 

 

Dalšími problémy byly ostatní rezonance vzniklé z různých důvodů; například 

nedokonalost konstrukce. S eliminací těchto rezonancí je prakticky spojena téměř 

veškerá práce se sondou na vzduchu. Co se týče rezonancí vzniklých vlivem 

konstrukce, tak i když se je nepodařilo eliminovat, neměly takový vliv na hledání 

polohy peaku jako ostatní rezonance. Jiné rezonance byly způsobeny kontaktem 

kabelů s dřevěným stolem, jehož materiál obsahuje vodu, popř. jiné látky způsobující 

útlum vysokofrekvenčního signálu popř. jiné rezonance. Přestože v ideálním případě 

je elektromagnetické pole jen uvnitř koaxiálního kabelu a jeho plášť má nulový 
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potenciál, nemusí tomu tak být i po odrazu signálu na konci kabelu. Zatímco 

impedance koaxiálního kabelu je nesymetrické povahy, připojení hairpin sondy dle 

obr. 7 se při jeho malých rozměrech jako nesymetrické prakticky nepodaří vyrobit. Od 

vidličky se pak zpět šíří odražená vlna, která je částečně symetrická. Taková vlna se 

šíří i okolím pláště kabelu a s tímto prostředím interaguje. Problémy tedy byly nejspíše 

způsobeny faktem, že voda při námi používaných frekvencích velice dobře absorbuje 

a tím dochází k útlumu signálu. Na těchto frekvencích operují například mikrovlnné 

trouby, aby ohřívaly vodu. Tento problém jsme vyřešili tím, že jsme celý obvod sondy 

podložili skleněnými válci, tak aby se kabely nedotýkaly stolu.   

 

Obrázek 14: Základní obvod podložený sklenicemi, tak aby nebyl v kontaktu se 

stolem 
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Další, i když méně problematické rezonance byly způsobeny kontaktem kabelů mezi 

sebou. To však bylo jednoduché eliminovat tím, že se omezil kontakt kabelů. Výsledek 

této úpravy můžeme pozorovat na obr. 15. 

 

Obrázek 15: Změna měřených hodnot v závislosti na kontaktu kabelů 

 

Jedním z dalších problémů byla vysoká citlivost polohy rezonančního maxima na 

tvaru sondy, a to i při velmi malých změnách. Rezonance je také citlivá na 

rovnoběžnost drátků tvořících vidličku a na jejich vzdálenosti. Jestliže byla vzdálenost 

mezi drátky příliš veliká či nebyly dostatečně rovnoběžné, tak k rezonanci 

nedocházelo. Vyřešení tohoto problému vyžadovalo mnoho času k nastavení 

správného tvaru sondy pokaždé, když se změnil její tvar. Tím, že se měnila vzdálenost 

rovnoběžných drátků, měnila se i efektivní délka sondy, a to způsobovalo posun 

rezonance. Z teorie vyplývá, že jestliže délka sondy vzroste o milimetr u sondy, jejíž 

délka byla 32 mm, tak rezonanční frekvence klesne o 3 MHz. Toto v praxi nebylo plně 

pozorováno, změny poloh byly větší. Je to možná způsobeno tím, že drátky tvořící 

sondu nebyly úplně rovné a tím byla zkreslena efektivní délka sondy.  
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Po vyřešení těchto problémů jsme k základnímu obvodu připojili pomocí dvou dalších 

kabelů vakuovou průchodku, abychom mohli otestovat, jestli nevzniknou nové 

rezonance. K propojování kabelů a k připojení ke generátoru jsme používali BNC 

konektory. K základnímu obvodu s vidličkou byly tyto konektory připájeny, ostatní 

kabely, které byly použity, byly zakoupeny. Tyto kabely by tedy neměly vyvolávat 

žádné další rezonance, což se nám i po provedení měření potvrdilo. Poslední věc, která 

musela být na vzduchu prověřena, bylo, co se stane s polohou rezonance, když budou 

kabely v kontaktu s vakuovou aparaturou, protože tomuto kontaktu nešlo zabránit. 

K tomu jsme použili jednu z vakuových přírub, kterou jsme podložili kabely 

základního obvodu a provedli jsme měření. Výsledkem naštěstí bylo to, že rezonance 

na kontakt s přírubou nereaguje, viz obr. 16. 

 

Obrázek 16: Reakce na podložení přírubou 
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Na konci práce mimo aparaturu jsme tedy byli schopni získávat čitelná data bez 

vysokého šumu, která uspokojivě reagovala na změnu permitivity v okolí sondy, viz 

obr. 17. 

 

Obrázek 17: Finální data získaná mimo aparaturu 
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6 In situ 

V této části bakalářské práce bude rozebrán postup získání naměřených dat a obecně 

práce ve vakuové aparatuře. Do této kapitoly je také zařazena část se zpracováním dat 

a přednesení výsledků. Všechna měření v aparatuře byla prováděna v laboratoři prof. 

Tichého. 

 

6.1 Měření dat 

Než mohlo být měření zahájeno, musela být vakuová aparatura připravena. 

K aparatuře musela být nainstalována průchodka s BNC konektory, která byla předtím 

otestována, že nezpůsobuje žádné rezonance. Poté byly sondy přimontovány proti 

trysce generující plazma a byly od sebe vzdáleny přibližně 2 cm. Sondy byly očištěny 

lihem, aby se ve vakuu neodplyňovaly. Když bylo toto provedeno mohla být aparatura 

uzavřena a bylo zahájeno čerpání. To trvalo přibližně tři až čtyři hodiny a dosažený 

tlak byl 8 Pa. Nejprve bylo provedeno několik měření v evakuované aparatuře, 

abychom si ověřili funkčnost sondy a také ověřili to, že se rezonanční maximum 

neposunulo po přesunu sondy do aparatury. Když jsme znali rezonanční frekvenci 

sondy ve vakuu, tak jsme si mohli určit maximální možnou koncentraci, kterou je naše 

sonda schopna naměřit. Po dosazení do (18) za 𝑓0 jsme dosadili rezonanční frekvenci 

vakua a za fr jsme dosadili maximální frekvenci našeho generátoru, a tedy maximální 

koncentrace, kterou jsme schopni změřit, je přibližně 4,9 ∙ 1016 m-3. Když se z (18) 

vyjádří rezonanční frekvence fr a dosadí se za konstantu, která se ve vzorečku 

vyskytuje, získáme 

 

 𝑓𝑟 = √𝑛∗ ∙ 0,81 + 𝑓0
2, (21)  

kde n* je koncentrace v jednotkách 1016 m-3 a rezonanční frekvence f0 i fr jsou v GHz. 

Do (21) jsme si dosadili jen několik hodnot, abychom měli představu o posuvu 

rezonance v závislosti na koncentraci plazmatu.  
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Když byla měření ve vakuu provedena a my jsme měli představu o posuvech 

rezonancí, tak už měření v plazmatu mohlo být zahájeno. Měření probíhalo tak, že 

nejdříve byla změřena V-A charakteristika Langmuirovou sondou a při nezměněných 

parametrech plazmatu byla poté změřena rezonanční křivka hairpin sondou. Všechna 

měření byla provedena při konstantním průtoku argonu tryskou 70 sccm. Dalšími 

dvěma parametry, které mohly být změněny, jsou tlak v aparatuře a výbojový proud 

tryskou generující plazma.  

 

Námi použitá Langmuirova sonda byla vyrobena z wolframového drátku o průměru 

65 μm a byla 5,7 mm dlouhá. Jedná se tedy o Langmuirovu sondu válcového typu. 

Měření s touto sondou obstarával Mgr. Michal Zanáška. Mně byla poté předána data, 

abych je mohl zpracovat. Každá série měření byla prováděna tak, že se nastavil tlak 

v aparatuře a jednotlivá měření v dané sérii se lišila pouze proudem. Celkově bylo 

proměřeno 5 sérií, ale jen pro 4 různé tlaky. Jelikož se V-A charakteristiky pořízené 

Langmuirovou sondou od sebe tolik neliší, bude zde pro ilustraci ukázána jedna, viz 

obr. 18.  

 

Obrázek 18: V-A charakteristika pořízená Langmuirovou sondou 
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Ve zbytku kapitoly bude rozebrán průběh měření hairpin sondou v plazmatu a také zde 

budou detailněji popsány jednotlivé měřené série. Měření rezonanční křivky spočívá 

ve změření napětí, které je generované na sběrné smyčce sondy. Toto napětí je dáno 

jak frekvencí napětí přivedeného na vidličku, tak i jeho amplitudou. Amplituda napětí 

přivedeného na vidličku je dána výkonem generátoru. Výkon našeho generátoru byl 

nastaven na 1 dBm což je přibližně 0,251 V při odporu našeho obvodu 50 Ω. Pro 

převod mezi jednotkami dBm a volty jsme použili vztah (22). Měření bylo řízeno 

programem v počítači, který komunikoval jak s generátorem, tak s multimetrem. 

Program byl vytvořen v prostředí Agilent VEE docentem Kudrnou. 

 

 𝑈 = 10
𝑥

20 ∙ √𝑅 ∙ 10−3, (22)  

kde x je výkon udáván v jednotkách dBm a R je odpor obvodu v Ω.  

První měření hairpin sondou, které bylo provedeno v plazmatu, bylo měřeno pro příliš 

vysokou koncentraci a nám se nepodařilo nalézt rezonanční peak, viz obr. 19. 

 

Obrázek 19: První měření v plazmatu 
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Na obrázku můžeme pozorovat, že se rezonanční peak při měření v plazmatu posunul 

oproti měření ve vakuu. Problémem ale je identifikace posunutého rezonančního 

peaku. Později jsme přišli na to, že s narůstající koncentrací dochází k vysokému 

útlumu signálu, a tedy rezonanční peak se ztratí v pozadí. Bylo tedy provedeno několik 

testovacích měření, abychom objevili oblast, ve které jsme schopni rozeznat rezonanci. 

Když byla tato oblast nalezena, mohlo být zahájeno podrobné a systematické měření. 

Každá série měření obsahuje rezonanční křivky pro různé proudy generující plazma a 

také rezonanční křivku vakua, která byla změřena po vypnutí výboje. První taková 

série byla měřena při tlaku argonu 50 Pa. Tato série obsahuje 6 jednotlivých měření 

pro různé výbojové proudy, viz obr. 20. 

 

Obrázek 20: První série měření při 50 Pa 

 

Na obrázku můžeme pozorovat, že jsou zde dvě série peaků, jejichž amplitudy se mění 

v závislosti na rostoucí koncentraci, které je dána nárůstem proudu. Jedna série však 

nemění svou polohu, a tudíž se nejedná o rezonanční peaky hairpin sondy. Avšak 

druhá série svou polohu v závislosti na rostoucí koncentraci mění. S rostoucí 

koncentrací se poloha peaku posouvá k vyšším frekvencím tak, jak předpovídá teorie. 

Pokud se zaměříme na užší interval získáme obr. 21. 
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Obrázek 21: První série měření při 50 Pa - Užší interval 

 

Zde na tomto obrázku už můžeme jednoduše rozlišit polohy jednotlivých peaků a také 

můžeme pozorovat jasný útlum s rostoucí koncentrací. 
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Druhá série byla opět měřena při tlaku 50 Pa, ale byla měřena až hodinu poté co byla 

změřena první série. A tedy mohlo dojít k mírným změnám v aparatuře. Druhá série 

je znázorněna na obr. 22. 

 

Obrázek 22: Druhá série měření při 50 Pa 

 

Na obrázku můžeme opět pozorovat útlum amplitudy s rostoucí koncentrací. Když ale 

porovnáme polohy peaku z první a druhé série pro odpovídající proudy zjistíme, že 

jejich polohy nejsou stejné. Toto může být způsobeno tím, že tlak nebyl zapsán přesně, 

tedy se nejednalo o měření při stejném tlaku jako první série anebo to může být 

způsobeno časovým rozdílem mezi měřeními a výboj se mezitím změnil.  
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Zbylá tři měření byla prováděna v okamžité návaznosti na sebe, pro tři různé hodnoty 

tlaku. V důsledku závislosti amplitudy peaku na koncentraci plazmatu, která vysoce 

závisí na tlaku a proudu generujícím výboj, se nám nepodařilo v každé sérii změřit 

koncentraci pro stejné hodnoty proudů, protože některé proudy již generovaly námi 

nezměřitelné plazma. Třetí série byla měřena při tlaku 30 Pa a je znázorněna na obr. 

23. 

 

 

Obrázek 23: Třetí série měření při 30 Pa 

 

Na obrázku je pozorovatelný charakteristický útlum v závislosti na koncentraci. Také 

si můžeme povšimnout, že nejvyšší hodnota proudu zde změřená je 75 mA, což je 

podstatně míň než v prvních dvou měřeních.  
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Čtvrtá série měření byla měřena při tlaku 15 Pa. Naměřená data jsou zobrazena v obr. 

24. 

 

Obrázek 24: Čtvrtá série měření při 15 Pa 
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Poslední byla naměřena pátá série při tlaku 6 Pa. Naměřená data jsou vynesena v obr. 

25. 

 

Obrázek 25: Pátá série měření při 6 Pa 

 

V posledních dvou měřených sériích si můžeme opět povšimnout, že s klesajícím 

tlakem se snižuje i maximální proud, pro který jsme ještě schopni změřit koncentraci. 

Z naměřených dat také můžeme vytvořit graf rezonančních křivek pro konstantní 

proud a měnící se tlak. Výsledné grafy jsou znázorněny na obr. 26 a obr. 27. U těchto 

obrázků si můžeme povšimnout, že s klesajícím tlakem narůstá koncentrace. To by 

mohlo být vysvětleno tím, že s rostoucím tlakem se zužuje proud plazmatu vycházející 

z trysky a sonda se nachází mimo osu trysky a tím by se zmenšovala koncentrace 

v místě sondy. Tedy pro klesající tlak se proud s trysky roztahuje a tím narůstá i 

koncentrace v místě sondy. 
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Obrázek 26: Závislost polohy peaku na tlaku při konstantním proudu 10 mA 

 

 

 

Obrázek 27: Závislost polohy peaku na tlaku při konstantním proudu 15 mA 
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Nyní si shrneme poznatky z této kapitoly. Bylo změřeno pět sérií měření 

Langmuirovou a hairpin sondou pro čtyři různé tlaky v aparatuře. V každé sérii bylo 

provedeno několik měření pro různé výbojové proudy tryskou. Měření Langmuirovou 

sondou probíhalo tak, jak se předpokládalo. U měření hairpin sondou byl zprvu 

problém identifikace rezonančního peaku. Po několika měřeních byl objeven vysoký 

útlum v závislosti na koncentraci. Hairpin sondou jsou tedy měřitelné jen nižší 

koncentrace. Rezonanční frekvence vakua pro naši sondu se pohybuje okolo 

2,265 GHz. Tato frekvence poté narůstá s rostoucí koncentrací plazmatu a jak již bylo 

zmíněno, amplituda rezonančního peaku klesá s rostoucí koncentrací. Také byla 

prozkoumána závislost polohy rezonančního peaku na změně tlaku při konstantním 

výbojovém proudu. S klesajícím tlakem rostla koncentrace plazmatu. Toto bylo 

vysvětleno polohou sond vůči výboji a roztahováním výboje v závislosti na tlaku.  
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6.2 Zpracování dat a výsledky 

Tato kapitola bude zaměřena na zpracování dat získaných z obou sond. První bude 

rozebrána Langmuirova sonda a poté se budeme věnovat datům z hairpin sondy. Na 

závěr budou získané výsledky porovnávány.  

 

K zpracování V-A charakteristik získaných pomocí Langmuirovy sondy byl použit 

software Start vytvořený docentem Kudrnou. Program umožňuje určení koncentrace 

elektronů pomocí velkého množství metod. V této práci byly použity jen dvě metody 

pro určení koncentrace, které budou následně rozebrány. První metodou zpracování 

byla metoda druhé mocniny (kvadrátu) elektronového proudu. Při potenciálu vyšším 

než je potenciál se s rostoucím napětím zvětšuje vrstva, ze které jsou elektrony na 

sondu přitahovány. Pro plochou sondu platí, že při zanedbání okrajových efektů 

zůstává plocha vrstvy kolem sondy stejně velká jako plocha sondy. Proud se tedy 

s napětím nemění a označení nasycený elektronový proud je přesné. Pro válcovou 

nebo kulovou sondu, ale zvětšování tloušťky vrstvy znamená růst její plochy, takže 

efektivní sběrná plocha sondy s napětím roste a závislost elektronového nasyceného 

proudu na napětí je rostoucí. Pro kulovou sondu lineárně a pro válcovou sondu je 

nárůst úměrný druhé odmocnině z napětí. Pro válcovou sondu je tedy závislost proudu 

v oblasti nasyceného proudu na kvadrátu napětí lineární. Směrnice této závislosti je 

úměrná koncentraci plazmatu a nezávisí na teplotě elektronů, ani na přesném určení 

potenciálu plazmatu. Proto i v případě přítomnosti např. šumu v sondových datech 

poskytuje spolehlivé hodnoty koncentrace plazmatu. Druhou metodou je již zmíněná 

metoda určení koncentrace plazmatu ze znalosti sondového proudu pro potenciál 

plazmatu a ze znalosti elektronové teploty. Tato metoda je proti prvně zmíněné metodě 

druhé mocniny jednodušší, ale šum v datech ji mnohem více ovlivňuje, protože 

potřebujeme znát 𝑇𝑒, 𝑉𝑝𝑙 a hodnotu proudu v jediném bodě. Porovnání dat získaných 

pomocí obou metod můžeme pozorovat na obr. 28. 
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Obrázek 28: Porovnání výsledků získaných z naměřených V-A pomocí metod 

potenciálu plazmatu a druhé mocniny 

 

Na obrázku je shodnými barvami znázorněna měřená série a shodnými tvary je 

znázorněna použitá metoda. Z obrázku je zřejmé, že výsledky metod se neshodují 

přesně, ale výsledky jsou si velice blízko a mají stejné tendence růstu.  
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Data naměřená pomocí hairpin sondy byla zpracovávána v programu Origin pomocí 

funkce pro nelineární fity. Jako fitovací funkce g(f), kde f je frekvence byla použita 

 

 
𝑔(𝑓) = 𝑦0 +

𝐴

(
𝑓
𝑓0

− 1)
2

+
1

4𝑄2

 , 

 

(23)  

kde parametr 𝑦0 reprezentuje šum čili offset od nulové hladiny, A určuje amplitudu 

s konstantním poměrem mezi výškou a pološířkou peaku, 𝑓0 určuje polohu peaku a 

parametr Q se nazývá kvalita rezonátoru a jeho hodnota se vypočítá jako podíl výšky 

peaku a jeho pološířky.   

 

Jelikož naměřené hodnoty netvořily ideální peak, tak se někdy nemohlo fitovat přes 

celý interval měřených hodnot, ale fitovalo se jen přes část peaku. Tento fakt ale tolik 

neovlivní výsledky získané fitem, protože hledaný parametr 𝑓0 tolik nezávisí na 

velikosti intervalu přes který se fituje. Tímto přiblížením se ale změní hodnota 

parametru Q, která je silně závislá na množství bodů, přes které se fituje. Pomocí 

tohoto parametru Q se může provádět další analýza, která ale v této práci není 

provedena. Nejdůležitějším výsledkem fitování je tedy získání rezonanční frekvence 

sondy pro dané podmínky plazmatu, ze které poté můžeme podle teorie vypočítat 

koncentraci plazmatu. Výsledky získané pomocí hairpin sondy jsou vyneseny v obr. 

29. 
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Obrázek 29: Výsledky získané pomocí hairpin sondy 
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V přechozí kapitole se mluvilo o rozdílech pozic rezonančních peaků první a druhé 

série. Tento fakt si můžeme ukázat v grafu, ve kterém budeme porovnávat koncentrace 

získané z první a druhé série, viz. 30. 

 

Obrázek 30: Porovnání výsledků získaných pomocí hairpin sondy z první a druhé 

série měření 

 

Na obrázku můžeme jasně pozorovat, že se koncentrace výboje během prvního a 

druhého měření lišily. Jak jsme již jednou podotkli, toto je nejspíše způsobeno změnou 

ve výboji, protože tato měření probíhala s časovým rozdílem jedné hodiny.  
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Nyní se podíváme na výsledky získané pomocí hairpin sondy v porovnání s oběma 

metodami použitými ke zpracování V-A křivek získaných Langmuirovou sondou pro 

jednotlivé série měření. Tyto srovnání budou vyneseny do grafů pro jednotlivé série 

měření.  

 

Obrázek 31: První série měření 50 Pa srovnaní tří metod 
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Obrázek 32: Druhá série měření 50 Pa srovnání tří metod 

 

 

Obrázek 33: Třetí série měření 30 Pa srovnání tří metod 
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Obrázek 34: Čtvrtá série měření 15 Pa srovnání tří metod 

 

 

Obrázek 35: Pátá série měření 6 Pa srovnání tří metod 
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U obr. 31 až 35 můžeme pozorovat, že až na výjimky se potvrzuje fakt, že hairpin 

sonda při zanedbání stínění mírně podhodnocuje koncentraci určenou Langmuirovou 

sondou, která je zde brána jako reference. Dalším důvodem, proč jsou naměřené 

koncentrace rozdílné, může být fakt, že vzdálenost mezi sondami byla přibližně 2 cm 

a koncentrace v místě obou sond se mohly lišit. Ve všech těchto obrázcích mají 

výsledky pořízené hairpin sondou stejné trendy jako referenční data pořízená 

Langmuirovou sondou. U čtvrté a páté série byla provedena dvě měření pro proud 

10 mA, a proto se v grafech k nim příslušných objevují skoky v koncentraci určené 

Langmuirovou sondou. Koncentrace určené pomocí hairpin sondy pro obě měření při 

10 mA jsou shodné, protože měření hairpin sondou trvá podstatně déle než měření 

Langmuirovou sondou, a tudíž malé časové změny se v delším měření zprůměrují, 

kdežto kratší měření Langmuirovou sondou ovlivní.  
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7 Závěr 

V teoretické části bakalářské práce byly shrnuty poznatky o plazmatu a jeho klíčových 

parametrech. Dále byla představena referenční Langmuirova sonda a poté hairpin 

sonda, kterou se tato práce převážně zabývá. K oběma sondám je zde přednesena 

stručná teorie, jak sondy fungují. V závěru této kapitoly jsou předneseny tři různé 

možnosti konstrukce hairpin sondy a jejich výhody a nevýhody. Také je zde 

představen efekt stínění a k čemu dochází při jeho zanedbávání.  

 

Experimentální část je rozdělena do dvou kapitol Ex situ a In situ, kde jsou rozebrány 

jednotlivé kroky vedoucí k získání výsledků pomocí obou sond. Kapitola Ex situ se 

zabývá konstrukcí hairpin sondy, jejím zapojením do obvodu a seznamováním se 

s jejím chováním při měření. Kapitola In situ je zaměřena na získání dat pomocí obou 

sond při měření v aparatuře. Do této kapitoly je také zahrnuta analýza výsledků a jejich 

prezentace.  

 

Závěrem tedy můžeme konstatovat, že hairpin sonda poskytuje uspokojivé výsledky 

vůči referenční Langmuirově sondě. Mírně podhodnocené koncentrace získané 

pomocí hairpin sondy mohou být vysvětleny rozdílnou polohou sond a zanedbáním 

stínění. Další výzkum se tedy může zabývat vlivem stínění a jeho započítáním 

k získaným výsledkům a vysvětlení útlumu amplitudy rezonančního peaku. Všechna 

měření jsou prováděna v plazmatu generovaném jednosměrným proudem, tudíž další 

výzkum by se mohl zabývat použitím hairpin sondy v RF plazmatu.  
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