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Úvod
Vesmírny prach je kľúčovým činiteľom medziplanetárnych a medzihviezdnych

chemických procesov. Vesmírny prach ptýli svetlo, prenáša hmotu a hybnosť a po-
skytuje cenné informácie o dynamike hmoty v našej slnečnej sústave a hviezdnom
okolí. Tisícky ton hviezdneho prachu ročne skončia na povrchu Zeme, Mesiaca
i Marsu. Ak život nevznikol na Zemi, je možné, že práve prach zohral kľúčovú
úlohu pri jeho transporte na Zem.

Množstvo medziplanetárneho prachu je zachytené atmosférou Zeme, iný je po-
zorovateľný opticky. Táto práca poskytne prehľad rôznych metód, ktorými možno
vesmírny prach študovať, no zameria sa prevažne na in-situ analýzu družicovými
experimentmi a ich analógiu v podobe laboratórnych meraní. Prevažná väčšina
takýchto experimentov využíva na detekciu a analýzu prachu princíp ionizácie
dopadom. Tieto experimenty nemajú ani tak za cieľ zachytiť vesmíny prach, ako
analyzovať zrážku zrnka prachu s pevným objektom. Po náraze zrnka orbitálnou
rýchlosťou (>1 km/s) sa značná časť materiálu zrnka, ale aj terča, kvôli veľkej
hustote uvoľnenej energie vyparí a ionizuje. Správne pochopenie tohoto procesu
je kľúčové pre interpretáciu výsledkov mnohých z týhto experimentov. Štúdium
tohto procesu si preto kladie za cieľ táto práca.
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1. Vesmírny prach
Vesmírnym prachom chápeme objekty vo vesmíre rôzneho pôvodu a zloženia,

ktorých charakteristický rozmer je v zlomkoch mm alebo menší. Nemožno jed-
noducho zhrnúť charakteristiky vesmírneho prachu, a to ani len v našej slnečnej
sústave, keďže tie sa líšia zásadne od populácie k populácii - najmä podľa pô-
vodu a polohy v slnečnej sústave. Rozmanitosť populácií pochopiteľne komplikuje
najmä in-situ analýzu. Štúdiu vesmírneho prachu roky motivovala okrem akade-
mickej zvedavosti aj praktická potreba poznať jeho vplyv na satelity, prístroje a
ľudí vo vesmíre.

1.1 Dynamika vesmírneho prachu
V slnečnej sústave pôsobia na vesmírny prach protichodne dve sily: gravitačná

príťažlivosť Slnka (okrem prachu blízko od planét a mesiacov, kedy príťažlivosť
Slnka nemusí byť dominantná) a tlak slnečného žiarenia. Tieto sily majú spoločné
predovšetkým to, že veľkosť každej z nich škáluje so vzdialenosťou R od Slnka ako
∼ R−2 a teda pomer veľkostí týchto dvoch síl so vzdialenosťou od Slnka neškáluje.
Gravitačná sila však škáluje s hmotnosťou (ekviv. objemom) zrnka a tlak žiarenia
s jeho prierezom (ekviv. plochou povrchu), čo onen na R nezávislý pomer určí.
V prípade veľkých zrniečok gravitácia prekonáva pre dané zrniečko tlak žiarenia
a trajektória je keplerovská, v prípade rýchlych zrniečok hyperbolická. V prípade
malých zrniečok tlak žiarenia prekonáva gravitáciu a trajektória je hyperbolická.

Pomer tlaku žiarenia Fr a gravitačnej sily Fg nazývame faktorom β.

β = Fr

Fg

(1.1)

Faktor β má kľúčový význam pri popise dynamických prachových procesov v
slnečnej sústave. Je jasné, že pre zrniečka vhodnej veľkosti (typicky zhruba µm)
nadobúda β hodnotu β ≈ 1 a tieto zrniečka sa slnečnou sústavou pohybujú veľmi
málo ovplyvnené Slnkom.

Zrnká v slnečnej sústave ďalej podliehajú Poynting-Robertsonovmu javu (Ro-
bertson, 1937). Jeho následkom je strata hybnosti zrna podmienená slnečným
žiarením. Jedná sa o relativistický jav — zrnko pohybujúce sa rýchlosťou neza-
nedbateľnou oproti rýchlosti svetla je efektívne brzdené v obežnom smere okolo
Slnka, keďže žiarenie Slnka je vďaka relativistickej aberácii absorbované prefe-
renčne z dopredného smeru. Veľkosť tejto sily je v prípade guľového zrnka na
kruhovej trajektórii okolo Slnka:

FP R = r2Ls

√
κMs

4c2
√

R5
, (1.2)

kde R je obežná vzdialenosť zrna, c je rýchlosť svetla vo vákuu, Ms je hmotnosť
Slnka, κ je gravitačná konštanta, Ls je žiarivý výkon Slnka a r je polomer zrnka.
Hoc sila škáluje s rozmerom zrna r ako ∼ r2, je potrebné si uvedomiť, že celková
hybnosť zrnka škáluje ako ∼ r3 a teda efekt bude teda výrazný najmä pre menšie
zrná. Príliš malé zrná sa však kvôli vysokému β neudržia na uzavretej dráhe okolo
Slnka, efekt je teda dôležitý pre nie príliš veľké zrná, ktoré však majú β < 1. Jav
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Obr. 1.1: K Poyntingovmu-Robertsonovmu javu. slnečné žiarenie (S) a tepelné
vyžarovanie zrna z pohľadu zrna (a) a Slnka (b). Prevzaté s láskavým dovolením
autora (©Michael Schmid).

je ďalej úmerný ∼ R−5/2 a teda pochopiteľne klesá so vzdialenosťou od Slnka,
dokonca rýchlejšie, než tlak slnečného žiarenia. Poynting-Robertsonov jav má za
následok pozvoľné zmenšovanie R pre zrná na keplerovských orbitách.

Vesmírny prach v slnečnej sústave podlieha ďalej pôsobeniu tlaku slnečného
vetra, kolíziám a sublimácii, ktoré sú spoločne zodpovedné za eróziu vesírneho
prachu. Najmenšie zrná v slnečnej sústave majú rozmer približne nm a nazývajú
sa podľa toho aj nanoprach (z angl. nanodust). Vznikajú prevažne v blízkosti
Slnka kvôli silnej erózii a v slnečnej sústave sa neudržia príliš dlho, keďže majú
β ≫ 1 a sú neustále urýchľované tlakom slnečného žiarenia.

Dynamiku vesmírneho prachu ovplyvňuje aj náboj zŕn, ktorý veľmi závisí na
plazmových podmienkach okolo zrna. Okrem prúdu nabitých častíc na povrch
zrna, náboj ovplyvňuje najmä fotoemisia elektrónov z povrchu zrna podmienená
UV žiarením Slnka. Kapacita zrna síce rastie s jeho rozmerom, avšak iba ako
∼ r, teda pomalšie, než povrch. Práve s povrchom škáluje prúd častíc aj celková
fotoemisia zrna, teda aj napriek malej elektrickej kapacite, sú to práve malé zrnká,
ktoré na zmenu prostredia nereagujú okamžite a pri pohybe v slnečnej sústave si
uchovávajú historickú informáciu o stave plazmového okolia, a to po dobu hodín
až dní.

Doba života zŕn v slnečnej sústave je krátka v porovnaní s vekom slnečnej sú-
stavy — prach v slnečnej sústave podlieha cyklickým procesom a neustále vzniká,
eroduje a opúšťa slnečnú sústavu, prípadne zaniká na povrchu planét.

1.2 Medzihviezdny prach (ISD)
Medzihviezdnym prachom (ISD, z angl. interstellar dust) nazývame prach,

ktorý nepochádza z našej slnečnej sústavy. Prach je dôležitá súčasť galaxií a hmlo-
vín a priamo umožňuje ich štúdium v infračervenom spektre (Rho a kol., 2008).
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Vzniká jednak kondenzáciou materiálu vyvrhnutého z hviezd, ale aj zrážkami
medzihviezdnych objektov a vyvrhnutím z hviezdnych sústav. In-situ môžeme
študovať najmä ISD, ktorý vnikne do našej slnečnej sústavy. Za heliopauzou sa
nachádza prostredie tzv. medzihviezdneho neutrálneho plynu, ktorého relatívna
rýchlosť voči našej Slnečnej sústave je približne 26 km/s. Prach v medzihviezdnom
neutrálnom plyne sa voči nemu nepohybuje vysokou rýchlosťou kvôli odporovým
silám, ktoré naň pôsobia. Tento prach teda vniká do našej Slnečnej sústavy rých-
losťou približne 26 km/s zo známeho smeru λ = 258(20) ◦, θ = 8(10) ◦ (v súradni-
covej sústave HAE, (Grün a kol., 1993)). Zrnká s β ≫ 1 nemôžu kvôli tlaku slneč-
ného žiarenia preniknúť veľmi hlboko do našej Slnečnej sústavy. Zrnká s β ≈ 1
sa naopak pohybujú Slnečnou sústavou takmer neovplyvnené Slnkom, známou
rýchlosťou, smerom a s dnes už aj známym tokom približne 2 × 10−5 s−1m−2 v
okolí 1 AU (Malaspina a kol., 2015). Keďže vďaka podmienke β ≈ 1 poznáme aj
ich veľkosť, ISD je identifikovateľný na rôznych miestach v Slnečnej sústave a to
nie len dedikovaným prístrojom Grün a kol. (1993), ale často aj prístrojom, ktorý
nebol na detekciu prachu pôvodne určený Malaspina a kol. (2014), Kočiščák a kol.
(2018).

1.3 Medziplanetárny prach (IPD)
Na rozdiel od ISD, medziplanetárny prach (IPD, z angl. interplanetary dust)

v Slnečnej sústave má mnoho podôb a zdrojov. Dôležitým zdrojom sú okrem
kolízií telies v Kuiperovom páse a Oortovom mračne aj kométy, vulkanická činnosť
a erózia mesiacov blízkych ich planétam. Koncentrácia IPD je teda zásadne rôzna
na rôznych miestach Slnečnej sústavy a pri mnohých experimentoch dominuje
študovanej populácii prachu práve prach z jedného zdroja — v blízkosti kométy
(Bardyn a kol., 2017), v prstencoch plynných obrov (Hsu a kol., 2018), v okolí
vulkanicky činného telesa (Kempf a kol., 2010).

1.4 Astronomické pozorovanie prachu v Slneč-
nej sústave

Experimentálne dáta o prachu v našej Slnečnej sústave pochádzajú z troch
dôležitých zdrojov: astronomické pozorovania, in-situ štúdia a laboratórna si-
mulácia. Historicky najstarším, je práve astronomické pozorovanie - pozorovanie
voľným okom, teleskopmi, rádioteleskopmi a spektroskopické pozorovanie. Astro-
nomickým a pozorovaniam venujeme nasledujúce odstavce, in-situ pozorovaniam
podkapitolu 1.5 laboratórnej simulácii kapitolu 2.

Asi najznámejším a určite prvým pozorovaným prejavom vesmírneho prachu
je zvieratníkové svetlo — ľuďom známe od dávnoveku. Slabá žiara na nočnej
oblohe v okolí roviny ekliptiky je pozorovateľným prejavom veľkého množstva
drobných častí obiehajúcich okolo Slnka, ako správne dedukoval Cassini (1685).
Zvieratníkové svetlo v súčasnosti zostáva nástrojom (Fajardo-Acosta a kol., 1993)
aj prekážkou (Roberge a kol., 2012) v štúdii extraslnečných sústav. Mapa jasu
zvieratníkového svetla je znázornená v grafe na obrázku 1.2.

V súlade s teóriou rozptylu, slnečné svetlo je prachom polarizované — v prvom
priblížení lineárne. Mapa lineárnej polarizácie zvieratníkového svetla pozorova-
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Obr. 1.2: V hornej časti mapa spektrálnej hustoty jasu zvieratníkového svetla
pri pohľade zo Zeme (v Wm−2sr−1nm−1) na 550 nm. V spodnej časti mapa line-
árnej polarizácie v %. Obvod prislúcha rovine ekliptiky, vodorovná os polárnej
súradnici. V rovine ekliptiky a prevažne smerom od Slnka vidieť maximum jasu.
Menej výrazné lokálne maximum, tzv. protisvit (nem. Gegenschein) je vidieť zo
smeru presne opačného od Slnka a môže zaň spätný rozptyl na prachových časti-
ciach. Zobrazenie je korigované na deklináciu zemskej orbity od roviny ekliptiky.
Prevzaté od Lasue a kol. (2020).

ného zo Zeme je znázornená v grafe na obrázku 1.2. Štúdia lineárnej polarizácie
svetla rozptýleného na prachových zrnách je sľubnou metódou objasnenia zlože-
nia a štruktúry vesmírneho prachu s ohľadom na rôzne populácie (Kolokolova a
Kimura, 2010).

Kruhová zložka polarizácie rozptýleného svetla, napríklad v okolí komét, je
predmetom diskusií. Na vznik kruhovej polarizácie je potrebná istá miera asy-
metrie v ptýliacom médiu, napríklad asymetria kryštalickej štruktúry, predomi-
nantná chiralita molekúl alebo usporiadanie vplyvom vonkajšieho poľa. Chirálne
molekuly boli skutočne pozorované v meteoritoch (Glavin a kol., 2012) a indi-
kujú asymetriu medzi enantiomérmi už v abiotických procesoch, pred vznikom
života. Pozorovaná asymetria je však vyššia, než akú možno vysvetliť nerovnová-
hou medzi enantiomérmi (Kolokolova a kol., 2016). Pozorovanú asmyetriu možno
vysvetliť orientáciou prachových zŕn prúdom plynu kometárneho pôvodu v tesnej
blízkosti komét alebo magnetickým poľom komét. Magnetické pole bolo pozo-
rované v okolí niekoľkých komét (Neubauer a kol., 1993) a má sa za to, že je
dôsledkom interakcie slnečného vetra a jadra kométy.
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Obr. 1.3: Mesačná horizontálna žiara, snímka misie Surveyor 6, pohľad na západ
po západe Slnka. Naviac patrná, široká a difúzna zložka pochádza od medzipla-
netárneho zvieratníkového svetla. Mesačná horizontálna žiara je intenzívna čiara
tesne kopírujúca horizont. Prevzaté od Colwell a kol. (2009).

Prach bol na diaľku pozorovaný aj nad povrchom Mesiaca, pričom Mesiac
nie je vulkanický aktívny a ani významne mechanicky neeroduje. Žiara nemôže
byť vysvetlená pomocou medziplanetárneho prachu, viď obrázok 1.3. Nedávne
laboratórne experimenty demonštrovali, ako môže byť prach vystrelený z povrchu
mesiaca na parabolickú trajektóriu vďaka pôsobeniu UV žiarenia alebo slnečného
vetra. Náboj v medzere medzi jednotlivými jemne usadenými zrnami na povrchu
vyvolá intenzívne elektrické pole (Wang a kol., 2016), ktoré môže vyvrhnúť zrná
do výšky, čo môže vysvetliť onu mesačnú horizontálnu žiaru.

1.5 In-situ štúdia prachu
Astronomické pozorovanie prirodzeného vesmírneho prachu prirodzene dopĺňa

in-situ pozorovanie družicovými experimentmi prístrojmi na to určenými, ako aj
prístrojmi úplne iného určenia, ktoré však vďaka vysokej citlivosti dokážu zazna-
menať údaje prevažne o dopade prachu na povrch prístroja, prípadne telo družice.
Nie je našim cieľom uviesť kompletný prehľad všetkých historických metód de-
tekcie vesmírneho prachu, ale uvedieme niektoré z tých, ktoré autor diplomovej
práce považuje za názorné a významné.

Ranú štúdiu vesmírneho prachu z veľkej časti motivovali obavy o bezpečnosť
drahých a citlivých vesmírnych prístrojov (Whipple, 1958). Znalosť, že pri koz-
mických rýchlostiach môže zrno pevného materiálu preraziť kovový štít násobne
hrubší, než je rozmer zrna, spolu s odhadmi populácie vesmírneho prachu udá-
vali, že erozívny efekt tohto prachu môže značne obmedziť funkciu družíc. Naviac,
prvé raketové merania na začiatku 50-tych rokov s použitím suborbitálnych rakiet
typu V-2 ukazovali na obrovské množstvo prachu v okolí Zeme. Až na prelome
60-tych a 70-tych rokov rokov vo vedeckej komunite konečne prevládol názor, že
jednoduché mikrofónne detektory pripevnené na raketách zachytili viac rádiového
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a tepelného šumu, než dopadov prachu. Z tohto zistenia vyplýva oveľa nižšia po-
četnosť zŕn prachu v okolí Zeme, než komunita pôvodne verila (Fechtig a kol.,
1968).

Tak či onak, keďže každý gram ušetrený na hmotnosti družice sa počíta, in-
formácie o množstve a účinkoch vesmírneho prachu boli cenené a obava z veľkého
množstva prachu v okolí Zeme bola dobrou motiváciou výskumu. Mnohé experi-
menty posledných päťdesiatich rokov ukázali, že prach v okolí Zeme nie je z ďaleka
taký erozívny, ako sa komunita v 50-tych a 60-tych rokoch obávala.

Po detekcii raketami v 50-tych rokoch minulého storočia sa objavujú prvé
priame detekcie prachu umelými družicami Zeme. Medzi prvými pozorovali prach
priamo napríklad družice Explorer I (Dubin, 1960) a Sputnik III (Nazarova,
1960). Keďže detekcia prachu v tom období bola kvôli nemožnej kalibrácii prístro-
jov veľmi nespoľahlivá, nemá veľký zmysel uvádzať rôzniace sa odhady početnosti
prachových zŕn v okolí Zeme z tej doby.

V počiatkoch in-situ výskumu kozmického prachu sa experiementy, zo zjav-
ných praktických dôvodov, sústredili na najbližšie okolie Zeme. Dnes vieme, že
Zem ročne zasiahnu tisíce ton prachu (Zook, 2001). Okrem možnosti spoznať
štruktúru a povahu prachu, má jeho výskyt v okolí Zeme aj možné praktické
konsekvencie pre chemické procesy v atmosfére (Plane, 2012).

Pri rozširovaní poľa pôsobnosti vesmírnych misií vrámci celej slnečnej sústavy
prach zostával jedným z kľúčových bodov záujmu. Za 70 rokov raketového veku
bol prach detegovaný v podstate všade, kam sa sonda dostala. Či už nad povrchom
mesiaca, v blízkosti kométy (Brownlee, 2014), mimo rovinu ekliptiky (Grün a kol.,
1992), alebo nedávno aj v blízkosti Slnka (Szalay a kol., 2020).

Dnes je veľmi sľubným využitím analýzy prachu predovšetkým planetárna
veda. Z povrchu mesiacov plynných obrov, vďaka ich riedkej alebo žiadnej at-
mosfére, pochádza veľké množstvo erodovaného alebo vulkanického prachu v ich
okolí. Ich inak pokojný povrch je vystavený bombardu malých telies, pri týchto
zrážkach dochádza k uvoľneniu materiálu povrchu mesiaca do jeho okolia. Ta-
kýto prach možno po zachytení spektroskopicky študovať a za znalosti polohy
a smeru príletu konkrétneho zrna dokonca priradiť hmotnostné spektrum takto
získané konkrétnemu miestu na povrchu telesa (Kempf a kol., 2014). Jedná sa
teda o unikátnu neinvazívnu hmotnostnú spektroskopiu povrchu. Vulkanicky ak-
tívne mesiace sú ešte výdatnejším zdrojom prachu z a spod svojho povrchu —
napríklad vďaka spektroskopickej štúdii ľadového prachu mesiaca Enceladus už
poznáme približné zloženie tekutej vody pod jeho povrchom (Waite a kol., 2006).

1.5.1 Nedeštruktívny záchyt
Zrnká prachu boli mnohokrát zachytené aj nepoškodené, najmä v blízkosti

Zeme. S neveľkou mierou spoľahlivosti možno vo veľkej nadmorskej výške v čis-
tom prostredí zbierať prach aj na povrchu Zeme (Pettersson, 1958), ale priaz-
nivejšie podmienky na takýto zber sú v priľahlom kozme. Prach bol zachytený
suborbitálnou raketou misie Luster (Fechtig a kol., 1968) a známe sú napríklad
záchyty zŕn z raketoplánu (Tsou, 1995).

Veľmi dôležitým je záchyt prachu z okolia kométy Wild 2, ktorý bol hlavným
cieľom úspešnej misie Stardust (Brownlee a kol., 2003). Tento prach je jednou
z mála vzoriek, ktoré boli prinesené na Zem z iného telesa slnečnej sústavy. Prach
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bol veľmi detailne analyzovaný (Brownlee, 2014) a poskytol mnoho informácií
o zložení a formovaní komét.

Obr. 1.4: Inštrument Stardust Dust Collector misie Stardust. Bunky aerogélu
s celkovou plochou vyše 0,1 m2 umožnili záchyt hyperrýchlch zŕn prachu, ich do-
pravu na Zem a bližšiu štúdiu. Aerogél je špeciálny vysoko porézny silikát, ktorého
hustota sa blíži hustote vzduchu a ktorý vyniká svojou extrémne nízkou tepelnou
vodivosťou, kvôli čomu bol použitý napríklad aj ako izolácia roveru Sojourner na
Marse. Prevzaté od NASA.

Nemožno opomenúť prach získaný a prinesený na Zem misiami Apollo z po-
vrchu Mesiaca. Relatívne veľké množstvo zozbieraného prachu (v porovnaní so
stovkami kusov zrna, ktoré zozbierali raketoplány alebo Stardust), dovolilo jeho
štúdiu tak podrobnú, že dnes sú na Zemi vyrábané náhrady tohoto prachu v ne-
obmedzenom množstve pre všemožné experimenty, ktoré prezdrádajú ešte viac
o podmienkach na povrchu Mesiaca (Nouzák a kol., 2015) a sú kľúčové pre labo-
ratórnu simuláciu podmienok na Mesiaci.

1.5.2 Mechanické metódy
Piezoelektrický senzor

V ranom štádiu výskumu prachu v okolí Zeme sa veľmi rozšírenými stali akus-
tické pozorovania (Alexander a kol., 1963). Piezoelektrický element pripojený na
pevný (zvyčajne kovový) terč môže registrovať hybnosť predanú terču pracho-
vou časticou. Citlivosť metódy závisí od implementácie, no všeobecne platí, že
pri orbitálnej rýchlosti dokáže detegovať zrno hmotnosti približne 1 × 10−10 g,
v najcitlivejších verziách 1 × 10−11 g a jej preceňovanie má za následok veľmi ne-
presné určenie počtu detekcií, nakoľko metóda neposkytuje veľký priestor pre
koincidenčnú alebo inú kontrolu.
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Penetračný plynový detektor — „Beer Can“

Zaujímavou ranou konštrukciou je aj penetračný detektor, prezývaný aj pivná
plechovka (angl. beer can), ktorý počíta prieniky dostatočne energetických zŕn
prachu cez tenkú oceľovú fóliu podľa miery unikania tlaku plynu z pretlakova-
nej tenkostennej nádoby. Pri každom prieraze nádoby sa mierne zvýši rýchlosť
unikania plynu — zo sklonu časovej závislosti tlaku plynu v nádobe možno určiť
počet prierazov v každom čase. Detektor využíva veľké množstvo (približne 200)
menších nádob a hmotnostná citlivosť detektora je nastavená pevnosťou steny
nádoby. Detektor bol použitý na niekoľkých sondách, v prípade sondy Pioneer 10
bola oceľová stena nádoby hrubá 25 µm a prahom detekcie 1 × 10−9 g a v prípade
sondy Pioneer 11 až 50 µm, s prahom detekcie 1 × 10−8 g (Humes a kol., 1975).
Obe misie priniesli cenné informácie o početnosti a distribúcii prachu v oblasti
pásu asteroidov a v blízkosti dráhy Jupitera. Detektor má však mnoho nevý-
hod: okrem možnej kontaminácie iných meracích prístrojov unikajúcim plynom
a obmedzeného času detekcie (kým neunikne všetok plyn) je aj citlivosť pomerne
nízka a detektor neposkytuje takmer žiadne údaje o jednotlivých dopadoch.

PVDF detektor

Kvôli malým rozmerom, dobrej mechanickej a radiačnej odolnosti a bez ná-
rokov na napájanie vysokým napätím je veľmi praktická detekcia s použitím
Polyvinylidýn-fluoridového (skr. PVDF) detektora. Jeho základom je materiál
s permanentným elektrickým dipólovým momentom s naparenými vodivými kon-
taktmi, ktorý je lokálne narušený dopadmi rýchlych zŕn prachu. Pri narušení
dipólov je uvoľnený veľmi krátky (≈ ns) pulz, ktorého amplitúda rastie s ras-
túcou energiou dopaduvšieho zrna prachu. PVDF film hrúbky ≈ 10 µm úplne
dostačuje na detekciu a možno ho vyrobiť pomerne jednoducho v rôznej veľkosti
a ľubovoľného tvaru. Pre bližší popis PVDF detektora viď Tuzzolino (1996).

Detektor takejto konštrukcie použitý pri mnohých misiách, najmä kvôli svojej
odolnosti a krátkej mŕtvu dobe ho s výhodou využili v blízkosti Halleyovej kométy
misie Vega-1 a Vega-2 (Simpson a kol., 1988). Detektor PVDF konštrukcie pod
názvom DUCMA mal plochu 75 cm2 a bol citlivý na častice s hmotnosťou vyššou,
než 1.5 × 10−13 g pri rýchlosti ≈ 10 km/s. S prachom Halleyho kométy sa detektor
stretol pri rýchlosti ≈ 80 km/s, čo je rýchlosť vyššia, než akú rýchlosť zŕn pri
vývoji v pozemských podmienkach vývojári dosiahli, presný prah citlivosti pri
tejto rýchlosti je teda neznámy.

1.5.3 Detekcia ionizáciou
Ústrednou témou tejto práce je efekt uvoľnenia nabitých častíc po dopade

hyperrýchleho zrna prachu na pevný povrch. Hoc samotnému javu sa venuje celá
kapitola 3, na tomto mieste je príhodné popísať, aké experimentálne využitie má
tento jav.

Prvým detektorom využívajúcim tento princíp sa stal prachový detektor misie
OGO III (Alexander a Bohn, 1968). Takýto, tzv. ionizačný detektor funguje tak,
že terč je vystavený bombardu prachových zŕn a v blízkosti terča sa nachádza
kolektor, typicky na zápornom napätí > 100 V oproti kolektoru. Po každom do-
pade zrna sa uvoľní množstvo náboja, ktoré je silným elektrickým poľom medzi
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terčom a kolektorom separované. Zosilňovač pripojený na kolektor registruje zber
iónov — z množstva zozbieraného náboja možno usudzovať niečo o hmotnosti
a rýchlosti zrna. Možných vylepšení tohto základného princípu je niekoľko.

Ak je terč prekrytý tenkou kovovou fóliou priestorovo vzdialenou od samot-
ného terča, dôjde ku dvojitej ionizácii (na fólii a na terči) a možno jednak využiť
koincidenciu dvoch signálov na presnejšie odlíšenie dopadu od šumu a jednak určiť
približnú rýchlosť zrna. Vďaka rýchlosti možno z intenzity dopadu usudzovať na
hmotnosť. Nevýhodou je, že zrno je fóliou ovplyvnené (čo znepresní odhad hmot-
nosti a rýchlosti) a to, že fólia ustanoví prah hmotnosti zrna, ktoré dokáže do
detektora vstúpiť. Takto fungoval napríklad detektor na družici HEOS 2 (Dietzel
a kol., 1973).

Obr. 1.5: Ukážka hmotnostného spektra nameraného ionizačným detektorom pra-
chu použitým na družici HELIOS. Merané železné zrná na volfrámovom terči pri
rôznej rýchlosti dopadu. Prevzaté od Dietzel a kol. (1973).

Ďalším vylepšením je analýza hmotnostného spektra iónov uvoľnených pri
náraze. Najčastejšie sa na toto používa ToF spektrometer v jednoduchom uspo-
riadaní: terč je prekrytý sústavou urýchľovacích a tieniacich mriežok tak, aby
uvoľnené ióny leteli istú vzdialenosť v priestore takmer bez elektrického poľa. Zá-
znam napätia na kolektore s dobrým časovým rozlíšením pomôže určiť čas príletu
jednotlivých populácií iónov. V popísanom usporiadaní nedosahuje ToF spektro-
meter príliš vysoké rozlíšenie, napríklad detektor na družici HELIOS (Dietzel
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a kol., 1973), pracujúci podobným spôsobom, mal rozlíšenie M/∆M ≈ 5 − 10,
viď obrázok 1.5. V sofistikovanejších, ťažších a rozmernejších zariadeniach možno
dosiahnuť rozlíšenie aj M/∆M ≈ 1000 (Srama a kol., 2015).

Pri vhodnom použití sústavy rôznobežných vstupných mriežok možno z času
preletu jednotlivými mriežkami usudzovať na smer, z ktorého konkrétne zachy-
tené zrno priletelo. Alternatívne, využijúc náboj zrna, možno použiť mriežku so
vzájomne izolovanými horizontálnymi a vertikálnymi drôtmi. Drôt mriežky, ktorý
bude detegovať najsilnejšie elektrické pole zrna bude ten, pri ktorom zrno preletelo
najbližšie a horizontálne a vertikálne pletivo určí polohu zrna v dvoch rozmeroch.
Sústava priestorovo vzdialených mriežok potom určí aj rýchlosť a smer zrna.

Najznámejším a možno aj najdôležitejším ionizačným detektorom bol Cas-
sini/CDA — Cosmic Dust Analyzer (Srama a Grün, 1997). Sonda Cassini po-
bývala v kozme od roku 1997 do roku 2017, z toho vyše 15 rokov v Saturno-
vom systéme. 16 kg vážiaci prístroj CDA mal detekčnú plochu približne 0,1 m2

a detegoval prach hmotnosti 1 × 10−15 g až 1 × 10−9 g pri rýchlosti od 1 km/s do
100 km/s. Poskytoval údaje o smere prilietavajúceho prachu v jednom rozmere
vďaka sústave rôznobežných vstupných mriežok a časť terča bola vybavená fun-
kciou sférického ToF hmotnostného spektrometra s rozlíšením M/∆M ≈ 10−50,
vďaka čomu CDA priniesol unikátne informácie o zložení prachu v Saturnovom
systéme (Hillier a kol., 2007).

Najnovšou a najkompetentnejšou implementáciou ionizačného detektora do-
posiaľ je DESTINY+/DDA — DESTINY Dust Analyzer (viď obrázok 1.6), ktorý
v mnohom vychádza z detektora CDA. Oproti CDA má plochu deväťkrát men-
šiu, iba približne 0,011 m2, dokáže však určiť smer prilietavajúcej častice v dvoch
rozmeroch (teda úplne), disponuje hmotnostným spektrometrom s rozlíšením
M/∆M > 150 s detekciou na celom povrchu a má hmotnosť < 3,5 kg (Masa-
nori a kol., 2018). Jeho cieľom bude výskum prachu v okolí aktívneho asteroidu
Phaeton — materského telesa meteorického roja Geminíd.

Obr. 1.6: Schéma prístroja DESTINY+/DDA. Znázornená detekcia prachového
zrna. Sústava vstupných mriežok určí smer a rýchlosť vstupujúceho zrna a ref-
lexný ToF hmotnostný spektrometer určí chemické zloženie. Prevzaté od Masa-
nori a kol. (2018)
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Anténne pozorovania

Okrem zariadení špecificky skonštruovaných a optimalizovaných na detekciu
prachu, citlivé elektrické zariadenia môžu dopad prachu sprevádzaný ionizáciou
detegovať, minimálne ako charakteristický širokopásmový, výstrelový šum. Od 80-
tych rokov je známe (Gurnett a kol., 1983, 1986; Meyer-Vernet a kol., 1986; Wang
a kol., 2006), že špeciálne v prípade citlivých elektrických antén, ktoré sú prí-
tomné na mnohých družiciach (experimenty Wind/WAVES, STEREO/WAVES,
MMS/SDP, Cassini/RPWS a ďalšie), je za priaznivých okolností možné prach
pomerne spoľahlivo identifikovať, prípadne dokonca zistiť niečo o smere a energii
dopaduvšieho zrna (Malaspina a kol., 2014).

Ak je družica vybavená dostatočne citlivou monopolárnou elektrickou anté-
nou s dostatočným rozsahom a vzorkovaním, môže pri zasiahnutí tela družice
pozorovať nasledujúci sled udalostí:

1. Z miesta dopadu sa uvoľní množstvo kladného aj záporného náboja. Kvôli
nižšej hmotnosti pri porovnateľnej energii najskôr unikajú elektróny, čo má
za následok ostré zvýšenie potenciálu tela družice oproti anténe.

2. Elektróny sú nasledované unikajúcimi iónmi, ktorých sa uvoľní podobne
veľa, čo spôsobí opätovný pokles potenciálu družice.

3. Časť elektrónov a časť iónov je zachytená — výsledný náboj zanechaný
na tele družice závisí od jej potenciálu, tvaru, miesta dopadu a okolitého
plazmatického prostredia.

4. Potenciál družice sa vráti do normálnu, pričom časová konštanta tohto ná-
vratu závisí na parametroch družice a okolitého plazmatického prostredia,
najmä na koncentrácii nabitých častíc v okolí.

Identifikovať a kvantifikovať jednotlivé fázy býva spravidla obtiažne aj pre
merania monopólovou anténou a zásah tela družice, o to obtiažnejšie potom pre
merania dipólovou anténou, prípadne zásah antény.

Lepšia interpretácia dopadov identifikovaných antémani je v posledných ro-
koch v centre záujmu značnej časti vedeckej komunity (Collette a kol., 2015;
Nouzák a kol., 2018; Zaslavsky a kol., 2012; Mann a kol., 2019; Vaverka a kol.,
2019) a napomôcť jej majú za cieľ aj zistenia tejto práce, keďže znalosť efektív-
nej teploty produktov pre relevantný materiál zrna je kľúčová pre určenie časti
náboja, ktorá bude družicou na danom potenciáli zachytená.
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Obr. 1.7: Detekcia dopadovej ionizácie anténami na družici Wind. Celý povrch
družice slúži ako kolektor a kvôli strmej závislosti výťažku náboja na vzájomnej
rýchlosti družice a prachového zrna, zaznamenáva družica na jar výrazne viac
dopadov, než na jeseň. Smer, z ktorého prilietajú zrná, je konzistentný s prú-
dom medzihviezdneho neutrálneho plynu, z čoho možno usudzovať, že družica
umiestnená v pomerne pokojnej časti slnečnej sústavy (L1 bod Zeme) registro-
vala predovšetkým medzihviezdny prach. Prevzaté od Malaspina a kol. (2014).
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2. Laboratórna štúdia vesmírneho
prachu

Astronomickú a in-situ štúdiu vesmírneho prachu dopĺňa laboratórna štúdia
v mnohých podobách. Tá nám umožňuje študovať procesy súvisiace s prachom
vo vesmírnom priestore, ale aj procesy sprevádzajúce hyperrýchly dopad prachu
s presnosťou, ktorú nikdy nemožno družicovým experimentom dosiahnuť pre zlo-
žitosť použitých detektorov, množstvo generovaných dát a stochastický výskyt
zŕn prachu v kozme.

2.1 Štúdia voľného zrna
Dôležitým smerom výskumu kozmického prachu je výskum zŕn v kozmickom

prostredí a vzájomnej interakcie zŕn s týmto prostredím — odvetvie označované
ako prachová plazma (z angl. dusty plasma). Ako vieme, prach v kozme je agen-
tom plazmových a chemických procesov — predovšetkým kvôli interakcii s ioni-
zovaným prostredím a slnečným žiarením. Pre laboratórnu štúdiu procesov na
zrnách prachu je výhodné udržať študované zrná priestorovo oddelené od súčastí
aparatúry, to všetko za veľmi nízkeho tlaku simulujúceho kozmické podmienky.
Najlepšou možnosťou, ako uviesť zrno do efektívneho bezsilového stavu, ostáva
elektrické alebo elektromagnetické pole. Toto vyžaduje nenulový náboj zrna, čo
je v kozme typicky splnená podmienka. V platnosti tiež ostáva Earnshawovova
veta, ktorá hovorí, že elektrický náboj nemôže byť držaný v ustálenej rovnovážnej
konfigurácii len pôsobením elektrostatických síl. Ak je našim cieľom udržať zrno v
aparatúre priestorovo oddelené od zvyšku aparatúry, budeme musieť využiť pre-
menlivé elektrické pole a pomôcť si zotrvačnosťou zrna. Autor diplomovej práce
si dovolí uviesť dve dôležité zariadenia, ktoré toto umožňujú.

2.1.1 Prachová plazmová komora
Prachová plazmová komora je zariadenie, ktoré pracuje s pri zníženom tlaku

(≈ 1 Pa) čiastočne ionizovaného plynu objemu zvyčajne ≈ 1 l. Kombináciou jed-
nosmerne a rádio-frekvenčne napájaných elektród (viď obrázok 2.1) je v objeme
plazmy vybudené efektívne pole, ktoré zrná prachu udrží levitujúce bez kontaktu
so stenami. Kľúčovou je prítomnosť ionizovaného plynu, ktorý pôsobí na zrná
mechanicky, ale najmä elektrodynamicky. Typickým správaním je nepatrný peri-
odický pohyb zŕn kompenzovaný pohybom ionizovaného plynu opačného smeru
a oveľa väčšej výchylky.

Toto zariadenie umožňuje udržať celú populáciu zahŕňajúcu mnoho zŕn (viď
obrázok 2.2) a študovať ich kolektívne správanie a odozvu na zmenu podmienok.
Štúdia prebieha v pozemných laboratóriách, ale aj v podmienkach mikrogravitácie
na vesmírnej stanici a populácia zŕn vykazuje iné kolektívne správanie, keď je pod
vplyvom výhradne elektromagnetického pôsobenia, než keď je v podmienkach
zemskej tiaže.
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Obr. 2.1: Prachová plazmová komora Zyflex, súčasť projektu Ekoplasma. Komora
má variabilný vnútorný rozmer a je vhodná na použitie v mikrogravitácii. V časti
a) 3D rez, z ktorého je patrné usporiadanie elektród v komore a v časti b) 2D rez
objasňujúci rozloženie elektród. Prevzaté od Knapek a kol. (2018).

Obr. 2.2: Prachová plazmová komora Zyflex udržujúca populáciu prachu s jem-
nosťou 4.41 µm pri tlaku 25 Pa. Pozadie prefarbené na bielo a zrná prachu na
modro, pre lepšiu viditeľnosť. Prevzaté od Knapek a kol. (2018).

2.1.2 Elektrodynamická pasca
Inou disciplínou je štúdia jedného osamelého prachového zrna. Toto je dosaho-

vané v tzv. elektrodynamickej pasci (známej tiež ako Paulova pasca), ktorá bola
najskôr využívaná na hmotnostnú iónovú spektrometriu a neskôr adaptovaná pre
potreby prachového výskumu. Takáto pasca využíva súčasné pôsobenie niekoľ-
kých rádio-frekvenčných elektrických polí, s dominantným kvadrupólovým alebo
vyšším členom, vďaka ktorému je dosiahnutá tzv. dynamická stabilita — v peri-
odickom poli vzniká pri vhodnom nastavená parametrov minimum v efektívnom
potenciáli pre študovaný náboj (nabité zrno). To sa deje bez nutnosti okolitého
plynu, teda takáto pasca môže byť prevádzkovaná v ultravysokom vákuu, ešte
lepšie simulujúcom kozmické podmienky.

Študované zrno nie je držané v pokoji, ale v neustálom periodickom pohybe.
Práve z parametrov tohto pohybu možno za znalosti relevantných parametrov
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zrna a aparatúry usudzovať na špecifický náboj zrna Q/m (Beránek a kol., 2012):

Q

m
=

√
2r2

0Ω1ω

λzVz

, (2.1)

kde r0 a λz sú geometrické parametre pasce, Ω1 a Vz sú frekvencia a amplitúda
napätia zdroja, ω je frekvencia oscilácií zrna v pasci a vzťah 2.1 platí v pri-
blížení vysokofrekvenčného externého poľa, špecificky pre pascu popísanú v 2.1
a operovanú na Katedre fyziky povrchov a plazmy Univerzity Karlovy — KFPP.
Základný princíp: určenie Q/m z oscilácií prachového zrna je však spoločný pre
všetky elektrodynamické prachové pasce.

Pri známej hmotnosti zrna teda poznáme náboj Q, pre zrno rozmeru v µm
s presnosťou na elementárny náboj: ak zrno vystavíme pôsobeniu elektrónového
bombardu, iónového bombardu alebo svetelnému žiareniu simulujúcemu kozmické
podmienky, môžeme pozorovať jeho nabíjanie a vybíjanie po jednotlivých elektró-
noch. Práve v tejto oblasti bolo dosiahnutých mnoho svetovo unikátnych výsled-
kov na pôde KFPP (Pavlů a kol., 2008; Nouzák a kol., 2015; Richterová a kol.,
2004).

Obr. 2.3: Kvadrupólová elektrodynamická prachová pasca operovaná v laborató-
riách KFPP MFF UK. Prevzaté od Beránek a kol. (2012).

2.2 Laserová ablácia
Najbližšie, ako sa možno dopadu prachového zrna dostať bez prachového

urýchľovača, je odprašovanie pulznou laserovou depozíciou, typicky s využitím
plynových alebo excimerových laserov. Veľmi krátky pulz (< 1 µs) s plošnou hus-
totu energie v rozsahu 1−1000 J/cm2 má na terč podobný efekt, ako dopad 1 µm
zrna prachu rýchlosťou 1 − 100 km/s. Výhodou laserovej depozície je veľmi dobrá
opakovateľnosť merania a dobre definované podmienky. Takouto metódou možno
napríklad študovať odozvu terča na depozíciu energie, ale samotný proces je, sa-
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mozrejme, podstatne iný, ako v prípade dopadu prachu. Najväčším nedostatkom
tejto metódy ako náhrady dopadu prachu je neprítomnosť atómov zrna.

2.3 Dopad zrna v laboratórnych podmienkach
Laserová ablácia je veľmi nepriamou simuláciou dopadu prachu a pri jej použití

treba mnohé predpokladať. Zdrojom hmatateľnejších dát je rozhodne samotné la-
boratórne meranie dopadu skutočného prachu na pevný terč. Taký experiment je
rozmermi aj obtiažnosťou operácie oveľa rozsiahlejší a aj najlepšie experimentálne
aparatúry majú mnohé obmedzenia.

Laboratórna štúdia dopadu hyperrýchlych objektov na pevný terč započala
makroskopickými projektilmi. Princíp urýchlenia bol zväčša veľmi inšpirovaný vý-
bušninami a klasickými strelnými zbraňami. Dobrý príkladom je delo s výbušnou
fóliou (Scherrer a kol., 1964), ktoré použitím odporovej fólie odparenej vysokým
prúdom, dokázalo vo vákuu urýchliť tenký diskovitý projektil centimetrových roz-
merov na rýchlosti > 50 km/s. Podobným prístupom je tzv. dvojstupňové delo
na ľahký plyn (z angl. two-stage ligh-gas gun) (Jones a kol., 1966), ktorého kon-
cept pochádza z 50. rokov (Crozier a Hume, 1957). V takomto dele je ľahký
plyn (hélium alebo vodík) cez piest stlačený explóziou chemickej výbušniny (puš-
ného prachu) a takto získaný rovnomerný tlak vo vákuu urýchli ľahký diskový
projektil. Takýmto spôsobom možno dosiahnuť rýchlosti > 10 km/s a aj keď je
mechanizmus stále rozvíjaný a používaný (Putzar a Schaefer, 2016), jeho cieľom
nie je urýchlenie mikroskopických objektov, ale skôr makroskopická štúdia dy-
namického správania materiálov vystavených extrémnym tlakom. Obe zmienené
metódy majú zásadný problém, a tým je urýchľujúci plyn vstreknutý do vákuovej
aparatúry.

Laboratórnu štúdiu dopadu mikroskopického zrna komplikuje fakt, že je ťažké
až nemožné dosiahnuť na povrchu Zeme bezruchové prostredie tak kvalitné, ako
je v kozme — celková energia uvoľnená pri dopade mikroskopického predmetu je
relatívne malá a spoľahlivo ju detegovať a analyzovať je technický problém sám
o sebe. Prístupná je teda štúdia dosť energetických dopadov, ktoré pri použití
citlivej meracej elektroniky bezpečne vystúpia vysoko nad hladinu elektromagne-
tického šumu.

Laboratórnu simuláciu dopadu mikroskopického zrna však robí obtiažnou pre-
dovšetkým samotné urýchlenie na rýchlosti porovnateľné s planetárnymi rýchlos-
ťami. S tým súvisia rozmery takéhoto zariadenia a vyplýva z toho silný stochas-
tický charakter experimentu — býva spravidla nemožné pracovať s konkrétnym
vybraným a dobre definovaným zrnom a urýchliť ho na nami zvolenú rýchlosť.

Výbušniny boli úspešne použité na urýchlenie < 100 µm zhlukov zŕn na rých-
losti > 10 km/s, pričom plyn spalín možno potlačiť (nie však úplne eliminovať)
vhodným usporiadaním aparatúry s diferenciálnym čerpaním (Richards, 1960).
Obtiaže pôsobí nedefinovaný rozpad zhluku zŕn na množstvo menších zŕn rôznej
hmotnosti a rýchlosti.

Dnes je elektrostatický urýchľovač nabitých zŕn najpraktickejšou možnosťou,
ako urýchliť zrná mikroskopických rozmerov. Jedná sa o koncept zo začiatku 60-
tych rokov. Prvý, 100 kV urýchľovač skonštruovali Shelton a kol. (1960) a krátko
na to Friichtenicht (1962) úpravou urýchľovača kladných iónov zostrojil a úspešne
použil 2 MV urýchľovač. Obmedzením možností takéhoto zariadenia je najmä

19



Obr. 2.4: Väzba medzi hmotnosťou a rýchlosťou zŕn urýchlených elektrostatic-
kým urýchľovačom pri rôznom napätí a pri použití železných zŕn guľového tvaru,
prevzaté od Shelton a kol. (1960).

spád napätia, s ktorým možno v laboratóriu pracovať. Nech náš urýchľovač pra-
cuje s urýchľovacím napätím U . Zo zákona zachovania energie potom zrno urých-
lime z pokoja na rýchlosť v danú vzťahom

v =
√︄

2qU

m
⇐⇒ m = 2qU

v2 , (2.2)

kde m je hmotnosť zrna a toto je nabité na náboj q. Ak má ďalej plné guľové zrno
hustotu ρ a na svojom povrchu udrží elektrické pole E, potom možno vzťah 2.2
upraviť nasledovne:

v =
√︄

6ϵ0EU

rρ
=⇒ v2r ∼ UE, (2.3)

kde ϵ0 je permitivita vákua a okrem vzťahov na výpočet objemu gule a hustoty
sme využili aj vzťah na výpočet kapacity guľového kondenzátora. Zo vzťahu 2.3
je zrejmé, že menšie zrno bude pri konštantnom súčine EU urýchlené na vyššiu
rýchlosť, než väčšie zrno. Ďalej elektrické pole na povrchu zrna E je prirodzene
obmedzené prahom autoemisie a môže dosahovať hodnoty E < 1 × 1010 V/m.
Urýchľovacie napätie U , ktoré možno v laboratórnych podmienkach dosiahnuť,
je naopak obmedzené len technológiou a funkčné prachové urýchľovače pracujú
s napätím v jednotkách MV . V grafe na obrázku 2.4 vychádzajúceho zo vzťahu
2.3 je znázornená väzba medzi polomerom r a dosiahnuteľnou rýchlosťou v pri
elektrickom poli na povrchu zrna E = 2.5 × 109 V/m pre rôzne urýchľovacie na-
pätia U v oblasti µm rozmerov zrna. Poznamenajme, že v skutočnosti bude mať
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každé urýchlené zrno na povrchu iné pole E dané jeho tvarom a stochastickým
charakterom nabíjania. Vďaka tomu dosiahneme netriviálne rozdelenie rýchlostí
aj v rámci konštantnej hmotnosti zrna et vice versa. Ďalej je samozrejme možné
operovať urýchľovač pri rôznom napätí U , čo je taktiež spôsob, ako rozviazať
hmotnosť m a rýchlosť v zrna.

Od roku 2012 je v prevádzke 3 MV elektrostatický urýchľovač na University
of Colorado Boulder (Shu a kol., 2012). Tak, ako všetky doterajšie elektrosta-
tické urýchľovače, urýchľuje náhodne vybrané zrno zo zásobníku zŕn na rýchlosť
danú väzbou medzi urýchľovacím napätím a rozmerom zrna. Oproti dizajnom zo
60-tych rokov, je však jeho výhodou možnosť online vyhodnotenia parametrov
urýchleného zrna a online rozhodnutie, či bude zrno týchto parametrov vpustené
do dopadovej komory.

Obr. 2.5: Zdroj prachu v prachovom urýchľovači IMPACT — pole vypočítané
softvérom SIMION. Zľava postupne zásobník prachu s ihlou (Dust Source), elek-
trostatická kolimačná šošovka (Einzel Lens) a vstup (Acceleration Tube Entrance)
do trubice prepojujúcej zdroj s experimentálnou komorou (Acceleration Tubee).
Spád potenciálu je patrný v okolí ústia. V časti (a) je elektrostatická kolimačná
šošovka vypnutá, v časti (b) zapnutá, na potenciáli 7873 V. Prevzaté od Shu a kol.
(2012).

Zariadenie je prevádzkované pri vysokom vákuu. Zdroj prachu pozostáva zo
zásobníka prachu, v ktorom je umiestnená ihla na potenciáli 20 kV. Potenciál zá-
sobníku prachu sa periodicky mení medzi potenciálom zeme a potenciálom 20 kV,
čo vďaka špecifickému dizajnu zdroja (Stübig a kol., 2001) vyústi do periodického
výstrelu náhodného počtu zŕn náhodným smerom, preferenčne však v smere osi
urýchľovača. Zrná sú takto urýchlené potenciálom 20 kV. V osi urýchľovača sa
ďalej nachádza unipotenciálna elektrostatická kolimačná šošovka, ktorá zužuje
uhlové rozdelenie rýchlostí zrń — zrná, ktoré sa trafia do šošovky, sú priklonené
bližšie k osi urýchľovača bez výraznej zmeny energie. Zrno, ktoré preletí kolimač-
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nou šošovku, vstupuje do urýchľovacej trubice pelletronového urýchľovača, kde
prekoná potenciál až 3 MV. Schéma zdroja prachu je znázornená na obrázku 2.5.

Obr. 2.6: Zjednodušená schéma experimentálneho usporiadania prachového
urýchľovača IMPACT. Zrno je vystrelené zľava doprava, postupne zľava opustí
zdroj, prekoná urýchľovací spád potenciálu, detektory náboja, deflekčnú jednotku,
koincidenčný detektor náboja a vlieta do experimentálnej komory. Prevzaté od
Shu a kol. (2012).

Zrno postupuje do trubice prepojujúcej zdroj zŕn s experimentálnou komo-
rou (viď. obr. 2.6). V nej sa nachádza tzv. výberová jednotka (PSU — z angl.
particle selection unit), ktorá pozostáva z dvoch valcových detektorov náboja
a deflekčnej jednotky. Úlohou detektorov náboja je priamo merať náboj q a z
rozdielu časov, v ktorých k detekcii dôjde, určiť rýchlosť zrna v. Použitím vzťahu
2.2 potom riadiaca elektronika PSU dopočíta hmotnosť m. Ak sú parametre m
a v vrámci intervalu, ktorý experimentátor alebo experimentátorka navolí na
PSU pred začiatkom merania, zrno preletí deaktivovanou deflekčnou jednotkou
do experimentálnej komory. PSU zaznamenáva presný čas, kedy k preletu zrna
došlo. K preletom dochádza stochasticky a porovnaním času preletu z PSU a času
z akvizičnej jednotky v experimentálnej komore možno priradiť každej udalosti
z experimentálnej komory zodpovedajúce parametre zrna.

Samotný valcový detektor náboja funguje na princípe virtuálneho náboja —
úzky valcový detektor (tvaru plášťa rotačného valca) v istom momente preletu
zrna obklopuje zrno zo všetkých strán a pretína teda prakticky všetky siločiary
centrálneho elektrického poľa zrna. V tom momente je náboj indukovaný na elek-
tróde detektora prakticky rovný náboju zrna. Zo známej kapacity detektora je
okamžite známy náboj zrna q. Takéto valcové detektory sú trubici celkovo 3,
z toho 2 pred deflekčnou jednotkou — využívané na online určenie parametrov
zrna. Tretí valcový detektor je na konci trubice a slúži na offline koincidenčné
overenie času vstupu zrna do aparatúry. Samotná deflekčná jednotka je planpa-
ralelnou diódou, ktorá je vo východiskovom stave aktivovaná a medzi jej doskami
je silné, približne homogénne elektrické pole. Len v prípade, že zrno je vyhodno-
tené, ako vyhovujúce, deflekčná jednotka je na krátky čas deaktivovaná príkazom
riadiacej elektroniky PSU. Rozmiestnenie detektorov a deflekčnej jednotky v tru-
bici je patrné z obrázka 2.6. Príklad časovej postupnosti signálu jednotlivých
elektród je v grafe na obrázku 2.7.
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Obr. 2.7: Signál detektorov v PSU (Det1 a Det3 ), časovo vzdialený približne
60 µs. Amplitúda výchylky zodpovedá náboju zrna. Zrno je riadiacou elektroni-
kou PSU vyhodnotené ako vyhovujúce a po približne 200 µs je signálom (PSU
Plates Start) deaktivovaná deflekčná jednotka. Zrno je prekoná neovplyvnené a po
ďalších 300 µs preletí koincidenčným detektorom (Det4 ). Prevzaté od Shu a kol.
(2012).

Obr. 2.8: Ukážková séria výstrelov urýchľovača IMPACT, z ktorej je patrné roz-
delenie rýchlostí a hmotností zrna, ktorým sa riadi stochastický experiment. Väč-
šina výstrelov je v oblasti rýchlostí 1 km/s až 10 km/s a hmotností 1 × 10−16 kg
až 1 × 10−13 kg, čo zhruba zodpovedá zrnám charakteristického rozmeru 1 µm až
10 µm. Červená a zelená čiara resp. predstavujú obmedzenie detekčnou schop-
nosťou detektorov náboja a obmedzenie prahom elektrickej autoemisie guľového
zrna (limitný náboj, na ktorý možno zrno nabiť). Podotknime, že typické zrno
(analógu) vesmírneho prachu nemáva guľový, ale skôr hrubý a nepravidelný tvar
a prah autoemisie je teda nižší, čo je patrné zo zobrazeného rozdelenia. Prevzaté
od Shu a kol. (2012).
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3. Proces ionizácie dopadom
3.1 Dosahovanie vysokých rýchlostí

Potreba testovať pevnosť materiálov pri náraze rýchleho projektilu bola v ap-
likovanom výskume tak dlho, ako existovalo vojenské použitie materiálov. Do 50.
rokov bol limit úsťovej rýchlosti akéhokoľvek pevného projektilu zhruba 2 km/s.
Jedna z definícií hyperrýchlosti (z angl. hypervelocity) je práve: rýchlosť vyššia, než
akú dosahuje projektil konvenčnej strelnej zbrane. Prelomom bolo použitie dela
na ľahký plyn, ktorým bola dosiahnutá rýchlosť vyše 3.5 km/s (Crozier a Hume,
1957). To pracovalo s projektilmi veľkosti približne 1 cm a hmotnosti približne
1 g. Skutočné urýchlenie jedného mikroskopického projektilu prišlo krátko na to,
elektrostatickou cestou. Shelton a kol. (1960) urýchlili zrná rozmerov zhruba 1 µm
na rýchlosť 3 km/s a len pár rokov po nich, Friichtenicht (1962) urýchlil obdobné
zrná na rýchlosť 14 km/s, vďaka čomu ako prvý pozoroval efekt ionizácie do-
padom (Friichtenicht, 1964), teda efekt, pri ktorom je po náraze hyperrýchleho
zrna uvoľnený náboj v podobe iónov a elektrónov. V dnešných podmienkach sú
dosahované rýchlosti zŕn menších než 1 µm až do 50 km/s (Shu a kol., 2012).

3.2 Experimentálne poznatky

3.2.1 Výťažok náboja
Friichtenicht sa zaoberal vývojom in-situ detektoru vesmírneho prachu. Efekt

ionizácie dopadom pozoroval v usporiadaní, pri ktorom hyperrýchle zrno pre-
letí uzemnenou mriežkou a dopadne na terč nabitý záporne oproti mriežke. Na
mriežku bol pripojený zosilňovač, ktorý detegoval celkový uniknutý záporný ná-
boj. Friichtenicht empiricky odhadol závislosť výťažku náboja normovaného po-
čtom atómov zrna Q/N ako:

Q

N
= KEv

A
, (3.1)

kde E je kinetická energia zrna, v jeho rýchlosť, A atomárna hmotnosť a K
konštanta. Friichtenicht tiež pozoroval, že výťažok závisí na materiáli terča (zo-
hľadnené v konštante K). S ohľadom na použitý kovový materiál terča pozoroval
výťažok Q/N rôzny vrámci jedného dekadického rádu, najvyšší pre vysokotavné
kovy (Ta, W , Pt). Pozoroval krátery (viď obr. 3.1) formované dopadom a konšta-
toval, že ich rozmer je nie príliš odlišný od rozmeru zrna, zväčšuje sa s veľkosťou
zrna a že krátery v terčoch, ktoré vykazovali vysoký výťažok Q/N boli menšie,
než v terčoch vykazujúcich nižší výťažok. Vykonal tiež merania ablácie, teda labo-
ratórnu simuláciu meteoritov v nádobe s riedkym plynom — prvé svojho druhu.
Ablácii sa v tejto práci nebudeme ďalej venovať.

Auer a Sitte vykonali merania (Auer a Sitte, 1968) v rovnakom usporiadaní,
ako Friichtenicht, ale s lepším časovým rozlíšením. Vďaka nemu popísali priebeh
uvoľnenia náboja 3.2. Pozorovali, že výťažok kladného a záporného náboja sa
príliš nelíši, zaviedli vzťah pre popis množstva uvoľneného náboja a empirické
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Obr. 3.1: Kráter po dopade mikroskopického zrna na sklo s vrstvou hliníku, pre-
vzaté od Friichtenicht (1964).

parametre α a β:

Q = Kmαvβ (3.2)
ako bezrozmerné čísla. Študovali ich závislosť na rýchlosti pri rýchlosti od 1.5 km/s
do 7.6 km/s a konštatovali, že α sa pohybuje od α = 1 (náboj úmerný hmot-
nosti zrna) pri rýchlostiach do 3 km/s po α = 0.7 (náboj úmerný povrchu zrna)
pri rýchlostiach > 4 km/s. Úmeru povrchu zrna si vysvetľovali priamou úmerou
medzi povrchom zrna a povrchom krátera a teda uvoľnením náboja z povrchu
krátera. Parameter β odhadli na približne 2.5 v celom študovanom rozsahu. Kon-
štatovali tiež, že napätie 30 V je dostatočné na separáciu kladného a záporného
náboja. Majme na pamäti, že elektrostatický prachový urýchľovač, aký použili aj
Auer a Sitte, poskytuje zrná len s ohľadom na väzbu (vzťah 2.3) a je teda ťažké
odlíšiť vplyv α a β v prípade, že α ≈ 1 a β ≈ 2. Neskoršie publikácie, zachová-
vajúc značenie 3.2, sa prevažne upínajú na α ≈ 1 (McBride a McDonnell, 1999)
a variabilné β (Collette a kol., 2014).

3.2.2 Geometria expanzie
O smerovom rozdelení častíc po dopade prachu je málo experimentálnych dát.

Dostupným priblížením sú experimentálne poznatky o geometrii expanzie častíc
pri laserovej pulznej depozícii. V onej praxi býva geometria expanzie popisovaná
vzťahom (Wild, 2006):

F (Θ)
F (0) = cosp(Θ) + B cos(Θ), (3.3)
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Obr. 3.2: Záznamy z osciloskopu pre unikajúci záporný náboj (vľavo) a unikajúci
kladný náboj (vpravo), prevzaté od Auer a Sitte (1968). Na záznamoch je vidieť
kladný náboj zrna indukovaný na terči, predchádzajúci samotnému unikajúcemu
náboju zodpovedajúcemu ionizačnému výťažku.

kde F (Θ)/F (0) je pomer hustoty toku častíc pod uhlom Θ od kolmice a hustoty
toku častíc v kolmom smere. Konštanta B závisí na tlaku plynu, do ktorého oblak
expanduje a vo vákuu B ≈ 0. Bezrozmerná konštanta p popisuje mieru smerovosti
a typicky býva 5 − 15, napríklad pre hliník a hustotu energie D = 2.5 J/cm2

určili Thestrup a kol. (2002) p = 8,5. V grafe na obrázku 3.3 sú k nahliadnutiu
rozdelenia pre rôznu mocninu p.

3.2.3 Tvorba krátera
Kissel a Krueger (1987) študovali podobnosti a rozdiely medzi depozíciou ener-

gie energetickou časticou, laserovým pulzom a dopadom prachu jednak z pohľadu
uvoľnenia náboja, jednak z pohľadu poškodenia terča — tvorby krátera a jednak
z pohľadu hmotnostného spektra uvoľnených iónov.

Popísali vzťah veľkosti krátera, ktorý zrno v terči zanechá a výťažok náboja,
ktorý sa z neho uvoľní s ohľadom na zdroje primárnej energie. V prípade dopadu
zrna platí približný empirický vzťah:

V = acrmv2, (3.4)
kde V je objem krátera, m hmotnosť zrna a v jeho rýchlosť. Konštanta acr má
hodnotu približne 4 × 10−10 ms2kg−1 a vzťah kopíruje empirický fakt, že priemer
krátera je zhruba úmerný priemeru zrna (pri zachovanej rýchlosti) a empirický
fakt, že objem krátera škáluje s energiou zrna.

Zaujímavé je porovnanie ionizácie vyvolanej dopadom zrna a ionizácie vyvo-
lanej laserovou depozíciou. Kissel a Krueger energetickými úvahami, berúc do
úvahy malú hĺbku vniku svetla do látky argumentujú, že účinnosť ionizácie lase-
rom (vyjadriteľná ako N+/W , kde N+ je počet iónov a W je absorbovaná energia)
je zhruba 100-krát vyššia, než účinnosť pri dopade prachu. Toto tvrdenie sa opiera
aj o experimentálne dáta: na ionizáciu sa spotrebuje zhruba 0.3 % absorbovanej
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Obr. 3.3: Polárny diagram znázorňujúci uvažované smerové rozdelenia toku častíc.
Kosínové rozdelenie má tok na polovicu znížený pri uhle Θ = 60 deg, rozdelenie
s cos10 už pri uhle Θ ≈ 22 deg.

laserovej energie, zatiaľ čo iba 0.01 % absorbovanej energie dopadu zrna. Vyplýva
z toho, že pri rovnakom výťažku náboja vytvorí laser oveľa (zhruba 100-krát v ob-
jeme) menší kráter. Ekvivalentný výťažok náboja a ekvivalentnú tvorbu krátera
pre laserovú depozíciu a dopad prachu teda nastáva pri iných podmienkach a
porovnanie možno vidieť v grafe na obrázku 3.4.

Kissel a Krueger popisujú závislosť pomerného zastúpenia iónov zrna k iónom
terča Yp/Yt v oblaku po dopade zrna:

Yp

Yt

= dp

d0

(︄
ρt

ρp

)︄2

F

(︄
v

√︄
ρp

ρt

)︄
, (3.5)

kde dp je priemer zrna, d0 je referenčný priemer 0.25 µm, ρt a ρp resp. sú hustoty
terča a zrna resp., v je rýchlosť zrna a F je bezrozmerná konkávna empirická
funkcia nadobúdajúca maximálnu hodnotu 1 pri rýchlosti 15 km/s a hodnoty 0.2
pri rýchlosti 3 km/s a 30 km/s.

3.2.4 Povrchová a objemová limita
Kissel a Krueger popísali dve užitočné priblíženia (limity) cez ktoré možno

na menované procesy nahliadať. Ak je deponované množstvo energie (vyjadri-
teľné pomocou plošnej hustoty energie D [Jcm−2]) relatívne malé (D ≲ 1 Jcm−2),
zdrojom uvoľneného náboja sú povrchové stavy terča — desorbované a odprášené
molekuly a ióny. V tomto prípade je vhodnejšie hovoriť o unikajúcich molekulách,
než o tvorbe plazmy, pretože výsledný oblak je veľmi riedky a veľmi nerovnovážny.
Od veľkosti deponovanej energie E síce závisí množstvo uvoľneného náboja, ale
nezávisí od nej zastúpenie iónov v oblaku. V prípade, že sa jedná o dopad pracho-
vého zrna, v tomto režime je typická hustota energie zrna < 1 eV/at a uvoľnený
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náboj ani nemôže byť produktom rovnovážneho procesu — pri takom procese by
jednotlivé atómy zďaleka nemali dosť energie na ionizáciu. Je tiež jasné, že pri ta-
komto procese je vznik viacmocných iónov veľmi nepravdepodobný a v podstate
sa nevyskytujú. Na druhú stranu, anióny sa vyskytovať môžu a nemusia — po-
dobne, ako pri iónovom odprašovaní, závisí na materiále terča (príp. projektilu)
a tiež adsorbátoch na terči.

Obr. 3.4: Porovnanie efektívnych režimov pri depozícii energie a ekvivalentných
iónových výťažkov s ekvivalentnou tvorbou kráterov pre laserovú depozíciu a do-
pad prachu. Prevzaté od Kissel a Krueger (1987). Oblasť prislúchajúca dnes už
nefunkčnému prachovému urýchľovaču v Heidelbergu je približne platná aj pre
prachový urýchľovač IMPACT.

Ak je množstvo energie D relatívne veľké D ≫ 1 Jcm−2, desorpcia je nevýz-
namná v porovnaní s kvázineutrálnym procesom ionizácie z prehriateho objemu
terča. V tomto móde dochádza k ionizácii z odpareného objemu a pritom do-
chádza k aspoň čiastočnej termalizácii iónov pevnej látky v krátere a vzniká
adiabticky sa rozpínajúci oblak teplej plazmy. V tomto móde môžeme s istou
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opatrnosťou hovoriť o teplote plazmy v krátere, ktorá nutne závisí na objemovej
hustote energie e [Jm−3], z čoho vyplýva, že na e závisí aj hmotnostné spektrum
uvoľnených iónov. Ak sa jedná o dopad prachového zrna, typická hustota energie
zrna je v tomto režime ≫ 1 eV/at , čo v prípade dostupných kanálov postačuje aj
na termálnu ionizáciu. Železné guľové zrno dosahuje hustotu energie 10 eV/at pri
rýchlosti približne 6 km/s, čomu (v 2 MV elektrostatickom urýchľovači pri elek-
trickom poli na povrchu Es = 2.5 × 109 Vm−1) zodpovedá hmotnosť 1 × 10−15 kg.

V prípade veľmi vysokých hustôt energie dosiahli Hornung a Kissel (1994)
úspechy v numerickom modelovaní nárazu hydrodynamicky — s výsledkami re-
levantnými pre družicové experimenty k Halleyho kométe (VEGA1, VEGA2, GI-
OTTO) pri relatívnej rýchlosti zrna a družice v ≈ 70 km/s. Tieto rýchlosti sú ale
laboratórnym experimentom spravidla nedostupné.

3.2.5 Teplota produktov
V tejto podkapitole, ale aj v nasledujúcich kapitolách budeme z dôvodu lep-

šej čitateľnosti mnohokrát uvádzať teplotu plazmy v jednotkách [T ] = eV, čím
budeme myslieť [T ] = eV/kB. Plný zápis použijeme v prípadoch, v ktorých by
skrátený mohol viesť k nedorozumeniu.

Obr. 3.5: Vypočítaná teplota dopadovej plazmy vzhľadom na rýchlosť a materiál
zrna experimentálne dáta z elektrostatického urýchľovača. Použitý bol terč zo
zliatiny PbZrO3-PbTiO3, pričom teplota bola určená na základe pomerov medzi
Pb, Zr a Ti v dopadovej plazme. Prevzaté od Friichtenicht a kol. (1971).

Za predpokladu termalizovaného prostredia krátera nemožno očakávať prí-
tomnosť relevantného množstva aniónov ani molekulových iónov, keďže tieto nie
sú v termálnej plazme stabilné. Viacmocné katióny sa vyskytnúť môžu, ale typicky
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je ich rádovo menej, než jednomocných katiónov. Ak je termalizácia dostatočná,
možno použiť Sahovu rovnicu na popis stupňa ionizácie jednotlivých zložiek zrna
a terča a poťažmo aj na určenie zastúpenia jednotlivých zložiek vo výslednom ob-
laku. Sahova rovnica v prípade jednozložkovej plazmy vyzerá nasledovne (Kissel
a Krueger, 1987):

Ni

N0
= gi

g0
exp

(︃−Eion

kT

)︃
, (3.6)

kde Eion ionizačná energia, gi/g0 štatistický faktor a konečne, T je teplota
termalizovaného prostredia. Podobným spektroskpickým prístupom sa teplotu
iónov pomerne úspešne pokúsili určiť už Friichtenicht a kol. (1971), pričom sa
z dobrých dôvodov obmedzili na zrná rýchlosti v > 15 km/s. Použili zrná rôznych
materiálov a pri rýchlostiach zŕn 20 − 40 km/s určili teplotu impaktovej plazmy
na 4000 − 8000 K (teda 0,3 − 0,6 eV) - viď. graf na obrázku 3.5.

Obr. 3.6: Experimentálne získané energie jednotlivých zložiek dopadovej plazmy
pri dopade železných zŕn na rhódiový terč v elektrostatickom prachovom urých-
ľovači. Prevzaté od Ratcliff a kol. (1997).

V prípade iónového bombardu, čo je iná limita a rozhodne nerovnovážny pro-
ces, treba v rovnici 3.6 v exponente Ni ∼ exp (−Eion) korigovať ionizačnú energiu
o výstupnú prácu Φ: Ni ∼ exp (Φ − Eion). V prípade ľahkých zŕn a v prípade,
že prostredie nie je dostatočne termalizované (ľahké, pomalé zrno) nie je úplne
zanedbateľný ani proces podobný odprašovaniu, mieša sa závislosť ∼ exp (−Eion)
so závislosťou ∼ exp (Φ − Eion) a zo získaného spektra nemožno vyťažiť užitočný
výsledok. Vysoká hustota energie a teda dobrá termalizácia sú nevyhnutné.

Ratcliff a Allahdadi určili energiu iónov v ToF spektrometri z profilu spektrál-
nych čiar. Podobný prístup navrhol už Friichtenicht a kol. (1971), ktorý pozoro-
val rozšírenie čiar v ToF spektrometri a toto prisúdil tepelnému pohybu atómov.
Ratcliff a Allahdadi metódu vyprecizovali (Ratcliff a Allahdadi, 1996; Ratcliff
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a kol., 1997) a určili energiu z posunu čiary v ToF. Unikátne na ich výsledkoch je
to, že určili energiu pre jednotlivé zložky (viď. obr. 3.6). Problémom tohto expe-
rimentálneho usporiadania je, že konečná hustota urýchľovacích mriežok v ToF
spektrometri spôsobuje rozšírenie čiar aspoň tak veľké, ako samotný tepelný po-
hyb a ich výsledky, 10 − 60 eV, autor tejto diplomovej práce považuje za horné
odhady tepelnej rýchlosti.

Obr. 3.7: Meranie expanznej rýchlosti nabitých častíc, guľové železné zrná dopa-
dajúce na volfrámový terč. Vľavo distribúcia rýchlostí a hmotností meraných zŕn.
Pravo namerané expanzné rýchlosti, prevažne okolo 20 km/s bez zjavnej závislosti
na rýchlosti alebo hmotnosti dopadajúceho zrna. Prevzaté od Lee a kol. (2012).

Cenné, veľmi priame merania vykonali Lee a kol. (2012), ktorých hlavným
záujmom bola emisia rádiových frekvencií z miesta dopadu prachu. Keď dôjde
k vytvoreniu aspoň čiastočne termalizovaného oblaku plazmy nad terčom po do-
pade prachu, plazma sa za krátko stane bezzrážkovou. Kvôli nižšej hmotnosti
prvé z miesta dopadu unikajú elektróny, čím indukujú ambipolárne pole, okolo
ktorého krátky čas oscilujú na plazmovej frekvencii. Pri štúdiu tohto javu pomo-
cou elektrostatického prachového urýchľovača, Lee a kol. experimentálne zmerali
aj rýchlosť unikajúcich iónov pomocou rozdielu času, v ktorom dva priestorovo
odľahlé mriežkové analyzátory pozorovali častice z dopadu. Rýchlosť úniku po-
važovali za artefakt teploty, pri ktorej bola plazma termalizovaná, keď začala po
dostatočnom zriedení z krátera bezzrážkovo unikať. Uveďme, že autor diplomo-
vej práce sa úplne nestotožňuje s interpretáciou autorov Lee a kol. (2012), keďže
väčšina meraných (sférických guľových) zŕn mala rýchlosť 3 − 5 km/s a ich dopad
na volfrámový terč nevygeneruje termálnu plazmu, ale skôr nerovnovážne odpráši
a desorbuje z povrchu terča aj zrna. Každopádne, Lee a kol. zmerali expanznú
rýchlosť iónov po dopade a ich výsledky sú relevantné a zobrazené v grafe na
obrázku 3.7. Chybu do merania vnáša, že dopady, po ktorých bola amplitúda
signálu na mriežkových analyzátoroch nemerateľne malá, nie sú zahrnuté a teda
autori preferenčne sledujú energetickejšie dopady. Pozorované rýchlosti sú zhruba
okolo 20 km/s. Podľa 3.5 nedominuje v študovanom oblaku ani jeden druh iónov
v Fe a W nad druhým. Uvedená rýchlosť 20 km/s zodpovedá v prípade iónov Fe
energii (teplote) zhruba 120 eV a v prípade W dokonca 370 eV. Z týchto čísel je
jasne vidieť, že Lee a kol. určite nemerali teplotu iónov pochádzajúcich z terma-
lizovaného krátera. Ak by merané ióny pochádzali hlavne z povrchových nečistôt
(ako v rozpore s predpokladom termalizácie predpokladajú aj autori) a boli na-
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príklad prevažne uhlíkové, potom by uvedená rýchlosť zodpovedala energii 25 eV,
čo Lee a kol. považuje za konzistentné so zisteniami Ratcliff a kol. (1997).

Obr. 3.8: Teploty určené zo spektra záblesku po dopade zrna pre rôzne kombinácie
materiálov projektilu a terča. Prevzaté od Eichhorn (1976), obsahujúce aj dáta
od Friichtenicht (1965).

Keďže na základe dostupných dát očakávame teplotu krátera < 1000 K na
ploche ≈ 1 µm, možno tiež očakávať, že dopad bude sprevádzaný svetelným zá-
bleskom tepelného vyžarovania z ohriateho bodu. Z intenzity a spektra svetla
možno za predpokladu vyžarovania nie veľmi odlišného od vyžarovania čierneho
telesa určiť efektívnu teplotu na povrchu krátera.

Merania na tomto základe vykonali už Friichtenicht (1965), Eichhorn (1976)
a v hrubej vzájomnej zhode pozorovali záblesk zodpovedajúci teplote T ≈ 0,4 eV
a kladnú závislosť na teplote v oblasti rýchlostí 5−20 km/s — viď graf na obrázku
3.8.

Nedávnejšie merania na princípe analýzy svetelného záblesku vykonali Tsem-
belis a kol. (2008) so železnými submikrónovými projektilmi pri rýchlosti projek-
tilu 5 − 20km/s dopadajúcimi na sklo v prachovom urýchľovači a konštatovali
reziduálnu teplotu miesta dopadu 2604(238) K ≈ 0,25 eV . Merania na princípe
vyžarovania vykonali aj Miyachi a kol. (2008) a to v unikátnom intervale rýchlostí,
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Obr. 3.9: Prevzaté od Miyachi a kol. (2008).

až do 40 km/s. Ich výsledky ukazujú veľmi strmú kladnú závislosť teploty na rých-
losti častíc, dosahujúc teploty až do 3 eV pri vysokých rýchlostiach v > 30 km/s,
viď graf na obrázku 3.9.

Obr. 3.10: K analýze efektívnej teploty produktov železného zrna dopaduvšieho na
volfrámový terč modelom družice STEREO/Waves. Na vodorovnej osi je napätie
modelu oproti uzemnenej komore aparatúry a na zvislej osi je výsledné napätie
medzi telom modelu a monopólovou anténou. Prevzaté od Collette a kol. (2015).

Efektívnu teplotu v zmysle najvyššej energetickej bariéry, ktorú dokážu čas-
tice v štatisticky signifikantnom počte prekonať, študovali Collette a kol. (2015,
2016) na železných zrnách narážajúcich na volfrámový terč. Ich aparatúra pozos-
távala z monopolárnej antény a predzosilňovača v zapojení veľmi podobnom tomu,
ktoré bolo použité pri experimente STEREO/Waves. Model družice umiestnili
do uzemnenej vákuovej komory elektrostatického prachového urýchľovača a dr-
žali na výchylnom napätí oproti uzemnenej komore. Po dopade zrna na model
registrovala anténa náboj zanechaný na družici — náboj, ktorý nedokázal opus-
tiť potenciálovú studňu družice. Meraním pri niekoľkých hodnotách výchylného
napätia určili, aký zlomok celkového uvoľneného náboja bol družicou pri danom
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výchylnom napätí zozbieraný. Autori predpokladali boltzmannovské rozdelenie
energií častíc a efektívnu teplotu stotožnili s takou výškou energetickej bariéry,
ktorú prekonalo 1/e častíc. Túto energiu nazývali teplotou v tom zmysle, že ak
došlo k termalizácii a odlietajúce častice boli produkty termálnej rovnováhy, po-
tom ich energia zodpovedá ich teplote. Collette a kol. (2015) takýmto postupom
určili efektívnu teplotu záporne nabitých produktov na T ≈ 2 − 4 eV a teplotu
kladne nabitých častíc na T ≈ 4 − 8 eV pri rýchlosti dopaduvších zŕn v intervale
4−20km/s. Collette a kol. (2016) vyčíslili najpravdepodobnejšiu teplotu záporne
nabitých produktov na T = 4,3 eV a najpravdepodobnejšiu teplotu kladne nabi-
tých produktov na T = 4,8 eV pri rýchlosti dopaduvších zŕn 4 km/s.
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4. Ciele práce
Cieľom práce je štúdium elementárnych procesov prebiehajúcich pri generácii

dopadovej (tiež impaktovej, z angl. impact) plazmy nárazom prachového zrnka
na pevný terč so zameraním na využitie pri analýze dát, najmä z anténnych
pozorovaní. Ciele práce možno zhrnúť do bodov nasledovne:

1. Rešerš literatúry — interakcia prachových zŕn s pevným terčom s ohľadom
na generáciu dopadovej plazmy.

2. Zoznámenie sa s princípom urýchľovača prachových zŕn a jeho použitím pri
simulácii dopadov vo vesmírnom prostredí.

3. Stanovenie teploty elektrónov a iónov v dopadovej plazme a štúdium jej
závislosti na rýchlosti a hmotnosti zrna.

4. Porovnanie nameraných charakteristík s teoretickými predpokladmi, mo-
delmi a predchádzajúcimi experimentmi.

5. Odhad vplyvu určených parametrov na identifikáciu a registráciu dopadu
prachových zŕn v družicových experimentoch.
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5. Laboratórne meranie na
prachovom urýchľovači

V rámci vypracovania diplomovej práce autor absolvoval stáž na pracovisku
IMPACT, University of Colorado, pri ktorej sa oboznámil s funkciou lineárneho
elektrostatického urýchľovača a dáta z ktorého sú základom pre nasledujúcu ka-
pitolu, v ktorej sú popísané metódy a výsledky sledujúce snahu experimentálne
zistiť teplotu zložiek oblaku nábojov uvoľneného pri náraze zrna na pevný terč.
Autor diplomovej práce bol podrobne zoznámený s aparatúrou, ktorá bola použitá
pri meraní a mnohokrát osobne diskutoval priebeh merania s experimentátormi,
ktorí merania vykonali, avšak dielom autora tejto diplomovej práce je len analýza
experimentálnych dát. Samotné dáta použité v tejto kapitole boli zozbierané ko-
legami Åshild Fredriskenovou a Michealom DeLuca. Podstatná časť tejto kapitoly
bola publikovaná (Kočiščák a kol., 2020).

5.1 Popis experimentu
Pri všetkých meraniach boli použité nepravidelné zrná olivínu s veľkosťou

v rozpätí od 2r = 50 nm do 2r = 1 µm pokrté tenkou vrstvou (do 10 nm) po-
lypyrrolu kvôli elektrickej vodivosti — olivín je veľmi dobrý izolant a použitie
v elektrostaticko urýchľovači vyžaduje aspoň čiastočne vodivý povrch.

Olivín je bežný minerál hojne obsiahnutý v zemskej kôre a plášti. Okrem toho
je obsiahnutý vo väčšine pozorovaných meteoritov, napríklad v prípade nedávneho
Košického meteoritu ide o dominantý stavebný kameň, keďže tvorí až vyše 40 %
objemu (Ozdín a kol., 2015). Je teda veľmi relevantný ako simulant vesmírneho
prachu — možno tvrdiť, že realistickejší, než veľmi často používané zrná z čistého
železa. Chemický vzorec olivínu je (Mg,Fe)2+SiO4 — obsahuje teda premenlivé
množstvo horčíku (alkalický kov) a železa, pričom práve železo je dôvodom jeho
zeleného sfarbenia, podľa ktorého je pomenovaný. Hustota olivínu je ρ ≈ 4 g/cm3

a tvrdosť H ≈ 6,5. Olivín v troposfére Zeme rýchlo zvetráva, pričom na seba
viaže CO2, čo z neho robí kandidáta na chemické spomalenie alebo zvrátenie
klimatickej zmeny (Walker a kol., 1981).

Polypyrrol (skr. PPy) je vodivý polymér vzniakjúci polymerizáciou hetero-
cyklu pyrrol. Chemický vzorec PPy je H(C4H2NH)nH. Metóda pokrytia mikro-
skopických nevodivých zŕn vodivým polymérom bola vyvinutá špeciálne za úče-
lom urýchlenia zrna v elektrostatickom urýchľovači (Fielding a kol., 2015). Výskyt
PPy nemožno vo vesmírnom prachu očakávať, ale výskyt jeho atómov v iných zlú-
čenínach (uhľovodíkoch a mineráloch) áno, teda nie je úplne irelevantný ani pre
výskum vesmírneho prachu, minámlne v prípade, že energie pri náraze sú tak
vysoké, že vznikajú najmä atomárne a nie molekulárne ióny.

Ako terč bola pri všetkých meraniach použitá wolframová fólia rozmeru 25 ×
25 mm2 očistená organickým rozpúšťadlom. Hrúbka fólie ≈ 100 µm je z pohľadu
poškodenia nárazom efektívne nekonečná. Wolfrám bol, podobne ako v mnohých
predchádzajúcich prácach iných autorov, pre terč zvolený kvôli vysokému ióno-
vému výťažku pri dopade vesmírneho prachu (Friichtenicht, 1964).

Fyzikálnou podstatou merania je určiť, akú energiu majú častice opúšťajúce
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Obr. 5.1: Zjednodušená schéma analyzátora. Sprava prilieta zrno, prelieta aper-
túrou a jedinou mriežkou, naráža na uzemnený volframový terč (kolektor) a uvoľ-
nujú sa nabité častice. Častice opúšťajúce povrch, či už pôvodom zo zrna alebo
terča, odnášajú náboj, ktorý je detegeovaný AD prevodníkom pripojeným cez
operačný zosilňovač na wolframový terč. Detektor však nie je v púzdre, častice
môžu úplne uniknúť medzerou medzi terčom a mriežkou.

kráter po dopade pomocou analyzátora s brzdným poľom. Meranie prebiehalo
v planparalelnom zapojení terča (kolektora) a brzdnej mriežky — viď schému na
obrázku 5.1. Častice rovnakej polariy ako mriežka s dostatočnou energiou pre-
konajú bariéru brzdnej mriežky, ktorá má voči ukotvenému kolektoru napätie
Ubias a opustia kolektor. Naopak častice rovnakej polarity, avšak s malou ener-
giou, sú odrazené mriežkou späť a kolektor neopustia. Častice opačnej polarity
ako mriežka sú vysávané a kolektor opustia. Po udalosti ostane na kolektore ná-
boj, detegovateľný ako zmena potenciálu. Na detekciu bol použitý predzosilňovač
Amptek A250 (viď AMPTEK, Inc.) s kapacitne–odporovou zápornou spätnou
väzbou s kapacitou C = 0,25 pF a odporom R = 1 GΩ, čo udáva výslednú časovú
RC konštantu vybíjania

τ = 0,25 ms. (5.1)
Signál je ďalej zosilnený a analógovo filtrovaný a výsledný zosilňovač pracuje

s citlivosťou

s = 2,75 × 1012 V/C (5.2)
v pásme 500 Hz až 2 MHz a šumom na úrovni RMS 0,2 fC. Signál V (t) bol di-
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gitalizovaný vysokofrekvenčným osciloskopom. Celý analyzátor bol umiestnený
vo vákuovej komore na ústi urýchľovača evakuovanej na vysoké vákuum (p <
1 × 10−4 Pa). Divergencia zväzku urýchlených zŕn bola na úrovni terča zhruba
1 cm.

5.2 Spracovanie experimentálnych dát
Zaznamenaných bolo vyše 1500 dopadov v intervale rýchlostí 1 − 35 km/s.

Dáta z prachového urýchľovača IMPACT sú typicky spracované v dvoch čas-
tiach: jednu tvoria samotné záznamy z experimentu, v našom prípade záznamy
z osciloskopu priojeného na kolektor — terč, ktoré sú obohatené o záznamy z
osciloskopov pripojených na detektory detekčnej jednotky (surové dáta z detek-
tora). Druhú tvoria metadáta ku každému preletu zrna detekčnou jednotkou,
obsahujúce náboj, rýchlosť a hmotnosť zrna (spočítané detekčnou jednotkou),
nastavenie urýchľovača a podmienky experimentu — v našom prípade napätie
Ubias na mriežke analyzátora.

Merania prebiehali s napätím na brzdnej mriežke v rozsahu Ubias = −100 V
až Ubias = 100 V. S ohľadom na to, že pre dopady v ≫ 1 km/s je všeobecne ak-
ceptované β = 1 (priama úmera Q a m v zmysle vzťahu 3.2), rozhodli sme sa
analyzovať výťažok náboja normovaný hmotnosťu zrna, teda sledovať a vyhod-
nocovať špecifický výťažok náboja Q/m, o ktorom budeme ďalej písať len ako
o výťažku.

Prachový urýchľovač bol pri všetkých analyzovaných výstrelov operovaný pri
urýchľovacom napätí 2,2 MV.

5.2.1 Určenie výťažku náboja
Na zázname signálu z kolektora po dopade vidieť 3 dôležité črty, všetky sú

znázornené v grafe na obrázku 5.2. Ako prvý, a to ešte pred samotným dopadom,
sa vďaka vysokej citlivosti a veľkej šírke pásma osciloskopu, objaví v signále pred-
pulz, zodpovedajúci zrkadlovému náboju približujúceho sa kladného náboja zrna
Q+. Po samotnom dopade prvá približne 10−50 µs uvoľňovanie náboja z kolektora
a jeho spätný zber. To môže mať rôzny priebeh, všeobecne nemonotónny (efekt
popísali Nouzák a kol. (2018)), ale keď proces skončí, na kolektore ostane istý
náboj Q∗, ktorý je cez RC spätnoväzbový člen v prezosilňovači postupne expo-
nenciálne vybitý a náboj na kolektore sa vráti do dlhodobého priemeru. Časová
konštanta onoho vybíjania je τ = 0,25 ms a toto ustaľovanie teda trvá zhruba
1 ms. To, že sledovaná zmena signálu V (t) zodpovedá už len ustaľovaniu predzo-
silňovača, sa spozná práve podľa exponenciálnej zásvislosti so správnou časovou
konštantou.

Určenie zozbieraného náboja Q prebieha nasledovne:

1. Na hrubo zhladenom signáli VSavGol(t) (ako na orbázku 5.2) je určená poloha
ti maximálnej odchylky signálu V (t) od dlhodobého priemeru V (t). Signál
V (t), s pôvodne výrazným šumom, je zhladený (VSavGol(t)) do takej miery,
aby samotné zhladenie neobmedzovalo šírku pásma — okno Saviztkeho-
Golayovho filtra je užšie, než najrýchlejšie relevantné črty na zázname.
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2. Určenie zozbieraného náboja prebieha tak, aby nesledovalo rýchle zmeny
v okamihu dopadu, ale až ustálený zozbieraný náboj Q∗. Amplitúda pulzu
V ∗ je určená ako V ∗ = VSavGol(tpo) − VSavGol(tpred), pričom tpo = ti + 50 µs
a tpred = ti − 50 µs a náboj Q∗ je s amplitúdou pulzu V ∗ zviazaný cez
citlivosť s = 2.75 × 1012 V/C ako Q∗ = V ∗/s. Pre ešte silnejšie potlačenie
šumu, nakoľko v tomto kroku nepotrbujeme sledovať rýchle črty signálu, je
pri výpočete V ∗ signál zahladený ešte box-car filtrom o šírke 1 µs.

3. Náboj Q je dopočítaný ako Q = Q∗ −Q+ — korekcia na extra kladný náboj
prinesený zrnom.

Obr. 5.2: Záznam zhladeného signálu VSavGol(t) z osciloskopu pripojeného cez zo-
silňovač na kolektor analyzátora. Mriežka je na vysokom zápornom napätí, zozbie-
rané častice sú teda záporné. Záznam je silno zhladený Savitzkeho-Golayovym fil-
trom 2. rádu. Na zázname vidieť 3 dôležité črty: zrkadlový náboj zrna indukovaný
v kolektore Q+, zber náboja Q a RC úbytok zostatkového náboja Q∗ = Q + Q+.

5.2.2 Zvyšovanie dátovej kvality
Pri zložitej laboratórnej aparatúre, naviac s prirodzene stochastickým sprá-

vaním a keď nevyhodnocuje každé meranie okom človek, môže dôjsť k zámene
parazitných efektov so študovaným javom pomerne jednoducho. Aby sme zvýšili
spoľahlivosť dát, aplikovali sme niekoľko postupov, pomocou ktorých sme odhalili
a vylúčili mnoho podozrivých, zväčša chybných meraní.

Jedným z problémov bolo, že nie každé zrno detegované selekčnou jednot-
kou, bolo skutočne pozorované na zázname osciloskopu na kolektore. Každý zá-
znam metadát zo selekčnej jednotky spustil nahrávanie osciloskopu, s pravdepo-
dobnosťou okolo 10 % bol však na zázname len šum, prípadne artefakty elek-
tromagnetického smogu a manipulácie s aparatúrou. Aby sme odlíšili skutočný
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náboj zozbieraný kolektorom, každý pulz sme po výpočte náboja Q podrobili
fitovaniu RC exponenciálneho doznievania exponenciálnou funkciou. Iba v prí-
pade, že takto určená konštanta doznievania τ bola v hrubej zhode s očakávanou
τ = 0,25 ms, dopad bol pripustený k ďalšej analýze. Za zhodu sme považovali
0,125 ms < τ < 0,5 ms.

Ďalším z problémov dátovej kvality je oddelenie nevydarených dopadov. Jed-
nak sa môže stať, že do urýchľovača zo zdroja zŕn vletí viac zŕn naraz, čo má
za následok nesprávne meranie rýchlosti a náboja zrna. Tieto prípady sú dobre
odlíšiteľné podľa záznamu z osciloskopov z detekčnej jednotky. Čokoľvek, čo sa
vymykalo normálnemu signálu, viď graf na obrázku 2.7, bolo vylúčené z analýzy.

Ťažšie odlíšiteľné sú chybné dopady, pri ktorých kvalitne vystrelené zrno trafí
mriežku analyzátora. Keďže mriežka má svetlosť približne 80 %, toto možno oča-
kávať až u jednej pätiny všetkých dopadov. Tieto dopady sme potláčali v dvoch
krokoch.

V prvom kroku sa venujme dopadom pri vysokej absolútnej hodnote napä-
tia Ubias. V prípade, že napätie na brzdnej mriežke (vynásobené elementárnym
nábojom) je oveľa väčšie, než energia jednotlivých častíc (elektrónov a iónov),
možno očakávať, že analyzátor spoľahlivo diskriminuje všetky častice podľa ná-
boja. Výťažok teda pre veľké napätia už neočakávame ako funkciou napätia, ale
len rýchlosti. S uvážením predpokladu β = 1 a toho, že samotný prachový urých-
ľovač vnáša do experimentu väzbu medzi v a m (viď. vzťah 2.3), je toto priblíženie
prijateľné.

Zvoľme si za nezávislú premennú rýchlosť a sledujme výťažok pri nárazoch
v prípade napätia na mriežke v absolútnej hodnote väčšieho, než 20 V. Toto na-
pätie sme zvolili po predchdzajúcom predbežnom náhľade do dát a s uvážením
výsledkov Collette a kol. (2016), ktorí odhadli energiu častíc na < 10 eV. V grafe
na obrázku 5.3 sú dopady pre |Ubias| > 20 V znázornené v rovine [Q/m; v]. Vi-
díme, že okrem hlavnej populácie je patrná populácia s nižším výťažkom, najmä
nad rýchlosťou 5 km/s. Jej početnosť je len o málo nižšia, než 1 : 4 a teda usu-
dzujeme, že sa jedná o zásahy mriežky. Dopady, ktoré jej prislúchajú (definované
empirickou oblasťou pod lomenou krivkou, v grafe na obrázku 5.3 vyšrafovanou),
boli zamietnuté.

Toto spresnenie nám umožní presnejšie určit celkový vyprodukovaný náboj,
ale nepomáha v najzaujímavejšiej oblasti, teda oblasti napätí Ubias, pri ktorých
je časť náboja zozbieraná a časť nie.

Druhým krokom spresnenia je koincidencia metadát o konkrétnom dopadajú-
com zrne s predpulzom na kolektore — malým kladným pulzom bezprostredne
pred samotným nárazom. Amplitúdu pulzu možno vďaka opačnej polarite pria-
močiaro určiť v prípade, že zozbieraný náboj je záporný, viď obrázok 5.4, panel
(a). Menej priamočiary je postup v prípade kladného celkového náboja, viď ob-
rázok 5.4, panel (b), v takom prípade sme postupovali konštrukciou cez fitovanie
oblasti zberu náboja priamkou a určovanie odchýlky priebehu signálu od maxi-
mom dvoch priamok (pozadie, zber náboja) — postup je naznačený na paneli
(b) uvedeného obrázka. Hoc náročnejšia výpočtovo, táto konštrukcia sa na okom
študovanej vzorke ukázala byť spoľahlivá. Z metadát zo selekčnej jednotky vieme
povedať, akú amplitúdu predpulzu očakávame. Meranie nebolo v tomto kroku
vyradené, ak sme dosiahli zhodu až na faktor 2.
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Obr. 5.3: Študované dopady pre |Ubias| > 20 V — výťažok v zásvilosti na rýchlosti.
Podľa symbolu rozdelená polarita mriežky (< −20 V a > 20 V). Sú dobre viditeľné
dve popluácie, tá početnejšia a s vyšším výťažkom zodpovedá riadnym dopadom,
zatiaľ čo paralelná s nižším výťažkom zodpovedá zrnám, ktoré trafili mriežku.

5.3 Určenie efektívnej teploty
Efektívnu teplotu kladne a záporne nabitých častíc sme určovali fitovaním

závislosti Q/m = f(Ubias) — podobne, ako Collette a kol. (2016). Skúmali sme
teda, akú časť celkového uvoľneného náboja dokáže potenciál Ubias vrátiť späť
na kolektor. Pri tom sme museli urobiť niekoľko predpokladov, ktorých splnenie
okomentujeme v nasledujúcich odstavcoch a ich dôsledkom sa budeme venovať
v rámci tejto aj nasledujúcej kapitoly. Predpoklady sú:

1. Pri dopade sa uvoľní rovnaké množstvo kladného a záporného náboja.

2. Prítomné sú len jednomocne nabité častice.

3. Uvoľnené nabité častice sa pohybujú takmer kolmým smerom od kolektora.

Prvý predpoklad je mikroskopicky podporený zákonom zachovania náboja.
Podporený je aj empiricky, merania nenasvedčujú, že by neplatil a celkovo sa toto
nemáme prečo domnievať. Jediná nesymetria je vnesená kladným nábojom zrna
(vlastnosť urýchlovača), ktorý ale ošetrujeme tak, ako je popísané v podkapitole
5.2.2.

Hoc autor si nie je vedomý akejkoľvek predchádzajúcej spektrospocikej štúdie
dopadov zŕn olivínu s vrstvou PPy, druhý predpoklad je nepriamo podporený
predchádzajúcimi spektroskopickými štúdiami, ktoré nepozorovali relevantné za-
stúpenie viacnásobných iónov pri impakte simulantu mesačného prachu (Hillier
a kol., 2012) a ani pri impakte pyrrhotitu (iný, kozmicky relevantný minerál)
potiahnutého PPy (Hillier a kol., 2014). Na základe našich výsledkov nevieme
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(a) K detekcii so záporným Ubias (b) K detekcii s kladným Ubias

Obr. 5.4: Náčrt koincidenčného overenia náboja prilietajúcej častice. Dopad
v tomto kroku nie je z analýzy vyradený, ak výška predpulzu (rozdiel vodorov-
ných prerušovaných čiar) zhruba zodpovedá náboju zrna Q+ tak, ako ho určila
selekrčná jednotka.

túto možnosť vylúčiť, no nevidíme ani rozumný dôvod predpokladať prítomnosť
relevantného množstva viacnásobne nabitých častíc.

Tretí predpoklad je najprísnejší. Autor diplomovej práce si nie je vedomý
aplikovateľých predchádzajúcich výsledkov na túto tému. Analógom môže byť
vyššie spomenutá štúdia laserových pulzov (viď. kapitolu 3.2.2), ktorá v relevan-
tom pásme plošnej hustoty deponovanej energie ukázala vysokú smerovosť. Ak je
správanie oblaku podobné, ako pri laserovej depozícii, očakávať možno smerovosť
medzi cos5 a cos15 (viď graf na obrázku 3.3). Autor diplomovej práce určite nevidí
dôvod, aby bola smerovosť nižšia, než cos1. Dôsledkom sa venujeme v kapitole
6. Nateraz sa uspokojme s konštatovaním, že sme skúmali kolmú teplotu, teda
teplotu prislúchajúcu kolmému priemetu rýchlosti.

Majme na pamäti, že efektívnou teplotou rozumieme potenciál, ktorý dokáže,
v súvislosti s exponenciálnym priebehom, prekonať práve 1/e uvoľneného náboja.
Obtiažou pri určovaní, akú časť celkového uvoľneného náboja dokáže potenciál
Ubias vrátiť je, že nemáme priamy prístup k hodnote celkového vygenerovaného
náboja Qtot pri jednotlivých dopadoch. Spoľahli sme sa teda na štatistiku a pred-
pokladali sme ekvivalenciu jednotlivých dopadov pri rôznom napätí Ubias.

Z intervalu dosiahnutých rýchlostí sme vybrali 4 relatívne úzke podintervaly
bez prieniku, ktoré však obsahovali relatívne veľkú populáciu nameraných dopa-
dov. Voľba týchto intervalov je sčasti arbitrárna a vychádza čisto z rozdelenia
dosiahnutých rýchlostí. Tieto 4 intervaly sú:

1. 2 − 3,6 km/s, obsahujúci 346 dopadov,

2. 5 − 6,6 km/s, obsahujúci 255 dopadov,

3. 8 − 12 km/s, obsahujúci 324 dopadov,

4. 12 − 18 km/s, obsahujúci 142 dopadov.

Pre dopady v rámci každého z podintervalov sme určovali stredný výťažok
Q/m v závislosti na Ubias. Na základe vyššie uvedených predpokladov sme závis-
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losť Q/m = f(Ubias) fitovali Boltzmannovym rozdelením energií, zvlášť kladnú
a zvlášť zápornú vetvu:

Q

m
(Ubias) =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
Qtot

m

(︂
1 − exp

(︂
− |Ubias|

T +

)︂)︂
. . . pre Ubias ≥ 0

Qtot

m

(︂
−1 + exp

(︂
− |Ubias|

T −

)︂)︂
. . . pre Ubias < 0.

(5.3)

Funkcia podľa vzťahu 5.3 je 3-parametrická, pričom voľné parametre sú:

• celkový výťažok Qtot/m

• efektívna teplota kladne nabitých častíc T +

• efektívna teplota záporne nabitých častíc T −.

Pozorovali sme, že v rámci daného rýchlostného intervalu sú hodnoty Q/m dis-
tribuované log-normálne (viď. graf na obr. 5.5). Pre každý daný rýchlostný inter-
val a napätie Ubias sme stredný Q/m určili ako maximum fitovanej log-normálnej
hustoty pravdepodobnosti — modus. Kvôli stochastickej povahe experimentu, jed-
notlivé body reprezentujúce stredný výťažok Q/m s ohľadom Ubias a na študo-
vaný podinterval, nie sú určené z rovnakého počtu meraní. Za štatistickú váhu
pre účely fitovania podľa 5.3 sme zvolili pološírku 50 % konfidenčného intervalu
fitu log-normálneho rozdelenia.

Obr. 5.5: Logaritmus normovaného výťažku náboja Q/m pre dopady zŕn s rých-
losťou 5 − 12 km/s, členený podľa Ubias, pri ktorom bolo Q namerané. Možno
vidieť zhruba normálne rozdelenie na vertikálach v logaritmickej mierke.

5.4 Výsledky analýzy
Priebehy Q/m = f(Ubias) vidieť v grafoch na obrázku 5.6. Priebehy pri troch

interevaloch vyššej rýchlosti sú fitované (vzhľadom na najmenší súčet štvorcov)
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(a) Rýchlosť zrna 2 − 3,6 km/s,
T + = 6,8/, eV, T − = 1,1/, eV

(b) Rýchlosť zrna 5 − 6,6 km/s,
T + = 7,5/, eV, T − = 9,6/, eV

(c) Rýchlosť zrna 8 − 12 km/s,
T + = 7,4/, eV, T − = 5,4/, eV

(d) Rýchlosť zrna 12 − 18 km/s,
T + = 7,2/, eV, T − = 4,4/, eV

Obr. 5.6: Normovaný výťažok náboja Q/m pre 4 intervaly rýchlosti dopadajúceho
zrna fitované Bolzmannovym rozdelením. Prerušované čiary ukazujú teplotu vyš-
šiu a nižšiu o 2 eV, demonštrujúc úroveň neistoty.

3-parametrickou funkciou podľa 5.3, s úpravou pre najnižšie rýchlosti, pri ktorých
je celkový výťažok Qtot nezávislý pre kladnú a zápornú zložku (4-parametrický
fit). Analyzovať môžeme závislosť Qtot/m na v s ohľadom na vzťah 3.2, z čoho
zistíme približnú hodnotu koeficientu β ≈ 2,8. Jednotlivé určené charaketristické
teploty sú uvedené pri grafoch na obrázku 5.6 a znázornené v grafe na obrázku
5.7.

5.4.1 Diskusia
Pri všetkých vyšetrovaných rýchlostiach sme zistili efektívnu teplotu kladných

častíc T + ≈ 7 eV. Dovoľujeme si vysloviť záver, že efektívna teplota kladných
iónov v pozorovanom rozsahu rýchlostí nie je funkciou rýchlosti a tak, ako sme
ju definovali a za splnenia vyššie uvedených predpokladov, má hodnotu približne
T + ≈ 7 eV.

Efektívna teplota záporných častíc je zložitejšia. V priemere sa ukazuje byť
o niečo nižšou, než efektívna teplota kladných častíc, s jedným výrazne nezapa-
dajúcim bodom - na rýchlosti okolo 6 km/s. Tento bod bol určený na základe
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Obr. 5.7: Porovnanie efektívnych teplôt kladných a záporných častíc pri rôznych
rýchlostiach zrna. Vodorovné chybové úsečky znázorňujú šírku intervalu, ktorému
jednotlivé body prislúchajú. Zvislé chybové úsečky sú pevne definované ako ±2 eV.

vyše 100 dopadov a autor diplomovej práce si nie je vedomý hrubej systematickej
chyby pri meraní ani spracovaní, hoc toto nemožno nikdy úplne vylúčiť. Určite ale
vieme povedať, že meranie efektívnej teploty záporných častíc komplikuje dvoja-
kosť ich populácie, nakoľko tá pozostáva jednak z elektrónov a jednak z prítom-
ných aniónov. Vo výsledku tak meriame efektívnu teplotu populácie skladajúcej
sa z aniónov a elektrónov — ich respektívne teploty nevieme odlíšiť. Pri nižších
rýchlostiach (< 10 km/s) je termalizácia v krátere po dopade relatívne neefek-
tívna a vzhľadom a na prítomnosť organického PPy, nemožno vylúčiť formovanie
aniónov. Tie môžu mať jednak diametrálne odlišnú charakteristickú energiu, než
elektróny a jednak odlišné smerové rozdelenie, čo by malo za následok rôzne dobre
splnenú podmienku kolmého pohybu častíc smerom od kolektora.

Nemáme k dispozícii hmotnostné spektrum olivínu potiahnutého vrstvou PPy,
ale hmotnostnú spektrometriu pyrhotitu potiahnutého PPy pri analogickom me-
raní (s dopadom na strieborný kolektor) na prachovom urýchľovači pri rýchlosti
dopadu zrna 1 − 40km/s vykonali Hillier a kol. (2014). Pyrhotit (FexS, kde
0,8 < x < 1) je tiež kozmicky relevantný materiál, má o niečo vyššiu hustotu,
než olivín (ρ ≈ 4,5 g/cm3) a nižšiu tvrdosť (H ≈ 4). Hillier a kol. pozorovali
veľmi pestré aniónové spektrum pochádzajúce dominantne z PPy a obsahujúce
mnoho organických molekulárnych iónov, a to v celom intervale rýchlostí. Po-
písali dokonca silnú závislosť pomerného zastúpenia aniónov na rýchlosti zrna.
Ich experiment nemal za cieľ určiť a ani neurčil, akú časť uvoľneného záporného
náboja tvoria anióny, ale na jeho základe je rozumné predpokladať, že značná
časť záporného náboja je tvorená aniónmi a tiež, že ich charakter značne závisí
na rýchlosti.

Pri intervale najnižších rýchlostí sme rozvoľnili podmienku rovnakého výťažku
kladného a záporného náboja, aby sme dosiahli kvalitný fit. Nie je úplne jasné,
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prečo nie je predpoklad kvázineutrality splnený. Jedným vysvetlením môže byť
vplyv náboja zrna, ktorý pri týchto dopadoch porovnateľný alebo vyšší, než cel-
kový uvoľnený náboj. O náboj zrna Q+ sme samozrejme výsledok očistili tak,
ako je to popísané v sekcii 5.2.1, ale tento náboj mohol každopádne interferovať
s mechanizmom uvoľnenia náboja (cez náboj viazaný na povrchu), alebo znížiť
dátovú kvalitu. Podotknime, že v prípade väčších (= pomalších) zŕn spracúvame
intenzity signálu zodpovedajúce uvoľneniu typicky 104 elementárnych nábojov,
zatiaľ čo v prípade menších (= rýchlejších) zŕn skôr 105 − 106 elementárnych
nábojov, pričom prinesený náboj Q+ závisí na veľkosti zrna opačne: menšie (=
rýchlejšie) zrná nesú menší náboj. Táto asymetria medzi kladným a záporným
výťažkom je v približnej zhode so skoršími pozorovaniami iných autorov (Auer
(2001)) v podobnom usporiadaní, ktorí pozorovali asymetriu až do faktoru 3.

Fitovanie Boltzmannovou distribúciou podľa vzťahu 5.3, ako sa zdá, podce-
ňuje celkový počet uvoľnených nábojov (viď grafy na obrázku 5.6, najmä vyššie
rýchlosti). Toto je zjavne dôsledkom priblíženia boltzmannovskej závislosti zberu
náboja na napätí a aspoň čiastočne to budeme adresovať v kapitole 6.

Obr. 5.8: K demonštrácii, ako by vyzerala závislosť výťažku na napätí Ubias v prí-
pade prekrývajúcej sa kladnej a zápornej vetvy. V uvedenom prípade sú skutočné
teploty ˜︃T + = ˜︃T − = 10 eV, U±

treshold = ± 5 Va fit podľa vzťahu 5.3 ukazuje správny
výťažok, no teplotu T + = T − = 6,1 eV.

Experiment by mohlo zásadne ovplyvniť, ak by pri generácii náboja došlo
k vzájomnému tieneniu kladných a záporných nábojov, čo by malo za následok
nižší efektívny potenciál, ktorý musia častice prekonať. Pri typickom náraze sa
uvoľnilo 103 – 106 elementárnych nábojov každej z polarít, ktoré mali expanzný
priestor ku kolektoru re = 8,73 mm. Uvažujme elektróny s teplotou Te ≈ 5 eV a
rovnomerné rozloženie náboja v guli polomeru r. Ak uvažujeme ďalej zjednodu-
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šený vzťah pre Debyeovu dĺžku

λD ≈
√︄

ϵ0kBTe

nee2 (5.4)

zistíme, že hraničnú koncentráciu jednej častice v Debyeovej sfére dosiahne oblak
pri polomere

• r ≈ 3 × 10−3 m ≈ 1/3 re, v prípade počtu elektrónov Ne = 106 a

• r ≈ 3 × 10−3 m ≈ 4 % re, v prípade počtu elektrónov Ne = 105.

Poznamenajme, že Ne = 106 je pomerne veľký výťažok (zodpovedajúci len
najrýchlejším študovaným zrnám) a predpokladali sme okamžité uvoľnenie všet-
kého náboja — keďže v skutočnom prípade nie je náboj uvoľnený okamžite, ale
v priebehu času > 10 µs, tienenie bude ešte menej efektívne. Pri najintenzív-
nejších sledovaných dopadoch sa teda nemožno spoľahnúť na to, že náboje cítia
efektívny potenciál Ubias, ale pre väčšinu dopadov (pre v < 10 km/s bezpečne)
bude tienenie zanedbateľné. Pre dopady najvyššou rýchlosťou nemožno vylúčiť
chybu v určení energie až do 30 %.

Nutno podotknúť, že len z pozorovania, že merané výťažky možno fitovať
funkciou podľa vzťahu 5.3 ešte nemôžeme tvrdiť, že predpoklady uvedené v 5.3
sú akokoľvek splnené. Pozrime sa napríklad, ako by situácia vyzerala, ak by ne-
bol splnený predpoklad, že kolektor zachytí len častice rovnakej polarity, ako má
Ubias. Ak by v istom intervale od U−

treshold do U+
treshold dochádzalo k súčasnému

záchytu kladných aj záporných častíc (prekryvu kladnej a zápornej boltzmannov-
skej vetvy), situácia by vyzerala ako v grafe na obrázku 5.8. Aj v takom prípade
dostaneme celkom kvalitný fit a že dochádza k prekryvu onych vetiev, v podstate
nemáme ako určiť. Netvrdíme pritom, že práve k tomuto efektu muselo nutne
dôjsť, ale pozorujeme, že mnoho rôznych modelových situácií má za následok
krivku tvaru písmena S, ktorú možno úspešne fitovať funkciou podľa vzťahu 5.3.
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6. Geometria elektrického poľa
Z geometrie experimentu vyplýva, že efektívny potenciál, ktorý častice po

opustení povrchu kolektora prekonávajú, nie je nutne rovný napätiu medzi ko-
lektorom a mriežkou. Vplýva na to tienenie, ktoré sme diskutovali v podkapitole
5.4.1 a má na efektívny potenciál zanedbateľný vplyv pre nárazy nižšou rýchlosťou
a vplyv až do malých desiatok percent pre nárazy rýchlosťou 10 − 20 km/s.

Významný vplyv môže mať tiež smerové rozdelenie uvoľnených častíc. Pri
uvedení vzťahu 5.3 sme vyslovili predpoklad, že častice sa šíria kolmo smerom od
kolektora. Z toho vyplýva, že

a) celá energia každej z častíc je uložená v kolmej zložke jej rýchlosti

b) každá častica sa buď dostane k mriežke alebo sa vráti na kolektor

Ani jeden z týchto predpokladov nie je v reálnom experimente splnený, keďže

a) častice sa nepohybujú kolmo a teda v⊥ < |v|

b) častice môžu trafiť medzeru medzi kolektorom a mriežkou a teda nebyť zachy-
tené kolektorom, hoc ich energia nepostačuje na prekonanie mriežky.

Vplyv tejto nepresnosti sme sa pokúsili určiť numericky — metódou Monte
Carlo — a budeme ho diskutovať v tejto kapitole.

6.1 Smerové rozdelenie častíc
Nie je jasné, s akým smerovým rozdelením sa častice od kolektora pohybujú,

rozdelenie sme diskutovali v podkapitole 3.2.2. Za modelové rozdelenia, ktorým
sa budeme v tejto kapitole zaoberať, sme si zvolili tri jednoduché rozdelenia:

• plný kužeľ s pološírkou 10◦

• plný kužeľ s pološírkou 50◦

• Lambertovo (kosínové) rozdelenie.

Prvé vymenované predstavuje prípad, v ktorom sú častice veľmi smerové
a jedná sa v podstate o zväzok. Ako demonštrujeme ďalej, v tomto prípade sa
jedná o rozdelenia v súlade s predpokladom kolmého šírenia. Lambertovo rozde-
lenie predstavuje najmenej možný smerový prípad, zodpovedajúci šíreniu svetla
z homogénnej uniformnej roviny podľa Labmertovho kosínového zákona. Je roz-
umné domnievať sa, (viď podkapitolu 3.2.2), že reálny prípad bude smerovosťou
niekde medzi nimi. Zvolili sme teda čo najjednoduchšie rozdelenie so smerovosťou
medzi onými dvomi vymenovanými.
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6.2 Simulácia
Simulácie prebiehali v softvéri SIMION. Vytvorili sme 3D počítačový model

nášho analyzátora, ktorý pozostával z kolektora, mriežky a uzemnenej apertúry
pred mriežkou. Z numerických dôvodov, mriežka nebola v modeli tak jemná,
ako v skutočnosti, čo ale môže ovplyvniť správanie simulovaných nábojov len v
jej tesnej blízkosti. Model v SIMIONe je znázornený na obrázku 6.1. Pri všet-
kých behoch sme simulovali 2 populácie častíc: elektróny s energiou presne 5 eV
a protóny s energiou presne 7 eV. Tieto energie sme zvolili na základe výsledkov
zobrazených v grafe na obrázku 5.7 diskutovaných v podkapitole 5.4.1. Každá
z populácií obsahovala 2000 častíc, ktoré sa v jednom okamihu zjavia v jednom
bode (tesne nad kolektorom). Simulácie zohľadňovali vzájomné elektrické pôsobe-
nie častíc a interakciu častíc s poľom analyzátora. Častice oboch populácií mali
rovnaké smerové rozdelenie rýchlostí, vždy jedno z rozdelení vymenovaných v
podkapitole 6.1. Behy sa od seba líšili len smerovým rozdelením rýchlostí častíc a
napätím priloženom na mriežke. Na obrázku 6.2 sú znázornené trajektórie častíc
v troch modelových prípadoch.

Obr. 6.1: Model analyzátora v SIMIONe. Vľavo kolektor, vpravo apertúra.
Mriežka medzi nimi nie je viditeľná. Zrno prilieta sprava.

6.3 Účinnosť záchytu náboja
Študovali sme závislosť náboja zozbieraného kolektorom pri rôznom smero-

vom rozdelení a napätí na mriežke. Výsledky simulácií sú znázornené v grafe na
obrázku 6.3, ekvivalentnom grafom na obrázku 5.6. V onom grafe vidíme účinnosť
záchytu náboja detektorom pri rôznom napätí. V prípade splnenia predpokladu
kolmého pohybu častíc by v grafe bol len jeden ostrý schod z 0 % na 100 % pri na-
pätí +7 V a jeden ostrý schod z 0 % na −100 % pri napätí −5 V. K tomuto sa blíži
krivka pre kužeľ s pološírkou 10◦, keďže toto rozdelenie len s malou odchýlkou
spĺňa predpoklad kolmého úniku častíc. Veľmi vzdialená je krivka pre lambertov-
sky rozdelené častice, ktorá prekoná hodnotu ±50 % až pri takmer dvojnásobnom
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(a) kužeľ s pološírkou 10◦ (b) kužeľ s pološírkou 50◦ (c) Lambertovo rozdelenie

Obr. 6.2: Trajektórie kladných (červená) a záporných (modrá) častíc a pri napätí
na mriežke Ubias = +9 V pri rôznom smerovom rozdelení častíc. Zrno prilieta
z prava.

napätí, než ktoré zodpovedá energii častíc. Pripomeňme, že analyzátor zaznamená
častice, ktoré nie sú poľom vrátené na kolektor a z grafu na obrázku 6.3 teda vy-
plýva, že vrátiť lambertovsky rozdelené častice je ťažšie, než vrátiť na kolektor
kolmo letiace častice. Všimnime si však aj body pre |Ubias| < 5 V, ktoré nie sú na
nulovej hodnote. Tieto chvosty rozdelenia zodpovedajú časticiam, ktoré v súlade
s Lambertovym rozdelením, vyletia z povrchu pod veľmi ostrým uhlom a majú
teda malú kolmú zložku rýchlosti. Ak by bol prístroj v rozmeroch [x; y] (v zmysle
obrázka 6.1) veľmi rozľahlý, vrátiť na kolektor lambertovsky rozdelené častice
by bolo jednoduchšie, než vrátiť kolmo letiace častice, pretože stredná hodnota
kolmej zložky rýchlosti je pri lambertovských časticiach nižšia. Za pozorované
správanie teda môžu častice, ktoré neskončia ani na mriežke, ani na kolektore.

6.4 Vplyv smerového rozdelenia
Rozdelenie pozorované pri meraní na skutočnom urýchľovači (viď. grafy na

obrázku 5.6) je konvolúciou spoločného pôsobenia viacerých javov: jednak skutoč-
ného energetického rozdelenia uvoľnených častíc a jednak geometrie analyzátora,
ktorý, ako demonštrujeme grafom na obrázku 6.3, nediskriminuje častice podľa
energie tak ostro, ako sme predpokladali. Pokúsme sa oddeliť tieto dva javy, aby
sme sa dostali bližšie k určeniu skutočného energetického rozdelenia častíc, bez
vplyvu konvolúcie so smerovým rozdelením.

Z povahy experimentu (dynamike častíc dominuje elektrická sila) je rozumné
predpokladať, že relatívny výťažok (v % celkového náboja) závisí pri zachovaní
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Obr. 6.3: Efektívny výťažok (zachytený náboj) ako zlomok celkového uvoľneného
náboja v závislosti na výchylnom napätí Ubias pre monoenergetické častice (p+

a e−) a rôznu geometriu expanzie. Simulácia pomocou softvéru SIMION, 2000
častíc každej polarity vytvorených v jednom momente, zobrazené sú geometrie:
plný kužeľ s pološírkou 10◦ a 50◦ a Lambertovo (kosínové) rozdelenie. Energie
častíc: E− = 5 eV a E+ = 7 eV.

smerového rozdelenia expandujúceho náboja len od pomeru energie častíc a napä-
tia T ±/Ubias (v boltzmannovskom vzťahu 5.3 vystupujú Ubias a T ± vždy v zlomku
Ubias

T ± ). V takom prípade sa možno, pri preznačení x-ovej osi do relatívnych jed-
notiek, na graf na obrázku 6.3 pozerať nielen ako na charakteristiku konkrétneho
experimentu, ale aj ako na prístrojovú funkciu analyzátora. Nezávislosť smero-
vého rozdelenia na energii je síce zjednodušujúci predpoklad, keďže všeobecne
určite neplatí, že smerové rozdelenie menej energetických častíc bude rovnaké
ako smerové rozdelenie energetickejších častíc, ale najnižšia prípustná smerovosť
— Lamberotvo rozdelenie — je minimálnou prípustnou smerovosťou pre všetky
častice. Vplyv smerového rozdelenia bude teda najväčší práve vtedy, keď budú
mať častice Lambertovo rozdelenie. Študujme teda odtiaľ ďalej len toto smerové
rozdelenie.

Upozorňujeme, že termín prístrojová funkcia používame kvôli zjavnej paralele
s použitím tohto termínu v laboratórnej praxi, no musíme ho používať opatrne,
keďže sa skutočne nejedná o funkciu prístroja, ale o funkciu prístroja a smerového
rozdelenia uvoľnených častíc. Odtiaľ až do konca tejto kapitoly budme však bez
výnimky predpokladať lambertovské smerové rozdelenie a tak si môžeme tento
úkrok dovoliť.

Ak preznačíme x-ovú os na relatívne jednotky (teda normujeme na energiu
častíc) a prevrátime tretí kvadrant grafu na obrázku 6.3 do prvého kvadrantu
(výsledok — viď graf na obrázku 6.4), môžeme k výsledku tejto operácie pristu-
povať ako ku kumulatívnej distribučnej funkcii, ktorá je odozvou analyzátora na
častice s energiou v eV číselne rovnou napätiu Ubias vo V . Pre dokonalý analy-
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zátor by táto funkcia bola charakteristickou funkciou intervalu od 1, teda 1[1;∞).
Náš analyzátor nielenže nie je takto ostrý, ale je aj vychýlený v tom zmysle, že
deteguje polovicu lambertovsky rozdelených nábojov až pri prepätí o približne
60 %.

Obr. 6.4: Prístrojová funkcia použitého analyzátora závislá na smerovom rozdelení
rýchlostí. Energiu častice značíme E. Ideálny analyzátor (v súlade s predpokladmi
v kapitole 5 by mal nulový signál pre eUbias < E a plný signál pre eUbias > E.
Vidíme, že k tomuto správaniu sa detektor blíži v prípade, že zväzok uvoľnených
častíc ej relatívne úzky, ale je veľmi vzdialený od tohto správania v prípade, že
zväzok čstíc je široký (napr. lambertovský).

V reči pravdepodobnosti môžeme náš experiment popísať nasledovne: častice
sú uvoľnené každá s energiou E, ktorá pre danú časticu náhodne nadobudne hod-
notu ϵ, pričom sa riadi rozdelením s pre nás neznámou hustotou pravdepodobnosti
fE(ϵ), ktorá je daná fyzikálnym procesom prebiehajúcim po dopade. Toto rozde-
lenie by sme radi experimentálne určili. Geometria experimentu ďalej udáva, že
častica so skutočnou energiou E = ϵ bude zachytená s pravdepodobnosťou danou
rozdelením s kumulatívnou distribučnou funkciou (viď graf na obrázku 6.4), ktorej
zodpovedá hustota pravdepodobnosti gUbias,E=ϵ(u) závislá na skutočnej energii ϵ,
ktorej náhodné správanie je spôsobené neprístupnosťou parametra smer rýchlosti,
pod ktorým častica kolektor opustila. Ani skutočná energia ϵ, ani štatistiky E nie
sú prístupné. Merať môžeme len štatistiky pravdepodobnosti záchytu. Meranie
tak, ako bolo navrhnuté a realizované, môže odhaliť len kumulatívnu distribučnú
funkciu GUbias

(u) zodpovedajúcu hustote pravdepodobnosti gUbias
(u) danej vzťa-

hom

gUbias
(u) =

∫︂
∀ϵ

gUbias,E(u) de =
∫︂ ∞

ϵ=0
gUbias,E=ϵ(u)fE(ϵ) dϵ. (6.1)

Pri pohľade na body Lambertovho rozdelenia v grafe na obrázku 6.4 usudzu-
jeme, že závislosť je možné prijateľne fitovať dvojparemtrickou šikmou schodovi-
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tou funkciou s lineárnym nábehom medzi a a b, ako je na obrázku aj znázornené.
Taká kumulatívna distribučná funkcia GUbias,E=ϵ(u) zodpovedá obdĺžnikovej hus-
tote pravdepodobnosti s konštantnou hodnotou medzi a · e a b · e:

gUbias,E=ϵ(u) = 1
ϵ(b − a)1[a·ϵ;b·ϵ](u). (6.2)

Fit najmenších štvorcov ukázal, že ona kumulatívna distribučná funkcia je
dobre aproximovaná šikmým schodom, ktorý začína na eUbias = 0,77E a končí na
eUbias = 2,4E, teda a = 0,77 a b = 2,4.

Zastavme sa a diskutujme v ľudskej reči, čo sme zistili: podľa nášho modelu
sa pravdepodobnosť záchytu častice zvyšuje s rastúcim |Ubias|, čo je v súlade
s funkciou analyzátora. Náš model hovorí, že náš analyzátor časticu s energiou
1 eV určite nezachytí pri napätí < 0,77 V, určite zachytí pri napätí > 2,4 V a za-
chytí s istou nenulovou pravdepodobnosťou pri napätí medzi týmito hodnotami.
Napríklad pri napätí 1,59 V ju zachytí s pravdepodobnosťou 50 %. Za to, že naj-
nižšie napätie, pri ktorom dochádza k nejakému záchytu, je 0,77 V < 1 V môžu
častice, ktoré v súlade s Lambertovym rozdelením opúšťajú povrch pod ostrým
uhlom a teda s nízkou kolmou zložkou rýchlosti. Za to, že hranica istého záchytu
2,4 V > 1 V môže značná populácia častíc, ktoré uniknú cez medzeru medzi mriež-
kou a kolektorom.

Pokračujme formálne: rozlíšme v tomto momente skutočne meranú funkciu
G∗

Ubias
(u) od očakávanej (modelovej) funkcie GUbias

(u). Z konkrétneho skutoč-
ného energetického rozdelenia častíc FE(ϵ) a pri Lambertovom smerovom rozde-
lení môžeme s pomocou popísaného modelu určiť rozdelenie GUbias

(u) modelujúce
skutočne merané rozdelenie G∗

Ubias
(u). Opačný proces (získanie rozdelenia FE(ϵ)

z nameraného) je obtiažny a nie je všeobecne možný — my sme postupovali s ďal-
ším zjednodušením. Keďže vieme, že efektívna energia meraných kladných častíc
je 7 eV (viď obrázok 5.7), budeme predpokladať, že modelová kumulatívna dis-
tribučná funkcia GUbias

(u) bude podobná skutočne meranej G∗
Ubias

(u), ktorá bude
presne daná boltzmannovským vzťahom 5.3:

GUbias
(u) ≈ G∗

Ubias
(u) = 1 − exp

(︃−u

7 V

)︃
. (6.3)

Ďalej sme predpokladali, že skutočné energetické rozdelenie (kumulatívna dis-
tribučná funkcia FE(ϵ)) je tiež boltzmannovská, s neznámou teplotou ˜︁T a teda:

FE(ϵ) = 1 − exp
(︄

−ϵ

kB
˜︁T
)︄

⇔ fE(ϵ) = 1
kB

˜︁T exp −ϵ

kB
˜︁T . (6.4)

Potom môžeme pre úplnosť vzťah 6.1 prepísať použitím konkrétnych tvarov
funkcií fE(ϵ) a gUbias,E=ϵ(u) a hodnôt a; b na tvar:

gUbias
(u) =

∫︂ ∞

ϵ=0

1
1,63ϵ

1[0,77ϵ;2,4ϵ](u) 1
kB

˜︁T exp −e

kB
˜︁T dϵ. (6.5)

Keďže vieme previezť FE(ϵ) −→ GUbias
(u), môžeme numericky riešiť náš prob-

lém: hľadať teplotu ˜︁T , pri ktorej model poskytne rozdelenie GUbias
(u) čo najviac

podobné meranému G∗
Ubias

(u). Takto sme za popísaných predpokladov dospeli
k výsledku, že pri skutočnej efektívnej teplote kladných nábojov kB

˜︁T ≈ 4.6 eV
náš analyzátor nameria distribučnú funkciou približne zodpovedajúcu rozdeleniu
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s teplotou kBT = 7 eV — porovnanie znázornené v grafe na obrázku 6.5. V prí-
pade, že budeme obdobne pátrať po ˜︁T pre meranú kBT = 5 eV, dopátrame sa
kB

˜︁T ≈ 3.3 eV.
Ak je teda rozdelenie smerov lambertovské a rozdelenie energií boltzmannov-

ské, potom skutočná teplota ˜︁T ≈ 2/3 · T , kde T je teplota určená fitovaním, ako
v kapitole 5. Naše odahdy kBT + ≈ 7 eV a kBT − ≈ 5 eV sú platné, ak sa náboje
od kolektora pohybujú dominantne kolmo, zatiaľ čo ak majú Lambertovo smerové
rozdelenie, lepšími odhadmi sú kBT + ≈ 4.6 eV a kBT − ≈ 3.3 eV.

Obr. 6.5: K dekonvolúcii distribučnej funkcie energie častíc. Znázornená je neprí-
stupná skutočná distribučná funkcia energií FE(ϵ), ktorú analyzátor v konvolúcii
s prístrojovou funkciou zobrazí na distribučnú funkciu GUbias

(u) a skutočne me-
raná distribučná funkcia G∗

Ubias
(u).
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7. Porovnanie s predchádzajúcimi
výsledkami a odporúčania pre
budúce experimenty

Naše výsledky, prezentované v kapitole 5, ukazujú na efektívnu energiu (ok-
rem záporných častíc pri najpomalších dopadoch) v intervale 4 − 10eV, pri vyso-
kej rýchlosti dopadu na 7 eV pre kladne a 5 eV pre záporne nabité častice. Naše
odhady vplyvu smerového rozdelenia na záchyt náboja podporené simuláciami
v kapitole 6 ukazujú, že tieto čísla môžu byť vplyvom neznámeho smerového roz-
delenia nadhodnotené a to tak, že ich treba ponížiť o najviac 30 %. Naše odhady
vplyvu tienenia popísané v podkapitole 5.4.1 ukazujú, že merané energie treba
ponížiť len v prípade najenergetickejších dopadov a nie o viac, ako 30 %.

Niektoré z prístupov k určeniu teploty v kráteri, na príklad na základe pomer-
ného zastúpenia prvkov (Friichtenicht a kol., 1971), na základe analýzy svetelnej
emisie (Eichhorn, 1976) alebo na základe rozšírenia spektrálnych čiar (Ratcliff
a Allahdadi, 1996) skúmajú len katióny, prípadne celú populáciu kladných, zá-
porných aj neutrálnych častíc ako jedno teleso. Neposkytujú tak žiadnu informá-
ciu o teplote elektrónov, prípadne len informáciu o spoločnej efektívnej teplote.
Náš experiment (rovnako, ako experiment Collette a kol. (2015)) rozlišuje kladne
a záporne nabité častice, ale nedokáže rozlíšiť elektróny od aniónov a meria len
efektívnu teplotu celkovej populácie elektrónov a aniónov. Je rozumné domnievať
sa, že elektróny tvoria veľkú väčšinu záporného náboja, ale ako ukázali Hillier
a kol. (2014), prítomné sú aj anióny, v pre nás neznámom množstve. Z tohto dô-
vodu nepoužívame pre naše výsledky termín teplota elektrónov, ale termín teplota
záporne nabitých častíc.

Ako sme diskutovali v kapitole 3, definovať teplotu produktov dopadovej ioni-
zácie vôbec nie je priamočiare a rôzne experimentálne prístupy prinášajú výsledky,
ktoré sú často v úplnom nesúlade s výsledkami iných prístupov. Najrelevantnej-
šími výsledkami, s ktorými môžeme naše porovnať, sú výsledky autorov Collette
a kol. (2015, 2016). Relevantnými ich robí predovšetkým definícia teploty, ktorá
je podobná našej (obsiahlejší popis uvedený v podkapitole 3.2.5). Collette a kol.
určili teplotu kladne nabitých častíc na 4,8 eV a záporne nabitých častíc na 4,3 eV,
to všetko s neistotou podobnou neistote v našich záveroch. Experiment autorov
Collette a kol. je svojim usporiadaním bližší skutočnej družicovej experimentál-
nej aparatúre, avšak nami použité olivínové zrná simulujú medziplanetárny prach
vernejšie, než železné zrná, ktoré použili zmienení autori. Vzhľadom na okolnosti
konštatujeme približnú zhodu s výsledkami Collette a kol..

Výhodou merania, ktoré vykonali Collette a kol. je, že ich zapojenie menej
trpí na efekt vzájomného tienenia nábojov, keďže gradient elektrického poľa okolo
ich modelu bol oveľa nižší, než gradient elektrického poľa v našom analyzátore.
Budúcim experimentom podobným nášmu analyzátoru teda určite odporúčame
použiť väčší priestor medzi kolektorom a mriežkou, čím sa experimentátor vyhne
neznámej v podobe neurčitého vzájomného tienenia.

Na odhad vplyvu tienenia je možné vykonať meranie s laserovou simuláciou
dopadu prachu v oblasti, kedy dochádza k významnej ionizácii v objeme, teda pri

55



hustote energie krátkeho pulzu > 10 J/cm2 (viď podkapitolu 3.2.4 alebo prácu
Kissel a Krueger (1987)). Výhodou laserovej simulácie pri kalibrácii detektora v
tomto konkrétnom prípade je, že pomerne dobre poznáme smerovosť, ktorá je
oveľa vyššia než lambertovská a čas depozície energie je kratší, než pri dopade
prachu. Veľkou výhodou je aj to, že s použitím výkonného laseru možno celkové
deponovanú energiu dobre škálovať pri zachovaní plošnej hustoty energie a jed-
notlivé výstrely presne opakovať pri rôznom nastavení analyzátora. V prípade
ďalšieho použitia analyzátora s brzdným poľom na analýzu teploty teda autor
diplomovej práce odporúča porovnať merania dopadov prachu s laserovou simu-
láciou, ktorá umožní presnejšiu kalibráciu.

Pre interpretáciu zistení anténnych experimentov je podstatné poznať efek-
tívnu teplotu unikajúcich častíc, ako aj rozumieť procesu ich tvorby. Na základe
našich výsledkov konštatujeme, že pri nárazoch pri rýchlostiach okolo 10 km/s
majú kladné produkty dopadu o zhruba 40 % vyššiu teplotu (v zmysle schopnosti
prekonávať potenciálovú bariéru), než záporné častice. Menšiu schopnosť zápor-
ných častíc unikať z potenciálovej studne v porovnaní s kladnými časticami naz-
načujú aj výsledky Collette a kol. (2016), avšak len o asi 11 %. Naše pozorovanie
nižšej teploty záporných produktov možno z časti vysvetliť menej smerovým roz-
delením záporných produktov, čo by ale v prípade družice malo podobný vplyv,
ako nižšia energia. Podstatný rozdiel oproti meraniam Collette a kol. je v použi-
tom materiáli zrna. Collette a kol. použili čisté železné zrno. To sa v kozme síce
vyskytovať môže, ale naše zrná z olivínu sú z kozmicky relevantnejšieho materiálu.
Olivín a PPy sú chemicky zložitejšie a teda náchylnejšie produkovať anióny, ktoré
mohli mať na určenie efektívnej teploty vplyv. Podotknime však, že aj skutočné
kozmické zrná obsahujú pestrú paletu materiálov a naše zrná preto považujeme
za lepší analóg skutočných vesmírnych zŕn, než čisté železné zrná.

Pomer efektívnej teploty kladných a záporných iónov je výsledok relevantný
pre spracovanie družicových dát, ktorý ukazuje napríklad to, že nemožno na-
staviť rovnaký prah citlivosti pre obe polarity dopadov, pretože toto by falošne
ukazovalo na vyšší výťažok v prípade záporného potenciálu družice.

Konštatujeme, že v prípade, že je družica s anténnym experimentom schopným
detekcie prachu v potenciálovej studni aspoň 15 V, dochádza pri detekcii dopadu
ku zberu efektívne takmer všetkých produktov jednej polarity.
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Záver
V rámci diplomovej práce sme vykonali rešerš relevantnej literatúry týkajúcej

sa dopadovej ionizácie a jej použitia v kozmických experimentoch. V kapitole 3
sme sa venovali súčasným znalostiam o dopadovej ionizácii a špeciálne podka-
pitole 3.2.5 sme sa zamerali predovšetkým na merania súvisiace s alebo priamo
merajúce teplotu produktov po dopade zrna na pevný povrch.

Pri rešerši a najmä počas stáže v laboratóriu IMPACT, UC Boulder sme sa
zoznámili s princípom, ale aj úskaliami použitia elektrostatického urýchľovača
zŕn, týmto znalostiam sme venovali kapitolu 2.3.

Experimentálne sme študovali teplotu produktov dopadu zrna analógu vesmír-
neho prachu na pevný povrch s ohľadom na rýchlosť a hmotnosť dopaduvšieho
zrna, čomu je venovaná kapitola 5. Konštatovali sme efektívnu teplotu katiónov
zhruba 7 eV bez závislosti na rýchlosti zrna a efektívnu teplotu záporne nabitých
produktov dopadu zhruba 5 eV pri rýchlostiach nad 10 km/s, viď graf na obrázku
5.7. Pri nižších rýchlostiach sme pozorovali distribučnú funkciu energie častíc,
ktorá príliš dobre nezodpovedala predpokladu Boltzmannovho rozdelenia, z čoho
usudzujeme, že pre olivínové zrná dochádza k efektívnej termalizácii pri dopadoch
rýchlosťou vyššou, než 10 km/s. Hlavné výsledky experimentálnej časti práce boli
publikované v Kočiščák a kol. (2020).

Analýzu experimentálnych dát sme v kapitole 6 doplnili Monte Carlo simu-
láciou, vďaka ktorej sme odhadli nadhodnotenie teploty vplyvom geometrie ana-
lyzátora — ak sú uvoľnené častice veľmi slabo smerové, tak skutočná teplota
produktov bude o 30 % nižšia, než ukazuje analýza dát.

Zistené hodnoty sme v kapitole 7 konfrontovali so zisteniami relevantných
experimentov iných autorov (predovšetkým Collette a kol. (2015, 2016)) a kon-
štatovali sme približný súlad v základných pozorovaných črtách: teplota produk-
tov približne 5 eV, pričom teplota záporných častíc je o niečo nižšia, než teplota
kladných častíc. Súlad s meraniami úplne iným prístupom typicky nemožno ani
očakávať, keďže dopad prachu nie je rovnovážny proces a definícia teploty je teda
zložitá a zaťažená predpokladmi.

V kapitole 7 sme diskutovali vplyv určených teplôt a ich previazanosti so
smerovým rozdelením unikajúcich produktov na kozmické in-situ anténne mera-
nia dopadu prachových zŕn a navrhli sme možné pokračovanie výskumu v podobe
laserovej simulácie dopadu zrna v prípade použitia podobnej aparatúry na dru-
žicovom experimente.
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