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Abstrakt: Pri štúdiu elementárnych procesov prebiehajúcich v nízkoteplotnej plazme 
je využívané zachytávanie iónov, prípadne iónov a elektrónov, v pasciach, ktoré sú 
chladené k nízkym teplotám. Častice sú v pasci zachytené v stacionárnych, prípadne 
časovo premenných elektromagnetických poliach. Konštrukcia takýchto pascí vyža
duje detailné pochopenie pohybu nabitých častíc v takýchto poliach, ako aj porozu
menie procesom spojeným s zrážaním nabitých častíc s neutrálnymi časticami, ktoré 
sa využívajú k znižovaniu energie zachytených nabitých častíc. Javy prebiehajúce 
v pasciach je možné pred postavením samotného experimentu študovať analyticky 
a pomocou modelovania pohybu častíc počítačovými metódami, najma metódou 
Particle In Cell. V mojej práci som sa zameral na Penningovu pascu, ktorá bude 
použitá na ďalšie štúdium chemických reakcií. Porovnal som analytické predpovede 
chovania zachytenia elektrónov s počítačovou simuláciou a reálnym experimentom. 
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Abstract: Traps for ion or ion and electron capture are often used to study elemen
tary processes in low temperature plasma. Elementary particles are captured using 
stationary or time dependent electro-magnetic fields, while traps are being cooled 
down to low temperatures. Construction of such devices requires detailed knowledge 
of charged particles motion in these conditions, especially understanding of collisi
onal processes between buffer gas and trapped particles, which are responsible for 
cooling. Mentioned processes could be studied analytically or using computer mo
delling ahead of actual experiment composition. Particle In Cell modelling approach 
is our method of choice. In the presented thesis we focus on Penning trap, which 
is going to be used in future experiments of chemical reactions. We are discussing 
analytical predictions of electron confinement with computer simulation and real 
experiment. 
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Kapitola 1 

Úvod 

Dóvodmi pre stavbu zariadení používaných k štúdiu ión-molekulových reakcií pri 
nízkych energiách, je snaha priblížiť sa k podmienkam pretrvávajúcim v medzi
hviezdnom priestore, špeciálne v medzihviezdnych mračnách. So zdokonafujúcimi sa 
astronomickými pozorovaniami sa objavujú nové otázky týkajúce sa kinetiky reakcií. 
Jednou z mnohých uvádzaných motivácii pre štúdium týchto procesov je nesúlad me
dzi koncentráciami reaktantov a produktov reakcií, ktoré sa od rovnovážneho stavu 
líšia o vefa rádov. Príkladom móže byť reakcia CO+ 3H2 t-+ CH4 + H20, kde pozo
rovaný pomer sa od rovnovážneho stavu líši o vefa rádov. Reakciou študovanou na 
MFF UK je napríklad rekombinácia HCNH+ + e- t-+ HNC(HCN) + H, ktorá móže 
vysvetliť podiel HNC a HCN, ktorý je vefmi vzdialený od predpokladaného rov
novážneho stavu, kedy je podiel HNC voči HCN zanedbatefný. Avšak vo vesmíre 
pozorovaný pomer produktov sa pohybuje v rozmedzí 80:1 až 1:5 [1]. 

Pre pochopenie týchto reakcií je potrebné merať rýchlostné konštanty reakcií, za 
podmienok porovnatefných s tými, ktoré sa vyskytujú v medzihviezdnych mračnách. 
Studené jadrá mračien mavajú koncentráciu častíc n ~ 104 cm-3 , teplotu v rozmadzí 
10 až 100 K a rozmer rádovo jednotky svetelných rokov. Reakcie v prítomnosti 
iónov a molekúl prebiehajú za týchto podmienok rýchlejšie, ako reakcie v ktorých 
vystupujú len neutrálne reaktanty. Vačšina častíc existuje vo forme jednoduchých 
vodík obsahujúcich molekúl, prípadne uhfovodíkov. 

Rozvoj experimentálnych techník používaných na štúdium ión-molekulových re
akcií viedol v 80-tych rokoch k konštrukcii róznych aparatúr v ktorých je možné 
študovať dané reakcie pri teplotách iónov v rozmedzí jednotiek až po tísice kelvin. 
Nízkych teplot je možné dosiahnuť napríklad chladením za použitia zrážok s po
zaďovým plynom. Reaktanty ale musia vykonať dostatočný počet takýchto zrážok, 
aby mali požadovanú energiu. 

V dosiaf používaných experimentoch, ako napríklad zvazkové experimenty (kde 
k reakcii dochádza v zvazku častíc), majú častice voči laboratórnej sústave velkú 
energiu, ale v sústave zrážky je ich energia malá, sa dosahujú teploty okolo 10 K. 

Limitom v týchto experimentoch avšak je energia vnútorných stavov. Prostre
dia majúce malú energiu v laboratórnej súradnej sústave sú vhodné k chladeniu 
vnútorných stavov reaktantov [2]. 
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Kapitola 1. Úvod 

Udržanie častíc v stave, kedy sa mOžu zrážať s pozadím je realizované róznymi 
kombináciami elektrického a magnetického poťa. Nemusí ísť vždy o kombináciu tých
to polí a taktiež sa nemusí jednať o polia konštantné v čase. Príkladom zariadenia 
využívajúceho elektrické polia je rádio-frekvenčná n-pólová pasca, v ktorej je udrža
nie iónov v radiálnom smere realizované pomocou premenného elektrického poťa a 
udržanie v axiálnom smere pomocou poťa elektrostatického. 

V tejto práci sa budeme venovať udržiavaniu častíc pomocou statického homo
génneho magnetického poťa v smere radiálnom a elektrostatického poťa v smere 
axiálnom. Tieto usporiadania sa nazývajú pascami Penningovými. 

Motiváciou tejto práce je vytvoriť sústavu elektrónov o nízkej energii, ktorá móže 
slúžiť na záchyt kladných iónov a ich ďalšie štúdium. 

Práca je rozdelená do nasledujúcich kapitol: 

• V nasledujúcej kapitole Ciele práce sú uvedené predsavzatia stanovené pred 
samotnou prácou. 

• Kapitola číslo 3 s príznačným názvom Teória uvádza čitateťa v prvých sek
ciách do známych teoretických vzťahov pre popis správania sa častíc v elektro 
magnetickom poli. Ďalej nazeráme z teoretického hfadiska na problém chla
denia častíc za použitia pozaďového plynu. Zvyšné sekcie tejto kapitoly sa 
venujú problematike modelovania plazmy so zameraním na algoritmus Par
ticle In Cell. Ďalej sa kapitola zaoberá vhodnosťou použitia tohto prístupu a 
možnosťami jeho vylepšenia v našich podmienkach. 

• V kapitole 4 Počítačový model popisujeme konkrétny model pasce a uvádzame 
skutočnosti, ktoré nám takýto model dovoťuje objasniť, či ešte pred samotnou 
stavbou pasce, alebo neskór pri interpretácii výsledkov. 

• Kapitola s názvom Experiment sa venuje konkrétnej realizácii Penningovej 
pasce. Postupne sú uvedené podrobnosti o jednotlivých použitých častiach 
ako samotná vakuová aparatúra, zdroj elektrónov, telo pasce, detektor a elek
tronika použitá k ovládaniu pasce. 

• Kapitola číslo 6 s názvom Porovnanie nachádza súvislosti medzi dátami získa
nými experimentom a simuláciou, ktoré sú následne porovnávané aj s teore
tickými predpokladmi. 

• V poslednej kapitole Záver a zhrnutie nájde čitatef zhrnutie výsledkov a taktiež 
možnosti ďalšieho postupu. 
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Kapitola 2 

Ciele práce 

Ciefom práce je oboznámiť sa s procesmi prebiehajúcimi pri zachytávaní častíc do 
elektromagnetických polí a ich následnom chladení. Výsledky práce by mali pom6cť 
so stavbou pripravovanej magnetickej pasce. Menovite zadanými úlohami sú: 

• Studium literatury popisující principy pohybu elektronů a iontů v elektrickém 
a magnetickém poli. 

• Seznámení se s výpočetními metodami PIC pro simuluci pohybů mnoha na
bitých částic. Pochopení limitů simulace a použití metody Monte-Carlo pro 
popis srážek s neutrálním plynem. 

• Úprava výpočetního systému XOOPIC a jeho přizpůsobení k použití ve velmi 
chladném plazmatu. 

• Simulování podmínek v magnetické elektronové pasti. 

• Vyhodnocení získaných výsledků a jejich srovnání s teorií a experimentem. 

• Návrh úpravy magnetické pasti. 
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Kapitola 3 

Teória 

3.1 Penningova pasca 

Zariadenia v ktorých udržiavame uvaznené častice nazývame pasce. V prípade, že 
využívame kombináciu statického elektrického a magnetického pofa hovoríme o Pen
ningovej pasci. Autorstvo sa pripisuje H. Dehmeltovi, ktorý sa inšpiroval Penningo
vým vakuometrom [3, 4]. 

I j : - I ~ j 
I 

ff 

Pl~m.a 

Ground conductor 
Probe 

Obrázok 3.1: Malmberg-Penningova konfigurácia pasce. V strede horizontálnej tru
bice je umiestnená rotačná os súmernosti. 

Penningova pasca udržiava častice v radiálnom smere pomocou magnetického 
pofa. V axiálnom smere používa statické elektrické pole. Toto znemožňuje udržanie 
častíc roznej polarity náboja súčastne, jednoduchá Penningova pasca teda nie je 
vhodná k štúdiu kladne a záporne nabitých častíc zároveň. Konfigurácia podobná 
tej používanej Malmbergom v [3] je znázornená na obrázku 3.1. 

Ďalej v krátkosti popíšeme tento experiment zo 70-tych rokov dvadsiateho sto
ročia. Celé zariadenie bolo umiestnené vo vákuovej komore s tlakom 3 · 10-4 Pa. 
Koncová elektróda bola umiestnená na zápornom potenciáli -100 V, aby mohlo do
chádzať k odrazu elektrónov letiacim od katódy. Stred žhavenej katódy, ktorá slúžila 
ako zdroj elektrónov, sa oproti zemi nachádzal na potenciáli ~ -50 V. Uzemnený 
válec, ktorý tvoril aparatúru mal priemer 10 cm a dlžku 2 m . 

Napúšťanie pasce je ovládané predpatím na vstupnej mriežke. Vypúšťanie sa 
deje pomocu zmeny potenciálu na koncovej elektróde na hodnoty ~ 100 V. Koncová 
elektróda je zároveň aj detekčným zariadením. Ako sa postupne hromadí náboj 
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Kapitola 3. Teória 
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Obrázok 3.2: Cylindrická konfigurácia Penningovej pasce, so systémom cylindric
kých elektród, rozširujúcich možnosti použitia. Systém je rotačne symetrický okolo 
bodkočiarkovanej osi. 

v podobe elektrónov, ktoré prichádzajú na elektródu rastie aj napatie, ktoré na nej 
kvali jej kapacite mažme namerať. Napaťový pulz maže byť ďalej spracovaný. 

Ďalší vývoj Penningovej pasce smeroval k cylindrickým pasciam [5, 6]. Usporiadanie 
z obrázku 3.2 má výhodu vo velkej konfigurovatefnosti. Keďže experimentátor mal 
k dispozícii viacero nezávislých elektród, mohol vytvárať filtre energií, ale aparatú
ra poskytovala aj možnosť častice ovplyvňovať ( delená elektróda maže poslúžiť na 
budenie raznych módov pohybu zachytených častíc). 

Zmenou oproti predchodziemu usporiadaniu bolo citlivejšie detekčné zariadenie, 
ktoré umožňovalo do istej miery sledovať aj rozloženie náboja v pasci, nie len jeho 
celkovú hodnotu. Ďalším vylepšením sa za predpokladu citlivého detektoru stalo 
použitie zdrojov elektrónov, ktoré boli priestorovo rozlíšené, napríklad ako uvádza 
Fajans v [7]. Zariadenia tohto typu sa s úspechom používajú na uskladnenie pozit
rónov. 

3.2 Analytické pozorovania 

3.2.1 Definície a pojmy 

Na obrázku 3.3 je znázornený pohyb nabitej častice v magnetickom poli. 

II 

·<l)_y ,0 B 

L 

Obrázok 3.3: Pohyb nabitej častice v magnetickom poli. Pohyb s všeobecnou rých
losťou a rýchlosťou kolmou na magnetické pole. r L - Larmorov polomer. 

Ak uvažujeme časticu o hmotnosti m náboji q mažme definovať základné veličiny 
popisujúce túto situáciu: 

• Cyklotrónová frekvencia: 

D= qB. 
m 

10 
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Kapitola 3. Teória 

• Larmorov polomer: 
ffiVl_ 

rL = lqlB' (3.2) 

kde B je velkosť intenzity magnetického pofa a Vj_ je velkosť priemetu vektoru 
rýchlosti do roviny kolmej na vektor magnetickej indukcie B. 

3.2.2 Difúzia naprieč magnetickým polom 

V dosledku zrážok elektrónov s ďalšími časticami dochádza k difúzii naprieč mag
netickým pofom. Difúzny koeficient pre tento jav je definovaný ako: 

(3.3) 

kde Ve je frekvencia zrážok s ostatnými časticami a rL je Larmorov polomer. 
Z kinetickej teórie podfa [8] je difúzny koeficient závislý na rýchlosti ako: 

(3.4) 

kde v je rýchlosť O"( v) je účinný prierez zrážky, nb je koncentrácia pozaďového plynu 
zastávajúceho úlohu druhej častice vstupujúcej do zrážky. 

Za predpokladu Maxwelowského rozdelenia častíc a konštantnosti účinného prie
rezu zrážky na energii ( dobre splnené pre energie v okolí 1 e V), je podfa [8] difúzny 
koeficient aproximovatefný: 

(3.5) 

kde ~mvz, je energia termálneho pohybu častice. 

3.2.3 Termalizácia elektrónov 

O termalizácii elektrónov hovoríme v situácii, keď dochádza k prenosu energie medzi 
elektrónmi a ostatnými časticami vyskytujúcimi sa v interakčnom priestore, až do 
rovnovážneho stavu. Sústredíme sa na termalizáciu ( chladenie) elektrónov odohrá
vajúce sa v pasciach, kde sa elektróny elasticky zrážajú s pozaďovým plynom. 

Za nízkych koncentrácií mažme uvažovať zrážky elektrónov s atómami, či mole
kulami, pozaďového plynu za jednorázové rozlíšitefné deje na úrovni jedného elek
trónu a jedného atómu. Uvažujme teda jeden elektrón o hmotnosti m a energii c::, 
ktorý sa zráža s časticami pozaďového plynu o hmotnosti M a energii zodpoveda
júcej ich termálnemu pohybu ~kBT, kde kB je Boltzmanova konštanta a T je ich 
teplota. Ďalej budeme uvažovať, že ohrievanie pozaďového plynu mažme zanedbať 
T = const. V takom prípade pre elektrón s velkou energiou c » ~kBT platí, že 
priemerná energia odovzdaná jednou zrážkou sa dá vyjadriť ako: 

de 

dt 

11 
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Kapitola 3. Teória 

kde Vm ( E) je zrážková frekvencia závislá na energii elektrónu do zrážky vstupujúceho. 
Mažme ju vyjadriť ako: 

(3.7) 

kde <Jm je účinný prierez zrážky a nb je koncentrácia pozaďového plynu. Účinný 
prierez <Jm je taktiež závislí na energii elektrónu, tento údaj je ale tabelovaný [9, 10, 
11]. 

V tomto postupe mažme ďalej pokračovať numerickou integráciou výrazu: 

(3.8) 

a získame čas potrebný k schladeniu elektrónu z počiatočnej energie Ei na požado
vanú energiu EJ· Tento integrál je samozrejme konečný iba pre Ei :::=: EJ > ~kBT. 

V prípade, že nebudeme uvažovať závislosť zrážkovej frekvencie na energii, do
stávame po vyriešení diferenciálnej rovnice 3.6 vzťah: 

(3.9) 

V prípade riešenia rovnice s použitím vztahu 3. 7 pr zrážkovú frekvenciu dostá
vame výsledok: 

kde C je 

C= J&m<Jm M . 

3.2.4 Úbytok elektrónov z pasce 

(3.10) 

(3.11) 

V prípade, že chceme skúmať časový vývoj počtu elektrónov v pasci, je dobré nájsť 
riešenie difúznej rovnice: 

on 2 ot =Di_ \7 n. (3.12) 

V takomto prípade zanedbávame difúziu v axiálnom smere. 
Ak použijeme separáciu premenných v tvare: 

n (r, t) =A (t) ·S (r), (3.13) 

kde A je funkciou času a S funkciou priestoru, mažme prepísať rovnicu 3.12 na tvar: 

(3.14) 

12 



Kapitola 3. Teória 

Rovnica 3.14 má svoju favú stranu závislú iba na čase a pravú závislú iba na 
priestorových premenných, z toho vyplýva , že obe strany sa musia rovnať tej istej 
konštante, ktorú označíme -1/T. Pre funkciu A mažme teda vyriešiť rovnicu: 

dA A 
dt T 

(3.15) 

ktorej riešením je: 
(3.16) 

Rovnica 3.16 ukazuje, že úbytok častíc z pasce je exponenciálny. Potrebujeme 
ešte vypočítať hodnotu T. K tomu potrebujeme vypočítať priestorovú zložku rovnice 
3.14. Tento výpočet je možné nájsť v [12], my si vystačíme s výsledkom, ktorý je 
pre valcové súradnice rovný Besselovej funkcii nultého rádu: 

(3.17) 

Okrajovou podmienkou pre koncentráciu je podmienka n(r0 ) = O, kde r0 je 
polomer pasce. Toto je možné splniť využitím prvého koreňa funkcie J0 , ktorý je 
~ 2, 4, čomu zodpovedá: 

0,208 · r5 
T=----

DJ_ 
(3.18) 

Elektróny v našej pasce by mali teda ubývať ako: 

-~ N = Noe o,2os-ro . (3.19) 

Dosiaf sme považovali D J_ za konštantu. Tento predpoklad je splnený pre nízke 
tlaky pozaďového plynu a malé časy vývoja, kedy elektróny neprekonajú dostato
čný počet zrážok aby došlo k pozorovatefnému zníženiu ich difúznej konštanty D J_. 

V kapitole 6.3 uvedieme prípad kedy vzťah 3.19 neplatí. Preto zavádzame obdobu 
vzťahu 3.19, ktorý berie do úvahy pokles difúznej konštanty podl'a rovnice 3.5 a 
v prvom priblížení má tvar: 

I __ 3_t -DJ_(c3!2) 
N = Noe o,416·r6 ' (3.20) 

kde N' a N 0 majú podobný význam ako N a N 0 z rovnice 3.19 avšak N
1 

sa od N líši 
o multiplikatívnu konštantu vzniklú pri riešení diferenciálnej rovnice 3.12 uvažujúcej 
závislosť D J_ aj na časovej zložke, c predstavuje energiu z rovnice 3.9. 

3.3 Particle In Cell 

Často používaným postupom v modelovaní fyziky plazmy je Particle In Cell ( ďalej 
PIC). Ide o časticový prístup modelovania, ktorý zohl'adňuje vzájomné interakcie na
bitých častíc prostredníctvom pol'a elektrického potenciálu, nie priamou interakciou 
medzi jednotlivými časticami. 
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Ako už samotný názov naznačuje, celý model sa odohráva v oblasti, ktorá je 
pomyslenou sieťou rozdelená na bunky. Uzly siete zastávajú v modely významnú 
rolu, pretože za ich pomoci prevádzame spojitý fyzikálny priestor elektrického pofa 
a náboja na priestor diskrétny, zároveň ale neovplyvňujú spojitý priestor polóh a 
rýchlostí, jednotlivých častíc modelu. Týmto postupom možme fahko oddeliť čas
ticovú stránku modelu od globálnych premenných, akými sú napríklad elektrické a 
magnetické pole, ktoré model zahfňa. 

3.3.1 Algoritmus 

Na obrázku 3.4 móžeme vidieť vývojový diagram PIC algoritmu. V jednotlivých 
jeho krokoch prechádzame od spojitého prostredia do prostredia diskrétnej siete a 
spať. Počas jedného časového kroku potrebujeme riešiť dvojcu fyzikálnych rovníc. 
Prvou z nich je Poissonova rovnica: 

p 
fl<p = - - , 

Eo 
(3.21) 

kde p je známa hustota elektrického náboja, Eo je permitivita vákua a <p je neznámy 
potenciál elektrického pofa. 

Druhou rovnicou je Newton-Lorentzova rovnica pre pohyb nabitej častice v elek
tromagnetickom poli: 

(3.22) 

kde q je náboj a v rýchlosť danej častice, E je intenzita elektrického pofa a iJ je 
intenzita magnetického pofa v danom bode. 

Zvyšné častí algoritmu predstavujú prechod (synchronizáciu) medzi prostredia
mi. 

V každom časovom kroku PIC algoritmu vykonávame nasledujúce operácie: 

1. Z známeho rozloženia častíc vypočítame hustotu náboja p v celej oblasti. 

2. Pomocou Poissonovej rovnice vypočítame elektrický potenciál <p na jednotli
vých uzloch siete. 

3. Pomocou vzťahu: 
E = -V<p, (3.23) 

a interpolácie z uzlových bodov určíme hodnotu elektrickej intenzity v mieste 
každej častice. 

4. Pomocou Newton-Lorentzovej rovnice 3.22 určíme silu pósobiacu na každú 
časticu 

5. Za použitia sily z predchodzieho bodu a pohybových rovníc posunieme každú 
časticu do nového bodu, zodpovedajúcemu pohybu častice v danom konštant
nom poli pre čas flt. 
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t + .6.t 

No 

Obrázok 3.4: Vývojový diagram Particle In Cell algoritmu. S - Štart, E - Koniec 
simulácie. 

6. Kontrola okrajových podmienok, prípadne zdrojov nových častíc. 

7. Zahrnutie zrážok, v prípadne zrážok ionizujúcich aj vznik nových častíc. 

3.3.2 Prechod do diskrétneho priestoru 

Výpočet prebieha v násobkoch .6.t, kde platnosť jednotlivých veličín može byť fázovo 
posunutá. Na tejto skutočnosti je založená metóda Leapforg, kde priestor častíc je 
časovo posunutý o .6.t/2, platnosť jednotlivých veličín je znázornená na obrázku 3.6. 

Za predpokladu, že ~: budeme považovať za rýchlosť v, možme rovnicu (3.22) 
prepísať do tvaru: 

(3.24) 

(3.25) 

Túto sústavu riešime pre všetky častice v modeli, pričom može ísť o iný druh 
častíc. Druhy častíc odlišujeme ale len na základe ich hmotnosti m a náboja q. 

Pri mapovaní náboja z jednotlivých častíc na uzly siete používame interpoláciu. 
Používanými sú interpolácia na najbližší uzlový bod, lineárna interpolácia, prípadne 
interpolácie vyšších rádov. V tabulke 3.1 je uvedený príklad lineárnej interpolácie 
náboja q z obrázku. 3.5. Algoritmus uvedený v tabulke 3.1 opakujeme pre všetky 
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Obrázok 3.5: Sieť a jej parametre v algoritme PIC. 
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Obrázok 3.6: Časový vývoj v Leapfrog algoritme. 
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Tabulka 3.1: Lineárna interpolácia náboja vyplývajúca z obrázku 3.5. 

Qj,k q(l - Wj)(l - Wk) 

QJ+l,k qwJ(l - wk) 
Qj,k+l q(l - Wj)Wk 
Qj+l,k+l qWjWk 

častice v modeli. Nakoniec máme vo všetkých Qj,k nasčítanú hodnotu náboja v ich 
okolí. Hustotu náboja na sieti určíme pomocou vzťahu: 

Qj,k 
PJ,k= V' j,k 

kde Vj,k je objem bunky centrovanej okolo uzlového boduj, k. 

3.3.3 Poissonova rovnica 

Poissonova rovnica 3.21 prechádza v kartézskych súradniciach na: 

(3.26) 

(3.27) 

Avšak preto, že sa pohybujeme v diskrétnom pristore, ktorý je znázornený na Obr. 
3.5 potrebujeme miesto súradníc (x 1 , x2 ) indexy (j, k) medzi ktorými platí: 

(3.28) 

(3.29) 

kde h1 , h2 sú dlžky jednotlivých strán jednej bunky siete. Za použitia rovníc 3.28, 
3.29 prechádza rovnica 3.27 na: 

PJ,k 
co 

(3.30) 

Rovnica 3.30 predstavuje Poissonovu rovnicu v kartézskom diskrétnom priestore 
s ktorou pracuje vačšina numerických iteratívnych sposobov riešenia DADI [13]. 

Iným možným postupom je postup podfa [14]. Ideo priamu metódu. Táto metóda 
pracuje na princípe invertovania matice A, ktorá je maticovým zápisom rovnice 3.30. 

Metóda používa pri práci jednorozmerný index uzlu siete miesto dvojce (j, k), a 
preto ak zavedieme: 

i= j + Kk, (3.31) 

kde K je počet uzlov siete v smere j a položíme h12 = hi/h2 , možme rovnicu 3.27 
písať ako: 

(3.32) 
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alebo skrátene: 
A _, p 

&<p = --. (3.33) 
Eo 

Matica A je však maticou s (j · k )2 prvkami. Takáto matica je už pri malých 
sieťach neuložitefná v dnešných pamatiach počítačov. Výhodou ale je, že na každom 
jej riadku i (podfa 3.31) je maximálne 5 nenulových elementov. Ide teda o riedku 
maticu. Po jej invertovaní za vzniku matice A - 1 , je možné dalšiu hodnotu potenciálu 
<p pre známu hodnotu p vypočítať maticovým násobením: 

11.-l ( p) - _, & . -- - <p. 
Eo 

(3.34) 

Efektívny sposob uloženia, invertovania a počítania s touto maticou za pomoci 
knižnice UMFPACK je uvedený v [15]. 

Výhodou tejto metódy je, že odpadá potreba iterovania vo výpočte Poissonovej 
pri každom kroku výpočtu rovnice na úkor jednorázového výpočtu matice A na 
začiatku simulácie. 

3.3.4 Monte-Carlo Collision 

V prípade Monte-Carlo Collisions (ďalej MCC) ideo snahu modelovať zrážkové pro
cesy pravdepodobnostným prístupom. Zrážky nabitých častíc vystupujúcich v mo
deli s neutrálnymi časticami boli po prvý krát použité v PIC algoritme Boswell- om 
[16]. Pravdepodobnosť zrážky nabitej častice s neutrálnou časticou možme vyjadriť 
rovni co u: 

P = 1 - exp(-nb(f) at(1:) v6.t), (3.35) 

kde nb ( f) je hustota neutrálneho plynu, v rýchlosť nárazu, E je kinetická energia 
vstupujúca do nárazu a 6.t je časový krok simulácie. O"t je celkový účinný prierez 
zahrňujúci všetky procesy, teda O"t (1:) = L::j a1 (1:). 

Tento prístup ale zanedbáva možnosť, že častica i sa zúčastní viacerých zrážko
vých procesov v jednom časovom kroku 6.t. V prípade elastickej zrážky je pravdepo
dobnosť, že častica sa zúčastní k zrážok pk. V takomto prípade možme odhadnúť, 
že za jeden časový krok 6.t stratíme v modeli R zrážok: 

00 p2 
Ri ~ '"°' pk = --. 
~ l-P 

(3.36) 
k = 2 

Z tohto poznatku možme hneď vyvodiť podmienku pre opodstatnenosť MMC 
algoritmu a to: 

max(nb (f) O"t (1:) v6.t) « 1. (3.37) 

Tento sposob modelovania zrážkových procesov sa ale v praxi nepoužíva. Naj
ma kvoli svojej výpočetnej náročnosti (výpočet odmocniny z energie kvoli získaniu 
rýchlosti, problémy s energetickou závislosťou at)· 
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Iným spasobom ako získať pravdepodobnosť zrážky je technika nazývaná Null 
Collision M ethod [17]. Táto metóda rieši práve vyššie spomenuté problémy, naj
ma nutnosť testovať každú časticu na možnosť zrážky. Ak definujeme maximálnu 
frekvenciu zrážok v priestore a v energiách: 

Vmax = max(nb (x)) · max(O"t (c) v), 

mažme vyjadriť pravdepodobnosť zrážky: 

P = 1 - exp(-vmax 6t), 

(3.38) 

(3.39) 

ktorá nezávisí ani na pozícii ani na energii danej častice. Ďalej to znamená, že mažme 
náhodne vybrať I = PN častíc z N všetkých častíc a model zrážky realizovať len 
na nich. Typ zrážky je vybraný ďalším náhodným číslom. 

Táto metóda zaručuje, že výraz 

V (O"t (c) + O"null (c)), (3.40) 

je konštantný skrz celý rýchlostný priestor. Umelo pridaný výraz O"null, ktorý túto 
podmienku zaručuje je zároveň aj názvom tejto metódy. 

3.3.5 Podmienky stability 

V tejto stati uvedieme základné podmienky pre použitie PIC modelu. Pri ich ne
dodržiavaní maže fahko dojsť k nepresným, prípadne nefyzikálnym výsledkom. Ty
pickým dasledkom je problém nefyzikálneho ohrevu. Parametre by malí splňovať: 

• 06t < 1 

Časový krok 6t musí byť riadený plazmovou frekvenciou O. V prípade, že 
sú v systéme razne častice, mal by byť prispasobený časticiam s najvačšou 
frekvenciou. V prípade, že používame magnetické polia, rovnaký predpoklad 
platí aj pre elektrónovú cyklotrónovú frekvenciu. Podfa [18, 19] je v praxi 
použitefná hodnota 06t :S 0.2. 

• v6t :S h 

Častice by nemalí počas jedného časového kroku 6t prejsť vzdialenosť vačšiu 
ako velkosť jednej bunky, teda v6t:::; h. Táto požiadavka je priamym dosled
kom pasobenia konštantnej sily počas jedného kroku. 

• >..n > h 

Velkosť buniek v modeli je taktiež riadená Debayovou dížkou, aby sme pre
došli tieneniu elektrického pofa An > h. Elektrická interakcia medzi časticami 
v jednej bunke je už zo samotného princípu modelu zanedbávaná. 

• Ne» 1 

Počet častíc v jednej bunke siete by mal byť dostatočne velký. Táto požiadavka 
je zapríčinený vznikom šumu pri malých počtoch častíc. Štatistický šum je 
úmerný počtu častíc ako N; 112

, podfa [20] je vhodné používať Ne 2 50 častíc 
na jednu bunku. 
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3.3.6 Možnosti urýchlenia 

Správna implementácia PIC algoritmu má asymptotickú zložitosť ~ N ln(N), kde N 
je celkový počet častíc. Ak chceme dodržať podmienky uvedené v predchádzajúcej 
stati, dostávame sa k modelom, ktorých výpočty možu trvať mesiace. U niektorých 
modelov može byť dostatočným urýchlením paralelizácia, my sa ale skor pozrieme 
na sposoby urýchlenia úpravami algoritmu. 

Základným požiadavkom pre rýchly výpočet je správne určenie parametrov mo
delu, tak aby ešte model bol stabilný a nezaťažený numerickými fiuktuáciami. Da
lšími používanými technikami sú: 

• Použitie adaptabilnej siete. V prípade, že v niektorej časti skúmanej oblasti je 
malý spád potenciálu, je vhodné tu použiť redšiu sieť ako v miestach s velkým 
spádom. 

• V prípade hfadania stacionárneho riešenia, používať počiatočné rozloženie čas
tíc vo fázovom priestore čo najpodobnejšie očakávanému. Takto možme ušetriť 
čas potrebný na relaxáciu modelu. 

• Ak nepoznáme rozloženie častíc, relaxácia modelu sa dá realizovať aj použitím 
superčastíc. Na začiatku simulácie vytvoríme zhluk častíc obsahujúci viac ele
mentárnych častíc, ktorému priradíme správnu hmotnosť a náboj. Po ustálení 
tieto superčastice rozložíme na povodné s zodpovedajúcou energiou, hmotno
sťou a nábojom tak aby platili zákony zachovania. 

Tento sposob nemusí byť obmedzený na počiatočnú časť výpočtu. 

• Vynechávanie cyklov pre ťažké častice, najme pri použití ión elektrónových 
modelov. Vzhfadom na to, že ióny sú kvoli svojej vačšej hmotnosti pomalšie ako 
elektróny, je možné pre nich používať iný časový krok. Táto technika prináša 
rozne urýchlenie v závislosti na pomere častíc, pre kvazineutrálnu plazmu može 
byť toto urýchlenie typicky takmer dvojnásobné. 

• Vyhladzovanie potenciálu vypočítaného Poissonovou rovnicou znižuje nume
rický šum v modeli, preto je možné používať menší počet častíc. 

• Používanie adaptabilného časového kroku. Použitie velkého časového kroku 
s podmienkou, ak častice prejde trajektóriu vačšiu ako jedna bunka siete, čas
tica sa vracia na svoje povodné miesto vo fázovom priestore a prejde časovým 
vývojom s polovičným krokom [21]. 

Na záver poznámka k paralelným modelom. Výpočty majúce relatívne malé po
čty častíc a velký počet cyklov nie je vhodné paralelizovať, kvoli spozdeniu vznika
júcemu pri výpočte Poissonovej rovnice. 
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Počítačový model 

Počítačový model sme sa pokúsili zostrojiť tak, aby čo najvernejšie vystihoval expe
rimentálne podmienky. Aparatúra bola v priebehu mernia upravovaná v závislosti na 
výsledku simulácie i experimentu. V tejto práci sú uvádzané iba výsledky z posled
nej vývojovej iterácie, kde sú model a pasca konštruované rovnako, teda je možné 
priame porovnanie. 

Na obrázku 4.1 je uvedený schematický náčrt aparatúry. Znázornená sieť je v sku
točnosti 2 krát hustejšia. Rozmery a usporiadanie tejto pasce sú podobné tomu na 
obrázku 5.2, ktoré bolo používané v reáli. 

Pozaďovým plynom v simuláciách bol molekulárny dusík, model nezohfadňoval 
nepružné zrážky. Použitím dusíka sme sa chceli priblížiť experimentálnej aparatúre, 
kde sme používali taktiež dusík. 

Simulácie boli realizované v prostredí programu XOOPIC [22]. Vzhfadom na ma
lé rýchlosti elektrónov, boli modely realizované bez relativistických korekcií. Z metód 
urýchlenia uvedených v kapitole 3.3.6 boli používané najma superčastice, teda zhlu
ky častíc vystupujúce v simulácii ako jedna jednotka. 

Pre ďalšie urýchlenie modelu boli používané iba podstatné výseky z aparatúry 
na obrázku 4.1. Pri simulácii napúšťania pasce bola použitá iba napúšťacia časť 
a zachytávacia časť konfigurácie. Následne, pri chladení elektrónov bola v modeli 
využívaná iba časť, kde boli elektróny zachytené. 

4.1 N apúšťanie 

Ďalším problémom po zvládnutí techniky výroby elektrónového zvazku je prirodzene 
problém ako zaistiť plnenie pasce týmto zvazkom. N aviac sa táto úloha stáva ná
ročnejšou, ak od takéhoto napúšťania požadujeme čo najvačší celkový zachytitefný 
náboj. 

Napúšťaniu elektrónov do pasce v konfigurácii tu predstavenej, predchádzal po
kus o napúšťanie v konfigurácii, kde bola časť vytvárajúca elektróny umiestnená 
mimo centrálnu oblasť. Preto bolo nutné používať elektrónovú optiku a násled
ne elektróny vstrefovať do priestoru pasce. Toto riešenie sa ale rýchlo ukázalo ako 
experimentálne obtiažne realizovatefné, a preto sa ďalšie experimenty odohrávali celé 
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Obrázok 4.1: Náčrt výpočetnej site a rozloženie elektród používaných v modeli. 
Výpočty prebiehali v válcových súradniciach, os j je rotačnou osou symetrie modelu. 

v homogénnom magnetickom poli. 
Magnetické pole na ose permanentného magnetu, ktorý bol k dispozícii sa uká

zalo byť konštantné (v rozmedzí 15 %, merané hallovou sondou), a preto sme sa 
v simulácii obmedzili na homogénne magnetické pole. Meraním v prvých experi
mentoch sa podarilo zistiť, že prúd, ktorý sa dostane pri otvorenej pasci z katódy 
na detektor je v rádoch 100 nA, až 1 µA v závislosti na predpatí katódy a napatia 
na detektore. Preto je vo všetkých simuláciách používaný prúd 700 nA. 

Zdroj elektrónov v modeli je realizovaný pomocou oblasti, v ktorej dochádza 
k tvorbe elektrónov, tak aby celkový počet vytvorených elektrónov za jednotku času 
zodpovedal hore uvedenému prúdu. Energiu elektrónov vyletujúcich z tejto oblasti 
je možné vyjadriť pomocou dvoch zložiek. Prvou zložkou hola termálna energia 
rovnomerne rozložená do všetkých smerov. Druhou zložkou hola energia driftová, 
ktorou sme sa pokúsili refiektovať existenciu záporného potenciálu na katóde. 

Potenciál na napúšťacej elektróde nebol menený skokovo, aby sme sa priblížili 
reálnej situácii. Priebeh a dlžky hrán sú znázornené na obrázku 6.1. 

4.1.1 Priame napúšťanie 

Prvým pokusom o zachytenie elektrónov v pasci bol pokus, kecly sme sa snažili 
zachytiť elektróny, ktoré sa v priestore pasce nachádzali v prúde elektrónov letiacich 
z katódy na detektor. 

Pri priamom napúšťaní sa v modeli odohrávali nasledujúce deje: 

• Štart simulácie s nulovým potenciálom na zrkadlách. Beh simulácie kým sa 
neustáli rovnovážny stav, t.j. kým nebude počet elektrónov v pasci za jednotku 
času konštantný. 

22 



L 

Kapitola 4. Počítačový model 

24 
1 

~20 
,........, 

0.5 ';' 
(/) 

·r-1 E 
.µ 

"' o (/) o . 
o 16 ,.., 
c 
.o 
o >-O. 5 "O 
o 
~12 

"O - 1 > ro 
I-
Cl.. -2 -1 o 1 2 
ro 8 
.µ z [cm] 
o 
.µ 
(/) t = o µs 
:i 

4 ::r:: 

o 
o 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 

Vz [106 m s- 1 ] 

Obrázok 4.2: Rýchlosti a rozloženie elektrónov v fázovom priestore v pasci hneď 
po uzavretí priamym sposobom. Tlak pozaďového plynu Pb = 5 · 10-3 Pa, energia 
elektrónov získaná urýchlením je 2 e V. 

• Zmena potenciálu na oboch zrkadlách na zatvárací potenciál. 

• Beh simulácie kým z pasce nevyletia častice energetickejšie ako je jej bariéra. 
Tento krok može byť simulovaný bez zdroja elektrónov. 

Predpoklad takéhoto napúšťania bol, že v pasci ostane vačšina častíc letiacich zo 
zdroja na detektor. Fázový diagram takéhoto deja je znázornený na obrázku 4.2. Na 
začiatku tohto deja pozostáva fázový diagram z usečky častíc s konštantnou energiou 
rozložených pozdlž pasce. 

Žiaden z vstupujúcich elektrónov nemá energiu vačšiu ako je energia potrebná na 
prekonanie bariéry vytvorenej pascou. Avšak pri zmene potenciálu na elektródach 
sa elektróny, ktoré sa nachádzajú v jej blízkosti ocitnú na vyššom potenciáli bez 
toho, aby sa im znížila kinetická energia, preto sa nám podarí vytvoriť častice ktoré 
aj napriek tomu, že sa geometricky nachádzajú v uzavretej pasci, majú energiu 
dostatočnú na to, aby pascu opustili. 

Na obrázku 4.3, je znázornená účinnosť takéhoto sposobu napúšťania v závislosti 
na tlaku pozaďového plynu a energii elektrónov. Účinnosťou budeme v našom prí
pade rozumieť velkosť náboja, ktorý sa nám v pasci podarí udržať, prípadne velkosť 
koncentrácie, ktorú sa v pasci podarí dosiahnuť. 
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Obrázok 4.3: Porovnanie náboja udržaného v pasci pri napúšťaní priamym spóso
bom v závislosti na tlaku pozaďového plynu a energii vstrefovaných častíc. Pre po
rovnanie je uvedená účinnosť plnenia o zrkadlo pri dlžke otvorenia pasce 150 ns. Na 
vertikálnej osi Ne značí celkový počet elektrónov ktoré sa podarilo zachytiť. Účin
nosť napúšťania spósobom o zrkadlo rastie s energiou častíc. Pri malých energiách 
je zlepšenie dvojnásobné, pri najvyššej skúmanej energii je zlepšenie až 8-násobné. 
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4.1.2 Napúšťanie o zrkadlo 

Z obrázku 4.2 je patrné, že fázový priestor je vyplnený časticami značne nehomogén
ne. Ďalším logickým krokom je pokúsiť sa vyplniť fázový priestor efektívnejšie, čo 
povedie k zachyteniu vačšieho počtu častíc. Pri napúšťaní o zrkadlo sa odohrávajú 
tieto deje: 

• Simulácia sa začína s oboma zrkadlami zatvorenými. 

• Zdroj elektrónov je spustený a po definovanej <lobe napúšťania je potenciál na 
napúšťacom zrkadle privedený z zatvoreného stavu do stavu otvoreného, pri 
zatvorenom vypúšťacom zrkadle, začína plnenie. 

• Po uplynutí času určenom na napúšťanie pasce je napúšťacie zrkadlo privedené 
z otváracieho potenciálu na potenciál zatvárací. 

• Opať potrebujeme systém zrelaxovať do stavu, keď z pasce uniknú častice 
majúce energiu vačšiu ako je velkosť bariéry pasce. 

Na obrázkoch 4.4 až 4.7 je možné sledovať časový vývoj rýchlosti elektrónov 
v pasci od samotného uzatvorenia pasce. V dosledku zrážok s pozaďovým plynom 
pokojovej teploty, dochádza k znižovaniu rýchlosti častíc a difúzii k stenám, ako aj 
k stlačovaniu častíc v axiálnom smere v dosledku prítomnosti elektrického pofa. 

Účinnosť tohto sposobu napúšťania je znázornená na obrázku 6.3 v kapitole 6.2. 
Maximum v danom grafe je sposobené zachytením elektrónov, ktoré sú menej ener
getické kvoli spomaleniu v dosledku poklesu bariéry vytvorenej napúšťacím zrkad
lom. Tento efekt sa so zvyšujúcim pomerom energie elektrónov k potenciálu bariéry 
znižuje. 

Výhodou modelu PIC je aj to, že máme v každom časovom kroku prístup k elek
trickému potenciálu v systéme. Jeden elektrický potenciál vytvorený iba časticami 
nachádzajúcimi sa vo vofnom pristore je znázornený na obrázku 4.8. Rozloženie 
elektrónov je prevzaté z obrázku 4. 7. Z tohto obrázku je patrné, že takto rozložené 
elektróny nevytvárajú elektrické pole, ktorým by mohli ovplyvňovať pole elektród, 
inak by sa ich nepodarilo udržať. Obrázok 4.8 slúži k vytvoreniu predstavy ako 
by mohlo vyzerať pasca, v ktorej by elektróny boli udržiavané iným ako elektric
kým pofom. Keďže takto rozložené elektróny vytvárajú potenciálové minimum, ide 
v podstate o pascu schopnú udržať malé množstvo kladne nabitých častíc. 

4.2 Vypúšťanie 

Pri vypúšťaní elektrónov sme sa snažili získať kvantitatívny pohfad, ako bude vyze
rať vypúšťanie ktoré by mohlo byť neskor meratefné prúdovým detektorom, prípadne 
zistiť vlastnosti, ktoré by boli z takéhoto pulzu pozorovatefné. Na obrázku 4.9 je vý
sledný pulz elektrónov zachytitefný na detektore pri usporiadaní z obrázku 4.1. Ako 
zdroje elektrónov, ktoré majú byť vypustené boli použité elektróny zodpovedajúce 
rozloženi u v prípadoch z obrázkov 4.5 a 4. 7. 
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Obrázok 4.4: Rýchlosti a rozloženie elektrónov v fázovom priestore v pasci hneď po 
uzavretí pri napúšťaní o zrkadlo. Elektróda umožňujúca napúšťanie bola otvorená 
1 µs. Tlak pozaďového plynu Pb= 5 .10-3 Pa, energia elektrónov získaná urýchlením 
je 2eV. 
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Obrázok 4.5: Rýchlosti a rozloženie elektrónov v fázovom priestore v pasci 20 µs 
po uzavretí pri napúšťaní o zrkadlo. V porovnaní s predchádzajúcim obrázkom 4.4 
je pozorovatefné znatefne zlepšenie vyplnenie fázového priestoru časticami. Toto je 
zapríčinené interakciou s elektrickým pofom a zrážkami s pozaďovým plynom. 
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Obrázok 4.6: Rýchlosti a rozloženie elektrónov v fázovom priestore v pasci 120 µs 
po uzavretí pri napúšťaní o zrkadlo. 
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Obrázok 4. 7: Rýchlosti a rozloženie elektrónov v fázovom priestore v pasci 620 µs po 
uzavretí pri napúšťaní o zrkadlo. Na tomto obrázku je patrné stlačenie elektrónov 
elektrickým poťom elektród v dosledku straty ich energie. Je možné konštatovať, 
že došlo k prenosu energie elektrónov, ktorá im bola udelená za účelom napustenia 
pasce, na častice pozaďového plynu ako aj do energie vo forme rýchlosti v smere 
kolmom na magnetické pole. 
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Obrázok 4.8: Rez elektrickým potenciálom vytvorený elektrónmi z obrázku 4. 7 
v priestore, prechádzajúci osou symetrie. Takéto usporiadanie je použitefné ako pas
ca. 
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Obrázok 4.9: Priebeh prúdu pozorovatefného na detektore z Obr. 4.1 pri vypustení 
rozne energetických elektrónov. Čas O v grafe zodpovedá času v ktorom je na vypú
šťacej elektróde potenciál O V a teda elektróda je úplne otvorená. Obsah pasce pred 
vypustením zodpovedá situácii z obrázku 4. 7 pre krivku 620 µs a obrázku 4.5 pre 
krivky 20 µs. 
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Na obrázku 4.9 je patrné že je možné z daných charakteristík rozlíšiť energiu 
elektrónov. V prípade umiestnenia detektoru do slabšieho magnetického poťa by 
bolo možné skonštruovať energetický analyzátor elektrónov [23]. 

4.3 Chladenie 

Na obrázku 4.10 je uvedený priebeh energie elektrónov závislosti na čase udržania 
v pasci a počiatočnej energii elektrónov získaný simuláciou. Na danom obrázku je 
taktiež znázornená teoretická závislosť pre dané parametre z vzťahu 3.9. 

Počiatočná energia častíc na obrázku 4.10 nezodpovedá energii, ktorá je uvedená 
v legende, pretože ide o energiu častíc vyletujúcich zo zdroja elektrónov. Obrázok 
4.10 začína v momente uzatvorenia pasce. Teoretické krivky začínajú ale v tomto 
bode, z toho plynie malý časový posun medzi závislosťami. 

Simulácia v programe neuvažuje chladenie plynom o nenulovej teplote, t.j. čas
tice by malí podliehať chladeniu počas celej doby existencie v modeli. V našich 
podmienkach to výsledky významne neovplyvní. 
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Obrázok 4.10: Termalizácia elektrónov. Porovnanie simulácie s teóriou. Body zná
zorňujú kinetickú energiu elektrónov v simulácii. Čas O zodpovedá zatvoreniu pas
ce pri napúšťaní o zrkadlo. Uvádzané rýchlosti elektrónov zodpovedajú energiám 
urýchlenia elektrickým pofom. Krivky E 1 až E 3 zodpovedajú rovnici 3.19 pre rov
naké počiatočné parametre. Tlak pozaďového plynu Pb = 5 · 10-3 Pa, B = 30 mT. 
Elektrón za týchto podmienok prekonáva 50 zrážok za 1 ms. 

33 



Kapitola 5 

Experiment 

5.1 Aparatúra 

Celý experiment sa odohráva v vákuovej aparatúre znázornenej na obrázku 5.1, 
presnejšie v komore C. Aparatúra je čerpaná pomocou turbomolekulárnej vývevy 
TMU 071 (T) s čerpacou rýchlosťou 601 · s- 1 , pre ktorú zabezpečuje potrebné pri
márne vákuum membránová výveva M. Hlavnú komoru je možné čerpať aj priamo 
membránovou vývevou pomocou odbočky. 

Meranie vákua zabezpečuje vakuometer s chladnou katódou G a pomocné py
ranyho vakuometre, ktoré na obr. 5.1 nie su uvedené. Tlak v aparatúre je možné 
regulovať pomocou ihlového ventilu I, ktorý je napojený pomocou redukčného venti
lu na tlakovú fl'ašu obsahujúcu dusík. Medzný tlak aparatúry je 1.10-4 Pa. Aparatúra 
nie je vypekaná, pozaďový plyn taktiež nie je nijak upravovaný. 

5.2 Pasca 

V vákuovej komore C z obrázku 5.1 sa nachádza samotná pasca spolu so zdrojom 
a detektrom elektrónov. Jej približné rozmery sú uvedené na obrázku 5.2. Tento 
obrázok je rezom obsahujúcim os pasce, okolo ktorej je rotačne symetrická. 

Experimentálny priestor je uzavretý nerezovým obalom, ktorý tvorí okolitú ekvi
potenciálu. Táto je počas experimentu udržiavaná na nulovom potenciáli. To zname
ná, že voči tejto elektróde meriame potenciály. Na favej strane ďalej vidíme kónickú 
trysku elektrónového dela, ktorá je taktiež pripojená na nulový potenciál. 

Ďalej sa v aparatúre nachádzajú dve totožné osovo rotačne symetrické elektro
statické zrkadlá. Zrkadlo bližšie k elektrónovému delu budeme nazývať napúšťacím, 
zrkadlo v blízkosti detektoru vypúšťacím. 

Detektor, v pravej časti aparatúry, pozostáva z kolektoru, ktorý je umiestnený 
kolmo na os, a tienenia, ktoré je rotačne symetrické. To má za úlohu minimalizovať 
kapacitnú vazbu medzi vypúšťacou elektródou a samotným kolektorom. Tienenie je 
na potenciáli vakuovej aparatúry. 

Celé zariadenie z obrázku 5.2 je umiestnené vo valcovom permanentnom magne
te. Magnetické pole tohto magnetu je v priesore pasce možné považovať za homo-
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T M 

Obrázok 5.1: Schéma vákuovej aparatúry. C - vakuová komora, G - vakuometer 
s chladnou katódou, I - ihlový ventil, M - membránová výveva, T - turbomolekulárna 
výveva. Ďalej sú na náčrte zachytené ventily používané pri čerpaní aparatúry. 
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Obrázok 5.2: Približné rozmery reálnej pasce používanej pri meraní (rozmery sú 
uvádzané v milimetroch), os je znázornená bodkočiarkovane. Rozmery odpovedajú 
rozmerom používaným pri simulácii. A - napúšťacia, B - vypúšťacia elektróda. 

génne, bolo merané hallovou sondou, zvlnenie nepresiahlo 15% a jeho hodnota hola 
~ 30mT. 

5.3 Zdroj elektrónov 

Ako zdroj elektrónov hola používaná žhavená katóda. Katóda hola vyrobená z tó
riovaného wolfrámového drotu priemeru 150 µm. Uchytenie bolo realizované bodo
vaním na dvojcu nerezových držiakov priemeru 1 mm, od seba vzdialených 8 mm. 
Katóda mala dlžku zhruba 15 mm vďaka dvom závitom. 

Žhaviaci prúd Iz a napatie Uz mali hodnotu 2, 7 A a 2,8 V. Katódu je možné 
posunúť na potenciál uk (viď. obr. 5.3), a to tak, že potenciál uk je najnižším 
potenciálom. Orientačné hodnoty emisného prúdu v závislosti na predpatí katódy 
sú uvedené v tabul'ke 5.1. Viac o používaní žhavených katód ako zdroj elektrónov 
v [24, 25]. 
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Obrázok 5.3: Pripojenie žhavenia a predpatia na katódu K. 

Tabulka 5.1: Emisný prúd katódy v závislosti na predpatí Uk. Emisný prúd bol 
meraný ako prúd vychádzajúci z trysky na zrkadlá, ekvipotenciálu a detektor. Za 
účelom tohto merania boli elektródy spojené. 

N apatie UP [V] o 10 20 30 
Emisný prúd Ie [µA] « 1 23 58 110 

5.4 Elektródy 

Elektródy boli zhotovené z nerezovej oceli. Potenciály na elektródach boli udržia
vané pomocou nerezového drotu pripojeného k vákuovým priechodkám. Izolácia na 
vákuovej strane sa odohrávala buď pomocou keramík alebo teflonovou bužírkou. 
Spoje boli realizované bodovaním, prípadne mechanickými spojkami. 

Elektródy udržiavané nulovom potenciáli boli na strane atmosféry spojené a ve
dené na zemniaci bod. Elektródy na ktorých bol určitý fixný potenciál boli pomocou 
nízkofrekvenčného filtra (realizovaný odporom ~ 100 n, elektrolytickým kondenzá
torom ~ 100 µF a keramickým kondenzátorom ~ 100 nF) pripojené na zdroj daného 
napatia. 

Na elektródach určených na otváranie a zatváranie pasce bolo potrebné meniť 
potenciál v presne definovaných časových intervaloch a na presne definované hod
noty, pretože snímané hodnoty z detektora boli priemerované. 

K generácii v čase presne zvolených pulzov bol použitý čítač National Instru
ments NI USB-6215, programovatefný počítačom. Jeho výstup je v TTL logike, 
preto je na úpravu úrovne signálu použité zapojenie z obrázku 5.4. Ideo doporuče
né zapojenie. Podfa dokumentácie obodu 4052D je oneskorenie vstupu voči výstupu 
pri zmene adresy ~ 30 ns a jeho prechodový odpor je ~ 100 D. Nameraný priebeh 
signálu na elektróde je znázornený na obrázku 6.1 v kapitole 6. Experiment pou
žíval rovnaké budenie oboch spínaných elektród, oneskorenia teda nepredstavovali 
problém. Samotná kapacita jednej elektródy aj s prívodnými vodičmi a vákuovou 
priechodkou je zhruba ~ 30 pF a s prechodovým odporom obvodu priamo vytára 
filter. 
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Obrázok 5.4: Elektronika používaná k zmene potenciálu na elektródach. Výstupný 
filter R2, C2 je volitefný (používané hodnoty C2 = 10 pF, R2 = 100 D). Cl znázo
rňuje filtračný kondenzátor pre prepínané napatie. Integrovaný obvod je analogový 
dvojkanálový CMOS multiplex (typ 4052D) 1 z 4, pričom je využívaný iba jeden 
kanál. Signál OPEN v TTL logike vyberá medzi zemou a napatím VCLOSE na 
výstupe EL. 

5.5 Detekcia 

Na detekciu náboja boli použité dve rozne techniky. Prvá technika využíva vzťah 
medzi nábojom a napatím na známej kapacite: 

C= dq 
du' 

(5.1) 

kde C je známa kapacita kondenzátoru, q je náboj tečúci do kondenzátoru a u je 
napatie na kondenzátore. N ásledne dochádza k poklesu napatia v dosledku vybíjania 
kondenzátoru do záťaže R podfa rovnice 5.2. Vybíjanie do záťaže R počas nabíjania 
sme zanedbali, pretože časová konštanta vybíjania To = RC je rádovo vačšia ako 
časová konštanta nabíjania. 

-t 

U (t) = U0eRc. (5.2) 

Zapojenie takéhoto detektoru je znázornené na obrázku 5.5. Vstup COL je pripojený 
na kolektor elektrónov, výstup ose je pripojený k osciloskopu s velkým vstupným 
odporom. Špeciálnym prípadom použitia zapojenia z obrázku 5.5 je pripojenie osci
loskopickej sondy, kde úlohu odporu zohráva vstupný odpor osciloskopu. K kapacite 
Cl je potrebné pripočítať kapacitu detektoru a prepojovacích vodičov. 

Nevýhodou tohto zapojenia je, že napatie vznikajúce na svorke COL v dosledku 
nabíjania kondenzátoru vytvára brzdné napatie pre elektróny. Ďalšou nevýhodou 
je dlhý čas potrebný na vybitie kondenzátora, teda čas kedy je možné zaznamenať 
ďalší prichádzajúci náboj. 

lnou možnosťou je zapojenie na obrázku 5.6. Ideo transimpendančný zosilňovač 
s možnosťou vloženia predpatia. Výhodou tohto zapojenia je, že na vstupe vytvára 
virtuálnu zem, t.j. prúd vtekajúci z vstupu COL neprekonáva žiaden rezistor a teda 
napatie na ňom je konštantné. Napaťovým deličom Pl je možné nastaviť napatie 
vstupujúce do neinvertujúceho vstupu zosilňovača, a teda aj predpatie, ktoré bude 
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Obrázok 5.5: Jednoduchý sposob detekcie náboja za pomoci kondenzátoru. COL -
svorka slúžiaca na pripojenie k detektoru, ose - svorka použitá na pripojenie os
ciloskopu k ďalšiemu spracovaniu. v limitnom prípade maže ako kapacita a odpor 
poslúžiť kapacita a impendancia samotnej sondy. 

'. I 

I ~: 

C\1 ,,, 

Obrázok 5.6: Konvertor prúd napatie používaný na detekciu náboja. Použitým 
operačným zosilňovačom bol OP37G. Na obrázku nie sú uvedené výstupy OZ určené 
k nulovaniu offsetu a jeho napájanie. COL - svorka slúžiaca na pripojenie kolektoru, 
ose - výstupný signál prevodníku, bez nutnosti použiť sondu, pripájaný priamo 
k osciloskopu. Vcc - vstup napatia používaného ako predpatie na kolektore. 

na vstupe kolektoru. To je dosledkom takéhoto zapojenia operačného zosilňovača, 
ktorý minimalizuje rozdiel napatí na invertujúcom a neinvertujúcom vstupe. 

V prípade, že nechceme používať striedavú vazbu osciloskopu je vhodné do zapo
jenia vložiť ďalší operačný zosilňovač fungujúci ako diferenciálny zosilňovač medzi 
neinvertujúcim vstupom a výstupom zosilňovača. 

Medzi prúdom tečúcim do svorky COL zapojenia z obrázku 5.6 a výstupným 
napatím objavujúcim sa na svorke ose platí: 

Uosc = -IcoLRl, (5 .3) 

kde Rl je velkosť odporu v spatnej vazbe. V praxi nebol použitý odpor, ale tzv. 
T-network, kvoli lepšej odozve a kompenzovaniu problémov súvisiacich s použitím 
reálneho a nie ideálneho operačného zosilňovača. 

Výsledná hodnota náboja ktorý bol nameraný je integrálom prúdu za čas mera-
nia: 

Q =I Idt. (5.4) 

Pri meraní sme používali osciloskop TDS-350, pripojený k počítaču pomocou 
GPIB rozhrania. Samotné meranie som automatizoval pomocou prostredia LabView 
National Instruments. 

38 



Kapitola 6 

Porovnanie 

V tejto kapitole sa pokúsime porovnať experimentálne namerané výsledky so závermi 
vychádzajúcimi zo simulácie ako aj teórie. Ukážeme rozdiely v detekcii a plnení 
medzi simuláciou a experimentom, kde je pre malé energie kvantitatívna zhoda. Na 
záver sa pozrieme na proces chladenia elektrónov. 

6.1 Detekovaný signál 

Aby sme sa priblížili reálnej situácii, nepoužívali sme v simulácii skokové zmeny 
napatia. Porovnanie nábežnej a úbežnej hrany z experimentu a simulácie je znázor
nené na obrázku 6.1. Experimentálny priebeh bol meraný na napúšťacej elektróde, 
vzhfadom na to, že systém vypúšťacej elektródy je prakticky rovnaký je tomu tak 
aj u priebehu signálu. 

Signál získavaný na detektore je uvedený na obrázku 6.2. Porovnanie detekčných 
techník z kap. 5.5 je pre elektróny zachytené v pasci po dobu 0,5 ms a zatváracie 
napatia 5 V. 

Signály uvedené na tomto obrázku sú opravené na efekt kapacitnej vazby medzi 
signálom a vypúšťacou elektródou, na ktorej dochádza k rýchlej zmene potenciálu. 
Detekčný systém v priblížení považujeme za systém lineárny a tleje kapacitnej vazby 
a elektrónového prúdu považujeme za nezávislé. Za takýchto predpokladov mažme 
opravu realizovať tak, že nameriame dej zapríčinený kapacitou pri vypnutom žha
vení katódy, teda bez prítomných elektrónov. Nameraný priebeh je následne možné 
odčítať od priebehov na ktorých vystupujú aj elektróny. Sada priebehov používanch 
k korigovaniu bola meraná vždy pri zmenách v aparatúre a pri zmenách potenciálu 
medzi vypúšťacou elektródou a detektorom. 

V dosledku prechodových javov po zatvorení elektródy, nie sú experimentálne 
priebehy v kapitole 6.2 merané okamžite po uzatvorení, ale až po určitej dobe uzav
retia pasce, typicky šlo o čas 100 µs. 
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Obrázok 6.1: Časový priebeh signálu používaného na otváranie a zatváranie elektród 
v simulácii a experimente. 

6.2 Napúšťanie pasce elektrónmi 

Simulovanie napúšťania pasce prebiehalo v dvoch fázach. Prvá fáza sa odohrávala 
ešte pred existenciou pasce reálnej, a vzhfadom na to, že nebolo jasné aké podmienky 
sa budú dať v experimentálnej pasci očakávať, nie sú výstupy z týchto modelov pri 
porovnávaní použité. 

Získané poznatky boli použité pri návrhu a konštrukcii reálnej pasci. Ako príklad 
može poslúžiť použitie úzkeho prstenca ako napúšťacie zrkadlo, kde bolo simuláciou 
zistené, že elektrické pole takto vytvorených elektród nie je na osi dostatočné na 
spofahlivý záchyt častíc. 

V druhej fáze už bolo jasné aké potenciály je nutné používať na zrkadlách, katóde 
a detektore, taktiež aké prúdy pretekajúce pascou sú reálne. Z týchto predpokladov 
vznikla simulácia napúšťania podobná experimentu. Výsledky simulácie sú uvedené 
na brázku 6.3. Tlak dusíku v simulácii bol 5· 10-3 Pa. Napatie používané na uzavretie 
pasce bolo -5 V. lde o sposob napúšťania o zrkadlo. 

Čas O na obrázku 6.3 zodpovedá napúšťaniu pasce, pri ktorom sa napatie na 
otváracej elektróde okamžite ako dosiahne nulovú hodnotu ( teda úplne otvorený 
stav), klesá k hodnote v úplne uzatvorenom stave. Ďalšie hodnoty teda znamenajú 
dížku času v akom zotrvala napúšťacia elektróda v úplne otvorenom stave. 

Na nasledujúcom obrázku 6.4 je zobrazený priebeh experimentu realizovaného 
napúšťaním o zrkadlo. Aparatúra bola pri danom experimente preplachovaná du
síkom, tlak v aparatúre bol ustálený na hodnote 5 · 10-3 Pa. Uzatváracie napatie 
v pasci malo hodnotu -5 V, detektor sa nachádzal na virtuálnej zemi. 

Časová os na obrázku 6.4 má význam dlžky signálu, ktorý riadi otvorenie pasce. 
To znamená, že v tejto dlžke otvorenia sú uvažované prechodové javy nábežnej a 
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Obrázok 6.2: Časový priebeh signálu meraného na detektore. Porovnanie oboch 
experimentálnych sposobov, celkový zistený náboj metódou transimpendančného 
zosilňovača 3,5 · 107 elektrónov je o 25% vačší ako náboj získaný nabíjaním kon
denzátora ( túto hodnotu je možné považovať za odchylku medzi týmito meraniami, 
ktoré sa pohybovali v jej rámci v celom rozsahu zachytávaného náboja). Bodko
vanou čiarou je pre porovnanie znázornený omnoho slabší pulz zachytený detek
torom v simulácii. Podmienky týchto pulzov zodpovedajú podmienkam z obrázku 
6.4 pre experimentálne body na krivke 2,3 V a simulácii z obrázku 6.3 pre 3 V pri 
saturácii. 9e značí elementárny náboj. 
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Obrázok 6.3: Zmerané naplnenie pasce v simulácii pri danej dlžke napúšťania. Tlak 
pozaďového plynu Pb = 5 · 10-3 Pa. Energia elektrónov zodpovedá urýchleniu elek
trickým poťom. Krivka spájajúca body je uvedená pre vedenie čitateťovho oka. 

úbežnej hrany. Čas~ 0,2 µs teda zodpovedá času O z obrázku 6.3. 
Pri porovnávaní preiebehov pre rozne energie napúšťaných elektrónov vidíme 

opačný trend v efektivite naplnenia pasce v závislosti na energii. Kdežto v simulácii 
pri vyššej energii elektrónov dochádza k znižovaniu celkového náboja zachyteného 
v pasci, pri experimente je tomu práve naopak. 

V simulácii je tento jav ťahko pochopiteťný. Vzhťadom na to, že sme používali 
konštantný prúd elektrónov, pri vyšších energiách musel byť ich počet v priestore 
pasce nižší. 

V experimente dochádzalo zrejme k zvyšovaniu prúdu vstupujúceho do pasce pri 
zvyšovaní napatia na katóde. Tento jav bol pozorovaný (viď. tabulka 5.1) pri vyšších 
napatiach a pri záchyte elektrónov viacerými elektródami. Pri malých napatiach na 
katóde okolo 1 V, prúd dopadajúci na detektor vykazoval len malý rast ( ~ 103 
na 1 V) s existenciou medznej hodnoty ~ 0,8 V, kecly došlo k zániku elektrónového 
prúdu na detektore. 

Určenie koncentrácie častíc v pasci prebiehalo najjednoduchším možným sposo
bom, ktorý predpokladal homogénne rozloženie častíc v priesore pasce. Tento pred
poklad nemohol byť splnený, či už kvoli elektrickému poťu zrkadiel zasahujúcemu do 
pasce, difúzii v pasci prítomnej, ale hlavne napfňaním pasce zvazkom šírky zodpo
vedajúcej 1/3 priemeru pasce. 
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Obrázok 6.4: Dosiahnutefné naplnenie pasce v experimente pri danej d1žke na
púšťania. Tlak pozaďového plynu Pb = 5 · 10-3 Pa. Energia elektrónov zodpovedá 
urýchleniu elektrickým pofom medzi katódou a zemným potenciálom. 
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Naplnenie pasce na hodnotu ne ~ 107 cm-3 (ne značí koncentráciu elektrónov) 
je dostatočné pre vytvorenie potenciálu ~ 1 V, ktorým by malo byť možné zachytiť 
chladné kladné ióny. 

6.3 Difúzia a energia elektrónov 

Ak disponujeme pascou v ktorej sme schopný udržať častice, ďalším možným smerom 
jej skúmania je pozorovať časový vývoj systému. Vzhfadom na jednoduchý detektor 
ktorým sme disponovali, sme holi schopný merať len počet častíc v pasci a to dešt
ruktívnym sp6sobom, teda jej vypustením. Aj s takto jednoduchým zariadením je 
možné pozorovať niekolko javov. 

Prvým pozorovatefným javom, je pokles počtu častíc v pasci s dlžkou udržania. 
Ako je možné vidieť na obrázku 6.5 počet častíc v pasci s časom udržania klesá. 
Vzhfadom na to, že naša metóda merania je deštruktívna, tieto merania sme prevá
dzali tak, že sme pascu napustili, nechali zatvorenú na definovanú dobu a následne 
zanalyzovali. V ďalšom kroku sme postupovali rovnako, ale pre iný čas udržania. 

Pasca z obrázku 5.2 je konštruovaná tak, aby pri uzatvorení nedochádzalo k úniku 
elektrónov inou cestou ako difúziou naprieč magnetickým pofom. V experimente 
bolo použité záverné napatie -5 V a predpatie katódy 1,8 V, detektor bol opať na 
nulovom potenciáli. 

Na obrázku 6.5 je viditefný exponenciálny pokles počtu častíc s časom. Ten je 
zhodný s teoretickým vzťahom Ji 3.19, ďalšou krivkou je závislosť Í2 z vzťahu 3.20. 
Táto závislosť je zovšeobecnením závislosti Ji, ktorá uvažuje i spomalenie difúzie 
vplyvom poklesu energie elektrónov. 

Na nasledujúcich obrázkoch 6.6 až 6.7 ide o výsledok rovnakého experimentu, 
ale za použitia r6znych tlakov pozaďového dusíku v aparatúre. Na týchto obrázkoch 
je pozorovatefný silnejúci vplyv chladenia elektrónov a teda aj k ich pomalšiemu 
difundovaniu z aparatúry. 

Difúzna konštanta z takto získaného merania ale nezodpovedá difúznej konštante 
teoretickej (rovnica 3.5) pri rovnakých okolných podmienkach (rozdiel 10 až 100 
krát). Hlavnou príčinou tejto nezhody m6že byť to, že nepoznáme energiu elektrónov 
v pasci. Odhad, že táto energia je rovná energii, ktorú získali elektróny urýchlením je 
oprávnený, ale ako sme videli v kapitole 4.1.1, pri uzavretí elektrónov v pasci vznikajú 
módy, ktoré m6žu mať energiu vačšiu ako je energia ktorú je schopná pasca udržať. 
Pri vyšších tlakoch je ale kvalitatívne možné pozorovať pokles difúznej konštanty, 
ktorý je zapríčinený stratou energie elektrónov. 

Z závisloti Ji z obrázku 6. 7 a jej parametrov sme sa pokúsili vyčísliť pokles ener
gie elektrónov. Tento je znázornený na obrázku 6.8 spolu s teoretickou závislosťou 
chladenia elektrónov zo vzťahu 3.9. Krivka Ji na obrázku 6.7 je numericky fitovaná 
na experimentálne body. 

Pokles energií znázornený na obrázku 6.8 je v rámci chyby určenia tlaku v našom 
experimente, ktorý bol meraný nekalibrovaným vakuometrom s chladnou katódou 
(može dosahovať až niekolko 100 %), v zhode s teoretickými hodnotami. V tomto 
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Obrázok 6.5: Zmena počtu elektrónov v pasci v závislosti na čase. Ukazuje únik 
elektrónov z pasce. Experimentálne zistené body sú uvedené aj so štandardnou od
chylkou zo všetkých meraní. Krivky Ji a h sú teoretickými závislosťami 3.20 a 3.19 
(prvá závislosť uvažuje aj chladenie elektrónov), pre dané podmienky. Dexp značí 
hodnotu difúznej konštanty získanej z krivky Ji preloženej experimentálnymi dáta
mi. 
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Obrázok 6.6: Únik častíc z pasce. Experimentálne zistené body sú uvedené aj so 
štandardnou odchylkou zo všetkých meraní. Krivky Ji a f2 sú teoretickými závis
losťami 3.20 a 3.19 (prvá závislosť uvažuje aj chladenie elektrónov), pre dané pod
mienky. 
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Obrázok 6. 7: Únik častíc z pasce. Experimentálne zistené body sú uvedené aj so 
štandardnou odchylkou zo všetkých meraní. Krivky f 1 a Í2 sú teoretickými závislo
sťami 3.20 a 3.19 (prvá závislosť uvažuje aj chladenie elektrónov), pre dané podmien
ky. Krivka Í2 je uvedená pre porovnanie odklonu od tejto závislosti. Hodnoty Ds a 
DE značia hodnoty difúznej konštanty v čase O, 5 ms ( D s) a 11 ms (DE), získaných 
z funkcie Í2 preloženej experimentálnymi dátami. 
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Obrázok 6.8: Porovnanie úbytku energie elektrónov vyplývajúcej z teórie a získanej 
z parametrov krivky Ji 3.20, preloženou nameranými bodmi na obrázku 6. 7. Obe 
krivky sa v rámci nepresnosti určenia tlaku zhodujú. Ďalším neuvažovaným javom 
sú iné ako elastické zrážky prenášajúce hybnosť, počiatočné rozdelenie elektrónov 
v pasci. Teoretická krivka zodpovedá rovnici 3.9 pre parametre tlaku zodpovedajúcu 
podmienkam na obrázku 6.7. 

prípade došlo k zníženiu difúznej konštanty na~ 1/3 a k predpokladanému zníženiu 
energie na~ 1/2 počiatočnej hodnoty. 
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Kapitola 7 

Záver a zhrnutie 

V rámci diplomovej práce som skonštruoval niekolko počítačových modelov, ktoré 
boli postupne použité k overovaniu činností jednotlivých častí magnetickej pasce 
pre udržanie a chladenie elektrónov. Zameral som sa najma na problémy vznikajúce 
pri napúšťaní. Výsledkom simulácií som dospel k súčastnej konfigurácii teda zdroj 
elektrónov v magnetickom poli s jednoduchou dlhou valcovou elektródou, u ktorého 
je možné napúšťať elektróny urýchfované potenciálom menším ako 1 V. 

Experimentálne bolí pre malé energie dosiahnuté koncentrácie elektrónov po na
pustení pasce porovnatefné s hodnotami predpovedanými simuláciou. 

Počas tejto práce som v niekolkých iteráciách skonštruoval Penningovu pascu 
pre elektróny, v ktorej sa podarilo vytvoriť koncentráciu elektrónov v ráde 106 až 
107 cm- 3 , to je hodnota postačujúca pre vytvorenie lokálneho elektrického minima 
potrebného pre ďalšie štúdium záchytu iónov. Bol otestovaný zdroj elektrónov a 
zistená jeho optimálna poloha pre ďalšie experimenty a taktiež bol skonštruovaný 
vefmi jednoduchý detektor použitefný na prvé merania náboja v pasci. 

S pomocou nameraných dát som ukázal, že aj s takto jednoduchým zariadením 
je možné pozorovať pokles rýchlosti difúzie, ktorý maže byť zapríčinený poklesom 
kinetickej energie elektrónov. Ciele práce boli týmto splnené. 

Ďalším krokom bude -použitie lepšieho detektoru napríklad nábojového zosilňova
ča na detekciu náboja vychádzajúceho z pasce, kde bude možné presnejšie detekovať 
menší náboj obsiahnutý v pasci. lnou možnosťou je použiť magnetický analyzátor 
energií a mať možnosť priamo sledovať energetické rozdelenie elektrónov v pasci pri 
chladnutí. 

49 



Literatúra 

[1] Varju, J. (2006) Rekombinace a reakce iontu v plazmatu. Diplomová práca, 
Univerzita Karlova v Praze. 

[2] Smith, W. M. (2008) Low Temperatures and Gold Molecules. World Scientific 
Pub. Co. Inc., Singapore. 

[3] Malmberg, J. H. and deGrassie, J. S. (1975) Properties of nonneutral plasma. 
Phys. Rev. Lett., 35, 577-580. 

[4] Driscoll, C. F., Malmberg, J. H., and Fine, K. S. (1988) Observation of transport 
to thermal equilibrium in pure electron plasmas. Phys. Rev. Lett., 60, 1290-
1293. 

[5] Amoretti, M., Bettega, G., Cavaliere, F., Cavenago, M., Luca, F. D., Pozzoli, 
R., and Romé, M. (2003) Cylindrical penning trap for the study of electron 
plasmas. Review oj Scíentífic Instruments, 74, 3991-3997. 

[6] Robertson, S. and Walch, B. (1999) Annular malmberg-penning trap for studies 
of plasma confinement. Review oj Scientific Instruments, 70, 2993- 2996. 

[7] Durkin, D., Zimmerman, L., and Fajans, J. (1999) A selection of experiments 
performed with the photocathode trap. Non-Neutral Plasma Physics III, vol. 
498, pp. 93- 98, Amer. Inst. Physics. 

[8] Quraishi, Q., Robertson, S., and Walch, B. (2002) Electron diffusion in the 
annular penning trap. Physícs oj Plasmas, 9, 3264- 3271. 

[9] Bowe, J. C. (1960) Transport collision cross sections from electron drift-velocity 
data. Phys. Rev., 117, 1416-1420. 

[10] Golden, D. E. (1966) Comparison of low-energy total and momentum-transfer 
scattering cross sections for electrons on helium and argon. Phys. Rev., 151, 
48-51. 

[11] Itikawa, Y. (2006) Cross sections for electron collisions with nitrogen molecules. 
Journal oj Physical and Chemical Reference Data, 35, 31- 53. 

[12] Chen, F. F. (1984) Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion. Ple
num Press, New York. 

50 



LITERATÚRA LITERATÚRA 

[13] Hewett, D. W., Larson, D. J., and Doss, S. (1992) Solution of simultaneous 
partial differential equations using dynamic adi: Solution of the streamlined 
darwin field equations. Journal oj Computational Physics, 101, 11 - 24. 

[14] Davis, T. A. (2004) Algorithm 832: Umfpack v4.3-an unsymmetric-pattern 
multifrontal method. ACM Trans. Math. Softw., 30, 196-199. 

[15] Davis, T. A. and Duff, I. S. (1999) A combined unifrontal/multifrontal method 
for unsymmetric sparse matrices. ACM Trans. Math. Softw., 25, 1-20. 

[16] Boswell, R. W. and Morey, I. J. (1988) Self-consistent simulation of a parallel
plate rf discharge. Applied Physics Letters, 52, 21-23. 

[17] Birdsall, C. K. and Langdon (1991) Plasma Physics via Computer Simulation 
(Series on Plasma Physics). Taylor & Francis, New York. 

[18] Kawamura, E., Birdsall, C., and Vahedi, V. (2000) Physical and numerical met
hods of speeding up particle codes and paralleling as applied to RF discharges. 
Plasma Sources Science Cf Technology, 9, 413-428. 

[19] Kawamura, E. and Ingold, J. (2001) Particle in cell simulations of low pressure 
small radius positive column discharges. Journal oj Physics D: Applied Physics, 
34, 3150-3163. 

[20] Verboncoeur, J. (2005) Particle simulation of plasmas: review and advances. 
Plasma Physics and Controlled Fusion, 4 7, A231-A260. 

[21] Van der Straaten, T., Cramer, N., Falconer, I., and James, B. (1998) The cylin
drical DC magnetron discharge: I. Particle-in-cell simulation. Journal oj Physics 
D: Applied Physics, 31, 177-190. 

[22] Verboncoeur, J., Langdon, A., and Gladd, N. (1995) An Object-Oriented Elect
romagnetic PIC Code. Computer Physics Communications, 87, 199-211. 

[23] Beamson, G., Porter, H., and Turner, D. (1980) The collimating and magnifying 
properties of a superconducting field photoelectron spectrometer. Journal oj 
Physics E: Scientific Instruments, 13, 64. 

[24] Dushman, S. and Ewald, J. W. (1927) Electron emission from thoriated tung
sten. Phys. Rev., 29, 857-870. 

[25] Nottingham, W. B. (1936) Thermionic emission from tungsten and thoriated 
tungsten filaments. Phys. Rev., 49, 78-97. 

51 



Dodatok A 

CD-ROM 

Na priloženom disku CD-ROM sa nachádzajú nasledujúce dáta: 

• Adresár experiment obsahuje niekol'ko vybraných experimentálnych meraní 
v nespracovanej forme. 

• Adresár simulation obsahuje dáta získané z niektorých simulácií opať v ne
spracovanej forme. 

• Adresár xoopic obsahuje implementáciu xoopic-u s priamim riešením Pois
sonovej rovnice pre kartézske súradnice a ukážky používaných vstupných sú
borov. Tiež sú priložené jednoduché programy na manipuláciu s výstupnými 
súbormi. 

• thesis.pdf obsahuje samotnú prácu vo formáte pdf. 

52 




