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Prezentovaná práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část se zbývá laboratorním

studiem polní iontové emise, která byla provedena na zlatých a uhlíkových prachových částicích

kulového tvaru. Bylo zjištěno, že při nabíjení prachových částic na vysoké potenciály, při nichž

již dochází k polní emisi iontů, jsou primární ionty z iontového děla zabudovávané pod povrch

prachové částice a následně jsou ve formě neutrálního plynu z prachové částice uvolňovány.

Toto uvolňování naimplantovaných iontů ovlivňuje polní iontovou emisi po několik hodin.

Druhá část práce je věnována návrhu experimentální aparatury, která v budoucnu bude sloužit

ke studium fotoemisního nabíjení prachu a s tím i spojenému studiu "čisté"polní iontové emise.

Klíčová slova: prach, prachové plazma, nabíjecí vlastnosti, polní emise iontů, kvadrupólová

past, fotoemise



Title: Laboratory study of field ion emission from dust grains

Author: Martin Jeřáb

Department: Department of Surface and Plasma Science

Supervisor: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc., KFPP

Abstract: Dust particles are common objects in space environment. As a dust particles, we

call objects with typical sizes of several atoms up to approximately 100 µm. However, a total

mass of dust particles is only about 1% of total mass of our galaxy, the presence of dust

particles significantly affects environment. The most interesting is dynamics of dust particles

and attached dust charging processes.

The presented thesis consists of two main parts. The first part deals with the experimental

study of field ion emission. Our measurements have been performed using gold and carbon

spherical dust grains. It has been found that during the charging of dust particle using ion

gun are the primary ions implanted under the surface of the dust particle from where they are

release in the form of neutral gas. This releasing of implanted ions affects field ion emission for

several hours.

The second part of the thesis describes a development of new experimental apparatus deter-

mined to the study of photoemission dust charging and consequently to the "true" field ion

emission study.

Keywords: dust, dusty plasmas, charging properties, field ion emission, quadrupole trap,

photoemission



quia pulvis es et in pulverem reverteris

prach jsi a v prach se obrátíš

Genesis 3.19
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1. Úvod
Planeta Země, kde žijeme, je komplexní a složitý systém, jehož chod je ovlivňován mnoha růz-

nými procesy. V tomto systému se vyskytuje i prach. Prach (dust) je obecný název pro pevné

částice s průměrem menším než 500 µm. Prach vyskytující se v atmosféře pochází z různých

zdrojů. Uveďme pro příklad půdní prach vynesený do atmosféry větry, prach z vulkanických

erupcí nebo průmyslového znečištění (obrázek 1.1). V prostředích obývaných lidmi také na-

rážíme na prach. Ten může být složen z odumřelých kožních buněk, pylu rostlin, lidských a

zvířecích chlupů, textilních a papírových vláken a mnoha dalších materiálů, které lze nalézt

v okolním prostředí. Množství takového prachu je pak významně ovlivněno ročním obdobím,

stářím budov, materiály, z kterých jsou budovy vybudovány, jejich stavem, ventilačním sys-

témem a v neposlední řadě i okolím budov. V každé domácnosti se vyprodukuje přibližně

6 mg/m2 prachu denně [Ware, 2002], primárně v závislosti na čase stráveném doma. V domác-

nosti se na povrchy předmětů každou hodinu usadí téměř 1000 prachových částic na čtvereční

centimetr [Hess-Kosa, 2002]. Vliv prachu na lidský organismus je také dobře znám. Prach u lidí

způsobuje hlavně respirační problémy a alergické reakce. Nejedná se ovšem o jediné problémy

způsobené prachem.

Mikronové a submikronové částice se vyskytují také v průmyslových a laboratorních aplika-

cích. Prach je v některých aplikacích užíván záměrně, uveďme například práškové vypalované

barvy, výrobu pneumatik nebo práškové hasicí systémy, ve většině aplikací je ovšem přítom-

nost prachu nežádoucí a někdy i nebezpečná (například montáž objektivů fotoaparátů, kde je

výskyt prachu zcela nežádoucí a snižuje kvalitu výsledného výrobku). V prašných prostředích

s výskytem prachu z hořlavých látek (zejména sklady obilí, sklady uhlí, truhlárny, uhelné doly)

může dojít k jeho explozi, která je silou srovnatelná s explozí komerčních výbušnin. Výskyt

prachových zrn je také zásadním problémem v moderních plazmatických systémech jako jsou

například systémy pro plazmatické pokovování [Boufendi and Bouchoule, 2002]. V případě ter-

mojaderné fúze prach vznikající ze stěn tokamaku a z limiterů značně ovlivňuje energetické

rozdělení elektronů, a tím komplikuje ohřev plazmatu a zapálení fúze [Winter, 2000; Krashe-

ninnikov et al., 2004]. V blízké budoucnosti bude s pomocí aparatury popsané v kapitole 4

provedeno studium nabíjecích vlastností prachu získaného z českého tokamaku CASTOR.

V neposlední řadě by měly být zmíněny také atmosférické prachové jevy, jako jsou například

prachové bouře (dust storm). Tyto bouře typicky vynikají v oblastech pouští popřípadě jiných

velmi prašných a suchých oblastech. Prachové bouře se mohou šířit až na vzdálenosti řádově

tisíců kilometrů (obrázek 1.1), a tím lokálně i globálně ovlivnit podnebí. Typickým příkladem

1
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Obrázek 1.1: Ukázky prachu a atmosférických jevů spojených s prachem. a) Pyl z různých druhů
rostlin pořízený skenovacím elektronovým mikroskopem. Převzato z http://www.dartmouth.

edu/~emlab/. b) Satelitní snímek prachové bouře nad severním pobřežím Egypta pozorované
25. září 2008. Převzato z http://earthobservatory.nasa.gov. c) Snímek prachové bouře mířící
k Stratfordu v Texasu. Snímek byl pořízen 18. dubna 1935. Snímek je převzat z NOAA George
E. Marsh Album. d) Satelitní snímek erupce Chilského vulkánu Chaitén. Erupce proběhla
v květnu 2008. Převzato z http://earthobservatory.nasa.gov.

je série katastrofických prachových bouří (dust bowl) v amerických a kanadských prériích) ve

30. letech 20. století. Tyto bouře způsobily obrovské ekologické, zemědělské a ekonomické škody.

Dalším jevem je „prachový rarášek“ (dust devil). Prachový rarášek je silný, dobře formovaný

a relativně dlouhotrvající větrný vír, jehož rozměry se pohybují od půl metru do 10 metrů

v průměru a od několika metrů do více než 1000 metrů výšky. Prachový rarášek je typicky

neškodný a v porovnání s tornádem nesrovnatelně menší. V obou případech se však jedná

o vertikálně orientovaný sloupec rotujícího vzduchu, který nasává materiál ze země a vynáší ho

vzhůru. Prach, který je takto vynesen do atmosféry, v ní může setrvat po velice dlouhou dobu

a urazit dráhu až tisíce kilometrů.
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Zmíněné atmosférické úkazy je možno najít i na dalších planetách Sluneční soustavy. Pra-

chové bouře na planetě Mars jsou poměrně běžně pozorovaným jevem. První zdokumentovaná

prachová bouře na jeho povrchu byla pozorována družicí Mariner 91 (1971). Prachové bouře

na Marsu byly pozorovány i během mise Viking2 a pomocí Habblova vesmírného dalekohledu

(26. června 2001). Posledně jmenovaná prachová bouře přerostla během jednoho dne z malé

lokální bouře v globální bouři a v jejím důsledku vzrostla teplota v atmosféře Marsu o 30◦C

[Fenton et al., 2007]. Další pozorování prachových atmosférických bouří a jevů, tentokrát už

přímo z povrchu Marsu, bylo získáno v průběhu misí Mars Pathfinder3 (1993-1997) a Mars

Exploration Rover4 (začala 2003). Mars Pathfinder zaznamenal prachového ďábla, který pro-

cházel nedaleko jeho pozice (viz obrázek 1.2a). Během výzkumu Marsu bylo takovýchto jevů

zdokumentováno nespočet.

Tato práce je ovšem primárně zaměřena na mezihvězdný a meziplanetární prach a jeho

interakci s plazmatem. Kosmický prach lze nalézt v celém vesmíru a během své existence

podstupuje velice složitou vývojovou dráhu. Pokrývá povrch většiny planet bez atmosféry a

planetek. Jsou jím tvořeny tzv. temné mlhoviny, lze ho nalézt v ocasech komet a v neposlední

řadě také kolem planet. Prachová mračna jsou prvotním zdrojem materiálu pro vznik plane-

tárních systémů. Kosmický prach také značně ovlivňuje lokální mezihvězdné chemické procesy.

Je nabíjen a vybíjen různými mechanismy a díky jeho interakci s okolním plazmatem dokáže

zásadně změnit chování tohoto plazmatu. Jeden z těchto vybíjecích procesů jsou předmětem

studia této práce.

Disertační práce je rozdělena do osmi kapitol. V první kapitole je stručný úvod k práci.

V druhé kapitole je podrobněji rozebrán vznik, vývoj a zánik prachových částic a také jeho

výskyt a dynamika. Třetí kapitola se zaměřuje na procesy, které prachové částice nabíjí a vybíjí.

Zejména je kladen důraz na polní iontovou emisi, její teorii a vliv na vybíjení prachových částic.

Ve čtvrté kapitole je popsána současná aparatura pro laboratorní výzkum nabíjecích procesů

prachu a základní používané měřící metody. V páté kapitole jsou vytyčeny cíle práce. Šestá ka-

pitola je zaměřena na výsledky studia polní emise iontů. Následující kapitola se věnuje návrhu

nové aparatury pro studium fotoemisního nabíjení prachu a srovnání s předchozím experimen-

tem. Veškeré výsledky jsou nakonec shrnuty v poslední, osmé kapitole. K práci je přiloženo

několik publikací a technické výkresy jednotlivých vyvinutých komponent nové experimentální

aparatury.

1http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/mars/mariner.html
2http://www.nasa.gov/mission\_pages/viking/
3http://www.nasa.gov/mission\_pages/mars-pathfinder/
4http://www.nasa.gov/mission\_pages/mer/index.html
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Obrázek 1.2: Mimozemský výskyt prachu. a) Prachový ďábel pozorovaný družicí Mars Path-
finder. Převzato z http://www.nasa.gov/mission\_pages/mars-pathfinder/ b) Temná mlho-
vina Koňská hlava (také Barnard 33 a IC 434) nacházející se v souhvězdí Orion. Převzato
z http://www.nasa.gov/. c) Obrázek planetky 443 Eros. Převzato z http://www.nasa.gov/. d)
Obrázek levitujícího prachu nad povrchem Měsíce (označen šipkou). Oblak prachu je přibližně
jeden metr nad povrchem. Převzato z Rennilson and Criswell [1974].



2. Prach a prachové plazma
2.1 Kosmický prach

Prachové částice jsou běžně přítomné objekty ve vesmíru. V kosmickém prostředí označujeme

prachem částice, jejichž velikost se pohybuje od několika atomů až do 100 µm. Uvádí se, že

asi 1% celkové hmotnosti naší galaxie je tvořeno takovými prachovými částicemi [Shirley and

Fairbridge, 1997].

Pohyb prachu je obecně ovlivněn vzájemným gravitačním působením prachových částic,

tlakem záření a gravitačním působením okolních těles. Nalézají-li se ovšem částice v plazmatic-

kém prostředí (sluneční vítr, ionosféra planet, apod.), automaticky se nabíjí a začnou se chovat

jako ionty s obrovskou hmotností. Do bilance sil přibude také Lorenzova síla a další síly, které

jsou popsané v následujícím textu. Nabitá částice ve svém okolí uspořádá elektrony a ionty

tak, aby její náboj byl v jisté vzdálenosti úplně odstíněn. Tato vzdálenost se nazývá Debyeova

délka. Pokud je vzájemná vzdálenost prachových částic větší než odpovídající Debyeova délka,

je jejich náboj kompletně odstíněn a částice se vzájemně neovlivňují. V tomto případě mluvíme

o prachu v plazmatu (dust in plasma). Pokud je ovšem vzdálenost prachových částic menší než

Debyeova délka, prachové částice na sebe vzájemně působí elektrostatickými silami a vykazují

kolektivní chování. Takový systém nazýváme prachovým plazmatem (dusty plasmas) [Mendis

and Rosenberg, 1994; Mendis, 1997].

Kosmický prach můžeme rozdělit podle místa jeho výskytu v kosmickém prostředí na me-

zigalaktický prach (intergalactic dust), mezihvězdný prach (interstellar dust), který je typicky

koncentrován v prachových mlhovinách, a meziplanetární prach (interplanetary dust), který

tvoří planetární prstence, prachové pásy a pokrývá některé vesmírné objekty. Výskyt prachu

je možno pozorovat zejména díky jeho absorpčním, emisním a reflexním vlastnostem.

Největší část mezihvězdného prachu je soustředěna v mlhovinách, kde je prach ve větších

koncentracích. Na začátku 20. století byla kolem hvězd potvrzena přítomnost značného množ-

ství hmoty ve formě velkých prachových mračen. V současné době se předpokládá, že vznik

větších objektů, jako jsou planety a asteroidy, probíhal agregací prachových částic v takovýchto

prachových mracích. Podle Boss [1997] vývoj slunečních mlhovin prochází fází prachového

plazmatu.

Mlhoviny lze také roztřídit podle způsobu jejich osvětlení na difúzní mlhoviny, které jsou

osvětleny, a na temné mlhoviny, které osvětleny nejsou. Do difúzních mlhovin patří mlhoviny

reflexní, které odrážejí světlo blízkých hvězd a emisní mlhoviny, které jsou vnitřně osvětleny

mraky ionizovaného plynu. Emisní mlhoviny září na spektrálních čárách svých molekul či atomů

5
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a b

Obrázek 2.1: Ukázka difúzních mlhovin. a) Trojúhelníková emisní mlhovina NGC 604 ležící ve
spirálním ramenu galaxie M33, 2,7 miliónů světelných let od Země. b) Reflexní mlhovina uvnitř
hvězdokupy Plejády. Převzato z http://grin.hq.nasa.gov.

vybuzených většinou ultrafialovým světlem vzdálenějších hvězd. Dva nejobvyklejší typy emis-

ních mlhovin jsou HII a planetární mlhoviny. Příkladem emisní mlhoviny je trojúhelníková

emisní mlhovina NGC 604 (viz obrázek 2.1a). U reflexních mlhovin je odraz světla způsoben

především prachem obsaženým v mlhovině. Tyto mlhoviny září celým spektrem blízkých hvězd.

Příkladem reflexní mlhoviny je mlhovina uvnitř hvězdokupy Plejády (viz obrázek 2.1b).

Zajímavé jevy nastávají, když světlo prochází oblakem prachu. Typické velikosti prachových

částic v oblacích jsou srovnatelné s vlnovými délkami viditelného světla, a tak je procházející

světlo výrazně ovlivněno jejich disperzními a absorpčními vlastnostmi. Pokud je prachový mrak

dostatečně velký, absorbuje nebo rozptýlí veškeré procházející světlo a jeví se jako temná skvrna

na světlém pozadí. V takovém případě mluvíme o takzvané temné mlhovině. Známým příkla-

dem temné mlhoviny je mlhovina Koňská hlava v souhvězdí Orion (viz obrázek 1.2b). Pokud

prachový oblak není dostatečně objemný, může dojít k „pohasnutí“ části spektra procházejí-

cího světla (extinction). Tento efekt je způsoben odlišným rozptylem různých vlnových délek

[Draine, 2003]. Míra pohasnutí závisí na tloušťce prachového oblaku, jeho hustotě a v nepo-

slední řadě také na vlnové délce procházejícího světla. S tímto jevem souvisí i tzv. mezihvězdné

zčervenání (interstellar reddening). Světlo procházející prachovým oblakem se jeví z důvodu
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disperze světla více červené, než ve skutečnosti je. Naopak prachová oblaka osvětlená z boku se

nám jeví více modrá. Je to způsobeno tím, že typické velikosti prachových zrn upřednostňují

rozptyl modré barvy.

Další skupinou prachu je meziplanetární prach. Nejlepším příkladem tohoto prachu je prach

vyskytující se v naší Sluneční soustavě. Jeho zdrojem jsou komety, asteroidy, prach z Kuiperova

pásu a mezihvězdný prach procházející naším planetárním systémem. Místem s největší kon-

centrací prachu ve Sluneční soustavě jsou B prstence Saturnu (Saturn’s B ring spokes). Prach

se dále nachází v difúzních planetárních prstencích (diffuse planetary rings) kolem planet Jupi-

ter, Saturn, Uran a Neptun a v neposlední řadě také tvoří rezonanční prachové prstence kolem

Země. V našem slunečním systému způsobuje meziplanetární prach tzv. zodiakální světlo (zo-

diacal light), což je sluneční světlo rozptýlené prachovými částicemi. Materiál způsobující tento

rozptyl se nachází v prostoru tvaru čočky, jehož centrum je v Slunci. Nejvíce rozptylujícího

materiálu se nachází kolem ekliptiky.

2.1.1 Význam studia kosmického prachu

S rozvojem infračervené spektroskopie astronomové zjistili, že prachové částice hrají význam-

nou roli v různých astrofyzikálních procesech. Pro příklad uveďme formování hvězd a planet,

ale také zánik hvězd. V konečných fázích existence hvězd je emise prachových částic hlavním

mechanismem ztráty hmoty hvězd. V naší Sluneční soustavě způsobuje kosmický prach zodia-

kální světlo, je přítomný v prstencích Saturnu, tvoří difúzní prstence vnějších planet Jupiteru,

Saturnu, Uranu a Neptunu, je přítomný v ohonech komet. Prach se však nachází i v atmosféře

planet (tzv. noctilucent clouds) a v mnohých vědeckých experimentech a průmyslových apli-

kacích. Přítomnost prachu v těchto pozemních aplikacích může být zásadním problémem, ale

o tom později.

Studie vlastností kosmických prachových částic (a prachových částic obecně) dává do sou-

vislostí různé obory vědeckého výzkumu, jako jsou např. fyzika (fyzika pevných látek, elektro-

magnetická teorie, fyzika povrchů, statistická fyzika, termodynamika), fraktální matematika,

chemie (chemické reakce na povrchu prachových částic), astronomie a astrofyzika [Grün et al.,

2001]. Sledování a měření vlastností kosmického prachu v různých oblastech vesmíru nám dává

informace o způsobu, jak se vyvíjí a recykluje materiál ve vesmíru. Tento proces se dá přirovnat

k pro člověka daleko názornějším pojmům, jako jsou produkce, skladování, úprava, shromaž-

ďování, spotřeba, zánik a recyklace každodenně používaných předmětů.

Ačkoli fyzický výzkum kosmického prachu je limitován pouze na prach nacházející se ve Slu-

neční soustavě, spektroskopická měření nám mohou podat důležité informace o historii různých

oblastí vesmíru a jejich vývoji.
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2.1.2 Zdroje prachových částic a jejich zánik

Prach v kosmickém prostředí prochází dlouhou evoluční dráhu. Prach může být složen z různých

materiálů, typicky je však složen z materiálu prostředí, kde se prachové částice vyskytují nebo

vznikají. Prachové částice jsou nejčastěji složeny z různých skel, uhlíku, karbidů nebo ledů.

Složení prachu ve vesmíru je uvedeno například v Pollack et al. [1994]. Největším zdrojem pra-

chových částic v galaxiích jsou hvězdy, které dokončí svoji hlavní fázi a stanou se rudými obry.

Přítomnost prachu ve vychladlých obálkách červených obrů byla potvrzena pomocí infračer-

vené spektroskopie [Humphreys et al., 1972; Evans, 1994], pro hvězdy bohaté na uhlík se jedná

o emisi čáry 11,5 µm odpovídající SiC. V případě hvězd bohatých na kyslík čára 9,7 µm potvr-

zuje přítomnost silikátů. Prachové částice jsou spolu s korónou hvězd vyvrhovány do volného

prostoru, a tak začínají svou dlouhou evoluční pouť. Tyto prachové částice se někdy nazývají

hvězdný prach (star dust).

Je zřejmé, že formace silikátových jader je ovšem v samotném mezihvězdném prostoru ne-

možná [Evans, 1994]. Argument pro toto tvrzení je čas, který by byl potřeba na vytvoření

typické velikosti pozorovaných prachových částic. Ten je pro typické teploty mezihvězdných

plynů srovnatelný s délkou existence vesmíru. Dalším argumentem potvrzujícím vznik pra-

chových částic v korónách hvězd je, že vznik prachových částic lze v reálném čase pozorovat

u blízkých hvězd (výbuchy nov a supernov, výrony oblaků koronární hmoty, které obsahují jak

horké plyny, tak i prachové částice, atd.).

Drtivá většina meziplanetárního prachu v naší Sluneční soustavě pochází z materiálu, ze

kterého je Sluneční soustava vytvořena. Prachové částice zde vznikají rozpadem větších objektů,

jako jsou například asteroidy v Kuiperově pásu nebo prachové částice v prstencích Saturnu.

Prach se také uvolňuje z komet, které se přiblíží ke Slunci. Pouze minimum prachových částic

pochází z prostoru mimo Sluneční soustavu. Kolem Země je však výskyt prachových částic

zásadně ovlivněn lidskou činností. Jedná se o tzv. „vesmírné smetí“ (space debris), které vzniká

destrukcí umělých družic, popřípadě odhozených segmentů jejich nosičů.

Tak jak prachové částice vznikají, tak i zanikají. Vynecháme-li destrukci prachových částic

při jejich průchodu různými typy rázových vln (například při výbuchu nov a supernov1), za-

nikají prachové částice několika procesy [Draine, 1989; Grün et al., 1996]. Mezi tyto procesy

patří odprašování prachových částic energetickými, popřípadě těžkými ionty [Pavlů and Wild,

2000; Pavlů et al., 2007], nebo jejich srážka s jinými tělesy. Polní iontová emise může hrát

také významnou roli v mechanismu zániku prachových částic [Draine and Salpeter, 1979; Wa-

xman and Draine, 2000; Fruchter et al., 2001; Jones, 2004], a to zejména, pokud jsou prachové

1Při kterém ovšem dochází i k vzniku prachových částic.
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částice nabity UV zářením. V takovém případě může dojít až k jejich „explozi“ [Greenberg,

1976]. K rozpadu prachové částice však může také dojít jejím pádem do hvězdy. Jedná se ovšem

o vzácný proces a jeho příspěvek k zániku prachových částic je minoritní.

2.1.3 Dynamika prachových částic

Prachové částice jsou v kosmickém prostředí vystaveny působení mnoha sil, jež zásadně ovliv-

ňují jejich dynamiku. V následující části jsou některé z těchto sil představeny. Jejich rozsáhlejší

popis lze nalézt například v Goree [1994]; Horányi [1996]; Weingartner and Draine [2001a] nebo

Weingartner [2004].

Gravitační síla

Pro prachové částice větší než 10−8 kg je dominantní silou gravitace. Tato síla se pro sférickou

prachovou částici o poloměru r a hustotě ρ dá napsat jako

F⃗g =
4πr3ρ

3
· κM
R2

·
(
R⃗

R

)
, (2.1)

kde M je hmotnost jiného tělesa, ke kterému je prachová částice přitahována (jiná prachová

částice, asteroid, měsíc, planeta, hvězda atd.), R je jejich vzdálenost a κ je gravitační konstanta.

Lorenzova síla

Mnohé jevy, jako je například rozdělení prachových částic v prstencích Saturnu podle jejich

velikosti, ovšem nelze vysvětlit pouze působením gravitační sily [Mendis and Rosenberg, 1994].

V tomto případě začíná hrát významnou roli i náboj q prachové částice a následně působící

Lorenzova síla. Tato síla začíná být dominantní zejména pro malé částice. Lze ji vyjádřit vzta-

hem

F⃗L = q
(
E⃗ + v⃗ × B⃗

)
, (2.2)

kde E⃗ je vektor elektrického pole, v⃗ je vektor rychlosti prachové částice a B⃗ je vektor intenzity

magnetického pole. Jak je vidět, Lorenzova síla se skládá ze dvou částí. První část síly může

změnit kinetickou energii prachové částice. Druhá část ovšem energii nemění a pouze způsobuje

rotaci prachové částice kolem magnetické siločáry.

Tlak záření

Další významnou silou projevující se zejména v blízkosti hvězd je síla vyvolaná tlakem záření.

Její velikost lze vyjádřit vztahem

Frad = q

(
SA

c

)
·Qpr, (2.3)
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kde S = L/4πR2 je tok záření ve vzdálenosti R od zdroje se svítivostí L, A je geometrický

průřez zrna a Qpr je koeficient tlaku záření [Burns et al., 1979]. Síla působí směrem od zdroje

záření.

Fotoelektrická síla

Jinou silou způsobenou zářením je fotoelektrická síla (photoelectric force). Pokud je prachová

částice vystavena anizotropnímu osvětlení, tj. je například osvětlena jen z jedné strany, je z její

osvícené strany emitováno daleko víc fotoelektronů než z opačné strany. Ze zákona zachování

hybnosti vyplývá, že se bude prachová částice pohybovat v opačném směru, než je směr emi-

tovaných elektronů. Takto vzniklá síla může být v některých případech srovnatelná se silou

vyvolanou tlakem záření [Weingartner and Draine, 2001a,b]. Jak fotoemisní proud, tak i ener-

gie fotoemitovaných elektronů výrazně závisí na náboji prachové částice. Fotoelektrickou sílu

lze vyjádřit vztahem

Fp = πr2
∑
Z

fZ (r) [Fpe,ν(r, Z) + Fpe,a(r, Z)] , (2.4)

kde fZ(r) je pravděpodobnost, že prachová částice o poloměru r má náboj +Ze, Fpe,ν(r, Z)

je síla způsobená fotoelektronem emitovaným z valenčního pásu a Fpe,r(r, Z) je síla způsobená

„vázaným“2 fotoelektronem emitovaným z hladin pod valenčním pásem. První sílu v rovnici

2.4 lze vyjádřit jako

Fpe,ν(r, Z) = πr2
∫ νmax

νpet
A Y Qabs

cuν
hν

√
2me

∫ Emax

Emin

√
EelfE(Eel)S(Z, r,Eel)dEeldν, (2.5)

kde hνpet je minimální energie, kterou musí mít foton, aby emitoval fotoelektron z valenčního

pásu, Y je výtěžek fotoemise, Emin (Emax) je minimum (maximum) kinetické energie emitova-

ného fotoelektronu v nekonečnu, fE(Eel) je rozdělovací funkce kinetické energie fotoelektronů

(v nekonečnu), A je koeficient symetrie fotoemise, který se mění podél celého povrchu prachové

částice a nakonec S(Z, r,Eel) je koeficient beroucí v úvahu emisi jiným směrem než ve směru

normály k povrchu. Podobně druhý člen rovnice 2.4 lze vyjádřit jako

Fpe,a(r, Z) =

∫ νmax

νpdt

A σpdt(ν)
cuv
hν

√
2me(hν − hνpdt +Emin)S(Z, r, hν−hνpdt+Emin)dν, (2.6)

kde hνpdt je minimální energie potřebná k fotoemisi „vázaného“ elektronu a σpdt(ν) je účinný

průřez této emise.

2O vázaném elektronu mluvíme v případě , že je prachová částice nabita záporně. Jedná se tedy o elektrony,
které jsou v prachové částici navíc. Tyto elektrony jsou v ní typicky vázány na energetických hladinách, které
se nacházejí pod valenčním pásem.
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Fotoelektrická síla závisí na náboji prachové částice. Pro velké pozitivní náboje tento efekt

vymizí, neboť veškeré emitované fotoelektrony nemají dostatečnou kinetickou energii na pře-

konání potencionální bariéry a jsou přitaženy nazpět k částici.

Unášivá síla iontů

Prachové částice vyskytující se v atmosférách planet mohou být kromě síly způsobené přímými

nárazy iontů a neutrálů ovlivněny také dalekodosahovými elektrostatickým silami okolních

iontů. Tato síla (tzv. unášivá síla iontů - ion drag force) může být významná, i když stupeň

ionizace okolního plynu je malý [Draine and Salpeter, 1979]. Pro jednonásobně nabité ionty lze

unášivou sílu iontů vyjádřit vztahem3

F⃗drag = m

∫
v⃗v fi(v⃗) [σc(v) + σs(v)] dv⃗, (2.7)

kde m je hmotnost iontů, v⃗ je vektor jejich rychlosti, fi(v⃗) je rozdělovací funkce rychlosti iontů,

σz(v) a σr(v) jsou účinné průřezy přenesení momentu hybnosti při záchytu iontů a jejich roz-

ptylu [Khrapak et al., 2002].

Shrneme-li závěrem této části působení sil na prachové částice, lze říci, že výsledná síla působící

na prachovou částici bude obecně dána součtem výše zmíněných sil. Pohybová rovnice prachové

částice (například v okolí Země) je dána rovnicí:

m
d2R⃗

dt2
= F⃗EG + F⃗L + F⃗rad + F⃗SG + F⃗p + F⃗drag, (2.8)

kde F⃗EG je síla gravitačního působení Země, F⃗L je Lorenzova síla, F⃗rad je síla tlaku záření,

F⃗SG je gravitační síla Slunce, F⃗p je fotoelektrická síla a nakonec F⃗drag je unášivá síla iontů.

Některé síly jsou však v porovnání s ostatními zanedbatelné (jako například unášivá síla iontů

slunečního větru nebo fotoelektrická síla). Srovnání sil působících na prachové částice v různých

oblastech je uvedeno například v Grün and Švestka [1996].

2.1.4 Kosmické prachové experimenty

Jak již bylo dříve zmíněno, jedním ze způsobů studia prachových částic je astronomické pozo-

rování vzdálených oblastí vesmíru. V poslední době bylo ovšem vyvinuto několik sond primárně

zaměřených na detekci, sběr a analýzu prachových částic. Informace, které tyto experimenty
3Dalšími nutnými předpoklady jsou a) velikost částice je mnohem menší než Debyeova stínící délka prachové

částice, b) Debyeova stínící délka je mnohem menší než střední volná dráha iontů a c) vzájemná vzdálenost
prachových částic je mnohem větší než jejich stínící délka (jedná se tedy o prach v plazmatu).
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poskytly o meziplanetárním prachu, mají pro tento výzkum zásadní význam. Pouhé shrnutí

získaných výsledků a dostatečný popis jednotlivých družic by jistě vydalo na samostatnou

práci. Z tohoto důvodu se v této kapitole zmíníme pouze o několika významných kosmických

experimentech, které zásadně ovlivnily rozvoj poznání meziplanetárního prachu.

Jednou z prvních misí, která umožnila studium meziplanetárního prachu, byla mise Apollo 11

patřící do projektu Apollo.4 Program Apollo (1961–1972) byl americký program pilotovaných

kosmických letů vedený americkým Národním úřadem pro letectví a kosmonautiku (NASA).

Program Apollo měl původně za cíl výzkum vesmíru a eventuálně i dosažení oběžné dráhy

Měsíce. Jeho cíl byl však změněn a hlavním cílem programu Apollo se stalo přistání na Měsíci

a přivezení Měsíčních vzorků (mimo jiné i Měsíčního prachu).

Po pilotovaných misích programu Apollo byl však další rozvoj studia meziplanetárního

prachu odkázán na použití kosmických sond.

Mezi první sondy, které zaznamenaly dopad prachových částic, byly sondy projektu Pio-

neer5: Pioneer 8, 9, 10 a 11 [Berg and Richardson, 1969; Humes, 1980]. Citlivost jejich penetrač-

ních prachových detektorů byla ovšem značně limitována minimální velikostí detekovatelných

prachových částic.

Oběžná dráha Země byla zkoumána družicí LDEF (Long Duration Exposure Facility), která

byla také osazena prachovým detektorem. Jednalo se o experiment, při kterém bylo několik růz-

ných materiálových vzorků vystaveno dlouhodobému působení kosmického prostředí. Družice

velikosti školního autobusu byla umístěna na oběžnou dráhu Země raketoplánem Challenger 7.

dubna 1984 a vyzvednuta raketoplánem Columbia 12. ledna 1990. Tato družice značně přispěla

ke studiu vesmírného smetí (space debris) a mikrometeoritů.

Sonda Galileo6 (vypuštěna 18. října 1989) nesla prachový detektor, který se skládal ze série

mřížek měřící náboj indukovaný prachovou částicí a dopadovým detektorem prachu. Tento

detektor byl schopen přibližně určit hmotnost a rychlost prachové částice. Mise sondy Galileo

skončila v atmosféře Jupiteru roku 2003.

Stejný detektor prachu byl přítomný i na družici Ulysses7 (vypuštěna 6. října 1990), jejíž

eliptická dráha dosahuje také k Jupiteru. Jeden oběh její meziplanetární pouti trvá přibližně

6 let a v současné době končí už 3tí cyklus. Tato mise stále poskytuje jedinečné výsledky a

mapuje výskyt prachových částic v meziplanetárním prostoru.

Výsledky poskytnuté misemi Galileo a Ulysses iniciovaly další, čistě prachovou misi Star-

4http://history.nasa.gov/apollo.html
5http://www.nasa.gov/mission_pages/pioneer/
6http://www2.jpl.nasa.gov/galileo/
7http://ulysses.jpl.nasa.gov/
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dust8 (vypuštěna 7. února 1999). Primárním cílem této mise byl sběr vzorků meziplanetárního

prachu a prachu z ohonu komety Wild 2 a jejich následné přivezení zpět na Zemi. K tomuto

účelu byla sonda vybavena kapslí s aerogelem,9 která v lednu 2006 dopravila vzorky nasbíraného

prachu zpět na Zem. Družice byla ovšem vybavena i dalšími prachovými detektory Dust Flux

Monitor Instrument10 (DFMI), Cometary and Interstellar Dust Analyzer11 (CIDA) a dvěma

nezávislými prachovými detektory založenými na polarizovaném plastu (polyvinylidene fluo-

ride - PVDF), které po dopadu mikrometrických prachových částic generují elektrické impulsy.

V současné době byla mise Startdust prodloužena a jejím nynějším cílem je dosažení komety

Tempel 1 a analýza prachových částic v jejím ohonu (naplánováno na 14. února 2011). Kometa

Tempel 1 byla také předmětem zkoumání sondy Deep Impact roku 2005.

Další sondou zaměřenou na výzkum prachu je sonda Cassini12 (vypuštěna 7. února 1999).

Cílem její mise bylo změřit tok prachových částic z Jupiterova měsíce Io a dalších jeho měsíců.

Dále pak má za cíl studium složení a hmotnostního rozdělení prachových částic tvořících prs-

tence Saturnu. Její trajektorie je naplánována až k Titanu. Sonda má detektor CDA (Cosmic

Dust Analyzer) skládající se ze dvou částí. První část je založena na polarizovaném polymeru

PVDF použitého na sondě Stardust. Druhá část je podobná detektoru použitém na sondách

Galileo a Ulysses. Tento detektor analyzuje ionty vzniklé při dopadu prachové částice na do-

padový terčík.

Další prachovou sondou je Hayabusa13 (vypuštěna 9. května 2003). Hayabusa je japonská

planetární sonda organizace JAXA, určená především k technologickým prověrkám komponent

budoucích kosmických sond. Vedlejším cílem tohoto experimentu je průzkum planetky Itokawa

(25143) z bezprostřední blízkosti, přistání na jejím povrchu, odběr vzorků prachu z jejího

povrchu a jeho doprava zpět na Zemi.

Další sonda, zabývající se studiem komet, je sonda Rosseta14 (vypuštěna 2. března 2004).

Jedná se o sondu organizace ESA, která je primárně určená na průzkum jádra komety 67P

Churyumov-Gerasimenko. Té dosáhne po desetileté misi v roce 2014, během které absolvuje

několik průletů kolem Země, Marsu a planetek Steins a Lutetia. Po navedení na dráhu kolem

komety vysadí na její povrch malé přistávací pouzdro Philae vybavené přístroji pro přímé

8http://stardust.jpl.nasa.gov/home/index.html
9Jedná se o materiál na křemíkové bázi, který obsahuje 99,98 % vzduchu, zbytek připadá na oxid křemičitý.

Je tedy velice lehký a pórovitý. Jedná se o ideální materiál k záchytu prachových částic bez jejich poškození.
10Tento senzor slouží k měření toku prachových částic a určení jejich hmotnostního rozdělení. Detektor tvoří

dva akustické senzory detekující vibrace po dopadu těžších prachových částic.
11Senzor analyzuje time-of-flight spektrum iontů emitovaných při dopadu prachové částice na terčík. Tato

metodika umožňuje přibližné určení složení prachových částic.
12http://saturn.jpl.nasa.gov/index.cfm
13http://www.jaxa.jp/projects/sat/muses_c/index_e.html
14http://nasascience.nasa.gov/missions/rosetta
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zkoumání kometárního jádra. Sonda nese množství přístrojů, z nichž několik je zaměřeno na

analýzu prachu obsaženého v kometě. Jedná se o prachový hmotnostní spektrometr COSIMA

(Cometary Secondary Ion Mass Analyzer), přístroj pro částicovou morfologii MIDAS (Micro

Imaging Dust Analysis System) a detektor a analyzátor prachových částic GIADA (Grain

Impact Analyzer and Dust Accumulator).

Deep Impact15 (vypuštěna 12. ledna 2005) je americká kometární sonda určená k průzkumu

periodické komety Tempel 1 v rámci programu Discovery. Sonda se skládá ze dvou částí, vlastní

sondy a impaktoru, který byl určen k nárazu do jádra komety. V souladu s plánem projektil

narazil do jádra komety 4. července 2005. Složení komety bylo následně analyzováno infračer-

veným spektrometrem.

Nakonec se zmíníme o sondě New Horizons16 (vypuštěna 19. ledna 2006), což je americká

planetární sonda, určená k průzkumu trpasličí planety Pluto, jejich měsíců a dosud neurčených

transneptunických těles. Jedná se o první expedici v rámci nového rámcového programu NASA

New Frontiers, a to je známka punku. Sonda je vybavena detektorem kosmických prachových

částic SDC (Student Dust Counter).

2.2 Prach v laboratoři

Kromě vesmírného prostředí se s prachem běžně setkáváme i v laboratořích a různých průmys-

lových aplikacích. Ne vždy je však tento prach užitečný, naopak spíše škodí. V plazmatu prach

tvoří druh kontaminace a díky jeho existenci mohou v plazmatu vzniknout nové druhy nesta-

bilit a vln. Při plazmatickém vytváření vrstev (např. PECVD - Plasma-Enhanced Chemical

Vapor Deposition) je kontaminace plazmatu zásadním problémem [Boufendi and Bouchoule,

2002]. Jako nežádoucí příměs prach působí i v tokamacích, kde vzniká odprašováním a násled-

nou kondenzací stěn a limiterů . Tento prach zásadně ovlivňuje energetické spektrum elektronů

a značně komplikuje ohřev plazmatu, a tím i zapálení termojaderné fúze [Winter, 2000; Kra-

sheninnikov et al., 2004]. Problém prachu v tokamaku ovšem nekončí u ohřevu plazmatu. Prach

může v tokamaku znatelně zmenšit odvod tepla stěnami, ucpat různé technické otvory, dále pak

může být prach kontaminovaný radioaktivním tritiem, a tak být potencionálním zdravotním

rizikem pro obsluhující personál.

Na druhou stranu přítomnost prachových částic v plazmatu může být i přínosem. Pomocí

prachových částic v plazmatu lze simulovat krystaly a chování jednotlivých atomů v mříži.

Tyto struktury jsou označovány jako „plazmatické krystaly“ (plazma crystals), popřípadě jako

„coulumbické krystaly“ (Coulomb crystals) [Morfill et al., 1997; Havnes et al., 2002; Morfill
15http://www.nasa.gov/mission_pages/deepimpact/main/index.html
16http://pluto.jhuapl.edu/
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Obrázek 2.2: Ukázka plazmového krystalu v podmínkách mikrogravitace. Na
obrázku je patrná volná oblast bez prachových částic (void) a oblast, kde
jsou pozorovatelné prachové akustické vlny (dust acoustic waves). Převzato
z http://www.ieap.uni-kiel.de/plasma/ag-piel/dlr/index_dlr.html.

et al., 2004]. Ukazuje se, že ablace prachových částic v poli vysokoenergetického laseru generuje

mnohem intenzivnější a lépe směrované iontové paprsky, které se v současné době používají

k léčení mozkových tumorů [Henig et al., 2009].

Z výše zmíněného přehledu je tedy zřejmé, že studium prachu a jeho dynamiky v plazma-

tických systémech hraje významnou roli nejen v astrofyzice, ale také při studiu plazmatických

systémů.

2.2.1 Laboratorní prachové experimenty

Prachové částice vykazují v prachovém plazmatu velice zajímavé chování. Je to způsobeno sil-

nými vzájemnými elektrostatickými vazbami. Tím myslíme, že jejich elektrostatická vazba je

větší než jejich termální energie. V takovýchto systémech se mobilita prachových částic značně

sníží („tekutá“ fáze prachového plazmatu), popřípadě se může utvořit 2D nebo 3D struktura

podobající se krystalové mříži („pevná“ fáze prachového plazmatu) [Morfill et al., 1997, 2004].

V takovéto struktuře se mohou šířit nové módy vlnění, tzv. prachové akustické vlny (dust–

acoustic waves) [Nefedov et al., 2003]. Je možné také pozorovat oblasti bez výskytu prachových

částic, tzv. void [Thomas Jr. et al., 2004; Mamun and Shukla, 2005], a jejich hraniční oblasti.

V takovýchto systémech už ovšem hraje velký vliv gravitace. Z tohoto důvodu vznikly expe-
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rimenty zkoumající vznik plazmatických krystalů za podmínek mikrogravitace (micro–gravity

experiments – µG). K navození podmínek mikrogravitace lze použít sondážní rakety a para-

bolické lety [Thomas et al., 2001]. Také byla provedena série měření na Mezinárodní vesmírné

stanici ISS [Nefedov et al., 2003].

Čistě laboratornímu studiu prachu a jeho interakci s plazmatem se dlouhodobě věnuje pouze

několik skupin na světě.

Mezi největší skupiny patří skupina na Coloradské univerzitě v Boulderu17 (University of

Colorado at Boulder, USA), kde se studiem prachu zabývají komplexně. Pomocí sondážních

raket a detektorů na nich umístěných zkoumají hustoty a náboj prachových částic a aerosolů

v zemské mezosféře [Robertson et al., 2004]. Zkoumají nabíjení a levitaci prachu v nízkoteplot-

ním DC a AC výboji [Sickafoose et al., 2002a,b; Walch et al., 1994, 1995], UV nabíjení pracho-

vých částic a jejich levitaci v oblaku fotoelektronů emitovaných z podložky [Sternovský et al.,

2002; Sickafoose et al., 2000, 2001; Robertson et al., 2003]. Poslední jmenovaný experiment

je inspirován pozorováním levitujícího prachu nad povrchem Měsíce [Rennilson and Criswell,

1974]. Dále pak studovali nabíjení Měsíčního prachu získaného při misi Apollo 17 [Horányi

et al., 1998]. Zabývají se i studiem kontaktního nabíjení prachových částic, triboelektrickým

nabíjením [Sickafoose et al., 2001; Sternovský et al., 2002] a dalšími procesy.

Další skupinou na americkém kontinentu, která se zabývala studiem prachu, pochází z po-

lytechnického institutu v New Yorku. V současné době se již tímto studiem nezabývá, ale sluší

se o jejich práci alespoň zmínit. Předmětem jejich studia bylo fotoemisní nabíjení jednotli-

vých prachových částic, které byly drženy v podobné kvadrupólové pasti jaká je provozovaná

naší skupinou [Arnold and Hassel, 1985]. Dále se věnovali studiu nukleace mikročástic jak

v atmosféře planet [Arnold, 2008], tak i simulaci nukleace prachových částic a zejména ledů

v pozměněné kvadrupólové pasti [Arnold et al., 1999].

Nedá se nezmínit také o skupině fyziky vesmírného plazmatu18 (Space Plasma Physics

Group), která je součástí Marshallovy vesmírné laboratoře NASA (NASA Marshall Space La-

boratory). Tato laboratoř se zabývá veškerou prachovou problematikou počínaje vývojem mě-

řících přístrojů pro kosmické sondy, konče laboratorní simulací procesů v prachovém plazmatu.

Z našeho hlediska je zajímavá především část experimentů využívajících kvadrupólovou past

podobné geometrické konfigurace, jako je provozována v naší skupině [Spann et al., 2001]. Po-

mocí této experimentální aparatury bylo studováno zejména fotoemisní nabíjení jednotlivých

prachových částic [Abbas et al., 2002a] a vznik prachových částic způsobených kondenzací

plynů [Abbas et al., 2002b]. Předmětem zkoumání byly zejména různé simulanty kosmického

17http://plasma.colorado.edu/
18http://spacescience.spaceref.com/ssl/pad/sppb/default.htm
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prachu [Abbas et al., 2006] a Měsíční prach získaný misí Apollo 17 [Abbas et al., 2008b, 2007,

2008a]. Při studiu fotoemisního nabíjení prachových částic se ovšem autoři setkali s problémem

nabíjení částice fotoelektrony generovanými z elektrod kvadrupólu, kterému jsme se v nově

vyvíjené aparatuře pokusili vyhnout použitím zcela jiné geometrie pasti (viz kapitola 7).

Více teoretickým výzkumem nabíjecích procesů prachových částic a obecně problemati-

kou prachového plazmatu (zejména nestabilitami v prachovém plazmatu) se zabývá skupina

Californské university (University of California), zejména D. A. Mendis [Mendis, 1984, 2000;

Mendis et al., 2005, a další], M. Rosenberg [Rosenberg, 1993; Rosenberg and Krall, 1995; Ro-

senberg et al., 1999; Rosenberg and Shukla, 2003; Rosenberg and Merlino, 2007] a V. W. Chow

[Chow and Rosenberg, 1995, 1996, a další]. V poslední době se tato skupina zaměřila na aktu-

ální problém prachu ve vysokoteplotním plazmatu generovaném v Tokamaku [Pigarov et al.,

2007; Smirnov et al., 2009].

Poslední skupinou z USA, o které se zmíníme, je skupina v Iowě.19 Tato skupina je, tak

jako většina skupin na území USA, obecně zaměřena na experimentální a teoretické studium

prachu a prachového plazmatu. Mezi jejich aktivity patří také modelování prachového plazmatu.

Zejména se zabývají studiem plazmových krystalů a voidů [Samsonov and Goree, 1999; Goree

et al., 2000; Liu et al., 2009], mechanismy ohřívání prachových částic v plazmatu [Liu and Goree,

2005; Nosenko et al., 2006b], simulací fyziky vesmírného prachového plazmatu [Sheridan et al.,

1992; Praburam and Goree, 1995], vlnami a nestabilitami v pachovém plazmatu [Nosenko et al.,

2006a; Sheridan et al., 2008], detekcí a nabíjením prachových částic [Goree, 1994; Chunshi and

Goree, 1994] a chováním prachového plazmatu za podmínek mikrogravitace [Liu et al., 2009].

Další prachovou „velmocí“ je Německo. V Německu je několik pracovišť, které jsou však

více či méně propojeny, a které zkoumají různé aspekty prachové problematiky. Haidelber-

gská prachová skupina20 (Heidelberg Dust Research Group) se podílí například na projektech

Cassini, Galileo, Stardust a Ulysses. Nachází se tam také urychlovač prachových částic (The

Heidelberg Dust Accelerator Facility), na kterém jsou testovány prachové měřící přístroje určené

pro kosmické sondy [například Stubig et al., 2001; Auer et al., 2008; Takechi et al., 2009]. Na

tomto pracovišti byla vyvinuta a odzkoušena aparatura, která je v současné době provozovaná

naší skupinou na MFF UK [Čermák, 1994].

Prachová skupina v Kielu21 se primárně zabývá experimentálním a teoretickým studiem

zmagnetovaného prachového plazmatu [například Trottenberg et al., 2006; Pilch et al., 2007],

µG experimenty [například Klindworth et al., 2004; Wolter et al., 2007], plazmovými krystaly

19http://dusty.physics.uiowa.edu/
20http://www.mpi-hd.mpg.de/dustgroup/
21http://www.ieap.uni-kiel.de/plasma/ag-piel/
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[například Arp et al., 2005; Block et al., 2007] a v neposlední řadě tvorbou nestabilit v pracho-

vém plazmatu [například Piel et al., 2006, 2008].

Na institutu Maxe Plancka (Max Planck Institute für Extraterrestriche Physik) v německém

Garchingu se skupina Plasma-crystal-experiment research group22 věnuje experimentálnímu

studiu plazmových krystalů. Tato skupina se jako první na světě věnovala studiu plazmových

krystalů v laboratorních podmínkách a v podmínkách mikrogravitace [Nefedov et al., 2003].

V poslední době se tato skupina zaměřila na aplikaci plazmatických systémů v medicíně [Morfill

et al., 2009].

Jako o poslední německé skupině se sluší zmínit o institutu pro netermální plazma (Institute

for Non-Thermal Plasma)23 sídlícím v Greifswaldu a patřícím pod Max-Planck-Institut für

Plasmaphysik.24

Na univerzitě v Sydney25 (University of Sydney, Australia) pracuje skupina, která se kromě

teoretického studia prachového plazmatu [např. Vladimirov et al., 2003] zaměřuje na studium

laboratorního prachového plazmatu (tj. plazmové krystaly, levitace prachových částic, inter-

akce zmagnetovaných prachových částic a plazmatu) [Vladimirov et al., 1999; Vladimirov and

Cramer, 2000; Vladimirov et al., 2003] a jeho aplikací [Rutkevych et al., 2004; Tsakadze et al.,

2004]. Dále se zabývají vlnami v prachovém plazmatu a jejich vzájemnými interakcemi [např.

Vladimirov and Stenflo, 1997; Machabeli et al., 2000].

Doposud jsme mluvili pouze o „stálicích“ výzkumu prachového plazmatu. Existují však

skupiny, které se problematiky prachu a prachového plazmatu pouze dotýkají. Jedná se napří-

klad o skupinu na Dalian University of Technology v Číně,26 skupinu na Okayama Univerzitě

v Japonsku, ale i o mnoho dalších skupin ve Francii,27 v Norsku28 29 nebo v Maďarsku.30 V po-

slední době se začínají objevovat i práce, které na první pohled se studiem prachu nesouvisí, ale

pouze se zmiňují o jeho existenci v různých experimentálních zařízeních, pro příklad uveďme

pozorování prachových částic ve storage ringu synchrotronové laboratoře KEK Photon Factory

v Tsukubě v Japonsku [Tanimoto et al., 2009].

Je vidět, že studium prachového plazmatu v poslední době začíná nabírat na intenzitě, což

22http://www.mpe.mpg.de/theory/theory.html
23http://www.physik.uni-greifswald.de/
24http://www.ipp.mpg.de/ippcms/eng/
25http://www.physics.usyd.edu.au/space-plasma/dusty/
26http://sites.google.com/site/psegdlut/
27http://www.univ-orleans.fr/gremi/
28http://www.phys.tue.nl/EPG/
29http://www.rijnhuizen.nl/
30http://www.rmki.kfki.hu/plasma/
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je patrno i na stoupajícím množství příspěvků na „prachových“ konferencích. Současný trend

studia je zaměřen na studium emisí prachových částic z různých planet a měsíců, na studium

složení prachu obsažených v kometách. Hlavní hybnou silou těchto studií jsou kosmické pro-

jekty, které probíhají, či jsou připravovány, a které jsme se alespoň částečně pokusili představit.

S plánovanou obnovou letů na Měsíc se zásadně dostává do popředí i studium měsíčního pra-

chu. Laboratorní studium prachu se zaměřuje na vlny v prachovém plazmatu a zejména na

prach v tokamacích. Nemalá snaha je vynaložena i na aplikaci získaných výsledků, zejména

v medicíně [Henig et al., 2009].
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3. Nabíjecí procesy prachových částic
Jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole, důležitým faktorem ovlivňující dynamiku prachové

částice je její náboj. Částice může být nabita různými procesy. Časový vývoj náboje částice je

dán diferenciální rovnicí
dQ

dt
=
∑
k

Ik, (3.1)

kde na pravé straně je suma nabíjecích proudů. Náboj prachové částice se ustálí na takové

hodnotě, kdy jsou proudy vybíjející částici v rovnováze s proudy, které částici nabíjí.1

Důkladný přehled nabíjecích a vybíjecích procesů prachových částic byl již publikován

v mnoha pracích (uveďme např. Horányi [1996]; Weingartner and Draine [2001b]; Weingart-

ner [2004]; Pavlů et al. [2008b]). Z tohoto důvodu je v této části práce uveden pouze stručný

přehled nejdůležitějších z nich. Protože je však tato práce zaměřena na studium polní iontové

emise a vývoj nové aparatury umožňující detailnější výzkum polní iontové emise a její srovnání

s fotoemisí, jsou tyto dva mechanismy v závěru kapitoly probrány podrobněji.

3.1 Záchyt elektronů a iontů

Základním principem nabíjení prachových částic je záchyt primárních částic, tedy elektronů

nebo iontů. Koeficient ulpění dopadajících částic γ závisí na jejich energii. Pokud elektrony

nebo ionty dopadají na prachovou částici s energií v řádu několika málo elektronvoltů, dá se

v hrubém přiblížení koeficient ulpění brát roven jedné. S rostoucí energií ovšem roste počet

elasticky i neelasticky odražených částic a koeficient ulpění klesá. Od energií v řádu desítek

elektronvoltů začnou hrát roli i jiné fyzikální procesy jako jsou sekundární elektronová emise,

elektronově a iontově stimulovaná desorbce, odprašování a další.

Tím, jak se mění povrchový potenciál prachové částice, tak jsou ovlivňovány i trajektorie

elektronů a iontů. Efektivní účinný srážkový průřez záchytu primární částice Sef s energií E0

je tedy závislý na povrchovém potenciálu prachové částice ϕ. Tuto závislost popisuje vztah

Sef = S0

(
1− qϕ

E0

)
, (qϕ < E0),

= 0, (qϕ > E0) ,
(3.2)

kde q označuje náboj elektronu (-e), popřípadě iontu (Ne) a S0 je účinný průřez pro pra-

chovou částici s nulovým povrchovým potenciálem. Jak je vidět ze vztahu 3.2, pokud náboj

prachové částice dosáhne určité hodnoty, nemají již primární částice dostatečnou energii pro
1V tomto případě bereme jako vybíjecí proud takový proud, který zmenšuje absolutní hodnotu náboje částice

a nabíjecí proud takový, který absolutní hodnotu náboje prachové částice zvětšuje.

21
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překonání potenciální bariéry a efektivní účinný průřez tohoto mechanismu klesá na nulu.

Výsledný nabíjecí proud primárních částic2 Izach lze napsat jako

Izach = σγS0

(
1− qϕ

E0

)
, (qϕ < E0) ,

= 0, (qϕ > E0) ,
(3.3)

kde σ je proudová hustota primárního svazku a γ je koeficient ulpění dopadajících částic. Se

záchytem primárních částic je ovšem pevně spojen další proces, sekundární elektronová emise,

který je probrán v následující podkapitole.

3.2 Sekundární elektronová emise

Sekundární elektronová emise (dále jen SEE) je efekt, kdy působením primárních elektronů

dochází k emisi elektronů bombardované pevné látky. O první ucelenější vysvětlení tohoto jevu

se zasloužil Sternglass [1957]. Energetické spektrum sekundárních elektronů se skládá z několika

částí (viz obrázek 3.1). První část tvoří takzvané pravé sekundární elektrony (true secondary

electrons - na obrázku 3.1 označeno jako oblast SE). Typicky se jedná o elektrony s energií menší

než 50 eV. Spektrum pravých sekundárních elektronů se dá s dobrým přiblížením aproximovat

Maxwellovým rozdělením. Zbytek spektra sekundárních elektronů se označuje jako oblast tzv.

rozptýlených elektronů (backscattered electrons - na obrázku 3.1 označeno jako oblast BSE).

Oblast rozptýlených elektronů má však podrobnější strukturu. V nízkoenergetické části se na-

chází část odpovídající tzv. Augerovým elektronům (na obrázku 3.1 označeno jako oblast AE).

Poslední, vysoko-energetická část odpovídá primárním elektronům, které ztratily malou část

energie (tzv. píky charakteristických ztrát - struktura píků těsně před energií E0 odpovídající

energii primárního svazku) a elasticky odraženým primárním elektronům (pík s energií E0).

Účinnost sekundární elektronové emise se popisuje koeficientem SEE3 (jiným označením je

výtěžek SEE). Pro tyto účely jsou zavedeny tři koeficienty SEE, které berou v potaz jen část

spektra sekundárních elektronů: koeficient pravé SEE δ, koeficient rozptýlených elektronů µ a

koeficient celkové sekundární emise σ (σ = δ+µ). Přestože koeficient celkové SEE značně závisí

na energii primárních elektronů, ukazuje se, že jeho průběh, tedy σ(E), lze pro většinu materiálů

charakterizovat polohou maxima sekundární emise (σmax, Emax) a dvěma význačnými body σp1
a σp2, kde σ = 1. Tyto body určují rovnovážný stav mezi dopadajícími a emitovanými elektrony

(viz obrázek 3.2). V oblasti, kde σ < 1, více elektronů na částici dopadá než z ní odchází, a

tudíž se vzorek nabíjí záporně. Pro oblast σ > 1 ze vzorku odchází daleko víc elektronů než

na něj dopadá a vzorek se nabíjí kladně. Koeficient SEE je ovšem také značně závislý na úhlu
2Zde zanedbáváme ostatní efekty jako je například sekundární elektronová emise.
3Jedná se o podíl počtu odchozích elektronů ku počtu dopadlých elektronů.
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Obrázek 3.1: Spektrum sekundárních elektronů. Oblast pravých sekundárních elektronů (SE
- secondary electrons), oblast rozptýlených elektronů (BSE - backscattered electrons), oblast
Augerových electronů (AE - Auger electrons). Obrázek převzat z Goldstein et al. [1981].

1

E E E E
max p2p1

s
 =

 d
+

m

s

s sp1 p2

max

Obrázek 3.2: Závislost koeficientu celkové sekundární elektronové emise na energii primárních
elektronů. V grafu jsou vyznačeny významné body charakterizující tuto závislost (a jejich
odpovídající energie): maximální hodnota koeficientu SEE - σmax, body kde σ=1 - σp1 a σp2.

dopadu primárních elektronů. Z tohoto důvodu je jeho průběh v případě sférických vzorků

značně odlišný od průběhu pro planární vzorky. Podrobný popis teorie SEE lze nalézt například

v Richterová [2003].
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Obrázek 3.3: Potenciální energie elektronu pevné látky (kov) pod vlivem elektrického pole pro
a) jednoduchou pravoúhlou potenciální bariéru a b) pro bariéru započítávající síly zrcadlení.

Richterová et al. [2004, 2006, 2008] na základě měření SEE provedeného na dále popsané

aparatuře (viz. kapitola 4) vyvinuli model sekundární elektronové emise ze sférických vzorků.

3.3 Ionty indukovaná elektronová emise

Podobně jako dopad primárních elektronů i dopad iontů na pevnou látku má za následek emisi

sekundárních elektronů. Podobně jako u SEE i u ionty indukované elektronové emise (ion–

induced electron emission - IIEE) lze definovat koeficient IIEE γ vyjadřující počet emitovaných

elektronů na jeden dopadlý iont. Tyto koeficienty jsou však pro srovnatelné energie iontů4

řádově nižší než koeficienty SEE. Více informací lze nalézt například v Varga and Winter

[1992] nebo Zeijlmans van Emmichoven and Matulevich [2007].

3.4 Polní elektronová emise

Polní elektronová emise (field electron emission - FEE) je kvantově mechanický jev, při němž

elektron z pevné látky tuneluje skrz povrchovou bariérou do volného prostoru. FEE byla po-

prvé pozorována již v roce 1897 [Wood, 1897]. První jednoduché, ačkoli špatné, vysvětlení podal

Schottky (1924) pomocí rozšíření již existující teorie termoemise. Předpokládal, že povrchová

4Tím máme na mysli energie, pro které je koeficient SEE pro většinu materiálů maximální. Tedy energie
řádu stovek eV.
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bariéra je snížena silami zrcadlení a pozorovatelná polní emise se vyskytne, když externí pole

sníží povrchovou bariéru o hodnotu výstupní práce φ (work function). Tato teorie sice předví-

dala polní elektronovou emisi, ale pro pole řádově 100x větší, než při kterých byla pozorována.

Teprve Fowler a Nordheim vysvětlili polní elektronovou emisi pomocí kvantově-mechanické

teorie (dále jen F-N teorie) [Fowler and Nordheim, 1928; Nordheim, 1928]. Na rozdíl od termo-

emise a fotoemise, kdy elektron opouští pevnou látku po dodání potřebné energie na překonání

bariéry, je u FEE bariéra elektrickým polem natolik deformovaná, že i neexcitované elektrony

mohou bariérou procházet. Jedná se tedy o čistě kvantově mechanický jev, kdy elektron pro-

tunelovává povrchovou energetickou bariéru. Na obrázku 3.3 je znázorněna deformace pásové

struktury vodiče v přítomnosti silného elektrického pole pro dva případy: a) pravoúhlou po-

tencionální jámu bez započtení sil zrcadlení a b) pro případ pravoúhlé potenciální jámy, kdy je

započítán vliv sil zrcadlení. Potenciálová bariéra na povrchu (povrch je označen svislou čárou

procházející bodem 0) je působením pole snížena o −eFx, kde F je intenzita elektrického pole

na povrchu a x je vzdálenost od povrchu. Potenciálová bariéra je dále také snížena silami zr-

cadlení −e2/4x zohledňujícími skutečné rozložení náboje u povrchu. Celkový tvar potenciálové

bariéry u povrchu vodiče5 lze tedy vyjádřit vztahem

V (x) = −e2/4x− eFx. (3.4)

Polně emisní proud je pak dán rovnicí

j =
e2F 2

8πhφ · t2
(√

e3F
φ

) · exp
[
−4

√
2meφ

3
2

3heF
· v

(√
e3F

φ

)]
, (3.5)

kde e je elementární náboj, h je Planckova konstanta, φ je výstupní práce materiálu, me je

hmotnost elektronu a funkce t
(√

e3F
φ

)
a v

(√
e3F
φ

)
jsou pomalu se měnící eliptické funkce (tzv.

Fowlerovy-Nordheimovy funkce), jejichž vyjádření lze najít například v Good and Müller [1956].

Odvození této rovnice je uvedeno v Good and Müller [1956] nebo Gomer [1961].

Z rovnice 3.5 je vidět, že z lineárního fitu experimentálně získané závislosti ln(j/F 2) na

1/F lze určit hodnotu výstupní práce materiálu φ, čehož se i prakticky využívá.

3.5 Fotoemise

Jako o předposledním nabíjecím mechanismu se zmiňme o fotoemisním nabíjení. Z důvodu, že

je tato práce zaměřena také na vývoj aparatury pro studium fotoemisního nabíjení prachových

částic (viz kapitola 7), je tento jev oproti ostatním probrán důkladněji.

5V tomto případě je energie vakua nastavena na hodnotu 0.
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Fotoemise, nebo také vnější fotoelektrický jev6, je jev, při kterém jsou z látky osvícené

elektromagnetickým zářením emitovány elektrony - fotoelektrony. Fotoelektrický jev byl po-

prvé pozorován a popsán Heinrichem Hertzem roku 1887. Při pokusech s vytvářením a detekcí

elektromagnetických vln pomocí jiskřiště pozoroval, že ultrafialové záření dopadající na jiskřiště

ulehčuje přeskok jisker. Z pohledu tehdejší fyziky se jednalo o nevysvětlitelné chování elektro-

magnetického vlnění. Fotoelektrický jev vysvětlil až Albert Einstein (1905) pomocí kvantové

fyziky, kde uplatnil Planckovu hypotézu, že světlo má kvantový charakter. Bylo zjištěno, že

kinetická energie emitovaných fotoelektronů je nezávislá na intenzitě dopadajícího záření, ale

závisí na frekvenci dopadajícího vlnění. Dále bylo zjištěno, že pro frekvence nižší než určitá

mezní hodnota f07 fotoelektrický jev úplně vymizí.

Foton při dopadu na povrch pevné látky předá celou, popřípadě jen část své energie elek-

tronu. Je-li předaná energie dostatečně velká, pak má elektron dostatečnou energii pro uvolnění

z pevné látky. Minimální hodnota této energie se nazývá výstupní práce φ (work function) a

je charakteristická pro každou pevnou látku. Emitovaný elektron tedy může získat maximální

kinetickou energii Emax danou vztahem:

Emax = h · (ν − ν0), (3.6)

kde h je Planckova konstanta, ν je frekvence dopadajícího záření a ν0 je mezní frekvence

fotoelektrického jevu. Triviální úpravou předešlé rovnice lze dojít k Einsteinově rovnici foto-

elektrického jevu:

hν = hν0 + Emax, (3.7)

kde hν je energie dopadajícího fotonu, hν0 je minimální energie potřebná k uvolnění elektronu

z pevné látky (tedy výstupní práce φ) a Emax je maximální možná energie uvolněného elek-

tronu. Z uvedené rovnice je zřetelně vidět, že energie uvolněného elektronu závisí pouze na

frekvenci dopadajícího záření a nikoli na jeho intenzitě, přesně tak, jak bylo experimentálně

pozorováno.

Ukazuje se také, že vlastnosti povrchu pevné látky se mohou zásadně lišit od jejich obje-

mových vlastností. Jedná se o vznik tzv. povrchových stavů, jejichž existencí se značně snižuje

efektivní výstupní práce jak povrchových atomů tak atomů adsorbovaných na povrchu.

Jak již bylo řečeno, intenzita záření sice neovlivňuje energii emitovaných fotoelektronů,

ovlivňuje však jejich počet a tedy nabíjecí proud, tzv. fotoproud. Uvážíme-li sférický předmět
6Existuje i „vnitřní“ fotoelektrický jev, kdy jsou elektrony uvolněny uvnitř látky, tu však neopouštějí.
7Tato frekvence je charakteristická pro každou látku a energie odpovídající této minimální frekvenci je

označována jako její výstupní práce.
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o poloměru R, je emitovaný fotoproud z povrchu pevné látky dán vztahem [Weingartner, 2004]:

Ifoto = πR2
∫ νmax

ν0
Y ·Qabs ·

cuν
hν

dν

(
+

∫ νmax

νdes

σdes ·
cuν
hν

dν

)
, (3.8)

kde ν0 je frekvence záření s energií odpovídající výstupní práci materiálu φ , νmax je maximální

hodnota8 frekvence záření dopadajícího na povrch pevné látky, Y je výtěžek fotoionizace, Qabs

je koeficient efektivní absorpce světla daný Miovou teorií rozptylu a uν je spektrální hustota

energie dopadajícího záření. Rovnice 3.8 s druhým členem (umístěným v závorkách) platí pouze

pro negativně nabité částice, pro které jsou započítány i elektrony vázané nad valenčním pásem.

Zajímavá situace nastane, pokud je nabíjený objekt izolován, např. prachová částice ve

vesmíru nebo v elektrodynamické kvadrupólové pasti. Fotoemisním nabíjením na prachové

částici roste celkový náboj, a tím i její povrchový potenciál. Tento náboj však přitahuje zpět

veškeré fotoemitované elektrony s energií menší než Ekin = e · ϕ, kde ϕ je povrchový potenciál

prachové částice. Vzroste-li povrchový potenciál na hodnotu ϕ = hνmax−φ
e , emitované fotolek-

trony už nemají dostatečnou energii na opuštění prachové částice a ta se již dále nenabíjí. Této

hodnotě potenciálu odpovídá náboj prachové částice 9

Q = 4πϵ0R

(
hνmax − ϕ

e

)
(3.9)

[Wood, 1981; Rosenberg and Krall, 1995].

Z hlediska prachu a jeho nabíjení je fotoemisní nabíjení prachu ve vesmíru dominantní

proces, zejména v okolí hvězd [Mahan, 1970]. V kosmu dosahují potenciály prachových částic

nabíjených převážně fotoemisí zhruba +10 V [Whipple, 1981]. U velmi malých prachových

částic se mohou projevit rozměrové efekty [Chen and Bates, 1986] a výtěžek fotoemise s může

až několikanásobně zvýšit.

V současné době bylo pozorováno mnoho velice zajímavých efektů, které jsou spojovány s fo-

toemisním nabíjením prachu. O zajímavém důsledku fotoemise na dynamiku prachové částice

(fotoelektrická síla) jsme se již zmínili v kapitole 2. Fotoemise je také pevně spojena s proce-

sem zániku prachových částic [Draine and Salpeter, 1979; Waxman and Draine, 2000; Fruchter

et al., 2001; Jones, 2004]. V důsledku nabití malé prachové částice UV zářením vznikne na jejím

povrchu dostatečné elektrické pole, při kterém dochází k polní emisi iontů tvořících prachovou

částici, tzv. polní vypařování. V případě méně stabilních nebo porézních prachových částic

mohou být tyto částice vlastním elektrickým polem doslova roztrhány [Greenberg, 1976].

Dalším důsledkem fotoemisního nabíjení prachu je pozorovaná levitace prachových zrn na

vesmírných tělesech, zejména na asteroidech a Měsíci. Družicemi Surveyor 5, 6 a 7 byly nad
8Předpokládáme, že spektrum dopadajícího světla není obecně monochromatické.
9Tak jako mnohokrát, i teď předpokládáme kulovost prachové částice.
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západním horizontem Měsíce pozorovány světlé linie (zobrazeno na obrázku 1.2d) [Rennilson

and Criswell, 1974]. Předpokládá se, že tyto světelné linie jsou tvořeny slunečním světlem,

které je dopředně rozptýlené levitujícími oblaky prachu s velikostmi ≈10 µm v průměru a

koncentracemi ≈50 částic/cm3. Tyto oblaka dočasně (délka trvání je <3 hodiny) vznikají na

rozhraní osvětlené a neosvětlené části Měsíce a levitují ve výšce přibližně jednoho metru nad

jeho povrchem. Tato levitace je způsobena elektrostatickým odpuzováním nabitých prachových

částic se souhlasně nabitým povrchem Měsíce. Má se za to, že dominantním procesem tohoto

nabíjení je fotoemise.

Protože je tato práce zaměřena mimo jiné na stavbu aparatury pro studium fotoemise, stojí

za to se zmínit o významných laboratorních experimentech zaměřených na studium fotoemise

z prachových částic, zrekapitulovat zjištěné výsledky a poučit se z nich při vývoji aparatury.

Na Coloradské univerzitě v Boulderu (University of Colorado at Boulder, USA) je skupina,

která se intenzivně věnuje zkoumání fotoemisního nabíjení prachu a jeho levitaci nad nabitými

povrchy [Sickafoose et al., 2001, 2002a,b].

V prvním ze svých experimentů zkoumali fotoemisní nabíjení prachových částic a jejich

následné nabíjení pomocí fotoelektronů emitovaných z blízkého planárního povrchu. Použili

velice jednoduchou experimentální aparaturu, ve které nechali propadávat prachová částice

UV zářením, popřípadě oblakem fotoemitovaných elektronů a následně měřili její náboj po-

mocí citlivého Faradayova válce. Ověřili, že vztah 3.9 je velice dobře použitelný pro výpočet

náboje prachové částice nabíjené fotoemisí. Prachové částice propadávající UV zářením se na-

bily na potenciál několik voltů (≈5 V) v závislosti na jejich výstupní práci. Prachové částice

propadající oblakem fotoemitovaných elektronů se nabily na malý záporný potenciál (≈ -4 V),

tak, aby celkový proud dopadající na částici (proud sesbíraných fotoelektronů z oblaku a proud

emitovaných fotoelektronů z prachové částice) byl nulový.

Inspirováni pozorováním levitujícího prachu nad povrchem Měsíce vytvořili také speciální

aparaturu pro studium právě této levitace v prostředí, kde se vytvoří elektronový oblak nad

povrchem osvětleným UV zářením [Sickafoose et al., 2002b]. Potvrdili, že prachové částice

různých materiálů a velikostí jsou schopny levitovat nad vodivým povrchem a výška jejich

levitace odpovídá vzdálenosti, kde se vyrovná gravitační síla a elektrostatická odpudivá síla.

Tato vzdálenost je řádově několik centimetrů a je přibližně dána vztahem:

z = ln

(
3ϵ0ϕ(z)ψc

R2ρg

)1/c

, (3.10)

kde ϕ(z) je povrchový potenciál prachová částice obecně závislý na vzdálenosti od nabité pod-

ložky, ρ je hustota prachové částice, R je poloměr prachové částice, ψ odpovídá potenciálu
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vodivého povrchu a c je volný parametr. Pokud jsou prachové částice vystaveny UV záření,

v důsledku fotoionizace se jejich záporné napětí zmenší a výška levitace se mírně sníží.

Z našeho pohledu jsou velice významné práce Abbas et al. [2006] a Abbas et al. [2007].

V těchto pracích studovali fotoemisní vlastnosti izolované prachové částice, která byla umístěna

v kvadrupólové pasti podobné k té, která existuje v naší skupině. Autoři měřili fotoemisní

výtěžek z prachových částic různých materiálů (silica, olivín, uhlík) a zjistili, že fotoemisní

výtěžek je výrazně vyšší než tabelované hodnoty pro planární vzorky. Zjistili také závislost

fotoemisního výtěžku na velikosti prachových částic. Pro velké prachové částice je fotoemisní

výtěžek řádově vyšší než pro částice menší než 1 µm.

Nakonec se zmiňme ještě o práci Samarian and Vaulina [2000], kde studovali UV indukované

Coulombické struktury ve výbojovém plazmatu.

3.6 Polní iontová emise

Z pohledu prezentované práce je dalším významným nabíjecím mechanismem polní iontová

emise (field ion emission - FIE) [Müller and Tsong, 1969; Dixon et al., 1981]. Proto je tento jev

a jeho teorie probrány podrobněji. Důkladný popis polní iontové emise lze nalézt v přehledových

článcích Gomer [1961, 1994]; Forbes [1996, 2003] nebo v publikacích Müller and Tsong [1969]

a Tsong [1990].

Veškeré poznatky o polní iontové emisi z prachových částic jsou založeny na experimentech

a teoretických úvahách spojených s polní iontovou mikroskopií, tedy analytickou technikou

používanou v materiálovém výzkumu, která pomocí velmi ostrého vodivého hrotu na vysokém

napětí10 může zobrazit jednotlivé povrchové atomy zkoumaného vzorku (včetně jejich stavů).

Průkopníkem této mikroskopické metody je Erwin W. Müller, který sestrojil první polně iontový

mikroskop a pozoroval tak polní iontovou emisi [Müller, 1953]. Princip toho mikroskopu je

popsán například v Müller et al. [1969] nebo Tsong [1990].

Na rozdíl od fotoemise a termoemise, kde elektron dostane dostatečnou energii na překonání

jeho vazebné energie v atomu, při polní iontové emisi dochází k protunelování elektronu skrz

deformovanou povrchovou bariéru, s následnému odpuzení vzniklého iontu elektrickým polem

prachové částice. K této deformaci dochází vlivem silného elektrického pole. Je evidentní, že

podobně jako polní elektronovou emisi tak i polní iontovou emisi lze vysvětlit pouze pomocí

kvantové mechaniky. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o termálně aktivovaný proces za pří-

tomnosti velmi vysokých elektrických polích, ∼ 1010 V/m a vyšších [Müller and Tsong, 1969;

Forbes, 2003]. Pod pojmem polní iontová emise se ale ve skutečnosti skrývají tři odlišné jevy li-

10Vůči zkoumanému vzorku.
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Obrázek 3.4: Znázornění elektronové struktury samotného atomu/molekuly ve vakuu pod vli-
vem elektrického pole. Vlivem přítomnosti elektrického pole dochází k „naklonění“ hladiny
vakua a elektrony skrz vzniklou bariéru mohou protunelovat do vakua. F intenzita elektric-
kého pole, I ionizační energie atomu/molekuly, e elementární náboj.

šící se zejména zdrojem iontů. Ionty mohou být původem z okolní atmosféry, v takovém případě

mluvíme o polní ionizaci (field ionization), mohou pocházet z adsorbované vrstvy, v takovém

případě mluvíme o polní desorpci (field desorption) nebo z „bulk“ materiálu hrotu a v takovém

případě hovoříme o polním vypařování (field evaporation) [Gomer, 1961; Müller and Tsong,

1969]. Jednotlivé mechanismy a jejich teorie jsou podrobněji popsány dále.

Ačkoli je problematika polní iontové emise studována již více jak 50 let, jedná se o složitý a

komplexní proces a ucelená teorie tohoto jevu není stále ještě dokončena. Ba naopak, některé

aspekty tohoto jevu nejsou dosud systematicky prozkoumány a popsány. Patří mezi ně právě i

námi zkoumaná problematika polní iontové emise z izolovaných sférických vzorků.

Polní ionizace

Vyskytne-li se izolovaný atom11 v silném elektrickém poli, může některý z jeho valenčních elek-

tronů protunelovat ven z elektronového obalu a stane se volným elektronem. Situace volného

atomu ve vakuu pod vlivem silného elektrického pole je zobrazen na obrázku 3.4. Na obrázku je

znázorněn atom s obsazenými hladinami v základním stavu. Nejnižší vzdálenost těchto hladin

11Ve skutečnosti se samozřejmě může jednat i o molekulu. Pro jednoduchost budeme ale uvažovat v celé
kapitole pouze atomy. Výsledky jsou ovšem totožné i pro molekuly.
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Obrázek 3.5: Znázornění elektronové struktury samotného atomu/molekuly ve vakuu v blízkosti
kovu. a) bez přítomnosti elektrického pole, b) s přítomností nenulového elektrického pole. F in-
tenzita elektrického pole, φ výstupní práce materiálu, EF Fermiho hladina, I ionizační energie
atomu/molekuly, x vzdálenost atomu/molekuly od kovu, xkr kritická vzdálenost, PM Coulom-
bický potenciál atomu/molekuly, PW superpozice pseudopotenciálu sil zrcadlení a potenciálu
vnějšího pole, e elementární náboj.

od hladiny vakua odpovídá ionizační energii atomu I. Je-li ovšem atom přítomen v elektric-

kém poli, hladina vakua se „nakloní“ a elektrony mohou protunelovat skrz vzniklou bariéru

do vakua. K protunelování ovšem dojde pouze tehdy, pokud je bariéra dostatečně úzká12.

Vzhledem k ionizačním energiím většiny atomů (kromě elektropozitivních prvků), které jsou

značně vysoké, může dojít k tunelovému efektu jen ve velmi silných elektrických polích řádu

≈ 1010 Vm−1.

Ukazuje se, že k tunelovému přechodu dojde snadněji, pokud se atom nachází v blízkosti

kovového povrchu. Bariéra je z důvodu ostrého rozhraní kov-vakuum mnohem užší než v pří-

padě tunelování elektronu do vakua. Z tohoto důvodu je pak i pravděpodobnost ionizace značně

vyšší. Tato situace je znázorněna na obrázku 3.5. Na obrázku 3.5a je znázorněn atom v blíz-

12Připomeňme, že pravděpodobnost průchodu elektronu obdélníkovou bariérou P⊓ je dán vztahem

P⊓ = C · exp

(
−4π ·

√
2m(I − E)

h
· d

)
,

kde E je energie tunelujícího elektronu vůči Fermiho hladině, d je šířka bariéry a C je konstanta, která je závislá
na výšce bariéry a energii elektronu. Je tedy patrné, že pravděpodobnost protunelování exponenciálně klesá
s rostoucí šířkou bariéry.
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kosti kovového povrchu za přítomnosti nulového elektrického pole. Je vidět, že nejvyšší obsazená

hladina atomu se nachází pod Fermiho hladinou, naproti již obsazeným hladinám kovu. Tune-

lování elektronu do kovu je tedy nemožné z důvodu Pauliho vylučovacího principu (při T = 0).

Je-li ovšem přítomno nenulové elektrické pole - viz. obrázek 3.5b, stačí, aby nejvyšší obsazená

hladina atomu díky elektrickému poli „vyplavala“13 nad Fermiho hladinu a elektron atomu

už může protunelovat bariéru a obsadit volné hladiny těsně nad Fermiho hladinou. Jak je vi-

dět z popisu mechanismu polní ionizace a z obrázku 3.5b, existuje minimální vzdálenost, pod

kterou nedojde k tunelovému přechodu a tak ani k ionizaci. Tato minimální vzdálenost se na-

zývá kritická vzdálenost xkr (critical distance). Je závislá na kombinaci kov-atom a je nepřímo

úměrná velikosti elektrického pole. Pro její výpočet můžeme využít jednoduchý jednodimenzio-

nální model. Pro výslednou energii tunelujícího elektronu ϵ branou vzhledem k Fermiho hladině

platí

ϵ = (φ− I ) + eFx− e2

16πϵ0
· 1
x
− 1

2
α0F

2, (3.11)

kde φ je výstupní práce materiálu, I je ionizační energie atomu, F je intenzita elektrického

pole, e je elementární náboj, x je vzdálenost jádra atomu od elektrického povrchu kovu a α0 je

polarizovatelnost neutrálního atomu. Pokud je relativní energie elektronu ϵ<0, nachází se atom

ve vzdálenosti menší než je kritická vzdálenost.V takovém případě nedochází k polní ionizaci.

Tato oblast je tzv. zakázaná oblast (forbidden zone). Pro kritickou vzdálenost xkr platí, že ϵ=0.

Poslední dva členy ve vztahu 3.11 jsou vůči ostatním relativně malé a lze je zanedbat. Triviální

úpravou pak dostaneme

xkr =
(I − φ)

eF
. (3.12)

Pro pole řádově 10−10, kdy už snadno dochází k polní ionizaci je kritická vzdálenost typicky

4-8 Å. Konkrétně uveďme příklad He atomu v blízkosti wolframové elektrody. Ionizační energie

He je I=24,6 eV, výstupní práce wolframu je φ=4,5 eV. Pro elektrické pole F= 4,5·1010 Vm−1

vychází kritická vzdálenost 4,5 Å.

Polně emisní iontový proud způsobený polní ionizací lze napsat jako součin funkce přísunu

atomů n0 (tzv. gas supply function) a pravděpodobnosti polní ionizace Dp.

i = Ze · n0 ·Dp, (3.13)

kde Ze je náboj iontu. Ukazuje se, že obě funkce jsou značně závislé jak na teplotě tak i na

vnějším elektrickém poli. Z tohoto důvodu je snažší probrat několik limitních případů.

K prvnímu limitnímu případu dochází, když je vnější elektrické pole dostatečně velké. V ta-

kovém případě je pravděpodobnost ionizace přicházejícího atomu skoro 100% a omezujícím fak-
13Ve skutečnosti se jedná ovšem o sklonění hladiny vakua způsobené přítomností elektrického pole.
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torem polně emisního iontového proudu je funkce přísunu atomů. Výsledný proud pro částici

o poloměru R je dán vztahem

i = Ze · 2πR2σ · P · (2πmk T )
1
2 , (3.14)

kde Ze je náboj iontu, 2πR2σ je efektivní geometrický průřez, P je tlak okolní atmosféry, m

je hmotnost atomu, k je Boltzmannova konstanta a T je teplota.

Druhý limitní případ nastane, když je elektrické pole velmi malé. V takovém případě je

koncentrace částic v okolí emitujícího objektu mnohem větší než počet ionizovaných částic a

ionizace vlastně podstatně neovlivňuje rozložení koncentrace částic. Pak je emisní proud dán

vztahem

i = 2πR2xc

(
Tg
Tt

) 1
2

cgτ
−1exp

(
−V (F )

kTg

)
, (3.15)

kde cg je koncentrace plynu v dostatečné vzdálenosti od emitujícího předmětu, Tg je teplota

plynu, Tt je teplota emitujícího objektu, k je Boltzmannova konstanta a V (F ) je potenciální

energie atomu v elektrickém poli emitujícího objektu. τ je doba života atomu v elektrickém

poli, xc je kritická vzdálenost ionizace.

Poslední, avšak nejsložitější je případ, kdy pravděpodobnost ionizace je dostatečně velká,

aby její vliv na koncentraci částic nebyl zanedbatelný a na druhou stranu není dostatečná, aby

iontový proud byl omezen pouze funkcí přísunu atomů. V tomto případě musí být iontový proud

vypočítán z detailních kinetických předpokladů. Iontový proud bude dán obecně příspěvkem

proudu přilétajících atomů a odlétajících atomů

i = n0 · q · kin (kin + kout)
−1 , (3.16)

kde n0 je funkce přísunu atomů, kin je rychlostní konstanta ionizace a kout je rychlostní kon-

stanta difúze od emitujícího objektu. Funkce přísunu atomů n0 je dána vztahem

n0 = 2πR2σ · P · (2πmk T )
1
2 , (3.17)

kde 2πR2σ je efektivní geometrický průřez emitujícího objektu, P je tlak okolní atmosféry, m

je hmotnost atomu, k je Boltzmannova konstanta a T je teplota.

Rychlostní konstanta ionizace kin je dána vztahem

kin =

(
k T

2α0

) 1
2

· rt
τ(I − φ)

· exp
[
−2(I − φ)α0F

rtk T

]
, (3.18)

kde k je Boltzmannova konstanta, T je teplota, αa je polarizovatelnost atomu, F je intenzita

elektrického pole a rt je kritická vzdálenost, kterou musí atom urazit, aby opustil pole působení

emitujícího objektu.
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Obrázek 3.6: Potenciální energie He interagující s klastry W4 pro různé intenzity elektrického
pole F (V/Å). Čárkované čáry označují potenciální energii iontu He+. Obrázek je převzat
z Nath et al. [1986].

Rychlostní konstanta difúze z oblasti emitujícího objektu kout je dána vztahem

kout =
(2kT )

3
2

m
1
2αaF 2rt

, (3.19)

kde m je hmotnost atomu, ostatní jako ve vztahu 3.18. V případě, že kin ≫ kout, jedná se

vlastně o námi probíraný první případ, kdy proud je omezen funkcí přísunu atomů a vztah

3.16 se redukuje na vztah 3.14, .

Polní adsorbce

V předchozí podkapitole jsme se zabývali mechanismem polní ionizace. Hovořili jsme o kritické

vzdálenosti a jejím důsledku na polní ionizaci atomu14. Bylo řečeno, že nachází-li se atom ve

vzdálenosti menší než je kritická vzdálenost, nemůže dojít k tunelovému přechodu elektronu

atomu do kovu. Ve vzdálenosti menší než je kritická vzdálenost ovšem dochází k jinému efektu

vyvolanému přítomností silného elektrického pole. Jedná se o polní adsorpci (field adsorption),

respektive o lokalizovanou polní adsorpci (localized field adsorption).

Atom je vlivem silného elektrického pole polarizován a přitažen k povrchu kovu. Pokud

během přechodu skrz oblast kritické vzdálenosti nedojde k ionizaci, je pak atom přitažena do
14Ve skutečnosti se samozřejmě může jednat i o molekulu. Pro jednoduchost budeme ale uvažovat v celé

kapitole pouze atomy. Výsledky jsou ovšem totožné i pro molekuly.
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zakázané oblasti a tam je vázána elektrickým polem na kovový povrch. Takto vázány mohou být

i jinak inertní prvky jako jsou např. He a Ar. Na obrázku 3.6 jsou zobrazeny křivky potenciální

energie He interagující s klastry W4 zobrazené pro různé intenzity elektrického pole F .

Toto polarizační navázání předpokládal už Becker [1958]. Potvrzení, že některé He atomy

mají tendenci setrvávat delší dobu „navázány“ na wolframových atomech povrchu hrotu bylo

záhy získáno iontovým autoemisním mikroskopem s atomovou sondou (atom-probe field ion

microscopy - APFIM). Vázané atomy jsou vázány v místech nad povrchovými atomy kovu,

kde je větší lokální elektrické pole. Tsong and Müller [1970, 1971] použili myšlenku, že samy

povrchové atomy mohou být přítomností silného elektrického pole polarizovány, a tak efektivně

zintenzivnit lokální elektrické pole při povrchu. Použití tohoto modelu bylo schopno dobře vy-

světlit naměřené hodnoty vazebných energií těchto vazeb. Nath et al. [1986] přišli s průlomovou

myšlenkou, že pokud je polarizovaný atom a současně i atomy povrchu, může dojít ke vzniku

kovalentní vazby. Ačkoli doposud není dokončena ucelená teorie mechanismu polní adsorbce,

má se za to, že polní adsorbce je ve své podstatě chemická, kovalentní vazba vyvolaná silným

elektrickým polem a tedy chemisorbce [Wang et al., 1996]. Při vazbě se ovšem stále proje-

vuje i část odpovídající zpolarizování atomu silným elektrickým polem. Závěry, že se jedná

o chemickou vazbu indukovanou silným elektrickým polem, jsou potvrzeny i studií systému

xenon-stříbro používající kvantově mechanický přístup [Clarke et al., 1998].

Vazebné energie polní adsorbce se pro pole řádově 1010 Vm−1 pohybuje v hodnotách

≈ 30− 300 meV (v závislosti na velikosti elektrického pole). Pro odhad vazebné energie lze

v dobré aproximaci použít vztah zahrnující jak příspěvek kovalentní vazby Bcov, tak i polari-

zační příspěvek Bpol

B = Bcov +Bpol = △B0 + κaβAF0 +
1

2
αa(β

2
A − 1)F 2

0 , (3.20)

kde κa je přírůstek kovalenční vazební energie na jednotku intenzity pole15 βA je faktor lokálního

zesílení pole v bodě A (βA = F loc
A /F0), F0 je vnější elektrické pole a αa je polarizovatelnost

atomu ve volném prostoru.

Polní desorbce a polní vypařování

Dalším zajímavým jevy spojenými s přítomností silného elektrického pole jsou polní desorbce

(field desorption) a polní vypařování (field evaporation). Ačkoli se může zdát, že polní desorbce
15Ukazuje se, že pro pole v rozmezí 2, 5−7, 0 ·1010 Vm−1 lze velice přesně závislost kovalentní vazebné energie

na intenzitě elektrického pole aproximovat lineární závislostí

Bcov = △B0 + κaβAF0.

Konstanta κa má pak význam přírůstku vazebné energie na jednotku intenzity el. pole.
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a polní vypařování jsou dva naprosto rozdílné jevy, opak je pravdou. Dá se i říci, že polní

vypařování je pouze speciální případ polní desorbce. Z tohoto důvodu lze k popisu obou jevů

použít formálně stejných modelů. Polní desorbce je emise adsorbovaných atomů nebo molekul

z povrchů pevných látek vlivem silného elektrického pole. Odcházející částice jsou navíc ioni-

zovány. Polní vypařování je definované jako emise iontů původem z vlastní mřížky předmětu,

která je vyvolaná vysokým elektrickým polem.

Ačkoli jsou oba jevy zkoumány od začátku rozvoje polně emisní mikroskopie, teorie obou

jevů je stále neucelená. Příčinou toho je, že jak polní desorbce, tak i vypařování jsou ve sku-

tečnosti složeny z několika různých procesů. V současné době existuje několik modelů, které

v různých přiblíženích lépe či hůře popisují oba jevy.

Už od počátku zkoumání polní desorbce a vypařování bylo jasné, že oba procesy jsou ve

své podstatě tepelně aktivované procesy. Tok emitovaných iontů za jednotku času j lze za

předpokladu použití Müllerova „image-hump“ modelu velice jednoduše popsat Arrheniovou

rovnicí

j =
dn

dt
= nhr ·Ahr exp

(
−Q(F )

kT

)
, (3.21)

kde dn/dt je počet odcházejících atomů za jednotku času, Ahr je Arrheniova předexponenciální

konstanta, k je Boltzmannova konstanta, T je teplota a Q(F ) je výška Schottkyho bariéry zá-

vislá na intenzitě elektrického pole (jedná se vlastně o aktivační energii polní desorbce/polního

vypařování). V případě polní desorbce je nhr počet adsorbovaných atomů. V případě polního

vypařování se jedná o počet atomů s vysokou pravděpodobností polního vypaření. Typicky je

jen velmi malá část povrchových atomů v pozicích s velkou pravděpodobností polního vypa-

ření, pro jednoduchost se většinou bere nhr=0,01 počtu atomů monovrstvy. Z experimentálních

měření bylo zjištěno, že výška Schottkyho bariéry Q je značně závislá na (lokálním) vnějším

elektrickém poli.

Výška Schottkyho bariéry Q v přiblížení teorie sil zrcadlení (image force theory) [Müller,

1956] je v případě polní desorbce/vypařování n-krát ionizovaného atomu16 dána vztahem

Q = ΛF +
∑

In − nφ−
√
n3e3F +

1

2
(αa − αni)F

2, (3.22)

kde ΛF má v případě polní desorbce význam desorbční energie adsorbovaného atomu na po-

vrchu pevné látky, v případě polního vypařování se jedná o sublimační energie neutrálního

atomu, oboje za přítomnosti elektrického pole,
∑
In je suma prvních n ionizačních energií emi-

tovaného atomu, φ je výstupní práce materiálu, e je elementární náboj, F je intenzita vnějšího

elektrického pole, αa je polarizovatelnost neutrálního atomu a αni je polarizovatelnost stejného

atomu n-krát ionizovaného.
16V tomto případě máme na mysli, že polně desorbovaný/vypařený atom je už n-násobně nabitý.
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Obrázek 3.7: Schématické znázornění vazebných křivek vypočítaných za použití kvantově-
mechanického přístupu k předání elektronu při ionizaci. Jedná se o tzv. charge draining model.
Mechanismus předání elektronu je v tomto případě pozvolný. Nedochází k náhlému přeskoku
elektronu z vypařeného atomu, ale s tím, jak se vypařený atom vzdaluje od kovového povrchu,
je elektron postupně „vysáván“ z odcházejícího atomu do kovu. Na obrázku jsou popsány jed-
notlivé možné stavy vypařeného atomu a je zde znázorněn vliv polarizace na vazebné křivky.
Obrázek je převzat z Forbes [1995].

Za podobných předpokladů lze odvodit i velmi známou Müllerovu rovnici pro intenzitu

elektrického pole potřebnou pro polní desorbci/vypařování

F e
m =

4ϕϵ0
m3e3

(
ΛF +

∑
In − nφ

)
. (3.23)

Poslední vztah, ač odvozený za značné zjednodušujících podmínek, funguje jako velmi dobrý

odhad intenzity elektrického pole nutného k polní desorbci nebo polnímu vypařování a stan-

dardně se i pro tento účel používá.

Během dalších probíhajících experimentů s iontovým autoemisním mikroskopem s atomo-

vou sondou (APFIM) bylo překvapivě zjištěno, že polně vypařené atomy jsou typicky trojná-

sobně a čtyřnásobně nabité. Vyvstala otázka, zda takto emitované ionty jsou emitovány již s tak

vysokým nábojem, nebo zda je mechanismus polního vypařování (a popřípadě i polní desorbce)

ve skutečnosti dvou nebo vícestupňový proces. Po několika precizně provedených experimen-

tech a odpovídajících výpočtech bylo opravdu zjištěno, že mechanismus polního vypařování

se ve skutečnosti skládá z více po sobě následujících procesů [Ernst, 1979; Ernst and Jentsch,

1981; Kingham, 1982]. Nejprve je atom plně vypařen typicky s malým, jednonásobným nebo

dvojnásobným nábojem a posléze je dále ionizován silným elektrickým polem na vyšší hodnoty
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náboje. Tato následná ionizace je označována jako postionizace (post ionization). Dá se oče-

kávat, že podobný mechanismus postionizace bude probíhat i v případě polně desorbovaných

atomů.

Přes velký pokrok v objasnění mechanismu polní desorbce a polního vypařování jsou vy-

vinuté modely stále velice hrubé a obecně málo přesné a je nutno je dále zlepšovat. V posled-

ních letech byl vyvinut velice slibný model polního vypařování, který je založen na kvantově-

mechanickém přístupu k předání elektronu při ionizaci a je aplikovatelný i pro polní desorbci

[Kreuzer et al., 1990; Kreuzer, 2004]. Jedná se o tzv. charge draining model (ve volném českém

překladu můžeme mluvit o modelu postupně vysátého elektronu) [Forbes, 1981]. Mechanismus

předání elektronu je v tomto případě pozvolný. Nedochází k náhlému přeskoku elektronu z vy-

pařeného atomu jako v případě Müllerova „image-hump“ modelu, ale s tím, jak se vypařený

atom vzdaluje od kovového povrchu, je elektron postupně „vysáván“ z odcházejícího atomu

do kovu. Schématické znázornění vazebných křivek vypočítaných za použití tohoto modelu je

zobrazeno na obrázku 3.7. Ukazuje se, že tento model je schopen s neuvěřitelnou přesností

(10-20 %) předpovídat potřebné intenzity elektrického pole pro veškeré kovy17, navíc model

správně předpovídá i závislost aktivační energie polního vypařování na intenzitě elektrického

pole pro W a Rh. Pro získání podrobnějšího popisu modelu odkazuji na publikace Forbes [1981,

1995].

Na závěr této podkapitoly bych si dovolil citovat jednoho z předních odborníků v oblasti polní

iontové emise R. G. Forbese: „Many theoretical challenges remain, and some have been indica-

ted. Part of field electron and ion emission theory are still ’wilderness physics’, awaiting proper

scientific exploration and structuring.“ [Forbes, 2003]. Překlad nechávám na laskavém čtenáři.

17Předešlá Müllerova rovnice naprosto selhávala v případě několika kovů v určení nutného elektrického pole
pro polní vypařování a v určení závislosti aktivační energie na elektrickém poli - wolfram a rhodium.



4. Aparatura pro výzkum nabíjecích
procesů
Z Maxwellových rovnic plyne, že potenciál elektrostatického pole nemůže mít v prostoru mi-

nimum nebo maximum bez přítomnosti nabitých těles. Tudíž jakoukoli kombinací pouze elek-

trostatických polí je nemožné v prostoru vytvořit potenciálové minimum, v němž by mohla být

zachycena nabitá částice. To ovšem neplatí pro elektrodynamické pole. Za použití střídavého

elektrického pole a specifické konfigurace elektrod je možno v prostoru vytvořit elektrodyna-

mické pole, jehož efektivní potenciál bude mít minimum a bude se tudíž pro nabité částice

chovat jako past. Pro úplnost dodejme, že existují další možnosti udržení nabité částice, jako

je například kombinace elektrostatického pole v kombinaci s magnetickým polem. Použití mag-

netického pole je ovšem v některých experimentech nežádoucí. Takovým příkladem je i dále

popsaný experiment. Past využívající střídavé elektrické pole byla podle patentu W. Paula

[Paul and Steinwedel, 1956] vyrobena v polovině 60tých let 19. století. Past sloužila k udržení

iontů. Krátce poté byla sestrojena past sloužící k udržení nabitých prachových částic [Wuerker

et al., 1959].

Tato kapitola popisuje experimentální aparaturu vyvinutou pro studium a simulaci pro-

cesů probíhajících v prachovém plazmatu [Čermák, 1994]. První část kapitoly popisuje princip

zařízení, druhá část se zaměřuje na popis uspořádání aparatury a jednotlivých komponent.

Poslední část je zaměřena na přiblížení základních metodik měření sloužících jednak k určení

parametrů a vlastností prachových částic, jednak ke studiu jednotlivých procesů.

4.1 Princip kvadrupólové elektrodynamické pasti

Paulova past vytváří 3D fokusující elektrické pole. Podobný princip je použit i v moderních

kvadrupólových hmotnostních spektrometrech, které generují 2D fokusující elektrické pole.

Hlavním rozdílem obou zařízení je jejich způsob použití, respektive jejich oblast stability udržení

částic. Zatímco u hmotnostních filtrů je oblast stability co nejužší1, u kvadrupólové pasti je

snaha dosáhnout co nejširší oblasti stability a mít tak možnost zachytit částice s největším

možným rozsahem měrného náboje Q/m - poměr náboje částice a její hmotnosti.

Paulova past je tvořena třemi elektrodami hyperbolického tvaru, jednou prstencovou a

dvěmi elektrodami tvaru rotačního hyperboloidu. Jejich tvar je ve válcových souřadnicích po-

1Je snaha udržet pouze částice s daným Q/m, a tím filtrovat ostatní částice. Šířka oblasti stability tedy
drasticky ovlivňuje rozlišovací schopnost přístroje.

39
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a b

Obrázek 4.1: a) Znázornění mechanické analogie iontové pasti s ocelovou kuličkou jako částicí.
b) Snímek pohybu částice v kvadrupólové pasti. Částice vytváří Lissajousovu křivku 1:2. Jsou
také jasně patrné vyšší frekvence kmitů částice namodulované na sekulární frekvenci.

psán rovnicí:

r2 − 2z2 = ±r20 (4.1)

Napájením těchto elektrod kombinací stejnosměrného a střídavého napětí VDC a VAC s frek-

vencí fAC je v pasti generován sinusově měnící se potenciál daný výrazem:

V =

(
VDC − VAC · cos(2πfACt)

r20

)
·
(
z2 − r2

2

)
, (4.2)

kde r0 je vnitřní poloměr prstencové elektrody. Tento potenciál je osově symetrický, a proto

lze pohyb nabité částice v pasti rozdělit na axiální a radiální složky. Mechanická analogie tohoto

potenciálu a pohybu částice v něm je zobrazena na obrázku 4.1. Pohyb nabité částice je popsán

rovnicemi:

d2z

dt2
= −

(
Q

m

)
·
(
2VDC

r20

)
· z +

(
Q

m

)
·
(
2VAC

r20

)
· z · cos(2πfACt), (4.3)

d2r

dt2
= +

(
Q

m

)
·
(
2VDC

r20

)
· r −

(
Q

m

)
·
(
2VAC

r20

)
· r · cos(2πfACt). (4.4)

Rovnice má tvar tzv. Mathieuovy rovnice [viz např. Abramowitz and Stegun, 1972], jejíž

řešení nám dává popis pohybu částice a podmínky stability kvadrupólu.

Z rovnic 4.4 a 4.3 je jasně vidět, že síla působící na částici je přímo úměrná výchylce

částice ze střední polohy. Částice se tedy bude chovat jako 3D harmonický oscilátor, který
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bude v prostoru kvadrupólu kmitat s frekvencemi2

fz =
|Q|
m

· V ef
AC

2π2 · r20 · fac
, (4.5)

fr =
fz
2
, (4.6)

kde V ef
AC = VAC/

√
2 je efektivní hodnota napájecího napětí. Je vidět, že poměr axiální a radiální

složky pohybu je dvojnásobný. Částice bude tedy v prostoru vytvářet Lissajousovu křivku 1:2

(viz obrázek 4.1b).

Řešení 4.5 platí pro fAC ≫ fz. Pokud je poměr frekvencí alespoň 1:10, je přesnost tohoto

řešení přibližně 1,5%. Pro přesnější určení měrného náboje používáme vztah s korekcí [Čermák,

1994]:
Q

m
∼= π2r20 ·

fAC · fz
V ef
AC

· 1√
1 + (1, 8fz/fAC)2

. (4.7)

4.2 Experimentální uspořádání

Kvadrupólová past je základem experimentální aparatury pro výzkum interakce prachových

částic s plazmatem, resp. nabitými částicemi. Aparatura byla původně vyvinuta na univerzitě

v Haidelbergu v roce 1994 [Čermák, 1994] a v současné době je používána Skupinou kosmické

fyziky na Katedře fyziky povrchů a plazmatu. Po provedení základních měření byla převezena

na Univerzitu Karlovu a postupně upravována a zdokonalována až do dnešního stavu [Čermák

et al., 1995; Sternovský, 1998; Pavlů et al., 2001, 2002, 2004b; Žilavý et al., 1998].

Schéma experimentálního uspořádání aparatury je zobrazeno na obrázku 4.2. Experiment

je založen na elektrodynamické kvadrupólové pasti [Paul and Steinwedel, 1956], a jak již bylo

popsáno výše, past je tvořena třemi elektrodami, jednou prstencovou elektrodou s poloměrem

r0=10 mm a hyperbolickým průřezem a dvěmi rotačními hyperboloidy, tzv. „čepičkami“ . Napětí

generované počítačem řízeným generátorem je následně zesíleno vysokonapěťovým zesilovačem

a přivedeno na prstencovou elektrodu a čepičky s opačnou fází (efektivní napětí až 840 V,

frekvence až 10 kHz). V pasti vznikne efektivní potenciál s minimem v geometrickém středu

pasti. Prachové částice jsou do pasti „vysypávány“ za pomoci mechanického dávkovače, tzv.

sypátka. Jedná se o zásobník prachových částic s malým otvorem uprostřed. Prachové zrna jsou

za pomoci mechanických vibrací dopravovány k otvoru, odkud následně padají do kvadrupólové

pasti.

2Obecné řešení Mathieuovy rovnice je superpozicí kmitů s různými frekvencemi, z nichž jeden je dominantní,
s tzv. „sekulární frekvencí“ .
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Obrázek 4.2: Ilustrativní schéma uspořádání experimentu.

Nabitá prachová částice (třením, rozptýleným elektronovým svazkem) je zachycena v kvad-

rupólové pasti a osvětlena laserovou diodou o výkonu P=15 mW a vlnové délce λ=635 nm3,

která je vzorkována frekvencí 10 kHz4. Světlo odražené částicí je pomocí optického systému

fokusováno na optický zesilovač a posléze měřeno pozičně citlivým detektorem (PSD), v tomto

případě PIN diodou. Detekovaný pohyb je dále zpracován a signál rozdělen na axiální složku

pohybu (v ose kvadrupólu) a na radiální složku. Z axiální složky je odečítána frekvence oscilací

prachové částice a pomocí vztahu 4.7 vypočítán měrný náboj Q/m. Detekovaný signál je po

filtraci a následném zesílení také použit k aktivnímu tlumení, resp. stabilizaci částice [Čermák

et al., 1995]. Na prachovou částici působí také gravitace a vychyluje ji z optimální polohy ve

středu kvadrupólu. Z tohoto důvodu je do systémů přidán další generátor, který mezi horní

a dolní čepičkové elektrody přidává stejnosměrné napětí (až 100 V), a tím kompenzuje vliv

gravitace.

3Rozměry zkoumaných prachových částic se pohybují od 0,5 µm. Jejich velikost je tudíž srovnatelná s vlno-
vou délkou použitého světla. Klasické optické jevy, jako jsou například absorpce a odraz od prachové částice,
jsou z tohoto důvodu značně modifikovány. Například při odrazu světla jsou nějaké směry preferované oproti
ostatním. Tyto jevy popisuje Miova teorie rozptylu (Mie scattering theory).

4Toto vzorkování je využito při filtraci signálu ke zvýšení poměru signál/šum.
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Obrázek 4.3: Schéma vakuového uspořádání experimentální aparatury. RV–rotační vý-
věva, SV–„suchá“ vývěva, TMV–turbo-molekulární vývěva, ISV–iontově-sorpční vývěva, TV–
termočlánkový vakuometr, PV–Penningův vakuometr, IV–ionizační vakuometr, EVP–elektro-
pneumatický ventil, JV–jehlový ventil, V–ostatní ventily a kohouty.

Aparatura je dále vybavena elektronovým dělem Kimball Physics s energetickým rozsahem

100 V÷10 keV. Proud děla je stabilizovaný pomocí speciálního stabilizačního obvodu. Zdroj

signálu pro stabilizaci je proud dopadající na Faradayův válec umístěný naproti elektronovému

dělu. Při dopadu primárních elektronů z děla na elektrody kvadrupólu se vytvářejí sekundární

elektrony, které mohou značně ovlivnit měření. Z tohoto důvodu jsou jak elektronový proud

z děla, tak generovaný kvadrupólový signál vzorkovány. Speciální obvod se stará o to, že shluk

elektronů vstupuje do pasti, když je kvadrupólové napětí nulové (elektronicky je možné také

ovládat šířku „okna“).

Jako zdroj iontů slouží iontové dělo Colutron Research Corporation s energetickým rozsa-

hem 1 eV÷10 keV. Iontové dělo funguje na principu plazmového výboje, ze kterého jsou ionty

vytahovány, urychlovány a následně filtrovány E-B hmotnostním filtrem. Pomocí této konfi-

gurace lze generovat jakékoliv ionty. Pro generaci iontů pevných vzorků se do výboje vkládá

speciální držák, z kterého se dopadem iontů výboje odprašují a následně ionizují atomy vložené

látky. Tak jako u elektronového děla i iontový svazek je stabilizován a vzorkován.

Celý experiment probíhá za UHV podmínek. Vakuový systém je čerpán několika turbo-mo-

lekulární (TMV) vývěvami kombinovanými s rotačními olejovými a suchými vývěvami. Schéma
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vakuového zapojení je znázorněno na obrázku 4.3. Aparatura se skládá ze dvou hlavních částí,

hlavní komory a komory iontového děla. Mezní tlak dosažitelný v aparatuře je P = 10−6 Pa.

Vzájemně jsou komory odděleny elektro-pneumatickým ventilem (EPV). Komora děla je di-

ferenciálně čerpána turbomolekulární vývěvou s čerpací rychlostí S=450 l/s. Hlavní komora

je čerpána turbomolekulární vývěvou s čerpací rychlostí S=300 l/s a iontově sorpční vývě-

vou. Obě zmíněné turbomolekulární vývěvy jsou předčerpávány kombinací turbomolekulární

(S=150 l/s) a rotační olejové vývěvy (S=380 l/min). Aparatura je také vybavena systémem

distribuce pracovních plynů, které se používají jak pro iontové dělo, tak i jako tlumící plyn

v hlavní komoře5. Tento systém lze čerpat (a tím vyčistit) Varian TriScroll suchou vývěvou

(S=210 l/min). K měření vakua je použito několik různých vakuometrů (temočlánkové-TV,

Penningovi-PV a ionizační-IV vakuometry), jejichž rozsahy se vzájemně překrývají. Systém

kohoutů a napouštěcích ventilů umožňuje jakoukoli část aparatury napustit suchým plynem

(v našem případě Ar).

4.3 Měřící techniky

Během doby provozu aparatury byly vyvinuty speciální měřící techniky, kterými lze určit zá-

kladní vlastnosti měřených prachových částic. Tyto metodiky jsou stručně popsány v následu-

jících podkapitolách. Jejich podrobnější popis lze nalézt např. v Čermák et al. [1995]; Pavlů

[2001]; Pavlů et al. [2004b]; Sternovský [1998, 2001]; Žilavý et al. [1999].

Základní veličinou, která má při studiu nabíjení prachových částic zásadní význam, je po-

vrchový potenciál částice ϕ. Využijme základní vztahy pro náboj tělesa Q

Q = C · ϕ (4.8)

a hmotnost částice m

m = ρ · V, (4.9)

kde C je kapacita, V objem a ρ hustota částice. Vydělením vztahů 4.8 a 4.9 dostaneme vztah

pro měrný náboj Q/m

Q

m
=

C

ρ · V
· ϕ. (4.10)

Vztah 4.10 spolu se vztahem 4.7 nám dává jasně do spojitosti povrchový potenciál částice

s měřenou frekvencí, respektive měrným nábojem částice.
5Při velkých kmitech prachové částice je nemožné použít aktivní elektrické tlumení. Z tohoto důvodu se

používá tlumící plyn. Částici je srážkami s neutrálním plynem odebírána kinetická energie, a tak je v potenciálové
jámě pasti tlumena. Jako tlumící plyn používáme obvykle He a Ar.
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Za předpokladu, že částice je kulová, můžeme vztah 4.10 upravit na tvar:

ϕ =
ρR2

3ϵ0
· Q
m
, (4.11)

kde jsme použili vztahy

Q = 4πϵ0R · ϕ (4.12)

a

m =
4

3
πR3 · ρ, (4.13)

R je poloměr částice, ϵ0 je permitivita.

Někdy je ovšem výhodnější místo povrchového potenciálu částice ϕ použít intenzitu elek-

trického pole na povrchu částice E. Obecně platí vztah E = ∇ϕ. Pro kulovou částici o poloměru

R se vztah zjednodušuje na:

E =
ϕ

R
. (4.14)

4.3.1 Rovnovážné charakteristiky

Měření rovnovážných charakteristik patří k základním měřením a je využíváno k určení koefici-

entu sekundární elektronové emise popřípadě jeho energetické závislosti na energii primárních

elektronů Ee.

Když je prachová částice bombardována elektrovým svazkem s konstantní energií, náboj

prachové částice se ustálí na určité stabilní hodnotě6. Přicházející elektrony jsou zpomalovány

negativním potenciálem prachové částice a jejich výsledná energie odpovídá rozdílu povrcho-

vého potenciálu prachové částice a energie elektronového děla. Pokud je částice nabita na nižší

potenciál než na rovnovážný, je energie dopadajících elektronů vyšší a koeficient sekundární

emise je nižší než 17 a prachová částice se nabije na vyšší povrchový potenciál. Pokud je ale po-

tenciál částice vyšší než rovnovážný potenciál, nastane opačný jev. Koeficient sekundární emise

bude vyšší než 1, a tím se částice vybije na nižší potenciál. Tímto způsobem se prachová částice

nabije na takový potenciál, kdy je rozdíl mezi potenciálem částice a energií elektronového děla

přesně roven energii, kde koeficient sekundární emise je roven 1.

Z uvedeného je zřejmé, že tímto způsobem je možno získat vcelku dobré kvalitativní infor-

mace o energetické závislosti koeficientu sekundární emise.
6Tato stabilní hodnota odpovídá stavu, kdy se vyrovnají proudy dopadající na částici s proudem sekun-

dárních elektronů, které z částice odcházejí. Koeficient sekundární emise je pro tento bod roven 1. Upřesněme,
že na křivce sekundární elektronové emise existují dva body, kde je koeficient sekundární emise roven jedné.
V našem případě hovoříme o druhé oblasti - vyšší energie.

7Povrchový potenciál zpětně ovlivňuje spektrum sekundárních elektronů a zabraňuje nízkoenergetickým elek-
tronům opustit prachovou částici. Nižší povrchový potenciál prachové částice umožňuje únik i nízkoenergetických
sekundárních elektronů, a tak je výsledný koeficient sekundární emise nižší.
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4.3.2 V-A charakteristiky

Volt-ampérovou charakteristikou obecně nazýváme křivku určující závislost proudu na napětí.

Podobnou křivku můžeme nakreslit i pro prachovou částici. Měříme-li za dobře definovaných

podmínek časový vývoj jejího měrného náboje Q/m, lze ho derivovat (proud) a vynést za

pomoci vztahu 4.10 v závislosti na povrchovém potenciálu částice ϕ. Tuto křivku můžeme

nazývat volt-ampérovou charakteristikou nabíjení/vybíjení částice.

Podstatou metody je nabití částice energetickými ionty (∼1 keV) a následné bombardo-

vání ionty o energii nižší než je její povrchový potenciál. Tyto ionty nemohou dopadnout na

částici. Dopadají na ní však sekundární elektrony, které jsou generovány dopadem iontů na

elektrody kvadrupólu - proud pozadí. O tomto proudu lze předpokládat, že pro danou energii

a proud iontů je přímo úměrný potenciálu částice. V okamžiku, kdy pozaďový proud vybije

částici na potenciál odpovídající energii dopadajících iontů, začnou na ní ionty dopadat, a tím

zmenšovat pozaďový proud. Ve volt-ampérové charakteristice se tento bod projeví skokovou

změnou směrnice křivky. Bod zlomu odpovídá povrchovému potenciálu částice rovnému energii

dopadajících iontů. Z hodnoty Q/m tohoto bodu a energie iontů lze jednoduchým vydělením

získat koeficient úměrnosti mezi povrchovým potenciálem ϕ a měrným nábojem na částici Q/m

(vztah 4.10).

Za předpokladu sférické částice lze vypočítat její velikost a hmotnost. Použitím vztahů 4.12,

4.13 a 4.11 pak dostaneme pro poloměr částice a její hmotnost vztahy:

R =

√
3ϵ0
ρ

· ϕ · m
Q
, (4.15)

m =
4

3
π · 1

√
ρ
·
(
3ϵ0 · ϕ · m

Q

) 3
2

. (4.16)

4.3.3 Metoda elementárního náboje

Tato metoda byla primárně vyvinuta na absolutní měření hmotnosti prachových částic. Z pra-

chového zásobníku vypadávají částice náhodně, a tudíž lze v kvadrupólu zachytit hmotnostně

různé částice8 (v rámci specifikací dodávaných výrobcem). Výhodou této metody je, že není

závislá na tvaru částice. Porovnáním s hmotností částice změřené pomocí volt-ampérové cha-

rakteristiky můžeme také kvalitativně říci něco o tvaru konkrétní částice (za předpokladu stejné

hustoty).

Metoda elementárního náboje je inspirovaná Millikanovým pokusem [Millikan, 1913] a je po-

drobně popsána v Žilavý et al. [1998, 1999]. Pro malé měrné náboje Q/m, respektive absolutní
8Lišit se může i jejich hustota.
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náboje (<105 e), je možné měřit skoky frekvence, které odpovídají jednotlivým elementárním

nábojům na částici. Uvnitř kvadrupólu se samozřejmě nevyskytují žádné volné elektrony, které

by mohly dopadnout na částici a způsobit tak skok v náboji, a tím i ve frekvenci. Protože poten-

ciál částice je kladný, je také velice nepravděpodobné, že by nějaký elektron samovolně opustil

částici. Přeskok může být tedy vyvolán pouze působením vnějšího zdroje - elektronového nebo

iontového děla. Přisoudíme-li jednotlivým změnám frekvence odpovídající změny náboje na

částici, lze ze směrnice závislosti fz na ∆Q určit absolutní hmotnost částice. Výsledný vztah

pro hmotnost částice m je pak dán vztahem:

m =
e · fz

(Qm) ·∆fz
, (4.17)

kde ∆fz je změna frekvence odpovídající změně náboje o jeden elektron.

4.3.4 Polní iontová emise

Mechanismus polní iontové emise (field ion emission) je popsán v kapitole 3.5. Při měření polní

iontové emise je částice nabíjena energetickými ionty na vysoké povrchové potenciály. Během

nabíjení je částice vybíjena postupně vzrůstajícím iontovým emisním proudem, který exponen-

ciálně závisí na intenzitě elektrického pole na povrchu částice9. Nabíjení se zastaví v okamžiku,

kdy emisní proud vyrovná proud iontového děla. Po vypnutí iontového děla se částice začne

spontánně vybíjet s přibližně exponenciální závislostí na čase. Graf polní iontové emise je vý-

hodné vynášet jako logaritmickou závislost iontového proudu z částice na povrchovém poli.

4.3.5 Odprašování

Odprašování prachových částic (dust sputtering) je další z procesů, který lze v naší experi-

mentální aparatuře studovat. Částice je střídavě bombardovaná energetickými ionty a následně

je měřena její hmotnost pomocí Metody elementárního náboje. Podrobnější postup lze nalézt

v Pavlů and Wild [2000]; Pavlů et al. [2007].

4.3.6 Sekundární elektronová emise

Současná experimentální aparatura dovoluje studium sekundární elektronové emise ze sféric-

kých vzorků (SEE) [Pavlů et al., 2004a, 2009; Richterová et al., 2005, 2006, 2008; Beránek et al.,

2009]. Opakováním měření rovnovážné charakteristiky pro různé energie primárních elektronů

lze získat závislost rovnovážné energie (koeficient sekundární emise je roven 1) na povrchovém

9Pozaďový elektronový proud generovaný sekundární emisí z elektrod kvadrupólu v tomto případě zanedbá-
váme.
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potenciálu částice. Lze namítat, že tato metoda určuje pouze jeden bod závislosti koeficientu

sekundární emise σ(E,F), avšak tento bod je určen velice spolehlivě, neboť metoda určení

nezávisí na velikosti proudu.

Richterová et al. [2004, 2006, 2008] na základě provedeného studia vyvinuli model sekun-

dární elektronové emise ze sférických vzorků, který je založen na Monte Carlo simulaci.

V táto kapitole byla popsána současná experimentální aparatura pro studium nabíjecích pro-

cesů v kosmickém prostoru. Umožňuje studium různých nabíjecích a vybíjecích procesů, ve

kterých se pro nabíjení prachové částice používají ionty a elektrony (záchyt elektronů a iontů,

sekundární elektronová emise, polní elektronová emise, polní iontová emise, odprašování pra-

chové částice, nabíjení prachových clusterů a další). V současné konfiguraci ale neumožňuje

studium význačného nabíjecího procesu - fotoemisního nabíjení. Z tohoto důvodu je vyvíjena

nová aparatura, která je popsána v kapitole 7.

Současná kvadrupólová past umožňuje zachytit prachové částice diametrálně odlišných

vlastností. Použité částice mohou být z jak vodivých, tak i nevodivých materiálů. Tvar čás-

tic není také omezen, avšak z důvodu snadné interpretace naměřených dat (získání informací

o velikosti a hmotnosti částice pomocí vztahů 4.15 a 4.9) jsou preferovány částice kulového

tvaru.

Oblast stability kvadrupólové pasti v současném experimentálním uspořádání nám limi-

tuje rozsah měrného náboje prachové částice, který je v ní udržitelný. Rozsah Q/m se v praxi

pohybuje od 10−3 do 102 C/kg. Spodní hodnota je limitována maximálním napětím vysoko-

napěťového zesilovače signálu generátoru (840 V) a minimální stabilní frekvencí kmitů částice

(10 Hz)10. Maximální hodnota udržitelného Q/m je dána jak maximální frekvencí generátoru

signálu (10 kHz) a zejména také minimální hodnotou budícího napětí (∼ 100 V )11. Studované

částice jsou pak dále omezené ve velikosti. Minimální velikost R ∼ 0, 2 µm je omezena svě-

telností částice12. Pro menší částice je už intenzita odraženého světla příliš nízká. Horní limit

velikosti prachové částice je dán velikostí otvoru v zásobníku prachových částic - R = 50 µm.

10Pro nižší hodnotu už selhává elektronika filtrace signálu a tlumení částice.
11Pro nižší hodnoty napětí je už parný zesílený šum generátoru.
12Světelnost částice je dána jak její velikostí, tak i odrazivostí materiálu.



5. Cíle práce
Jak je vidět z předchozích kapitol, studium interakce prachových částic s plazmatem se znovu

začíná dostávat do popředí zájmu v mnoha oblastech. Nejenom v oblasti inerciálně udržované

jaderné fúze, ale také v oblasti kosmického výzkumu. Zejména se znovu připravovanými misemi

na Měsíc se stal výzkum prachu, zvláště měsíčního, velice důležitý.

Tato práce se zaměřuje na výzkum iontové polní emise. Přestože od 60-tých let 19. století

bylo vypracováno mnoho prací zabývajících se polní iontovou emisí, většina z nich byla za-

měřena na polní iontovou mikroskopii, to je na planární vzorky a filmy [Forbes, 1996, 2003;

Gomer, 1961; Kreuzer, 2004; Müller, 1956; Tsong, 1990, a citace v nich uvedené]. Ačkoli polní

iontová emise může hrát významnou roli v mechanismu zániku prachových částic [Draine and

Salpeter, 1979; Waxman and Draine, 2000; Fruchter et al., 2001; Jones, 2004], experimentálním

studiem polní iontové emise z prachových částic se zabývá pouze naše skupina [Čermák et al.,

1995; Sternovský et al., 2001; Velyhan et al., 2004; Pavlů et al., 2006a,b, 2008a; Jeřáb et al.,

2005b, 2007, 2010].

Během existence výše zmíněné experimentální aparatury bylo provedeno několik studií ion-

tové polní emise na prachových zrnech různých materiálů. Jejich shrnutí následuje. Čermák

[1994] zkonstruoval základ aparatury a Čermák et al. [1995] získali předběžné výsledky polní

iontové emise, kde zjistili, že vliv polní iontové emise je nutno brát na zřetel už pro intensity

elektrického pole 5 · 108 V/m. Zdroj emitovaných iontů přisoudili materiálu zrna. Sternovský

et al. [2001] se intenzivně zabývali zkoumáním polní emise zejména na skleněných a zinkových

zrnech. V této studii potvrdili prvotní výsledky Čermák et al. [1995] ohledně intenzity pole, při

které se již projevuje polní iontová emise. Dále spočítali model polně emisního „vypařování“

prachového zrnka nabitého na kladné potenciály fotoemisí. Velyhan et al. [2004] ve svém ex-

perimentu zjistili závislost polní emise na historii nabíjení částice a pokusili se vyloučit podíl

okolní atmosféry na vybíjecím iontovém emisním proudu. Jako hlavní zdroj emitovaných iontů

předpokládají ionty adsorbované na povrchu prachové částice a také atomy materiálu prachové

částice. Pavlů [2005] pokračoval ve studii polní iontové studii tentokrát na prachových čás-

ticích zejména z melamin-formaldehydové pryskyřice a poniklované melamin-formaldehydové

pryskyřice. Provedl také prvotní měření na zlatých prachových částicích za použití různých

druhů primárních iontů. Z výsledků se domnívá, tak jako Velyhan et al. [2004], že nejpravdě-

podobnějším zdrojem emitovaných iontů jsou ionty adsorbované na povrchu prachové částice.

Přes veškeré snahy vysvětlit mechanismus polně emisního iontového vybíjení prachových

zrn a původ emitovaných iontů je stále tento efekt zahalen rouškou tajemství, tak jako některé

49
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další pozorované efekty.

Úkolem této práce tedy bylo detailní studium polní iontové emise a jak z prezentovaných vý-

sledků vyplývá, podílet se na vývoji a technické realizaci nové aparatury pro výzkum nabíjecích

procesů prachových částic, určené pro studium fotoemisního nabíjení prachových částic a jeho

porovnání s nabíjením elektrony a ionty, konkrétně úkoly práce lze shrnout do následujících

bodů:

1. Ověřit stávající výsledky polní iontové emise dosažené v předchozích letech.

2. Provést důkladnou studii polní iontové emise z prachových zrn.

3. Podílet se na návrhu nové experimentální aparatury pro výzkum nabíjecích procesů pra-

chových částic.

• Navrhnout experimentální komoru nové aparatury.

• Navrhnout technické řešení kvadrupólové pasti.

• Navrhnout nástroje pro stabilizaci a samplování děl.

• Navrhnout a realizovat stojan experimentální aparatury.

• Navrhnout a realizovat vakuové zapojení a rozvod pracovních plynů.



6. Výsledky studia polní iontové emise
V kapitole 3.5 bylo řečeno, že polní iontová emise patří do minoritních nabíjecích procesů. Vý-

zkum mechanismu polní iontové emise byl zaměřen zejména na planární vzorky a jen okrajově

se dotkl i sférických vzorků. Čermák et al. [1995] předpovídali vypařování materiálu pracho-

vých částic v důsledku polní iontové emise. Sternovský et al. [2001] vypočítali, že malá prachová

částice nabíjená fotoemisí se následnou polní emisí iontů může úplně vypařit. Velyhan et al.

[2004] se domnívali, že hlavní složku vybíjecích iontů tvoří ionizované atomy okolní atmosféry a

desorbované neutrály z povrchu částic. Pavlů et al. [2006b] (příloha A.1) provedli měření polní

iontové emise na zlatých prachových částicích. Zjistili, že křivky polní emise se vzájemně liší

pro různé energii primárních iontů. Jak je vidět, polní iontová emise ze sférických vzorků je

doposud nedostatečně prozkoumaná a existuje několik různých hypotéz okolo polně emisního

vybíjení [Čermák et al., 1995; Sternovský et al., 2001; Velyhan et al., 2004; Pavlů et al., 2006b].

Z tohoto důvodu jsme provedli rozsahem novou a důkladnou studii polní iontové emise, jejíž

výsledky jsou prezentovány v této kapitole.

Z předchozích kapitol vyplývá, že polní iontová emise je komplexní proces. Z tohoto dů-

vodu jsme se snažili minimalizovat počet neznámých faktorů a pro zkoumání jsme použili zlaté

a b

c d

Obrázek 6.1: SEM snímky použitých zlatých (a, b) a uhlíkových (c, d) prachových částic.
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Obrázek 6.2: Série vybíjecích charakteristik způsobených polní iontovou emisí měřených na
jedné zlaté prachové částici o poloměru R = 0, 602 µm. Převzato z Jeřáb et al. [2005b] (pří-
loha A.2).

a uhlíkové prachové částice. Jejich snímky ze skenovacího elektronového mikroskopu (SEM)

jsou zobrazeny na obrázku 6.1. Je jasně patrné, že částice jsou velice dobře sférické a lze tedy

použít zjednodušení diskutovaných v kapitole 4. Ze snímků je také vidět, že povrchová hru-

bost zlatých částic je velká. Další výhodou použitých materiálů je jejich jednoduchá struktura

(Zlato - polykrystalické, FCC; Uhlík - amorfní „glassy“ uhlík), vodivost a dobrá znalost mate-

riálových konstant (výstupní práce materiálů, hustota). Oba materiály byly také dlouhodobě

zkoumány zejména jako planární vzorky a bylo na nich pozorováno mnoho zajímavých procesů

[McCracken, 1975].

V Jeřáb et al. [2005b] (příloha A.2) jsme studovali vybíjení zlaté prachové částice s polomě-

rem R = 0, 602 µm v důsledku polní iontové emise. K nabíjení na dostatečně vysoký potenciál

jsme použili svazek He+ iontů s energiemi Ek = 4 keV a Ek = 5 keV . Proudová hustota svazku

byla j = 3 · 10−3 A/m2. Naměřené vybíjecí křivky jsou zobrazeny na obrázcích 6.2.

Samotné měření polně emisních vybíjecích charakteristik se skládá z několika jednoduchých

kroků. Zachycená prachová částice je nabíjena vysoko energetickými 5 keV ionty. Prachová čás-

tice dosáhne rovnovážného stavu, kdy se nabíjecí proud vyrovná proudu polní iontové emise.

Tato rovnováha nastává za několik sekund. V rovnováze setrvává prachová částice po časový

interval, který dále nazýváme jako čas bombardu (time of treatment). Poté je iontový sva-

zek vypnut a měří se změna měrného náboje Q/m v čase způsobená polní iontovou emisí.

Pro studium polní iontové emise je ovšem daleko lepší studovat závislost vybíjecího proudu

částice v závislosti na intenzitě elektrického pole na povrchu částice, popřípadě jejího povrcho-
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Obrázek 6.3: Graf vybíjecího proudu způsobeného polní iontovou emisí měřeného na jedné čás-
tici v závislosti na náboji prachové částice. Proudová hustota iontového nabíjecího svazku byla
j = 3 · 10−2 Am−2, energie svazku Ek = 4 keV . Převzato z Jeřáb et al. [2005b] (příloha A.2).

vém potenciálu. Vybíjecí proud získáme prostým derivováním měřeného měrného náboje. Zde

bych znovu rád podotkl, že časový vývoj vybíjecího proudu jde v grafu od vysokých hodnot

povrchového potenciálu k nižším a s povrchovým potenciálem není lineární.

Z naměřených výsledků na jedné částici jsme zjistili, že vybíjecí proudy silně závisí na čistotě

povrchu (obrázek 6.2). Vybíjecí proud po čištění1 iontovým svazkem (černá plná křivka) je o řád

vyšší než vybíjecí proud bez provedeného čištění.

Dále je parné, že vybíjení částice probíhá v několika krocích, které se v grafu závislosti

vybíjecího proudu na náboji částice dají velice dobře aproximovat exponenciální křivkou. Na

obrázku 6.3 aproximujeme jednotlivé části pro jednu vybíjecí křivku. Části křivky s exponentem

mezi 1-2,5 jsou rozděleny částmi s exponentem větším než 10 (viz obrázek 6.3). Z obrázku 6.2

je možno usoudit, že tyto skoky v proudu nastávají přibližně pro stejné hodnoty proudu, ačkoli

náboj částice (a s tím spojený potenciál a pole na povrchu částice) může být jiný.

Vybíjecí křivky ukazují pouze závislost proudu z částice na jejím náboji, ale nedovolují

rozhodnout, který z v literatuře navrhovaných procesů (polní ionizace okolního plynu, polní

desorbce iontů adsorbovaných na povrchu částice nebo polní vypařování vlastního materiálu

částice) prachovou částici majoritně vybíjí. Intenzity pole na povrchu částice (∼ 109 V/m)

jsou příliš malé pro polní vypařování částice (viz kapitola 3.5), ačkoli jsou dostatečné na polní

adsorpci He atomů na povrchu částice. Müller et al. [1969] měřili vazebnou energii He na

wolframu. Pro pole (∼ 109 V/m) je tato vazebná energie přibližně EB = 0, 14 eV . V případě

1K čištění prachových částic používáme vysoko energetických iontů (typicky Ek = 5 keV ), kterými částici
bombardujeme několik hodin (typicky 3 hodiny).
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hélia a zlata závislost vazebné energie na intenzitě pole nebyla zkoumána. Předpokládáme však,

že je srovnatelná s vazebnou energií hélia na wolframu. Velyhan et al. [2004] při vybíjení čás-

tice připouštěli do vakuové komory neutrální He, a tak zkoumali vliv polní ionizace na celkový

profil vybíjecí charakteristiky. Toto zvýšení tlaku okolní atmosféry neprokázalo vliv na vybí-

jecí mechanismus. Tak jako Pavlů et al. [2006b] tedy předpokládáme, že nejpravděpodobnějším

procesem je desorbce adsorbovaných atomů a jejich následná ionizace ve vysokém elektrickém

poli prachové částice.

Lze říci, že tato adsorbovaná vrstva je tvořena He atomy původem z primárního iontového

svazku, které na povrchu rekombinují. Počet takto adsorbovaných atomů je limitován počtem

adsorpčních pozic na povrchu s danou vazebnou energií. Tyto pozice jsou rychle obsazeny

rekombinovanými ionty svazku, a tak nové ionty, dopadající na povrch částice, z ní odcházejí

buď jako rekombinované neutrály, nebo se pouze odrazí. Tímto mechanismem se mění náboj

částice, ale počet adsorbovaných atomů se nemění. Tyto adsorbované atomy během nabíjení

mohou desorbovat a následně se pak ionizovat v silném elektrickém poli prachové částice.

Pravděpodobnost ionizace (viz kapitola 3.5) exponenciálně roste s elektrickým polem, a tak

limituje maximální potenciál na částici dosažitelný nabíjením iontovým svazkem. V jistém

okamžiku se polní desorpční proud vyrovná proudu iontového svazku a částice se dostane do

dynamické rovnováhy a její povrchový potenciál dále neroste. Poté co je primární iontový svazek

vypnut, desorbce atomů z povrchu a jejich následná polní ionizace vybíjí částici.

Termodesorpční spektra prezentovaná McCracken [1975] ukazují, že na povrchu wolframu

existuje pro He několik adsorpčních pozic lišících se vazebnými energiemi. Zlomy pozorované

na profilech desorpčních křivek tedy naznačují, že na povrchu se nacházejí dvě nebo více ad-

sorpčních pozic lišících se vazebnou energií. Počáteční vybíjení je preferovaně způsobeno polní

ionizací desorbovaných atomů z adsorpčních pozic s nižší vazebnou energií. Když jsou tyto po-

zice vyprázdněny, vybíjecí proud rapidně klesá a následně je tvořen polně ionizovanými atomy

desorbovanými z pozic s vyšší vazebnou energií. Intenzivní iontové bombardování mění struk-

turu povrchu prachové částice a tato nová struktura má pravděpodobně více vazebných pozic

s nižší vazebnou energií.

Takto lze vysvětlit vznik skoku v polně emisní vybíjecí charakteristice spolu s faktem, že

vybíjecí proud může být pozorován pro velmi rozdílné náboje prachové částice.

Zásadní průlom nastal s další podrobnější studií polní iontové emise ze zlatých prachových

částic [Jeřáb et al., 2007] (příloha A.3). Jeřáb et al. [2007] provedli důkladnou studii polně

emisního vybíjení jedné Au prachové částice v závislosti na druhu dopadajících iontů a doby

bombardování2 zmíněné výše. Veškerá měření byla provedena pro prachovou částici s polo-
2Čas, kdy na povrch částice působí bombardující ionty svazku iontového děla.
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Obrázek 6.4: Ilustrativní znázornění experimentu. Graf znázorňuje časový vývoj povrchového
potenciálu částice vypočítaný z měřené frekvence částice. Šedé oblasti grafu označují tzv.
„technická“ měření, kde byla měřena kapacita a hmota prachové částice (4). Horizontální čáry
označují povrchový potenciál ϕ = 1000 V a ϕ = 900 V . Převzato z Jeřáb et al. [2007] (pří-
loha A.3).
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Obrázek 6.5: Několik příkladů měřených vybíjecích charakteristik. Au prachová částice polo-
měru R = 0, 57 µm byla nabíjena He+ ionty s energií Ek = 5 keV a proudovou hustotou
j = 4 · 10−3 Am−2. Černá křivka reprezentuje první vybíjení po prodlouženém 3 hodinovém
iontovém bombardu. Vertikální čáry označují povrchové potenciály ϕ = 1000 V a ϕ = 900 V .
Převzato z Jeřáb et al. [2007] (příloha A.3).

měrem R = 0, 57 µm a hmotě m = 1, 48 · 10−14 kg. Tyto hodnoty byly měřeny několikrát

během celého experimentu tak, aby vliv odprašování prachové částice na interpretaci výsledků

mohl být zanedbán. Celkový čas měření byl ∼200 hodin, ačkoli pouze 9 hodin probíhalo bom-

bardování prachových částic ionty svazku, zejména He+. Rádi bychom podotkli, že měřitelné

odprášení částice v našich experimentálních podmínkách vyžaduje přibližně 20 hodin Ar+ ionty

s energií Ek = 5 keV [Pavlů et al., 2007].

Experimentální procedura je ilustrována na obrázku 6.4, kde je zobrazena časová závislost
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povrchového potenciálu přepočteného z měřené frekvence částice (viz vztahy 4.10, 4.7). Celý

cyklus měření se skládal z opakovaných měření polně emisních charakteristik popsaných a

několika měření hmotnosti částice3 metodou elementárního náboje (viz kapitola 4.3.3). Tato

měření jsou v obrázku 6.4 zobrazena šedými oblastmi.

Budeme diskutovat chování vybíjecích proudů na dvou hladinách povrchových potenciálů

(ϕ = 900 V a ϕ = 1 keV ). Tyto dvě hodnoty potenciálu jsou na obrázku 6.4 znázorněny

horizontálními čarami. Protože vybíjecí proudy jsou malé, používáme jako jednotku proudu

elementární náboje za sekundu. Skupina vybíjecích charakteristik je zobrazena na obrázku

6.5. Černá křivka označuje první polně emisní vybíjení po začáteční prvotní dlouhém ionto-

vém bombardu (přibližně 3 hodiny). Šedé křivky označují následující vybíjecí charakteristiky.

Všechny vybíjecí charakteristiky se typicky skládají ze dvou částí, prvního rychlého poklesu

vybíjecího proudu a následného pomalejšího poklesu vybíjecího proudu. Tyto dvě směrnice

poklesu proudu charakterizují dva odlišné procesy zodpovědné za vybíjení částice. Jak bylo

uvedeno výše a publikováno v Jeřáb et al. [2005b], lze tento tvar vysvětlit desorbcí a následnou

polní ionizací adsorbovaných atomů iontového děla z povrchu částice. Autoři článku se domní-

vali, že tyto rozdíly ve směrnicích jsou spojeny s existencí různých vazebných pozic na povrchu

částice s rozdílnou vazebnou energií. Tento tvar lze ale vysvětlit i jinak.

Prvotní velký vybíjecí proud je způsoben uvolněním atomů adsorbovaných na povrchu čás-

tice během jejího nabíjení a jejich následnou polní ionizací. Protože těchto iontů je limitovaný

počet, zanedlouho jsou všechny atomy desorbovány a jejich proud rapidně poklesne. Prvotní

část vybíjecí charakteristiky tedy může být přisouzena polní desorbci. Další část vybíjecí cha-

rakteristiky s menším sklonem je nutno dále analyzovat. Z obrázku 6.5 je patrné, že různé

vybíjecí křivky mají v části menšího poklesu proudu stejný sklon, ačkoli hodnoty proudu se

mohou lišit v rozsahu jednoho řádu pro stejný povrchový potenciál. Vysvětlení těchto rozdílů

může být nalezeno v obrázku 6.6, kde je zobrazena časová závislost hodnot proudu pro dva

povrchové potenciály částice ϕ = 900 V a ϕ = 1000 V . Na ose x je zobrazen čas počítaný

od konce prodlouženého (3 hodiny) iontového bombardu částice. Jak je vidět, hodnoty proudu

jsou ihned po bombardu vysoké a s postupujícím časem přibližně exponenciálně klesají. Odpo-

vídající časová konstanta tohoto poklesu je přibližně 14 hodin [Jeřáb et al., 2010, obrázek 6.8]

(příloha A.4).

Pravděpodobné vysvětlení tohoto efektu je spojeno s množstvím iontů implantovaných

pod povrch prachové částice, které je úměrné času bombardování. Tyto ionty pod povrchem

rekombinují a jako neutrální atomy pomalu difundují k povrchu prachové částice. Vybíjecí

proud je limitován počtem atomů, která dodifundují k povrchu částice a následně ji opustí a
3Tyto hodnoty slouží k přepočtu měřené frekvence na povrchový potenciál částice.
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Obrázek 6.6: Emisní proud pro dvě hodnoty potenciálu (ϕ = 900 V , ϕ = 1000 V , v obrázku
6.5 zobrazeny svislými čarami) jako funkce času po prvním a dlouhém 3 hodinovém iontovém
bombardu. Prachová částice poloměru R = 0, 57 µm byla nabíjena He+ ionty o energii Ek =
5 keV (relativní energie Er = 3, 8 keV ) a proudové hustotě j = 4 · 10−3 Am−2. Převzato
z Jeřáb et al. [2007] (příloha A.3).
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Obrázek 6.7: Závislost polně emisního proudu na času bombardu Pro H+ (a), He+ (b), Ar+ (c)
ionty. Hodnoty proudu byly odečteny pro dva povrchové potenciály prachové částice, kolečka
900 V, čtverečky 1000 V. Čárkované čáry v případě H+, Ar+ iontů pouze znázorňují vzrůst
vybíjecího proudu s časem bombardu. Převzato z Jeřáb et al. [2007] (příloha A.3).

jsou polně ionizovány. Pro ověření této hypotézy jsme pro nabíjení částice použili ionty různých

hmotností (H+, He+, Ar+), protože jak difúzní koeficient, tak i implantační hloubka jsou závislé

na druhu iontů. Tyto efekty lze pozorovat na obrázku 6.7, kde jsou vybíjecí proudy zobrazeny

pro různé druhy použitých iontů. Srovnáním těchto obrázků je patrné, že vybíjecí proudy rostou

s hmotou použitých iontů a penetrační hloubka iontů klesá [Ziegler et al., 2008, 2009]. Navíc je
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patrný i vzrůst vybíjecího proudu s délkou času bombardování, zejména pro H+ a Ar+ ionty.

Tento vzrůst je na obrázku 6.7a, 6.7c znázorněn čárkovanou čarou. Měření s He+ ionty bylo

získáno v krátkém čase po prodlouženém 3 hodinovém bombardu, a tak je narozdíl od měření

s H+ a Ar+ ionty, které bylo získáno několik dní později, značně ovlivněno dlouhou implantací

iontů a jejich následnou difúzí a uvolňováním (viz obrázek 6.6a, 6.6c). Na obrázku 6.7b je tento

efekt patrný z velké disperze bodů pro časy bombardu.

Jak je patrné z prezentovaných výsledků (obrázky 6.6 a 6.7), proces nabíjení prachové

částice energetickými ionty a její následné vybíjení polní iontovou emisí je komplikovaný a

komplexní proces. Možným zdrojem neutrálních atomů, které se v důsledku polní ionizace

v kritické vzdálenosti ionizují a vybíjí tak prachovou částici, jsou atomy okolní zbytkové

atmosféry (vnější zdroj) a atomy původem z částice (vnitřní zdroj). Z Velyhan et al. [2004] je

patrné, že změna okolního tlaku částice nemění rychlost vybíjení částice. Zdrojem ionizovaných

atomů musí být tedy prachová částice sama. Tento vnitřní zdroj se může skládat z několika

komponent:

• desorbce adsorbovaných atomů z atmosféry

• polní vypařování materiálu prachové částice

• desorbce atomů primárního iontového svazku, které jsou adsorbovány pouze na povrchu

prachové částice

• difúze a následná desorbce implantovaných atomů pod povrch prachové částice

První komponenta je zanedbatelná, neboť částice byla čištěna iontovým bombardem během

nabíjení. Druhá komponenta je také zanedbatelná, neboť intenzita elektrického pole na povrchu

částice je přibližně o řád menší než prezentovaná v literatuře (∼ 1010 V/m, [Müller and Tsong,

1969; Forbes, 2003]). Třetí komponenta v naší interpretaci způsobuje počáteční velký vybíjecí

proud částice. Poslední komponenta je podrobně diskutována výše.

Prezentované výsledky tedy potvrzují předcházející předpoklady Velyhan et al. [2004]; Pavlů

et al. [2006b] a Jeřáb et al. [2005b], že primární vybíjecí mechanismus prachových částic je

desorbce a následná polní ionizace atomů původem z iontového svazku děla. Dále bylo dokázáno,

že dalším významným faktorem je doba nabíjení prachové částice tzv. doba bombardu. Tato

doba bombardu určuje množství implantovaných iontů do prachové částice a jejich následné

uvolňování z částice a s tím spojené vybíjení částice.

Jeřáb et al. [2010] (příloha A.4) provedli novou analýzu unikátních dat naměřených na

jedné zlaté pachové částici s poloměrem R = 0, 57 µm publikovaných v Jeřáb et al. [2007]. Z

důvodu ověření předložené hypotézy srovnali tyto výsledky s podobným měřením na uhlíkové
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Obrázek 6.8: Emisní proud jako funkce času po dlouhém 3 hodinovém iontovém bombardu.
Au prachová částice poloměru R = 0, 57 µm byla nabíjena He+ ionty o energii Ek = 5 keV
(relativní energie Er = 3, 8 keV ) a proudové hustotě j = 4 · 10−3 Am−2. Charakteristické časy
určené exponenciálním fitem jsou: (a) τ = 13, 9 hodin, (b) τ = 13, 4 hodin. Převzato z Jeřáb
et al. [2010] (příloha A.4).
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Obrázek 6.9: Vybíjecí charakteristiky naměřené po 6ti hodinovém bombardu Ar+ ionty. Uh-
líková částice byla nabíjena Ar+ ionty s relativní energií Er = 0, 45 keV po několik minut,
potom byl iontový svazek vypnut. Křivky zobrazují polně emisní vybíjení po (a) 4 hodinách,
(b) 22 hodinách a (c) 94 hodinách. Převzato z Jeřáb et al. [2010] (příloha A.4).
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Obrázek 6.10: Emisní proud jako funkce času po 6ti hodinovém Ar+ iontovém bombardu. Uhlí-
ková prachová částice o poloměru R = 2, 97 µm byla nabíjena Ar+ ionty o energii Ek = 7 keV
(relativní energie Er = 0, 45 keV ). Charakteristický čas vybíjení je τ = 14, 8 hodin. Převzato
z Jeřáb et al. [2010] (příloha A.4).

prachové částici s poloměrem R = 2, 97 µm a pro obě částice určili charakteristickou dobu

exponenciálního poklesu vybíjecího proudu odpovídající rychlosti difúze atomů z prachových

částic. Na obrázku 6.8 je zobrazen emisní proud pro dvě fixované hodnoty povrchového po-

tenciálu (ϕ = 1000 eV a ϕ = 900 eV ) jako funkce času po dlouhém 3 hodinovém iontovém

bombardu Au prachové částice o poloměru R = 0, 57 µm. Ta byla nabíjena He+ ionty o energii

Ek = 5 keV (relativní energie Er = 3, 8 keV ) a proudové hustotě j = 4 · 10−3 Am−2. Charak-

teristické časy určené exponenciálním fitem naměřených hodnot jsou: (a) τ = 13, 9 hodin pro

povrchový potenciál ϕ = 900 eV a (b) τ = 13, 4 hodin pro povrchový potenciál ϕ = 1000 eV .

Jeřáb et al. [2010] předpokládají mechanismus nabíjení/vybíjení prachové částice popsaný výše

a publikovaný v Jeřáb et al. [2007].

Problém měření s Au terčem a He ionty je jejich velký poměr hmotností, která znemožňuje

měření množství implantovaných He iontů do prachové částice. Na druhou stranu, Beránek

et al. [2010b] měřili relativní vzrůst hmoty uhlíkové prachové částice s poloměrem R = 2 µm a

zjistili, že tato hodnota vzrostla přibližně o faktor 1, 5 ·10−3 po 8mi hodinovém bombardu Ar+

ionty s energií Ek = 7 keV . Prachová částice při tomto experimentu byla nabíjena současně

elektronovým a iontovým svazkem tak, aby povrchový potenciál částice byl malý4.

4Měření spočívá v zaznamenávání změn měrného náboje Q/m. Pro měření absolutní změny hmotnosti částice
je nutné zajistit, aby se její náboj měnil jen minimálně. Působením primárního iontového svazku se ovšem částice



61

Z tohoto důvodu Jeřáb et al. [2010] zopakovali experiment Jeřáb et al. [2007] s použitím

uhlíkových prachových částic a Ar+ ionty. Uhlíková prachová částice o poloměru R = 2, 97 µm

byla po 6 hodin nabíjena Ar+ ionty o energii Ek = 7 keV . Polně emisní proud omezil potenciál

částice na ϕ = 6, 55 keV , relativní energie dopadajících Ar+ iontů byla tedy Er = 0, 45 keV .

Několik vybíjecích charakteristik měřených po tomto dlouhém bombardu je zobrazeno na ob-

rázku 6.10. Jak je vidět, tvar vybíjecích charakteristik nezávisí na čase, ale hodnoty vybíjecího

proudu klesají s celkovým časem měřeným od konce 6ti hodinového bombardu. Je potřeba ale

podotknout, že vybíjecí proud je zde také zobrazen v závislosti na povrchovém potenciálu pra-

chové částice. Časová závislost vybíjecího proudu je zahrnuta ve vertikálním posuvu závislostí

vybíjecího proudu na povrchovém potenciálu. Na obrázku je také vertikální čarou zobrazen

povrchový potenciál ϕ = 5 keV , pro který byly odečteny hodnoty proudu a následně vyneseny

v závislosti na čase po 6ti hodinovém bombardu na obrázku 6.9. Exponenciální fit těchto bodů

dává charakteristickou časovou konstantu poklesu vybíjecího proudu τ = 14, 8 hodin. Překva-

pivě, tato hodnota je velice blízká hodnotě určené pro zlaté prachové částice bombardované

ionty He, ačkoli jsou podmínky experimentů odlišné.

Pro vysvětlení těchto hodnot byly vypočteny profily implantační hloubky pro podmínky

obou experimentů. Pro simulaci byl použit kód TRIM, který se standardně používá k simulaci

iontové implantace a odprašování vzorku. Kód TRIM je součástí programu SRIM vyvinutý

Ziegler et al. [2008, 2009]. Vyšinka et al. [2009] upravili tento kód pro sférické vzorky. Výsledky

simulace jsou zobrazeny na obrázku 6.11. Plná čára v panelu a označuje profil hustoty im-

plantovaných Ar+ iontů do uhlíkové prachové částice simulované pro podmínky experimentu.

Čárkovaná čára označuje profil implantovaných He+ iontů se stejnou energií (0,45 keV). V pa-

nelu b, čárkovaná čára odpovídá podmínkám experimentu Jeřáb et al. [2007] (zlatý cíl, He+

ionty, relativní energie Er = 3, 8 keV ). Profil pro Ar+ ionty se stejnými podmínkami je pro

srovnání zobrazen plnou čarou. Ze simulací je jasně vidět, že vliv energie iontů na implantační

hloubku je malý. Daleko větší vliv má hmotnost iontů. Na druhou stranu, difúzní rychlost roste

s klesající hmotností implantovaných iontů. Domníváme se, že tyto dva efekty vedou k velmi

podobným časům difúze v obou prezentovaných experimentech.

Popsaný implantační mechanismus je konzistentní s výzkumem prachových částic z povrchu

Měsíce a meziplanetárních prachových částic [Fahr et al., 1981; Starukhina, 2006; Vernazza

et al., 2009]. Tyto vzorky vykazují značný obsah prvků slunečního větru. Připomeňme, že

implantované a neutralizované ionty opouštějí prachovou částici jako jednonásobně ionizované

nabíjí na vysoký kladný povrchový potenciál a posléze po vypnutí děla má polní iontová emise hlavní vliv na
změnu náboje částice. Při malém povrchovém potenciálu částice je však tento vliv zanedbatelný (viz kapitola
3.5).
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a

b

Obrázek 6.11: Hloubkový profil hustoty implantovaných iontů do sférické koule: (a) uhlíkový
terč (hustota, ρ = 1, 54 g/cm3); relativní energie iontů, Er = 0, 45 keV ; plná čára - Ar+ ionty;
čárkovaná čára - He+ ionty; (b) zlatý terč (ρ = 19, 311 g/cm3);Er = 3, 8 keV ; plná čára - Ar+

ionty; čárkovaná čára - He+ ionty. Převzato z Jeřáb et al. [2010] (příloha A.4).
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Obrázek 6.12: Srovnání měřené vybíjecí charakteristiky (šedé body) uhlíkové prachové částice
s jednoduchým modelem polní iontové emise. Vybíjecí proud se skládá z dvou členů popsaných
rovnicemi 6.1, 6.2 a jejich součtem 6.3. Převzato z Jeřáb et al. [2010] (příloha A.4).
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Obrázek 6.13: Srovnání měřené vybíjecí charakteristiky (šedé body) uhlíkové prachové částice
s teoretickou předpovědí vybíjení. Konstanta a odpovídá tlaku zbytkové atmosféry (tečkovaná
čára) a člen c · e−t/d odpovídá toku neutrálních iontů z prachové částice (čárkovaná čára).
Převzato z Jeřáb et al. [2010] (příloha A.4).

ionty, a tak mohou reprezentovat význačný vnitřní zdroj tzv. zachycených iontů (pick-up ions).

Jeřáb et al. [2010] vyvinuli také jednoduchý model vybíjení v důsledku polní emise a vý-

sledky srovnali s měřením. Předpokládají, že současně vybíjí částici dva efekty. Za prvé polní

ionizace zbytkové atmosféry, která se stane dominantní po zmizení „difúzního“ proudu. Dru-

hým efektem je difúze a následná polní ionizace implantovaných iontů iontového svazku, který

byl použit k nabití prachové částice. Předpokládají, že tento difúzní proud exponenciálně klesá

v čase. První komponenta vybíjecího proudu jion exponenciálně závisí na povrchovém elektric-

kém poli

jion = ae
F
b , (6.1)

kde konstanta a je daná počtem a druhem okolních atomů (tlak a složení zbytkové atmosféry

uvnitř komory) a konstanta b je kombinací parametrů neutrálních atomů (ionizační energie,

polarizovatelnost) a výstupní práce materiálu prachové částice. Poslední zmiňované parametry

se mohou lišit jak pro polní desorbci, tak pro polní ionizaci, neboť implantované atomy a atomy

okolní atmosféry mohou být odlišné. Pro zjednodušení modelu jsou použity stejné hodnoty

parametru b. Druhá komponenta vybíjecího proudu jdif závisí na čase počítaného od delšího

bombardu ionty a na elektrickém poli na povrchu částice

jdif = ce
F
b e−

t
d , (6.2)

kde d je časová konstanta difúze a následné desorbce implantovaných iontů. Konstanta c od-



64 KAPITOLA 6. VÝSLEDKY STUDIA POLNÍ IONTOVÉ EMISE

povídá toku neutrálních atomů z prachové částice v čase t = 0.

Suma obou komponent 6.1 a 6.2

jsum = (a+ ce−
t
d )e

F
b (6.3)

reprezentuje teoretickou křivku vybíjecího proudu skládajícího se z polní ionizace a polní

desorbce. Na obrázku 6.12 je zobrazen fit pro naměřená experimentální data. Část vztahu

6.3 před exponenciální funkcí je závislá jak na toku neutrálních atomů z prachové částice, tak

na laku zbytkové atmosféry vakuové komory. Na obrázku 6.13 je zobrazena tato časová závis-

lost měřeného proudu j vydělená faktorem e
F
b . Je jasně patrné, že profil toku implantovaných

atomů z prachové částice je exponenciální pokles s časovou konstantou d rovnu 0,54 hodin, což

potvrzuje předchozí předpoklady.

Jak je vidět z prezentovaných výsledků, vybíjení prachových částic nabitých iontovým svaz-

kem na vysoké kladné potenciály se skládá z polní ionizace okolní zbytkové atmosféry a difúze

implantovaných iontů iontového svazku k povrchu prachové částice, jejich následné desorbce

a polní ionizace. V prvním přiblížení může být difúze popsána dvěma časovými konstantami,

které se řádově liší ve velikosti. Tyto konstanty silně závisí na teplotě prachové částice a prav-

děpodobně i na jejím rozměru. Na druhou stranu, jejich závislost na energii iontů a jejich druhu

se zdá být slabší. Ačkoli je měření dostatečně popsáno pouze jednoduchým modelem, k doko-

nalému porozumění procesu vybíjení prachových částic je potřeba vyvinout komplexní model

popisující i časovou změnu profilu implantovaných atomů během samotné implantace.



7. Aparatura pro výzkum fotoemise
z prachových zrn
Z prezentovaných výsledků v předešlé kapitole vyplývá, že polní iontová emise je komplexní a

velice složitý jev. Při jejím studiu je nutné brát na zřetel mnoho faktorů ovlivňujících následné

vybíjení prachových částic. Důležitým faktorem je zejména historie nabíjení prachových čás-

tic. Z předkládaného modelu vyplývá, že dominantním zdrojem vybíjecího proudu jsou atomy

implantované pod povrch částice během jejího nabíjení. Polní ionizace okolní atmosféry má

v začátcích vybíjení minoritní roli. Z tohoto důvodu vyvstala otázka, zda lze polní emisi, re-

spektive polní ionizaci, zkoumat jiným způsobem. Řešením je stavba nové aparatury, která

by pro nabíjení prachových částic využívala fotoelektrický jev. Tím by již nedocházelo k im-

plantaci iontů pod povrch částice, a tak by byl eliminován difúzní člen v rovnici 6.3. Další

výhodou takového systému je možnost studia majoritního nabíjecího mechanismu prachových

částic v okolí hvězd - fotoemisního nabíjení a jeho porovnání s iontovým nabíjením.

Na obrázku 7.1 je zobrazeno schéma experimentálního uspořádání nové aparatury (celkově

je aparatura zobrazena na fotografiích 7.10). Princip udržení prachové částice je sice zachován,

ale je použitá jiná konfigurace pasti - lineární kvadrupólová past, která bude podrobně po-

psána v následující podkapitole. Tak, jako u předchozí aparatury jsou prachové částice do pasti

„vysypávány“ za pomoci mechanického sypátka. Byl zvažován i jiný způsob vkládání pracho-

vých částic do kvadrupólové pasti. Jednou z možností je použití principu reproduktoru, kdy

s membránou, na které jsou prachové částice, mechanicky pohybuje dvojice elektromagnetů po-

případě dvojice elektromagnet-pernamentní magnet. Další možností generování mechanických

vibrací membrány je použití piezoelektrického členu. Obě možnosti mají oproti mechanické

variantě „klepátka“ výhodu v tom, že volení frekvence kmitů těchto členů by umožnilo vybírat

definovaně velikost částic, které do pasti padají. Na druhou stranu mají ovšem obě metody

značné nevýhody a pro náš experiment jsou tedy zcela nepoužitelné. V prvním případě mag-

netické pole v aparatuře (jak generované, tak i ze zmagnetovaných částí aparatury) způsobuje

značnou deformaci trajektorií, zejména nízkoenergetických elektronů. Ve druhém případě pie-

zoelektrické keramiky, které jsme chtěli použít, jsou teplotně nestabilní a ohřevem ztrácejí

své piezoelektrické vlastnosti. Z tohoto důvodu by prachové částice v zásobníku nemohly být

vypékány.

Tak, jako v předešlé aparatuře, bude nabitá prachová částice zachycena v kvadrupólové

pasti a osvětlena laserovou diodou. Světlo odražené částicí bude pomocí optického systému

65
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Obrázek 7.1: Ilustrativní schéma uspořádání nového experimentu.

fokusováno na optický zesilovač a posléze měřeno pozičně citlivým detektorem (PSD), prav-

děpodobně také PIN diodou. Oproti staršímu uspořádání bude ovšem měřen kompletní pohyb

částice v prostoru. Z frekvence kmitů v jednom význačném směru kvadrupólové pasti bude vy-

počítán měrný náboj Q/m [Beránek, 2007]. Detekovaný signál pohybu částice bude po filtraci a

následném zesílení použit k aktivnímu tlumení, resp. stabilizaci, prachové částice v pasti. Jako

tlumící elektrody budou použity samotné válcové elektrody kvadrupólové pasti. Kompenzace

gravitace bude zajištěna přidáním stejnosměrného napětí mezi spodní a horní elektrody pasti.

Jako zdroj iontů v nové aparatuře slouží iontové dělo Leybold-Heraeus s energetickým

rozsahem 100 eV÷5 keV. Systém umožňuje použít jakýkoli pracovní plyn, pravděpodobně ale

budou použity zejména helium a argon, helium z důvodu simulace kosmického prostředí, argon

pro jeho vyšší hmotnost a chemickou inertnost. Pro stabilizaci proudu bude využita vnější

zpětná vazba přes modifikovaný Faradayův válec [Thomas et al., 2005; Vyšinka, 2008], který

je umístěn proti iontovému dělu.

Aparatura je vybavena elektronovým dělem SPECS EQ 22/35 s rozsahem energií od 500 V do

5 keV. Proud děla bude také stabilizován pomocí vnější zpětné vazby. Zdroj signálu pro stabi-

lizaci bude proud dopadající na další bezmřížkový Faradayův válec umístěný naproti elektro-

novému dělu.

Ke studiu fotoemise slouží UV zdroj UVS 10/35 firmy SPECS. Zdrojem UV záření je výboj
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systém napouštění aparatury

Komora

PV

PV
TMV

systém
iontového

děla

JV

V
RDV

IV
JV

systém
dělaUV

LP

V

V

TMV

TV

JV

RV

JV

Ar 4.2

Vedlejší
komora

ISV RDV

TV

PV

EPV

EPV

EPV

RV

V

V
TMV

TMVPV

TV

TVTV

Plyn

He 5.3

Ar 5.3

s
y
s
té

m
í

p
ly

n
ů

d
is

tr
ib

u
c
e

p
ra

v
o
v
n
 c

h

RV

TV

V

V

Obrázek 7.2: Schéma vakuového uspořádání nové experimentální aparatury. RV–rotační vývěva,
TMV–turbo-molekulární vývěva, ISV–iontově-sorpční vývěva, TV–termočlánkový vakuometr,
PV–Penningův vakuometr, IV–ionizační vakuometr, LP–lapač par, RDV–ruční deskový ventil,
EVP–elektro-pneumatický ventil, JV–jehlový ventil, V–ostatní ventily.

inertního plynu (He, Ne, Ag) v křemíkové kapiláře, která je dvoustupňově diferenciálně čerpána.

Maximální generovatelná energie fotonů Ef = 53, 00 eV odpovídá přechodu He IIδ, která má

ovšem intenzitu více jak 100 krát menší než přechod He IIα (Ef = 21, 22 eV ). Proti UV zdroji

je umístěn třetí bezmřížkový Faradayův válec, který zároveň plní funkci UV světelné pasti.

Celý experiment bude probíhat v UHV podmínkách. Schéma vakuového zapojení je zná-

zorněno na obrázku 7.2. Systém je čerpán několika turbo-molekulární (TMV) vývěvami kombi-

novanými s rotačními olejovými a suchými vývěvami. Aparatura se skládá z několika vakuově

významných částí: hlavní experimentální komory, vedlejší komory, komory iontového děla a

UV zdroje. Mezní tlak dosažitelný v aparatuře je v současné době řádu P = 10−6 Pa. Hlavní

experimentální komora a vedlejší komora jsou vodivě spojeny. Vedlejší komora slouží hlavně

pro připojení čerpacích jednotek a vakuových měrek. Přes ruční deskový ventil (RDV) je k ved-

lejší komoře připojena iontově sorpční vývěva (ISV), a přes elektro-pneumatický ventil (EPV)

i turbomolekulární vývěva Pfeiffer TMU 520 (S=520 l/s). Komora iontového děla je diferen-

ciálně čerpána turbomolekulární vývěvou Leybold Vacuum Turbovac 150 s čerpací rychlostí

S=150 l/s. Obě zmiňované turbomolekulární vývěvy TMU 520 a Turbovac 150 jsou předčerpá-

vány kombinací turbomolekulární vývěvy Pfeiffer TMU 071(S=60 l/s) a Varian TriScroll suché
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vývěvy (S=210 l/min). UV zdroj je dvoustupňově diferenciálně čerpán. První, vysokotlaký

stupeň, je přes chlazený lapač olejových par URB 040 (LP) připojen k rotační olejové vývěvě

Pfeiffer DUO 012 (S=200 l/min). Druhý stupeň je čerpán turbomolekulární vývěvou Pfeiffer

TPH 050 (S=50 l/s) a následně je připojen za lapačem olejových par na větev prvního stupně di-

ferenciálního čerpání UV zdroje. Aparatura je vybavena systémem distribuce pracovních plynů,

které se používají současně pro iontové dělo, UV zdroj a jako tlumící plyn v hlavní komoře.

Tento systém lze čerpat malou rotační olejovou vývěvou Pfeiffer DUO 1,5 A (S=25 l/min).

K měření vakua je použito několik různých vakuometrů (temočlánkové-TV, Penningovi-PV a

ionizační-IV vakuometry), jejichž rozsahy se vzájemně překrývají. Systém kohoutů a napouš-

těcích ventilů umožňuje jakoukoli část aparatury napustit suchým plynem (v našem případě

Ar).

Jednotlivé speciálně navržené komponenty pro tuto aparaturu jsou popsány v následujících

podkapitolách.

7.1 Lineární kvadrupólová past

Při studiu fotoelektrického nabíjení prachových částic narazili v mnoha pracích na zásadní pro-

blém [Sickafoose et al., 2000, 2001, 2002a,b; Abbas et al., 2006]. Fotoelektrony emitované z částí

aparatury značně limitují dosažitelný kladný potenciál prachové částice a mnohdy ji i dokáží

nabít na záporný potenciál. Tento problém je společný i pro současnou aparaturu prezentova-

nou v kapitole 4. Systém elektrod této aparatury sice generuje velice dobré kvadrupólové pole

bez vyšších multipólových členů, je však pro studium fotoemisního nabíjení prachových částic

zcela nevhodný, neboť systém je příliš uzavřený a docházelo by k velké produkci fotoelektronů

z elektrod.

Ukazuje se, že lze nalézt systém válcových tyčí s takovým poloměrem a vzdáleností tyčí,

aby odchylka generovaného pole od ideálního kvadrupólového pole byla v praxi zanedbatelná

[Douglas et al., 1999]. Z tohoto důvodu Beránek [2007] provedl studii možných konstrukcí

kvadrupólových pastí s otevřenou geometrií. Zkoumal vliv geometrie a nepřesností výroby

na generované kvadrupólové pole. Ze studie vychází jako ideální lineární kvadrupólová past

s dělenými elektrodami. Při přivedení střídavého pole (znázorněno na obrázku 7.4) na segmenty

elektrod je ve středu pasti generováno 3D fokusující kvadrupólové pole. Ideální poměr poloměru

tyčí ku poloměru kružnice vepsané mezi tyče je 1,145 (volný úhel mezi tyčemi α = 25◦) [Douglas

et al., 1999]. Ukazuje se však, že i geometrie s poměrem 1 (volný úhel mezi tyčemi α = 30◦)

generuje dostatečně dobré kvadrupólové pole [Beránek, 2007; Beránek et al., 2007].

Na obrázku 7.3 je zobrazena vyrobená lineární kvadrupólová past. Veškeré vodivé díly
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Obrázek 7.3: Fotografie realizované lineární kvadrupólové pasti s částmi zobrazovacího systému.
a) Pohled na segmenty lineární kvadrupólové pasti. b) Pohled na optický zobrazovací systém
a jeho držáky.

Obrázek 7.4: Schéma napájení lineární kvadrupólové pasti tvořící minimum efektivního poten-
ciálu. Převzato z Beránek et al. [2007]. Napětí na elektrodách se harmonicky střídá (rotuje)
s frekvencí fac/2.

kvadrupólové pasti, včetně jejích držáků, jsou zhotoveny z nerez oceli třídy A4 (lepší magnetické

vlastnosti oproti A2)1. Výkres kvadrupólové pasti je zobrazen na obrázku B.1 v příloze B.

Celý systém kvadrupólové pasti je tvořen několika částmi: skládá se z lineární kvadrupólové

pasti, držáků čoček zobrazovacího systému a z kruhového držáku celého systému (tzv. věnci).

Kvadrupólový systém je přichycen dlouhými tyčemi k vrchní přírubě DN160CF, kterou je

pomocí průchodek přivedeno napájení kvadrupólu, a která je využita jako držák zásobníku

prachových částic.

Samotná lineární kvadrupólová past se skládá ze dvou držáků elektrod, 4 plných válco-

vých elektrod a 4 dutých trubkových elektrod, které jsou převlečeny přes plné elektrody. Tyto

elektrody jsou navzájem vodivě odděleny sérií safírových kuliček o průměru 3 mm. Stejným

způsobem jsou elektrody odděleny i od jejich držáků. Tento systém, ač je náročný na finální

1Zkušenosti ze současné aparatury ukazují, že i malá magnetizace částí pasti způsobuje značnou deformaci
trajektorií, zejména nízkoenergetických elektronů.



70 KAPITOLA 7. APARATURA PRO VÝZKUM FOTOEMISE

Obrázek 7.5: Schéma vakuové komory s umístěním jednotlivých komponent. Osa lineární
kvadrupólové pasti je v ose přírub UV zdroj a UV past.

sestavení, má jednu zásadní výhodu, použitím kuliček dochází při sestavování kvadrupólové

pasti k vycentrování elektrod. Takto se minimalizují deformace kvadrupólového potenciálu

způsobené výrobními nepřesnostmi elektrod a jejich excentricitou.

Zobrazovací systém je tvořen třemi dvojicemi spojných čoček, které jsou ke kruhovým

věncům připevněny speciálními vidlicovými držáky. Jedna část držáku je vždy pružinou tlačena

proti druhé části držáku, kterou se dá pohybovat pomocí zabudovaného šroubu. Takto jsou

všechny jednotlivé čočky vertikálně nastavitelné. Horizontální nastavení v rovině kolmé na

optickou osu je možné realizovat posunem čočky v jejím držáku. Úhlové nastavení čoček není

řešeno a spoléháme se pouze na přesnost výroby.

Držáky kvadrupólových elektrod a držáky čoček jsou pevně umístěny na dvou kruhových

věncích, které fixují polohu jednotlivých částí celého systému. Veškeré šroubové spoje a závitové

díry jsou opatřeny čerpacími otvory.

7.2 Vakuová komora

Požadavky na vakuovou komoru nové aparatury byly následující:

• kompatibilita jak s válcově symetrickou pastí, tak i s lineární pastí
• lehká manipulovatelnost s kvadrupólovou pastí
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• manipulační příruba velikosti alespoň DN60CF

• možnost připojení následujících komponent: elektronové dělo (DN40CF); iontové dělo se

vzorkováním (DN40CF); UV zdroj (DN40CF); příruby pro Faradayovy válce pro stabili-

zaci zdrojů svazku (2xDN40CF); past UV záření (DN40CF); vakuové měrky (2xDN40CF);

kvadrupólový hmotnostní spektrometr (DN40CF); optická detekce pohybu prachové čás-

tice (3xDN40CF, DN16CF); osvětlení prachové částice (2xDN16CF); napouštění apara-

tury (DN16CF); přívod plynu pro tlumení kmitů prachové částice (DN40CF); čerpání

aparatury (alespoň DN100CF)

• minimalizace možné generace UV fotoelektronů, respektive jejich interakce s prachovou

částicí.

Návrh vakuové komory nové aparatury je spolu s předpokládaným rozložením ostatních

komponent zobrazen na obrázku 7.5. 3D obrázky modelu vakuové komory jsou zobrazeny v pří-

loze B (obrázek B.2). Základem komory je nerezová koule o poloměru R = 150 mm, na níž jsou

navařeny: 2 příruby DN160CF, 1 příruba DN100CF, 17 přírub DN40CF a 4 příruby DN16CF.

Poloměr komory byl zvolen tak, aby zůstala zachována co možná největší otevřenost celého

systému a byl minimalizován vliv případně generovaných fotoelektronů ze stěn na prachovou

částici. Spodní příruba DN160CF je opatřena límcem, kterým je vakuová komora připevněna

k jejímu stojanu. Vrchní příruba slouží jako držák kvadrupólové pasti, na kterém je následně

upevněn i rezervoár prachových částic. Většina přírub je umístěna ve dvou význačných ro-

vinách symetrie kvadrupólové pasti, vodorovné rovině a rovině svislé, ve kterých je umožněn

volný průchod částic lineární kvadrupólovou pastí. Ostatní příruby jsou umístěny pod úhlem

34,2◦ k vodorovné rovině2 tak, aby vyhovovaly podmínce kompatibility s válcově symetrickou

pastí.

7.3 Zásobník prachových částic

Výkres mechanického zásobníku prachových částic („klepátko“)3 je zobrazen na obrázku B.3

(příloha B). Jedná se o systém, který po klepnutí na vrchní držák vysype prachové částice

z malého zásobníku. Zásobník je umístěn ve vakuové části aparatury a přes uzavřený vlnovec

je pohyblivě spojen s vnější částí. Jako protisíla působící proti vnějšímu tlaku slouží pružina

s možností nastavení tuhosti. Jak bylo zmíněno v předcházející podkapitole, celý systém je při-

montován na přírubu držáku kvadrupólu, a tak je umožněna jednoduchá výměna částic v zá-

2Dvojnásobný úhel svírají osy asymptot hyperbolických elektrod ve válcově symetrické pasti diskutované
v kapitole 4.

3Vypadnutí částice ze zásobníku je podmíněno klepnutím na vnější atmosférickou část systému, která je
pevně spojena s vlastním zásobníkem prachových částic. Z tohoto důvodu autor používá označení klepátko.
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Obrázek 7.6: Fotografie realizovaného mechanického zásobníku prachových částic, tzv.
„klepátka“3. a) Pohled na celek. b) Detail vlastního zásobníku částic.

sobníku. Ústí prachového zásobníku je umístěno v minimální vzdálenosti od tyčí kvadrupólu,

aby „vyklepnuté“ částice měli minimální kinetickou energii a rozptyl. Ve spodní části celého

systému je pod otvorem zásobníku speciální závěrka, která zamezuje nežádoucímu vypadnutí

částice do kvadrupólové pasti během měření (způsobené například zavaděním o aparaturu, po-

případě mechanickými vibracemi aparatury). Celý zásobník částic je možné vypékat pomocí

odporového drátu, který je k němu připojen z vnější, atmosférické, strany. Na jeho spodní části

je připojen termočlánek, kterým se při vypékání sleduje teplota.

7.4 Systém detekce a stabilizace proudových svazků

Jedním z důležitých faktorů nabíjení prachové částice je proud tekoucí na částici. Proud tekoucí

přímo na, respektive z prachové částice, je ovšem ve většině případů předmětem naší studie

(časová změna měrného náboje), a tak pro stabilizaci proudu iontového a elektronového děla

je použit signál z Faradayových válců umístěných naproti dělům. Vyšinka [2008] se zabýval

problémem stabilizace iontového a elektronového proudu s použitím různých konstrukcí Fara-

dayových válců. Jeho studie ukazuje, že existence mřížek značně snižuje detekovaný proud, a

tím ovlivňuje stabilizaci proudu. Další problém Faradayových válců jsou sekundární elektrony
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Obrázek 7.7: Fotografie nově vyvinutého bezmřížkového Faradayova válce [Vyšinka, 2008].
a) Vnitřní elektrody bez elektrostatického stínění. b) Celkový pohled se stínícím krytem.

generované z mřížek. Proto lze v některých případech použít tzv. bezmřížkový Faradayův válec,

jehož základní myšlenka vychází ze článku Thomas Jr. et al. [2004]. Vyšinka [2008] modelo-

val bezmřížkový Faradayův válec a následně proměřil navržený válec, který je popsán v této

podkapitole.

Na obrázku 7.7 je zobrazena fotografie vyvinutého bezmřížkového Faradayova válce. Tech-

nický výkres tohoto zařízení je zobrazen na obrázku B.4 v příloze B. Bezmřížkový Faradayův

válec je v podstatě tvořen dvěma souosými válci, z nichž vnitřní je seříznut. Tento válec slouží

jako kolektor. Záporné napětí na vnějším válci v kombinaci s kladným napětím vnitřního válce

vytváří transverzální elektrostatické pole, které v prostoru vnitřního válce odklání sekundární

elektrony směrem ke kolektoru tak, aby nemohly pronikat vstupním otvorem ven. Toto pole

tedy slouží jako jakýsi reflektor sekundárních elektronů. Dno kolektorového válce je navíc zko-

sené tak, aby maximum vznikajících sekundárních elektronů nesměřovalo směrem ke vstupnímu

otvoru, ale směrem ke stěně válce. Pomáhá to snižovat potřebné napětí k odklonění elektronů,

které je dále dáno délkou válce a jeho průměrem. Dno kolektorového válce a sám kolektorový

válec je obecně vodivě spojen. V naší konstrukci jsou ovšem tyto části izolovány tak, aby mohly

být měřeny proudy na jednotlivé segmenty. Systém elektrod je překryt dalším válcem, který

slouží jako elektrické stínění. Celá konstrukce tohoto bezmřížkového Faradayova válce je pomocí

elektrických průchodek pevně připojena k přírubě DN40CF.

Měření Vyšinka [2008] ukazuje, že již při kolektorovém napětí Uk =–10 V je toto napětí

postačující k zachycení většiny sekundárních elektronů a kolektorový proud s rostoucím napětím

už dále neroste. Pro použití v nové aparatuře je tedy vytvořený bezmřížkový Faradyův válec

dostačující.

Stejný typ Faradayova válce je použit i jako past UV záření. Transverzální elektrostatické
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Obrázek 7.8: Systém pro vzorkování iontového svazku. a) Pohled na celek. b) Pohled na vnitřní
elektrody systému.

pole odklání generované UV fotoelektrony, které jsou následně znovu zachyceny kolektorem.

Izolované dno kolektoru je zkoseno pod úhlem 29◦, tak aby případně odražený UV paprsek

podstoupil co největší počet odrazů od stěn Faradayova válce, a tak byl maximálně pohlcen.

Z prvotních měření vyplývá, že tento bezmřížkový Faradyův válec v dostatečné míře vyhovuje

i pro použití jako UV past.

7.5 Systém vzorkování iontového svazku

Tak jako v případě elektronového svazku, je výhodné vzorkovat i iontový svazek4. Iontové dělo

Leybold-Heraeus samo ovšem neumožňuje vzorkování iontového svazku. Z tohoto důvodu bylo

vyvinuto jednoduché zařízení, které dovoluje vzorkovat iontový svazek. Fotografie tohoto zaří-

zení je zobrazena na obrázku 7.8. Výkres systému vzorkování iontového svazku je zobrazen na

obrázku B.5 v příloze B. Systém funguje na jednoduchém elektrostatickém vychylování letících

iontů. Systém se skládá ze dvou částí, které jsou navzájem spojeny měchovcem. První část, ze

strany iontového děla, obsahuje dvě ploché vychylovací elektrody vodivě spojené s vakuovými

průchodkami. Tyto dvě elektrody jsou ke stěnám trubky připojeny přes izolační můstky. Druhá

část je pevně spojena s vakuovou komorou. Jedná se o válcovou nádobku s otvorem v jejím

středu. Pokud je přivedeno vychylovací napětí na elektrody, vychýlené ionty iontového svazku

dopadají na dno válcové nádobky. V opačném případě ionty mohou neovlivněny prolétnout

otvorem ve dnu nádobky. V rovině kolmé na rovinu vychylování iontů jsou v bocích nádobky

vyvrtané čerpací otvory. Vzorkovač iontového svazku je navržen tak, že na vychýlení iontů

4Tak jako pro elektrony i trajektorie iontů jsou ovlivňovány generovaným kvadrupólovým polem. Vychýlené
ionty mohou dopadnout na elektrody kvadrupólu a generovat sekundární elektrony, které mohou následně
ovlivnit zachycenou prachovou částici.
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a b

Obrázek 7.9: Fotografie vedlejší vakuové komory. V době pořízení fotografie ještě bez připojené
iontově sorpční vývěvy a příslušného deskového ventilu.

s energií 5 keV je dostatečné vychylovací napětí 250 V.

7.6 Vedlejší vakuová komora

Vedlejší vakuová komora slouží jako část aparatury, na kterou jsou bezprostředně připojeny va-

kuové vývěvy. Její fotografie jsou zobrazeny na obrázku 7.9 a její výkres je zobrazen na obrázku

B.6 v oddíle B. Jedná se o komoru tvaru T s dvěmi přírubami DN160CF a jednou přírubou

DN100CF. Vrchní příruba DN160CF je přímo připojena k hlavní experimentální komoře, boční

příruba DN160CF je přes elektro-pneumatický deskový ventil připojena k turbomolekulární vý-

věvě Pfeiffer TMU 520 (S=520 l/s). Spodní příruba DN100CF je osazena ručním deskovým

ventilem a následně iontově sorpční vývěvou. Ve spodní části vedlejší vakuové komory je nain-

stalován speciální plát, který má dvě diametrálně odlišné funkce. Zaprvé zabraňuje propadnutí

jakýchkoli montážních předmětů do iontově sorpční vývěvy, popřípadě na deskový ventil. Dru-

hou funkcí je měření náboje dopadnutého prachu. Z tohoto důvodu je plát izolován od zbytku

komory a připojen k vakuové průchodce. Předpokládáme, že při dopadu nabité částice na tento

plát bude možno změřit její náboj. Vedlejší vakuová komora je dále osazena jednou přírubou

DN60CF, sloužící jako přístupová příruba k plátu, dvěmi přírubami DN40CF pro osazení va-

kuových měřáků a jednou přírubou DN16CF osazenou ventilem sloužícím ke zavzdušnění celé

aparatury suchým plynem (v tomto případě Ar).

7.7 Stojan experimentální aparatury

Stojan experimentální aparatury je navržen a zkonstruován z modulárního systému firmy

ITEM. Jedná se o systém složený z hliníkových profilů s velikou variabilitou užití. V našem
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c d

Obrázek 7.10: Fotografie nové experimentální aparatury a jejího stojanu.

případě je celý stojan zkonstruován z profilů řady 8. Celý stojan spolu s aparaturou je uložen

na speciálních antivibračních ocelových podložkách, které by měly omezit vibrace přenášené

z okolí na experimentální aparaturu. Na stojan je dále upevněn celý systém rozvodu pracovních

plynů včetně tlakových nádob. Součástí experimentálního stojanu jsou také zdroje turbomole-

kulárních pump a zdroje některých vakuových měrek.

V této kapitole jsem se snažil podrobně popsat jednotlivé části aparatury, jejichž vývojem

a částečným ověřením funkčnosti jsem byl pověřen. Aparatura je v současné době sestavena

a byla otestována její těsnost a těsnost vakuových cest. Aparatura je udržována pod vakuem,

mezní dosažitelný tlak v aparatuře je ∼ 10−6 Pa (10−8 torr). Vyšinka [2008] ověřil funkčnost
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bezmřížkových Faradayových válců, stanovil parametry jejich správné funkce a navrhl sys-

tém stabilizace svazků. Byla otestována i funkce elektronového děla, iontového děla, systému

vzorkování iontového děla a zásobníku prachových částic. Dále byl zprovozněn UV zdroj a ana-

lyzováno spektrum pro He. Pomocí tohoto zdroje byl testován bezmřížkový Faradayův válec

použitý jako UV past. V současné době probíhají první pokusy o zachycení prachových částic

s provizorním generátorem kvadrupólového napětí. Zbývá vyvinout elektroniku detekce pohybu

prachové částice a jeho zpracování, stabilizace a vzorkování svazků. Zbylé moduly jsou již navr-

ženy a zadány do výroby (generátor signálu napájení kvadrupólové pasti a jeho vysokonapěťový

zesilovač, atd.).
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8. Závěr
Interakce plazmatu a prachových částic vede k jejich nabíjení. Prachové částice jsou nabíjeny

rozličnými mechanismy na různé povrchové potenciály. V kosmickém plazmatu jsou dominantní

záchyt částic (elektronů a iontů) na povrchu zrna, sekundární elektronová emise vyvolaná

dopadem primárních elektronů, fotoemise zrna způsobená zářením (zejména UV) a další. Za

minoritní procesy v tomto prostředí můžeme označit iontovou a elektronovou polní emisi, nebo

například termoemisi. Obecně je ovšem míra podílu různých procesů na nabíjení prachové

částice dána nejen vlastnostmi obklopujícího prostředí, ale také materiálem částice, a jak bylo

ukázáno v této práci, i historií nabíjení.

Práce se zabývala zejména polní iontovou emisí, jakožto jednoho z minoritních nabíjecích

procesů. Přesto bylo ukázáno, že tento jev je velice zajímavý a značně záleží na historii nabíjení

prachové částice. Během výzkumu se nám podařilo naměřit několik unikátních sad vybíjecích

charakteristik pro různé prachové částice. Tato měření byla získána na současné experimen-

tální aparatuře. Závěrečná část práce popisuje návrh nové aparatury, která v budoucnu bude

sloužit ke studiu fotoemisního nabíjení prachových částic, a jak doufám, také značně přispěje

k prohloubení znalostí o polní iontové emisi z prachových částic.

Vědecké výsledky práce jsou publikovány hlavně v pracích přiložených k disertační práci

(přílohy A.2 až A.4). Ve vlastní práci jsme se pokusili shrnout ty nejdůležitější výsledky.

1. Stupňovitá struktura vybíjecích charakteristik je způsobena různými mechanismy vybí-

jení, které jsou význačné v různých stádiích vybíjení. Jeřáb et al. [2005b] (příloha A.2)

uvažuje o dvou jevech s různými aktivačními energiemi. V Jeřáb et al. [2010] (příloha

A.4) jsou tyto dva jevy reprezentovány polní ionizací a polní desorbcí naimplantovaných

iontů primárního iontového svazku.

2. Iontovým bombardem prachové částice dochází nejenom k čištění jejího povrchu, ale ionty

jsou implantovány pod povrch částice, kde jsou neutralizovány a následně difundují do

částice a k jejímu povrchu [Jeřáb et al., 2007, 2010] (přílohy A.3, A.4).

3. Vybíjecí proud je limitován počtem atomů, která dodifundují k povrchu částice a následně

ji opustí a jsou polně ionizovány. Toto množství závisí na době implantování (tzv. time

of treatment) a časová závislost difundujících iontů na čase je závislá jak na druhu iontů

a materiálu částice, tak i na energii iontů [Jeřáb et al., 2007] (příloha A.3).

4. Vytvořený model vybíjení, ač je velice jednoduchý, je v dobrém souladu s naměřenými

vybíjecími charakteristikami [Jeřáb et al., 2010] (A.4).

79
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Obrázek 8.1: První snímky zachycené prachové částice ve vybudované lineární kvadrupólové
pasti. Na obrázcích jsou zobrazeny tři módy pohybu zachycené prachové částice..

Tyto výsledky vedly k vývoji nové aparatury pro studium fotoemisního nabíjení pracho-

vých částic. Výsledky vývoje jsou částečně publikovány v Beránek et al. [2007] (příloha A.5).

Aparatura je v současné době mechanicky kompletně sestavena a pod vakuem. Proběhly na

ní první úspěšné pokusy o zachycení prachových částic s provizorním generátorem kvadrupó-

lového napětí. První snímky zachycené prachové částice ve vybudované lineární kvadrupólové

pasti jsou zobrazeny na obrázku 8.1. Na obrázcích jsou ukázány tři módy pohybu zachycené

prachové částice a porovnány s jejími teoreticky předpokládanými směry pohybu - černé šipky.

Z prvních měření je dále patrné, že pohyb zachycené prachové částice je téměř dokonale adia-

batický [Beránek et al., 2010a]. Pro kompletní funkčnost aparatury zbývá dodělat elektronika

generování signálu, jeho detekce a zpracování, stabilizace a vzorkování svazků. Většina z těchto

částí je již navrhnuta a zadána do výroby.

V práci jsme se pokusili ukázat, že co se týká výzkumu iontově emisních procesů na sféric-

kých vzorcích, zůstává v této problematice mnoho otevřených problémů. Představené výsledky

jsou významné nejen pro astrofyzikální aplikace, na který je náš výzkum primárně zaměřen, ale

je možno je využít i v řadě průmyslových aplikací, kde se prachová zrna, ať už jako pracovní

médium, nebo jako škodlivá příměs, dostávají do interakce s horkým plazmatem.

Veškeré výsledky vědecké práce během mého studia byly prezentovány na mnoha meziná-

rodních konferencích (například: 4th International Conference on the Physics of Dusty Plasmas,

Orléans, Francie, 2005; a mnohé další) a byly publikovány nejen v přiložených pracích (přílohy

A.1 až A.5), ale i v dalších publikacích [Jeřáb et al., 2005a, 2006; Richterová et al., 2005;

Beránek et al., 2010a].
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