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motto:
Od dětství nás učili zacházet s technikou.
Definovat své pocity.
Spoléhat se na tým.
Racionálně řešit veškeré problémy.
Nikdo nám neřekl, že nejlepší způsob, jak
osušit slzy, je slíbat je,
že nejjistější metoda, jak se zbavit strachu,
je prožít ho,
že jediná možnost, jak se dostat dál, je vydat
se na cestu.
Naučili jsme se klást otázky.
Zapomněli jsme hledat odpovědi.
Iva Procházková
Soví zpěv
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1.

Úvod

Fotonásobiče. Elektron generovaný na vstupní katodě fotoelektrickým jevem je urychlen
napětím (zpravidla malé stovky voltů) a dopadá na první dynodu (např. z MgO), na
které vybudí několik dalších elektronů. Tento proces se opakuje a po projití signálu 8–14
dynodami vzniká z jediného fotonu proudový impuls o 106 až 108 elektronech [Eckertová
a kol., 1992].
Mikrokanálková destička. Skládá se z velkého počtu paralelně spojených přímých kanálků
o vnitřním průměru 20–50 µm, z nichž každý má typicky pod napětím několika kilovoltů
zesílení 103 [Eckertová a kol., 1992]. Destičky bývají kruhové o průměru několika centimetrů. Pokud jsou pokryty fotocitlivými vrstvami, využívají se k zesilování obrazu.
Výkonové elektronky. Elektrony emitované při dopadu elektronů na anodu a mřížky nepříznivě ovlivňují charakteristiky elektronek, proto se anoda i mřížky pokrývají materiály
dobře pohlcujícími elektrony, které se dále zdrsňují [Eckertová a kol., 1992].
Urychlovače částic. Při dopadu zkoumaných částic na stěny a clonky urychlovače mají
zpětně odražené i sekundární elektrony nežádoucí vliv na vlastnosti urychlovaného svazku. Povrchy v těchto zařízení speciálně tvarují tak, aby v jejich brázdách zůstala většina
emitovaných elektronů zachycena [Pivi a kol., 2008, Suetsugu a kol., 2010].
Faradayův válec. Elektrony emitované z vnější mřížky Faradayova válce a elektrony
pružně odražené z kolektoru a všech mřížek mohou z válce uniknout. Tím se zkresluje
měřený proud a navíc mohou tyto elektrony tvořit v aparatuře nechtěný pozaďový proud.
Proto se konstruují Faradayovy válce co nejhlubší, se šikmým a zdrsněným kolektorem a
nově i bezmřížkové [Thomas a kol., 2005].
Nabíjení družic. Izolované objekty obklopené plazmatem by se měly nabíjet na jeho plovoucí potenciál. Pokud jsou v plazmatu elektrony o energii vyšší než asi 10 eV, dochází
k zpětnému toku elektronů a potenciál družice se mění. Protože povrch družic záměrně
není celý vodivý, mohou se jejich jednotlivé části nabíjet na různé potenciály. Tyto jevy
ovlivňují kosmické aktivní experimenty [Žilavý a kol., 2003, Clerc a kol., 2006].
Rastrovací elektronový mikroskop. Po vynálezu transmisního elektronového mikroskopu,
za který byla v roce 1986 udělena Nobelova cena, sestavuje Zworykin a kol. [1942] i první
rastrovací elektronový mikroskop (REM), který využívá k zobrazení povrchu vzorku emitovaných elektronů. Tím se otevírá cesta k zobrazení mikrosvěta. Povrch vzorku je zobrazován bod po bodu, jehož velikost odpovídá stopě elektronového svazku (50 nm), který
je postupně elektrostaticky vychylován. Část elektronů emitovaných z povrchu vzorku
dopadá na Everhartův-Thornleyův detektor, úměrně jehož intenzitě signálu je obrazu
každého bodu přiřazena světlost.

Kap. 1: Úvod
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Od 60. let jsou REM vyráběny komerčně a prošly řadou mnoha vylepšení. Kupříkladu
v 80. letech se objevuje autoemisní tryska a nepřímo žhavená katoda, které umožňují
získat stopu svazku v jednotkách nanometrů (FEREM). Limitem rozlišení se stává difuze
elektronů svazku v materiálu vzorku. Do popředí zájmu se dostává otázka kvantifikování
vztahu mezi zobrazeným signálem a fyzikálními vlastnostmi vzorku.
Mezi úspěchy a neustále zdokonalované metody, kterých se podařilo na poli rastrovací
elektronové mikroskopie dosáhnout [Eckertová a Frank, 1996, Frank a Král, 2002], bych
jmenovala alespoň tyto:
Enviromentální REM se zabývá zobrazováním vzorků za zvýšeného tlaku (až 1 kPa), kdy
je komora elektronového děla diferenciálně čerpána. Hlavní výhodou je možnost studovat
„mokréÿ vzorky (především nevysušené buňky, které by se vystavením UHV prostředí
roztrhaly). Vyšší tlak také omezuje nabíjení nevodivých vzorků. Nevýhodou jsou nároky
kladené na detektor sekundárních elektronů a ovlivnění primárních i sekundárních elektronů interakcí s plynem v komoře vzorku [Müllerová a Frank, 2003, Bergmans a kol.,
2005, Slówko a Krysztof, 2010].
Nízkonapěťový REM pracuje se svazkem o energiích desítek až stovek elektronvoltů. Tyto
elektrony pronikají do menší hloubky (10–20 nm oproti 0,25–7,5 µm u 30 keV svazku) a
budí více sekundárních elektronů (lepší poměr signál/šum). Nevodivé vzorky se (většinou)
nenabíjí záporně. Problematické je zaostření svazku, zpravidla se řeší předpětím vzorku,
kterým se zpomaluje kvalitní svazek o vyšší energii [Joy, 2006, Müllerová a Frank, 2007].
Horní detektor v REM umístěný přímo v hlavici děla, kam jsou sekundární elektrony buď
vtahovány po magnetickém poli buzeném Snorkelovou čočkou na výstupu děla [Gauvin
a kol., 2006] nebo urychlovány předpětím vzorku v nízkonapěťovém REM [El-Gomati
a kol., 2003], významně snižuje podíl registrovaných elektronů nepocházejících z povrchu
vzorku.
Energeticky citlivé detektory v REM umožňují získat kontrast z různého tvaru spektra
sekundárních elektronů a z proměnlivého kontaktního potenciálu povrchu [Holt a Joy,
1989]. Pomocí disperzních detektorů umístěných v hlavici děla lze kupříkladu rozeznat
v křemíkových polovodičích oblasti typu P a N [Kazemian a kol., 2006].
Paralelně s REM jsou vyvíjeny i rastrovací transmisní elektronové mikroskopy, kde
dává principiálně vyšší energie svazku ( 60 keV) prostor pro kvalitnější kompenzaci
zobrazovacích vad mikroskopu. Například Krivanek a kol. [2011] pozorovali se svazkem
zaostřeným na 1,2 Å jednotlivé atomy grafenu.
Jak je vidět z předchozích příkladů, sekundární emise má bohaté a rozmanité uplatnění v mnoha technických oborech lidské činnosti, ať už jako činitel vítaný či škodící, což
podnítilo její dalekosáhlé a dlouhodobé studium. Avšak již dávno před tím, než se lidé
začali zabývat stavbou aparatur se sníženým tlakem a studiem procesů v nich probíhajících, hrála (a hraje) sekundární emise významnou roli v nabíjení prachových zrnek, která
jsou ve vesmíru obklopena plazmatem pocházejícím z hvězd.
Disertační práce je zaměřena na problematiku interakce horkých ( 50 eV–15 keV)
elektronů s prachovými zrny, částečkami hmoty lehčími než 1 µg a o rozměrech menších
než 100 µm. Práce je dělena do sedmi kapitol. Úvodní kapitola podává stručný přehled
o projevech prachu ve vesmíru a laboratorních simulacích nabíjecích procesů. V druhé
kapitole se věnuji přehledu současných znalostí o sekundární emisi. V třetí jsou vytyčeny
cíle práce. V následujících třech kapitolách se postupně zabývám výsledky modelovaní
sekundární emise z prachových zrnek, měřením rovnovážných potenciálů zrnek a jejich
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vzájemným srovnáním. Práci uzavírá souhrn získaných poznatků. V příloze lze pak nalézt
stručný návod k nástavbě uživatelských skriptů nad výpočetním jádrem modelu.
1.1.

Prach ve vesmíru

Ve větších koncentracích se prachová zrnka vyskytují v mezihvězdných mlhovinách, v prstencích planet, ohonech komet a v mezosféře Země. Světlo rozptýlené na ledová zrnkách,
která vznikají ve výškách kolem 80–85 km nad zemským povrchem za vhodných podmínek, tvoří efekty známé jako zářivá oblaka a sluneční či měsíční halo.

Obr. 1.1 – Fotografie zářivých oblak nad národním parkem Soomaa v Estonsku pořízená v létě 2009 Martinem
Koitmäeou. Převzato z http://en.wikipedia.org.

Obr. 1.2 – Světelný záblesk hvězdy V838
Mon z roku 2002 difundující prachovou obálkou hvězdy. Průměr světelného
echa je asi šest světelných let. Převzato
z http://apod.nasa.gov/apod/ap111204.html .

Prachová zrnka kondenzují v odvržených hvězdných obálkách, vznikají při srážkách
větších objektů anebo jsou uvolňována z komet v průběhu tání jejich ledových složek.
Únikovou rychlost mohou získat i zrnka vyvrhovaná sopkami nebo uvolňovaná z puklin
ledových měsíců obřích planet. Nesou v sobě tak informace o místě svého původu [Williams a Herbst, 2002, Henning, 2010]. V závislosti na okolní teplotě mohou zajišťovat
rovněž přenos plynu na velké vzdálenosti [Beránek a kol., 2010a]. Vesmírná prachová
zrnka se skládají převážně z oxidů lehkých kovů, sloučenin uhlíku a ledů [Henning, 2010]
a mimo jiné slouží i jako dostupný povrch mnoha rekombinačních procesů [Herbst, 2001].
Mezi procesy vedoucí k zániku prachových zrnek patří vypařování v blízkosti hvězd nebo
v atmosférách planet, odprašování energetickými ionty či vypařování v silném elektrickém
poli, elektrostatická fragmentace a vzájemné shlukování v makroskopické objekty [Mendis
a Rosenberg, 1994, Henning, 2010].
Mezihvězdná hmota se kromě prachových zrnek a větších objektů skládá z převážně
ionizovaného plynu. Plazma a prachová zrnka se navzájem ovlivňují. Zrnka jsou nabíjena
a/nebo zahřívána záchytem částic plazmatu, UV zářením, je-li přítomno, a dalšími druhy
emisí. Částice uvolněné ze zrnka pozměňují rozdělovací funkci okolního plazmatu a/nebo
jeho složení. Váha jednotlivých procesů záleží na aktuálním potenciálu zrnka, jeho velikosti, materiálu a tvaru a parametrech okolního plazmatu [Draine a Salpeter, 1979, Grün
a Švestka, 1996, Horanyi, 1996, Mendis, 1997 a řada dalších].
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Ve sluneční soustavě se nabíjejí zrnka na potenciály 10 kV až asi 10 V. Sekundární emise se uplatňuje zejména tam, kde se nachází významný podíl horkých elektronů
(magnetosféry planet, heliopauza) nebo ve stínu UV fotonů. Protože její výtěžek může
být v závislosti na energii dopadajícího elektronu jak větší než jedna, tak menší, záleží
rovnovážný náboj i na nabíjecí historii zrnek [Meyer-Vernet, 1982, Mann a kol., 2011].
Jiné plazmatické prostředí, kde se vyskytují horké elektrony a zároveň jeho teplota
dovoluje existenci pevné fáze, je okrajové plazma v tokamacích. Jako nežádoucí příměs
jsou intenzivně studovány prachová zrnka, jejich nabíjení, pohyb, avšak i schopnost zrnek
akumulovat tricium [Krasheninnikov a kol., 2011].
Desítky družic jsou vybaveny přístroji k detekci a studia prachu ve vesmíru [Henning,
2010]. Kupříkladu v roce 2006 úspěšně přistál návratový modul družice Stardust, který
přinesl vzorky prachových zrnek z ohonu komety Wild 2. Modul byl vyplněn aerogelem
o nízké hustotě, takže se při záchytu zrnek vypařovaly jen jejich ledové složky. V modulu
se nachází převážně silikátová zrnka o velikostech 10 nm–60 µm [Kearsley a kol., 2008].
Jako příklad měření in-situ bych uvedla detektor CDA na družici Cassini-Huygens
[Srama a kol., 2004], který analyzuje náboj, rychlost, hmotu a složení zrnek z proudového impulsu indukovaného průletem zrnka detektorem a time-of-flight spektroskopií
plazmatu vzniklého při dopadu zrnka na kolektor. Dráha družice Cassini-Huygens byla
zvolena z cílem studovat prstence Saturnu a Jupiteru a toky prachových zrnek z jejich
měsíců a umožňuje i záchyt zrnek z mezihvězdného prostoru. Mezi nejvýznamnější výsledky patří detekce slaných ledových zrnek, která by mohla pocházet z oceánu měsíce
Enceladus [Postberg a kol., 2009].

Obr. 1.3 – Fotografie ledových výtrysků
z jižního pólu měsíce Enceladus pořízená družicí Cassini-Huygens. Převzato
z http://photojournal.jpl.nasa.gov .

Obr. 1.4 – Fotografie prachu levitujícího nad povrchem Měsíce ve výšce asi 1 m. (Přerušovaný pruh nejpatrnější ve dvou
třetinách fotografie.) Převzato z Rennilson a Criswell [1974].

Mezi mnohé jevy související s přítomností prachu v kosmu, které nebyly plně vysvětleny, patří i levitace prachových zrnek pozorovaná těsně před východem a po západu
Slunce nad obzorem Měsíce astronauty misí Apollo [např. Rennilson a Criswell, 1974].
Stubbs a kol. [2006] přišel s teorií, že se nejedná o jev lokálně statický, ale o osvětlený lem
„prachové fontányÿ. Na noční straně Měsíce nyní probíhají první mimozemská měření
výtěžku sekundární emise [Halekas a kol., 2009].
1.2.

Laboratorní experimenty

Vzájemné působení zrnek a okolního plazmatu je dáno jejich nábojem či potenciálem.
Znalost dílčích procesů vedoucích k nabíjení prachových zrn, které od sebe jinak nelze oddělit, je proto stěžejní pro pochopení jejich chování v reálných podmínkách. Kupříkladu
Sternovsky a kol. [2002] studovali levitaci prachových zrnek nad nabitým povrchem. Laboratorní simulace umožňují studovat i jednotlivá zrna a jejich odezvu na působení konkrét-
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ního druhu částic o dané energii. Například by šlo nechat propadávat zrnka definovaným
prostředím a poté měřit náboj, který zde získala. Tímto způsobem statisticky studovali
výtěžek sekundární emise submikronových olejových kapek Ziemann a kol. [1995]. Daleko zajímavějším způsobem je však dlouhodobě studovat totéž zrnko a to bez dotyku
podložky. Udržet nabité zrnko ve volném prostoru ve stabilní rovnováze lze v pastech se
statickým elektrostatickým polem, pokud je doplněno o pole magnetické, anebo v pastech elektrodynamických. Přitom je žádoucí vyhnout se pastem prvního typu, jelikož
magnetické pole ovlivňuje nevhodně dráhy nabíjecích i emitovaných částic.
3D past využívající k fokusování prachových zrn ve volném prostoru pouze střídavé
elektrické pole [Wuerker a kol., 1959] vychází z uspořádání W. Paula původně vyvinutého
pro záchyt a určení hmotnosti iontů [Paul a Steinwedel, 1956]. Základním principem pasti
je pole s dominantním kvadrupólovým termem o vysoké frekvenci, které pro dostatečně
málo nabité zrnko vytváří zdánlivý potenciál úměrný druhé mocnině vzdálenosti od středu. Potenciálová jáma se jeví zrnu tím strmější, čím je jeho frekvence nižší. Aby byly
kmity zrnka stabilní, je nutné dodržet poměr frekvence zrnka a vysokofrekvenčního pole
alespoň zhruba 1:3. Tuto podmínku lze zpřísnit přidáním stejnosměrného pole, čehož se
využívá právě v hmotnostních spektrometrech.
Ekvipotenciály
p válcově symetrického kvadrupólového pole jsou rotační hyperboloidy
v poměru 1 : 2 : 1 (napětí na horní a dolní ploše jsou stejná, na prostřední má opačnou
fázi). Past s takovými elektrodami o vnitřním poloměru 25 mm sestavili a provedli v ní
první měření rovnovážného potenciálu skleněných prachových zrnek Švestka a kol. [1993].
Měření probíhala za tlaku 10−4 Pa, k dispozici měli elektronové dělo o energiích 1–20 keV.
Zrnka se nabíjela kladně a od  9 keV jejich potenciál rostl, což bylo přisouzeno sekundární emisi ze zadní strany zrnka. Na základě získaných zkušeností byla sestrojena nová
past včetně komory s lepším mezním tlakem [Čermák a kol., 1995], kterým se blíže věnuje
kapitola 5.1.
Elektrody tvaru rotačních hyperboloidům mají poměrně malou světlost a navíc se
obtížně konstruují. Proto se používají i otevřenější pasti, kde však frekvence zrna nezanedbatelně závisí na jeho amplitudě. Například v Marshall Space Flight Center nahradili
prstencovou elektrodu válcovým pláštěm a čepičky kulovou plochou [Spann a kol., 2001,
Abbas a kol., 2010]. Určení měrného náboje zrna není založeno na jeho pohybu v pasti,
ale na velikosti stejnosměrného napětí kompenzujícího gravitační sílu. Tím jsou omezeni
na těžká a/nebo málo nabitá zrnka. Na univerzitě v Chemnitzu tvoří prstencovou elektrodu pouze několik svislých tyčí [Schlemmer a kol., 2001]. Minimální amplituda kmitů
zrna dovoluje zanedbat vyšší termy pole. Frekvenci zrna lze identifikovat v rozptýleném
světle nehomogenního svazku laseru. Nevýhodou pro studium nabíjecích procesů je vyšší
tlak, pomocí něhož se zrnko tlumí.
Jiné řešení nabízející zároveň dostatečnou světlost pasti a dobře definovanou frekvenci zrna představují tři zkřížená lineární kvadrupólová pole [Beránek a kol., 2010b].
Past vnikne příčným rozdělením každé z elektrod tyčového kvadrupólu (známého z hmotnostní spektrometrie) na dvě části. K dispozici jsou tak tři čtveřice párů sousedních elektrod s navzájem kolmými osami, podél kterých lze zrno zachytit kvadrupólovými poli.
Experiment s tyčovou pastí se nově staví na naší katedře. Při pilotním provozu již byla
zachycena první zrnka.
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2.

Struèný pøehled souèasných
znalostí

V této kapitole nejdříve shrnu problematiku studia sekundární emise. Poté rozeberu některé méně známé stránky, které nabývají na důležitosti při nabíjení izolovaných prachových zrnek. Dále se zmíním o principech modelů věnujících se interakci elektronů s látkou, které vznikly pro potřeby elektronových spektroskopií, a shrnu modely zabývající se
sekundární emisí z prachových zrnek.
Sekundární elektronovou emisí se rozumí jev, kdy dochází při dopadu primárního
elektronu na povrch látky k uvolnění jednoho nebo více elektronů sekundárních. Pravděpodobnost, že se elektron v povrchových vrstvách látky pružně odrazí, je vždy nenulová,
žádný reálný povrch nepohlcuje elektrony absolutně. Energie uvolněných elektronů se
však může pohybovat mezi energií elektronů primárních a nulou. Příčinou je předávání
části energie primárních elektronů elektronům látky. Energie vybuzených elektronů jim
může dostačovat k difuzi k povrchu a překonání povrchové bariéry. Různorodé, často
navzájem provázané procesy interakce elektronů s pevnou látkou vedou k netriviálnímu
průběhu spektra sekundárních elektronů, jak je vidět na schématickém obrázku 2.1.

Obr. 2.1 – Náčrtek spektra všech sekundárních
elektronů. Převzato z Eckertová [1990].

Pružně odražené elektrony jsou následované platem difundujících primárních elektronů, na kterém se objevují píky charakteristických ztrát (jejichž relativní poloha vůči
energii primárních elektronů se zachovává) a Augerových elektronů (jejichž energie se
nemění s energií primárních elektronů). K zvýraznění těchto elektronů se často používají
spektra derivovaná. Významné množství elektronů — mnohdy více než bylo elektronů
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primárních — se pak nachází mezi nulou a několika málo desítkami elektronvoltů s maximem okolo několika málo elektronvoltů. Tyto, tzv. pravé sekundární elektrony, vznikají
postupným předáváním energie primárních elektronů látce.
Mnohé z těchto rysů spektra emitovaných elektronů slouží jako základ metod pro
zkoumání povrchů [Eckertová, 1990]. Ty umožňují určit složení povrchové vrstvy látek
silné několik atomových vrstev včetně kontroly atomární čistoty povrchu látky. Dále mohou sloužit k sledování složitých povrchových systémů a v nich probíhajících procesů.
V neposlední řadě lze studovat stav chemických vazeb povrchu látky. K emisi elektronů
z látky dochází i působením jiných činitelů, jako je UV záření nebo ionty [Eckertová a kol., 1992]. Podobně dopad elektronů na povrch může podnítit desorpci atomů a molekul
přichycených na povrchu nebo dát vzniknout charakteristickému rentgenovému záření,
dopadají-li elektrony s energií dostatečnou k vybuzení vnitřních hladin atomů látky [Eckertová a kol., 1992].
Bývá zvykem v užším slova smyslu nazývat sekundárními elektrony právě jen pravé
sekundární elektrony a ostatní uvolněné elektrony rozptýlenými. Tohoto značení se nadále
přidrží i tato práce. Díky nerozlišitelnosti elektronů se v praxi dohodou stanovuje pevná
hranice mezi sekundárními a rozptýlenými elektrony, a to obvykle na 50 eV. V případě primárních elektronů o energii několika desítek elektronvoltů zůstává ve spektru uvolněných
elektronů zachován propad mezi pružně odraženými elektrony a sekundárními elektrony,
podle kterého lze hranici posunout. Hranice má dobrý smysl, dokud se překrývají oblasti
obou typů elektronů a množství sekundárních elektronů napravo od hranice je zhruba
rovno množství rozptýlených elektronů nalevo od hranice.
Mezi nejdůležitější charakteristiky sekundární emise patří výtěžek sekundárních (δ) a
rozptýlených (η) elektronů, který se zavádí jako střední počet elektronů daných vlastností
uvolněných z povrchu jedním elektronem primárním. Celkovým výtěžkem sekundární
emise (σ) se pak rozumí jejich součet:
σ = δ+η.

(2.1)

U neuzemněných vzorků pak vyjadřuje koeficient nabíjení (δ ∗ ) střední množství náboje
odnášeného sekundárními elektrony vztažené na náboj primárních elektronů zachycených
látkou
δ ∗ = δ/(1 η).
(2.2)

2.1.

Experimentální a teoretické poznatky

Celkový výtěžek sekundární emise vodivých vzorků lze určit z poměrů proudu svazku
primárních elektronů a proudu protékajícího vzorkem. Výtěžek rozptýlených elektronů
lze získat pomocí záporně nabitých elektrod vhodně uspořádaných vůči vzorku, jejichž
pole vrací sekundární elektrony zpět na vzorek. U izolátorů je měření ztíženo tím, že
je třeba nějak vyrovnat nabíjení vzorku. Mezi nejčastější obtíže měření výtěžků patří
zachycení elektronů vzniklých při dopadu elektronů emitovaných ze vzorku na povrchy
v aparatuře, nedostatečně odstíněné elektrony z mechanických clonek v elektronovém
děle, ionizace zbytkové atmosféry a přítomnost zemského magnetického pole — Larmorův
poloměr 3 eV elektronů pohybujících se kolmo k poli je roven 30 cm.

Kap. 2: Struèný pøehled souèasných znalostí

9

K získání spekter emitovaných elektronů slouží energetické analyzátory. Jsou dvojího
typu [Eckertová, 1990]. Analyzátory s brzdným polem registrují proud částic o energiích zdola omezených brzdným napětím. Elektrody a mřížky analyzátoru bývají zpravidla
sféricky symetrické a umístěné dostatečně daleko od vzorku, aby do nich emitované elektrony vstupovaly prakticky kolmo. Sekundární elektrony vznikající na mřížkách, stejně
jako nehomogenita pole v okách mřížek, zkreslují získaná spektra.
Cylindrický zrcadlový analyzátor pak patří mezi disperzní analyzátory, které jsou
schopné pomocí průletu elektrickým polem vybrat na výstupní štěrbině částice o určité
energii. Měření zde zkreslují zejména nehomogenity pole v oblasti vstupní a výstupní
štěrbiny.
Sekundární elektronová emise byla intenzivně studována v padesátých letech [Bronštejn a Frajman, 1969] a nově se jí zabývají například (se zřetelem na nabíjení družic)
Dennison a kol. [2004] a (kvůli zavedení standardů pro elektronovou mikroskopii) Walker
a kol. [2008]. Základní charakteristiky sekundární emise získané různými autory shrnul
Joy [1995a], který tento přehled nadále doplňuje [Joy, 2008].
Spektra sekundárních elektronů i jejich výtěžek jsou silně ovlivněny poměry na povrchu látky, zejména jeho atomární čistotou a hrubostí. Výtěžek sekundárních elektronů
klesá s množstvím uhlovodíků uchycených na povrchu vzorku a roste s množstvím molekul vody a u kovových vzorků vystavených vzduchu i díky přirozeně vzniklé vrstvičce
oxidu [Joy a kol., 2004, Baglin a kol., 2000]. Bohužel ve většině pracích není stav povrchu
vzorku (včetně drsnosti způsobené iontovým čištěním) anebo způsob kompenzace pozaďových proudů dostatečně podrobně zdokumentován. Přitom hodnoty uváděné různými
autory se značně liší některé až dvojnásobně [Joy, 2008].
Přes tyto obtíže toho lze o vlastnostech sekundárních elektronů i dost říci. Ukazuje
se, že pro primární energie vyšší než asi 100 eV: (1) sekundární elektrony opouštějí povrch
s kosinovým rozdělením; (2) jejich spektrum je přibližně maxwellovské (viz obrázek 2.2)
a u kovů nezávisí na energii primárních elektronů; (3) závislost výtěžku sekundárních
elektronů na energii primárních elektronů je pro většinu materiálů kvalitativně podobná
(viz obrázek 2.3) a odpovídá následující představě: pro malé energie roste úměrně s energií předanou látce, zatímco pro velké energie klesá, neboť elektrony vybuzené ve větší
hloubce difundují k povrchu s menší pravděpodobností. Maximální výtěžek δmax a jemu
odpovídající hodnota energie primárních elektronů Emax jsou hlavními parametry této
tzv. obecné křivky sekundární emise.
Wolff [1954] a Sickafus [1977] poukazují na to, že se vybuzené elektrony v látce
šíří k povrchu kaskádovým procesem, kdy se při nepružných srážkách dělí jejich energie
v různém poměru mezi další elektrony látky. Z jednoho elektronu vybuzeného primárním
elektronem tudíž může pocházet více než jeden elektron sekundární. Elektrony o energii
pod několik málo desítek elektronvoltů se na elektronech vodivostního pásu rozptylují též
pružně, a to sféricky symetricky. Proto se šíří látkou poměrně stejnorodě. Jejich tok klesá
nepřímo úměrně mocnině jejich energie, jejíž konkrétní hodnota se mění s množstvím Augerových elektronů buzených v látce. Vlastnosti spekter sekundárních elektronů zmíněné
v předchozím odstavci jsou důsledkem nepřekonání povrchové bariéry těmi vybuzenými
elektrony, které k ní dorazily s příliš malou energií. S klesající velikostí povrchové bariéry
výtěžek sekundárních elektronů roste.
Hodnoty δmax a Emax se u nenabitých vzorků pohybují kolem 1 a stovek elektronvoltů pro kovy a mezi 2 a 10 a 200 eV–2 keV pro izolátory [Sternglass, 1957, Bronštejn a
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Obr. 2.2 – Spektra sekundárních elektronů
pro několik různých kovů. Převzato z Hachenberg a Brauer [1959].

Obr. 2.3 – Srovnání experimentálních dat získaných
většinou pro kovy a několika obecných křivek. 1 —
vztah (2.6), 2–4 — vztah (2.5): n = 2; 1,5; 1,35, 5 —
vztah (2.7). Převzato ze Sternglass [1957] (doplněno
o křivky 3–5).

Frajman, 1969, Seiler, 1983 a další]. Jsou známy i oxidy, kupříkladu MgO, jejichž výtěžek v maximu dosahuje několik desítek [Jacobs a kol., 1952]. Příčinou rozdílu je zřejmě
zdola omezené množství energie, kterou může elektron mající energii nad hladinou vakua odevzdat při nepružných srážkách elektronům vázaným v látce. Zatímco u kovů je
tato energie libovolně malá, u izolátorů je rovna šířce zakázaného pásu a elektrony jsou
v látce brzděny zejména buzením fononů. Mnoho autorů se rovněž zabývalo hledáním
vztahu mezi hodnotou δmax a velikostí výstupní práce, jejichž závislosti na atomovém
čísle jsou sobě podobné.
Za předpokladu, že proces vzniku vybuzených elektronů a jejich šíření látkou je možné
považovat za nezávislé jevy, lze psát:
δ=

Z∞

n(x, E)  f (x) dx ,

(2.3)

0

kde n(x, E) je střední počet elektronů kaskády počínající ve vrstvě dx v hloubce x pod
povrchem vybuzené primárním elektronem o původní energii E a f (x) je pravděpodobnost, se kterou vybuzené elektrony vystoupí z látky. Má se zato, že n(x, E) je úměrný
střední ztrátě energie primárních elektronů W (x, E) v téže vrstvě. Konstanta úměrnosti
má význam střední hodnoty energie spotřebované na vybuzení jednoho elektronu.
Útlum kaskády vybuzených elektronů dobře vystihuje adsorpční zákon [Bronštejn a
Frajman, 1969]:
Z4π
f (x) = B  e−αl(Ω,x) dΩ ,
(2.4)
0

kde B je pravděpodobnost přechodu vybuzených elektronů přes povrch, α je adsorpční
koeficient průměrné kaskády v látce a l(Ω, x) je vzdálenost k povrchu ve směru elementu
prostorového úhlu dΩ.
Na základě představy, že lze oddělit proces vzniku kaskád vybuzených elektronů
a jejich difuzi látkou, vzniklo mnoho poloempirických vztahů popisující průběh obecné
křivky sekundární emise. Například Seiler [1983] uvádí výraz:
δ/δmax = 1,11/(E/Emax )1−n  (1

n

e−2,3·(E/Emax ) ) , n = 1,35

(2.5)
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odvozený za předpokladu, že primární elektrony ztrácí svou energii homogenně podél
hloubky svého doletu.
Sternglass [1957] z předpokladů o vychylování primárních elektronů látkou a o existenci vrstvy, ve které je buzeno nejvíce kaskád, odvodil tvar platný pro E < 4  Emax :

p
2 1− E/Emax
.
(2.6)
δ/δmax = E/Emax  e

Studium emise z tenkých filmů zanedlouho rovněž ukázalo, že zpětně rozptýlené elektrony
během jejich druhého průchodu povrchovou vrstvou budí kaskády nízkoenergetických
elektronů účiněji než elektrony dopadající [Kanter, 1961].
Další poloempirickou aproximaci poměrně dobře vystihující měřená data až do E =
= 10  Emax zavedli bez hlubších teoretických souvislostí Draine a Salpeter [1979]:
δ/δmax =

4  E/Emax
.
(1 + E/Emax )2

(2.7)

Jednotlivé obecné křivky jsou porovnány mezi sebou a s měřenými daty na obrázku 2.3.
V Japonsku vzniká pod vedením 141. komise pro rozvoj vědy (JSPS ) nová databáze
standardů sekundárních výtěžků z rozličných materiálů [Nagatomi a kol., 2010]. Záměrem je při dobře definovaných podmínkách nejprve proměřením průběhu maxima najít
parametry k a α obecné křivky (vycházející ze vztahu (2.3)) ve tvaru
δ=k

Z∞

W (x, E)  e−αx dx ,

(2.8)

0

přičemž funkce W (x, E) bude určena pomocí modelování průletu primárních elektronů
látkou, a dále se podrobněji zabývat sekundární emisí vyvolanou dopadem nízkoenergetických elektronů.

Obr. 2.4 – Výtěžek rozptýlených elektronů v závislosti na
energii svazku pro různé prvky. Převzato z Hachenberg a
Brauer [1959].

Obr. 2.5 – Výtěžek sekundárních elektronů ze skla v závislosti na úhlu dopadu. Převzato z Yong a kol. [1998].

Výtěžek rozptýlených elektronů se s rostoucí energií primárních elektronů ustaluje
na hodnotě, která je daná především atomovým číslem vzorku (viz obrázek 2.4). U složitějších vzorků pak průměrným atomovým číslem [Bronštejn a Frajman, 1969]. Nečistoty
na povrchu ovlivňují i výtěžek rozptýlených elektronů, avšak oproti sekundárním elektronům významněji až při koncentraci nečistot rovné několika atomárním vrstvám [Frank
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a kol., 2000]. Látky s těžšími atomovými jádry mají výraznější pík pružně rozptýlených
elektronů. Střední hodnota energie rozptýlených elektronů tak roste s atomovým číslem [Sternglass, 1954, Goto, 2010].
Dosud jsem se zabývala kolmým dopadem svazku na povrch. S rostoucím úhlem dopadu se oblast, v níž odevzdává svazek svou energii látce, nachází blíže povrchu. Díky
tomu je pravděpodobnost, že některý z elektronů vybuzené kaskády dorazí k povrchu
s energií dostatečnou k překonání povrchové bariéry vyšší a výtěžek sekundárních elektronů i poloha jeho maxima se zvětšují. Velmi přibližně se závislost výtěžku na úhlu
dopadu, δ(ϑ)/δ(0), dá vyjádřit jako sec(ϑ) nebo exp(konst  (1 cos(ϑ))) [Bronštejn a
Frajman, 1969, Hachenberg a Brauer, 1959]. Druhá funkce kupříkladu lépe vystihuje průběh této závislosti u skleněného filmu připraveného tepelnou oxidací povrchu křemíku pro
nižší primární energie, jak je vidět na obrázku 2.5. S rostoucím úhlem dopadu též přibývá,
avšak méně výrazně, rozptýlených elektronů, přičemž jejich střední energie klesá [Bronštejn a Frajman, 1969]. Pro úhly dopadu větší než asi 80 ◦ se svazek na povrchu ve větší
míře pružně odráží. Výtěžek rozptýlených elektronů se blíží 1 a sekundárních elektronů
opět ubývá.
Další důležitou vlastností sekundární emise, kterou je též třeba zmínit, je jemná
struktura ve spektru sekundárních elektronů, která se může objevit zejména u krystalických látek. Výtěžek sekundárních elektronů u nich také může záviset na krystalografické
orientaci povrchu [Bronštejn a Frajman, 1969, Ueno a kol., 1988 a mnozí jiní].
2.2.

Úhlové rozdìlení dopadajících elektronù

Jak bylo řečeno v kapitole 2.1, výtěžek sekundárních i rozptýlených elektronů závisí významně na úhlu dopadu primárních elektronů na vzorek. Na rozdíl od rovinných vzorků
dopadají jednotlivé elektrony svazku na povrch kulových zrnek pod všemi možnými úhly.
Proto mne zajímá, jaké jejich úhlové rozdělení je.
Pro element kruhové plochy dS ve vzdálenosti r od středu zrnka o poloměru R
vztažený na jeho průřez S platí
2πrdr
dS
.
(2.9)
=
S
πR2
Vyjádřím-li r pomocí úhlu dopadu elektronů na nenabité zrnko ϑ (r = R  sin ϑ, dr =
= R cos ϑdϑ), pak získávám předpis rozdělovací funkce
fϑ (ϑ) = 2 sin ϑ cos ϑ = sin2ϑ .

(2.10)

Nejvíce elektronů dopadá tedy pod úhlem π/4, nejméně kolmo a přímo.
Díky symetrii kulového zrnka budou mít totéž rozdělení elektrony přelétávající k nenabitému povrchu zrnka z jakéhokoliv směru, tedy i všesměrově dopadající elektrony
z okolního plazmatu.
V případě složitějších tvarů zrnka bude záležet úhlové rozdělení dopadajících elektronů na orientaci zrnek vůči svazku. Ovšem pro všesměrově dopadající elektrony je tomu
jinak. U každé plošky konvexního zrnka se s úhlem dopadajících elektronů zmenšuje jejich intenzita jako cos ϑ. Počet elektronů, které pod daným úhlem na plošku dopadají,
je  2 sin ϑ. Úhlové rozdělení elektronů dopadající ze všech směrů na libovolné nenabité
konvexní zrnko lze tudíž vyjádřit vztahem (2.10). Navíc totéž rozdělení lze přisoudit i
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nekulovým zrnkům v rovnoběžném svazku elektronů, pokud v něm tato zrnka dostatečně
obecně rotují.
Zajímavější otázkou je, jak se mění úhlové rozdělení dopadajících elektronů, je-li zrnko
nabité. Dráhu částice o náboji q v poli sféricky symetrického zrnka nesoucím náboj Q
umístěného ve středu polárních souřadnic (r, ϕ) lze popsat výrazem
r=

p
1

p
b

cos ϕ

sin ϕ

,

(2.11)

kde b je kolmá vzdálenost vektoru rychlosti částice v nekonečnu od středu zrnka a pro
parametr p platí
8πε0 E0 2
1 2E0 2
p=
b =
b,
(2.12)
qQ
R qφ
kde E0 značí energii částice v nekonečnu, ε0 permitivitu vakua, R poloměr zrnka a φ jeho
povrchový potenciál.
Substitucí A = b/R a B = qφ/2E0 dostanu tvar
r
=
R
B(1

A2
.
cos ϕ) A sin ϕ

(2.13)

Na souřadnici ϕ1 , při které dopadá částice na povrch zrnka (r/R = 1), vede mezikrok
sin ϕ1 = B/A  (1 cos ϕ1 ) + A .
(2.14)
Pokud částice nemíjí zrnko,
p dopadá na povrch pro ϕ1 < π/2 a do vztahu (2.14) lze tedy
dosadit rovnost sin ϕ1 = 1 cos2 ϕ1 . Po úpravě získávám řešení

p

(A2 + B)B + A2 1
cos ϕ1 =
B 2 + A2

2B

A2

.

(2.15)

Jak lze snadno nahlédnout geometrickou úvahou, úhel dopadu elektronu na povrch
zrnka ϑ je možno vyjádřit jako
1
,
d(r/R)/dϕjϕ=ϕ1

(2.16)

 2
r
B sin ϕ A cos ϕ
.
R
A2

(2.17)

tan ϑ =
kde derivace dráhy je rovna
d(r/R)
=
dϕ

Konkrétně na povrchu je první člen roven jedné a postupným dosazením rovností (2.14) a (2.15) do rovnice (2.16) vychází
tan ϑ =

p

respektive
sin ϑ =

A
1

2B

p

A
1

2B

A2
.

,

(2.18)

(2.19)
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Částice může na zrnko dopadnout anebo jej minout. Nejzazší hodnotě parametru A
patří dráha, pro kterou je apogeum dráhy (tj., bod s nulovou derivací dráhy) na povrchu
zrnka. Řešení příslušné soustavy rovnic vede na vztah:
Amax =

p

1

2B

(2.20)

a výraz (2.19) jinými slovy říká, že úhlové rozdělení dopadajících částic je stejné, jako
kdyby z kruhového výřezu o poloměru Amax R dopadaly nerozptýlené částice na zrnko
s týmž průřezem (tedy rovnice (2.10)).
Vztah (2.20) při zpětném dosazení za A a B definuje účinný průřez nabitého zrnka
jako



qφ
2
.
(2.21)
s(R, φ, E0 ) = max 0, πR 1
E0
Pro úhel, pod kterým se odchýlí částice těsně míjející zrnko, lze jednoduše dovodit
p
p
tan(ϕmax /2) = 1 2B/B = 2E0 /qφ  1 qφ/E0 .
(2.22)

Při daném potenciálu tedy ϕmax nezávisí na velikosti zrnka. Pro největší možnou výchylku
dráhy částice θmax , θmax = π ϕmax , též platí:
cos(θmax ) =

1
1

2B B 2
.
2B + B 2

(2.23)

Oproti zrnkům kulovým není u většiny jiných tvarů povrchové ekvipotenciály znám
analytický výraz pro průběh elektrického pole. Abych zjistila, jak se mění úhlové rozdělení elektronů dopadajících na nabité zrnko tvaru krychle, nechala jsem programem
simion [Dahl a Manura, 2008] simulovat dráhy elektronů vyletujících z uzemněné elektrody o průměru 445 mřížkových bodů na krychli o hraně 20 mřížkových bodů umístěné
v jejím středu. Jak je vidět na histogramech výsledků simulace zobrazených v grafech 2.6
a 2.7 pro záporně a kladně nabité zrnko na potenciál blízký energii vyletujících elektronů,
je rozdělení blízké vztahu (2.10). Provedená simulace nejen že ukázala, že neexistuje jiný
význačný úhel dopadu, ale také, že hustota dopadu částic na povrch zrnka nebyla v tomto
případě přítomností pole nijak ovlivněna.

0,8

0,8

0,6

0,6
fϑ

1,0

fϑ

1,0

0,4

0,4
sřed ([−2, −2], [2, 2])
vrchol ([±8, ±8], [±10, ±10])
stěna ([−10, −10], [10, 10])
sin 2ϑ

0,2

sřed ([−2, −2], [2, 2])
vrchol ([±8, ±8], [±10, ±10])
stěna ([−10, −10], [10, 10])
sin 2ϑ

0,2

0,0

0,0
0

π/8

π/4

3π/8

π/2

ϑ

Obr. 2.6 – Úhlové rozdělení elektronů o energii 1,05 eφ dopadajících na zrnko tvaru krychle
nabité na (záporný) potenciál φ.

0

π/8

π/4

3π/8

π/2

ϑ

Obr. 2.7 – Úhlové rozdělení elektronů o energii
1,05 eφ dopadajících na zrnko tvaru krychle nabité na (kladný) potenciál φ.
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Nabíjení izolovaných prachových zrnek

Jak jsem nastínila v úvodní kapitole, sekundární elektronová emise patří k důležitým
emisím podílejících se na nabíjení prachu v plazmatu. Již elektrony mající při dopadu na
povrch zrnka energii několika málo elektronvoltů se na něm mohou pružně či nepružně
odrazit. (Někdy se nepřesně mluví o koeficientu záchytu elektronů povrchem.) Zhruba
od energie 20–40 eV (u izolátorů) a 50–150 eV (u kovů) je celkový výtěžek sekundární
emise vyšší než 1, což znamená, že tyto elektrony nabíjejí zrnko kladně. Jak ukáži později, druhá kritická energie, pro níž klesá celkový výtěžek opět pod jedničku a došlo by
tudíž k zápornému nabíjení, je ovlivněna materiálem a velikostí zrnka a nemusí vždy
existovat.
V předchozí kapitole jsem ukázala, že lze předpokládat, že u konvexních zrnek se nemění úhlové rozdělení všesměrově dopadajících elektronů s potenciálem zrnka. Elektrony
vyletující z kulového zrnka se pohybují ve sféricky symetrickém poli daným nábojem
zrnka. Jejich energie proto rozhoduje o tom, zda mají v tomto poli únikovou rychlost či
nikoliv. Naopak na nabité rovinné povrchy se vracejí všechny elektrony, jejichž rychlost ve
směru kolmém na povrch nebyla dostatečná. Simulace provedené v programu simion [Dahl
a Manura, 2008] ukazují, že i u zrnek tvaru krychle o mikronových a submikronových rozměrech lze s dobrou přesností rozhodnout, zda emitované elektrony z pole zrnka uniknou,
podle jejich celkové energie.
Proud Iσ , kterým přispívají k nabíjení zrnka majícího kladný povrchový potenciál φ
elektrony o energii rovné před urychlením v poli zrnka E0 , lze tedy vyjádřit jako


EZ
0 +eφ
(2.24)
Iσ (E0 , φ) = I(E0 , φ)  σ(E0 + eφ) 
fσ (E 0 )dE 0 1 ,
eφ

kde I(E0 , φ) značí proud elektronů dopadajících na povrch zrnka, e elementární náboj
a fσ rozdělovací funkci veškerých emitovaných elektronů. Všechny elektrony, jimž jejich
energie postačuje k úniku z vlivu potenciálu zrnka, se nejen podílejí na nabíjení zrnka, ale,
pokud nebyly pružně rozptýleny, mění i rozdělovací funkci elektronů okolního plazmatu, a
to i v případě, kdy se již zrnko dále nenabíjí, neboť se ustálil jeho rovnovážný potenciál.
Vztah (2.24) lze dále pro tak málo nabité zrnko, že jej opouštějí všechny rozptýlené
elektrony, upravit na


EZ
0 +eφ
Iσ (E0 , φ) = I(E0 , φ)  δ(E0 + eφ) 
fse (E 0 )dE 0 + η(E0 + eφ) 1 ,
(2.25)
eφ

kde fse odpovídá spektru sekundárních elektronů. Zrnko lze nabít na takový (kladný)
potenciál, aby z něj neunikaly prakticky žádné sekundární elektrony.
Ze záporně nabitých zrnek mohou uniknout veškeré emitované elektrony. Navíc s intenzitou elektrického pole na povrchu (F ) klesá povrchová bariéra, kterou musí vybuzené
elektrony látky překonávat. Podle Beránek a kol. [2009b] lze psát


p
(2.26)
Iσ (E0 , φ) = I(E0 , φ)  δ(E0 + eφ)  (1 + F/F0 ) + η(E0 + eφ) 1 ,

kde parametr F0 nabývá pro sklovitý uhlík hodnoty 2,5 kV/µm.
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Proud dopadající na povrch zrnka nabitého na potenciál φ ozařovaného monoenergetickým svazkem elektronů o energii E0 , proudu I0 a pološířce d je roven
I(E0 , φ) =

I0
 s(R, φ, E0) ,
πd2

(2.27)

kde je účinný průřez zrnka s(R, φ, E0 ) vztahem (2.21), ve kterém q = e.
Rovnovážný potenciál zrnka v monoenergetickém svazku definovaný vztahem
Iσ (E0 , φ) = 0

(2.28)

bude záporný buď pokud je eφ = E0 (v praxi se díky jinak minoritnímu proudu ionizovaných částic zbytkové atmosféry na tento potenciál vybije i zrnko nabité původně na
potenciál vyšší) nebo je druhý člen rovnice (2.26) roven nule a dσ(E0 + eφ)/dφ < 0.
Na zrnko nabité na kladný rovnovážný potenciál dopadají elektrony svazku vždy.
Úpravou rovnice (2.25) za podmínky (2.28) získávám pro rovnovážný potenciál rovnici
ZE

fse (E 0 )dE 0 = (1

η(E))/δ(E) ,

(2.29)

eφ

kde E = E0 + eφ značí energii elektronů dopadajících na povrch zrnka, který lze vyjádřit též pomocí doplňkové integrální rozdělovací funkce sekundárních elektronů (Fse ) a
koeficientu nabíjení (viz vztah (2.2)) jako
Fse (eφ) = 1/δ ∗ (E) .

(2.30)

K určení rovnovážného potenciálu zrnka je kromě výtěžků sekundární emise nutná
i znalost spektra sekundárních elektronů. Tvar spekter lze přibližně vyjádřit například
rozdělením Maxwellovým:
s


Ese
Ese
fse,M (Ese , TM ) =
,
(2.31)
3  exp
2TM
2πTM
empirickým vztahem dle Draine a Salpeter [1979]:
Ese /2TD2
fse,D (Ese , TD ) = p
(1 + 2  (Ese /2TD )2 )3

(2.32)

nebo rozdělením odvozeným (pro kovy) v práci Chung a Everhart [1974]:
6ϕ2 Ese
fse,Ch (Ese , ϕ/3) =
,
(Ese + ϕ)4

(2.33)

kde Ese značí energii sekundárních elektronů, parametr Tse , který je postupně roven TM ,
TD a ϕ/3 a který budu nadále nazývat teplotou sekundárních elektronů daného rozdělení,
nejpravděpodobnější energii sekundárních elektronů a ϕ vstupní práci kovu. Jednotlivá
rozdělení jsou vynesena v diferenciální formě v grafu 2.8. Obrázek 2.9 znázorňuje pro tato
rozdělení závislost rovnovážného potenciálu zrnka na koeficientu nabíjení.
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Obr. 2.8 – Různé rozdělovací funkce sekundárních elektronů.
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Obr. 2.9 – Rovnovážný potenciál zrnka ve svazku
monoenergetických elektronů v závislosti na koeficientu nabíjení (vztah (2.30)).

Modelovaní v elektronové mikroskopii

Matematický model je zjednodušený umělý objekt, který reprodukuje základní vlastnosti
skutečného systému natolik dobře, že jej lze využít k jeho studiu. Matematický model
obvykle významně zjednodušuje analýzu daného systému. Na druhou stranu, často může
mít i vlastnosti, které neodpovídají ničemu z objektu původního. Žádná analýza modelu
nebo simulace nemůže zcela nahradit experimenty. Numerické zpracování modelu pak
převádí mnohdy spojitě formulovanou úlohu na úlohu diskrétní, z čehož plynou další
úskalí.
Modelování sekundární emise nachází uplatnění zejména v elektronové mikroskopii,
kde je snahou ozřejmit vztah mezi pozorovaným kontrastem a strukturou látky. Kupříkladu oblast, v které interaguje svazek s hmotou, je u kiloelektronvoltových elektronů
větší než oblast, z které unikají sekundární elektrony. Množství sekundárních elektronů
však bude ovlivněno množstvím a energií rozptýlených elektronů, které odrážejí strukturu vzorku v celé interakční oblasti. Jindy jsou sekundární elektrony generované elektrony rozptýlenými nechtěným jevem, neboť pocházejí z rozlehlejší oblasti, než do jaké lze
nasměrovat stopu dopadajícího svazku. V neposlední řadě se modelování v elektronové
mikroskopii zabývá výběrem tzv. signálních elektronů, které po opuštění vzorku nějakým
způsobem indukují signál na detektorech mikroskopu.
Základem modelování sekundární emise je méně či více detailní popis drah primárních
elektronů, hloubkového rozdělení ionizace atomů, šíření vybuzených elektronů látkou a
procesů, které je ovlivňují. Mezi ně patří [Ding a Shimizu, 1996, Hovington a kol., 1997a,
Fitting, 2004, Kieft a Bosch, 2008 a další]:
– pružný rozptyl elektronů. Elektrony o energiích 100 eV–30 keV jsou pružně rozptylovány převážně na jádrech atomů, ke kterým se přibližují natolik blízko, že nelze
zanedbat kvantovou podstatu tohoto jevu. Pro radiální účinný průřezy nepolarizovaného elektronového svazku odvodil Mott a Massey [1965] vztah:
dσe
= jf (θ)j2 + jg(θ)j2 ,
(2.34)
dΩ
kde θ značí úhel rozptylu a f a g jsou vlnové funkce řešící Diracovu rovnici pro dva
směry spinu. Výpočtem Mottových radiálních účinných průřezů se pro různá přiblížení průběhu stíněného potenciálu jádra a pro různé okrajové podmínky zabývali
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Czyżewski a kol. [1990], Jablonski a kol. [2010] a další. Pravděpodobnost pružného
rozptylu roste přibližně s druhou mocninou atomového čísla vzorku a klesá s druhou
mocninou energie rozptylovaných elektronů.
U elektronů o energiích nižších než  100 eV selhává představa jejich rozptylu
jediným atomem látky. U kovů převažuje rozptyl na vodivostních elektronech, který
je s klesající energií rozptylovaného elektronu čím dál tím více izotropní. U izolátorů
lze považovat za dominantní rozptyl na akustických fononech.
– nepružný rozptyl elektronů. Primární elektrony ztrácejí energii především excitacemi
volných i vázaných elektronů látky a kmitů mřížky. Při zaplnění volné vnitřní hladiny ionizovaného atomu odnáší zbylou energii jiný elektron či foton. Úhel rozptylu
při nepružných srážkách roste s velikostí energetické ztráty a obvykle lze příspěvek
nepružných srážek k rozptylu elektronů zanedbat [Joy, 1995b].
Při zprůměrování vlivu jednotlivých nepružných srážek lze pro brzdný účinek
látky podél dráhy elektronu s přibližně psát [Joy a Luo, 1989]:
eV2 m3 % A
d
= 7,85  10−4
   ln(1,166(/J + k(J))) ,
ds
Å kg Z 

(2.35)

kde  značí okamžitou energii elektronu, % hustotu, Z neutronové číslo, A atomové
číslo, J střední ionizační energii [Berger a Seltzer, 1984] a empirická korekce k(J),
k(J)  0,8, byla zavedena Joy a Luo [1989], aby vztah (2.35) nenabýval v rozumných
mezích záporných hodnot.
Brzdný účinek látky roste s energií elektronů, dokud existují v látce natolik silně
vázané elektrony, že energie primárních elektronů nepostačuje k jejich vybuzení. Na
základě této představy položili Hovington a kol. [1997b] v předchozí rovnici k(J) = 0 a
A a J nahradili Aeff a Jeff , které získali pomocí funkce energetických ztrát =[ 1/εr (0 )]
(kde εr značí relativní permitivitu a lze ji dopočíst z indexu lomu) dle vztahu:
2me ε0
Aeff () = 2 2
h e nA



Z

0 =[ 1/εr (0 )]d0 ,

(2.36)

0

kde me je hmota elektronu, h Planckova konstanta a nA koncentrace atomů v látce;
a:
,Z
Z
Jeff () = 0 ln(0 )=[ 1/εr (0 )]d0
0 =[ 1/εr (0 )]d0 .
(2.37)
0

0

(Viz též Roet a Van Espen [2010].)
Obecněji lze rozšířit funkci energetických ztrát o srážky s nenulovým přenosem momentu hybnosti pomocí jednoduché (zpravidla kvadratické) disperzní relace.
Tímto způsobem postupovali kupříkladu Ding a Shimizu [1996], Kuhr a Fitting [1999]
a Kieft a Bosch [2008]. Pečlivou volbou okrajových podmínek, popřípadě zavedením
korelace mezi střední volnou drahou pružných a nepružných srážek [Fitting, 2004],
lze dosáhnout dobré shody s experimentálně zjištěnými tvary spekter rozptýlených i
sekundárních elektronů (například Ding a kol. [2004]).
Jelikož není vždy znám průběh relativní permitivity materiálu a výše uvedený
postup v sobě zahrnuje mnoho zjednodušení a nepřesností vůči skutečné rozmanitosti
dějů probíhajících v látce (zejména v oblasti nižších energií), zůstávají v popředí
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zájmu i prosté modely založené na brzdném účinku dle vztahu (2.35), popřípadě
modely vycházející z odhadu prvního členu v rovnici (2.3), jak tomu bylo i u odvození
obecných křivek sekundární emise. Takové modely publikovali například Joy [1995b],
Lin a Joy [2005], Cazaux [2006] a nově Nagatomi a kol. [2010].
– odraz a ohyb elektronů na povrchové bariéře. Obvykle se počítá klasicky. Rozdíl
oproti kvantovému výpočtu není velký [Kaneko, 1990].
– určení dráhy mezi jednotlivými srážkami. Pravděpodobnost, že se elektron nesrazí na
úseku dráhy délky ∆s(), klesá jako:


s()+∆s()
Z
X


P (, ∆s()) = exp 
nj σTj ((s0 ))ds0  ,
(2.38)
j

s()

kde σTj značí účinný průřez j-tého typu srážky a nj koncentraci rozptylujících center.
Abych našla délku dráhy mezi dvěmi po sobě následujícími náhodnými srážkami,
položím tuto pravděpodobnost rovnou náhodnému číslu ξ. Pokud se podél úseku
dráhy nemění žádný z účinných průřezů, úpravou dostávám řešení:
"
#−1
X
∆s() = ln(ξ) 
nj σTj ()
,
(2.39)
j

přičemž bývá zvykem druhý člen nazývat střední volnou drahou.
– výpočet poloh jednotlivých událostí. Souřadnice (n + 1). srážky lze v kartézském
systému vyjádřit jako:
rn+1 = rn + ∆sn  cn ,
(2.40)
značí polohový vektor a c směr rychlosti.
Směr rychlosti se během j-té srážky mění a to o polární úhel (θ) generovaný
s ohledem na typ srážky (např. vztah (2.34)) a zpravidla náhodný azimutální úhel
(Φ). Nový směr rychlosti (c 0 ) lze získat složením několika rotačních pohybů, kdy je
vlastní rozptyl proveden v lokálních sférických souřadnicích, jak je podrobně rozebráno kupříkladu v Salvat a kol. [2009]:
kde

r

sin(θ)
 (cxcz cos(Φ) cy sin(Φ)) ,
c0x = cx cos(θ) + p
1 c2z
sin(θ)
c0y = cy cos(θ) + p
 (cy cz cos(Φ) + cx sin(Φ)) ,
1 c2z
p
c0z = cz cos(θ)
1 c2z  sin(θ) cos(Φ) .

(2.41)

U většiny výše uvedených prací se jedná o soustavně rozvíjené modely s dlouhou
tradicí. Kupříkladu skupina soustředěná pod profesorem Dingem se věnuje komplexní
struktuře povrchu vzorků [Li a Ding, 2005, Li a kol., 2008, Zhang a kol., 2011] a na
Roztocké Univerzitě se zabývají modelováním sekundární emise izolátorů [Schreiber a
Fitting, 2002, Fitting a Touzin, 2010]. Jedním z dalších rozsáhlých projektů, jejichž úplný
výčet by byl nad rámec této práce, je Penelope, model interakce elektronů a fotonů
o primárních energiích až 1 GeV s pevnou látkou [Salvat a kol., 2009].
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Modely sekundární emise z prachových zrnek

Zatímco modelování sekundární emise pro potřeby elektronové mikroskopie se soustřeďuje
na relativní množství signální elektronů (případně na jejich energii a směr, viz strana 17),
u izolovaných prachových zrnek je cílem modelování sekundární emise především stanovit
její příspěvek k nabíjení zrnek. Je tedy třeba určit celkový výtěžek sekundární emise i
energii každého emitovaného elektronu, aby bylo možné rozhodnout, zda může z nabitého
zrnka uniknout.
Mezi první modely sekundární emise z prachových zrnek patří odhad provedený
v Draine a Salpeter [1979], který vycházel ze známé závislosti výtěžku sekundární emise
na úhlu dopadu a ze znalostí o průstřelu tenkých filmů energetickými elektrony. Výtěžek
sekundární emise kulového zrnka o průměru D vyjádřili jako:


2D
−α 32 D
 f2(αD/2)  δr(E) ,
(2.42)
)  f1
δ(E) ' 2  (1 e
3dM (E)
kde α značí útlum vybuzených elektronů, dM odpovídá tloušťce destičky, kterou projde
50 % svazku, funkce f1 a f2 vyjadřují konečnou tloušťku a šířku zrna (nabývají hodnot
1–2,3) a δr je výtěžek sekundární emise rovinného vzorku při kolmém dopadu svazku. Na
základě obdobné úvahy odhadli výtěžek sekundární emise ledových prachových zrnek i
Jurac a kol. [1995]. Změna výtěžku rozptýlených elektronů je v obou pracích, kde hodnoty energie dopadajících elektronů dosahují nejvýše stovek elektronvoltů, považována za
bezvýznamnou.

Obr. 2.10 – Výtěžek sekundární emise olejových kapek různé velikosti v závislosti na energii primárních
elektronů. Pro 50 eV nabývá hodnot 1,4–1,5 (nevykresleno). Převzato ze Ziemann a kol. [1995].

Obr. 2.11 – Modelovaná změna výtěžku
sekundární emise nevodivého zrnka s jeho
velikostí. Převzato z Chow a kol. [1993].

Ziemann a kol. [1995] se zabýval nárůstem výtěžku sekundární emise submikronových
olejových kapek s jejich klesající velikostí pro energie elektronů mezi 50 eV a 600 eV.
Ukázali, že za těchto podmínek je hlavní příčinou nárůstu zakřivení povrchu, díky němuž
primární elektrony dopadající pod týmž úhlem generují u menších zrnek elektrony blíže
povrchu. Výsledky jejich práce ilustruje obrázek 2.10.
Z analytického vztahu (2.3), který numericky integrovali, vyšly při výpočtu výtěžku
sekundární emise kulových zrn práce Chow a kol. [1993] a Chow a kol. [1994]. Autoři
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předpokládali, že primární elektrony prolétávají zrnkem přímočaře a odevzdávají mu
energii dle Whiddingtonova zákona (tj. dE/ds  1/E). Množství rozptýlených elektronů
tak bylo rovno počtu elektronů, jejichž dolet v látce je delší než sečna v místě a směru
jejich dopadu. Práce se dále zabývá výpočtem rovnovážného potenciálu zrnek v různých
prostředích. Obrázek 2.11 demonstruje závislost výtěžku sekundární emise
p nevodivého
zrnka na jeho velikosti. Obdobný model (s tím rozdílem, že dE/ds  1/ E) byl použit
v Kimura a Mann [1999] pro výpočet rovnovážného potenciálu skleněných a uhlíkových
kulových zrnek na hranicích heliosféry.
Ve své diplomové práci Richterová [2003] jsem sestavila jednoduchý model sekundární emise z kulových zrn, který byl zaměřený na studium vlivu rozptylu primárních
elektronů při pružných srážkách. Na vybuzení jednoho elektronu, jež byl pohlcován látkou
dle vztahu (2.4), bylo zapotřebí množství energie ∆E. Brzdný účinek látky byl vyjádřen
Whiddingtonovým zákonem. Průchod primárních elektronů zrnem byl trasován metodou
Monte Carlo, ke srážce docházelo pokaždé, když ztráta energie v látce od poslední srážky
dosáhla hodnoty ∆E. Úhel rozptylu se řídil jedním z těchto rozdělení: fθ (θ)  cosn (θ),
n 2 [1, 2, 10]; θ = π/8; θ = 0 a fθ (θ)  konst.
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Obr. 2.12 – Modelovaný a měřený rovnovážný
potenciál 1,2 µm zrnka z křemenného skla v závislosti na energii primárních elektronů. Převzato z Richterová a kol. [2004].
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Obr. 2.13 – Modelovaný a měřený rovnovážný
potenciál 2,35 µm zrnka z melaminformaldehydové pryskyřice s a bez pokovení v závislosti na
energii primárních elektronů. Převzato z Richterová a kol. [2006c].

Sekundárním elektronům byla přiřčena energie podle rozdělení (2.31) nebo (2.32)
a z modelovaných výtěžků sekundárních a rozptýlených elektronů byl dle vztahu (2.30)
dopočten rovnovážný potenciál. Jak je vidět na obrázcích 2.12 a 2.13, lze najít takové hodnoty volných parametrů, pro které nastává mezi modelovaným a měřeným rovnovážným
potenciálem mikronových zrn z křemenného skla i melaminformaldehydové pryskyřice1
poměrně dobrá shoda.
V modelu jsem využila symetrii kulového zrnka a jako souřadnice jsem zvolila vzdálenost od středu zrna r a kosinus úhlu mezi směrem rychlosti elektronu a jeho průvodičem
cos(ω).
Pro polohu (n + 1). srážky nyní platí (srovnej s (2.40)):
p
rn+1 = rn2 + ∆s2n + 2rn ∆sn cos(ω) ,
1

http://www.microparticles.de
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cos(ωn+1 ) = (∆sn + rn cos(ωn ))/rn+1 .
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(2.43)

a rozptyl elektronu vyjadřuje vztah (srovnej s (2.41)):
cos(ω 0 ) = cos(ω) sin(θ)

sin(ω) cos(θ) cos(Φ) .

(2.44)

Na závěr bych připomněla, že metodou Monte Carlo modelovali pronikání elektronů
nanometrovými objekty též Li a Ding [2005], které však nepojali jako osamocená zrnka,
ale jako objekty umístěné na rovinné podložce nebo do ní vnořené.
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3.

Cíle práce

Z předchozího přehledu vyplývá, že porozumění sekundární emisi z prachových zrnek je
nezbytné pro stanovení rovnovážného potenciálu jednotlivých zrnek v plazmatu i změny
rozdělovací funkce okolního plazmatu vlivem přítomnosti prachu. Zároveň však výtěžek
sekundární emise a jeho energetické spektrum patří mezi vlastnosti, které se dají u prachových zrnek měřit přímo pouze obtížně. Nabízí se tedy možnost daný jev numericky
modelovat.
V kapitole věnované modelování sekundární emise z prachových zrnek je ukázáno, že
již zavedení velmi zjednodušených předpokladů může kvalitativně vysvětlit změny v pozorovaných charakteristikách dané velikostí zrnek [Richterová a kol., 2004 kapitola 2.5].
Pro množství volných parametrů a nezávislost výtěžku rozptýlených elektronů na materiálu zrnka je však třeba tento model považovat spíše za impuls, že jsem na správné cestě,
než-li za plnohodnotné řešení.
Je proto nasnadě model Richterová a kol. [2004] (viz též kapitola 2.5) doplnit, a to
o současné poznatky z interakce elektronů s pevnou látkou, kterým bylo věnováno dalekosáhlé úsilí díky uplatnění zejména v elektronových mikroskopiích. Jediné kritérium
správnosti takto získaných výsledků ovšem zůstává jejich korelace s měřenými charakteristikami — typicky jde o rovnovážný potenciál, na který se prachové zrnko nabije ve
známém prostředí.
Na katedře fyziky povrchů a plazmatu se rozrůstá aparatura umožňující dlouhodobé
udržení prachového zrnka a studium jeho měrného náboje. Na zrnko lze působit rozličnými
způsoby. Kupříkladu jej lze vystavit monoenergetickému svazku elektronů o energii až cca
12,5 keV. Dále tedy chci z vypočtených výtěžků určit, jak by se modelové zrnko v takovém
prostředí nabíjelo.
Práce tématicky navazuje na výsledky dosavadního výzkumu a klade si za cíl hlubší
porozumění vlivu velikosti a tvaru prachových zrnek na množství emitovaných elektronů
následkem dopadu primárních elektronů o energiích desítek elektronvoltů až malých desítek kiloelektronvoltů. Konkrétně lze dílčí kroky vymezit takto:
– Přepracovat stávající model sekundární elektronové emise vhodný pro zrna kovová i nevodivá.
– Zhodnotit vliv velikosti zrnka na jeho rovnovážný potenciál.
– Zjistit, jestli, a u jakých zrnek lze očekávat záporné nabíjení v prostředích, kde
převládají elektrony o energiích stovek elektronvoltů až několik kiloelektronvoltů.
– Systematicky studovat změnu výtěžku s tvarem zrnek.
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– Rozšířit množinu zrnek zkoumaných v naší laboratoři o další typy zrnek vhodných ke zjištění platnosti modelu.
– Ověřit tvar, hrubost a složení získaných zrn.
– Proměřit závislost měrného náboje zrn na energii elektronového svazku a určit
jejich hmotnost a kapacitu.
– Zhodnotit shodu modelových a měřených rovnovážných potenciálů zrnek.
– Naznačit další rozvoj modelu.
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4.

Model sekundární emise
z prachových zrnek

Cílem modelu je predikce charakteristik sekundární emise (tedy výtěžku sekundárních
a rozptýlených elektronů, koeficientu nabíjení a/nebo rovnovážného potenciálu) mikronových a submikronových prachových zrnek v rozsahu energií primárních elektronů
 50 eV–15 keV. Mezi přednosti studia sekundární emise pomocí numerického modelovaní, kterým se blíže věnovala kapitola 2.4, patří zejména množství dostupných informací a
čas potřebný k jejich získání. I když současné poznání interakce elektronů s pevnou látkou není zdaleka úplné (zejména v oblasti nízkých energií), nutnou podmínkou kvalitních
výsledků je zvolit vypovídající fyzikální model.
Jelikož bývají prachová zrnka svými rozměry srovnatelná s rozptylem i doletem kiloelektronvoltových elektronů, měl by model zahrnovat takové srážky, při nichž se směr
těchto elektronů výrazně mění. Zároveň je žádoucí najít takový popis kaskád, při kterých
vznikají sekundární elektrony, pro který není nutná detailní znalost stochiometrie látky.
Cílem je i kód dostatečně tvárný a pružný na to, aby umožnil zkoumat pestrou škálu
tvarů zrnek. Takovému zadání nejlépe vyhovuje sestavení vlastního programu.
Nejprve shrnu zvolená kritéria a výslednou kostru modelu, které byly postupně publikovány v pracích Richterová a kol. [2006b] (příloha B1) a (po úpravě) Richterová
a kol. [2010] (příloha B4). V následujících třech částech postupně rozeberu výsledné modelové křivky pro kulatá, konvexní a členitá zrnka a vliv shlukování zrnek na jejich nabíjení. Těžiště práce spočívá v charakteristikách zrnek kulových, kterým je věnováno hned
několik článků. Zlatými zrnky se zabývám v Richterová a kol. [2006b] (příloha B1). Model byl dále aplikován na zrnka z křemenného skla [Richterová a kol., 2007b (příloha
B2)]. Porovnání s průběhem rovnovážného potenciálu uhlíkových zrnek v oblasti jeho
prvního maxima vedl na drobnou korekci předpokladů modelu, která má význam u materiálů s nízkým atomovým číslem [Richterová a kol., 2010 (příloha B4)]. Následně byl
model použit pro odhad rovnovážného potenciálu různě slaných ledových zrnek, jenž se
vyskytují v Saturnových prstencích [Richterová a kol., 2011b (příloha B5)].
Charakteristiky sekundární emise tak, jak je model předpovídá, zde jsou vzhledem
k jejich podobnosti a záběru modelu shrnuty převážně jen na zrnkách z křemenného skla.
Oproti práci Richterová a kol. [2007b] (příloha B2) uvádím výsledky spočítané korigovanou verzí modelu. Výsledky pro další materiály lze nalézt v přiložených článcích. Většina
charakteristik zrnek složitějších tvarů byla spočítána pro minerál na bázi skla (viz str. 59).
Tyto výsledky byly již zveřejněny na několika mezinárodních konferencích a v současné
době se připravují k tisku.
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Sestavení modelu

Původní, velmi zjednodušený model Richterová a kol. [2004] (kapitola 2.5) naznačil, že
příspěvek rozptýlených elektronů hraje v nabíjení izolovaných prachových zrnek důležitou
roli, a to i přesto, že zde množství rozptýlených elektronů nebylo nijak svázáno s materiálem zrnek a tento model tedy až příliš zjednodušoval známé fyzikální skutečnosti.
Při návrhu nového modelu je třeba zvážit několik (často protichůdných) požadavků. Uvažované fyzikální jevy a jejich popis by měly být výstižné a zároveň dostatečně
obecné pro širokou škálu materiálů (od zlata či wolframu přes uhlík po olivíny, pyrity a
podobné). Veličiny, které se opakovaně určují v každém kroku, je vhodné vyjádřit pomocí co nejjednoduššího výrazu. Rychlost výpočtu je ovlivněna i složitostí hranice zrnka.
Zatímco u kulových zrnek postačí pracovat se vzdáleností od středu zrnka a úhlem mezi
hybností elektronu a jeho průvodičem, většina ostatních tvarů vyžaduje úplnou znalost
obou vektorů.
V neposlední řadě je třeba zvážit, jaké veličiny a v jaké podobě uchovávat. Každá
simulace rozehrává náhodnou procházku nad množinou materiálových konstant. V průběhu výpočtu získávám informace o každé srážce, které je třeba rychle redukovat. Kromě
výtěžku a energetického rozdělení rozptýlených elektronů se nabízí například studovat typickou hloubku doletu primárních elektronů či plošnou hustotu elektronů emitovaných.
V modelu rozlišuji tři nezávislé jevy: (1) pohyb primárních elektronů hmotou a jejich
brzdění materiálem zrnka, (2) šíření energetických ztrát k povrchu a (3) jejich transport
přes povrch ven jednotlivými sekundárními elektrony. Průlet každého primárního elektronu látkou je trasován pomocí metody Monte Carlo s vybranými účinnými průřezy,
proto mohu přímo rozhodnout, zda byl primární elektron rozptýlen a s jakou energií.
Kaskádový vznik sekundárních elektronů zjednodušuji, neboť stávající modely interakce nízkoenergetických elektronů s látkou jsou podmíněny volbou konkrétních předpokladů a hodnot odpovídající struktuře a složení materiálu zrnka. Výtěžek sekundárních
elektronů je prostým váženým součtem ztrát primárních elektronů v látce. Nevýhodou je,
že tím přicházím nejen o možnost výpočtu spektra sekundárních elektronů, ale i o detaily
ve spektru rozptýlených elektronů jako jsou charakteristické ztráty či Augerovy elektrony.
Jak jsem již zmínila, základní princip vlastního výpočtu se během práce vyvíjel.
Současný stav, který se oproti článkům publikovaných před rokem 2010 liší v pojetí
střední volné dráhy prolétávajících elektronů (její nové pojetí viz čtvrtý bod), spočívá
v těchto předpokladech:
(1) Primární elektrony se pohybují v látce přímočaře, směr mění pouze při pružných
srážkách. Vzdálenost mezi jednotlivými srážkami je dána vztahem (2.38).
(2) Látka je amorfní a homogenní, polohy srážek nemusí souhlasit se skutečnými polohami rozptylových center (tzv. jellium approach). Látka se může skládat z několika
různých oblastí (vrstev). Hranice zrnka jsou hladké a ostré.
(3) Vliv nepružných srážek je zprůměrován, primární elektrony odevzdávají látce energii
průběžně (tzv. continous slowing down). Dráha, kterou elektron urazil v látce, je pro
danou primární energii jednoznačnou funkcí okamžité energie elektronu a je dána
brzdným účinkem látky.
(4) Dosazením vztahu pro brzdný účinek (kupř. vztahy (2.35)–(2.37)) do (2.38) a následnou integrací obou rovnic získám střední počet srážek a celkovou dráhu elektronu jako
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(5)
(6)

(7)

(8)
(9)
(10)

funkce energie2 . Pro dané náhodné číslo tak mohu přiřadit každé srážce odpovídající
energetickou ztrátu a délku dráhy. (Obrázky 4.1 a 4.2 znázorňují pro různé materiály
postupně obě funkce získané ze vztahu (2.35) a Mottových účinných průřezů podle
Czyżewski a kol. [1990].)
Klesla-li energie elektronu pod stanovený limit (obvykle 20 eV), odevzdává naráz
všechnu svou energii látce.
Pravděpodobnost, že se energie předaná látce došíří k povrchu, exponenciálně klesá
se vzdáleností k němu (2.39). Střední volná dráha vybuzených vzruchů, Λ, nezávisí
na energii případného sekundárního elektronu.
Množství uvolněné energie je svázáno s výtěžkem sekundárních elektronů konstantou
ε, která je nepřímo úměrná množství elektronů excitovaných v látce a přímo úměrná
velikosti povrchové bariéry.
Sekundární elektrony si odnášejí energii dle daného spektra, které nezávisí na energii
primárních elektronů.
Zrnko není nabité.
V okolí zrnka se nevyskytují žádné další částice, které by mohly ovlivnit jeho nabíjení
(včetně neutrálních).
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Obr. 4.1 – Dráha potřebná k termalizaci elektronu v látce v závislosti na jeho energii vypočtená dle (2.35).
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Obr. 4.2 – Střední počet srážek elektronu v látce
vypočtený dle (2.35) a Mottových účinných průřezů spočítaných v Czyżewski a kol. [1990].

Jedná se tedy o hybridní model, kde je chování primárních elektronů zcela dáno zvoleným fyzikálním modelem (např. [Hovington a kol., 1997a, Drouin a kol., 1997, Hovington
a kol., 1997b]), zatímco výtěžek a energie elektronů sekundárních závisí (kromě zdroje)
spojitě na volných parametrech (např. [Lin a Joy, 2005]). Ty jsou tři — Λ, ε a spektrum
sekundárních elektronů. Jak pro kulová zrnka ilustrují obrázky 4.3 a 4.4, první dva určují
polohu maxima sekundárních elektronů a jeho absolutní hodnotu. Hodnoty obou parametrů lze snadno získat porovnáním s naměřenými daty. Spektrum sekundárních elektronů,
které se uplatní při studiu nabíjení zrnek, je buď použito změřené anebo maxwellovského
2

Zanedbání zkrácení vzdálenosti mezi pružnými srážkami, které je důsledkem neustále
klesající energie elektronů, se projeví zejména u lehkých prvků a energií elektronů pod
 500 eV a je blíže rozebráno v Richterová a kol. [2010] (příloha B4).
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Obr. 4.3 – Energie maxima sekundární emise
z velkého (D = 10 cm) kulového zrnka v závislosti na střední volné dráze vybuzených elektronů.
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Obr. 4.4 – Maximum energie potřebné k vybuzení sekundární elektronů z velkého (D = 10 cm)
kulového zrnka v závislosti na poloze maxima.

typu (např. vztah (2.31) nebo (2.32)). Jak se ukáže dále, neurčitost tvaru spektra sekundárních elektronů se zpravidla stává největší slabinou modelu. Předpokládám-li, že nechci
znát přesný potenciál zrnka, vystačím prozatím s koeficientem nabíjení (viz vztah (2.2)).
Hodnoty volných parametrů spolu s brzdným účinkem látky a úhlovými účinnými
průřezy pružných srážek v modelu zcela reprezentují odezvu látky na dopad elektronů.
Zvolené zjednodušení fyzikálních procesů je vhodné pro energie primárních elektronů
100 eV–30 keV. Hodnota ε se pohybuje v malých desítkách elektronvoltů a Λ v malých
násobcích mřížkové konstanty u kovů (u izolátorů, kde probíhá výrazně méně nepružných
srážek se ztrátou energie menší než šířka zakázaného pásu, je pak Λ několikanásobně
větší). Na rozptýlené elektrony má vodivost vzorku zanedbatelný vliv.
Na tomto místě se sluší zmínit o tom, co všechno se skrývá pod předpokladem nenabitosti zrnka a kdy a jaká opatření je vhodné zavést. Náboj zrnka může ovlivnit sekundární
emisi hned několika způsoby. Předně je třeba si uvědomit, že dopadající elektron je urychlován (zpomalován) úměrně potenciálu zrnka. Pokud mluvím o závislosti charakteristik
sekundární emise na energii primárních elektronů, míním vždy energii, kterou má elektron
při dopadu na povrchu zrnka.
Působením elektrického pole na dráhy dopadajících a emitovaných částic jsem se zabývala v kapitolách 2.2 a 2.3. Ukazuje se, že u konvexních zrnek se úhlová ani plošná
hustota dopadajících elektronů nemění. Pravděpodobnost úniku elektronů opouštějících
povrch zrnka klesá u nekulových zrnek na úkor elektronů s nejnižší energií, jejichž složka
rychlosti kolmá k povrchu je navíc malá. Protože jsou však sekundární elektrony emitovány s kosinovým rozdělením, lze s dobrou přesností tento úbytek zanedbat.
Jak se dráhy sekundárních i primárních elektronů odklánějí od povrchu (u kladně
nabitých zrnek se k němu přiklánějí), mohou u nekonvexních zrnek oproti výpočtu bez
pole protější stěnu minout (zasáhnout). Opět platí, že nejvíce jsou ovlivněny elektrony
s nejmenší energií. Proto lze zhruba říct, že výtěžek rozptýlených elektronů se změní
málo a výtěžek sekundárních elektronů vzroste (klesne). Čím více je kladné zrnko nabité,
tím méně elektronů, které mají energii dostatečnou k překonání povrchové bariéry, je
zachyceno nerovnostmi povrchu.
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Zde záleží na tom, jaká kvalita predikce je od modelu očekávána. S čím menší neurčitostí chci stanovit potenciál zrnka, o to více je třeba jej považovat za další proměnou a
problém řešit rekurzivně.
Oproti zrnkům z vodivých materiálů, kde je povrch zároveň ekvipotenciálou elektrického pole, je u zrnek z dielektrik zásadní otázkou, kde a jak je náboj rozmístěn. Je
známo, že u plochých vzorků vznikají po dopadu svazku vrstvy s různou polaritou náboje,
které elektrostaticky působí na elektrony pohybující se v látce. U zrnek, na jejichž povrch z principu dopadají elektrony pod různými úhly, jsem nikdy nepozorovala závislost
rovnovážného potenciálu na nabíjecím proudu. Studium iontové polní emise po nabití
skleněných zrnek na vysoký povrchový potenciál elektrony vede k závěru, že hlouběji
vzniklé díry difundují k povrchu s časovou konstantou několika málo sekund.
Na základě těchto úvah se domnívám, že námi zkoumaná zrnka jsou dostatečně vodivá, proto náboje lokalizované pod povrchem dále neuvažuji. Je možné, že u jiných
materiálů však bude hrát tento jev roli, což je třeba vždy ověřit.
Jakmile je fyzikální obraz úlohy hotov, je možné spočítat požadované veličiny podle
jednoduchých pravidel, která je třeba efektivně formulovat. V následujících řádcích se
zmíním o struktuře výpočtového jádra modelu z pohledu programátora.
Princip programu je jednoduchý. Nejprve se nastaví počáteční podmínky, ověří jejich
úplnost a zadají energie primárních elektronů, pro které má výpočet proběhnout. Program umí navázat na již jednou přerušený běh nebo jej doplnit o další elektrony, jejichž
počet je za tímto účelem součástí výstupních dat ve všech bodech. Výpočetní jádro se
skládá z několika oddělených bloků, které se starají o generování elektronů, výpočet jejich
polohy, určují změnu směru během srážek, integrují tok deponované energie a ukládají
získané výsledky. Jak je vidět, bloky víceméně odpovídají uvažovaným procesům, proto
zde zmíním detailněji jen ty zajímavější úseky.
Integrální úhlové účinné průřezy pružných srážek, střední počet srážek, celková dráha
elektronu a, v případě sloučenin, pravděpodobnost srážky s jednotlivými složkami jako
funkce energie jsou dopředu spočteny z dat dostupných v literatuře3 . Energetická osa
vstupních dat může být libovolná avšak stejná u posledních dvou (třech) údajů. Pokud
je vstupní informace zadána funkčním předpisem anebo je možné jednotlivé hodnoty
smysluplně proložit kubickými spliny, volím logaritmický krok v energii se sto body na
dekádu (tj. krok 300 eV pro 10 keV a 0,5 eV pro 20 eV). Potřebné hodnoty jsou během
vlastního výpočtu získávány lineární interpolací.
Zhruba dva miliony náhodných čísel, podle kterých je volen úhel rozptylu, volná dráha
při jednotlivých srážkách a výchozí místo dopadu elektronu, jsou generovány jednou, na
počátku výpočtu. Důvodem je urychlení výpočtu. Pole, kde jsou uloženy i 2π-násobky
a přirozený logaritmus získané posloupnosti, zabírají většinu paměti potřebné za běhu
programu. Polohu v polích náhodných čísel lze rozmítat novými náhodnými čísly.
Elektron je v programu popsán svou polohou, směrem rychlosti a energií. Mezi doplňující informace patří vzdálenost zbývající do příští srážky, vzdálenost k nejbližšímu
povrchu (nejkratší a ve směru pohybu) a indexy ve všech výše zmíněných polích tabelovaných hodnot. Průnik dráhy elektronu s hranicí zrnka (případně paralelně s oblastmi
různého složení, které nejsou v současné verzi implementovány) lze určit na základě jednoduchých trigonometrických úvah. Povrch kulového zrnka je dán jeho poloměrem, u shluků
3

Přehled zdrojů dat v současnosti včleněných do modelu viz příloha A.
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polohou středu a poloměrem každého zrnka. V případě protáhlých zrnek je třeba znát
délky všech tří poloos, u mnohostěnů pak normály stěn a jejich vzdálenost od počátku.
Ačkoliv jsou předchozími údaji plně definované, pro shluky a mnohostěny je třeba zadat
i objem a velikost koule opsané.
Počáteční poloha elektronu a jeho směr odpovídají všesměrovému dopadu, není-li
specifikováno jinak. U složitějších tvarů generuji elektrony rovnoměrně dopadající na kouli
zrnku opsanou a z nich vybírám ty, které k zrnku skutečně směřují. Ve sférické symetrii se
změna směrového vektoru řídí rovnicemi (2.43) a (2.44). V kartézských souřadnicích lze
směr pohybu rozptýleného elektronu vypočíst pomocí rotačních vztahů (2.41). Směřuje-li
vektor rychlosti přibližně podél osy z, blíží se druhé členy rovnic nule a stávají se zdrojem
numerických chyb. Tomu se dá předejít kupříkladu tím, že rotovanému vektoru dočasně
zpermutuji složky tak, aby velikost té podél osy z byla nejmenší.
Energie odevzdaná látce se u kulových zrnek sčítá v jednotlivých kulových slupkách,
což jsou oblasti se stejnou pravděpodobností difuze energie k povrchu (dle vztahu (2.39)).
To umožňuje tentýž výpočet později použít pro různé hodnoty parametru Λ. Ukazuje se,
že u zrnek se hustota odevzdané energie s hloubkou příliš nemění až k místu, kde náhle
padá k nule. Tloušťka jednotlivých vrstev je proto volena tak, aby pro všechny (předem
zvolené) hodnoty Λ a konstantní zdroj energie nebyl příspěvek žádné vrstvy vyšší než
jistý limit (obvyklá hodnota je 5 %). Pro nekulová zrnka probíhá integrace difuze energie
k povrchu paralelně s hlavním výpočtem, vždy pro jedinou hodnotu Λ. Tu lze, je-li to
třeba, odhadnout z výpočtů na zrnkách kulových. Krok integrace je nastavitelný, hodnota
5 eV se ukazuje dostačující.
Vlastní výpočet je naprogramován jednak v jazyku free pascal, novější části pak
v jazyku C a dílčí úkony v jazyku gawk. Kromě vlastního výpočetního jádra je součástí
kódu několik doprovodných programů, které slouží k zpracování vstupních a výstupních
dat. Celý projekt je zastřešen nástavbou bashových skriptů, jeho rozhraní je výhradně
textové. Pro zobrazování výsledků je připravena série funkcí a proměnných pro program
gnuplot. Modelu z pohledu uživatele se blíže věnuje příloha A.
V současnosti dovede model pracovat se zrnky kulovými, elipsoidy a mnohostěny;
dále pak se shluky sestavenými buď z mnohostěnů anebo z koulí. Dílčí objekty shluků
se mohou prolínat. S výjimkou souřadnic elipsoidů, kde výpočet vzdálenosti k povrchu
vyžaduje čísla přesnější, jsou desetinná čísla uložena v osmibytových proměnných.
Výsledné charakteristiky vznikají středováním mnoha průletů elektronů se svou jedinečnou historií. Vhodný počet elektronů pro dané počáteční podmínky je dán požadovanou přesností, která klesá jako odmocnina z něj. Je však třeba si uvědomit, které všechny
jevy středuji. Kromě samotných drah elektronů je to úhel dopadu primárního elektronu
a pro nekulová zrnka i místo jejich dopadu.
Proti přesnosti jde doba trvání výpočtu. Pro porovnání jsem vybrala masivní skleněné
zrno. Jeden milion 7 keV elektronů byl trasován s procesorem Intel Core Duo T7700
o frekvenci 2,4 GHz. Výpočet pro kulové zrnko trval jednu minutu, zatímco u elipsoidu
s rovným poměrem poloos už to byly minuty dvě. Minutu a čtvrt trval výpočet pro shluk
tří koulí a o půl minuty déle u krychle. U shluku složeného ze sedmi kvádrů zabral výpočet
čtyři a půl minuty. Průběh výpočtu ve sférických souřadnicích není výrazně rychlejší,
neboť zde dopočítávám energii deponovanou ve všech hloubkách, kdežto u ostatních tvarů
jen do hloubky 6Λ = 12 nm.
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4.2.

Kulová zrnka

Prachová zrnka se vyskytují v nejrůznějších tvarech a shlucích v závislosti na procesu
svého vzniku i své pozdější historie. Přibližně kulový tvar mají zrnka přetavená (ztuhlá)
a zrnka vystavená dopadu energetických iontů, což jsou poměrně časté jevy. Pro zrnka
složitějších tvarů zůstává kulové zrnko prvním přiblížením pro studium základních charakteristik sekundární emise. K tomu, jak moc se mohou emisní vlastnosti zrnek měnit
s jejich tvarem, se vrátím v příštích dvou kapitolách.
Předvést základní charakteristiky sekundární emise a poukázat na příčinné souvislosti, které dokáže model postihnout, jsem se rozhodla na kulových zrnkách z amorfního
křemenného skla. Jelikož je sekundární emise z prachových zrn svázána s jejich velikostí,
je vhodné získané výsledky srovnávat s referenčním masivním zrnem o velikosti 10 cm.
(Pro většinu materiálů by ve zkoumaném rozsahu energií stačilo i 10 µm.) Data získaná
v jediném místě dopadu elektronů na tak velkém zrnu jsou nerozeznatelná od dat z rovinných vzorků.
Jako vstupní data modelu byly použity Mottovy úhlové účinné průřezy pružných srážek elektronů [Mott a Massey, 1965] spočítané pro relativistický Hartree-Fockův atomový
potenciál [Czyżewski a kol., 1990] a brzdný účinek látky dle vztahu (2.35). Bližší analýza
ukázala, že kombinace brzdného účinku získaného z optických dat dle vztahů (2.35)–(2.37)
a Mottových účinných průřezů není v přiblížení mého modelu (tj. zanedbání rozptylu elektronů při nepružných srážkách, viz první předpoklad modelu) vhodná. Elektrony mající
energie malé desítky elektronvoltů nejsou téměř brzděny ani rozptylovány, následkem čehož jsou pak výsledné výtěžky v oblasti nižších energií silně spjaty s volbou energie, při
níž je trasování ukončeno, a to není žádoucí.
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Obr. 4.5 – Výtěžek rozptýlených elektronů v závislosti na primární energii. Převzato z Richterová a kol. [2007b] (příloha B2) (upraveno).
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Obr. 4.6 – Výtěžek sekundárních elektronů v závislosti na primární energii. Převzato z Richterová a kol. [2007b] (příloha B2) (upraveno).

Za základní charakteristiku sekundární emise jsou považovány výtěžky sekundárních
a rozptýlených elektronů, případně jejich součet. Jak je vidět na obrázku 4.5, výtěžek
rozptýlených elektronů z masivního zrna na energii primárních elektronů téměř nezávisí.
Maxima nabývá pro 150 eV a jeho střední hodnota je 0,3. Pro úplnost je vykreslen i
výtěžek při kolmém dopadu na rovinný vzorek. Jak jsem již zdůvodnila dříve, nabývá
obecně nižších hodnot, a navíc se ukazuje, že vůči masivnímu zrnu je jeho profil výraznější.
Výtěžek prachových zrnek se nejprve shoduje s masivním zrnem. Poté nabývá vyšších
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hodnot (až dosahuje 1), a to tím dříve, čím je zrnko menší. Elektrony o energii 10 keV
prolétávají zrnky většími než 900 nm, kdežto 1 keV elektrony mohou uvíznout ještě v 
 20 nm zrnku.
Jak se mění výtěžek sekundární emise s energií dopadajících elektronů, je ukázáno na
obrázku 4.6. Tvar křivek je obdobný obecné křivce sekundární emise (např. vztah (2.7)).
Volné parametry modelu byly zvoleny (viz grafy 4.4 a 4.3: Λ = 2 nm, ε = 11,8 eV) tak,
aby maximum pro masivní zrno nabývalo hodnoty 3,35, a to pro primární energii 400 eV.
Nejsou-li dostupné měřené charakteristiky prachových zrnek, mohou data vypočtená pro
rovinné vzorky sloužit ke stanovení volných parametrů modelu. Postup kalibrace je obdobný jako u zrnek.
Opět platí, že při kolmém dopadu svazku na rovinný vzorek je výtěžek sekundárních
elektronů oproti zrnkům menší – křivka má maximum na 270 eV, které je rovno 2,6.
U prachových zrnek se objevuje mimo to vedlejší, méně významné maximum ve chvíli,
.
kdy η = 0,95. (Srovnej kupř. modré křivky na obrázcích 4.5 a 4.6.) U nejmenšího zrnka
se obě maxima potkávají a splývají. Na 20 nm zrnku si lze také povšimnout nárůstu
sekundární emise podél celé křivky. Jedná se o efekt daný křivostí zrnka, neboť platí
Λ/D = 0,1.
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Obr. 4.7 – Relativní energie rozptýlených elektronů v závislosti na energii dopadajících elektronů.

Obr. 4.8 – Podélný a kolmý průmět drah 7 keV elektronů dopadajících pod úhlem 45◦ na skleněné zrnko
o průměru rovném doletu elektronů v látce (800 nm).
Místo ukončení trasování je zvýrazněno tečkou.

Graf 4.7 znázorňuje vliv velikosti zrnka na střední hodnotu energie rozptýlených
elektronů. Z větších zrnek si kiloelektronvoltové elektrony odnášejí 68 % své původní
.
energie, což znamená, že v zrnku zůstává 1 0,68 η = 80% energie primárních elektronů,
neboť η = 0,3 (viz graf 4.5). Při bližším pohledu zjistíme, že střední energie rozptýlených
elektronů: (1) nepatrně klesá s velikostí zrnka pokud η < 0,9 a (2) se blíží energii primární
pokud η > 0,95. Obě pozorování souvisí s povahou drah elektronů v látce, které jsou pro
lepší orientaci zobrazeny u 7 keV elektronů ve dvou kolmých průmětech na obrázku 4.8.
Rozptýlené elektrony vystupují z povrchu s malou ztrátou energie poblíž místa dopadu
a jejich podíl je ovlivněn hlavně křivostí zrnka, zatímco rozptýlené elektrony středních
energií prolétávají nesrovnatelně větším objemem. Jak se kolem tohoto objemu uzavírá
hranice zrnka, přibývá uniklých elektronů v celém rozsahu středních energií.
Dosud jsem se zabývala jediným zrnkem. Ve skutečnosti však bývají prachová zrnka
málokdy osamocena. Nyní si proto představme následující situaci. Energetický elektron
se dostane do prostoru, ve kterém se vyskytují drobná prachová zrnka. Pro jednoduchost
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Obr. 4.9 – Množství zrnek potřebné k záchytu
elektronu v závislosti na jejich velikosti.

Obr. 4.10 – Sumární výtěžek sekundárních elektronů v prachovém oblaku v závislosti na velikosti zrnka.

budu předpokládat, že: (1) zrnka nejsou nabitá a během průletu tohoto elektronu prachovým oblakem se ani významně nenabijí, že (2) se nemění úhlové rozdělení, pod kterým
může z povrchu jednoho zrnka dopadnout elektron na zrnka ostatní, a že (3) prachový oblak je dostatečně mohutný na to, aby v něm elektron uvízl. Ptáme se, jestli a jak se bude
lišit výtěžek sekundární emise v prachovém oblaku od výsledků pro zrnko izolované.
K takové analýze potřebuji znát výtěžek sekundárních a rozptýlených elektronů jednotlivých zrnek a průměrnou energii rozptýlených elektronů. Vystačím tudíž s výše vypočtenými charakteristikami. Grafy 4.9 a 4.10 znázorňují, kolika zrnky celkem elektron
průměrně prolétáváP
(N ) a kolik sekundárních elektronů se celkem průměrně uvolňuje do
okolního prostoru ( δ) v prachovém oblaku zrnek stejné velikosti. Ukazuje se, že u prachových oblaků ze submikronových zrnek celkový výtěžek sekundárních elektronů i počet
elektronem navštívených zrnek rostou s ubývající velikostí zrnek zhruba jako D−1,2 . Například pro 10 keV elektron a 100 nm zrnka už jsou to desítky sekundárních elektronů
i zrnek podél dráhy primárního
P elektronu, pro 30–40 nm zrnka stovka. (U zrn velkých
přibližně platí N ! 1 + η,
δ ! δ + ηδ(Eη ), kde Eη je průměrná energie elektronu po
prvním rozptylu.)
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Obr. 4.11 – Spektrum rozptýlených elektronů
o primární energii 7 keV.
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Obr. 4.12 – Množství energie deponované 7 keV
elektrony v závislosti na hloubce pod povrchem.

Obrázek 4.11 ilustruje spektra rozptýlených elektronů pro energii dopadajících elektronů 7 keV. Jak jsem již dříve naznačila, u masivního zrna je největší podíl elektronů
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s nejmenší ztrátou energie. Je jich výrazně více, než u kolmého dopadu na masivní rovinný
vzorek, kde je objem možných drah elektronů více zanořen pod povrch. Pokud je zrnko
natolik malé, že jím všechny elektrony prolétávají, ze spektra rychle mizí nízkoenergetická
část. Ačkoliv ve spektrech vypočtených mým modelem schází Augerovy elektrony i píky
charakteristických ztrát, hrubý tvar spektra souhlasí s měřenými daty [Sternglass, 1954,
Goto, 2010].
Další zajímavou charakteristikou, kterou model umožňuje studovat, je závislost množství energie deponované v zrnkě na hloubce pod povrchem4 . Příklad této závislosti je pro
7 keV elektrony vynesen na obrázku 4.12. Jak je vidět na masivním zrně, křivka je nejprve konstantní a posléze padá k nule v hloubce, kam proniká jen minimum elektronů.
U malých zrnek křivky padají směrem ke středu zrnka kvůli nezanedbatelné změně plochy
vrstvy s hloubkou. Energie deponovaná v jednotce objemu se i u nejmenších zrnek mění
jen mírně.
Elektrony, které by v masivním zrně pronikaly hlouběji, se mohou v malých zrnkách
začít během své dráhy vzdalovat od středu zrnka, aniž by došlo ke srážce. Množství deponované energie těsně pod povrchem proto roste s klesající velikostí zrnka, avšak jen dokud
se ve spektru rozptýlených elektronů vyskytují elektrony o energii stovek elektronvoltů.
.
Jakmile se ztrácí (η = 0,95), materiál zrnka již elektrony účinně nebrzdí a deponované
energie ubývá.
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Obr. 4.13 – Sekundární elektrony buzené dopadajícími anebo unikajícími elektrony.
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Obr. 4.14 – Koeficient nabíjení jako funkce energie dopadajících elektronů.

Je nasnadě se ptát, jakou měrou přispívají k sekundární emisi ty elektrony, které
míří směrem do zrnka, a jakou ty, které se na své dráze již začaly od středu zrnka vzdalovat. Na obrázku 4.13 srovnávám příspěvek obou úseků drah na masivním a 80 nm zrnu.
Dokud roste výtěžek rozptýlených elektronů (viz obr. 4.5), přibývá podíl jimi buzených
sekundárních elektronů. V okolí maxima sekundární emise se pohybuje tento poměr okolo
5 : 7. S rostoucí energií dopadajících elektronů se blíží poměr k 1 : 2, jak se zmenšuje rozdíl mezi brzdným účinkem látky na elektrony dopadající a unikající. Unikající elektrony
mají nižší energii než dopadající a tak samozřejmě stále budí sekundární elektrony snáze.
Poměr je menší než 1, protože rozptýlených elektronů je jen asi třetina.
4

Energie deponovaná v hloubkách větších než 6Λ neuniká prostřednictvím sekundárních elektronů, ale je pohlcena ve formě tepla, popřípadě částečně vyzářena UV fotony.
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Oproti tomu u malého zrnka se rozptylují na vysokých energiích všechny elektrony
a jejich energie se limitně blíží k energii primární. Proto přispívají k výtěžku sekundární
emise stejnou měrou. S klesající energií zůstává poměr nad 1 zhruba dokud η > 0,5.
Největší (3 : 2) je v místě vedlejšího maxima výtěžku sekundární emise, za které jsou
plně odpovědné elektrony rozptýlené. Na nízkých energiích, kde je dolet elektronů v látce
řádově nanometry, nemá v uvedeném příkladu velikost zrnka na sekundární emisi vliv.
Na obrázku 4.14 je vynesen koeficient nabíjení (definovaný vztahem (2.2)) v závislosti
na energii dopadajících elektronů pro různé velikosti zrnek. Koeficient nabývá hodnot větších než 1 od energie mezi 20–27 eV a pro zrnka menší než 1 µm neklesá pod jedničku
pro žádnou vyšší energii. Velká zrnka by se nabíjela záporně energiemi vyššími než 6 keV.
První maximum koeficientu dobře odpovídá maximu výtěžku sekundární emise (400 eV),
neboť se zde výtěžek rozptýlených elektronů příliš nemění. To však není pravda u některých jiných materiálů (viz kupř. tabulka 6.1). S klesající velikostí zrn koeficient prudce
vzrůstá a diverguje, když η ! 1. U nejmenších zrn přibývá koeficient i v oblasti prvního
maxima, které postupně (spolu s následným lokálním minimem) zaniká.
Koeficient nabíjení je úměrný rovnovážnému potenciálu zrnka, na které dopadají
monoenergetické elektrony (viz obrázek 2.9). Jak se bude nabíjet zrnko, jehož koeficient
diverguje? Primární elektrony se v takovém zrnku nestačí pohltit. Protože se v rovnováze vyrovnávají všechny nabíjecí a vybíjecí proudy, každý sekundární elektron zůstává
zachycen. Sekundární a rozptýlený elektron mají v součtu nanejvýš energii elektronu dopadajícího, o kterou se mohou rovným dílem podělit. V limitním případě je tedy třeba,
aby se zrnko nabilo na polovinu energie dopadajícího elektronu. Ta se ovšem, jak se zrnko
nabíjí a více urychluje na něj dopadající elektrony, dostává do kladné zpětné vazby. Teoretický horní odhad rovnovážného potenciálu zrnek prostřelovaných elektrony o původní
energii E0 je roven eE0 , kdy elektrony na zrnko dopadávají s energií E = 2E0 . Může
takový případ reálně nastat? V zásadě ano, ale jak se bude zrnko limitu blížit, stane
se skutečný nabíjecí proud řádově menší než je proud dopadajících elektronů. Je proto
nezbytné vyloučit všechny ostatní vybíjecí proudy včetně (v okolí zrnka roste významně
i intenzita elektrického pole) jevů známých pod označením iontová polní emise5 .
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Obr. 4.15 – Energetická závislost koeficientu nabíjení masivních zrn z různých materiálů.
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Obr. 4.16 – Energetická závislost výtěžku rozptýlených elektronů z různých masivních zrn.

Jde o ionizaci dopadajících atomů (molekul), ionizaci částic desorpovaných a ionizaci
vlastních atomů (molekul) látky vypařených v silném elektrickém poli.
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Aby se zrnka nabíjela záporně, musí být jejich koeficient nabíjení menší než 1 (viz
kapitola 2.3). Výtěžek rozptýlených elektronů skleněných zrnek není velký, avšak výtěžek
sekundární emise dosahuje hodnoty 3,35. Jak je patrné z obrázku 4.14, přichází skleněná
prachová zrnka o možnost být záporně nabitá elektrony o energii vyšší než 100 eV od
velikosti 2 µm. Na obrázku 4.15 můžeme pozorovat, jak závisí koeficient nabíjení na energii
pro masivní zrna z různých materiálů. Chování zrnek ze směsi oxidů lehkých prvků známé
jako náhražka měsíčního prachu (viz str. 59) je obdobné zrnkům skleněným. Vhodným
adeptem na záporné zabíjení by však mohla být zrnka kovová, neboť hodnota výtěžku
sekundárních elektronů z rovinných kovových vzorků v maximu je blízká 1. Není proto bez
zajímavosti, že v uvedeném energetickém rozsahu by se uhlíková zrnka záporně nabíjet
mohla, avšak zlatá nikoliv. Příčinou vysokých hodnot koeficientu nabíjení zlatých zrn je
poměrně velký výtěžek rozptýlených elektronů, jak znázorňuje obrázek 4.16.
Na základě provedené simulace lze tvrdit, že prachová zrnka se v přítomnosti elektronů středních a vysokých energií nabíjejí vesměs kladně. Co se týká kladného nabíjení,
je třeba mít na paměti, že vyšší koeficient nabíjení znamená vyšší potenciál jen u zrnek
se stejným spektrem sekundárních elektronů. O poměru rovnovážných potenciálů zrnek
z různých materiálů nelze tedy zatím nic dovodit. Této problematice se blíže věnuje kapitola 6.1, kde je pamatováno i na tabulku různých materiálových konstant.
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Obr. 4.17 – Výtěžek rozptýlených 7 keV elektronů v závislosti na průměru zrnka. Převzato
z Richterová a kol. [2010] (příloha B4).
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Obr. 4.18 – Výtěžek rozptýlených elektronů
o energii 7 keV v závislosti na atomovém čísle.
Převzato z Richterová a kol. [2010] (příloha B4).

Obrázek 4.17 ukazuje, jak klesá výtěžek 7 keV rozptýlených elektronů s velikostí prachových zrnek. Čím je výtěžek masivního zrna (a atomové číslo materiálu zrnka) vyšší,
tím později začíná přibývat rozptýlených elektronů. Zatímco zlatá zrnka musí být menší
než 2 µm, u zrnek ze sklovitého uhlíku nebo ledu se velikost zrnek projevuje od 20 µm.
Všechny křivky mají stejný tvar, funkční závislost, kterou model předpovídá, lze popsat
rovnicí:
(η(D) η∞ )/(1 η∞ ) = (D/Dl )−1,17 ,
(4.1)
kde zde η∞ značí výtěžek rozptýlených elektronů z masivního zrna a Dl průměr zrnka,
pro který platí η(Dl ) = 0,95.
Na obrázku 4.18 je vidět, že výtěžek 7 keV elektronů rozptýlených masivním zrnem
roste exponenciálně se středním atomovým číslem látky. Výjimku tvoří led, kde se vodík
podílí na rozptylu elektronů pouze velmi málo. Pozoruhodný je i fakt, že pro všechny
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zkoumané materiály je přírůstek výtěžku rozptýlených elektronů mezi rovinným a kulovým masivním vzorkem roven 0,13.
4.3.

Konvexní zrnka

Vím-li, že elektrony úspěšně prolétávající prachovými zrnky způsobují výrazné změny
v charakteristikách sekundární emise, přirozeně vyplývá otázka, jak ji ovlivní méně kompaktní6 tvar zrnek. Konkrétně se zde zmíním o elipsoidech, kvádrech a čtyřbokých jehlanech, nicméně současná verze 3D kódu umožňuje zkoumat i jakékoliv jiné konvexní mnohostěny. Abych urychlila výpočet, zanedbávám energii deponovanou hlouběji než 6Λ pod
povrchem, která v přiblížení mého modelu prakticky není schopná sekundární elektrony
vybudit.
Povrch s hranami lze očekávat u zrnek z krystalických materiálů. Vzhledem k záběru předchozí kapitoly se nabízí studovat křemen, nicméně z důvodů dostupnosti experimentálních dat jsem se rozhodla jinak. Výsledky v této části byly spočítány pro již
zmíněný krystalický materiál, který slouží též jako náhražka měsíčního prachu (typ Lunar
Highlands, LHT , viz str. 59).
Velikost nekulových zrnek budu charakterizovat buď průměrem, který by mělo kulové
zrnko stejné hmoty, anebo přímo hmotou zrnka. Průměrná hustota měsíční náhražky je
2,9 gcm−3 , takže 20 nm zrnko váží asi 12 ag, 200 nm 12 fg a 2 µm 12 pg. (Zrnka z křemenného skla o stejném průměru by byla o čtvrtinu lehčí.)

1,0

D = 20 nm
D = 80 nm

D = 320 nm
D = 1,6 µm

D = 10 cm
koule

D = 20 nm
D = 80 nm

měsíční náhražka

4

D = 320 nm
D = 1,6 µm

D = 10 cm
koule

měsíční náhražka

0,8
3

η

δ

0,6
2

0,4

1

0,2
0,0

0

0,1

E [keV] 1

10

Obr. 4.19 – Výtěžek rozptýlených elektronů
u krychlových a kulových (tenké linky) zrnek stejných velikostí. Převzato z Richterová
a kol. [2011a].
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Obr. 4.20 – Výtěžek sekundárních elektronů
u krychlových a kulových (tenké linky) zrnek stejných velikostí. Převzato z Richterová
a kol. [2011a].

Obrázek 4.19 demonstruje rozdíl mezi výtěžkem rozptýlených elektronů ze zrnek ve
tvaru koule a krychle. Jak je vidět, u krychlových zrnek se výtěžek vzdaluje od výtěžku
masivního zrna na nižších energiích dopadajících elektronů než je tomu u stejně hmotného
kulového zrnka. Nárůst výtěžku je pozvolnější a výtěžek dosahuje 1 na zhruba stejné
energii jako u zrnka kulového. To souvisí s tím, že oba tvary jsou poměrně kompaktní a
celková masa látky, kterou elektrony překonávají, se od sebe navzájem příliš neliší.
6

Mírou kompaktnosti konvexního zrnka budiž poměr jeho měrné kapacity vůči měrné
kapacitě koule stejné hmoty.
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Na obrázku 4.20 srovnávám výtěžek sekundárních elektronů z krychlových a kulových
zrnek. Křivky se liší jen málo, a to v oblasti svého vedlejšího maxima. Oproti zrnkům
kulovým mají krychlová tento výběžek menší a jeho tvar je protáhlejší směrem k nižším
energiím.
E = 1 keV, η = 0,30 (η◦ = 0,29)

E = 5 keV, η = 0,39 (η◦ = 0,33)

E = 10 keV, η = 0,58 (η◦ = 0,46) E = 15 keV, η = 0,83 (η◦ = 0,75)
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Obr. 4.21 – Lokální relativní četnost dopadu rozptýlených elektronů na povrchu krychle z náhražky měsíčního prachu vážící 12 pg (D = 2 µm). Levému dolnímu rohu map odpovídá střed stěny, pravému hornímu
vrchol.
E = 1 keV, η = 0,30 (η◦ = 0,29)

E = 5 keV, η = 0,39 (η◦ = 0,33)
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Obr. 4.22 – Lokální relativní četnost výletu rozptýlených elektronů na povrchu krychle z náhražky měsíčního
prachu vážící 12 pg (D = 2 µm).

Rozptýlené elektrony opouštějí kulová zrnka díky jejich souměrnosti rovnoměrně z celého povrchu, a to pro libovolnou energii elektronů dopadajících. Bez zajímavosti však
není otázka, do jaké míry se lokálně mění relativní četnost rozptýlených elektronů zrnek
s hranami. Za pozornost stojí lokální relativní četnost v okamžiku jak dopadu těchto
elektronů, tak jejich úniku ze zrnka. Obě četnosti jsou pro krychlové zrnko o hraně
1,6 µm (D = 2 µm) vykresleny při několika různých primárních energiích na obrázcích 4.21
a 4.22.
Souměrnost úlohy umožňuje zobrazit všechny stěny na 1/8 stěny jediné. Pro názornost však volím 1/4, kterou jsem dále rozdělila na 50  50 stejně velikých oblastí, v kterých
zjišťuji lokální četnost. Na každou z oblastí dopadalo průměrně 2  105 elektronů.
Jak je vidět, oba typy četností vykazují obdobnou závislost. Pro všechny energie
nabývají četnosti nejvyšších hodnot ve vrcholech zrnka a nejmenších u středu stěny.
Rozdíl je v tom, že v rozích dopadají elektrony častěji, než jimi unikají. Všeobecněji
platí, že elektrony dopadající podél hran opouštějí v průměru zrnko o něco blíže středu
některé z přilehlých stěn. Proto se četnost unikajících elektronů jeví rozmazanější. Tento
efekt při zvoleném rozlišení již není patrný pro 1 keV elektrony.
Čím menší je dolet dopadajících elektronů v látce, v tím tenčí oblasti podél hran
narůstá výtěžek oproti ploše stěn a, díky stejnému rozdělení úhlů dopadajících elektronů,
prakticky se neliší od zrnek kulových (viz též graf 4.19). S rostoucí energií dopadají-
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cích elektronů přibývá rozptýlených elektronů nejdříve ve vrcholech, a až se značným
odstupem roste jejich množství i poblíž středů stěn. Důsledkem je pozvolný růst výtěžku
rozptýlených elektronů, jak ukazuje obrázek 4.19.
Je zajímavou skutečností, že 10 keV elektrony mají výtěžek rozptýlených elektronů
menší ve středu stěny krychlového zrnka než ze stejně hmotného kulového zrnka. Rovněž
stojí za povšimnutí, že čím víc se blíží výtěžek rozptýlených elektronů jedničce, tím méně
kolísají hodnoty četnosti úniku rozptýlených elektronů. Tomu se dá rozumět tak, že na
povrchu neexistuje žádné místo, z kterého by unikaly elektrony častěji. (U četnosti dopadu
rozptýlených elektronů to s podivem není, ta pro η = 1 všude nutně nabývá (až na
statistický šum) jedničky.)
Ráda bych zde poznamenala, že v širokém rozsahu velikostí krychlových zrnek a
energií dopadajících elektronů lze považovat rysy obou četností za stejné jako ve výše
uvedeném příkladě. Rozhodujícím činitelem je hodnota výtěžku rozptýlených elektronů.
V případě, že by mělo zrnko všechny vrcholové úhly větší než má krychle, průběh četností by se blížil zrnku kulovému (byl by konstantní). Naopak u zrnek s alespoň jedním
vrcholovým úhlem menším než π/2 sr lze očekávat, že dochází k dramatičtějšímu vývoji
četností a výtěžek rozptýlených elektronů takových zrnek se blíží k 1 dříve než je tomu
u zrnek krychlových.
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Obr. 4.23 – Koeficient nabíjení u krychlových a
kulových (tenké linky) zrnek stejných velikostí.
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Obr. 4.24 – Koeficient nabíjení jehlanovitých zrnek s různými poměry výšky oproti pravidelnému čtyřstěnu o hmotě 1,5 pg.

Na obrázku 4.23 je vynesena energetická závislost koeficientu nabíjení pro různě velká
krychlová a kulová zrnka. Dokud je energie dopadajících elektronů natolik malá, že lze
zanedbat vliv hran, koeficienty mají pro oba tvary stejný průběh. Pro zrnka větší než
asi 400 nm neovlivňuje již tvar zrnka polohu a velikost prvního maxima koeficientu. Jak
bylo lze očekávat z průběhu grafů 4.19 a 4.20, krychlová zrnka vykazují mělčí lokální
minimum. Jejich koeficient nabíjení diverguje nepatrně dříve.
Obrázky 4.24, 4.25 a 4.26 pak postupně znázorňují, jak se proměňuje koeficient nabíjení u 1 µm zrnka, má-li tvar jehlanovitý, elipsoidní anebo krychlový. Zrnka jsou natolik
velká, že se křivky pro žádný z tvarů v oblasti prvního maxima téměř neliší. U všech zrnek
koeficient nabíjení posléze diverguje. Obecně platí, že u plošších zrnek diverguje dříve.
Nekulová zrnka se tedy v prvním přiblížení chovají jako menší kulové zrnko. Souměrný
elipsoid je koule a průběh lokálního minima elipsoidů je i kouli nejbližší. Mělčí minimum
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Obr. 4.25 – koeficient nabíjení eliptických zrnek
s různými poměry poloos o hmotě 1,5 pg.
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Obr. 4.26 – Koeficient nabíjení kvádrových zrnek
s různýmy poměry stran o hmotě 1,5 pg.

mají kvádry a nejmělčí (z uváděných tvarů) jehlany, u kterých mimo to nejdříve diverguje
koeficient nabíjení. Pozorované chování je v souladu se zatím dovozenými závěry.
Jedním z užitečných způsobů, jak porovnávat vliv velikosti zrnek rozmanitých tvarů
na jejich nabíjení, je najít energii, při které dochází k divergenci nabíjecího koeficientu.
Současná znalost této energie a hmoty zrnka například dovoluje vyloučit některé z jeho
možných tvarů. Energii budu charakterizovat koeficientem nabíjení rovným 100, kde má
jeho průběh již značně velkou derivaci. Je-li δ < 3, což lze většinou předpokládat, musí
pak pro δ ∗ = 100 být η > 0,97.
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Obr. 4.27 – Závislost energie dopadajících elektronů, pro níž nabývá koeficient nabíjení hodnoty 100,
na hmotě zrnka a jeho tvaru. Popisky mají stejný význam jakou obrázků 4.24–4.26.

Jak ukazuje pro tvary z předchozích třech grafů obrázek 4.27, závislost této energie
(Eδ∗ =100 ) na hmotě zrnka (m) lze popsat mocninou funkcí:
Eδ∗ =100 [keV] = (m/m0 )b + c ,

(4.2)

kde medián a nejzazší hodnoty parametrů m0 , b a c nabývají po řadě hodnot 3,86 ag;
107 ag; 2,15 ag, 0,199; 0,195; 0,208 a 0,27; 0,30; 0,20.
U menších zrnek mají jednotlivé křivky tendenci splývat. Navíc platí, že čím je zrnko
plošší, tím víc záleží ne na jeho tvaru, ale na jeho nejmenším rozměru. Zatímco Eδ∗ =100
1 pg zrnka tvaru kvádru s poměrem stran 25 : 5 : 1 nabývá ještě zřetelně nižší hodnoty
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než elipsoid se stejným poměrem poloos, tak u plátků (poměr 100 : 10 : 1) je jejich rozdíl
nepatrný.
4.4.

Èlenitá zrnka

V předchozí kapitole jsem se zabývala sekundární emisí z minerálních zrnek prostých
tvarů. Skutečné úlomky hornin však konvexní nebývají, naopak jsou zbrázděné a/nebo
mají na povrchu rozmanité výčnělky. Taková zrnka lze jednoduše sestavit z množiny zrnek
konvexních. Pokud elektron vylétává z nějakého dílčího zrnka, nejdříve se program pokusí
najít jiné, které mu stojí v cestě. Protože náročnost takového výpočtu roste s celkovým
počtem stěn a počtem průchodů nimi, je vhodné, aby byla dílčí zrnka co největší. Toho
lze nejlépe dosáhnout, pokud se tato zrnka částečně prolínají. U celého zrnka opět dále
udávám jeho objem a poloměr jemu opsané koule.
Nekonvexní povrch zrnka s sebou přináší ještě jedno úskalí. Dosud nebylo třeba zabývat se směrem vyletujících sekundárních elektronů. Excitované elektrony se blíží k povrchu s rovnoměrným úhlovým rozdělením. Poté procházejí povrchovou bariérou (několik
málo elektronvoltů) a jejich dráhy se lámou směrem od povrchu. V literatuře se často
uvádí výsledné úhlové rozdělení kosinové (např. [Bronštejn a Frajman, 1969]).
Zrnka ze sklovitých materiálů mívají koeficient nabíjení větší než jedna a nabíjí se
tedy kladně. Ke kladně nabitému povrchu se sekundární elektrony přiklánějí. Oba dva
vlivy měnící směr sekundárních elektronů jdou tudíž proti sobě a já je oba v prvním
přiblížení zanedbávám.

1

2

3

5

7

4
6
8
Obr. 4.28 – Vybrané tvary členitých zrnek.

9

10

Celkem jsem zkoumala na 30 různých tvarů, z nichž 10 vybraných, o kterých se tu
více zmíním, znázorňuje obrázek 4.28. Zrna se liší prostorovým úhlem náležícím vyčnívajícím vrcholům a průměrným volným úhlem nad povrchem. Trasované elektrony, které
již jednou prolétly povrchem zrnka č. 2 (4, 6, 8) na něj častěji dopadají znovu než je
tomu u zrnka č. 1 (3, 5, 7). Sekundární elektrony prakticky jsou, vzhledem k velikosti své
střední volné dráhy, druhým dopadem na povrch zrnem zachyceny. Na rozdíl od zrnek
č. 7–10 dále nenastává u zrnek č. 1–6 případ, kdy by mohl nerozptylující se elektron
dopadnout na povrch téhož zrnka více než dvakrát.
Jak pro 1,5 pg zrnka ukazuje obrázek 4.29, výtěžek rozptýlených elektronů nejprve
klesá dle schopnosti jednotlivých zrnek znovu zachytávat elektrony. Nejvíce, asi o 15 %,
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Obr. 4.29 – Výtěžek rozptýlených elektronů v závislosti na primární energii.
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Obr. 4.30 – Výtěžek sekundárních elektronů
v závislosti na primární energii.

u zrnek č. 8 a 9. Zhruba od 1 keV, kdy přibývá elektronů, které mohou procházet poblíž
hran (viz též obrázek 4.21), se křivky blíží podle typu zrnka buď ke křivce zrnka tvaru
krychle anebo čtyřstěnu. Křivky výtěžků zrnek č. 8 a 9 mají v této oblasti netriviální
průběh.
Na obrázku 4.30 jsou vykresleny výtěžky sekundární elektronů týchž zrnek. Pro nižší
energie výtěžek klesá oproti konvexním zrnkům. Nejméně (a stejně) u zrnek č. 2, 3 a 5,
nejvíce (o necelých 20 %) u zrnek č. 8 a 9. Jak ilustruje obrázek 4.31, bez záchytu sekundárních elektronů na stěnách zrnka (tedy u hodně záporně nabitých zrnek7 ) by tomu
bylo naopak. Protože sekundární elektrony mohou být generovány jen těsně pod povrchem, odráží mimo jiné výtěžek sekundárních elektronů bez záchytu i relativní množství
opakovaných průchodů povrchem zrnka.
U dvojic zrnek č. 1 a 2 až č. 7 a 8 klesá vždy výtěžek sekundárních elektronů více
druhému ze zrnek. Hodnota primární energie odpovídající maximu výtěžku se s tvarem
zrnek mění nanejvýš nepatrně. Pro primární energii vyšší než 3 keV výtěžky všech zrnek
nabývají přibližně stejných hodnot.
Průběh koeficientu nabíjení znázorňuje graf 4.32. Na nízkých primárních energiích
se promítnou více změny ve výtěžku sekundárních elektronů, neboť tomu je koeficient
přímo úměrný. Nárůst koeficientu na vyšších primárních energiích je pak v režii výtěžku
rozptýlených elektronů. Různé hodnoty koeficientu nabíjení v maximu odpovídají různým
rovnovážným potenciálům. Jak je vidět, nabývá tento nejvyšších hodnot pro konvexní
zrnka. Protože však málokdy bývají k dispozici vzorky různých tvarů zrnek stejného
původu, a když už, není snadné dostatečně přesně určit jejich kapacitu (a tedy rovnovážný
potenciál), je vhodnější porovnávat průběh koeficientů nabíjení vztažených na stejnou
hodnotu v jejich maximu (obvykle tu náležící konvexním zrnkům).
7

Jiným příkladem povrchu, odkud uniká většina sekundárních elektronů, jsou vzorky
v elektronové rastrovací mikroskopii, kde jsou sekundární elektrony vytahovány elektrickým polem detektoru. Hrany se jeví jasnější nejen tím, že na nich vzniká více sekundárních elektronů, ale i díky sekundárním elektronům generovaným již jednou rozptýlenými
elektrony rastrovacího svazku, pokud tvar povrchu jejich návrat umožňuje.
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Obr. 4.31 – Výtěžek sekundárních elektronů bez
záchytu v závislosti na primární energii.
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Obr. 4.32 – Koeficient nabíjení jako funkce energie dopadajících elektronů.
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Obr. 4.33 – Normovaný koeficient nabíjení jako
funkce energie dopadajících elektronů.

Obr. 4.34 – Detail povrchu ortopyroxenového zrnka poprášeného platinou.

Obrázek 4.33 ukazuje křivky z obrázku 4.32 překreslené dle navrhované úpravy.
Abych vyloučila vliv velikosti zrnek, součinitel jsem u každého tvaru volila tak, aby sobě
odpovídaly koeficienty nabíjení v maximu masivních zrn. U některých 1 µm zrnek se proto
mohou hodnoty v maximu trochu lišit. Lokální minimum nekonvexních zrnek je mělčí.
Nejvýrazněji se liší průběh koeficientů zrnek č. 8 a 9, u kterých je v tomto zobrazení
znatelné mírné posunutí maxima k vyšším energiím. Následný pád je oproti ostatním
zrnkům pozvolnější, objevuje se i drobné vedlejší maximum. Naopak u zrnka č. 10, které
má rovněž pravoúhle členěný povrch, obdobné jevy nenastávají.
Zrnka č. 8 a 9 nejsou jediná schodovitá zrnka, která jsem studovala. Získaná data lze
shrnout tak, že při počtu 2–5 pravoúhlých schodů na stěnu na jejich množství příliš nezávisí. Hodnoty nenormovaného koeficientu nabíjení v maximu se navzájem liší jen nepatrně.
To lze interpretovat tak, že schodovitost povrchu je důležitý faktor ovlivňující jeho emisní
vlastnosti, a to (pro daný úhel prohlubní) jednoznačně. Schodovitá členitost povrchu je
přitom běžná u minerálních zrnek, jak si lze všimnout například na obrázku 4.34.
Rozborem jednotlivých míst povrchu z hlediska četnosti průchodu jednotlivých elektronů se zabývají obrázky 4.35–4.38. Zobrazena je 1/8 „stěnyÿ rozprostřená do roviny.
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Obr. 4.35 – Lokální relativní četnost dopadu rozptýlených elektronů na povrchu zrnka č. 9 z náhražky
měsíčního prachu vážícím 1,5 pg (D = 1 µm). Levému dolnímu rohu map odpovídá střed stěny, pravému
hornímu vrchol.
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Obr. 4.36 – Lokální relativní četnost úniku rozptýlených elektronů na povrchu zrnka č. 9 z náhražky
měsíčního prachu vážícím 1,5 pg (D = 1 µm).
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Obr. 4.37 – Na lokální relativní četnost dopadajících elektronů (na obrázku 4.35 vpravo) vztažená lokální
relativní četnost dopadu rozptýlených elektronů na povrchu zrnka č. 9 z náhražky měsíčního prachu vážícím
1,5 pg (D = 1 µm).
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Obr. 4.38 – Lokální relativní četnost všech průchodů trasovaných elektronů povrchem zrnka č. 9 z náhražky
měsíčního prachu vážícím 1,5 pg (D = 1 µm). (Oproti předchozím obrázkům je škála dvojnásobná.)
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První dva obrázky jsou obdobou obrázků 4.21 a 4.22 pro zrnka tvaru krychle. Ani u schodovitého zrnka se obě četnosti příliš neliší, nicméně rozdíl je výraznější než u krychlového
zrnka. Jak je vidět na obrázku 4.35 vpravo (neboť η = 1), elektrony nedopadají na zrnko
rovnoměrně po celém povrchu, jelikož výčnělky si navzájem stíní. Do středu prohlubní se
tak dostane dvakrát méně elektronů.
Obrázek 4.35 pak ukazuje lokální četnost dopadu rozptýlených elektronů vztažených
na lokální četnost dopadu všech elektronů. Ve středech prohlubní klesá u 1 keV elektronů
její hodnota na polovinu. 3 keV elektrony jsou nejčastěji rozptylovány, pokud dopadly na
nejužší vnější hranu. Se vzrůstající energií pak postupně unikají elektrony všechny.
Poslední obrázek pak znázorňuje četnost všech průletů trasovaných elektronů povrchem. Nejvíce elektronů prochází povrchem nejdříve poblíž vnějších hran a vrcholů.
S rostoucí energií procházejí elektrony povrchem zcela rovnoměrně, i když ne vždy hned
unikají (viz obrázek 4.36). Vícenásobně procházející elektrony generují tím víc sekundárních elektronů, čím menší energii mají. Zároveň však jsou tím méně schopny vícekrát
procházet povrchem. Z předchozích grafů vím, že nejpříznivější situace nastává pro 3 keV
elektrony. Stojí za pozornost, že tyto elektrony se k povrchu nevrací v oblasti středu prohlubní, ale prokazatelně (s přihlédnutím na přibližnost modelu) se pohybují se zejména
výčnělky zrnka.

4.5.

Shluky zrnek

Uplatnění modelu stejným způsobem, jako tomu bylo v minulé kapitole, tedy skládáním
více konvexních zrnek, je i studium shluků neprolínajících se zrnek. Přesněji se vrátím
ke kulovým zrnkům z křemenného skla a zaměřím se na malé shluky stejně velikých
zrnek. To znamená, že neporovnávám jako jindy tvary stejné hmoty, což by tentokrát
poněkud ztrácelo na významu. Počet zrn v modelovaných shlucích je po řadě 1, 2, 3,
4, a 6 zrnek. Zrna se pokud možno dotýkají a středy větších shluků leží ve vrcholech
pravidelného osmistěnu, čtyřstěnu anebo rovnostranného trojúhelníka. V přírodě se zrnka
spojují v rozmanité shluky, proto pro porovnání uvádím i druhý extrém – řetízky ze 3 a
4 zrnek.
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Obr. 4.39 – Výtěžek rozptýlených elektronů v závislosti na primární energii.
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Obr. 4.40 – Výtěžek sekundárních elektronů
v závislosti na primární energii.
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Obr. 4.41 – Koeficient nabíjení jako funkce energie dopadajících elektronů.
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Obr. 4.42 – Normovaný koeficient nabíjení jako
funkce energie dopadajících elektronů.

Na obrázcích 4.39 a 4.40 porovnávám výtěžky rozptýlených a sekundárních elektronů
z těchto shluků. Stejně jako u hrbatých zrnek klesají oba výtěžky s členitostí povrchu
vzniklého shluku. Výtěžek rozptýlených elektronů se ze zvětšující velikostí shluku blíží
k jedničce na vyšších primárních energiích. U řetízků zrnek je tato změna výrazně menší.
Jak je vidět na obrázku 4.41, koeficient nabíjení klesá u shluků až do druhého nárůstu
křivky. Ten nastává později pro těžší shluky. S počtem zrnek ve shluku tedy v širokém
rozsahu energií dopadajících elektronů klesá jeho rovnovážný potenciál za jinak stejných podmínek. Poměr koeficientu nabíjení dvojice zrnek a jediného zrnka v maximu je
0,95. Ten by pro Maxwellovo rozdělení (viz vztah (2.31)) odpovídal poměru rovnovážných potenciálů při dopadu monoenergetických elektronů 0,97 a pro Draineho-Salpetrovo
rozdělení (viz vztah (2.32)) 0,95.
Průběh koeficientu nabíjení vztaženého k hodnotě koeficient nabíjení osamoceného
zrnka v maximu je vynesen v grafu 4.42. Do 5 keV se jednotlivé křivky neliší. Pro vyšší
energie zůstává zachován odstup křivek daný počtem zrnek ve shluku. Nárůst koeficientu
u řetízku více zrnek je blízký nárůstu dvojice zrnek.
Experimentálním studiem nabíjení shluků skleněných zrnek se dříve zabývali Pavlů
a kol. [2002]. U stejně mohutných shluků pozorovali různý nárůst rovnovážného potenciálu, který přisoudili odlišnému uspořádání zrnek v shlucích. Nepřesnost určení hodnoty
rovnovážného potenciálu v maximu daná rozptylem hmot jednotlivých zrnek nedovoluje
rozhodnout, zda dochází k jeho poklesu s mohutností shluku (konzultováno).

47

5.

Mìøení rovnová¾ných
potenciálù

V předchozí kapitole jsem se zabývala předpovědmi modelu sekundární emise z prachových zrnek. Aby bylo možné pokládat je za vypovídající, potřebuji potvrdit alespoň nejjednodušší z nich experimentálně. Nabízí se studovat rovnovážný potenciál izolovaného
zrnka vystavenému monoenergetického svazku elektronů (pro stručnost budu dále psát
jen rovnovážný potenciál).
Uspořádání pokusu by mělo zajistit dobře definované podmínky (např. nepřítomnost
dalších nabíjecích částic včetně elektronů jiné energie, čistotu povrchu zrnek, atd.), které
umožňují získání hodnot vhodných pro porovnání s modelem a jejich reprodukovatelnost.
Z charakteru zjišťovaných údajů zas plyne požadavek na dlouhodobé zachycení jediného
zrnka a snadné stanovení jeho měrného náboje nebo potenciálu.
Přednostně chci zkoumat zrnka kulová, u nichž nezáleží rovnovážný potenciál na tom,
zda a jak zrnko ve svazku rotuje. Tvar, složení a případně hrubost povrchu získaných
vzorků prachových zrnek je dobré nějak ověřit.
V této kapitole se věnuji popisu použité aparatury a metodiky měření, poté zmiňuji
způsoby, kterými se zrnko a aparatura přeci jen ovlivňují a které je třeba zohlednit.
Nakonec krátce popíši zrnka, která jsem si pro ověření modelu vybrala. Následuje přehled
naměřených rovnovážných potenciálů a hmot zrnek.
5.1.

Experimentální uspoøádání

Experiment sloužící ke studiu nabíjení prachových zrnek vybavený zejména aktivním
systém elektrické stabilizace amplitudy kmitů zrna zachyceného v pasti s kvadrupólovým
polem původně postavil I. Čermák v Max-Planck-Institut für Kernphysik v Heidelbergu
v roce 1994 [Čermák, 1994, Čermák a kol., 1995]. Po provedení několika základních měření
na skleněných zrnech byla již funkční aparatura přemístěna na naší katedru, kde je nadále
rozvíjena [Žilavý a kol., 1998, Čermák a kol., 2004, Pavlů a kol., 2004, Pavlů a kol., 2009].
Princip experimentu, který se od původního nijak neliší, je patrný z obrázku 5.1.
Elektrody pasti kopírují přesné hyperboloidy. Vnitřní poloměr prstencové elektrody
je 10 mm, vnější 20 mm. Celá past je uchycena ve vnějším stínícím válci o velikosti 5 cm
s několika nezbytnými otvory. Mezi elektrodami pasti zbývá průhled cca 3 mm. Povrch
nerezových elektrod je pokryt černým chromem, aby odrážel co nejméně červeného světla.
V prstencové elektrodě jsou zabudovány tři přídavné tlumící elektrody se skrytými keramickými distančními trubičkami. V prstenci se mimo to nachází  0,4 sr průhled překrytý
drátěnou mřížkou s oky cca 0,5 mm. Půlmilimetrový otvor uprostřed horní čepičky vede
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Obr. 5.1 – Schéma aparatury.

k zásobníku prachových zrnek. I s výše zmíněnými odchylkami od ideálního kvadrupólu
frekvence kmitů zrn v pasti prakticky nezávisí na jejich amplitudě i při rozkmitu zrna
rovnému několika milimetrům.
Napájení kvadrupólu v rozsahu napětí Vef = 100–1000 V a frekvencí fAC = 0,1–
10 kHz je zajištěno vysokonapěťovým elektronkovým zesilovačem (QPS)8 . Ten jednak
stokrát zesiluje (a pro prostřední elektrodu invertuje) harmonický signál z počítačem
řízeného generátoru, jednak dovoluje přidat na každou z elektrod stejnosměrné napětí
až 100 V. Napětí mezi horní a dolní elektrodou slouží k vyrovnání působení gravitační
síly u méně nabitých zrn. Pak je zrnko, nevyskytuje-li se poblíž nějaká nabitá oblast,
udržováno ve středu pasti, kam míří i nabíjecí svazky. Stejnosměrné napětí přivedené
na prstencovou elektrodu mimo jiné zužuje oblast měrných nábojů zrnek, jejichž pohyb
v pasti je stabilní.
Pro měrný náboj zachyceného zrna přibližně platí [Čermák, 1994]:
Q
fz fAC
1
1
p
p
= π 2 r02 


,
m
100  VAC
1 + (fAC /f0 )2
1 + 1,78  (fz /fAC )2

(5.1)

kde r0 je vnitřní poloměr pasti, fz frekvence kmitů zrna ve svislém směru9 , VAC efektivní hodnota generovaného napětí a f0 ( 40 kHz) mezní frekvence vysokonapěťového
zesilovače. Platí-li navíc fAC /fz  10, je přesnost určení měrného náboje lepší než 1 %.
8

Nově je k dispozici i tranzistorový zesilovač s lepšími šumovými a frekvenčními charakteristikami zajišťující napětí 20–250 V a pracující do desetinásobně vyšších frekvencí.
9
Z geometrie pasti plyne, že frekvence kmitů zrna ve vodorovném směru je oproti fz
poloviční.
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Střed pasti je rovnoměrně osvětlen 2 mm paprskem z laserové diody (650 nm, 15 mW).
Část světla rozptýleného zachyceným zrnem je zobrazena do CCD kamery. Dění uvnitř
pasti je tak možné sledovat na televizní obrazovce; záznam je taktéž vysílán do lokální
počítačové sítě. Obraz poskytuje základní informaci o počtu právě zachycených zrnek,
skutečném rozkmitu zrnka a mnohdy umožňuje rozhodnout i to, zda vůbec nějaké zrnko
lapené je. Spíš jako zajímavost bych zmínila, že z počtu zákmitů způsobených vysokofrekvenčním polem podél dráhy zrnka lze odhadnout jeho frekvenci. K přesnějšímu určení
frekvence zrna je však třeba rychlejší detekce.
Další část rozptýleného světla proto prochází skrze prstencovou elektrodu soustavou
dvou čoček na obrazový zesilovač (Hamamatsu, typ V2697-05). Aby se využila rovnoměrněji celá plocha zesilovače, není obraz zrna zaostřen. Po zesílení cca 104  se pohyb zrna
snímá PIN-diodou (SiTek , typ 405-0330). Dvě dvojice elektrických signálů, které v sobě
nesou informaci o poloze zrnka a intenzitě zobrazeného světla pro dva kolmé směry, jsou
dále zesíleny a zpracovány do vhodnější podoby. Podíl rozdílu a součtu ve dvojici signálů
je úměrný výchylce zrna v daném směru. Při dekódování signálu se využívá naladění úzkopásmových zesilovačů na modulační frekvenci (10 kHz) při současné modulaci intenzity
laserového paprsku (mezi 10 a 90 %). Tím se významně sníží šum pocházející z PIN-diody,
ale zároveň i přibližně dvakrát klesne střední výkon laseru osvětlující zrnko.
Získané signály (poloha v osách x a z a celková intenzita rozptýleného světla) dále
procházejí laditelnou dolní propustí, aby získaly fázové zpoždění a aby se odfiltrovaly
složky pohybu zrna, které odpovídají sledování kvadrupólového napětí zrnem. Výsledná
amplituda polohových signálů je v jednotlivých směrech nastavena pomocí zesilovače
s proměnným zesílením. Tlumící signály pro svislý směr se přičítají k napětí kompenzující
gravitaci, zatímco pro směry vodorovné slouží v prstenci vestavěné pomocné elektrody.
Obvykle se na nenulovou amplitudu stabilizuje pouze z-ový signál, který lze dále
filtrovat úzkopásmovou propustí. Jeho frekvence je měřena čítačem a řídícím programem
průběžně ukládána na pevný disk spolu s poznámkami a údaji o napětí a frekvenci pasti.
Uložená data umožňují kdykoliv později obnovit časový vývoj měrného náboje zrnka a
dále jej zpracovávat. Řídící program zobrazuje okamžitý měrný náboj zrna (určený dle
rovnice (5.1), kde f0 = 1) a se zvolenou časovou konstantou rovněž předpovídá současnou
hodnotu Q/m a její derivaci. Tento odhad poskytuje cennou informaci ve chvíli, kdy se
ztratí signál o frekvenci zrnka (ať už proto, že zrnko získá příliš malou anebo příliš velkou
amplitudu kmitů).
Součástí řídícího programu je i modul, který z měrného nabíjecího proudu dopočítává
a aktivně nastavuje frekvenci pasti tak, aby byl zhruba zachovám požadovaný poměr
fz /fAC . Modul se zároveň stará o to, aby frekvence zrnka nenabývala hodnot blízkých
násobkům 50 Hz. Těm je žádoucí se vyhnout, protože dochází k rezonanci frekvence zrnka
s neideálně vyhlazeným napájením operačních zesilovačů. Jindy může být výhodný režim,
kdy je frekvence zrna udržována přibližně konstantní a není tedy nutné měnit nastavení
filtrů a tlumících obvodů.
Jako zdroje nabíjecích částic slouží elektronové (Kimball Physics) a iontové (Colutron) dělo (EG, IG), které poskytují monoenergetické svazky s pološířkou 1 eV. Jejich
energii lze nastavit v rozsahu od desítek elektronvoltů do 12,5 keV (iontové do 10 keV).
(Pro energie nižší než asi 150 eV však už je neurčitost energie svazků větší.) Svazky vycházející z děl jsou zaostřeny do středu pasti (velikost stopy je zhruba 2 mm). Aby se
zabránilo jejich vychylování a vzniku sekundárních částic na elektrodách, přerušují se
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mimo blízké okolí průchodu napájecího napětí nulou. Synchronně se vzorkováním svazků
jsou uzemněny i elektrody pasti po dobu zhruba 1,5 delší.
Proud svazků je detekován Faradayovými válci (FC) a pomocí zpětné vazby se udržuje
měřená hodnota konstantní. Bezmřížkový Faradayův válec se zkoseným kolektorem [Thomas a kol., 2005] výrazně omezuje proud elektronů zpětně odražených do pasti. Střední
proud elektronového svazku je s rostoucí energií elektronů možné regulovat až do cca
10 µA, iontový pak do cca 100 nA. Iontové dělo se většinou plní argonem nebo héliem,
je však možné volit i jiné pracovní plyny anebo páry ohřívaných látek. Čistota svazku je
zaručena průchodem přes E  B filtr.
Aby se zamezilo vlivu výkyvů v rozvodné síti, je veškerá elektronika pasti napájena
z odděleného UPS zdroje a komunikace přístrojů s počítačem je zprostředkována sběrnicí
GPIB, která je opticky oddělena.
Experiment probíhá v UHV komoře se standardním pracovním tlakem v řádu 10−7 Pa,
kterému odpovídá hustota částic10 rovná 7  107 cm−3 . Aby se nepoškodily čočky, smí se
hlavní komora vypékat pouze na 80 ◦ C11 . Hlavní složku zbytkové atmosféry tudíž tvoří
voda a vodík. Frekvence dopadu molekul zbytkové atmosféry je zhruba 1  104 µm2 s. Adsorbce jedné monovrstvy trvá asi třicet minut.
Během měření se může stát, že nelze zrnko zatlumit elektricky. Pohybovou energii
zrnka je však možné snížit i zvýšením tlaku v komoře inertním plynem až na  10−3 Pa.
Promývání komory přispívá zároveň k čerpání nežádoucích složek. Aby zhoršení pracovního tlaku netrvalo déle, než je nutné, zajišťuje čerpání hlavní komory turbomolekulární
vývěva o čerpací rychlosti 300 l/s. Další vývěvy slouží k jejímu předčerpání a/nebo čerpají prostor iontového děla. Doplňkově je hlavní komora čerpána též iontovou sorpční
vývěvou. Komora s iontovým dělem a vývěvy mohou být od komory hlavní odděleny
deskovými ventily. Zásobník inertního plynu spojuje s komorou ventil safírový.
K měření nízkých tlaků je hlavní komora vybavena především ionizačním vakuometrem, který však produkuje příliš světla na to, než aby mohl být používán současně s obrazovým zesilovačem. Pro obor vyšších tlaků je komora vybavena termočlánkem. Složení
zbytkové atmosféry lze ověřit kvadrupólovým hmotnostním spektrometrem (Pfeiffer ).
To je důležité s ohledem na možný růst uhlovodíkových vrstev na povrchu zrna indukovaný dopadajícím svazkem. Vakuové měrky se nachází dále mezi vývěvami a v komoře
iontového děla.
5.2.

Vliv aparatury

Ačkoliv je během měření vždy snahou zajistit co nejlepší a dobře definované podmínky,
je důležité si uvědomit, že zrnko a aparatura se navzájem ovlivňují. V této části zmíním
nejdůležitější efekty související s přítomností nabitého prachového zrna v pasti. Nejprve
však ještě shrnu podmínky určující, která zrna a jevy lze v naší aparatuře studovat.
Především princip detekce pohybu zrna vylučuje současné stanovení frekvence kmitů
dvou a více různých zrn. Dynamický rozsah měřených frekvencí je zhruba 20–600 Hz, což
10

Ve slunečním větru se ve vzdálenosti 1 AU od Slunce nachází v krychlovém centimetru
jednotky částic.
11
Zásobník se zrnky je vybaven zpětnovazební vypékací jednotkou, která je schopná
prohřát zrnka až na  500 ◦ C.
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odpovídá (viz vztah (5.1)) měrným nábojům cca 2 mC/kg–60 C/kg (nově až 600 C/kg)12 .
Málo nabitým zrnům již nestačí kompenzace gravitace, vysoké frekvence limituje přenosové pásmo dekodéru polohového signálu.
U zrn nabitých několika málo elementárními náboji může být překážkou v jejich setrvání v pasti i statistický charakter studovaného procesu, neboť frekvence zrna kolísá mezi
od sebe příliš vzdálenými úrovněmi. Rovněž je možné dopadajícím svazkem kompenzovat
řádově větší autoemisní proud, než jakým lze nechat zrno samovolně vybíjet. Mezi jevy,
které mohou dlouhodobé udržení zrnka zmařit, patří i jeho fragmentace nebo zachycení
jiného zrnka způsobené skutečností, že tisíce zrnek ulpívá na elektrodách během první
fáze měření, kdy jsou zrnka mechanicky uvolňována ze zásobníku a propadávají pastí.
Pouze zrna, která se podaří dostatečně nabít poblíž středu pasti, v ní mohou uvíznout.
Ostatní zrna končí zejména na spodní čepičce kvadrupólu. Odtud mohou být s nenulovou
pravděpodobností elektrostaticky uvolněna v okamžiku, kdy pastí prochází některý se
svazků, a druhotně zachycena.
Další významné omezení vychází ze způsobu detekce zrna. Jelikož má foton červeného
světla energii 2 eV, snížit vlnovou délku světla by kvůli vyvolání fotoemise z některých
druhů zrn nebylo vhodné. Aby tedy zrno rozptylovalo dostatečné množství světla, musí
být veliké alespoň srovnatelně s vlnovou délkou laseru. Přesný vztah pro sférická zrna
odvodil z Maxwellových rovnic G. Mie [Mie, 1908]. Stejně veliká zrna rozptylují tím
méně světla, čím větší má materiál imaginární složku indexu lomu. Čím tmavší se zrno
jeví, tím pomalejší je pohyb, který lze ještě rozeznat v šumu detektoru.
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Obr. 5.2 – Spektrální emisivita kulových zrnek
různých velikostí ze sklovitého uhlíku (čerchované linky) a křemenného skla (plné linky).
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Obr. 5.3 – Emisivita uhlíkových a skleněných zrnek z obrázku 5.2 v závislosti na jejich teplotě.

Průběh spektrální emisivity vypočtený pomocí programu mieplot [Laven, 2008, Laven, 2009] znázorňuje pro různě velká zrnka z křemenného skla (složky indexu lomu
viz [Palik, 1998]) a sklovitého uhlíku (složky indexu lomu viz [Williams a Arakawa, 1972,
Jager a kol., 1998] obrázek 5.2. Zatímco spektrální emisivita jednotlivých uhlíkových zrn
roste s klesající vlnovou délkou, u skla je v souladu z jeho průsvitností výrazný propad na vlnových délkách 175 nm–3,5 µm. Jak je vidět na obrázku 5.3, celková emisivita
uhlíkových zrnek roste s jejich teplotou, zatímco u skleněných klesá, neboť v uvažova12

Dynamický rozsah pasti je důležitý při nabíjení různě velkých zrnek na tentýž potenciál, kdy měrný náboj zrnka klesá s druhou mocninou jeho velikosti.
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a kol. [2010a] (doplněno).

0

2

4

6

8

10

Intenzita předaná částicovým svazkem [mW/mm2 ]

Obr. 5.5 – Teplota skleněných a uhlíkových zrnek z obrázku 5.2 zahřívaných částicovým svazkem na 300 K pozadí.

ném rozsahu teplot by černé těleso zářilo na vlnových délkách kratších než 175 nm pouze
zanedbatelně.
Z termodynamické rovnováhy pohlceného a emitovaného záření na každé vlnové délce
vyplývá, že zrna s nízkou emisivitou nemohou vyzářit snadno dodaný výkon na teplotě
blízké teplotě pokojové. Mikronová zrnka z materiálů, které nejsou pro červené světlo
průhledná, se tak nejen hůře detekují ale i nemálo pohlceným výkonem zahřívají, neboť
v tak nízkém tlaku je jediný způsob, jakým zrnko odevzdává teplo svému okolí, záření. Jak
se budou zahřívat různě velká uhlíková zrnka v závislosti na výkonu dodaného laserem,
ukazuje obrázek 5.4. Výkonová hustota našeho laseru se ztrácí při průchodu okénkem
komory, kvůli divergenci svazku a díky 10 kHz modulaci. Ve středu pasti dosahuje asi
1,7–2 mW/mm2 . Zrnka ze sklovitého uhlíku13 odolávají i teplotám 3000 ◦ C, takže se odhadovaným zahřátím nepoškodí. Nicméně výsledná teplota může ovlivnit difuzi iontů
implantovaných do zrnka [Beránek a kol., 2010a].
Druhou možností jak dodat zrnkům energii, jsou svazky částic, které pak samozřejmě více zahřívají právě zrna skleněná. Rovnovážnou teplotu zrnek v závislosti na
intenzitě odevzdané svazkem částic zrnku ilustruje obrázek 5.5. Rovnovážné potenciály prachových zrnek jsou zpravidla měřeny svazkem elektronů o proudové hustotě do
3–30 nA/mm2 . Předpokládám-li, že elektrony odevzdávají zrnku kolem 50 % své energie (podle obrázku 4.7 by to mohlo být u velkých zrn asi 80 %), pak výkonová hustota
odevzdaná 10 keV svazkem bude zhruba 15–150 µW/mm2 . Jak je patrné z obrázku 5.5,
lze zahřívaní zrnka 3 nA/mm2 svazkem s jistotou zanedbat, kdežto 30 nA/mm2 svazek
zahřeje 1 µm zrnko o  70 K.
Naše elektronové dělo je schopné poskytnout mnohem větší proudy, až  3 uA/mm2 ,
kdy by pak 10 keV svazek odevzdával zrnku výkonovou hustotu  15 mW/mm2 . Takový
svazek už by byl schopný zrnko zahřát na teploty nad rámec provedeného výpočtu, neboť
mi nejsou známy hodnoty optických konstant skla pro vysoké teploty. Nicméně křemenné
sklo se mění v taveninu okolo 1610 ◦ C a tavenina skla již rozhodně průhledná není. Čím
vyšší je teplota zrnka, tím větší je jeho tlak nasycených par, tím rychleji se vypařuje.
13

Viz vlastnosti na stránkách výrobce http://www.htw-germany.com.
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Uvolněné molekuly odebírají zrnku 6 eV každá14 . Vypařením jedné monovrstvy by se
uvolnilo ne víc než  1 mJ/mm2 .
Elektronového svazku se mi skutečně podařilo úspěšně využít k tepelnému obrábění
jinak monodisperzních zrn z křemenného skla (viz kapitola 5.4). Například ozařováním
750 nm zrnka 10 keV svazkem o proudové hustotě  1 µA/mm2 jsem dosáhla vypařovací
rychlosti  4 monovrstvy za sekundu. (Při vyšších vypařovacích rychlostech je již značně
obtížné dostatečně rychle měnit nastavení pasti tak, aby v ní zůstávalo zrnko zachyceno.) Vypařovací rychlost  4 monovrstvy za sekundu odpovídá tlaku nasycených par
 2  10−3 Pa. Pokud je, jak naznačují i výsledky [Fujita a kol., 2006 konzultovano], ztráta
hmoty zrnka způsobena hlavně jeho teplotou a ne interakcí svazku s povrchovými atomy,
pak teplota by tohoto zrnka byla velmi zhruba 1500 ◦ C [Groszkowski, 1981] (odhadováno
z údajů pro křemen a křemík).
Průřez zrna je zpravidla o 6 řádů menší než průřez nabíjecích svazků. Drtivá většina
nabíjecích částic proto na zrno nedopadá a je třeba zajistit, aby se nestala druhotně
zdrojem nabitých částic jiné energie a/nebo druhu, které by na zrno dopadnout mohly.
Těmi jsou hlavně částice vzniklé ionizací zbytkové atmosféry a pro kladně nabité zrno i
sekundární elektrony generované na stěnách pasti.
Jak jsem již zmínila, rozptylu elektronů z kolektoru směrem k elektrodám pasti brání
specifická konstrukce Faradayova válce. Na elektrody však směřují i částice vychýlené
v poli zrna. Je-li v naší pasti svazek rozptýlen pod úhlem větším než  25 ◦ , vznikají
sekundární elektrony v oblastech zorného úhlu zrna. To dle vztahu (2.23) nastane tehdy,
když je potenciál zrna alespoň třetinový vůči urychlujícímu napětí svazku. Na tak vysoké
potenciály se zrna elektrony zpravidla nenabíjejí. Ionty zase mají o řád nižší výtěžek
sekundární emise a tak se proud sekundárních elektronů z elektrod stává významným ve
chvíli, kdy již na zrno žádné nebo téměř žádné ionty nedopadají.
Částice vzniklé ionizací zbytkové atmosféry v pasti bez napětí mají energii kolem
10 meV. Proto jsou kladně nabitým zrnem důsledně odpuzovány (kladné) ionty, kdežto
elektrony přitahovány. U záporně nabitého zrna je tomu opačně. Vliv dopadajících iontů
je ovšem komplikovanější. Urychleny na povrchový potenciál zrna, který dosahuje hodnot až stovky ba i tisíce voltů, mohou zrno odprašovat a/nebo být zabudovány do jeho
povrchových vrstev.
Za jednotku času jsou v prostoru svazku ionizovány částice o hustotě:
σI
I0
n0 2 ,
(5.2)
e πd
kde I0 je proud svazku, d jeho pološířka, n0 hustota částic zbytkové atmosféry a σI
ionizační průřez. Zanedbám-li vliv zrna na svazek, lze proud ionizovaných částic tekoucí
na zrno o poloměru R odhadnout jako:
Z ∞
s(R, φ, EBG )
IBG =
ne4πx2 (1 cos(α))dx
,
(5.3)
4πx2
R
n=

kde první člen vyjadřuje proud částic ionizovaných na kulové slupce ve vzdálenosti x od
středu zrna a druhý zorný úhel nabitého zrna z této slupky pro částice o energii EBG .
14

Skupenské teplo sublimace jsem určila z Clausiovy-Clapeyronovy rovnice a teplotní
závislosti tlaku nasycených par křemene [Groszkowski, 1981]. Jde tedy o horní odhad
hodnoty.
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p
Platí cos(α) = 0 pro slupky uvnitř svazku a cos(α) = (1 (d/x)2 ) u slupek svazek
přesahující. Příspěvek slupek vně svazku tedy rychle klesá. Přímým výpočtem pak
Z ∞
Z ∞
.
(1 cos(α))dx =
(1 cos(α))dx = dπ/2 .
(5.4).
R

0

Dosazením (5.4) a (5.2) do (5.3) získám:
σI
.
IBG = I0 n0 s(R, φ, EBG ) .
2d
A srovnání s (2.27) vede na:
σI πd s(R, φ, EBG )
.
IBG = In0
.
2 s(R, φ, E0 )

(5.5)

(5.6)

Zajímá mne, pro jaké tlaky bude u kladného zrnko nabíjeného 2 mm svazkem elektronů poměr proudů IBG /I menší než 10−3 . Ionizační průřez malých molekul jako je voda,
kyslík a uhlovodíky15 je největší pro elektrony o energii 50–300 eV, a to (1–10)  10−16 cm2 .
Zrna nabíjená elektrony majících stovky elektronvoltů dosahují potenciálů do 100 V. Poměr účinných průřezů zrnka pro dopad elektronů pozadí a svazku lze odhadnout na 104
(viz definice (2.21)). Tím se dostávám k podmínce n0  109 cm−3 , což by odpovídalo
tlaku o 2 řády horšímu než v naší aparatuře obvykle je.
Zrno může být v některých případech nabito i na vyšší povrchové potenciály. Úměrně
potřebné energii elektronů klesá však jejich ionizační průřez. Tím zůstává platnost dřívějších odhadů zachována a pozaďový proud ionizovaný svazkem lze při měření kladných
rovnovážných potenciálů zanedbat.
U zrnek nabitých na vysoké kladné povrchové potenciály dochází vlivem vysoké intenzity elektrického pole na jejich povrchu k tunelové ionizaci dopadajících částic zbytkové
atmosféry. Tento proud roste s polem na povrchu zrnek exponenciálně a dá se zpravidla zanedbat pro intenzity pole menší než 1 kV/µm [Jeřáb a kol., 2010]. Vlivem vysoké
intenzity elektrického pole na povrchu zrnek dochází rovněž k částečné ionizaci molekul desorpovaných z povrchu. Jejich množství závisí mimo jiné na teplotě zkoumaného
zrnka [Beránek a kol., 2010a].
V neposlední řadě je třeba zmínit problematiku určení a stability proudové hustoty
svazku, a to zejména při dynamických měření, kdy se výrazně mění parametry pasti.
Dopadá-li svazek na zrnko, dopadá i na kolektor Faradayova válce. Opačná implikace
platit nemusí a je proto nutné ověřit jinak, že se zrnko ve svazku nachází. Především by
se mělo zrnko, nedochází-li ke změně polarity jeho náboje, nabíjet z různých počátečních
podmínek na tutéž rovnovážnou hodnotu. Další možností je porovnat proud s jiným, již
zaměřeným, svazkem.
Až na výtěžek rozptýlených elektronů lze dopočíst nabíjecí proud (a rozeznat od nízkoenergetického pozadí) i z voltampérové charakteristiky vybíjení zrna mající potenciál
alespoň 100 V pomocí vztahu (2.25). Zbývá rozhodnout, zda stabilizační smyčka děla zaručuje konstantní proudovou hustotu i v místě, kde kmitá zrno. Obecně ne, a to do té
míry, že se současným uspořádáním nelze dostatečně spolehlivě určit spektra sekundárních elektronů, i když by to mělo být jinak právě na základě vztahu (2.25) teoreticky
proveditelné.
15

http://www.nist.gov/pml/data/ionization/index.cfm
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Příčinou je zejména řešení přerušování svazku, kdy se kapacitně přivádí vysokonapěťové pulsy, které uzavírají Wehneltův válec. U 30 µs pulsu (fAC  2 kHz) nelze zanedbat
náběžnou hranu pulsu. Aby se zachoval proud stabilizační smyčkou, je třeba zvýšit emisní
proud děla. Tím se ale změní i prostorový profil svazku. Zpoždění vazby pak může u kratších pulsů vést až k tomu, že část nepřerušeného svazku prolétává pastí ve chvíli, kdy již
nejsou elektrody uzemněny.
Střední proudová hustota svazku bude kolísat při dynamických měřeních i tehdy, když
zrno vylétává během své dráhy ze svazku. Důvodem je to, že stabilizována je amplitudu
kmitů polohového signálu, která se liší od amplitudy skutečných kmitů zrnka v závislosti
na jeho osvětlení a na nastavení filtrování polohového signálu.
5.3.

Metodika

Základní typy dynamických měření, které umožňují z časového vývoje měrného náboje
dovodit hmotu zrnek (m) a jejich měrnou kapacitu (Cm ), jsou popsány již v [Čermák,
1994]. U kulových zrnek známé hustoty (%) se tyto veličiny navzájem doplňují:
3
Cm
m2 % = 3ε0 (4π)2 ,

(5.7)

kde ε0 značí permitivitu vakua). K učení rovnovážného potenciálu zrnek a jejich velikosti
mi pak stačí jen jedna z nich. Znám-li obě, mohu ověřit hustotu zrnka.
m = 8,360 pg
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Q [e ]
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282
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Obr. 5.6 – Záznam měrného alias absolutního náboje zrna v čase.

Aparatura umožňuje měřit frekvenci zrnka natolik přesně, že je od sebe možné jasně
odlišit jednotlivé hodnoty měrného náboje odpovídající různému počtu elementárních nábojů zachycených na zrnku, a to pokud je jejich počet menší než 104 a pokud je vybíjecí
proud dostatečně malý (< 1 e − /min). Změny náboje zrnka o několik málo elementárních
nábojů lze docílit kupříkladu krátkým pulsem z podžhaveného elektronového děla. Obrázek 5.6 ukazuje záznam časového vývoje měrného náboje zrnka za takových podmínek.
Frekvence zrnka byla čítána vždy po dobu jedné minuty. Hodnoty ležící mezi jednotlivými úrovněmi poukazují na okamžik, kdy došlo ke změně náboje zrnka. Z absolutního
počtu elementárních nábojů a znalosti náboje jednoho elektronu snadno stanovím hmotu
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zrnka. V tomto případě zrnko vážilo 8,36 pg a protože šlo o zlaté přibližně kulové zrnko,
jeho průměr je  940 nm.
Aby bylo lze zrnka vážit, nesmí být těžší než 400 pg (dosazením Q = e, fz =
= 20 Hz/104 , fAC = 200 Hz a VAC = 1000 V do vztahu (5.1)). Tak těžká jsou 7 µm
skleněná zrnka a 3,4 µm zlatá zrnka. U zvážitelných zrnek taktéž lze, za předpokladu
dobré teplotní stability v laboratoři zajišťující stálost amplitudy napětí přiváděného na
elektrody pasti, udržovat naopak neměnné množství náboje a studovat drobné změny
jejich hmotnosti.
0,0

3,2

400 eV ⇐⇒ 2,44 C/kg

3,0

I /m · 103 [C/kg/s]

Q/m [C/kg]

−0,2
2,8
2,6
2,4
2,2
0,4

−0,4

−0,6
0,6

0,8

1,0

1,2

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

Q/m [C/kg]

t [h]

Obr. 5.7 – Časový průběh ustálení rovnovážného
potenciálu zrna ve svazku 400 eV He+ iontů.

Obr. 5.8 – Voltampérová charakteristika vybíjení zrna ionty.

Je-li zrnko nabito na vyšší potenciál než odpovídá energii svazku, nemohou na něj
ionty (u záporně nabitých zrnek elektrony) dopadat. Zrnko je vybíjeno pozaďovými
proudy danými přítomností svazku v pasti (viz kapitola 5.2). V okamžiku, kdy se energie
svazku vyrovná potenciálu zrna, přibude v bilanci proudů nový člen, což se zřetelně projeví na voltampérové charakteristice vybíjení. Ukázkou takového měření na zlatém zrně
jsou grafy 5.7 a 5.8. Potenciál zlatého přibližně kulového zrnka nabitého na 2,44 C/kg byl
tentokrát 400 V, což odpovídá hmotě zrnka rovné 8,66 pg a průměru 950 nm.
Měrná kapacita zrnek dovoluje převod měrného náboje zrnka na jeho potenciál, ale
nejen to. Nejmenší měrnou kapacitu při dané hustotě, respektive nejmenší kapacitu vztaženou na objem (CV ) mají zrnka kulová. Platí
% = CV /Cm = kC CV◦ /Cm = kC %◦ ,

(5.8)

kde kc je tvarový součinitel (kC  1), CV◦ = 3ε0 /R2 kapacita koule o poloměru R vztažená
na objem, Cm změřená měrná kapacita a zdánlivá hustota %◦ je hustota, kterou by mělo
kulové zrnko stejné hmoty. Například krychle mají tvarový součinitel roven 0,66 [Hwang
a kol., 2010] a pro rotačně symetrické elipsoidy o délce hlavní (a) a vedlejší (b) poloosy
platí [Snow, 1954]:
p
p
p
kC = 3 (b/a) 1 (a/b)2 / arcsin( 1 (a/b)2 )
(a < b) ,
(5.9)
p
p
p
3
2
2
2
kC = (a/b) 1 (b/a) / ln(b/a + 1 (b/a) )
(a > b) .
(5.10)

Na závěr bych chtěla poznamenat, že aparatura zajišťuje daleko širší záběr měření,
než k jakému byla využita v mé práci. Zde zmíním v rychlosti alespoň některé. Vedle
studia tunelové emise či iontové polní emise [Pavlů a kol., 2008] jde třeba o studium
difuze plynů v zrnkách [Beránek a kol., 2010a] či odprašování zrnek včetně usuzování na
proměnu jejich tvaru [Pavlů a kol., 2007].
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5.4.

Charakteristiky prachových zrnek

Proměřit rovnovážný potenciál v závislosti na energii dopadajících elektronů jsem se
rozhodla pro kulová zrnka ze zlata, skelného uhlíku a křemenného skla. Střední atomové
číslo i vodivost těchto vzorků leží v poměrně širokém rozpětí. Krystalický materiál je
zastoupen zrnky napodobujícími měsíční prach (LHT ). Žádná z uvedených zrnek nebyla
vyrobena v naší laboratoři.

křemenné sklo

náhražka měsíční prachu

zlato

odprášené zlato

sklovitý uhlík

odprášený sklovitý uhlík

Obr. 5.9 – Použitá prachová zrnka zobrazená rastrovacím elektronovým mikroskopem.

Tvar náhodně vybrané skupiny zrnek, hrubost jejich povrchu a popřípadě složení
(anebo čistotu) jsem ověřovala elektronovým rastrovacím mikroskopem (REM). Tato
měření byla prováděna mikroskopy SEM6500 (Jeol ) a S4800 (Hitachi ) v Národním institutu pro výzkum materiálů v japonské Cukubě a mikroskopem MIRA (Tescan) na
naší katedře. Vybraná vyobrazení prachových zrnek uvádím na obrázku 5.9. V zrnech
jsem nenašla žádné měřitelné příměsi. U některých typů zrn byla zkoumána též změna
struktury povrchu při odprašování 2 keV svazkem Ar+ iontů. Všechny význačné vlastnosti zkoumaných zrnek jakožto i základní znaky naměřených rovnovážných potenciálů
shrnuje tabulka 5.1.
Zlatá kulová zrnka byla zakoupena od firmy Alfa Aesar ve velikosti 0,8–3 µm. Jak je
vidět, obsahuje zakoupený vzorek i menší zrnka. Struktura povrchu je poněkud členitá,
jako kdyby se zrnko sestávalo z mnoha 100 nm a menších částeček. Tato členitost se během
odprašování zrnka zachovává, ba i trochu zvýrazňuje. Obdobná struktura povrchu byla
pozorována u zrnek narostlých v RF výboji nad substrátovým diskem křemíku [Selwyn
a kol., 1989]. Tato zrnka byla však uvnitř krystalická.
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měsíční
náhražka
Materiál
zlato
skelný uhlík křemenné sklo
Výrobce
Alfa Aesar
HTW
Palas Karlsruhe NASA/USGS
3
Hustota [g/cm ]
19,32
1,54
2,2
2,9
Povrch
hrbolatý
hladký
hladký
drť
Hmotnosti [pg]
0,3–100
0,9–100
1,3  0,15
0,007–27
Velikosti [µm]
0,3–2
1–5
1,04  0,04
0,35–2,6
3
Zdánlivá hustota [g/cm ]
21  1
1,54  0,04
–
0,85–2,6
E1 (φ = 0) [eV]
80–120
70–100
20–30
25–35
Emax [keV]
1,2
0,27
0,35
0,38
φmax [V]
15(18)
3,3–3,7
10,15
7,6
E2 (φ = 0) [keV]
> 10
1,0–1,5
–
–
Tabulka 5.1 – Přehled vlastností zkoumaných prachových zrnek.

Jiným způsobem, jak vyrobit kovová mikronová a submikronová zrnka, je redukce solí
kovů organickými kyselinami [Goia a Matijević, 1998]. Zlatá zrnka lze připravit redukcí
HAuCl4 třeba v glycerolu nebo v kyselině askorbové. Koncentrací jednotlivých složek a
teplotou během celého procesu lze řídit, zda vzniknou zrnka krystalická; u polykrystalických zrnek vzniklých z mnoha zárodečných jader pak koncentraci těchto jader, a tím
hrubost povrchu.
Obrázky 5.6 a 5.8 ilustrují nejen metody určení hmoty a měrné kapacity zrnka, ale
také jde o měření provedená na jednom a tomtéž zlatém zrnku. Hodnoty průměru zrnka
dopočítané ze známé hustoty zlata (19,32 g/cm3 ) spolu nesouhlasí. Protože byla provedena obě měření, mohu určit hustotu zrnka dle vztahu (5.7). Ta v tomto případě vychází
20,7 g/cm3 . Tato odchylka (7 % pro kC = 1, jinak více) je nad rámec chyby měření.
Abych získala tabelovanou hustotu zlata, musel by se například zlom ve voltampérové
charakteristice na obrázku 5.8 objevit již na 2,49 C/kg.
Opakovaným měřením na různých zlatých zrnkách (včetně obou polarit) jsem určila hustotu zakoupených vzorků na (21  1) g/cm3 . Jelikož obdobný nesoulad nenastává
u jiných materiálů, jsem našimi prostředky s to rozhodnout, že hustota těchto zrnek je
skutečně vyšší, než bych čekala. Zjistit hustotu zrnek jiným principem není snadné a
není mi znám nikdo, kdo by se o to pokusil. Nicméně, práce zabývající se vznikem shluků
z atomů vzácných kovů (např. [Thomas, 1988, Henglein, 2005]) poukazují na shluky tvaru
pravidelných dvacetistěnů o tloušťce několika málo atomů. V tomto uspořádání jsou sobě
atomy zlata blíže, než když zlato krystalizuje ve větším objemu.
Zrnka ze sklovitého uhlíku (Sigradur R ) byla zhotovena německou firmou HTW .
Sklovitý uhlík je jednou z mnoha grafitu podobných forem uhlíku [Harris, 2005] známou
od padesátých let. Skládá se ze skupin několika málo grafitových vrstev, které se stáčí
a prolínají na vzdálenostech 2–20 nm, a může obsahovat i jednotlivé fulereny [Harris,
2004]. Povrch materiálu je uzavřený (viz též obrázek 5.9), vyskytuje se na něm málo
silných vazebných míst. Sklovitý uhlík se vyrábí z organicky vázaného uhlíku při teplotách
3000 ◦ C a těmto teplotám i odolává. Jeho hustota je 1,54 g/cm3 (grafitu 2,27 g/cm3 ).
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Na povrchu některých zrnek ze sklovitého uhlíku se vyskytují mělké prohlubně vzniklé
pravděpodobně při jejich opakovaném shlukování a roztržení během výroby. Povrchová
struktura sklovitého uhlíku zaniká při odprašování 2 keV Ar+ ionty.
Monodisperzní zrnka z křemenného skla vyrobila firma Palas Karlsruhe. Zrnka mají
hladký povrch16 a, jak ukázalo zobrazení REM, je jejich průměr (1,02  0,02) µm (oproti
1,2 µm udávaných výrobcem).
Hmoty zachycených skleněných zrnek se pohybovaly mezi 1,15 pg a 1,45 pg (jim odpovídající velikosti mezi 1,02 µm a 1,08 µm). Nejedná se o rozptyl, ale spíše krajní hodnoty,
neboť zachytávání zrnek v pasti je vždy preferenční záležitostí. Vhodným nastavením
jejích parametrů mohu zachytit právě ta mezi všemi propadávajícími zrnky vzácná.
Náhražka měsíčního prachu, konkrétně typ NU-LHT-2M , pochází ze spolupráce agentur USGS17 a NASA18 . Zrnka, která by měla co nejlépe odpovídat složení vzorků přinesených na zem Apollem 16 , vznikají rozemletím natěžených hornin, z nichž je část firmou
Zybeck Technologies přetavena a doplněna menším množstvím skla [Liu a Taylor, 2011].
Prachová zrnka jsou menší než 1 mm, 94 % jich je menších než 425 nm a 25 % než 30 nm.
Podíl zesklovatělých zrnek s velikostí zrnek klesá [Liu a Taylor, 2011] a mezi zrnky menšími než 20 nm se vyskytují zřídka (zjištěno pomocí REM).
Mezi krystalickými zrnky se najdou hlavně olivíny, pyroxeny a plagioklasy, tedy minerály z oxidů lehkých kovů. Průměrná hustota těchto prachových zrnek je 2,9 g/cm3 a
průměrný hmotnostní obsah jednotlivých složek: 46,7 % SiO2 , 24,4 % Al2 O3 , 13,6 % CaO,
7,9 % MgO, 4,16 % Fe2 O3 , 1,26 % Na2 O, 0,41 % TiO2 , 0,15 % P2 O5 a méně než promile K2 O
a MnO [USGS, 2008]. Změřené zdánlivé hustoty zachycených zrnek se pohybovaly mezi
0,85 g/cm3 a 2,6 g/cm3 .
Při výměně zrnek je třeba napustit hlavní komoru. Stará zrnka ulpělá v pasti a
zásobníku se mechanicky odstraní. Po opětovném vyčerpání aparatury se komora i zrnka
vypékají, což se může (uhlík) a nemusí (zlato) projevit na rovnovážném potenciálu zrnek.
Rozptyl hodnot rovnovážného potenciálu zrnka ozařovaného elektrony je větší než by
odpovídalo přesnosti určení frekvence pohybu zrnka v pasti. Příčinou je statistická povaha
jevu sekundární emise. U zrnek kulových nebo rotujících rozptyl zpravidla nepřesahuje
2 %. U zrnek rotujících pomalu ve srovnání s dobou měření pak záleží na proměnlivosti
výtěžků sekundární emise s orientací zrnka vůči svazku.
Měření obvykle probíhalo tak, že po zachycení zrnka jsem jej zvážila, poté proměřila
jeho rovnovážný potenciál v závislosti na energii svazku a nakonec určila měrnou kapacitu
zrnka. Jak se experimentálně prokázalo, zrnka stejného složení téměř vždy nabývají sobě
rovných hodnot rovnovážného potenciálu v maximu. Pokud se mi zrnko nepodařilo přimět
setrvat na v pasti stabilní dráze dostatečně dlouho, odhadla jsem jeho velikost z hodnoty
měrného náboje zrnka v maximu. Dále se budu zabývat rovnovážnými charakteristikami
(vztaženým k energii dopadajících elektronů) jednotlivých zrnek.
Ty jsou pro různě těžká zlatá zrnka vyneseny na obrázku 5.10. Zrnka se po zachycení
nabíjela na rovnovážný potenciál v maximu rovný 15 V a to 1,2 keV elektrony. Po lehkém
16

Do té míry, že u nevodivých vzorků nelze v REM dosáhnout tak velkého zvětšení
s daným rozlišením, jako je tomu u materiálů vodivých.
17
www.usgs.gov
18
www.nasa.gov
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Obr. 5.10 – Rovnovážné charakteristiky zlatých
zrn. „ÿ značí hmotu určenou z měrné kapacity.
Převzato z Richterová a kol. [2006b] (příloha B1)
(doplněno).

Obr. 5.11 – Rovnovážné charakteristiky zrn z náhražky měsíčního prachu.

iontovém bombardování (tj. určení měrné kapacity zrnka) došlo k očištění povrchu od
adsorbovaných nečistot (viz též změny spekter rozptýlených a sekundárních elektronů
publikovaných v [Richterová a kol., 2007a]) a rovnovážný potenciál zrnka se zvýšil na
18 V. Zlatá zrnka se nabíjela kladně mezi  100 eV a 10 keV, u zrnek lehčích než 20 pg
(D  1,2 µm) se objevuje patrný nárůst rovnovážného potenciálu pro energie vyšší než
asi 5 keV. Nejmenšího zrnko, jehož hmotnost (0,3 pg; D  300 nm) je odhadnuta pouze
velmi přibližně, se nabíjelo na 15 V elektrony o energii 9,5 keV.
Rovnovážné charakteristiky zrnek z napodobeniny měsíčního prachu ilustruje obrázek 5.11. Zrnka se v širokém rozsahu energií nabíjela kladně. Maximum rovnovážného
potenciálu rovné 7,6 V nabývala zrnka pro energii dopadajících elektronů 380 eV. U všech
křivek se nachází lokální minimum. Zrnka lehčí než  1 pg se v daném rozsahu energií
dařilo nabíjet na rovnovážný potenciál vyšší než 100 V.
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Obr. 5.12 – Rovnovážné charakteristiky zrn ze sklovitého uhlíku (vpravo detail s vyznačenou oblastí Augerových elektronů). „ÿ značí hmotu určenou z měrné kapacity zrnka.

Obrázek 5.12 znázorňuje rovnovážné charakteristiky zrnek ze sklovitého uhlíku. Zrnka
se nabíjela v maximu na 3,3–3,7 V (před vypečením až 4,5 V). Nižších potenciálů dosahovala zrnka zahřátá nebo jinak očištěná, postupem času však jejich rovnovážný potenciál
opět pomalu rostl. Větší zrnka se po prohřátí nabíjela kladně elektrony o energiích mezi
100 eV a 1,0 keV. Spolu s rostoucí hodnotou rovnovážného potenciálu v maximu hodnota
první kritické energie klesala a druhé vzrůstala.
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10 keV elektrony bylo možné nabíjet kladně zrnka lehčí než  5 pg. Energie nutná
pro kladné nabíjení zrnek v oblasti vyšších energiích klesá s hmotností zrnek. Na rovnovážný potenciál rovný 100 V se pak zrnka nabíjela energií o  2,5 keV větší. V detailu
obrázku je přibližně mezi 50–300 eV patrný výběžek rovnovážné charakteristiky, který
odpovídá příspěvku Augerových elektronů ve spektru rozptýlených elektronů. Augerův
pík příslušející uhlíku má energii 275 eV a jeho tvar je poměrně protáhlý směrem k nižším
energiím [Briggs a Grant, 2003].
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Obr. 5.13 – Rovnovážné charakteristiky skleněných zrn (vpravo detail).

Zachycená vypečená monodisperzní zrnka z křemenného skla se nabíjela kladně elektrony všech energií, které byly k dispozici. V maximu dosahoval rovnovážný potenciál
10,15 V při energii dopadajících elektronů 350 eV, lokální minimum následovalo na 5 keV
a na rovnovážný potenciál rovný 100 V se zrnka nabíjela 10,5–11,5 keV (dle své velikosti).
Bombardování energetickými elektrony se běžně využívá k litografii skel. Dochází při
něm k přednostnímu uvolňování kyslíku z objemu několika málo povrchových vrstev [Pitts
a Czanderna, 1986, Fujita a kol., 2006]. Na obrázku 5.13 je znázorněn vliv čištění zrnek
z křemenného skla intenzivním elektronovým svazkem na jejich rovnovážné charakteristiky. Rovnovážný potenciál klesá v celém rozsahu energií, až dosáhne v maximu hodnoty
9,14 V, a to pro energii dopadajících elektronů 375 eV. Pokles hodnoty rovnovážného
potenciálu je v souladu s očekávaným úbytkem množství kyslíku na povrchu zrnka.
Dalším čištěním se už nízkoenergetická část charakteristik nemění, dochází však postupně k dřívějšímu nárůstu rovnovážného potenciálu. Souběžné vážení zrnka ukázalo,
že zrnko postupně ztrácí svou hmotu. Během přerodu z jednoho typu povrchu na druhý
přitom zrnko přišlo o hmotu odpovídající 16 monovrstvám skla. Doplňkové měření samovolného vybíjení zrnek nabitých na vysoký potenciál pouze elektrony a jeho rozbor
ukazují, že v blízkosti povrchu nadále existuje oblast s nízkou vodivostí, která po vypnutí
nabíjecího elektronového svazku slouží jako dočasný zdroj děr difundujících k povrchu
zrnka.
Z původně monodisperzních zrnek jsem několikerým opakováním postupu (vážení,
rovnovážná charakteristika, čištění) získala rozsah hmot zkoumaných zrn 0,146–1,43 pg.
Abych potvrdila, že rovnovážná charakteristika pozměněných zrnek záleží pouze na jejich hmotě a ne na hmotě původního zrnka, provedla jsem měření na několika různých
zrnkách.

Kap. 5: Mìøení rovnová¾ných potenciálù

62

Naměřená data popsaná v této kapitole tvoří jen malý zlomek experimentů, které byly
v průběhu let provedeny k ověření závěrů vyplývajících z vyvíjeného modelu. Případný
nesoulad experimentálních výsledků s modelovými byl zase naopak impulsem k dalšímu
rozvoji modelu.
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6.

Srovnání modelových a
mìøených charakteristik

Prachová zrnka v plazmatu bývají nabíjena hlavně elektrony, ionty a UV zářením, které
na ně dopadají. Laboratorní simulace umožňují do jisté míry studovat každý nabíjecí
proces zvlášť. Modelování jednotlivých procesů pak nabízí dílčí, experimentálně těžko
dostupné informace, jejichž hodnověrnost je však třeba nějak podpořit.
V této kapitole se budu věnovat hledání volných parametrů mého modelu (kap. 4)
skrze srovnání modelovaných rovnovážných charakteristik s naměřenými. Poté se zaměřím
na možné příčiny objevených nesrovnalostí a jejich důsledky pro další směřování vývoje
modelu. Na závěr se zmíním o shlucích zrnek.
Protože vznikla pochybnost o hustotě některých zrnek a ne všechna zrnka jsou kulová,
budu v této kapitole jednotlivá zrnka označovat namísto jejich velikostí jejich hmotností.
V pojetí modelu se nižší/vyšší hustota zrnka téměř neprojeví, protože brzdění a rozptyl
elektronů v látce jsou úměrné celkovému množství atomových jader. Změní se pouze
skutečná hodnota konstanty Λ a to úměrně třetí odmocnině poměru hustoty modelované
a skutečné.
Na grafech v této kapitole budu měřené hodnoty značit jednotlivými body (jejichž
barva odpovídá barvě na příslušných grafech v kapitole předchozí), modelované charakteristiky čárami.
6.1.

Výsledky

Tři volné parametry modelu, konstanty Λ a ε a rozdělení sekundárních elektronů určím
následujícím způsobem:
1) z polohy maxima rovnovážného potenciálu, která se shoduje s polohou maxima
koeficientu nabíjení, jednoznačně určím konstantu Λ. Pokud by byla pro daný
materiál dostupná pouze data měřená na masivních vzorcích, hledám takové Λ,
pro nějž nastane shoda v poloze maxima výtěžku sekundárních elektronů.
2) ze známé hodnoty výtěžku sekundární emise pro nějakou energii určím konstantu ε. Jednou možností je najít energii, kde se zrnka nenabíjí ani kladně ani
záporně (pak je součet výtěžků sekundárních a rozptýlených elektronů roven
jedné). Druhou možností pak pomoci si srovnáním s výtěžkem sekundární emise
z masivního, co nejvíc podobného vzorku.
3) Najít takovou rozdělovací funkci, pro níž z koeficientu nabíjení dostanu výsledný
tvar maxima modelovaného rovnovážného potenciálu vystihující průběh měřené
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charakteristiky. Z absolutních hodnot maxim naměřené rovnovážné charakteristiky a modelovaného koeficientu nabíjení pak získám teplotu sekundárních
elektronů.
materiál
zlato
LHT
SiO2
SiO2 , obr.
skl. uhlík

Λ[nm]
1,14
1,85
2,00
2,27
2,27

ε[eV]
31,0
14,16
11,84
13,33
32,24

Tse [eV]
TD = 3,80
TM = 1,73
TM = 2,24
TM = 2,05
TD = 1,80

∗
δmax
Emax [eV] δ◦,max Emax [eV] δr,max Emax [eV]
3,00 1200
1,46
830
1,15
650
4,5
390
3,1
390
2,5
305
4,7
345
3,3
350
2,6
270
4,6
370
3,2
370
2,6
290
1,6
290
1,25
300
1,0
230

Tabulka 6.1 – Přehled parametrů modelu pro zkoumaná prachová zrnka. Indexy M a D značí Maxwellovo (2.31) a Draineho-Salpeterovo (2.32) rozdělení sekundárních elektronů. Dále jsou uvedeny výsledné hodnoty a polohy maxim koeficientu nabíjení a výtěžku sekundární emise. Indexy  a r značí
všesměrový a kolmý dopad na masivní zrno, poloha maxima se vždy vztahuje k veličině o sloupeček
dříve.

Hodnoty parametrů modelu pro různé materiály získané srovnáním s daty naměřenými v naší laboratoři výše zmíněným způsobem jsou shrnuty v tabulce 6.1. U parametru
Λ se od sebe jednotlivé hodnoty neliší tak moc, jak bych čekala u střední volné dráhy
vybuzených elektronů. Na druhou stranu jde zřejmě o nutný důsledek zanedbání různé
průbojnosti vybuzených elektronů látky dle jejich počáteční energie. Hlavní rozdíl mezi
kovy a skly spočívá ve více než poloviční hodnotě parametru ε, což značí, že z kovů se
dostávají vybuzené elektrony obtížněji a průměrně cestou přijdou o víc své energie než je
tomu u skel.
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Obr. 6.1 – Srovnání měřených a modelovaných
rovnovážných charakteristik kulových zlatých
zrn. Převzato z Richterová a kol. [2006b] (příloha B1) (doplněno).
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Obr. 6.2 – Rovnovážný potenciál kulových zlatých zrnek, na něž dopadají 10 keV elektrony,
v závislosti na jejich hmotnosti. Převzato z Richterová a kol. [2006a] (příloha B1) (doplněno).

Na obrázku 6.1 jsou vyneseny rovnovážné charakteristiky nejlehčího a nejtěžšího
zrnka z obrázku 5.10. Charakteristice těžkého zrnka velmi dobře odpovídá modelovaná
křivka vypočítaná z Draineho-Salpeterova rozdělení (rovnice (2.32)) o teplotě 3,8 eV. Zatímco charakteristiku malého zrnka vystihuje nejlépe při stejných parametrech křivka
zrnka 2,5 lehčího. Tuto skutečnost lépe vystihuje graf 6.2 zobrazující závislost hodnoty rovnovážného potenciálu zrnka, na které dopadaly 10 keV elektrony, na jeho hmotě.
Model podceňuje hmotu všech zrnek lehčích než  5 pg. Příčina může být v členitosti
povrchu zkoumaných zlatých zrnek, jejíž vliv stoupá s klesající velikostí zrnek. Při stejné
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Obr. 6.3 – Srovnání rovnovážných charakteristik zrnek různého tvaru z náhražky měsíčního
prachu s naměřenými hodnotami.
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Obr. 6.4 – Srovnání rovnovážných charakteristik
kulových skleněných zrnek s naměřenými hodnotami před a po opracování.Převzato z Richterová
a kol. [2007b] (příloha B2) (doplněno).

velikosti dílčích jader lze nejmenší zrnka považovat ani ne za členitá, ale spíše za shluky
(viz obrázek 5.9).
Na obrázku 6.3 porovnávám s modelem rovnovážnou charakteristiku nejtěžšího zrnka
z náhražky měsíčního prachu. Průběh modelovaných charakteristik konvexních zrnek má
mnohem mělčí lokální minimum než odpovídá měřeným datům. Pro všechny zobrazené
tvary jsem zvolila Maxwellovo rozdělení (rovnice (2.31)) sekundárních elektronů o teplotě
1,73 eV. Žádné jiné rozdělení sekundárních elektronů by nemohlo dosáhnout lepší shody
napravo od maxima, aniž by se zároveň nezhoršila shoda nalevo od maxima.
Je tedy potřeba hledat takový tvar, jehož koeficient nabíjení má požadovaný průběh,
tj. oproti konvexním zrnkům se od maxima směrem k vyšším energiím svažuje pomaleji.
Nejpozvolnější a nejmělčí pokles měla schodovitá zrnka (tvar č. 8 a 9 na obrázku 4.33).
Modelovaný rovnovážný potenciál obou zrnek (a dalších jim podobných, viz strana 43)
se shoduje s naměřenou charakteristikou docela dobře. Nárůst rovnovážného potenciálu
těchto dvou zrnek nastává později než u zrnka pozorovaného. To znamená, že měřené
zrnko dobře vystihuje povrch s brázdami, nicméně jeho přibližný tvar se liší od osmistěnu,
ke kterým se, jak je vidět na obrázku 4.28, blíží tvary č. 8 a 9.
Rovnovážné charakteristiky původního a tepelně opracovaného zrnka z křemenného
skla a jim přiřazené modelované křivky ukazuje obrázek 6.4. Rovnovážné potenciály si
dobře odpovídají až do hodnoty 12 V. Tento efekt souvisí se způsobem výběru rozdělení
sekundárních elektronů. Širšímu maximu rovnovážné charakteristiky skla odpovídá lépe
Maxwellovo rozdělení než Draineho-Salpetera. To však nic neříká o tom, jak by mělo
rozdělení vypadat pro energie vyšší a je potřeba jej hledat.
Za tímto účelem je vhodné vrátit se k vztahu (2.30) a přiřadit měřeným bodům
pro každou energii dopadajících elektronů přímo hodnotu doplňkové integrální rozdělovací funkce sekundárních elektronů. Tato funkce je vynesena spolu s Maxwellovým a
Draineho-Salpeterovým rozdělením shodující se s měřenými daty v 10 eV na obrázku 6.5.
Plné body odpovídají hmotě zrnka, pro níž modelovaná charakteristika nejlépe vystihuje měřenou, prázdné pak zjištěné hmotě zrnka. Počátek rovnovážné charakteristiky
odpovídá 4 eV. Následuje maximum (označeno červenou tečkou) na 10 eV, poté lokální
minimum na 5 eV. Nakonec (následkem dobré shody mezi měřenou a modelovou rovnovážnou charakteristikou) funkce prochází toutéž cestou přes bod odpovídající maximu a
dále postupně klesá k nižším hodnotám. V oblasti mezi 4 a 12 eV ji dobře vystihuje již
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Obr. 6.5 – Získaná integrální rozdělovací funkce
sekundárních elektronů pro neupravované křemenné sklo. Červená tečka značí maximum rovnovážné charakteristiky. Převzato z Richterová
a kol. [2008b] (příloha B3).

Obr. 6.6 – Získaná integrální rozdělovací funkce
sekundárních elektronů pro tepelně opracované
křemenné sklo. Červená tečka značí maximum
rovnovážné charakteristiky.

zmíněné Maxwellovo rozdělení, zatímco o tvaru rozdělení pro nižší energie nemohu říci
vůbec nic. Pro vyšší energie nejprve rozdělení padá o něco pomaleji než Maxwellovo, od
zhruba 60 eV pokles brzdí nejspíše slité doznívající píky Augerových elektronů [Briggs a
Grant, 2003] křemíku (96 eV) a kyslíku (510 eV).
Obdobný průběh má i rozdělovací funkci sekundárních elektronů dopočtená u tepelně
opracovaného skleněného zrnka, jak je vidět na obrázku 6.6. Ovšem s tím rozdílem, že
hmotnost tohoto zrnka určená podle nejlepší shody v průběhu lokálního minima (tj. na základě neměnnosti spektra sekundárních elektronů — 8. předpoklad modelu, kapitola 4.1)
mnohem lépe odpovídá skutečné hmotnosti zrnka.
1
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Obr. 6.7 – Srovnání rovnovážných charakteristik
kulových zrnek ze sklovitého uhlíku s naměřenými hodnotami.
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Obr. 6.8 – Získaná integrální rozdělovací funkce
sekundárních elektronů pro sklovitý uhlík. Červená tečka značí maximum rovnovážné charakteristiky.

Obrázek 6.7 demonstruje shodu modelu s měřením pro sklovitý uhlík. Oblast maxima dobře vyhovuje Draineho-Salpeterovo rozdělení o teplotě 1,8 eV. Model rovněž dobře
předpověděl záporné nabíjení elektrony středních energií. Pozorovaný nárůst rovnovážného potenciálu zpět do kladných hodnot je asi do 4 V pozvolnější než by odpovídalo
modelu. Pro vyšší hodnoty potenciálu nastává shoda mezi modelem a měřením pro
Draine-Salpeterovo rozdělení až k náběhu píku Augerových elektronů uhlíku (275 eV [Briggs a Grant, 2003]). I u zrnek ze sklovitého uhlíku je hmota zrnka s nejvhodnější křivkou
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Obr. 6.10 – Srovnání energie dopadajících elektronů potřebné k nabití zrnek ze sklovitého uhlíku na daný rovnovážný potenciál s modelem.
Převzato z Beránek a kol. [2010b] (upraveno).

o něco málo menší než zrnka zachyceného. Rozdělovací funkce sekundárních elektronů
získaná stejným postupem jako u předchozích zrnek je znázorněna na obrázku 6.8.
Pokud se zaměřím na změnu energie dopadajících elektronů nabíjejících zrnka na
tentýž rovnovážný potenciál, zjistím, že u tepelně upravených zrnek z křemenného skla
(obrázek 6.9) i zrnek ze sklovitého uhlíku (obrázek 6.10) klesá tato energie úměrně páté
odmocnině hmotnosti zrnka. Tj., jako tomu bylo u zrnek z náhražky měsíčního prachu,
viz obrázek 4.27 a vztah (4.2). Oba obrázky jsem doplnila o modelovanou závislost energie dopadajících elektronů odpovídající konstantní hodnotě koeficientu nabíjení. Tato
hodnota je odečtena z nejlépe padnoucích křivek z obrázků 6.5, 6.6 a 6.8 a odráží tudíž
fakt, jak moc se liší hmota zrnka skutečného od hmoty zrnka patřící nejlépe padnoucí
modelované křivce.
Rovněž energie příslušející konstantnímu koeficientu nabíjení klesá s pátou odmocninou hmotnosti zrnka, přičemž se k sobě obě přímky, modelovaná a měřená, nevýrazně
leč patrně s klesající hmotou zrnka přibližují. Zajímavá je i skutečnost, že rovnovážný
potenciál zrnek z křemenného skla se během úpravy povrchu přesune k vyšším energiím,
kdežto z hlediska modelu by k žádné změně dojít nemělo.
6.2.

Zhodnocení

Srovnání modelovaných a měřených rovnovážných charakteristik ukázalo, že
– model kalibrovaný na danou polohu maxima dobře odpovídá průběhu rovnovážné charakteristiky až do jejího nárůstu na vyšších energiích. Tzn. že pro
zrnka těžší než asi 5 pg nastává shoda v celém studovaném rozsahu energií.
– tento průběh u kovů lépe vystihuje Draineho-Salpeterovo rozdělení sekundárních
elektronů, zatímco u skel je to Maxwellovo rozdělení. Tam, kde to bylo oprávněné
(náhražka měsíčního prachu), bylo možné nalézt smysluplný tvar zrnka, pro
který shoda nastává.
– z nutnosti hledat vhodný tvar plyne také to, že u kulových zrn není shoda tvaru
modelovaných a experimentálních křivek vůbec samozřejmá.
– model předpovídá nárůst rovnovážného potenciálu kulových zrnek vlivem jejich
velikosti nejlépe vždy pro o něco lehčí zrnka, než ve skutečnosti jsou. Rozdíl je
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nepatrný u zrnek ze sklovitého uhlíku a z tepelně opracovaného skla a významný
u skleněných neupravených zrnek.
– tento rozdíl je vždy větší pro vyšší energie dopadajících elektronů.
Jedno z vcelku pravděpodobných vysvětlení, k němuž tato pozorování směřují, spočívá ve významnosti příspěvku sekundárních elektronů ve střední části spektra rozptýlených elektronů, tedy zejména Augerových elektronů. Z hlediska ustálení rovnovážného
potenciálu je podstatné hlavně to, aby se počet dopadajících elektronů rovnal počtu elektronů, které mají dostatečnou energii k úniku z nabitého zrnka. Nárůst rovnovážného
potenciálu a koeficientu nabíjení na vysokých energiích je spjat ze změnou tvaru spektra rozptýlených elektronů (viz obrázek rrobrkspe). To samo o sobě ještě nestačí, dále
je třeba ukázat, že Augerovy elektrony mohou být přibývajícími rozptýlenými elektrony
generovány účiněji.
Krátká vsuvka o Augerových elektronech. Tyto elektrony jsou buzeny kvantem energie, které se v atomu uvolní při zaplnění vakance na některé dříve uvolněné nižší hladině,
a to jiným elektronem z vyšší hladiny. Jejich energie je pro daný prvek charakteristická,
z jejího posunu lze usuzovat na chemické vazby v látce. Ve spektru emitovaných elektronů zpravidla tvoří Augerovy elektrony zprava ostrý pík s dlouhým dozníváním směrem k energiím nižšími [Briggs a Grant, 2003]. Jeho relativní intenzita závisí na energii
budících elektronů, jak shrnuje pro několik primárních energií tabulka 6.2.
prvek
C
O
Si
Si

Z EAug. [eV] hladiny Sx(3 keV) Sx(5 keV) Sx(10 keV)
6
275
KLL
0,614
0,476
0,282
8
510
KLL
1,257
1,102
0,788
14
96
LVV
1,542
1,500
1,464
14
1621
KLL
0,128
0,256
0,266

Tabulka 6.2 – Relativní intenzita píku Augerových elektronů v závislosti na
energii budícího svazku [Briggs a Grant, 2003].

Další odhad bude už jen velmi přibližný, protože o průběhu spektra emitovaných
elektronů mimo hlavní oblast Augerových píků (tyto viz např. Fujita a kol. [2006]) nic
přesnějšího nevím. Domnívám se, že u všech zkoumaných zrn dochází k dřívějšímu nárůstu
rovnovážného potenciálu právě kvůli změně v intenzitě příspěvku Augerových elektronů.
U tepelně opracovaného křemenného skla vzniká na povrchu vrstva s malým obsahem
kyslíku. Oproti neopracovaným zrnkům tedy pochází Augerovy z větších hloubek. Navíc
roste pravděpodobnost, že se na vzniklé vodivější vrstvě rozdělí o svou energii s jiným
elektronem.
Závěrem lze říci, že model vystihuje realitu velmi dobře v mnoha podstatných aspektech. Přesto nefunguje, plně tak, jak bylo zamýšleno. Ukazuje se, že předpoklad modelu č. 8 o neměnnosti spekter sekundárních elektronů selhává na Augerových elektronech buzených přibývajícími rozptýlenými elektrony. Přestože Augerovy elektrony nejsou
sekundárními elektrony ve smyslu emitovaných elektronů málokdy nabývajících energie
nad 50 eV, nejsou ale ani rozptýlenými primárními elektrony. Zanedbání jejich existence
v rámci mého modelu sice nemá zásadní význam, nicméně by ji bylo vhodné do budoucna
zohlednit a případný další vývoj modelu by se měl ubírat i tímto směrem.
Na tomto místě bych ráda stručně nastínila zajímavý, ač na provedení poněkud časově náročný experiment, ke kterému dal podnět rozbor modelovaných křivek. Jedná
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se o rovnovážné charakteristiky shluků stejně velkých zrnek, kterými jsem se zabývala
v kapitole 4.5. Model předpovídá, že rovnovážný potenciál v maximu bude nabývat nižší
hodnoty pro dvojici stejně velkých zrnek než pro zrnko osamocené. Pokud odpovídá rozdělení sekundárních elektronů v okolí maxima rozdělení Maxwellovu, lišily by se o 3 %.
Ze zrnek v naší laboratoři se k tomuto pokusu hodí nejvíce zrnka z křemenného skla,
která jednak mají sklon přirozeně tvořit vícečetné shluky, jednak je rozptyl jejich velikostí
malý. Shluky se elektrostaticky trhají, jsou-li nabity na potenciál několika málo stovek
voltů. Proto by bylo vhodné měrnou kapacitu zrnek dopočítávat z hmotnosti shluku a
zbylého zrnka, které může zůstat po roztržení shluku v pasti zachyceno. Pokud by byly
hmoty obou zrnek blízké, byla by měrná kapacita shluku rovna ln(2)-násobku kapacity
jednoho zrnka [Snow, 1954]. Pro případ většího rozdílu hmot nebo vícečetného shluku je
k dipozici několik přibližných numerických metod [Hwang a kol., 2010].
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7.

Závìrem

Předložená práce se zabývá studiem vlivu sekundární elektronové emise na nabíjení prachových zrn z rozličných materiálů v oblasti energií elektronů  50 eV–15 keV. Ukazuje
se, že u mikronových a submikronových zrn je výsledný náboj určen, krom jejich velikosti a složení, též tvarem a hrubostí povrchu. Tvar zrn ovlivňuje zejména množství
zachycených primárních elektronů, jejichž dolet v látce je srovnatelný s velikostí zrna.
Mezi stejně hmotnými zrny uniká nejméně elektronů ze sférických. U zdrsněných zrn se
pak mění výrazněji výtěžek sekundárních i rozptýlených elektronů tehdy, když je dolet
primárních elektronů v látce menší než hrubost povrchu.
V experimentální části jsem zkoumala monodisperzní skleněná zrna a zrna různých
velikostí ze zlata, sklovitého uhlíku a náhražky měsíčního prachu (LHT). Množství příměsí
v zrnkách a strukturu jejich povrchu jsem zjišťovala pomocí rastrovacího elektronového
mikroskopu (SEM) spolu s rentgenovskou disperzní analýzou (EDX). V UHV aparatuře s elektrodynamickou pastí navrženou ke studiu nabíjení jednotlivých prachových
zrn [Čermák, 1994, Žilavý a kol., 1998, Pavlů a kol., 2009] jsem pak naměřila závislost
rovnovážného potenciálu zrn na energii dopadajících elektronů. Potvrdilo se, že první
maximum této charakteristiky je dáno materiálem zrna, zatímco druhý nárůst v oblasti
vysokých energií souvisí s velikostí zrna.
Unikátním experimentálním objevem je i provedený důkaz toho, že zkoumaná zlatá
zrna mají o 5–10 % vyšší hustotu oproti hodnotě běžné u makroskopických vzorků zlata.
Tato vlastnost by mohla souviset se způsobem růstu zrn.
Mezi přínosy práce bezesporu patří i dílčí podněty k vývoji aparatury, z nichž byly
již některé (většinou v rámci práce dalších studentů) realizovány. Za všechny bych uvedla
současné technické omezení na velikost (cca 0,2–10 µm) a měrný náboj (cca 2 mC/kg–
600 C/kg) zkoumaných zrn. Dříve bylo možné studovat zrna, jejichž měrný náboj se pohyboval v rozmezí 4 mC/kg–20 C/kg. Spodní hranice velikosti zrn je pak kromě intenzity
světelného pozadí v komoře stanovena hlavně okamžitou únavou obrazového zesilovače.
Hlavním cílem práce však byl vývoj numerického modelu sekundární emise z prachových zrn. Model byl vyvíjen několik let a od počáteční fáze [Richterová, 2003, Richterová
a kol., 2004, Richterová a kol., 2006c] prošel několika modifikacemi, které byly částečně
dány výsledky experimentálních měření. Postupné rozvíjení modelu je možno demonstrovat na přiložených pracích. Nejvýznamnější z článků, které jsou i přílohami této disertační
práce, se zabývají po řadě:
– sestavením modelu a jeho aplikací na nabíjení zlatých prachových zrn. Model předpovídá spektrum sekundárních elektronů blízké Draineho-Salpeterovu rozdělení [Richterová a kol., 2006b (příloha B1)].
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– aplikací modelu na nabíjení 1,2 µm zrnka z křemenného skla. Srovnání s vlastními
naměřenými daty poukázalo na to, že model předpovídá pozorovaný druhý nárůst
potenciálu pro menší zrna než ve skutečnosti jsou [Richterová a kol., 2007b (příloha
B2)].
– využitím modelovaných výtěžků k určení spektra sekundárních elektronů. Ukázalo se,
že rovnovážný potenciál zrnka vystihuje nejlépe rozdělení, které má větší pološířku
než rozdělení Maxwelovské [Richterová a kol., 2008b (příloha B3)].
– vlivem brzdění elektronů na jejich střední volnou dráhu a výtěžek rozptýlených elektronů. Vyplynuvší korekce byla zahrnuta do modelu. Podařilo se ukázat, že nárůst
výtěžku rozptýlených elektronů nastává u zrnek z lehkých materiálů (v tomto případě
sklovitého uhlíku) u výrazně větších zrn než u materiálů těžších (zlata) [Richterová
a kol., 2010 (příloha B4)]. Nárůst výtěžku je zajímavý, neboť umožňuje studovat jevy
spojené s vysokou intenzitou elektrického pole na povrchu zrna, aniž by bylo nabíjeno
ionty či UV zářením.
– nabíjením různě slaných ledových zrnek v Saturnových prstencích. Zrnka mají poměrně velký výtěžek sekundárních elektronů a nabíjejí se určitě kladně pro energie
dopadajících elektronů větších než 30 eV. Dospěla jsem k závěru, že podle současných
poznatků o vzájemném působení molekul vody a rozpuštěné soli neovlivní slanost zrnek výrazně jejich rovnovážný potenciál [Richterová a kol., 2011b (příloha B5)].
V této práci se tedy hlavně věnuji dokončení, testování a výsledkům hybridního numerického modelu, který se ukazuje být v dobré shodě s naměřenými variacemi rovnovážného
potenciálu. Nejprve určím množství rozptýlených a sekundárních elektronů a z bilance
proudů dopočtu očekávaný potenciál zrna. Návrh fyzikálních procesů zahrnutých v modelu vychází ze zkušeností modelování signálů v elektronových spektroskopiích [Hovington a kol., 1997a, Ding a Shimizu, 1996, Kieft a Bosch, 2008, Cazaux, 2006]. Metodou
Monte Carlo generuji ze známých diferenciálních účinných průřezů změnu směru primárního elektronu při každé pružné srážce, zatímco excitované elektrony difundují k povrchu
s daným útlumem bez korelace s procesem jejich vzniku.
Závislost výtěžku rozptýlených a sekundárních elektronů na energii primárních elektronů jsem demonstrovala na poměrně jednoduchých i složitějších typech tvarů zrn. Základní charakteristiky modelovaných závislostí jsem studovala na kulových zrnech, které
díky symetrii umožňují rychlejší a v omezeném čase tak i přesnější výpočet. Z provedených simulací plyne, že s klesající velikostí zrn přibývá rozptýlených elektronů, až už
v zrnu žádné neulpívají. Elektrony unikající s malou energií generují druhotné maximum
výtěžku sekundární emise. U zrnek menších než  100 nm se projeví i křivost povrchu —
stejné dráhy se ocitají v čím dál tím menší hloubce — a výtěžek sekundárních elektronů
pomalu narůstá v celém rozsahu energií.
Pohybuje-li se energetický elektron mračnem dostatečně malých zrnek, prolétává jimi,
přičemž ztrácí svoji energii pouze pozvolna. Než dojde k jeho záchytu, několikanásobně
vzroste celkové množství jím vybuzených (nízkoenergetických) sekundárních elektronů.
Prachová oblaka tudíž mohou výrazně změnit rozdělovací funkci okolního plazmatu ochlazením elektronů.
Mezi výsledky práce patří též stanovení kombinací velikosti a materiálu zrna, pro
které by bylo možné dosáhnout při nabíjení elektrony vysoký povrchový potenciál, což
je stav zajímavý z hlediska studia dalších nabíjecích procesů. Osamocené zrnko se monoenergetickým svazkem elektronů nabíjí na vysoký kladný potenciál, pokud je tak malé, že
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z něj většina primárních elektronů uniká. V takovém případě může být zrnko nabito až
na potenciál odpovídající energii svazku. (Prakticky však bývá potenciál zrnek omezen
iontovou polní emisí.) V širokém rozsahu energií existuje pro každý materiál velikost zrn,
kdy tento jev nastává.
Na druhou stranu celkový výtěžek sekundární emise neklesá mezi 100 eV a 15 keV
pod jedničku u většiny typů zrn. Výjimku tvoří vodivé (menší δ) materiály o nízkém
atomovém čísle (menší η). Tuto podmínku by měla splňovat kupříkladu uhlíková zrnka,
což jsem i experimentálně ověřila. Naopak nelze očekávat záporné nabíjení energetickými
elektrony u hliníkových či křemíkových zrn, byla-li vystavena působení vzduchu, neboť
přirozeně vzniklá vrstvička oxidu (silná řádově nanometry) vykazuje oproti čistému kovu
vyšší sekundární emisi. Záporné nabíjení bylo pozorováno též u některých polymerních
zrn.
Dále jsem rozšířila model o konvexní tvary zrn (zrealizovány byly mnohostěny a
elipsoidy), které lépe odpovídají tvarům prachových zrn běžným v kosmickém prostoru.
Protože se celkové úhlové rozdělení dopadajících elektronů u konvexních těles navzájem
neliší, mění se ty části charakteristik, které souvisí s průletem primárních elektronů zrnem.
Předběžné úvahy týkající se rozdílů zrnek ve tvaru koule a krychle byly publikovány
v Richterová a kol. [2011a]. Z následně provedených výpočtů konkrétně vyplývá, že ve
srovnání s kulovými zrny stejné hmoty nastává nárůst výtěžku rozptýlených elektronů
pro nižší energie, a to tím víc, čím je tvar zrnka plošší.
Sjednocením konvexních objektů se dostávám k široké škále tvarů zrn, které mají
na povrchu všelijaké prohlubně a záhyby. Výtěžek sekundárních i rozptýlených elektronů
takových zrn je nejprve menší díky záchytu emitovaných částic na protějších stěnách.
S rostoucí energií primárních elektronů pohlcené rozptýlené elektrony znovu unikají a
povrchové útvary přestávají hrát roli. Na rozdíl od konvexních zrn narůstají proto výtěžky zrn složených dříve a pozvolněji, což se projeví zploštěním průběhu rovnovážného
potenciálu (viz obrázky 4.32 a 4.33). Tento efekt je tím významnější, čím méně prostorového úhlu zabírá konvexní část povrchu a čím více jsou brázdy uzavřenější. Oproti tomu
téměř nezáleží na počtu povrchových útvarů, mají-li řádově srovnatelnou velikost. Tato
část práce zatím nebyla publikována, proto se jí věnuji podrobněji.
Všechny výše uvedené výpočty byly pro jednoduchost provedeny na nenabitých zrnech. To znamená, že se elektrony pohybovaly vně zrna přímočaře. Náboj zrna sice nezmění úhlové a prostorové rozdělení primárních elektronů dopadající na konvexní tělesa,
na únikovost drah elektronů emitovaných z nekulových těles však vliv má. Ve skutečnosti
jsou v případě záporně nabitých zrn elektrony odkláněny od povrchu a zrno jich opouští
více než předpovídá model. U kladně nabitých zrn je tomu naopak. Pokud tedy například chci kvalitativně určit pokles maxima rovnovážného potenciálu dvojice kulových zrn
se známým spektrem sekundárních elektronů, zahrnutí průběhu intenzity elektrického
pole (získané analyticky, popř. u složitějších útvarů použitím nějakého z již existujících
softwarů) je rozhodně na místě.
Je vidět, že navržený přístup vyhovuje širokému spektru tvarů i materiálů zrn. Modelované výtěžky lze uplatnit při výpočtech bilance proudů mezi prachem a okolním plazmatem. Vstupní data jádra konkrétního výpočtu jsou tvar a velikost zrnka, materiálové konstanty odpovídající jeho složení a energie a směr dopadajících elektronů. Výstupem je pak
energetické spektrum rozptýlených elektronů a relativní množství sekundárních elektronů.
Nabízí se také možnost studovat i dílčí vlastnosti celého procesu, třeba rozlišovat sekun-
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dární elektrony vybuzené elektrony, které už se nepohybují směrem dovnitř zrna, anebo,
v případě nekonvexních zrn, sledovat četnost průchodů primárního elektronu povrchem
či vzdálenost, kterou urazí brázdami vně zrna. Model si však nikterak neklade nárok
na úplnost, naopak je vždy vázán na znalost výtěžku a spektra sekundárních elektronů
získanou měřením na konkrétním (avšak libovolném) vzorku daného materiálu.
Mnoho otázek však zůstává otevřených. Nemálo podnětů vzešlo z křivek naměřených
z tepelně opracovaných skleněných zrnek a jejich srovnáním s modelem. Rozbor získaných
výsledků ukázal, že by bylo vhodné rozšířit model o nepružné srážky dávající vzniknout
Augerovým elektronům. Budoucí výzkum by se mohl zabývat například i porézními zrny
či studiem chování elektronů vybuzených jinými primárními částicemi. Více pozornosti by
si zasloužilo i měření spekter sekundárních elektronů. Dalším cenným zdrojem informací
by byla i možnost měřit intenzitu světla rozptýleného zrnkem do různých směrů.
Výsledky získané praktickým studiem nabíjení prachových zrn a jeho modelování
jsou významné v mnoha oblastech pozemského výzkumu i kosmického dění, neboť prach
se objevuje (někdy i nechtěně) všude tam, kde je okolní prostředí přiměřeně chladné.
Prachová zrnka se v plazmatu (obecněji v prostředích s dílčími ionizačními činiteli, jako
je UV záření, svazky elektronů či iontů atd.) přirozeně nabíjí a pro jejich pohyb se často
stává rozhodující Lorentzova síla.
Závěrem bych poznamenala, že výsledky mého studia byly součástí referátů na několika mezinárodních konferencích (například: 35th COSPAR, Paříž, Francie, 2004; 4th
International Conference on the Physics of Dusty Plasmas, Orléans, Francie, 2005; 11th
Workshop on the Physics of Dusty Plasmas, Williamsburg, Virginie, 2006; 28th ICPIG,
Praha, Česká Republika, 2007; Cosmic Dust Near & Far , Heidelberg, Německo, 2008; 12th
Workshop on the Physics of Dusty Plasmas, Boulder, Colorado, 2009; European Geosciences Union General Assembly, Vídeň, Rakousko, 2011) a objevily se v řadě dalších publikací věnovaných problematice nabíjení prachových zrn, kupř. Richterová a kol. [2008a],
Beránek a kol. [2009a], Pavlů a kol. [2011] a Němeček a kol. [2011].
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Pøíloha A: Struèný návod k pou¾ití modelu

Tato příloha si klade za cíl seznámit čtenáře se základními principy fungování, ovládání a
použití zastřešujících skriptů nad výpočtovým jádrem modelu, s uspořádáním dat a s jejich vzájemným propojením. Skripty jsou psané pro Linux a bash verze 4 a vyšší. Využívají
běžných programů na zpracování textu jako je grep či gawk a programu gnuplot. Vstupní
data a programy, které postačují k výpočtu výsledků prezentovaných v předložené práci,
jsou spolu s ukázkami dat výstupních vypálena na vloženém CD.
Jádrem celého systému je určení výtěžků sekundárních a rozptýlených elektronů pro
dané zrnko a požadované hodnoty energie dopadajících elektronů. Programy sloužící k výpočtům jsou neinteraktivní a spoléhají na zadání vstupních informací v dohodnutém tvaru
a pořadí. Dílčí skripty mají na starosti jednak přípravu vstupních dat, jednak dopočet koeficientu nabíjení, rovnovážného potenciálu zrnka a dalších, nejen zde uvedených, podob
výsledků. Veškerá komunikace se skripty spočívá v nastavení vstupních voleb a přepínačů. O svém smyslu, možných volbách a přednastavených hodnotách informují skripty po
zadání přepínače -h anebo samovolně, bylo-li jejich volání neúplné či neplatné.
Základní adresářovou strukturu jsem zvolila následovně. Kořenový adresář modelu
obsahuje dva hlavní podadresáře, a to kody s přeloženými programy a data s nástavbovými skripty a vlastními daty rozdělenými do několika dalších podadresářů. Kromě
skriptů leží v adresáři data i několik užitečných souborů. Kupříkladu soubor co je co
obsahuje stručný přehled systému jmen souborů, posloupnost výpočtu a přehled hlavních
skriptů a soubor J.txt střední ionizační potenciály jednotlivých prvků. V souborech začínajících písmenem R je uložen význam jednotlivých částí jmen souborů. Přistupovat
k nim lze i pomocí skriptu tell, který umí rovněž najít hodnotu nejbližší té požadované. S významem kódování jmen souborů dle R-souborů pracují pouze zastřešující skripty,
při přímém volání programů je zodpovědnost za zadání odpovídajících parametrů zcela
v rukou uživatele stejně jako zpětná kompatibilita R-souborů.
Předzpracovaná vstupní data a upřesňující soubory patří do adresáře data/in; podrobné nastavení posledních volání výpočtů a stručná zmínka o výpočtech proběhlých
do adresáře data/ini; spočítaná data týkající se průletu primárních elektronů do adresáře data/out; výtěžky sekundární emise do adresáře data/out.dlt a data související
s rovnovážným potenciálem zrnek do adresáře data/out.pot. V adresáři data/orig jsou
uloženy původní úhlové účinné průřezy pružných srážek a adresáře data/zalozni se
používá během jejich přepočtu. Do adresáře data/kalibrace jsou ukládány provedená
srovnání (skriptem tip) modelových a experimentálních dat.
Všechna data jsou uchovávána v souborech, jejichž jména sama o sobě obsahují nosné
informace. To se hodí pro rychlé a snadné vyhledání dat, ať už při jejich vykreslování nebo
pro navazující výpočty. Názvy výstupních souborů mají 13 významových znaků. 1. znak
určuje, která data soubor obsahuje (např. d pro δ, m pro η, g pro δ ∗ ); 2. znak energetickou
osu výpočtu; 3. znak hloubky podpovrchových vrstev (kulová zrnka) nebo integrační krok
pro deponovanou energii; 4. znak zvolený brzdný účinek látky a úhlové účinné průřezy
pružných srážek; 5. a 6. znak materiál zrnka; 8. a 9. znak velikost zrnka; 10. a 11. znak tvar
zrnka; 12. znak úhlové rozdělení dopadajících elektronů; 14. a 15. znak hodnotu útlumu
(1/Λ). 16. a 17. znak jsou rezervovány pro hrubost povrchu zrnek, 7. a 13. znak činí
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jméno čitelnějším a přípona určuje, zda jde o data binární či textová. Odvozená jména
mají soubory s informacemi napříč daty, např. s polohami maxim koeficientu nabíjení.
Ve jménech vstupních souborů, které mají nejméně 3 znaky, se objevuje 1 popř. 2
znaky obsahové a příslušné znaky významové. Soubory začínající na en obsahují diskrétní
energetickou osu výpočtu; na eh tloušťky podpovrchových vrstev v kulových zrnech; na D,
R a I předpočítané hodnoty funkcí uvedených ve 4. bodě modelu (str. 26); na T směrnice
stěn konvexních těles a vzdálenost jednotlivých stěn od počátku; na V údaje o dílčích
částech zrn složených; na W informace o složkách zrn z více prvků a jejich vzájemných
poměrech. Na první řádek souborů T??.txt a V??.txt patří znak # a číselná hodnota
objemu příslušného tělesa spolu s poloměr koule jemu opsané, popřípadě další poznámky
oddělené mezerou.
Průběh výpočtu spočívá v několika oddělených krocích. V prvním kroku se převádí
vstupní materiálové konstanty do podoby vhodné pro hlavní výpočet. Tento krok se provádí pro každý materiál jen poprvé a jedinkrát, takže ho lze obvykle přeskočit. V druhém
kroku probíhá trasování elektronů, ve třetím pak dopočet výtěžku sekundárních elektronů
(u kulových zrn), koeficientu nabíjení a rovnovážných potenciálů. Následovat může například srovnání s naměřenými daty či dopočet Eδ∗ =100 nebo charakteru průletu elektronu
mračnem zrnek. Skripty, které se zabývají určitým upotřebením modelových výsledků,
nově vznikají (a rovněž průběžně zastarávají) dle okamžité potřeby.
Převod vstupních dat do standardizovaného tvaru zastřešuje skript go umístěný v adresáři data/zalozni. Skriptu, který je třeba volat v tomto adresáři, se jako vstup zadává
znak označující kombinaci vstupních dat (např. 1 jsem přiřadila brzdnému účinku dle
vztahu (2.35) a Mottovým průřezům podle Czyżewski a kol. [1990], které jsou v současnosti používány; 5 spojení rovnic (2.35)–reqdrahaop2 a průřezů podle Czyżewski
a kol. [1990]; 7 spojení rovnice (2.35) a průřezů podle Jablonski a kol. [2010]) a dvojznaky požadovaných materiálů. Pokud tyto dvojznaky neoznačují prvky (tj. např. SI a
CC), musí v adresáři data/orig již existovat soubor W??.txt s jednotlivými složkami
a jejich poměry. Dále je pro nové materiály do tohoto adresáře třeba doplnit soubory
D??.txt s hustotou a dalšími vlastnostmi látky. Jejich výpočet pro daný W??.txt soubor
zajišťuje skript cisla.
Vlastní výpočet obaluje skript run. Hlavními volbami jsou -f a -P, přičemž skrze
-f se zadává název výstupního souboru a -P udává počet trasovaných elektronů. Jméno
souboru lze zadat i pomocí jednotlivých znaků anebo jim odpovídajících hodnot. Kupříkladu volbou -r lze zadat i opakování výpočtu pro různé velikosti zrnek. Další důležité
přepínače rozhodují o tom, co se stane, když skončí výpočet chybou (neexistují požadované vstupní soubory, výpočet nad daným souborem již probíhá, atd.), zda má být
odstraněn existující zámek pro požadovaný soubor (pozor: jeho odstraněním se nezastaví
původní výpočet, probíhá-li ještě). Po úspěšném zadání jména souboru skript run určí
tvar zrnka a spustí výpočet s odpovídající geometrií. Dvojznak s0 jsem přiřadila kulovým zrnkům, s<a-z> elipsoidům, p? konvexním mnohostěnům, i? zrnkům s výčnělky a
k? shlukům kulových zrnek. Přepínač -i slouží ke spuštění výpočtu v modu sledování
poloh trasovaných elektronů.
Aby bylo možné dále určit koeficient nabíjení, je potřeba u kulových zrnek ještě dopočítat výtěžek rozptýlených elektronů. O to se postará pro všechny hodnoty útlumu
(skript ix zajišťuje předchozí výpočet odpovídajících pravděpodobností) skript d e. Výtěžek sekundárních elektronů je uložen v násobcích konstanty ε, kterou je třeba zadat

Pøíl. A: Struèný návod k pou¾ití modelu

85

skriptu phi. Ten dopočítává koeficient nabíjení a rovnovážné potenciály19 při dopadu
monoeergetických elektronů pro rozdělení zadaná volnou -t20 . Při zadání klíčového přepínače -k dojde k výpočtu obou funkcí vztažených na hodnotu v maximu konvexních
zrnek (viz str. 42), které se ukládají v souborech s počátečním velkým písmenem.
Mezi užitečné drobné skripty, které zjednodušují uživateli možnost zadat speciální
požadavek, patří především ens, delty, cloud, tlap, tip a gF. Skript ens určí hloubky
vrstev pod povrchem odpovídající požadované přesnosti, delty odečte maxima výtěžku
sekundárních elektronů a koeficientu nabíjení pro všechny možné hodnoty útlumu a tlap
najde energii dopadajících elektronů, pro kterou nabývá koeficient nabíjení zadané hodnoty. Modelové křivky nejlépe vystihující měřená data vyhledává skript tip. Jeho výstupem
(v adresáři data/kalibrace) je série příkazů pro zobrazení několika nejvhodnějších křivek
programem gnuplot. Skript gF umí k diskrétním naměřeným datům interpolovat z příslušných modelových křivek hodnoty nabíjecího koeficientu (a tedy integrální rozdělovací
funkce sekundárních elektronů).
Příkladem jednorázového skriptu je cloud, který počítá sumární výtěžek elektronů
v mračnu malých zrnek. Programy kody/E-k (pro kulová zrnka) a kody/E-c, s kterými
je potřeba zacházet se vší opatrností, umožňují převádět data spočítaná pro jednu energetickou osu na jinou. Soubor check, který si většina zmíněných skriptů načítá, ověřuje
adresářovou strukturu, vytváří adresáře, na které se odkazují přeložené programy, a definuje proměnné odkazující na nejdůležitější soubory a adresáře. Co se týká tajemnosti
názvů skriptů, nic nebrání uživateli si jednotlivé soubory nalinkovat jmény dle vlastního
vkusu.
Jednotlivé volby a přepínače jsou skripty zpracovávány postupně v pořadí, v jakém
byly zadány. Malá nápověda v podobě jednotlivých příkladů volání skriptů včetně stručných poznámek obsahuje soubor call. Pokud chce uživatel spouštět souběžně vícekrát
skript run, může narazit na příliš malé výchozí časové konstanty zámku souboru, který
slouží k předávání počátečního nastavení programu. Současný přístup k rozhraní načítání způsobí pád výpočtu. Z dob odlaďování výpočtového jádra a šíření chyb daných
konečným vyjádřením čísel zůstalo v programu zálohování náhodných čísel (r) po dobu
výpočtu. Pokud spuštěný výpočet nenajde všechny vstupy nebo mají-li špatný formát,
skončí s chybou a zůstává poměrně velký soubor (16 M) náhodných čísel nesmazán.

19

V násobcích teploty sekundárních elektronů (viz str. 16).
K dispozici jsou rozdělení (2.31)–(2.33) označená po řadě písmeny w, v a u. K numerickému zpodobnění inverzní integrální rozdělovací funkce slouží program gnuplot.
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We present a combined experimental and simulation study of the charging of the spherical gold samples by
an electron beam in a 0.15– 10 keV range of beam energies. Experiments on grains with diameters of the order
of 10−6 m show that the charge 共or surface potential兲 of grains levitating in a guadrupole trap is a function of
both grain diameter and beam energy. Monte Carlo simulations reveal that an increase of the grain potential
with the beam energy for a fixed diameter or a surface potential decrease with the grain diameter for a given
beam energy are connected with changes of the relative number of backscattered primary electrons. The results
of simulations are in a good quantitative agreement with previously published as well as our fresh experimental
data.
DOI: 10.1103/PhysRevB.74.235430

PACS number共s兲: 79.20.Hx, 94.05.Bf, 52.27.Lw

I. INTRODUCTION

Comets, planetary rings, exposed dusty surfaces, and the
zodiacal dust cloud are all examples of environments where
dusty plasma effects establish the size and spatial distributions of small grains. Simultaneously, dust often influences
the composition, density, and temperature of the surrounding
plasma. The dynamics of charged dust grains can be surprisingly complex and fundamentally different from the wellunderstood limits of gravitationally dominated motions of
neutral particles or the adiabatic motion of electrons and ions
in electromagnetic fields that dominate gravity.
While the study of dust–plasma interactions is not new,
early progress in the field was slow and uneven. However, it
received a major boost in the 1980s with the Voyager spacecraft observations of peculiar features in the Saturnian ring
system 共“radial spokes”兲 which could not be explained by
gravitation alone and led to the development of the gravitoelectrodynamic theory of dust dynamics. This theory scored
another major success more recently in providing the only
possible explanation of collimated high-speed beams of fine
dust grains from Jupiter observed by the Ulysses and Galileo
spacecraft.1 At present, several space missions 共e.g., Cassini,
Rosetta, Helios兲 provide 共or will provide兲 direct observations
of dust grains in the interplanetary space and in the Jovian
and Saturnian systems to investigate their physical, chemical,
and dynamical properties.2–6
Immersed in a plasma, the grain is charged due to its
interaction with radiative and plasma environment. The grain
charging depends on the physical and electrical properties of
the grains, on the nature of their interaction with the surrounding radiation and plasma fields, and on the relative velocity. The most important contributions come from a flux of
electrons and ions, from the UV-radiation induced photoemission, and from secondary emission of electrons. The surface potential of a dust grain is established by a balance
between various charging currents and resulting potentials
can range from about −10 kV in planetary magnetospheres7
to some 10 V in an interplanetary space8 depending on size,
shape, material, and charging history of grains.
The calculation of the acquired net charge is generally a
difficult task mainly due to the complicated processes in1098-0121/2006/74共23兲/235430共8兲

volved and because the knowledge of the adequate dusts
properties 共such as photoemission efficiency, secondary electron emission yield, etc.兲 is required. These properties are
usually deduced from experimental measurements made on
bulk materials or planar surfaces. However, the highly
curved surface of small dust grains may considerably change
the corresponding physical properties, thus these properties
may be a function of the grain size and its shape.
The theory and models are well developed for environments that vary from dense planetary atmospheres to diffuse
environments such as interplanetary space. However, experimental investigations of individual dust grains in equilibrium
are less common, perhaps due to the difficulty of these experiments. Laboratory simulations were started at the beginning of the 1990s. For example, Suszcynsky et al.9 measured
secondary electron yields from ammonia and methanol ices
as a function of the electron beam energy in the 2- to
30-keV energy range and summarized that secondary electron yields are on the low end of the range for insulators
共⬇1 – 25兲. Spann et al.10 dealt with secondary electron emission of dust grains levitating in the Paul trap in a very narrow
range of attainable charges. Švestka et al.11 measured the
secondary electron emission profile of dust grains using an
electron beam up to 20 keV. They achieved a positive charge
even at high electron energies and they attributed this effect
to an emission from the opposite side of the grain. Similar
experiments were prepared on submicron oil and micron
nonspherical metal grains by Ziemann et al.12 and Velyhan
et al.,13 respectively. However, they used lower beam energies and thus they did not observe the surface potential
growth at high beam energies.
II. SECONDARY ELECTRON EMISSION

Primary electrons 共PEs兲 impacting the sample surface interact with a bulk material and they lose their energy in many
types of collisions and it often results in excitations of material electrons. Some of the excited electrons can then leave
the surface. These electrons, so-called true secondary electrons 共SEs兲, have typically energies of a few electronvolts.
For large planar samples, the energetic dependence of the
secondary emission yield, ␦ 共defined as the mean number of
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FIG. 1. Schematics of the total secondary emission yield as a
function of the beam energy: 共1兲 planar surface, 共2兲 dust grain from
the same material, and 共3兲 dust grain from a material with a larger
secondary emission yield.

SEs per one PE兲 can be described by the Sternglass universal
curve.14 This curve exhibits a maximum at a few tenths of
kiloelectronvolts and decreases to zero at very high and low
beam energies. Its parameters, the maximum yield ␦max and
the corresponding energy Emax depend only on a sample material at a certain incident angle.
In collisions inside the target, PEs change their directions
and thus they may be backscattered from the material before
losing the whole energy. The backscattered yield  increases
with the material density and the atomic number up to ⬇0.5
for a normal incident angle. It grows only slowly with the
beam energy above a few hundreds of electronvolts. Thus,
the total secondary yield  = ␦ +  and ␦ vary in a similar way
with the beam energy.15
The energy dependence of a total secondary yield of dust
grains does not fully follow the universal curve for large
samples. It is enhanced due to a surface curvature that results
in a variation of the incident angle along the grain surface
because  共and both constituents, ␦ as well as 兲 increases
with an incident angle.15 The secondary emission yield is
enhanced by a factor of ⬇1.3 for spherical grains. This enhancement does not change the profile of  as a function of
the primary energy in low- and mid-energy ranges. An energy dependence of  and its variation with a sample shape
is sketched in Fig. 1. The figure shows  as a function of the
primary energy for a planar surface 共1兲 and for two dust
grains 共2兲 and 共3兲. In a very low energy range, below an
energy E1,  rises with the primary energy. Since  ⬍ 1, all
samples are charged negatively. This is a typical regime of
the electron attachment. The rise of  is terminated at Emax.
At higher energies 共E ⬎ Emax兲, the PEs deposit their energy farther from the surface and  decreases until it approaches unity 共at E2兲 for large samples. The sample is
charged positively between E1 and E2, whereas a negative
charge can be expected above E2. On the other hand, depending on the grain size and material, the secondary emission
yield can behave as it is shown by curves 2 or 3. The energy
corresponding to  = 1 can be shifted to higher energies 共E2⬘兲
or even to infinity 共curve 3兲 because the penetration depth of
PEs increases with their energy and SEs leave the grain with
a higher probability when the penetration depth of PEs becomes comparable with the grain size. This effect increases
the value of  and the decreasing trend of the profile reverses.
We would like to note that the rise of the total secondary
emission yield at higher energies for small samples 共curves 2
and 3兲 can be in principle caused by two factors: 共1兲 by

increase of the number of SEs due to emission from the
“backside,” this effect is well known as second-surface secondary electron emission from thin films, and/or 共2兲 by increasing number of backscattered PEs. One of the aims of
the present paper is to show that the second process is dominant for spherical samples.
At very high energies, the majority of PEs penetrate the
grain without any energy loss and, thus,  asymptotically
approaches unity 共␦ → 0;  → 1兲. Note that the grain behaving according to profile 2 will be charged negatively below
E1 and between E2⬘ and E3, whereas grains following the
profile 3 will be charged positively for all energies above E1.
The profiles like 3 were experimentally observed for glass
samples11,16 and profiles corresponding to curve 2 were reported by Richterová et al.17 for grains from melamineformaldehyde resin; all in micrometer range of sizes.
Theoretical treatments of secondary electron emission
have been based on many different approaches. This emission has been described by the elementary theories of
Salow,18 Baroody,19 and Bruining.20 Kanaya and
Kawakatsu21 have modified these results by using a Lindhard
power potential to describe SE emission from metals due to
both primary and backscattered electrons 共BEs兲, and Kanaya
et al.22 extended this approach to include insulators. A complex approach to the problem of electron-induced secondary
electron emission can be found in Sternglass.14 He found that
the scattering of PEs inside the grain is principal for an explanation of the secondary emission. However, the validity
of his already mentioned “universal curve” was limited to 4
Emax. Later, Draine and Salpeter23 found a new approximation by fitting to experimental data and this approximation is
valid to higher energies. A well-known and particularly useful theory for the emission of SEs from metals induced by
energetic ions 共艌 a few megaelectronvolts兲 was proposed by
Sternglass.24 Suszcynsky et al.9 modified this theory to predict the secondary electron yield from metals impacted by
energetic 共several kiloelectronvolts to about 200 keV兲 electrons. This modification accounts for the contribution of the
BEs to the production of SEs based on knowledge of the BE
energy distribution and the authors concluded that the modification is in reasonable agreement with the experimental
data from gold targets in the 6 – 30-keV electron energy
range.25
Simulation studies of secondary emission have been
based mainly on a Monte Carlo electron trajectory simulation method which is a powerful tool for electron probe microanalysis, electron spectroscopy, and microscopy26–28
where the target influenced by the electron beam is studied.
These papers focus on various aspects of these phenomena
共e.g., insulating target and internal fields,29,30 insulating target and high and well-focused electron beams,
respectively,31–33 or electron-induced electron emission from
inorganic insulators34兲.
A series of the papers by Ding et al.35–37 precises a Monte
Carlo simulation model of electron interactions with solids
that includes cascade SE production. The model is based on
the use of Mott’s elastic scattering cross sections38 and
Penn’s dielectric function approach39 to electron inelastic
scattering. The absolute primary energy dependence of the
secondary yield and the energy distribution of SEs have been
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obtained37 and the authors noted a good agreement between
the model and experimental data measured for clean Cu
samples40 in ultrahigh vacuum. Systematic investigations of
SE generation and emission for 19 metals were published in
Ding et al.35 The calculated secondary yield curve for a primary beam energy ranging from 100 eV to 2 keV was found
to correspond with experimental universal curve. The calculations indicated that the characteristic energy loss of PEs
may result in a corresponding feature in the energy distribution of SEs.
Ding et al.36 have used the model approach to calculate
the full energy distribution of BEs from the elastic peak
down to the true-secondary-electron peak. They compare calculated spectra and experimental data measured with a cylindrical mirror analyzer for primary beam energies ranging
from 0.5 to 10 keV at normal incidence for the pure Au, Ag,
and Cu polycrystalline samples. A reasonable agreement was
reached for the backscattering background at primary energies in the kiloelectronvolt region.
As we noted above, the majority of models were applied
on the planar metal or insulating targets but less papers deal
with spherical samples. Theoretical considerations of the secondary emission from submicrometer oil drops of spherical
shapes were done by Ziemann et al.12 They achieved a good
matching with their experiment up to 250 eV of the primary
energy. Chow et al.41 developed a model of secondary emission from spherical bodies. The authors assume that the primary electron current density is conserved inside the grain,
PEs move straight inside the grain, the production rate of
SEs is proportional to the energy loss of PEs, and the escaping probability of SEs decreases exponentially with a distance to the surface. They added the Whiddington law for
energy losses along their path in the grain and computed the
yield of secondary emission 共similarly as in Dionne42兲. Their
computation, in fact, assumes that the PEs move along
straight lines inside the grain but the SEs can proceed toward
the surface in any direction. Since their model did not reproduce the Švestka et al.11 experimental data, Chow et al.43
published an improved model. The new model provided the
curve of the yield of secondary emission with several
maxima. Varying the constants of the model, the authors
were able to fit the data but they should use different sets of
constants for low- and high-energy regions.
Richterová et al.44 developed a simple Monte Carlo model
of secondary emission from spherical dust grains. Although
the model provides a typical secondary yield curve and can
roughly describe observed energetic dependences of a dust
grain equilibrium charge, it has numerous nonmeasurable parameters. Moreover, neither backscatter yield nor dependence on a sample material match the experimental data very
well. Thus, we have prepared a new model based on more
realistic assumptions and discuss the results in view of
present knowledge of the electron–solid interaction as well
as our fresh experimental data.
III. PREVIOUS MODEL FOR THE SPHERICAL GRAIN
CHARGING

In Richterová et al.,44 we have used the original
Sternglass14 approach and performed a computer Monte

Carlo model of secondary emission from small bodies. The
model follows individual trajectories of PEs inside the grain
and, based on simple assumptions consistent with the Sternglass theory, calculates a probability of escaping of the excited electrons. The basic assumptions of the model were the
following:
共1兲 The grain is spherical and consists of a continuous
and homogeneous matter characterized by a few material
constants and no detailed real atomic or electronic structures
are included. This assumption means that grains are large
enough. The model cannot be valid for small atomical/
molecular clusters often present in the space. On the other
hand, using the grain radius approaching infinity, the model
can be used as a rough approximation of planar samples.
共2兲 PEs penetrate into a grain and undergo collisions with
grain atoms and move along a straight line between collisions. The PE direction is altered after each collision according to a simple distribution like a cosine law 共independently
on the PE energy兲. The length of the primary electron path
between two consecutive collisions, , is proportional to its
current energy, E :  = 0 · 共E / ⌬E兲, where 0 and ⌬E are the
material-dependent parameters of the model.
共3兲 One material electron is excited during each collision
and then it behaves independently on the PE.
共4兲 A probability, P = A · exp共−x / ⌳兲, that the excited SE
reaches a grain surface decreases exponentially with a distance from the surface x. Constant A normalizes the integral
probability to be equal to 1 / 2 when the electron is on the
surface of a grain with the infinite diameter. The mean free
diffusion path of SEs, ⌳, is expected to be of the order of a
lattice constant for metals and much longer for insulators.14
The resulting probability of the escape of excited electron is
then calculated by integration of the probability around the
whole grain surface.
共5兲 For an equilibrium grain potential modeling, the SE
energy spectrum must be employed. In accord with the third
assumption, we suppose that this spectrum does not vary
with the beam energy. A random energy in accordance with a
chosen distribution is generated for each SE and it escapes
from the grain when this energy is larger than the actual
grain potential.
Although the model provides relevant ␦ curve, a number
of BEs remains independent on material and exceeded significantly experimental values as a consequence of the second assumption. Moreover, the model includes several free
parameters 共⌬E , 0 , ⌳兲 which can be determined by a fit of
model results to the experimental data only. Nevertheless, the
grain potential growth at the high-energy beam range was
predicted. It was shown that this growth is caused by the 
enhancement and not by the ␦ increase as suggested by
Chow et al.43 and Švestka et al.11
IV. NEW VERSION OF THE MODEL

The above discussion has shown that the scattering of PEs
inside the grain is a principal factor for the grain charging
due to secondary emission because it determines the number
of BEs and coefficient . For this reason, we have applied
energy- and material-dependent cross sections often used in
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FIG. 2. A 2D demonstration of model assumptions.

modeling of the beam–solid interaction for an electron
microscopy40 into our new model. This application requires
modification of aforementioned assumptions in the following
way:
共1兲 Assumptions of 共1兲, 共4兲, and 共5兲—without modifications.
共2兲 For description of PE trajectories inside the matter, a
single scattering model according to Hovington et al.45 is
used:
• A PE moves along straight lines between collisions.
Since almost all non-negligible deflections are caused by
elastic electron-atom collisions above several hundreds
electronvolts,46 Mott radial elastic cross sections,38 namely
values computed by Czyżewski et al.,47 are employed. Since
their computations were made for several energies between
20 eV and 30 keV only, we have used a cubic spline interpolation for intermediate values. Advantages of this approach 共instead of any approximative function usually
used40兲 are a better accuracy as well as a shorter computation
time.
• All possible energy losses are averaged and thus each
PE loses the energy continuously along its path according to
the modified Bethe stopping power equation. This modified
equation can be written as

冉

冊

1.166E
Z
dE
ln
⬃
,
AE
ds
J
where  is the sample mass density, Z and A are the atomic
and neutron numbers, respectively, J is close to the mean
ionization potential, ds is the path element, and E is the
actual electron energy.45
共3兲 Whole deposited energy is converted to electron excitations. The number of excited electrons is related to the
energy spent by the mean excitation energy . Excited material electrons behave independently on the collision type
and/or on the PE energy or direction.
The principles of the model are illustrated in Fig. 2. Note
that this is only a two-dimensional 共2D兲 sketch but the model
is 3D. PEs are scattered in elastic collisions 共marked by
squares兲 according to Mott’s elastic scattering cross sections
and their actual energy. Some of them are stopped in the

FIG. 3. ⑀␦max product as a function of the mean free diffusion
path 共see text for the full description兲

grain 共trajectory 1兲, while the others leave it 共trajectory 2兲.
Continuous energy losing given by the Bethe stopping power
formula is realized by small discrete energy losses, ⌬, along
the path 共marked by circles兲 until the whole energy of the PE
is spent. Material electrons are excited at these coordinates
with a probability ⌬ /  and the probability that they reach
the surface decreases exponentially with the distance 共demonstrated only for the last energy loss兲.
Only three free parameters—, ⌳, and a SE spectrum—
remain in our model and their influence on the model results
will be examined in several following figures. However, we
should note prior to the analysis that the mean ionization
potential  and the relative number of true secondary electrons ␦ are strongly coupled quantities. An increase of 
leads to a smaller number of ionizations along the PE path
and thus to a decrease of ␦. For this reason, their product
共␦max兲 is plotted in the following figures. Taking into account that the experimental value of ␦max is close to unity for
Au planar samples,48 Fig. 3 shows that  and ⌳ cannot be
chosen independently in fitting to experimental data. On the
other hand, one can see that the spherical grain exhibits several times larger ␦max than planar samples in any reasonable
range of ⌳. In order to further decrease the ranges of  and ⌳
for a future fitting of model results to experiments, Fig. 4
shows how the product ␦max changes with a position of the
maximum of secondary emission yield Emax. The dependences were obtained varying ⌳ as those in Fig. 3 and a
linear relation was found.
V. EVALUATION OF THE MODEL

The model is developed for a study of the charging of dust
grains. Since there is a lack of such data, we are comparing
the model results with experiments on planar surfaces in this
chapter. As we have shown above, the energy spectrum of
BEs is of principal importance. Figure 5 shows such spectra
for a planar Au sample bombarded by the electron beam of
several energies. One can note that the spectra match experiments and/or previous models 共compare with Fig. 1 in Ding
et al.36兲.
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FIG. 4. ⑀␦max product as a function of the energy corresponding
to the maximum of secondary emission yield.

FIG. 6. Mean energy of backscattered electrons as a function of
the beam energy.

BEs do not deposit their charge inside the target and thus,
they do not contribute to the charging of the dust grains if
their energy is high enough to overcome the grain potential.
Figure 6 shows that the mean energy of BEs rises approximately linearly with the beam energy and the slope of a fit is
⬇0.76. In other words, since  is roughly constant above
1 keV as we will show later, BEs carry out of the grain a
constant fraction of the initial beam energy.
Summing all energy losses of PEs along the coordinate
parallel with the beam axis, the distribution of beam energy
losses in the sample can be obtained. Such data for several
energies are plotted in Fig. 7 as a function of the depth beneath the sample surface x. A logarithmic scale has been
chosen in order to show all curves in one figure. The position
of the maximum of the energy losses increases with the beam
energy Ee. The plot of this depth 共xmax兲 as a function of Ee in
Fig. 8 reveals that this function can be approximated as
xmax = k · En where n = 3 / 2 and k = 1 in plot units. This function is not interesting for bulk targets influenced with pri-

mary energies above 1 keV because xmax is so large that the
escaping probability of SEs from this depth is nearly zero.
On the other hand, it can be important for dust grains 共or thin
films兲 when the grain size becomes comparable with xmax.
Different assumptions and simplifications lead to different
values of the exponent in the above equation. Its value
ranges from 1 to 2 共if the scattering is neglected兲.40
Sternglass14 made a precise study of a secondary emission
process that led to profiles of energy losses very similar to
those in Fig. 7. On the contrary to many other authors, he
supposed that the beam scattering is fundamental for the
beam–solid interaction. He assumed that a non-negligible
part of the PEs undergoes collisions which lead to a serious
energy losses due to production of UV photons or Auger
electrons. The re-absorbtion of these particles arises in a narrow peak of the distribution of beam energy losses close to
the surface, and a peak position varies as a square root of an
initial beam energy. Although the value of this exponent

FIG. 5. Calculated spectra of backscattered electrons for several
beam energies.

FIG. 7. Energy deposited per unit depth as a function of the
distance from the planar sample surface for several beam energies.
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FIG. 8. Location of the maximum of energy deposition as a
function of the beam energy.

would be very important for a decision among different models of the scattering inside the material, it cannot be measured and thus, we are leaving this point without comments.
VI. COMPARISON OF THE MODEL WITH
EXPERIMENTAL DATA AND DISCUSSION

We have shown that our model describes details of secondary emission with a reasonable accuracy and thus, we can
discuss effects connected with a finite size of dust grains.
Figure 9 shows the secondary emission yield ␦ as a function
of the beam energy for several diameters of spherical Au
targets. The computed yield for a planar sample and “universal” curve23 are given for the sake of reference. Taken into
account the spread of the data used for a determination of
this universal curve, we can consider the model results as

FIG. 9. Calculated energetic profiles of true secondary emission
yield for the planar gold sample and several diameters of spherical
samples. The universal curve of Draine and Salpeter23 is given for
reference.

FIG. 10. Calculated energetic profiles of backscattered yield for
planar gold sample and several diameters of spherical samples. Experimental data measured on a planar surface from Bronstein and
Fraiman15 are shown for comparison.

satisfactory. Moreover, the yield of true secondary electrons
has only a small effect on resulting grain charge, as we will
show later. On the other hand, our model neglects the production of x rays. A part of the produced photons leaves the
grain and, thus, one can expect that ␦ provided by the model
can be larger than experimental values especially at higher
beam energies.
The principal rise of the yield ␦ is connected with the
curvature of the grain surface but we did not find any difference in yields computed for 10 cm and 2 m grains. A notable increase of the yield can be found for grain diameters
below ⬇1 m. This increase is more pronounced at higher
energies and can be probably attributed to the fact that a
larger fraction of the primary energy is deposited near the
surface as it follows from Fig. 7. Such effect would lead to a
distinct maximum on secondary emission yield profile for
thin films but, for spherical grains, it results only in a relatively small enhancement of ␦ for particular diameter in a
certain range of energies 共e.g., around 7 keV for the 0.1 m
grain兲.
The changes of the amount of true secondary electrons
due to a finite size of the grain are of the order of several
percent. On the other hand, the increase of the number of
BEs is more distinct as it can be seen in Fig. 10. The calculated yield  for a planar sample matches exactly the experimental values taken from Bronstein and Fraiman.15 The
spherical surface of the grain leads to an increase of  from
⬇0.45 to 0.55 in the high-energy range. The effects of finite
grain dimensions start from a diameter of about 2 m and 
increases to nearly unity for smaller grains and high energies
of PEs. Since the total secondary electron yield is a sum of ␦
and , we can conclude that the rise of  represents a principal contribution to the increasing amount of electrons leaving small dust grains.
A comparison of analyzed effects with experimental data
obtained on small grains is difficult because such observations are generally missing. The measurements on glass
samples made by Švestka et al.11 cannot be used for a quan-
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FIG. 11. Surface potential as a function of the beam energy as
measured on several gold grains of different diameters.

titative analysis because the composition of glass used for
measurements is unknown. For this reason, we have carried
out a series of measurements of charging characteristics on
gold spherical grains. Details of the experiment are described
elsewhere.49–51 The experiment provides the grain potential
as a function of the electron beam energy. Our experimental
setup allows us to measure surface potentials of gold grains
larger than ⬇0.5 m under primary energies in a range of
0.15– 10 keV. Model calculations presented in Figs. 9 and 10
show that effects of the grain dimension would be small but
observable. The measurements for five grains of different
diameters are shown in Fig. 11. The profile roughly resembles an energetic dependence of the secondary emission
yield 共compare with Fig. 9兲 but the differences among grain
potentials at larger energies 共above ⬇5 keV兲 cannot be explained this way. Nevertheless, Fig. 10 suggests that changes
of the backscattered yield are responsible for a rise of the
potential with a decreasing grain diameter.
A quantitative analysis of experimental data requires an
assumption on the energy distribution of true secondary electrons 共note that the spectrum of BEs is provided by the
model兲. Although an energy spectrum of SEs is generally
expected to be Maxwellian-like, Velyhan et al.13 showed that
the Draine-Salpeter distribution23 seems to be more suitable
for metallic grains.
Other two-model parameters 共mean free diffusion path of
SEs, ⌳, and characteristic energy loss, 兲 can be determined
directly by a comparison of measured profiles with the results of computation in several steps:
• Since the maximum of 共Ee兲 should correspond to the
maximum of ␦*共Ee兲, the profiles of ␦*共Ee兲 were computed for
different ⌳. Among them, that peaking for the same Ee as
measured profile 共Ee兲 has been chosen 共⌳ = 1.25 nm兲.
• Knowledge of ⌳ allows us to find a value of the product
␦max in Fig. 4 共␦max = 40.3 eV兲.
• Since ␦max = 1.3 for a planar Au sample,48  = 31 eV.
As a last step, the model was running with both aforementioned energy distributions of SEs and those potential pro-

FIG. 12. Comparison of measured and calculated grain potentials. Grey 共upper兲 curve uses Maxwell distribution, black 共lower兲
curve uses Draine and Salpeter23 distribution, and the experimental
points are connected with the dashed line.

files exhibiting the same values of maxima as measured data
are plotted in Fig. 12.
The computations confirm the conclusion of Velyhan et
al.13 that the Draine-Salpeter distribution is more appropriate
for metals because the Maxwellian distribution provides a
much broader peak of the  profile. On the other hand, there
is no physical reason preferring a particular shape of distribution of SEs and thus, we cannot speculate if the difference
between model and experimental results is connected with
this distribution or with other simplifications used in the
model. The distribution of SEs from dust grains can be measured in our experimental setup52 and thus we plan to study it
in detail.
VII. CONCLUSION

Our numerical and experimental investigations of the
charging of dust grains illuminated by the electron beam
have shown that a present version of the developed model
describes very well basic features of measured profiles of the
secondary electron yields for planar targets as well as the
surface potential of small spherical grains. Consequently, we
can conclude that the model includes principal processes
leading to the emission of secondary electrons.
A further development of the model would include the
x-ray production inside grains and excitation of secondary
electrons this way. We think that these processes are responsible for an excess of the secondary emission yield in our
calculations. A detailed experimental investigation of the energy distribution of true secondary electrons is necessary for
a precise prediction of the grain potential.
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Secondary Emission From Glass Grains: Comparison
of the Model and Experiment
Ivana Richterová, Jiří Pavlů, Zdeněk Němeček, Jana Šafránková, and Martin Beránek

Abstract—The surface potential of dust grains immersed in
surrounding plasma results from the balance of many charging
processes such as photoemission, electron/ion attachments, and
secondary and field emissions. Since hot electrons are often present
in space as well as laboratory plasmas, the understanding of the
secondary electron (SE) emission process for small dust grains
is of great interest because their size effects modify well-known
characteristics of large samples. This paper compares the measured surface potential of SiO2 spherical dust grains with the
results of the Monte Carlo model of secondary emission developed
for metallic samples. It was found that 1) the model can be used
for description of the secondary emission process from cosmic
dust, 2) the backscattering of primary beam electrons is the most
important factor for the charging of small grains, and 3) the actual
value of the surface grain potential is given by the energy spectrum
of SEs.
Index Terms—Dust, model of dust charging, secondary
emission.

I. I NTRODUCTION

D

UST GRAINS—objects of different shapes with a size
distribution ranging from micrometers to nanometers—
can be found in space as well as laboratory plasmas. They
interact with an ambient environment in a complex way. There
is a great variety of roles of dust in space plasmas, from being
a material source for the planet formation, through serving
as a witness of an ancient history or providing a surface
essential for recombination and chemical reactions, to being
a dangerous threat for the spacecraft. Thus, the understanding
of basic charging processes remains to be of great importance.
Aside from the most common processes—photoemission and
ion/electron attachments—electron-induced secondary emission becomes significant when a nonnegligible portion of
electrons having a temperature of more than a few tens of
electronvolts [1] is presented in the surrounding medium. For
example, although a typical electron temperature in the solar
wind at a distance of 1 AU is several electronvolts, such hot
electrons are often observed in planet magnetospheres [2], [3]
or star mantles. Hot electrons also play an important role in
laboratory applications, e.g., in tokamaks [4].
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A. Secondary Emission From Planar Surfaces
Secondary emission of electrons with a broad energy spectrum from large planar samples irradiated by the primary electron beam was observed as early as the beginning of the last
century. Afterward, many theoretical and experimental studies
were done (e.g., [5]–[7]). The secondary emission process can
be briefly described as it follows: Impacting primary beam
electrons (PEs) undergo both elastic and nonelastic collisions
in the sample, lose their energy, and change their direction. As
a result, PEs can leave the surface having arbitrary energy up
to the primary beam energy [so-called backscattered electrons
(BEs)] or can be stopped in the sample. The mean number of
BEs per PE η (defined as the backscattered yield) is roughly
constant with a beam energy of more than a few hundreds of
electronvolts, and it grows with an atomic number of up to
≈0.5 [7]. The deposited beam energy is converted above all into
material electron excitations, ultraviolet production, and sample
heating. Some of the electrons excited in close vicinity of the
surface are able to get out of the sample. Such electrons, which
are so-called true secondary electrons (SEs), have energies that
are typically of a few electronvolts. Increasing the beam energy,
the SE yield δ grows as the whole amount of the deposited beam
energy grows. When the maximum of the yield is reached, δ
decreases because the beam energy is deposited too deeply in
the material. The maximum is observed at several hundreds of
electronvolts, and its value is close to unity for metal samples
but can be significantly larger for insulators.
Several attempts to describe the behavior of δ by one universal curve were made in the course of secondary emission
investigations. Among them, that given by Sternglass [5] exhibits excellent agreement with experimental data and can be
written as
δ
δmax

=

Ee
Ee,max





· exp 2 − 2

Ee
Ee,max



(1)

where Ee is the primary beam energy, Ee,max is the position of
the peak of the secondary emission yield, and δmax is the height
of this peak.
B. Dust Grain Charging Due to Secondary Emission
In contrast to the well-described secondary emission properties of large planar samples, the circumstances become more
difficult for dust grains. Both SE and backscattered yields δ
and η, respectively, increase with an incident angle because
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the beam energy is deposited nearer to the surface [7]. Consequently, highly curved surfaces of dust grains lead to δ and
η enhancements. Both simple geometrical considerations and
model calculations lead to an increase by a factor of ≈1.3 for
both quantities and spherical objects. Note that we are using
the terms BEs and backscattered yield in a broader sense. Since
the grains are spatially limited, the primary electrons can leave
them along the whole grain’s surface and in arbitrary directions.
However, all of them are considered as BEs for the purpose of
this paper.
Another important effect is related to grain size. When it
becomes comparable to the penetration depth of PEs, more
PEs leave the grain before losing all their energy, and η finally
approaches unity. This effect was generally expected to be
accompanied with the δ enhancement, but we will show later
that the enhancement of δ caused by the finite size of the grain
is small.
C. Previous Results of a Comparison Between the
Model and Experiment
Simulation studies of secondary emission have been based
mainly on a Monte Carlo electron trajectory simulation method,
which is a powerful tool for electron probe microanalysis,
electron spectroscopy, and microscopy (e.g., [8]), where the
target influenced by the electron beam is studied. A series of
the papers by Ding et al. [9]–[11] presents a Monte Carlo simulation model of electron interactions with solids that includes
cascade SE production. The model is based on the use of Mott
and Massey’s elastic scattering cross sections [12] and Penn’s
dielectric function approach [13] to electron inelastic scattering.
The absolute primary energy dependence of the secondary yield
and the energy distribution of SEs has been obtained [11], and
the authors noted a good agreement between the model and
experimental data measured for clean Cu samples.
Ding et al. [10] have used the model approach to calculate the
full energy distribution of BEs from the elastic peak down to the
true-secondary-electron peak. They compare calculated spectra
and experimental data for primary beam energies ranging from
0.5 to 10 keV for pure Au, Ag, and Cu samples. A reasonable
agreement was reached for the backscattering background at
primary energies in the kiloelectronvolt region.
However, a majority of models were applied on the planar
metal or insulating targets, but less models deal with spherical
samples. Theoretical considerations of the secondary emission
from submicrometer oil drops of spherical shapes were done by
[14]. They achieved a good matching with their experiment of
up to 250 eV of the primary energy.
Chow et al. [15] developed a model of secondary emission
from spherical bodies. The authors assume that the primary
electron current density is conserved inside the grain, the production rate of SEs is proportional to the energy loss of PEs, and
the escaping probability of SEs decreases exponentially with a
distance to the surface. They added the Whiddington law for the
energy that PEs lose along their path in the grain and computed
the secondary emission yield. Their computation assumes that
the PEs move along straight lines inside the grain but the
SEs can proceed toward the surface in any direction. Since
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their model did not reproduce the experimental data from the
paper of Švestka et al. [16], the authors published an improved
model [17]. Their new model provided the curve of the yield of
secondary emission with several maxima. Varying the constants
of the model, the authors were able to fit the experimental data,
but they should use different sets of constants for low- and highenergy regions.
We have developed [18] a simple Monte Carlo model of
secondary emission from spherical dust grains. Although the
model provides a typical secondary yield profile and can
roughly describe observed energetic dependences of a dust
grain equilibrium charge, it has numerous nonmeasurable parameters. Moreover, neither backscatter yield nor dependence
on a sample material matches the experimental data very well.
Thus, we have prepared a new model based on more realistic
assumptions and tested model calculations on measurements
of Au spherical grains [19]. The results of the simulations as
well as their fresh experimental data are in good quantitative
agreement with those of previously published works. However,
typical space dusts are usually insulators; thus, we adapted
the new model to nonmetallic materials. We compare model
simulations with experimental observations on SiO2 spherical
dust grains of various diameters in this paper.

II. M ODEL OF C HARGING OF S MALL B ODIES
A new model is a hybrid model that uses Monte Carlo techniques for the description of the behavior of primary electrons,
but the secondary emission yield is calculated by an integration of probability functions. Since the detailed Monte Carlo
simulation procedure has been reported in Richterová et al.
[19], we are repeating only basic principles here.
We expect that the primary electron is scattered inside the
grain by elastic collisions that are governed by the Mott and
Massey cross section [12]. Along its path, the electron loses
energy continuously in accord with the Bethe stopping power
equation [20]–[22]
Z
dE
∼
ln
ds
AE



1.166E
J



(2)

where  is the mass density, Z and A are the atomic and
mass numbers, respectively, J is close to the mean ionization
potential, E is the actual electron energy, and ds is the path
element.
The electron moves inside the grain a random way and can be
stopped completely inside, or it can reach the surface before its
energy is spent. Electrons that are stopped inside the grain deposit their charges there and decrease the grain charge, whereas
those at the surface leave the grain. The backscattered yields
modeled for glass spheres of different diameters are shown in
Fig. 1. One can note that the effect of the surface curvature is
apparent even for a very large grain, but in the range of micrometers, nearly all primary electrons leave the grain if the primary
energy is large enough. This means that a rather low portion of
the negative charge of PEs is deposited in small grains.
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Fig. 1. Modeled backscattered yields of glass spherical grains of various
diameters. A model input value is:  = 2.2 gcm−3 .

Fig. 2. Modeled yields of secondary emission for glass spherical grains of
various diameters. Model input values are:  = 2.2 gcm−3 , δmax = 2.4,
Ee,max = 300 eV. In the model, the Maxwell distribution is used.

The whole lost energy is converted to the excitation of
material electrons in the model. The number of excited
electrons is given by a mean excitation energy ε. The excited
electrons reach the grain surface in direction θ, with a
probability P (θ) ∼ exp(−X(θ)/Λ), where Λ is the mean
diffusion path and X is the distance of a particular excitation
site to the surface. Integration of this probability around 4π of
the spatial angle yields the probability that an excited electron
becomes a secondary electron.
The calculated secondary emission yield as a function of the
energy of PEs is shown in Fig. 2 for several grain diameters.
The yield of a planar sample is given for the sake of reference.
One can note the aforementioned increase of the yield due to the
grain curvature (compare the profiles computed for planar samples and for a 10-cm sphere). The effects connected to a finite
grain size become observable for diameters within the range of
micrometers. The decrease of the grain diameter leads to the increase of δ for primary energies of above ≈3 keV. The bump on
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Fig. 3. Modeled equilibrium surface potentials of glass spherical grains of
various diameters. Model input values are:  = 2.2 gcm−3 , δmax = 2.4,
Ee,max = 300 eV. In the model, the Maxwell distribution is used.

the δ profile calculated for the 0.4-µm grain (at a primary beam
energy in the range of 4–6 keV) is connected to the fact that the
penetration depth of the primary electrons is comparable with a
grain size; thus, the amount of energy deposited near the surface
increases. Nevertheless, even if this effect is taken into account,
the increase of δ due to the finite grain size does not exceed
≈20% in the investigated ranges of sizes and primary energies.
The profiles in Figs. 1 and 2 result from the model, but they
cannot be compared with measurements. For this reason, we
have calculated the charge accumulated in the grain. Since this
charge is relatively small, the resulting surface potentials do
not exceed the range of 20–30 V. Thus, we can expect that all
primary electrons reaching the grain surface have sufficient energy, and they can escape from the grain. On the other hand, the
energies of true secondary electrons are generally low, and their
energy distribution should be taken into account. We have proceeded as follows: Each electron at the surface receives energy
in accord with the chosen energy distribution. This distribution
is one of the model’s free parameters. When the electron has
sufficient energy to overcome the grain surface potential (calculated from the accumulated charge and grain capacitance),
the electron escapes, and the grain charge is increased.
The model has only three free parameters (ε, Λ, and a
spectrum of secondary electrons) that should be determined
by the fit to experimental data. A detail analysis by
Richterová et al. [19] shows that ε and Λ are not fully independent and that they influence mainly the values of Ee,max and
δmax . On the other hand, the high-energy part (E > Ee,max ) of
charging characteristics is strongly influenced by the shape of
the secondary electron spectrum. In accord with Velyhan et al.
[23], we are using the Maxwellian energy distribution for our
calculations. The resulting plots of equilibrium grain potentials
as a function of the beam energy are shown in Fig. 3 for several
diameters of glass grains. The low-energy parts of all curves are
identical because neither η nor δ depends on the grain diameter
for the low primary beam energies. The shape of this part
is determined by the energetic dependence of the secondary
emission yield and can be used for determination of parameters
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Fig. 4.
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SEM image of used spherical monodispersed 1.2-µm glass dust grains.

ε and Λ. On the other hand, high-energy parts strongly depend
on the grain size. This effect is connected with an increasing
number of backscattered primary electrons from smaller grains
(compare Figs. 1–3). When this number approaches unity, the
grain is charged positively by outgoing secondary electrons,
and primary electrons do not compensate this charge.
In order to examine the model predictions, Richterová et al.
[19] have chosen gold grains as a testing material. A very good
agreement between the model and data was obtained, and both
model parameters ε and Λ were fitted to expected values. A set
of equilibrium characteristics for spherical gold grains ranging
from ≈0.6 to 3 µm was measured, and it also matched the
modeled profiles rather well. It was found that η increase can
be observed only for grains smaller than ≈ 2 µm and becomes
significant for those below ≈ 0.3 µm.
However, the model is based on the assumptions that were
proven for conducting materials, and we have used it for the
computation of secondary emission from the glass grains in
Figs. 1–3. In order to prove if these assumptions are held for
insulators with sufficient accuracy, we have carried out an
experimental investigation that is described in the succeeding
sections.
III. E XPERIMENTAL T ECHNIQUES
We are keeping a single dust grain in the electrodynamic trap
and bombarding it by an electron gun with tunable energy in the
range of ≈0.1–10 keV. The grain oscillations inside the trap are
recorded by an optical system and a position-sensitive detector.
The frequency of grain oscillations is proportional to the ratio
of the grain charge to mass Q/m. The full description of the
setup as well as the description of special techniques developed
for determination of the grain charge, mass, and capacitance
can be found in [24]–[26]. The comparison of experimental and
model data requires spherical samples. For this reason, we have
chosen monodispersed SiO2 spheres with a diameter of 1.2 µm,
which are shown in Fig. 4.
IV. C OMPARISON OF THE M ODEL AND E XPERIMENT
The measured equilibrium surface potential as a function of
the beam energy is shown in Fig. 5 by the dots on the back-

Fig. 5. Comparison of measured data with the model for a 1.2-µm glass
grain. Model parameters are (using  = 2.2 gcm−3 , δmax = 2.4 for bulk):
ε = 17 eV, Λ = 2.5 nm, Ee,max bulk = 300 eV.

ground of the model results calculated for the SiO2 grain with
a specific mass of 2.2 gcm−3 and several diameters. The model
parameters were found to be ε = 17 eV and Λ = 2.5 nm to fit
the measured data at the low-energy range. The Maxwellian
distribution with a temperature of 2.4 eV was expected for
secondary electrons. One can note that the agreement of the
model and experiment is only qualitative because the best
agreement with the experimental data exhibits calculations
for the 0.8-µm grain, instead of the 1.2-µm one used in the
experiment. We have repeated the measurements using different
grains from an ensemble shown in Fig. 4 with similar results.
Consequently, we can exclude possible error in the grain diameter determination. For this reason, we have applied the
techniques described by Pavlů et al. [25] to the estimation of the
grain mass density. The method is based on precise measurement of the grain charge. As noted previously, the experiment
provides only a specific charge Q/m, but the steps of the specific charge caused by one electron can be observed if the total
grain charge does not exceed ≈104 of the elementary charges.
These steps are then used for the grain charge and mass estimations. The estimated grain mass and diameter taken from Fig. 4
lead to a grain mass density of 1.5 gcm−3 , instead of 2.2 gcm−3 ,
which is a standard value for bulk SiO2 and which was used in
previous calculations. The error in mass determination is better
than 1%. Moreover, we have used an independent dynamical
method for the estimation of the grain diameter (see, e.g., [25]);
thus, the determination of the grain diameter is reliable. The
source of a small disagreement is unknown, but it is probably
connected with the porosity of the grain. We have repeated the
calculations using the determined mass density, and the result
is shown in Fig. 6. One can note that new calculations fit the
experimental data quite well. The position of the minimum of
the grain surface potential provided by the model is very similar
to that resulting from the experiment. A small disagreement
between the model and experiment can be probably attributed
to the energy spectrum of secondary electrons. We are using
a Maxwellian distribution in our calculations, but the form of
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VI. C ONCLUSION
Comparison of the model calculations with measurements
on the glass grains has shown that the model can be applied
for modeling of the secondary emission from materials that can
be frequently found in space. Our investigations reveal several
important points.

Fig. 6. Comparison of measured data with our model for 1.2 µm glass
grains. Model parameters are (using  = 1.5 gcm−3 , δmax = 2.4 for bulk):
ε = 17 eV, Λ = 3.6 nm, Ee,max bulk = 300 eV.

the real distribution is unknown and can depend on the actual
grain composition because Velyhan et al. [23] have shown that
these distributions strongly differ for metallic and insulating
surfaces.
V. D ISCUSSION
The model can provide relevant data for objects of arbitrary
shapes. However, the spherical symmetry is preferred in order
to reduce the number of coordinates and computation time.
Moreover, the experimental technique applied to the determination of grain mass, charge, capacitance, and surface potential also prefers spherical samples. This limitation excludes
the samples prepared by the crushing of a larger object and
requires samples that are prepared by special techniques. Their
properties can differ from those of the bulk material as it was
observed for the mass density of used glass grains.
Richterová et al. [19] analyzed the secondary emission from
gold grains and found significant increase of the secondary
emission yield for grains with a diameter smaller than 0.3 µm.
The increase of the yield was connected to the rise of η by a
factor of 2, whereas the increase of δ was about 20% only.
The presented results reveal that similar effects can be observed
for glass grains of much larger diameters. As can be shown in
Fig. 1, the increase of η becomes apparent for 100-µm grains
and reaches values close to unity for grains below ≈2 µm.
Since the value of η is about 0.3 for large glass spheres, it
increases by a factor of 3 for small grains. On the other
hand, the increase of δ due to a finite grain diameter is similar
for gold and glass spheres, i.e., about 20%. The difference
between gold and glass can be explained by the fact that the
mass density as well as the atomic number of gold is higher
than that of glass by a factor of ≈8. As a consequence, PEs are
more efficiently scattered and stopped in gold, their penetration
length is smaller, η is larger, and thus, the effects connected
to a finite grain size can be observed only for very small
gold grains.

• The increase of the grain potential in a high-energy range
is a consequence of the increasing number of scattered
primary electrons, whereas the change of the number of
true secondary electrons has a minor effect.
• The data on the mass density of bulk material should be
applied with care for small samples.
• The effects connected to the limited grain size can be
significant even for rather large (tens of micrometers)
insulating grains.
• The energy distribution of true secondary electrons is very
important for the calculation of the grain potential and
should be further investigated.
Both the experiment and model show that small grains can
be charged to high positive potentials by energetic electrons.
The rise of the potential is very steep, but it is clear from
the energetics of the process that the potential cannot exceed
a fraction of the energy needed for penetration of electrons
through the sample without significant energy loss. Nevertheless, such high potentials are hardly reachable in real conditions
as well as in the experiment because the positive grain attracts
all surrounding electrons and they would decrease its charge.
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[16] J. Švestka, I. Čermák, and E. Grün, “Electric charging and electrostatic
fragmentation of dust particles in laboratory,” Adv. Space Res., vol. 13,
no. 10, pp. 199–202, Oct. 1993.
[17] V. Chow, D. Mendis, and M. Rosenberg, “Secondary emission from small
dust grains at high electron energies,” IEEE Trans. Plasma Sci., vol. 22,
no. 2, pp. 179–186, Apr. 1994.
[18] I. Richterová, Z. Němeček, J. Šafránková, and J. Pavlů, “A model of secondary emission from dust grains and its comparison with experiment,”
IEEE Trans. Plasma Sci., vol. 32, no. 2, pp. 617–622, Apr. 2004.
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Abstract. Dust grains – objects of diﬀerent shapes with a size distribution from micro to nanometers – are
generally considered as a part of many space as well as laboratory plasmas. Among various dust charging
processes, electron-induced secondary emission plays an important role in plasmas containing a noteworthy
portion of high-energy electrons. Since a part of secondary electrons has not the energy high enough to
overcome the surface potential barrier, the resulting grain charge is determined not only by the secondary
emission yield (related to the grain material and size) but also by the secondary electron spectrum. We
have developed a model of secondary electron emission from small dust grains. In the present contribution,
we discuss the proﬁle of a secondary emission yield that can be received from the model and the measured
equilibrium grain charge, both as functions of an incident electron beam energy. A comparison of these
quantities leads to an estimation of secondary electron spectra. We have found that: (1) the energy spectrum
of secondary electrons does not change with the energy of primary electrons and (2) the energy spectrum
depends on the target material being harder for gold and silver than for glass grains.
PACS. 79.20.Hx Electron impact: secondary emission – 96.50.Dj Interplanetary dust and gas

1 Introduction
The recent interest in “dusty (complex) plasmas” has been
driven, in a large part, by discovery of the ﬁne structure of Saturn’s rings, as observed by the Voyager spacecraft. Astrophysics has long recognized the role of dust
in nebulas, interstellar clouds, planetary magnetospheres,
and cometary environments (e.g., [1,2]). On the technological side, dust plays an exceptionally important role
in diﬀerent ﬁelds of plasma applications associated with
the utilization of plasma deposition, etching technologies
in microelectronics, with production of thin ﬁlms and
nanoparticles [3–5] as well as by the realization that dust
particles actually grown in plasmas present a contamination problem in plasma-aided manufacturing of semiconductor and fusion devices [6].

2 Charging of small bodies
Many recent works on dusty plasmas have focused on the
charging of dust grains in plasmas. The collection of ions
and electrons from the plasma is not the only possible
charging mechanism. Electrons can also be emitted from
the particle surface due to thermionic, photoelectric, and
secondary electron emission processes. These processes are
a

e-mail: jiri.pavlu@mff.cuni.cz

of importance for dust charging in the working body of
solid-fuel MHD generators and rocket engines (e.g., [7]),
in the upper atmosphere and in space [8,9], in some laboratory experiments concerning thermal plasmas [10,11]
or plasmas induced by UV irradiation [12], and with
photoelectric and electron beam charging of dust particles [13,14], etc. Emission of electrons increases the dust
particle charge and, under certain conditions, the particles
can reach even a positive charge.

3 Secondary electron emission
Among charging processes, secondary electron emission
from the dust grains plays an important role [1,14–21].
Electrons hitting a single dust grain may ionize its material and eject new electrons producing the secondary electron current. This is equivalent to the ﬂow of a positive
current to the grain surface. While plasma parameters can
be usually determined relatively well, important material
properties (e.g., coeﬃcient of photoemission, yield of secondary emission, electron work function) of dust grains are
approximated from the data measured on planar samples.
The secondary electron yield depends on various aspects,
e.g., the kinetic energy of the incident electrons, the physical properties of the dust material, the size and shape of
the dust grains and also on diﬀerent electron-dust impact
geometry [1,22–24].
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In case of small bodies, the secondary emission yield
increases with an incident angle because the main interaction region is nearer to the surface and thus the
high-curved surface of dust grains leads to a yield enhancement [15,25]. Another important eﬀect is related to
the grain size because when the size becomes comparable
to the beam penetration depth, more primary electrons
can leave the grain. Decreasing further the grain size, no
beam electrons can be captured inside the grain, thus they
do not deposit their charge inside the grain. As a consequence, a potential of very small grains can reach rather
large values (e.g., [26,27]).
Secondary emissions are particularly important for
dusty plasmas in the space where dust grains frequently
have high secondary emission coeﬃcients and in the
laboratory, when it has been observed for dense dust
clouds [14,28].
The electron-induced secondary emission was intensively studied on large planar samples by both theoretical
models and experimental techniques in the 1950’s (e.g.,
[29,30]). Among many theoretical approaches, the model
for metal materials that was prepared by Sternglass [19]
exhibits an excellent agreement with the experimental
results. In this model, primary electrons undergo both
elastic and non-elastic collisions in the material, lose the
energy and change the direction of their motion. As a consequence, some of them can leave the surface carrying
an arbitrary energy up to the primary beam energy.
The mean relative number of these so-called backscattered electrons, η is roughly constant for beam energies
above few hundreds of electronvolts, and (growing with an
atomic number) amounts to ≈0.5 for gold. The deposited
beam energy is converted mainly into excitations of material electrons, to the production of UV photons, and to material heating. Some of electrons excited near the surface
are able to leave the matter. Such electrons, so-called true
secondary electrons, have energies typically of a few electronvolts. Increasing the beam energy, their yield, δ (i.e.,
the mean number of true secondaries per one primary electron) increases as the total amount of the deposited beam
energy grows. When the maximum is reached, δ decreases
with the beam energy because the material electrons are
excited too deep. The maximum yield, δmax is observed
at the energy Emax that is typically several hundreds of
electronvolts. δmax is close to unity for metals, whereas it
can reach a value of ≈2–3 for glasses. However, we should
note that this theory deals with the yield of the secondary
emission from the surfaces that are kept on the ground
potential and thus the spectrum of secondary electrons is
not important because each electron reaching the surface
is emitted.
It is known now that an electron beam impacting a target surface leads to the emission of secondary electrons in
a wide energy range – from zero up to the primary energy.
Some features of energy spectra of secondary electrons
are used for a surface analysis but their general shape is
not known. Using measurements on large samples, it was
shown that spectra of true secondary electrons are roughly
Maxwellian having the temperature of the order of a few

electronvolts and no pronounced changes of spectra with
the primary beam energy were reported.
Since the physical mechanisms that forms the energy
distribution of secondary electrons are unknown, the Maxwellian distribution should be considered as an approximation. Moreover, Draine and Salpeter [17] or Grard [31]
have suggested diﬀerent functional forms of this distribution.
Laboratory measurements of the energy distribution of
secondary electrons are complicated and time-consuming.
In this paper, we try to ﬁnd the form of energy spectra of
secondary electrons comparing the measured equilibrium
potential proﬁle with the secondary yield proﬁle estimated
from the numerical model of the secondary emission [21].
The comparison is made for the gold and glass spherical
samples of similar diameters. The results of comparison
show that the material properties can change not only the
temperature but the shape of the energy distribution of
secondary electrons.

4 Model of small body charging
Although a complete theoretical description of the secondary emission leading to the satisfactory prediction of
the secondary emission yield of dust grains has not been
found yet, a few attempts to simulate this process have
been made. Chow et al. [24] and Ziemann et al. [32] developed two diﬀerent analytical models but none of them
match the experimental data when the size eﬀect becomes
notable. A simple numerical model of secondary emission
from small dust grains developed by Richterova et al. [33]
has revealed the importance of backscattered electrons to
the determination of the equilibrium surface potential, especially in a high-energy range of primary energies. Since
the model assumptions were very simpliﬁed in this case,
the authors have revisited it in order to include more
complex principles of the electron-solid interaction using
a well-tested Monte-Carlo technique developed for scanning electron microscopy [34]. The new model was successfully applied to charging of gold [21] and glass [25] dust
grains.
A detailed description of the model is given in [21], thus
we outline only basic principles here. The hybrid Monte
Carlo technique is used to monitor the path of primary
electrons. In accord with [34], we expect that the primary
electron is scattered inside the material mainly by elastic collisions that are described by the Mott and Massey
cross-sections [35]. We have used values computed by
Czyzewski et al. [36]. On the other hand, all possible
energy losses of the primary electron are averaged into
a collision-independent continuous energy loss along its
path; the loss rate is taken in accordance with the modiﬁed Bethe stopping power equation [37]. If the primary
electron is scattered to the surface before being completely slowed down, it leaves the grain. Using this scheme
for the beam-solid interaction modeling, η or, in other
words, the relative portion of the beam charge deposited
in a grain (i.e., 1 − η), can be estimated directly from the
model.
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The whole energy lost by a primary electron is converted into the excitations of material electrons. The number of excited electrons is given by the mean excitation energy, ε. Excited electrons reach the grain surface in a distance X with a probability P (X) ∼ exp(−X/Λ), where
Λ is a mean diﬀusion path. The secondary emission yield
is calculated by integration of this probability around the
4π of spatial angle. A random energy in accordance with
the chosen energy distribution is given to each true secondary electron at the surface. If this energy is suﬃcient to
overcome the grain surface potential (calculated from the
actual grain charge and capacitance) the electron escapes
and the grain charge increases.
The model contains only three free parameters – the
mean excitation energy (ε), the mean diﬀusion path (Λ)
and the energy distribution of the true secondary electrons. These quantities strongly depend on the inner grain
state, i.e., micro-porosity, admixtures, structure faults,
etc., thus they should be determined by a ﬁt to the experimental data. The model assumptions are not limited
by the shape of studied objects. Nevertheless, to reduce
the required number of coordinates and, therefore, to reduce the computing time, spherical symmetry is preferred.
As an example, the computed equilibrium grain potential as a function of the beam energy is plotted in Figure 1a for gold grains of 0.1 μm – 10 cm of diameters using the Draine-Salpeter distribution [17]. The low-energy
parts of all curves are identical and their shapes are similar
to the energy dependence of the yield δ because the size
eﬀect is negligible. The position of the maximum obtained
by a ﬁt of the model data corresponds well to tabulated
values for planar samples. On the other hand, the highenergy parts strongly depend on the grain size due to the η
enhancement [21]. The values of the grain potential in Figure 1a are given in units of the secondary electron temperature that can be considered as a scaling factor. In order
to demonstrate the inﬂuence of the shape of an electron
distribution, we have plotted the equilibrium potential as
a function of the primary energy for three generally used
distributions [17,31] in Figure 1b. The temperature of secondary electrons has a diﬀerent meaning in these distributions and thus we have normalized the curves with respect
to the particular maximum. The calculations were made
for a 0.2 μm gold grain. We can note that the low-energy
part of the proﬁles as well as the position and deepness
of the local minimum are not aﬀected by the shape of the
distribution signiﬁcantly but the slope of the high-energy
part is much larger for the Draine-Salpeter distribution.

5 Experimental techniques
The experimental set-up [38] is based on a 3D quadrupole
trap [39] and allows us to store and to measure the charge
state of a single dust grain for a long time (e.g., hundreds
of hours). The grain is dropped from a reservoir into the
quadrupole electrodynamic trap that is supplied with the
RF voltage. The grain is illuminated by a red (628 nm)
laser diode and, by analysis of the scattered light using
a position-sensitive detector, grain oscillations in the trap

(a)

(b)
Fig. 1. An example of variations of modeled equilibrium characteristics with grain sizes (a), and with used distributions of
secondary electrons (b) for gold spherical grains.

can be recorded. The amplitude of the oscillations is stabilized by a feed-back loop and auxiliary electrodes, the
amplitude and frequency of the RF voltage are changed by
the control computer when the grain oscillation frequency
changes in order to hold the stability criteria. The oscillation frequency is proportional to the grain’s speciﬁc
charge (charge-to-mass ratio, Q/m). Other characteristics
like the grain mass or its speciﬁc capacitance can be determined using techniques described in [18,40] and thus
the grain’s surface potential, φ can be calculated.
The experimental setup is equipped with a monoenergetic electron gun tunable in the 0.1–10 keV energy range.
The experiment is running under ultra-high vacuum conditions (typically better than 10−7 Pa) to suppress any
possible eﬀect originating from the grain and/or beam interactions with the residual gas. In our particular case,
the measuring range is limited (due to the quadrupole size
and the power supply unit parameters) to speciﬁc charges
from 10−3 to 40 C/kg.
We have chosen gold, silver, and glass spherical grains
for a comparison of simulations with experiments and for
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Fig. 2. SEM image of gold grains.

determination of secondary electron spectra because their
properties (like conductivity, mass density, mean atomic
number, or secondary yield) are completely diﬀerent. Since
the used gold and silver samples contain the spheres from
≈0.3 to 3 μm of diameter (see Fig. 2 as an example), we
have determined the diameters of the trapped grain by
measurements of the grain capacitance [40]. The results
obtained for the 1.12 μm gold and 1.7 μm silver grains
are discussed through the paper. The glass spheres were
monodispersed with ≈1.2 μm of diameter.

(a)

6 Comparison of the model
with the experiment
(b)

The measured and modeled equilibrium surface potentials
as a function of the beam energy are compared in Figure 3a for the gold grain. There is a direct link between
the modeled yield of secondary emission (η and δ) and the
equilibrium grain surface potential through the distribution of secondaries. As the ﬁrst step, the Maxwellian and
Draine-Salpeter distributions were applied and their temperatures were chosen to ﬁt the data at maximum of the
potential. The proﬁle computed using the Draine-Salpeter
distribution corresponds much better to that measured.
As the second step, the inverse process, i.e., computation of the distribution that exactly match the measured and computed potential proﬁles have been carried
out. These distributions are plotted in Figure 3b together
with both theoretical distributions that have been used in
Figure 3a. One can ﬁnd two sets of experimental points
in Figure 3b because the distribution can be determined
from both high- and low-energy parts of the experimental
proﬁle. Both sets are similar, small deviations can be attributed either to a slight dependence of the shape of the
energy distribution of secondary electrons on the energy
of primary electrons or, more probably, to an inaccuracy
of the modeled yield proﬁle due to model simpliﬁcations.
For example, some neglected eﬀects connected with elastic scattering become more pronounced below ≈500 eV
or omitting of the UV production could cause a deviation
of the modeled yield proﬁle at the high-energy range. On
the other hand, our experimental data for primary beam
energies below ≈500 eV can be aﬀected by a slight beam
deﬂection in the magnetic ﬁeld of the Earth that is not

Fig. 3. (a) A comparison of measured data (circles) with the
model for a 1.12 µm gold grain using both Maxwellian (grey,
solid) and Draine-Salpeter (black, dotted) distributions of secondary electrons. Adopted from [21]. (b) The energy distribution of secondary electrons for the same grain. Theoretical
curves were set to be equal to those computed at 15 eV, i.e.,
at the maximum of the grain equilibrium potential.

shielded in our experimental set-up. However, the agreement of two experimentally found distributions is good
enough to allow us to conclude that the Maxwellian distribution overestimates the number of electrons at a range
of 4–10 eV. Note that we cannot say anything about the
distribution of secondaries outside the measurable range
(i.e., beneath ≈4 eV).
Our temporary conclusions are based on the validity of
the model [21]. In order to check the shape of the energy
distribution, we have applied another technique that uses
the balance of the currents onto/from the grain. According
to [41], the beam current, Ibeam , is a function of the grain
potential, φ, and beam energy, Ebeam :


eφ
Ibeam = I0 1 +
.
(1)
Ebeam
This current is balanced by the current of secondary electrons, Isec , that is determined by an energy dependence of
the secondary emission yield, δ, and the energy distribution of secondary electrons, fsec . The current of secondary
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Fig. 4. Measured equilibrium Q/m ratios of Ag (D = 1.7 µm)
grains irradiated by the monoenergetic electron beam with the
energy in the range from 100 eV to 5 keV (dots) and calculated
theoretical curves.

electrons can be thus written as:

Isec = Ibeam δ(Ebeam )

∞

fsec (ε)dε.

(a)

(2)

e.φ

A best approximation of δ for metallic samples provides
the Sternglass universal curve [19]. An iterative computer
code was applied to determination of the grain potential
as a function of the beam energy for the Maxwell and
Draine-Salpeter distributions. Figure 4 demonstrates that
the computed potential proﬁle nearly matches the proﬁle
measured on the silver sphere when the Draine-Salpeter
distribution is taken into account. The slight disagreement
that can be seen at low-beam energies is probably caused
by the magnetic ﬁeld problems discussed above. Despite
this, we assume that the proposed technique brings an
independent conﬁrmation that the energy distribution of
secondary electrons from metallic spheres can be described
by the Draine-Salpeter distribution.
On the other hand, a comparison of the measured and
modeled equilibrium surface potentials as a function of
the beam energy of the glass grain are plotted in Figure 5. Note that although the glass grain is a little larger
than the gold one, the growth of the potential at highbeam energies is much more pronounced. A comparison
of Figures 1 and 5 shows that 0.2 μm gold and 1.2 μm
glass grains exhibit nearly the same shape of the equilibrium potential proﬁles. The reason is that the gold scatters
electrons more eﬃciently, thus the size eﬀect is smaller in
comparison with the glass grain of the same size.
One can note that none of the model ﬁts is good but
the ﬁt using the Maxwellian distribution exhibits a better
matching with experimental data. We suggest that the
growth of the equilibrium potential at the high-energy
range is connected to the enhancement of the backscattering yield [25] and it is aﬀected by any admixture in the
glass.
A comparison of the experimentally determined energy spectra of secondary electrons with Maxwellian and
Draine-Salpeter distributions shows that the Maxwellian

(b)
Fig. 5. (a) A comparison of measured data (circles) with the
model for a 1.2 µm glass grain using both Maxwellian (grey,
solid) and Draine-Salpeter (black, dotted) distributions for secondary electrons. (b) The energy distribution of secondary electrons for the same grain. Theoretical curves were set to be equal
to those computed at 8 eV, i.e., at the local maximum of the
grain equilibrium potential.

distribution is more appropriate for glass. By contrast to
the gold grain in Figure 3, we have found a larger portion of low-energy electrons than it corresponds to the
Maxwellian distribution. The disagreement between experimental and Maxwellian distributions for highest energies of secondary electrons (last point in Fig. 5a) can be
caused by an underestimation of η in the model as noted
above.

7 Conclusion
The equilibrium surface potential of micron-sized gold,
silver, and glass grains irradiated by energetic (100 eV –
10 keV) electrons has been studied. A new method based
on calculations of the secondary emission yield allows us to
determine energy spectra of secondary electrons. In spite
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of several simpliﬁcations used in the grain charging model,
we can conclude that:
– We did not ﬁnd a notable dependence of the energy
spectrum of secondary electrons emitted from the gold
and glass spherical samples on the energy of primary
electrons. This conclusion is valid for a part of the
spectrum above ≈4 eV.
– The energy spectra of secondary electrons emitted
from various materials are diﬀerent, metals exhibit signiﬁcantly hotter spectrum than glass.
– The energy spectrum of secondary electrons emitted
from gold and silver can be approximated by the
Draine-Salpeter distribution with the eﬀective temperature of 3.3 eV.
– On the other hand, the Maxwellian distribution with
the temperature of 2.1 eV is a good approximation for
electrons emitted from glass grains.
We should note that these conclusions are based on the estimations of the high-energy parts of distributions (above
≈4 eV) because our methods do not allow to measure
the body of the distributions. A further investigation is
needed to determine size eﬀects and to ﬁnd the material
properties and processes responsible for a formation of the
energy spectrum of secondary electrons.
Although the secondary emission is an important
mechanism of the dust charging, many other processes
should be considered if the grain is immersed into a plasma
environment because their relative contributions to the
grain charge strongly depend on the parameters of surrounding medium. For example, the number of photoelectrons induced by solar UV radiation exceeds signiﬁcantly
the amount of secondary electrons in the interplanetary
space but their energy is usually several electronvolts and
they cannot leave the charged grain. A positive charge of
the grain decelerates and deﬂects ambient ions and thus
it aﬀects the grain sputtering and the number of attached
ions. On the other hand, the energy of electrons in nonequilibrium low-temperature plasmas is usually too low
to produce a suﬃcient number of secondary electrons and
the grain is charged negatively due to electron attachment [42].
The particles (including photons) bombarding the dust
grain deposit there a portion of their energy and increase
its temperature [43]. If the radiative cooling is not sufﬁcient, the thermoemission current should be taken into
account. Such conditions can be found in a close vicinity of stars or in fusion machines. However, we should
stress out that none of mentioned processes play a notable
role in our experiment. The dust grain is illuminated by
a red light with the wavelength well below the photoemission threshold and calculations of the energy balance
show a negligible (<40 K) increase of the grain temperature above the temperature of the surrounding surfaces.
Moreover, the experiment is running in UHV conditions,
thus an inﬂuence of the residual
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Electrons scattered inside small dust grains of various materials
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The dust grain charge in an electron beam is given by a difference in numbers of electrons that fall onto the
grain and those leaving it. Electrons with energies exceeding 1 keV can penetrate through submicron-sized dust
grains. If the grain is small enough, a yield of these electrons reaches unity but they leave a part of their energy
inside the grain and this energy excites secondary electrons. The paper presents a hybrid Monte Carlo code that
simulates paths of the primary electrons inside a spherical grain and provides the yield of scattered electrons
and their energy spectrum as a function of the grain size and material. This code is based on the Richterová
et al. 关Phys. Rev. B 74, 235430 共2006兲兴 model but it includes several corrections important for light materials
like carbon or ice. The model was verified using experimental results obtained on large planar samples. For
spherical samples, we have found that the yield of scattered electrons reaches unity for 50 nm Au grains
illuminated by 5 keV electrons, whereas the same effect can be observed on ⬇1000 nm carbon grains.
DOI: 10.1103/PhysRevB.81.075406

PACS number共s兲: 79.20.Hx, 94.05.Bf, 52.27.Lw

I. INTRODUCTION

Dust grains immersed in a plasma environment interact
with surrounding ions and electrons. If the electrons are energetic enough, they can be scattered and/or release lowenergy secondary electrons. Secondary electron yield is a
ratio of impinging electrons to true secondary electrons,
while the scattered electron yield gives a relative number of
scattered electrons. The latter will be widely discussed in the
present paper; thus, we will call it simply “yield” hereafter.
Note that scattered electrons are often called backscattered
electrons or, in the case of thin films, they can be separated
into two groups: forward-scattered and backscattered electrons. Due to a geometry of our approach, we do not distinguish between forward-scattering and backscattering; thus,
we use the term “scattered electrons.” Photoemission as well
as ion impacts cause a positive charging current, while a total
secondary electron yield can be smaller or larger than unity.
Although different kinds of emissions were studied in detail
for bulk samples, conclusions should be used carefully for
the dust grains of sizes comparable with a penetration depth
of primary particles.
The principal difference between experiments with planar
samples and dust grains immersed in the plasma environment is their charging. Whereas the potential of large targets
is usually well defined, the dust grain potential is set selfconsistently to achieve a zero net charging current. However,
various constituents of the charging current respond to the
grain potential by different ways. Whereas photons are not
affected by the grain potential, the number of photoelectrons
leaving the grain decreases if the grain potential becomes
more positive. The interaction of electrons and ions with the
grains of a given potential is comprehensively discussed for
example in Meyer-Vernet,2 de Angelis,3 and Goertz;4 thus,
we mention only a basic mechanisms.
For the negative charged grain, the number and energy of
impinging ions increase and thus the number of electrons
emitted by the ion impact increases. On the other hand, primary electrons if they are energetic enough are decelerated
and deflected. Their effect on the secondary electron produc1098-0121/2010/81共7兲/075406共7兲

tion depends on the relative speed between primary electrons
and the dust grain and their number can increase as well as
decrease with the grain surface potential. This complicated
behavior results in the fact that for sufficiently high values of
the secondary yield the current balance equation can have
more than one solution for the equilibrium potential.4
Published experimental values of secondary emission
yields measured on large planar samples of various materials
can differ by a factor of 2, probably due to different conditions and sample quality. The excellent set of these data measured under 10−7 – 10−9 Torr has been collected by Bronstein
and Fraiman,5 and recently it was revised by El Gomati
et al.6 and Walker et al.7 for both scattered and secondary
yields, respectively. Their papers also deal with the influence
of surface adsorbates and oxide layers on the secondary
yield. Unfortunately, the surface coarseness was not reported.
During the past several years, an enhanced attention has
been directed toward electron interaction with solid planes
and films and its numerical simulations. This interest arises
from applications of scanning electron microscopy to the
analysis of conductors as well as non- or poorly conducting
materials such as polymers, ceramics, biological material,
and composites.
In widely used Monte Carlo simulations, two phenomena
should be modeled: elastic collisions and energy losses. Inelastic collisions are usually neglected due to a small deflection angle8 resulting from such events and they are considered to be continuously distributed along the paths of
primary electrons. A slowing-down equation based on the
stopping-power Bethe expression9 usually simulates these
energy losses. However, in the low-energy range, this expression must be reevaluated since the number of possible
inelastic events is decreasing.10
For elastic events, the Rutherford theory11 has been
widely applied due to its simplicity and its short computation
time.12 This model is accurate for a high-energy interaction
共⬎10 keV兲 because it is based on the first Born approximation. However, a more accurate Mott theory13 is preferable at
lower energies. Empirical forms of the Mott cross–sections
have been developed recently 共e.g., Browning14兲. The differential Mott cross sections for a number of elements of the
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periodic table were computed by Czyżewski et al.15
On the other hand, electron emission from micron- and
submicron-sized grains was studied by several authors only;
for example, Draine and Salpeter16 estimated enhancement
of a secondary yield due to finite grain size; Ziemann et al.17
observed the accumulated charge on small oil drops falling
through an electron beam; while Švestka et al.18 started a
series of measurements of an equilibrium surface potential of
single isolated dust grains. Pavlů et al.19 found that the
equilibrium surface potential is growing with the energy
above ⬇2 keV for micron-sized glass grains. The authors
observed that the surface potential of large gold grains
reaches a maximum of about 15 V at 1.2 keV and drops
to 5 V at 10 keV. By contrast, a 0.6 m gold grain exposed
to an electron beam of energy 10 keV charges to 7 V, while
the 0.3 m grain to 17 V.
To explain laboratory experiments, several numerical
models of electron-matter interactions inside dust grains
were developed. Ziemann et al.17 reported a mechanism for
an increasing secondary electron yield with a decreasing oil
drop size. Chow et al.20 proposed an analytical model that
attributed the mentioned enhancement of the grain potential
to the increase of the yield of true secondary electrons. However, the modeled results did not fit the experimental data of
Švestka et al.18 in the full energy range. Richterová et al.1,21
developed a hybrid Monte Carlo model. The model shows
that the increase of the grain potential occurs for grain sizes
comparable to a penetration depth of primary electrons and
that it is caused by a larger portion of primary electrons
being scattered out of the grain. The corresponding increase
of the secondary yield is rather tiny and has a minor effect on
the resulting potential. This model was successfully verified
by laboratory experiments dealing with charging of gold1
and glass22 dust grains. However, further investigations revealed a few differences between model predictions and experiments for some light species such as carbon. The present
paper analyzes sources of these differences and suggests appropriate corrections. The corrected model is then used for
calculations of the scattered yield and energy spectra of scattered electrons. To present the model results, we compare
different materials and diameters of grains starting from 50
nm.

E. The beam 共primary兲 electrons undergo both elastic and
inelastic collisions inside the grain. Since a deflection of a
primary electron in inelastic collisions is small, they are replaced by continuous energy losses along its path between
two consecutive elastic collisions. Elastic collisions change
the electron direction randomly in accord with the differential cross section.
A path traveled between two subsequent elastic collisions
and a deflection angle are generated according to energydependent Mott’s atomic radial cross section.13 Note that the
supplemental polar angle is generated randomly. We use values of cross sections computed by Czyżewski et al.15 through
a relativistic Hartree-Fock-Slater potential. These values are
a bit overestimated what compensates the omitted deflections
by inelastic collisions.15 Since the cross sections are published as a table, we are using a linear interpolation for intermediate values. In the case of compounds, we do not compute a weighted differential cross section but a random
number is generated to decide which of particular species
causes the electron deflection at each collision.
Integrating the radial cross section over a whole space
angle, we can obtain a total cross section, T共E兲. T decreases monotonously with the energy and can be well interpolated via cubic splines.
The mean-free forceless path, , can be expressed as
共E兲 =

共1兲

where n j is a number density of deflecting atoms of jth elemental species. A path between two subsequent collisions
can be written as −共E兲ln共兲, where  is a uniform random
number. Expression 共1兲 was used in Richterová et al.,1 but it
neglects changes of the electron energy between two elastic
collisions.
Since the electron energy decreases 共and T increases兲
along its path, electrons travel a shorter path between subsequent collisions than that given by mean-free path 共1兲. The
probability, P that an electron of the energy E does not undergo any collision decreases with the path length, ⌬s exponentially,
P共E,⌬s兲 = exp关− f共E,⌬s兲兴.

共2兲

The accumulation function, f共E , ⌬s兲 can be written as
f共E,⌬s兲 =

II. PHYSICAL BACKGROUND OF THE MODEL

The basic model is described in Richterová et al.;1 thus,
this paragraph summarizes only briefly basic principles and
the following paragraphs are devoted to a description of suggested model corrections. The model is based on the Hovington et al.23 approach. The grain material is defined by its
mass density and elemental composition. The model is threedimensional 共3D兲 and can deal with grains of arbitrary
shapes and even simulate the dust grains consisting of several material regions as various layers or small features embedded inside the grain. A path of primary electrons is computed individually inside a continuous matter, i.e., crystal
lattice effects are ignored. The electrons are traced until being scattered out of the grain or slowed down to 20 eV. The
grain is bombarded by a parallel electron beam of the energy,

关兺 n jTj共E兲兴−1 ,

冕

s共E兲+⌬s

s共E兲

兺 n jTj共s⬘兲ds⬘ .

共3兲

This equation simplifies to Eq. 共1兲 if the deceleration is omitted. If not, generating the path segment between two subsequent collisions requires solving an expression,
f共E,⌬s兲 = − ln共兲.
As noted above, all inelastic events are simulated by the
stopping power. Richterová et al.1 used well-established
modified Bethe stopping power formula12
dE
 A 1.166共E + 0.85J兲
ln
⬃−
,
ds
NE
J

共4兲

where E is an actual electron energy, s is a traveled path,  is
a mass density, A and N are atomic and nucleon numbers,
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TABLE I. Material constants used in calculations: atomic number 共A兲, nucleon number 共N兲, mass density 共兲, and mean ionization
potential 共J兲. The values are adopted from Berger and Seltzer24
except the mass density of glassy carbon; a value for graphite is
used here.

sponse of material to a passage of charged particles25 or electromagnetic radiation 共for details see Refs. 8, 10, and 23兲.
The selected stopping power is preprocessed together
with Mott’s total cross sections as follows:
共i兲 the traveled path as a function of the electron energy,
s共E兲 is calculated from Eq. 共4兲 and 共5兲;
共ii兲 the resulting path, s共E兲 is used to calculate the accumulation function, f共E , s兲 that can be interpreted as a mean
number of collisions; and
共iii兲 finally, having a uniform random number , we compute the electron energy at 共k + 1兲-th collision solving
f共Ek+1兲 − f共Ek兲 = −ln共兲 and hence ⌬s = s共Ek+1兲 − s共Ek兲.
Both functions s共E兲 and f共E兲 are precalculated down to
20 eV with a logarithmic step having 100 points per decade,
i.e., the step is ⬇300 eV at 10 keV and ⬇0.5 eV at 20 eV.
It was verified that the step scaling of precalculated values is
sufficient for the linear approximation.

A

N


共g cm−3兲

J
共eV兲

3.33
6
10
13
29
79

6.0
12.0
20.0
27.0
63.5
197

0.92
1.54
2.20
2.70
8.93
19.3

75.0
78.0
139.2
166.0
322.0
790.0

Matter
Ice
g-carbon
Glass
Aluminum
Copper
Gold

and J is a mean ionization potential. The first term is proportional to the atom density that, multiplied by A, corresponds
to the total density of electrons. 1 / E is proportional to probability of an inelastic collision, and the last term represents a
mean transferred energy. A, N, and J can be determined for
compounds from their stoichiometric indices. Material constants collected by Berger and Seltzer24 used for calculations
in the next section are summarized in Table I.
The term 0.85J in Eq. 共4兲 ensures that the stopping power
drops but does not change sign at the lowest energies. This
approach is quite rough and worthwhile only down to energies of 0.15J, i.e., to ⬇10 eV for carbon or glass but to
⬇100 eV for gold or silver. More realistic and accurate results can be achieved if the stopping power is calculated
omitting inner electron shells that cannot participate in inelastic collisions at the lowest energies. Then, Eq. 共4兲 can be
rewritten as
 Aeff共E兲 1.166E
dE
ln
⬃−
.
ds
N E
Jeff共E兲

共5兲

The effective number of atom electrons, Aeff共E兲 and the
effective mean ionization potential, Jeff共E兲 can be derived
from the energy-loss function that represents a dielectric re-

III. RESULTS AND DISCUSSION

Since experimental values of scattered yields from curved
samples are not available, we compare the model results with
data measured on planar samples. The calculations were
made under an assumption of the grounded target 共no charging was expected兲 to be consistent with the conditions of
experiments. Figure 1共a兲 shows that the Richterová et al.1
and present model corrections differ predominantly for light
species and thus the results for carbon are shown. The
dashed line presents the scattered yield,  as a function of
the primary energy as calculated by Richterová et al.,1
whereas the full line stands for the results of the present
model. Different symbols show the experimental data already published 共see the figure caption for the sources兲. Unfortunately, as we already pointed out, the experimental data
differ by a factor of 2, especially at low primary energies
where the difference between two models is largest. Moreover, there is a lack of the experimental data below 200 eV.
Nevertheless, we can conclude that the calculations are more
realistic because they fall well among the measured points.
We have made a similar comparison for other species and

experimental data

corrected model
uncorrected model

gold
copper
0.5
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0.4
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0.3
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FIG. 1. Influence of a slowing-down correction and a total elastic cross-section sampling on profiles of the modeled scattered yields, 
for a normal angle of incidence and for 共a兲 glassy carbon, and 共b兲 other planar materials. Experimental points: 쎲, Bronstein and Fraiman
共Ref. 5兲; 䊏, Hunger and Küchler 共Ref. 26兲; 〫, Palluel 共Ref. 27兲; 䉭, Sternglass 共Ref. 28兲; 䊊, Assad and El Gomati 共Ref. 29兲.
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FIG. 2. Variations in modeled scattered yield profiles with the grain sizes and their comparison with a planar sample for 共a兲 glassy carbon
and 共b兲 gold grains.

found that our simulated values seem to be a little lower than
experimental data for very light species. It is probably a result of omission of the inelastic scattering that is more effective for these species. Czyżewski et al.15 suggested to multiply the Mott cross section by a factor 共A + 1兲 / A to account
for this effect. We have checked this suggestion but the
change was well within the spread of the experimental data.
For this reason, the calculations presented further follow the
described procedure and aforementioned correction is not
implemented.
Figure 1共b兲 shows the results for planar samples of different materials. As it can be seen from the figure, the scattered
yield is roughly constant above 2 keV of the primary energy
and increases with the mean atomic number of the target.
Scattered yields as a function of the energy and grain size
are plotted in Fig. 2. The calculations for planar samples are
shown as a reference. The difference between planar and
large spherical samples is caused by the varying incidence
angle along the spherical surface. It is interesting to note that
the scattered yield increase due to the surface curvature is
approximately the same for all investigated materials and it
is equal to ⬇0.13 for the energies above 2 keV. This means
that a relative effect of the surface curvature decreases with
an increasing atomic number.

Another interesting difference between spherical and planar samples is presence of overshoots of the energetic profiles of the scattered yield at low energies that are observed
for all materials except gold in Fig. 2. These overshoots are
observed for planar surfaces but they vanish for spheres of
any diameter. We have no clear explanation for this effect but
we think that it is a reason why the calculations of the dust
grain charge using the original Richterová et al.1 model were
in a good agreement with experiments,1,22 although this overshoot is strongly overestimated in this model 共Fig. 1兲. The
growth of the yield toward unity was found for spherical
grains of all materials. A comparison of the panels of Fig. 2
shows that the yield growth depends on both the grain size
and material. For example, a 100 nm gold grain behaves in a
similar way as a 1 m ice grain.
For better understanding of presented trends, several survey plots are discussed in following paragraphs. As it can be
seen in Fig. 2, the backscattered yield,  is roughly constant
above 2 keV of the primary energy for large spheres. This
yield as a function of the atomic number is plotted in Fig.
3共a兲 关the points stand for the yields at 7 keV of the primary
energy and materials from Fig. 1共b兲兴. The scattered yield
grows with the atomic number as ln共A0.15兲 what is in a good
agreement with previous measurements.5 The points in the
gold
copper
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FIG. 3. 共a兲 Scattered yields for the 7 keV primary energy as a function of the atomic number. The yield grows as ln共0.93⫻ A0.15兲 and
ln共0.79⫻ A0.16兲 for large spheres and plates, respectively. 共b兲 Calculated scattered yields as a function of the grain diameter, D for various
materials at the beam energy of 7 keV.
075406-4

PHYSICAL REVIEW B 81, 075406 共2010兲

ELECTRONS SCATTERED INSIDE SMALL DUST GRAINS…
Dl
L7 keV

Dl , L7 keV ( m)

1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
0.0

% (g cm−3 )

1

10

(a)

(b)

FIG. 4. 共a兲 A limit diameter 共Dl兲 and total path length 共L兲 of 7 keV electrons 共calculated from Eq. 共4兲兲 as a function of the mass density.
共b兲 A planar projection of several 7 keV electrons traced inside the 0.6 m共=L兲 glassy carbon spherical grain; the planes perpendicular 共left兲
and parallel 共right兲 containing the grain to the beam direction are shown 共the angle of incidence 45° was chosen兲. The black trajectories
correspond to the scattered electrons, while the gray color marks the electrons captured inside a grain.

left bottom corner were calculated for ice and we would like
to note that the relative atomic number of 6 would describe
its properties better than the value of 3.33 given by its stoichiometry. This feature can be ascribed to much larger 共by a
factor of 10兲 deflection by oxygen atoms in comparison with
hydrogen atoms.
The scattered yields of various materials as a function of
the grain size, D for one primary energy 共7 keV兲 are plotted
in Fig. 3共b兲. One can see that  is constant for large grains
and starts to change for about micron-sized grains. The general trend can be written as
关共D兲 − inf兴/共1 − inf兲 = 共D/Dl兲−1.17 ,
where D is the grain size, Dl is the limit grain size:
共Dl兲 = 1, and inf stands for the scattered yield of a large
grain of the infinite diameter 共10 cm grain is a good
approximation兲. The model predicts a slower growth of 
than that of Chow et al.20 Using a deflectionless movement
of electrons, they obtained  = 共D / L兲−2 where L is the total
path length of electrons traveled in the matter before being
thermalized.
While  of large samples is given by matter ability to
deflect electrons, Dl and L are related to the mass that electrons have to pass through the grain material. In order to
D = 300 nm
D = 3.0  m

D = 10 cm
planar

100

101

10−1

100
dn/dE (keV−1 )

dn/dE (keV−1 )

D = 50 nm
D = 100 nm

show it more clearly, Dl and L are plotted as a function of the
mass density in Fig. 4共a兲. Both quantities decrease smoothly
by a similar way but there is not a linear relation; Dl / L
decreases from 0.6 for carbon to 0.4 for gold. In other words,
when the total electron path length is equal to a grain diameter, not all electrons are capable to leave the grain.
An example of such wandering trajectories for a glassy
carbon grain is given in Fig. 4共b兲 where several electron
trajectories are projected onto two perpendicular planes. The
electrons enter the grain at one point and they are scattered
through the whole grain volume. The primary energy of 7
keV corresponds to L equal to the grain diameter. The colors
distinguish captured 共gray兲 and scattered 共black兲 electrons.
One can clearly see that only about a half of the electrons is
scattered out of the grain.
The resulting spectra of electrons leaving a sample provide a supplementary information about the electron-matter
interaction. Figure 5 shows the spectra of 10 keV electrons
for gold and glassy carbon plates and grains of different diameters. For the gold plate 关Fig. 5共a兲兴, we obtained a spectrum with the characteristic peak near to the primary energy.
The spectrum is in a good agreement with experimental results and with the model of Ding et al.30 A small difference
in the low-energy range is caused by the methodology. We
have traced only primary electrons, whereas cascaded secondary electrons contribute to the energy spectrum in experi-
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FIG. 5. Calculated spectra of 10 keV electrons scattered from grains of various sizes and from the plate for gold 共a兲 and glassy carbon
共b兲 grains.
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FIG. 6. A mean energy of scattered electrons as a function of the beam energy and the grain size for glassy carbon 共a兲 and gold 共b兲 grains.
Slopes are 0.56 共plate兲 and 0.63 共large spheres兲 for glassy carbon or 0.76 and 0.8 for gold, respectively. The dotted lines correspond to
electrons with no energy loss.

ments. The energy spectra calculated for grain diameters 300
nm and above are 共within the modeling noise兲 equal and very
similar to those for planar samples. The only difference is a
little large portion of higher energies 共above 7 keV兲 scattered
from the spherical samples. The scattered yield of 10 keV
electrons is equal to unity for 100 nm gold grains
关Dl ⬇ 100 nm, Fig. 4共a兲兴 and thus the spectrum of the scattered electrons becomes harder and this hardening continues
with the decreasing grain size. As it can be seen from the
figure, no energies below 6.5 keV are present in the spectrum
of electrons scattered from the 50 nm grain.
The modeled spectrum for carbon 关Fig. 5共b兲兴 is rather flat,
again in a good agreement with measurements for light
elements.5 Comparing to the plate, the spectra of large
spheres exhibit a larger portion of electrons with the energies
close to the primary energy. Such effect was mentioned
above for the gold samples but it is much more pronounced
for carbon. The spectra grow at a whole energy range with a
decreasing grain size up to ⬇1 m of grain diameter. For
smaller grains, the spectrum shape changes because Dl of
carbon is ⬇600 nm. An underlaying area is equal to unity
but low-energy electrons disappear and the energy corresponding to the maximum approaches the primary energy.
The spectrum becomes harder because the number of collisions of the primary electrons needed to pass through a grain
decreases.
The mean energy of scattered electrons is plotted in Fig. 6
as a function of the primary energy. The standard deviation
for both gold and glassy carbon grains 共not plotted兲 is
⬇20%. At a full energy range, electrons leave 44% and 24%
of their energy inside a glassy carbon and gold plates, respectively. This portion is smaller for large grains 共36% and
20%, respectively兲 and does not change until  reaches unity.
Then, the mean energy of scattered electrons gradually approaches the primary energy as losses inside small grains
decrease. These effects are very important for interaction of
dust clouds with energetic electrons. Let us consider a 10
keV electron flying into the cloud formed by 50 nm glassy
carbon grains. The electron leaves about 50 eV inside first
grain and continues to other grain until its energy drops to

⬇1.5 keV and it can be caught inside some grain. On its
path, the electron meets ⬇50 grains and it excites ⬇15 secondary electrons.
Finally, we would like to point out that the corrected
model is 3D, can deal with grains of arbitrary shapes and can
simulate the dust grains that consist of several material layers
or small features embedded inside the grain. However, the
spherical symmetry simplifies the calculations because the
grain charging should be taken into account. It can be shown
that the distribution of incidence angles conserves its shape
for charged spheres but it is not true for an arbitrary form of
the grain or its parts. We should point out that the scattered
yield is a ratio of the number of primary electrons reaching
the grain surface due to collisions with the grain atoms to the
number of primary electrons. The fact that the electron
reaches the surface does not necessarily mean that it will be
emitted; it depends on its energy and the grain potential.
Consequently, both the scattered yield 共Fig. 2兲 and energetic
spectrum of the scattered electrons 共Fig. 5兲 should be considered for the grain charging. Moreover, the scattering of
primary electrons inside the grain is accomplished with the
generation of true secondary electrons and their yield can be
rather large. Taken the 50 nm carbon grain and primary energy of 10 keV as an example, one can see that all primary
electrons will be scattered to the surface 关Fig. 2共a兲兴 with the
energy exceeding 8 keV 关Fig. 3共a兲兴. All these electrons leave
the grain if its potential will be lower than 8 kV and thus
they do not contribute to the charging. In such a case, the
grain potential is determined by the energy spectrum of secondary electrons and, as discussed in Pavlů et al.,31 limited
approximately to a half of the primary energy.

IV. CONCLUSION

The paper discusses the interaction of energetic electrons
with solids and is focused on small bodies. The discussion
resulted in several corrections of the model of the dust grain
charging by Richterová et al.1 Suggested corrections are
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especially important for dust grains consisting of light species that can be frequently found in the space as well as in
laboratory or industrial applications. The results of the corrected model are presented in several plots and they were
successfully applied for interpretation of experimental investigations of the Mars dust simulant32 or for calculations of
the influence of the salt content in the icy dust grains on their
charging properties.
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a b s t r a c t
Secondary emission is one of important processes leading to dust grain charging in many plasma environments. The secondary yield varies with the grain material, shape, and size. Several experiments conﬁrmed that the yield of small grains differs from that of planar samples. Among other materials, ices
of different compositions can be frequently found in the interplanetary space and/or planetary magnetospheres. However, the admixtures can signiﬁcantly inﬂuence the inner structure of such materials and
thus may change their yield. We present numerical simulations that provide a realistic description of the
secondary emission process from water ice grains. The simulations reveal that the secondary emission
yield increases as the grain dimension decreases to tens of nanometers. The yield of backscattered primary electrons approaches unity and the grain can be charged to high positive potentials under these
conditions. We found that any reasonable admixture of NaCl does not alter secondary electron emission
properties signiﬁcantly.
Ó 2011 Elsevier Inc. All rights reserved.

1. Introduction
In the Solar System, vapor-deposited water ice in the amorphous or cubic phases is the principal constituent of the surface
of many satellites and rings (Schmitt et al., 1998). Water coexists
with other condensed gases and is mixed with mineral grains.
The ice surface is a subject to bombardment by energetic particles
and UV radiation from the Sun, planetary magnetospheric ions,
cosmic rays, and meteorites. These energetic impacts induce many
effects on the ice surface, like chemical reactions, electrostatic
charging, lattice damage, desorption, and evaporation, some of
which alter the surface properties (Johnson, 1998).
Many new results concerning composition and charging properties of dust grains in the Solar System and near the planets were
discovered by the Cassini mission. The Cosmic Dust Analyser (CDA)
provides information about speed, mass, direction, and chemical
composition of impacting dust grains (Srama et al., 2004). To determine the chemical composition of particles, a comprehensive statistical analysis of the data sets was performed and the results
imply that the vast majority (>95%) of the observed particles originate from the Jupiter active volcanic satellite Io. Sodium chloride
(NaCl) was identiﬁed as a signiﬁcant particle constituent accompanied by sulfur and potassium. Na2SO4 and K2SO4 are minor constituents, each representing 5–10% of the observed NaCl mass
(Postberg et al., 2006).
CDA measured also the mass spectra in the Saturn’s E-ring (e.g.,
Postberg et al., 2008). An initial interpretation of the data shows
⇑ Corresponding author.
E-mail address: jiri.pavlu@mff.cuni.cz (J. Pavlů).
0019-1035/$ - see front matter Ó 2011 Elsevier Inc. All rights reserved.
doi:10.1016/j.icarus.2010.12.027

that the population of this outermost tenuous E-ring is dominated
by tiny water ice particles, some of which contain organic or mineral impurities (e.g., silicates, carbon dioxide, ammonia, molecular
nitrogen, hydrocarbons and perhaps carbon monoxide—according
to Hillier et al. (2007)). The determination of grain size distribution
from CDA measurements is difﬁcult, however, the data suggest a
signiﬁcant portion of grains below 0.5 lm (Kempf et al., 2008).
Optical observations revealed that the water ice grains that are
predominantly 0.3–3 lm in size (Hansen et al., 2006) extend from
about three to at least eight Saturn radii, with a peak density at the
Enceladus orbit (Showalter et al., 1991).
Active volcanism on Enceladus emits plumes of water vapor and
water ice grains from fractures near its south pole (e.g., Hansen
et al., 2006; Spahn et al., 2006; Waite et al., 2006) and these particles are the dominant source of the Saturn’s E-ring (Schmidt et al.,
2008; Kempf et al., 2008). Recently, Postberg et al. (2009) reported
populations of E-ring grains that are rich in sodium salts (approximately to 0.5–2% of mass). The authors suggested that the Na-rich
grains are directly frozen submicrometer droplets and they presented spectra of E-ring particles with different Na/H2O ratios.
Their results were conﬁrmed by the experiment where mass spectra of water aggregates generated from a laser-dispersed liquid
solution with different sodium salt concentrations were recorded
(Charvat and Abel, 2007).
However, having different salt concentration, ice dust grains
can accumulate different charges from the surrounding plasma
environment. The charging of 1 lm spherical water ice grains in
the plasma environment in different parts of the saturnian E-ring
was analytically modeled by Jurac et al. (1995). The authors have
shown that the grain surface potential is predominantly deter-
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mined by the secondary emission and varies from 5 V at 4RS
(saturnian radii) to +5 V at distances exceeding 8RS. The authors
stress out the importance of the backscattered (reﬂected) primary
electrons that dominate the charging process especially at the outer parts of the E-ring.
The calculations of Jurac et al. (1995) are based on present
knowledge of the secondary electron emission but they cannot
properly describe the charging of small (tens/hundreds of nm)
grains as well as a possible inﬂuence of the salt admixture to the
grain charging. With motivation to contribute to these investigations, we have applied a corrected version (Richterová et al.,
2010) of the dust grain charging model (Richterová et al., 2006;
Richterová et al., 2007) and studied the changes of the secondary
emission yield of micron and sub-micron spherical grains from
water ice caused by gradually increasing salt admixtures. We present results of calculation of the yields of true as well as backscattered electrons from ice grains of sizes ranging from 50 nm to
10 lm. A comparison of calculations for a planar ice surface with
the experimental data is shown and further used for a model
adjustment. The results reveal that the effect of the salt admixture
is small even for saturated solution.

2. The model of SEE from spherical grains
Secondary electron emission (SEE) plays a prominent role when
a portion of energetic (>10 eV) electrons is present in the medium
surrounding the grain. The SEE contributes to charging of the
spacecraft surface (e.g., Němeček et al., 1997) as well as to charging
of dust grains exposed to cosmic radiation (e.g., Weingartner and
Jordan, 2008). Many other examples of importance of SEE in space
processes can be found in Mann et al. (2004, 2007).
Theoretical assessments of SEE have been based on the elementary theories of Salow (1940a,b), Baroody (1950), and Bruining
(1954). One of the ﬁrst complex studies (Sternglass, 1957) describes the SEE from planar metal surfaces in the range from hundreds of electronvolts to a few kiloelectronvolts. Primary electrons
impacting the surface interact with the bulk material and lose their
energy in many types of collisions what often result in excitations
of material electrons and some of the excited electrons can leave
the surface. These electrons, the so-called true secondary electrons,
have typical energies of a few electronvolts.
For large planar samples, the energy dependence of the SEE
yield, d(E) (deﬁned as the mean number of secondary electrons
per one primary electron) can be described by the Sternglass universal curve (Sternglass, 1957) where the maximum SEE yield,
dmax, and the corresponding primary electron energy, Emax, depend
only on the sample material at a given incident angle. During collisions with solids, primary electrons change their direction and
may be back-scattered from the material, often without a signiﬁcant loss of their initial energy. The yield of backscattered electrons, g, increases with the material density and atomic number.
It grows slowly with the beam energy above a few hundred of electronvolts for heavy species whereas a decrease of the yield with
the energy was observed for light materials like water (see for
example the lower curve in Fig. 1). Thus, the total SEE yield,
r = d + g, and d vary in a similar way with the primary beam
energy.
In the case of small bodies, the process of SEE is very sensitive to
the surface curvature (Draine and Salpeter, 1979). The secondary
emission yield increases with an incident angle (Bruining, 1954)
because the main interaction region is nearer to the surface and
thus the highly curved surface of dust grains leads to a yield
enhancement (Draine and Salpeter, 1979; Jurac et al., 1995; Richterová et al., 2007). Another important effect is related to the grain
size—when the size becomes comparable to the beam penetration

Fig. 1. A comparison of modeled proﬁle of the true secondary electron emission
yield, d (top curve) and backscattered yield, g (bottom curve) with experimental
data (diamonds – g according to Matskevich and Mikhailova (1960) for pure water
ice; squares – d according to Matskevich and Mikhailova (1960); and circles – d
according to Suszcynsky et al. (1992)).

depth, more primary electrons can leave the grain. Decreasing further the grain size, no beam electrons can be captured inside the
grain, thus they do not deposit their charge inside the grain. On
the other hand, they lose a part of their energy by excitation of secondary electrons. As a consequence, a surface potential of very
small grains can reach large positive values (e.g., Pavlů et al.,
2008; Beránek et al., 2011).
Secondary electrons charge the dust grain positively; negative
potentials can be reached only when the total SEE yield is lower
than unity. This is generally the case of low beam energies (tens
of electronvolts), and in the kiloelectronvolt range, for grain materials with a speciﬁc combination of true and backscattered SEE
yields.
During the past several years, an enhanced attention has been
directed toward numerical simulations of an electron interaction
with solids. This interest arises from the application of scanning
electron microscopy (SEM) to the analysis of conductors as well
as non- or poorly conducting materials such as polymers, ceramics,
biological material, and composites.
In widely used Monte Carlo simulations, two phenomena
should be modeled: elastic collisions and energy losses. Scattering
by inelastic collisions is usually neglected due to a small deﬂection
angle resulting from such events (Drouin et al., 1997) and they are
considered to be uniformly distributed along the paths of the electrons. Thus, a continuous slowing-down equation based on the
Bethe stopping power expression (Bethe, 1933) usually simulates
the energy losses. However, in the low-energy range, this expression must be reevaluated since the number of inelastic events is
decreasing (e.g., Hovington et al., 1997b).
For elastic events, the Rutherford theory (Rutherford, 1911) has
been widely used due to its simplicity and its short computation
time (Joy and Luo, 1989). This model is accurate for a high-energy
interaction (>10 keV) but it is not valid for low energies. At the
low-energy range, the more accurate Mott theory (Mott and Massey, 1965) is preferable. Empirical forms of the Mott cross section
have been developed recently (e.g., Browning et al., 1995). The differential Mott cross sections for each element of the periodic table
_
were computed by Czyzewski
et al. (1990).
However, the majority of models were applied to the planar
metal or insulating targets but only a few papers dealt with spherical samples. A complex analytical calculation (Jurac et al., 1995) of
the charge accumulated by spherical ice grains under saturnian Ering conditions involves both true and backscattered (called reﬂected therein) electrons and the inﬂuence of the grain curvature
but it is not able to reproduce size effects. The authors limited
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the validity of their calculations to 1 lm of the grain diameter but
the saturnian environment contains signiﬁcantly smaller grains.
Ziemann et al. (1995) and Chow et al. (1993, 1994) developed
different analytical models but none of them match the experimental data when the size effect becomes notable. A simple
numerical model of secondary emission from small dust grains
developed by Richterová et al. (2004) has revealed also the importance of backscattered electrons to the determination of the equilibrium surface potential, especially for high primary energies. The
main assumptions of the Richterová et al. (2004) model were that
primary electrons inside the grain travel a mean free path (energy
dependent), collide with an atom, loss a constant portion of its energy and change the direction of their motion according to cosine
law.
Since the model assumptions were very simpliﬁed, the authors
have revised it in order to include more complex principles of the
electron–solid interaction that will be speciﬁed bellow. The improved model (Richterová et al., 2006) provides the charge accumulated in the grain as a function of the primary beam energy
which is directly measurable as well as the energetic dependence
of the secondary and backscattered yields. The new model was
successfully veriﬁed by laboratory experiments with charging of
gold (Richterová et al., 2006) and glass (Richterová et al., 2007)
dust grains. However, further investigations revealed a small disagreement of model predictions and experiments for light materials like carbon, thus Richterová et al. (2010) suggested several
model corrections. Since the present paper deals with the water
ice and the corrections are substantial for this material, we brieﬂy
review their approach that is applied to calculations presented in
the next section.
The model follows trajectories of primary electrons inside the
spherical grain of a given composition. A deﬂection angle is generated according to energy-dependent Mott differential cross-sections (Mott and Massey, 1965). Note that these cross-sections are
calculated in 2D and provide only the total deﬂection angle. Since
our model is 3D, we use this angle as a polar angle and generate the
azimuthal angle in a random way. In the case of compounds, we do
not compute a new weighted differential cross-section but a random number is generated to decide which of particular species
cause the electron deﬂection at each collision.
Integrating radial cross-section over a whole space angle, we
can obtain the total cross-section, rT(E), where rT decreases
monotonously with the energy and can be well interpolated via cubic splines.
A path length between two subsequent collisions, k(E), is generated according to rT(E). The energy of primary electrons decreases
continuously along its path. Since a corresponding change of rT(E)
between two subsequent collisions can be often neglected, the
mean free forceless path, k(E) was used in Richterová et al.
(2006, 2007):

kðEÞ ¼

X

nj rTj ðEÞ

1

;

ð1Þ

where nj is a number density of deﬂecting atoms of jth elemental
species.
For a given uniform random number, n, from the interval (0, 1)
we can write

Ds ¼ kðEÞ lnðnÞ:

ð2Þ

When the rT increase along electron path is not omitted, electrons
travel a shorter path than that given by a mean free path, k(E) from
Eq. (1). In present calculations, the probability P that an electron of
the energy E does not undergo any collision decreases with the path
length, Ds exponentially:

PðE; DsÞ ¼ expðf ðE; DsÞÞ:

ð3Þ

The accumulation function, f(E, Ds) can be written as:

f ðE; DsÞ ¼

Z

sðEÞþDs

X

0

nj rTj ðs0 Þds :

ð4Þ

sðEÞ

Generation of the path segment between subsequent collisions requires to solve an expression

f ðE; DsÞ ¼ lnðnÞ:

ð5Þ

For calculations of the traveling path of primary electrons, we use
modiﬁed Bethe stoping power formula (Joy and Luo, 1989):

dE
. Aeff ðEÞ 1:166E

ln
:
ds
J eff ðEÞ
N E

ð6Þ

where E is an actual electron energy, s is the traveled path, . is a
mass density, and N is the nucleon number. The effective number
of atom electrons, Aeff(E) and the effective mean ionization potential, Jeff(E) are calculated using the Hovington et al. (1997a) approach and optical absorbtion data for water and ice (Palik, 1991;
Warren and Brandt, 2008).
Integration of Eq. (6) provides the energy of primary electrons
as a function of the path traveled inside the grain, E(s), that does
not depend on the actual trajectory of a particular electron. Using
inverse function, s(E), we can then determine the accumulation
function, f(E, Ds) and obtain Ds for a given n.
To test the model performance, we have calculated the yields d
and g as a function of the primary beam energy for a planar sample
from pure water ice and compared them with available experimental data. Fig. 1 shows a good agreement of modeled and measured
proﬁles. We should point out that the values of g follow directly
from the model calculation, whereas the d values were scaled by
ﬁtting of the computed proﬁle to the experimental data because
the absorbtion length of excited electrons inside the grain, K, is a
free parameter of the model. The ﬁt shown in Fig. 1 as a gray line
provides a value of K = 4.5 nm that is a mean value for the whole
energy spectrum of true secondary electrons. Experimentally and
theoretically determined values for ice ﬁlms (2 monolayers for
1 eV electrons and 4 monolayers for 3 eV electrons (Gilton
et al., 1989, experiment); 2.3 monolayers for 3.5 eV, i.e.,
0.87 nm (Jo and White, 1991, experiment); 1.3 monolayers for
1 eV electrons and 5 monolayers for 4.7 eV electrons, i.e.,
0.49 nm and 1.89 nm, respectively, (Barnett et al., 1990, theory)
show an increase of this length with the energy. Since our ﬁt provides an average value for the whole spectrum of secondary electrons (i.e., in the range of 0–50 eV), we believe that our result is
in a good agreement with the aforementioned data.
3. Water ice grain with varying salt content
The modiﬁed model described above was applied on water ice
grains of different diameters and salinity. The presented model results are based on following assumptions:
 spherical ice grains (with . = 0.92 g cm3) of a given diameter
are bombarded by the parallel electron beam;
 Na and Cl atoms are distributed uniformly inside the grain, the
grain mass density increases in accord with the portion of NaCl;
 free path of excited electrons is not altered by the salt
admixture;
 the energetic distribution of the true secondary electrons
according to Chung and Everhart (1974) with the ice work function of 4.2 eV is used;
 the results for water ice were calibrated to match measurements on planar samples at 77 K (Matskevich and Mikhailova,
1960).
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(a)

(a)

(b)

(b)

Fig. 2. Modeled backscattered electron yields for water ice grains of different
diameters (a) and for a 300 nm ice grain with different salt admixtures (b).

We are analyzing effects of the grain size and the salt admixtures. For this reason, results are shown in three pairs of ﬁgures.
Each of them presents the size dependence as modeled for the
water ice grains in the (a) panels, whereas the inﬂuence of the NaCl
admixture is shown for a 300 nm grain in the (b) panels.
Fig. 2 shows the backscattered yield, g, as a function of the primary energy. The proﬁle computed for a planar sample is given as a
reference in Fig. 2a. The increase of g for water ice grains with
dimensions equal to (or larger than) 10 lm is caused by the surface
curvature and is independent on the grain size because it is given
by the distribution of incidence angles of the parallel beam along
the spherical surface. A further decrease of the grain diameter
leads to a rapid increase of g towards unity. The energy at which
the increase becomes observable decreases, whereas the slope of
this rise enhances for small grains. As it can be seen from Fig. 2b,
the salt admixture exhibits a similar effect as the increase of the
grain diameter but the effect is nearly negligible. The results shown
for a 300 nm grain and 20% of the salt reveal that this admixture
causes an effect similar to increase of the grain diameter by 2%.
Fig. 3a shows how the yield of true secondary electrons changes
with the decreasing grain diameter. Similarly to the g proﬁles in
Fig. 2a, the increase of d from values calculated for a planar surface
to those for the 10 lm grain are connected with the curved surface
and this effect does not depend on the diameter.
For smaller grains, the maximum of d increases and its position
shifts toward higher energies. The ‘‘bump’’ on the proﬁle computed
for 300 nm is caused by the fact that a great majority of primary
electrons is leaving the grain with a small energy, thus they excite
a large number of secondary electrons near the surface. Note that

Fig. 3. Modeled true secondary emission yield for water ice grains of different
diameters (a) and a 300 nm ice grain with different salt admixtures (b).

this effect causes d being larger for the 300 nm grain than for the
50 nm grain for energies above 2 keV. On the other hand, the salt
admixture (Fig. 3b) increases the secondary electron yield by a
small factor that is a rising function of this admixture but that only
slightly depends on the primary beam energy.
Combining the above results together and adding the energetic
spectrum of true secondary electrons, we can compute the surface
potential that a grain acquires. These potentials reached by the
grain charging with a parallel beam of primary electrons are plotted in Fig. 4 as a function of their energy for water ice and ice with
different salt admixtures. The energetic spectrum and the yield of
true secondary electrons inﬂuence the grain potential at a low-energy range, whereas the backscattered electrons are responsible for
the sharp rise of the potential when g approaches unity. We
stopped our computations at 25 V but the limit is close to a half
of the beam energy (Reid et al., 2008). This result is very important
because the backscattered yield and the energetic spectrum of the
back-scattered electrons are modeled without any additional
assumption and the rise of the potential is realistic. We can note
that a similar rise of the grain potential was recorded by Beránek
et al. (2011) in experimental investigations of the JCS-1 Mars soil
simulant.
Fig. 4a shows that 10 lm grains can reach a potential of about
7.6 V at 500 eV of the primary energy and that the potential decreases for higher energies being nearly zero at 5 keV because
the charge of primary electrons deposited in the grain (about
25%, Fig. 2a) is compensated by the charge of outgoing true secondary electrons. A decrease of the grain diameter up to 300 nm does
not alter the potential proﬁle at low (below 1 keV) energies; both d
and g do not change with the grain diameter in this energy range.
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(a)

(b)

Fig. 4. Computed surface potentials for water ice grains of different diameters (a)
and a for 300 nm ice grain with different salt admixtures (b).

High potentials observed for smaller grains and/or higher primary
energies are connected with the sharp rise of g (Fig. 2a) as discussed above. Fig. 2b and Fig. 3b show that the changes of d and
g with the salt admixture are small, the same is true for the grain
potential as demonstrated in Fig. 4b.
4. Discussion
We have developed a simple model of SEE that well describes
and follows trajectories of primary electrons, and thus it gives a
reliable number of scattered electrons. The conversion of the
deposited energy to emitted true secondary electrons is treated
only statistically through the mean transferred energy and the
attenuation length of excited electrons (e.g., Lin and Joy, 2005).
We successfully applied this approach to modeling of charging of
another insulating compound—glass grains (Richterová et al.,
2007).
Other possibility is to follow particular products of each inelastic collision (Schreiber and Fitting, 2002; Kieft and Bosch, 2008).
Corresponding scattering cross-sections can be derived using optical data for dispersion relations (including the acoustic deformation potential and longitudinal optical phonos properties for
insulators). However, a lack of input data and approximate relations would cause large errors in determination of electron cascades for complex materials.
Taking into account these constrains, we believe that our approach provides more reliable results. Our calculations assume
that Na and Cl atoms are distributed uniformly inside the grain
for the purpose of the scattering of the primary beam, whereas
the emission of true secondary electrons is adjusted to data mea-
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sured on a pure water ice (Fig. 1). These two assumptions are
apparently contradictory. However, the theory of Onsager and
Samaras (1934) demonstrates that the dissolved ions are repulsed
from the water surface by electrostatic image forces. These results
were conﬁrmed for light species by molecular dynamics calculations (Vrbka and Jungwirth, 2005). Their calculations reveal that
we can expect several atomic layers of pure water at the grain surface in liquid phase and, because the freezing is rapid (Postberg
et al., 2009), the same would be true for icy grains. The emission
of true secondary electrons is governed by the surface properties
that are given by composition of several uppermost atomic layers,
thus our simpliﬁcation is substantiated. On the other hand, the
scattering of primary electrons proceeds in the whole volume of
small grains. The ﬁrst collision occurs in a depth where Na and
Cl atoms are already uniformly distributed, thus our omission of
several atomic layers at the grain surface cannot spoil the results.
The potential of water ice dust grains in the saturnian E ring
was modeled by Jurac et al. (1995). The authors used available
experimental data on the secondary emission yield from planar
samples and the angular dependence of the yield and compute
the secondary emission yield from a sphere. They obtained the increase of d by a factor of 1.5; slightly larger than that following
from our model (1.2, see Fig. 3a). This difference is small and it
is connected with the angular dependence of d. Jurac et al.
(1995) used the experimental data that hold for heavier species
but the smaller deﬂection of primary electrons in collisions with
light elements leads to a little different result. Larger values of d
compensate the omission of the increase of the yield of backscattered electrons (Fig. 2a) due to grain surface curvature. Consequently, they obtained the same r but slightly smaller positive
equilibrium potentials than our results. Nevertheless, we show
that Jurac et al. (1995) calculations can be used without notable
corrections for the grain diameter exceeding 1 lm, whereas
smaller grains would charge to larger positive potentials. On the
other hand, the presence of the salt in the water-ice grains does
not alter their potential substantially.

5. Conclusion
Our simulations of the secondary electron emission yield of
water ice grains show that the yield is greater than unity from
30 eV to several keV. Thus, these grains can achieve a negative
equilibrium potential only if the Saturn E-ring plasma is cold enough (i.e., the secondary electron emission does not contribute signiﬁcantly to the charging current) and the contribution of
photoemission would be negligible.
Furthermore, the calculations reveal that any reasonable
admixture of NaCl does not change the secondary emission properties of small icy dust grains of a given diameter. We would like to
note that from our discussion of a probable grain structure it follows that the same conclusions would be valid for the photoemission because the emission of electrons excited by energetic
photons proceeds by the same way as the emission of true secondary electrons.
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emission from glass grains: Comparison of the model and experiment. IEEE
Trans. Plasma Sci. 35, 286–291.
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