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Úvod
Diagnostika plazmatu pomocí Langmuirovy sondy je v dnešní době již standardní
metodou, která se využívá nejen v oblastech výzkumu, ale i v řadě technologic-
kých aplikací, z nichž mezi nejvýznamnější patři především nanášení tenkých
vrstev a plazmatické leptání, kde je využíváno především slabě zmagnetizova-
ného nízkoteplotního plazmatu. Ze změřené volt-ampérové (VA) charakteristiky
sondy lze vyhodnotit řadu důležitých veličin charakterizující dané plazma, jako
např. elektronovou nebo iontovou hustotu, teplotu elektronů, potenciál plazmatu
nebo i energetickou rozdělovací funkci elektronů. Samotná konstrukce Langmui-
rovy sondy je vcelku jednoduchá a poskytuje poměrně dobré prostorové rozliše-
ní. Ovšem správné vyhodnocení měřených dat (především ve zmagnetizovaném
plazmatu) je značně komplikované a často je závislé na samotných měřených ve-
ličinách.

Z tohoto důvodu byly vyvinuty speciální sondy, které umožňují měřit některé
veličiny jednodušeji. Pro měření potenciálu plazmatu byly a jsou stále vyvíjeny
sondy, které by umožňovaly měřit potenciál plazmatu přímo (tzn. stačí pouze
měřit napětí na sondě) a vyhnuly se zpracovávání VA charakteristiky, což má také
výhodu v lepším časovém rozlišení při měření. Jednou z takovýchto sond je emisní
sonda vyvinutá z jednoduché Langmuirovy sondy. Princip této sondy je založen
na termoemisi elektronů do plazmatu. Ovlivnění okolního plazmatu emitovanými
elektrony ovšem může způsobit systematickou odchylku v měřené hodnotě. Navíc
je v důsledku zahřívání typicky wolframové elektrody sonda podstatně náchylnější
k jejímu zničení (tj. přepálení elektrody). Tím je samozřejmě ovlivněno její možné
použití jen pro vhodné podmínky v plazmatu.

Novou metodu pro přímé měření potenciálu plazmatu představuje ball-pen
sonda vyvinutá Mgr. Jiřím Adámkem, Ph.D. a jeho spolupracovníky, která by-
la původně určena především pro měření ve vysokoteplotních fúzních zařízeních.
Na rozdíl od emisní sondy ball-pen sonda elektrony neemituje, nýbrž díky jejímu
geometrickému uspořádání dochází ke stínění elektronového proudu z plazmatu.
Hlavními výhodami jsou především její jednoduchá a odolná konstrukce a snadné
použití. Principiální podmínkou pro používání ball-pen sondy je ovšem přítom-
nost dostatečně velkého magnetického pole. Funkčnost ball-pen sondy byla již
potvrzena při vysokých magnetických polích ve vysokoteplotním plazmatu a z po-
sledních experimentálních výsledků vyplývá, že její použití je možné i při řádově
menších magnetických polích v nízkoteplotním plazmatu.

U obrázků přímo převzatých z citovaných publikací byly ponechány originální
anglické popisy.

2



1. Teoretický úvod

1.1 Langmuirova sonda
Diagnostika plazmatu pomocí Langmuirovy sondy patří k základním používaným
diagnostickým metodám a byla vyvinuta Irvingem Langmuirem a jeho spolupra-
covníky již ve 20. letech 20. století. Sondové metody patří obecně k tzv. kon-
taktním metodám studia plazmatu, což znamená, že sonda je v přímém kontaktu
s plazmatem, které je tímto měřením ovlivňováno. Na sondu jsou tedy klade-
ny jisté požadavky - především rozměrové - tak, abychom narušení zkoumaného
plazmatu mohli minimalizovat.

Od časů první Langmuirovy sondy se již sondová diagnostika plazmatu výraz-
ně rozvinula a byly rozvinuty i teorie Langmuirových sond pro specifické podmín-
ky plazmatu a pro různá geometrická uspořádání elektrod. Každou Langmuirovu
sondu v zásadě tvoří dvě elektrody, které jsou v přímém kontaktu s plazma-
tem. Mají-li obě elektrody srovnatelnou plochu, na kterou mohou dopadat nabité
částice plazmatu, jedná se o tzv. metodu dvojité Langmuirovy sondy (double
Langmuir probe method) [1]. V případě metody jednoduché Langmuirovy son-
dy (single Langmuir probe method) je jedna elektroda o mnoho řádů menší než
druhá, kterou jest například vnitřní stěna nádoby, uvnitř níž je plasma udržová-
no. Dále se budeme zabývat výhradně metodou jednoduché Langmuirovy sondy,
která byla v experimentu použita.

Diagnostika Langmuirovou sondou spočívá ve změření a zpracování VA cha-
rakteristiky mezi elektrodami sondy. Budeme uvažovat klasický případ, kdy je jed-
na z elektrod uzemněna a je tvořena vnitřní stěnou nádoby s plazmatem (v našem
experimentu je touto elektrodou uzemněná anoda magnetronu). Druhá elektroda,
kterou dále budeme nazývat kolektorem, se nechá ponořit do studovaného mís-
ta v plazmatu. Vodivé spojení kolektoru s vnějším měřicím systémem je nutné
od plazmatu izolovat, čehož je možno dosáhnout vhodnou keramickou trubičkou.

1.1.1 Debyeovo stínění

Pro další pochopení principu Langmuirovy sondy je třeba zmínit, jak je ovlivněno
plazma, je-li kolektor udržován na potenciálu Vp (tj. napětí vůči uzemněné elektro-
dě). Pro jednoduchost budeme uvažovat jen případ (ten je však v souladu s naším
experimentem), kdy nabité částice v plazmatu tvoří jen elektrony a kladné ionty
jednoho druhu. Jak je známo např. z [2], základní vlastností plazmatu je schop-
nost odstínění elektrických potenciálů. Na odstínění externě vloženého potenci-
álu se ve většině případů podílejí především pohyblivější částice - tedy většinou
elektrony, které jsou v případě kladnějšího potenciálu přitahovány a v případě
zápornějšího potenciálu odpuzovány. Podstatná pro sondovou teorii je tloušťka
takto vzniklé stínicí vrstvy, která je nenulová v důsledku nenulové teploty elek-
tronů. Jako charakteristická tloušťka stínicí vrstvy se zavádí Debyeova délka λD,
pro níž se většinou udává vztah (převzato z [2])

λD =

√
ϵ0kBTe

ne2
(1.1)
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kde ϵ0 značí permitivitu vakua, kB Boltzmannovu konstantu, e elementární náboj,
Te termodynamickou teplotu elektronů (jelikož ty se především podílejí na stíně-
ní, zatímco odezva iontů byla zanedbána) a n značí hustotu plazmatu (tou je
v tomto případě míněna hustota elektronů) v nenarušeném plazmatu. Skutečná
tloušťka stínicí vrstvy poté mj. závisí na geometrii vloženého kolektoru a také
na jeho potenciálu Vp, jedná se ovšem řádově o násobky Debyeovy stínicí délky.
Jen v jednom případě nevznikne kolem kolektoru žádná stínicí vrstva, a to teh-
dy, bude-li potenciál na sondě Vp stejný jako potenciál, který byl v daném místě
plazmatu před vložením sondy, tzv. potenciál plazmatu Φ. Při úvahách o pro-
storovém rozlišení sondy je nutné kromě samotných rozměrů sondy (kolektoru
i izolačních prvků) uvažovat i tloušťku stínicí vrstvy.

1.1.2 Plovoucí potenciál Vfl

V minulém oddíle jsme uvažovali kolektor sondy, který byl udržovaný na daném
potenciálu Vp. Nepřipojíme-li na sondu v plazmatu žádné vnější napětí, bude
se vlivem dopadajících nabitých částic v plazmatu nabíjet, až se nabije na tzv.
plovoucí potenciál (floating potential) Vfl (ten uvažujeme opět jako napětí vůči
uzemněné elektrodě). Ve stacionárním stavu již nedochází k žádnému dalšímu
nabíjení/vybíjení kolektoru, a tedy plovoucí potenciál je dán podmínkou nulové-
ho toku náboje na stěny kolektoru. Ze statistické fyziky plyne z jednoduchého
výpočtu [3] vztah pro tok Γi,e náboje iontů resp. elektronů

Γi,e = ±eni,evi,e
4

Ap (1.2)

kde ni,e značí hustotu daných částic, vi,e jejich střední termální rychlost a Ap

plochu sondy, na kterou dopadají oba druhy nabitých částic. Budeme-li předpo-
kládat Maxwellovské rozdělení rychlostí pro ionty i elektrony, můžeme pro střední
rychlosti psát

vi,e =

√√√√8kBTi,e

πmi,e

(1.3)

kde mi,e je hmotnost iontu resp. elektronu.
Řádovým odhadem hmotností je ze vztahu (1.3) patrné, že i pro podobné tep-

loty je střední termální rychlost elektronů řádově větší než iontů. Navíc v případě
tzv. neizotermického nízkoteplotního plazmatu (což je i případ výboje ve studo-
vaném experimentu) je elektronová teplota řádově větší než iontová. Představme
si, že do plazmatu vložíme kovový kolektor, který bude předem nabit na potenciál
plazmatu Φ a kolem kolektoru se tedy nevytvoří stínicí vrstva. Plazma v blízkém
okolí sondy poté splňuje podmínku kvazineutrality (ni

.
= ne) a ze vztahu (1.2) je

pak patrné, že tok elektronů bude řádově větší než tok kladných iontů a kolektor
se začne nabíjet záporně (vzhledem k potenciálu plazmatu Φ). V takovém případě,
jak již bylo zmíněno, se kolem kolektoru vytvoří stínicí vrstva a elektrony budou
od kolektoru odpuzovány, dokud se nevytvoří rovnováha toku elektronů a iontů
na kolektor. Při předpokladu Maxwellovské rozdělovací funkce rychlosti elektro-
nů, lze z podmínky nulového proudu odvodit vztah mezi plovoucím potenciálem
Vfl a potenciálem plazmatu Φ (podle [3])
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Obrázek 1.1: Ideální VA charakteristika Langmuirovy sondy, plnou čárou je zná-
zorněn celkový proud sondou, tečkovaně proud iontový a čárkovaně proud elek-
tronový, převzato z [3].

Vfl = Φ− kBTe

e
ln

(
I−sat
I+sat

)
. (1.4)

Zde je vhodné podotknout, že tento vztah byl odvozen při jistých dalších idealizo-
vaných podmínkách, které budou zmíněny v dalším oddíle. Tamtéž bude objasněn
význam veličin I−sat a I+sat.

1.1.3 Ideální VA charakteristika

Na obr. 1.1 je zobrazena VA charakteristika, která vyplývá z idealizované teorie
Langmuirovy sondy. Ta předpokládá, že sonda pracuje v tzv. bezesrážkovém reži-
mu (collisionless probe theory), který lze charakterizovat podmínkou λi,e ≫ λD,
kde λi,e jsou střední volné dráhy nabitých částic (rozumíme střední volné dráhy
pro interakci nabitých částic mezi sebou i s neutrálními částicemi). Dále se před-
pokládá, že můžeme zanedbat tloušťku stínicí vrstvy vzniklé okolo sondy, což
můžeme vyjádřit podmínkou λD ≪ rp, kde a rp značí charakteristický rozměr
sondy. Celkově tedy požadujeme λi,e ≫ λD ≪ rp. Ze vztahu (1.1) vyplývá, že
tyto podmínky jsou splněny v nízkotlakém plazmatu s vysokou hustotou, např.
v tokamaku. Obdobný tvar má i charakteristika Langmuirovy sondy s plochým
kolektorem ve výbojovém plazmatu zanedbáme-li okrajové efekty.

VA charakteristika Langmuirovy sondy se běžně rozděluje na tři oblasti. Pro
napětí Vp od −∞ do bodu A na obr. 1.1 se jedná o oblast iontové saturace
(ion saturation current range). Měřený proud je v této oblasti tvořen výhradně
ionty a proud je saturovaný na hodnotě I+sat. I nejenergetičtější elektrony z chvostu
jejich energetické rozdělovací funkce jsou záporným napětím na sondě odpuzovány
a tenká stínicí vrstva kolem kolektoru je tvořena převážně kladnými ionty.
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Zvětšujeme-li napětí na sondě, narůstá postupně proud elektronů, zatímco
iontový proud zůstává konstantní. Celkový proud tedy vzrůstá a při napětí rov-
ném plovoucímu potenciálu Vp = Vfl je nulový (bod B). Při dalším zvyšování
napětí elektronový proud dále roste a stínicí vrstva se ztenčuje, až při dosaže-
ní potenciálu plazmatu (bod C) zcela zmizí. Tuto oblast z bodu A do bodu C
nazýváme oblastí pole brzdícího elektrony (electron retarding field region).

Při potenciálu plazmatu dochází k viditelnému zalomení VA charakteristiky
a při dalším zvyšování napětí se z důvodu odpuzování iontů kladným potenciálem
prudce snižuje iontový proud, zatímco elektronový zůstává saturovaný na hodno-
tě I−sat. Kolem kolektoru se vytvoří tenká stínicí vrstva tvořená převážně elektrony.
Tuto část charakteristiky od bodu C do +∞ nazýváme oblastí elektronové satu-
race (electron saturation current range).

1.1.4 Reálná VA charakteristika

Při uvažování o ideální charakteristice bylo mj. předpokládáno, že tloušťku stíni-
cí vrstvy můžeme vůči rozměrům sondy zanedbat. Tak tomu skutečně může být
např. v podmínkách vysokoteplotního plazmatu. V reálných podmínkách, přede-
vším nízkoteplotního výbojového plazmatu, není ovšem tento předpoklad často
splněn. V oblasti kolem potenciálu plazmatu je stínicí vrstva nejtenčí a na vý-
sledné charakteristice se příliš neprojeví. Nezanedbatelná tloušťka stínicí vrstvy
se projeví především v oblasti saturačních proudů, které v tomto případě již ne-
musí být saturované, nýbrž v závislosti na geometrii kolektoru a tloušťce vrstvy
tento proud při zvyšování potenciálu urychlujícího nabité částice roste. Klasické
vysvětlení spočívá v úvaze, že za sběrnou plochu kolektoru Ap již nelze považo-
vat pouze jeho skutečnou geometrickou plochu, nýbrž plochu zahrnující i stínicí
vrstvu. Vzdaluje-li se potenciál na sondě od potenciálu plazmatu, velikost stínicí
vrstvy roste a s ní roste i sběrná plocha kolektoru Ap. Ze vztahu (1.2) poté plyne
i růst proudu v oblasti saturace. Jako ukázková charakteristika může sloužit VA
charakteristika Langmuirovy sondy na obr. 3.7 změřená během experimentu. Je
patrné, že saturace proudu nenastala v oblasti iontové ani elektronové saturace.
Veličiny I−sat a I+sat vystupující ve vztahu (1.4) již přestávají být v tomto případě
definované. Jistou možností jak tyto veličiny zavést i v těchto případech je extra-
polovat iontový a elektronový proud z oblasti saturace do bodu odpovídajícímu
potenciálu plazmatu, jak to bylo provedeno např. v [8].

1.1.5 Určení potenciálu plazmatu Φ

V současnosti se k měření potenciálu plazmatu pomocí Langmuirovy sondy jak
ve vysokoteplotním tak i v nízkoteplotním plazmatu používá obvykle dvou metod:
současného měření plovoucího potenciálu Vfl Langmuirovy sondy a elektronové
teploty Te, nebo změření VA charakteristiky Langmuirovy sondy, z jejíhož prů-
běhu lze určit potenciál plazmatu.

První metoda využívá vztahu (1.4), kde podíl saturačních proudů I−sat/I
+
sat je

určen teoreticky pro dané složení plazmatu [3]

I−sat
I+sat

∼=
√

mi

2, 26me

(1.5)
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Podstatná nevýhoda této metody spočívá v tom, že vztah (1.4) je odvozen pro Ma-
xwellovskou rozdělovací funkci rychlosti elektronů, což často nemusí být splněno.

Druhá metoda je založena na zpracování VA charakteristiky v oblasti pole
brzdícího elektrony. Existuje více teorií, jak z VA charakteristiky určit potenciál
plazmatu, z nichž (jak také uvádí [1]) je nejpřesnější určit potenciál plazmatu ja-
ko napětí, při němž je druhá derivace charakteristiky nulová - jedná se o inflexní
bod charakteristiky. Nevýhodou této metody je nutnost získání celé charakteris-
tiky a její následné zpracování.

Kvůli komplikacím při určování potenciálu plazmatu pomocí Langmuirovy son-
dy bylo vyvinuto již několik dalších sond, které umožňují přímé měření poten-
ciálu plazmatu, tzn. takové speciální sondy, jejichž plovoucí potenciál je roven
potenciálu plazmatu. Správným měřením potenciálu na takové sondě ponořené
do plazmatu získáváme přímo potenciál plazmatu. Základní princip takových-
to sond spočívá ve vyvážení elektronového a iontového toku na kolektor, čímž
se zabrání zápornému nabíjení plovoucího kolektoru, tak jak to bylo vysvětleno
v oddíle 1.1.2. Jednou z takových sond je i ball-pen sonda, jejíž využití v nízko-
teplotním plazmatu je hlavním předmětem této práce.

1.2 Ball-pen sonda
Ball-pen sonda, vyvinutá Mgr. Jiřím Adámkem, Ph.D. a jeho spolupracovníky,
představuje nový typ sondy, určený pro přímé měření potenciálu plazmatu v mag-
netickém poli.

Základním principem ball-pen sondy je snížit (odstínit) elektronový proud
u klasické Langmuirovy sondy (tím i elektronový saturační proud) na úroveň
proudu iontového, tedy aby I−sat/I

+
sat = 1. Budeme-li poté předpokládat platnost

vztahu (1.4), můžeme měřit potenciál plazmatu přímo jako plovoucí potenciál
ball-pen sondy. Idea, jak odstínit přebytek dopadajících elektronů, je založena
na řádově menším gyračním poloměru elektronů nežli iontů. Ball-pen sonda je
tvořena kolektorem, který je stíněn izolující trubičkou. Zásadním rozdílem ve srov-
nání s klasickou Langmuirovou sondou je, že kolektor je zasunut zcela do trubičky.
Ve schématu ball-pen sondy na obr. 2.5 je naznačen princip stínění elektronového
proudu. Pro co nejefektivnější stínění elektronového proudu je z náhledu patrné,
že kolektor by měl být umístěn kolmo na vektor magnetické indukce.

1.2.1 Přehled prvních měření ve vysokoteplotním plazmatu

První měření s ball-pen sondou byly provedeny v roce 2004 na tokamaku CAS-
TOR v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR1 [4]. Pro zkoumání vlivu izolující trubičky
byla vyrobena ball-pen sonda, která umožňovala posun kolektoru v trubičce.

Podstatným výsledkem těchto prvních měření bylo, že při zasouvání kolektoru
skutečně dochází k výraznému stínění elektronového proudu a plovoucí potenciál
roste, až dojde k jeho saturaci, jak plyne z obr. 1.2. Je patrné, že dochází i ke stí-
nění iontového proudu, ovšem i přesto dojde k vyrovnání iontového a elektrono-
vého saturačního proudu. Je třeba zmínit, že uvedené experimenty na tokamaku

1Akademie věd České republiky
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Obrázek 1.2: Graf vlevo zobrazuje závislost saturačních proudů I−sat, I
+
sat na po-

zici kolektoru v trubičce h. Hodnota h je záporná, když je kolektor zasunut do
trubičky. Graf vpravo ukazuje závislost plovoucího potenciálu Vfl a ln(I−sat/I

+
sat)

na zasunutí/vysunutí kolektoru. [5]

CASTOR byly provedeny při magnetickém poli o intenzitě B ≈ 1 T.
V dalších experimentech na tokamaku CASTOR byla provedena současná mě-

ření potenciálu plazmatu pomocí ball-pen a emisní sondy [5]. Výsledky ukázaly,
že potenciál plazmatu měřený emisní sondou je systematicky nižší. Tato systema-
tická odchylka se vysvětluje chybným měřením emisní sondy, které je způsobeno
snížením potenciálu prostorovým nábojem v okolí emisní sondy tvořeným elek-
trony emitovanými ze sondy. Potenciál plazmatu měřený pomocí ball-pen sondy
je tedy považován za správný.

Funkce ball-pen sondy byla již experimentálně ověřena na několika dalších
vysokoteplotních fúzních zařízeních [6] a na tokamaku ASDEX Upgrade je již
systematicky používána k měření rychlých fluktuací potenciálu plazmatu [7].

1.2.2 Dosažené výsledky v nízkoteplotním plazmatu

V posledních letech probíhá i výzkum ball-pen sondy jakožto sondy pro přímé mě-
ření potenciálu plazmatu také v podmínkách nízkoteplotního plazmatu v řádově
nižších magnetických polích (řádově 10 mT). Při snižování intenzity magnetic-
kého pole dochází nepřímo úměrně ke zvyšování gyračního poloměru a nebylo
jisté, zdali bude docházet obdobně jako ve vysokoteplotním plazmatu ke stínění
elektronového proudu.

Tato bakalářská práce navazuje již na dosažené výsledky [8],[9], kterých bylo
dosaženo na třech nízkoteplotních zařízeních: lineárním zařízení (linear magneti-
zed plasma device) v Lublani, torsatronu TJ-K ve Stuttgartu a na cylindrickém
magnetronu na KFPP MFF UK1 v Praze, na kterém byla provedena další měření
popsaná v této bakalářské práci. Hlavním výsledkem těchto prací je prokázá-
ní, že k odstínění elektronů dochází i ve slabě zmagnetizovaném nízkoteplotním
plazmatu, a má tedy smysl se zabývat dalším výzkumem v této oblasti.

Graf vpravo na obr. (1.3) naznačuje, že by se plovoucí potenciál pro dostateč-
1Katedra fyziky povrchů a plazmatu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
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Obrázek 1.3: Výsledky měření na magnetronu v Praze. Graf vlevo zobrazuje nor-
malizované VA charakteristiky (vydělené I+sat) pro různá zasunutí h kolektoru
v trubičce. Graf vpravo ukazuje závislost plovoucího potenciálu Vfl na h. [9]

Obrázek 1.4: Výsledky měření na zařízení Mirabelle. Na obou grafech jsou zob-
razeny závislosti plovoucího potenciálu Vbp ball-pen sondy na zasunutí kolektoru
v trubičce h. Černou čárou je znázorněn potenciál plazmatu určený z VA charak-
teristiky při h = +2 mm. Přitom průměr kolektoru byl 0,2 mm a vnitřní průměr
trubičky: a) 1 mm , b) 0,3 mm. [10]

ně hluboká zasunutí kolektoru mohl saturovat, obdobně jako tomu bylo na vy-
sokoteplotních fúzních zařízeních, kde saturovaný potenciál odpovídal potenciálu
plazmatu. Pro různá zasunutí kolektoru ball-pen sondy byly také změřeny VA
charakteristiky vyobrazené v levém grafu na obr (1.3). Pro hlubší zasunutí ko-
lektoru je patrné, že se elektronový saturační proud přibližuje k iontovému satu-
račnímu proudu a charakteristika se stává více symetrickou, což opět odpovídá
tomu, že dochází ke stínění majoritního elektronového proudu. Jelikož při měření
ještě nebyl k dispozici vhodnější elektronický měřicí systém, který by mohl měřit
sondové proudy i pro hlubší zasunutí kolektoru v trubičce, jsou vyobrazeny jen
charakteristiky do maximálního zasunutí h = −3, 6 mm.

Další měření s ball-pen sondou byla provedena také na lineárním zařízení
(linear magnetized plasma device) Mirabelle [10]. Podstatným výsledkem je pře-
devším fakt, že schopnost stínit elektrony závisí na vnitřním průměru stínící tru-
bičky (uvážíme-li stejný průměr kolektoru), jak je zobrazeno na obr. 1.4. Pro větší
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vnitřní průměr trubičky v případě za a) již pro vyšší magnetická pole nedochá-
zí k dostatečnému odstínění a saturovaný potenciál zcela neodpovídá potenciálu
plazmatu. V případě za b) vidíme, že k dostatečnému stínění již dochází i pro vět-
ší magnetická pole. Ovšem šířka saturované oblasti se značně zkrátila a je patrná
i její závislost na magnetickém poli.
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2. Experimentální uspořádání

2.1 Experimentální systém
Experimentální měření bylo prováděno na tzv. krátkém cylindrickém magnetro-
nu na KFPP MFF UK. Schéma aparatury je vyobrazeno na obr. 2.1. Samotný
magnetron sestává z válcové komory z nerezové oceli o vnitřním průměru 60 mm,
která je jako anoda uzemněna. Uvnitř se nachází souosá vodou chlazená kato-
da ze stejného materiálu o vnějším průměru 10 mm, která je přes stabilizační
odpor (o velikosti přibližně 1 kΩ) připojena ke stejnosměrnému plovoucímu vyso-
konapěťovému zdroji. Napětí na výboji v rámci experimentu dosahuje při měření
v nízkých magnetických polích až 400 V. Při zvyšování magnetického pole je
výbojové napětí snižováno tak, aby bylo dosaženo stejného výbojového proudu
IV ≈ 100 mA. Výbojový proud je měřen jako napětí na odporu o velikosti 1 Ω,
který je připojen mezi uzemněnou anodu a kladný pól zdroje. Výbojový pro-
stor je z boku uzavřen dvěma kruhovými deskovými limitery vzdálenými od sebe
110 mm, které jsou vodivě spojeny s katodou a od anody jsou izolovány teflonem.

Axiální magnetické pole, které lze ve výbojovém prostoru považovat za homo-
genní s přesností cca ±5%, je generováno dvěma symetricky umístěnými vodou
chlazenými cívkami s 5000 závity, mezi nimiž se nachází důležité vakuové porty,
ve kterých jsou mj. umístěny ball-pen a Langmuirova sonda. Maximální velikost
magnetického pole, kterého lze dlouhodobě dosáhnout je 40 mT. Obě cívky jsou
napájeny stabilizovaným zdrojem proudu, a tedy generované magnetické pole
nezávisí na změně odporu cívek při jejich zahřívání.

Aparatura je čerpána vakuovým portem mezi cívkami pomocí primární suché
rotační vývěvy a turbomolekulární vývěvy a před experimentem je vyčerpána
na mezní tlak cca 3.10−3 Pa. Pro měření tlaků nižších než řádově jednotek Pa je
instalován Penningův vakuometr. Pro tlaky vyšší než řádově 1 Pa je použit Piran-
niho vakuometr, který je kalibrován na vzduch, a proto není vhodný pro měření
tlaku v argonu, který je do aparatury vpouštěn a převážně tvoří složení plynu
v magnetronu během experimentu. Proto je pro měření tlaku v argonu na další
vakuový port mezi cívkami instalován kapacitní vakuometr MKS Baratron, který
měří tlak pomocí deformace membrány a je tedy nezávislý na druhu plynu. MKS
Baratron byl kalibrován na nulový tlak při dosažení mezního tlaku, který lze vůči
pracovnímu tlaku během experimentu zanedbat.

Tlak plynu je dán rovnováhou mezi stálým čerpáním a vtékáním argonu, kte-
ré je regulovatelné pomocí měřiče hmotnostního průtoku plynu (MFC). Vzhle-
dem k tomu, že čerpací rychlost nebylo možno v průběhu experimentu měnit,
představovala změna hmotnostního průtoku jediný způsob jak měnit tlak plynu.
Aparatura umožňuje tímto způsobem měnit tlak v aparatuře od cca 0,4 Pa až
po 20 Pa.

Na obr. 2.2 je zobrazen průřezový pohled na výbojový prostor i s umístěním
sond v magnetronu. Jelikož je systém cylindricky symetrický, můžeme považo-
vat plazma ve stejných radiálních polohách za ekvivalentní. Jediná asymetrie v
systému je dána umístěním portu určeného pro čerpání aparatury, což ovšem
na symetrii plazmatu nemá žádný významný vliv.
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Obrázek 2.1: Schéma experimentální aparatury, převzato z [9].

2.2 Elektronický měřicí systém
Pro měření VA charakteristik Langmuirovy i ball-pen sondy byl využit měřící
přístroj Agilent B2901A, který, jako tzv. SMU (Source - Measurement Unit),
slouží kromě měření zároveň jako zdroj napětí nebo proudu. Pro generování vět-
ších napětí než je 42 V, bylo nutné k přístroji připojit ochranný obvod (interlock
circuit), s nímž je poté možné dosáhnout na výstupu přístroje napětí až ±210 V.
Pro potřeby experimentu byly ale VA charakteristiky měřeny maximálně v roz-
mezí -70 V - 20 V. Při měření charakteristik ball-pen sondy při hlubokém zasunutí
kolektoru, kdy jsou měřeny proudy řádově v nA, je potřebné proudové rozlišení
alespoň 10 - 100 pA, což bylo splněno, jelikož použitý měřící přístroj měl vy-
nikající proudové rozlišení činící 100 fA. Na obr. 2.3 je zobrazeno měření VA
charakteristiky ’na prázdno’, tedy jen s připojovacím koaxiálním kabelem bez
připojené sondy. Z grafu je patrné, že při měření se uplatňuje jistý svodový odpor
a offset přístroje, které jsou v řádu desítek pA, a jsou tak ve srovnání s měřenými
sondovými charakteristikami (kdy nejnižší měřené proudy jsou řádově jednot-
ky nA) zanedbatelné. Je třeba také upozornit na to, že měření charakteristik při
takto nízkých proudech je dále nepříznivě ovlivněno relaxačními procesy, způso-
benými především parazitní kapacitou na vstupu přístroje, kdy měření záviselo
na rychlosti změny sondového napětí. To je patrné z grafů na obr. 2.3 a obr. 2.4,
kde se změřené závislosti liší podle toho, zdali byly měřeny při rostoucím nebo
klesajícím napětí. Pro měření charakteristik jsme tedy zvolili optimální rychlost
měření (měření v rozsahu 80 V trvalo přibližně 20 s) tak, aby měření netrvala
příliš dlouho a abychom ovlivnění tímto efektem mohli zanedbat.

Pro úspěšné měření pomocí ball-pen sondy se již v dříve provedených experi-
mentech [9] ukázalo, že použití vhodné elektroniky je zcela zásadní. Při hlubokém
zasunutí kolektoru ball-pen sondy do trubičky se totiž výstup sondy chová jako
zdroj napětí s velikým vnitřním odporem cca 4 GΩ, jak je zobrazeno na obr. 2.4.
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Obrázek 2.2: Schématické znázorněni průřezu výbojové komory magnetronu
s umístěním obou sond. Proporce rozměrů katody, anody i obou sond odpovídají
skutečnému experimentálnímu uspořádání. Kolektor Langmuirovy sondy musel
být ovšem pro viditelnost zvýrazněn.

Pro měření napětí na sondě je tedy nutné ze sondy odebírat co nejmenší proud,
čehož bylo dosaženo použitím napěťového sledovače se vstupním odporem při-
bližně 50 GΩ, který byl vypůjčen z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR. Z průsečíku
zatěžovací přímky odpovídající vstupnímu odporu sledovače a VA charakteristiky
ball-pen sondy při h = −10 mm (viz obr. 2.4) potom vyplývá, že proud, který ze
sondy odebíráme je řádově pouze 0,1 nA a měřené napětí proto dobře odpovídá
plovoucímu potenciálu.

2.3 Konstrukce ball-pen sondy
Schéma použité konstrukce ball-pen sondy je vyobrazeno na obr. 2.5. Kolektor
ball-pen sondy má válcový tvar s průměrem 1,2 mm a je vyroben z nemagnetické
nerezové oceli. Zde je třeba zdůraznit, že použití feromagnetického materiálu by
způsobilo zdeformování magnetického pole v okolí kolektoru tak, že by elektrony
byly do stínící trubičky vtahovány, což by bylo v protikladu základnímu principu
ball-pen sondy. Pro stínění kolektoru byla využita keramická trubička vyrobená
pod značkou Degussit R⃝ o vnitřním průměru 2,4 mm a vnějším průměru 3,9 mm.

Při konstrukci sondy je nezbytně nutné vzít v úvahu pokovování povrchů
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Obrázek 2.3: VA charakteristiky měřené jen s připojovacím koaxiálním kabelem
bez připojené sondy.

Obrázek 2.4: Srovnání VA charakteristiky ball-pen sondy při h = −10 mm a za-
těžovací přímky charakterizující vstupní odpor napěťového sledovače.
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Obrázek 2.5: Schéma používané ball-pen sondy.

v magnetronu, které vzniká v důsledku tzv. magnetronového naprašování. V ob-
lasti katodového spádu dochází k urychlování argonových iontů směrem ke katodě,
které pak mají dostatečnou energii, aby z katody vyrazily částice kovu. Ty jsou
poté volně rozptýleny ve výbojovém prostoru a usazují se na dostupných povr-
ších. V průběhu měření tedy dochází k naprašování vnějšího i vnitřního povrchu
keramické trubičky, která se tímto stává vodivou. Pro zamezení dotyku kolektoru
s trubičkou je tedy třeba kolektor v trubičce dostatečně vycentrovat. Toho bylo
dosaženo ovinutím kolektoru teflonovou páskou tak, aby se páska lehce dotýkala
vnitřní stěny trubičky. Přitom se páska musí umístit dostatečně hluboko do tru-
bičky (jak je naznačeno na obr. 2.5), aby se zamezilo jejímu naprášení, čímž by
opět vzniklo vodivé spojení trubičky a kolektoru.

Stínící trubička s kolektorem je dále připojena k sondovému držáku, který
umožňuje radiální posun sondy jako celku (tedy posun trubičky i kolektoru) a zá-
roveň nezávislý posun kolektoru vůči trubičce. Je tedy možné studovat ball-pen
sondu pro různá zasunutí kolektoru v trubičce a zároveň měnit radiální pozici
sondy v magnetronu. Pozici kolektoru v trubičce popisujeme veličinou h, která
značí vzdálenost konce kolektoru od konce trubičky. Hodnota h je kladná, je-li
kolektor vysunut z trubičky a záporná, jeli kolektor v trubičce zasunut, jak je
naznačeno na obr. 2.2.

2.4 Konstrukce Langmuirovy sondy
Jako Langmuirova sonda byla použita sonda již dříve použitá, a tedy již poprá-
šená, jak je mj. vidět z obr. 2.6, nic ovšem nenaznačovalo tomu, že by se kolektor
měl vodivě dotýkat trubičky. Obdobně jako u ball-pen sondy je totiž nutné, aby
nedocházelo k vodivému spojení kolektoru a poprášené trubičky. Při vodivém spo-
jení by se výrazně zvětšila plocha (a charakteristické rozměry sondy) na kterou
dopadají nabité částice, a nebyly by již splněny elementární předpoklady teorie
Langmuirovy sondy. Tuto vážnou chybu lze při měření odhalit ze změřených VA
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Obrázek 2.6: Foto použité Langmuirovy sondy před instalací do aparatury.

charakteristik, kdy jsou změřené elektronové a iontové proudy mnohokrát větší,
než je obvyklé.

Samotný kolektor je vyroben z wolframového drátku o průměru 45 µm. Délka
drátku vyčnívající z trubičky je přibližně 3,5 mm. Drátek je ohnut do pravého
úhlu, aby vzhledem k umístění sondy v magnetronu po celé své délce sbíral nabité
částice se stejným potenciálem (uvážíme-li válcovou symetrii výboje). Při neohnu-
tém kolektoru by v dané situaci Langmuirova sonda neměřila správně ani plovoucí
potenciál, nýbrž by byla naměřena jen určitá střední hodnota plovoucího potenci-
álu podél kolektoru, tedy v radiálním směru. Další podmínkou je, aby byl kolektor
umístěn kolmo na magnetické indukční čáry, čímž je minimalizován efekt magne-
tického pole na elektronový proud sondy (pro ionty je díky jejich větší hmotnosti
ovlivnění magnetickým polem této velikosti zanedbatelné). Langmuirova sonda je
dále připojena k držáku, který umožňuje radiální posun v magnetronu. Konečné
umístění Langmuirovy sondy a orientace kolektoru po instalaci do magnetronu je
naznačeno na obr. 2.2.
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3. Výsledky měření
V podkapitole 3.2 jsou prezentovány výsledky, které byly získány výhradně po-
mocí ball-pen sondy v době, kdy k aparatuře nebyla doposud Langmuirova sonda
nainstalována. Podkapitola 3.3 se již zabývá také měřením potenciálu pomocí
Langmuirovy sondy a provedenými srovnávacími měřeními potenciálu plazmatu.

3.1 Experimentální podmínky
Jak již bylo uvedeno, všechny experimenty byly měřeny v argonovém výboji při
tlacích p řádově jednotek Pascalů, výbojovém proudu IV v mezích 75 mA až
100 mA a magnetickém poli B od 20 mT do 40 mT. Teplota elektronů během
měření dosahuje řádově jednotek elektronvoltů. Iontová teplota je blízko teplo-
ty okolní, tj. přibližně 25 meV. Elektronová hustota se pohybuje v jednotkách
1016 m−3. Odpovídající Debyeova délka je řádově 0, 1 mm, gyrační poloměr elek-
tronů 0, 1 mm a gyrační poloměr iontů řádově 10 mm.

3.2 Měření s ball-pen sondou
Jak bylo uvedeno v první kapitole, je předpokladem správné funkce ball-pen son-
dy vyrovnání elektronového saturačního proudu na úroveň saturačního proudu
iontového. Jak se ovšem ukazuje, v případě nízkoteplotního plazmatu v expe-
rimentu ke skutečné saturaci proudu VA charakteristik nedochází, a není tedy
jasné, jakým způsobem saturační proudy zavést. V přehledu výsledků v první
kapitole bylo pro určení saturačního proudu použito lineární extrapolace k hod-
notě potenciálu plazmatu. Měříme-li ovšem VA charakteristiky ball-pen sondy při
hlubším zasunutí kolektoru, viz obr. 3.1, nedovoluje tvar křivek již tuto metodu
použít. Z tohoto důvodu nebudeme dále saturační proudy zavádět.

Z obr. 3.2 je vidět, jak se při zasouvání kolektoru prudce snižuje elektronový
proud a plovoucí potenciál se zvyšuje směrem k potenciálu plazmatu. Pro hlubší
zasunutí kolektoru, kdy dochází k saturaci plovoucího potenciálu, je ovšem patrné,
že VA charakteristiky nejsou symetrické a iontový proud je větší než elektrono-
vý (pro nejhlubší polohu kolektoru přibližně o jeden řád). Není ovšem zřejmé,
zdali musí být pro měření správné hodnoty potenciálu plazmatu VA charakteris-
tika nutně symetrická, neboť tento závěr předpokládá tvar charakteristiky podle
obr. 1.1.

Na obr. 3.3 je zobrazena odpovídající závislost plovoucího potenciálu na zasu-
nutí kolektoru v trubičce, ze které je patrné, jak při zasouvání kolektoru plovoucí
potenciál roste a přibližně při h = −10 mm dosáhne saturace. Tento výsledek
je v souladu s již dřívějšími experimenty. Přímé měření bylo provedeno měřením
napětí na sondě s užitím napěťového sledovače, jak již bylo vysvětleno ve druhé
kapitole. Toto přímé měření je srovnáno s plovoucím potenciálem určeným z VA
charakteristiky ball-pen sondy. Je patrné, že hodnoty se pro vysunutý kolektor
neshodují. Tento experimentální fakt je možné kvalitativně vysvětlit přítomnos-
tí nestabilit v plazmatu výboje. Plovoucí potenciál určený z VA charakteristiky
je ovlivněn, dochází-li v plazmatu k oscilacím. Při měření oscilací plovoucího
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Obrázek 3.1: VA charakteristiky ball-pen sondy pro hluboká zasunutí kolektoru
v trubičce.

potenciálu pomocí osciloskopu byla při magnetickém poli B = 40 mT zjištěna
amplituda oscilací přibližně 5 V. Budeme-li uvažovat VA charakteristiku, která
je naměřena bez oscilací v plazmatu, můžeme si oscilace představit jako oscila-
ce přepětí sondy o ±5 V. Při samotném měření proudu Ip pro dané konstantní
napětí Vp měřící přístroj po danou dobu středuje měřený proud, který sleduje
skutečnou VA charakteristiku. V oblasti plovoucího potenciálu je charakteristi-
ka značně nelineární a převažuje kladné znaménko proudu, z čehož vyplývá, že
změřená vystředovaná hodnota proudu bude větší než skutečná. Tímto dojde
k posunutí průsečíku charakteristiky s nulou do zápornějších hodnot. Při zasou-
vání kolektoru do trubičky se oscilace plovoucího potenciálu snižují a potenciál
plazmatu určený z charakteristiky ball-pen sondy se tak shoduje s přímým mě-
řením plovoucího potenciálu ball-pen sondy.

Pro jednoduchou konstrukci ball-pen sondy a pro její praktické využití v prů-
myslových technologiích je podstatné, aby kolektor pro dané vlastnosti plazmatu
nemusel být pohyblivý, ale byl pevně nastaven do dané hloubky h. Z grafu na
obr. 3.4 vyplývá, že hloubka zasunutí kolektoru h, kdy dojde k saturaci plovou-
cího potenciálu, je v daném rozmezí nezávislá na velikosti magnetického pole. Je
třeba si povšimnout, že naměřené oblasti saturace jsou dlouhé nejméně 4 mm,
což přináší i jistou volnost při pevném nastavení kolektoru. Zde si ale musíme
uvědomit, že pro hlubší zasunutí je třeba zvyšovat nároky na měřicí elektroni-
ku, především na vstupní odpor napěťového sledovače. Pro vysvětlení délky této
saturované oblasti již nestačí jednoduchá idea spočívající v odstínění elektronů
izolující trubičkou v magnetickém poli a je třeba zahrnou i další efekty, které by
vysvětlily skutečný princip fungování ball-pen sondy. Podrobnější popis chování,
který by uvažoval i vznikající E×B drift, by mohl být součástí dalších výzkumů.
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Obrázek 3.2: VA charakteristiky ball-pen sondy - závislosti absolutní hodnoty
proudu na napětí na sondě Vp pro různá zasunutí kolektoru v trubičce.

Obrázek 3.3: Závislost plovoucího potenciálu ball-pen sondy na zasunutí kolektoru
v trubičce.

19



-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

V
fl [V

]

h [mm]

 B = 20 mT
 B = 25 mT
 B = 30 mT
 B = 35 mT
 B = 40 mT

r = 25 mm
p = 2,2 Pa
I
v
 = 100 mA

Obrázek 3.4: Závislost plovoucího potenciálu ball-pen sondy na zasunutí kolektoru
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Obrázek 3.5: Radiální průběh plovoucího potenciálu Vfl a potenciálu plazmatu Φ
měřený ball-pen sondou při h = +2 mm, resp. h = −10 mm pro různá magnetická
pole.
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Obrázek 3.6: Radiální průběh plovoucího potenciálu Vfl a potenciálu plazmatu Φ
měřený ball-pen sondou při h = +2 mm, resp. h = −10 mm pro různé tlaky ve
výboji.

Jelikož použitá konstrukce ball-pen sondy umožňuje i radiální posuv sondy
v magnetronu, mohly být naměřeny i radiální závislosti plovoucího potenciálu
a potenciálu plazmatu. Polohu sondy v magnetronu popisujeme veličinou r, která
značí vzdálenost konce stínící trubičky od axiální osy magnetronu (tedy od středu
katody). Poloha sondy od středu katody byla určena jako vzdálenost od katody
s přičtením poloměru katody (5 mm). Výsledné radiální profily jsou vyobrazeny
na obr. 3.5. Pro dané magnetické pole byl přímým měřením změřen potenciál
plazmatu Φ při poloze kolektoru h = −10 mm, kdy lze měřenou hodnotu pova-
žovat za saturovanou. Pro měření plovoucího potenciálu Vfl byl vysunut kolektor
z trubičky do vzdálenosti h = 2 mm. Ve skutečnosti tedy měříme jistou střední
hodnotu plovoucího potenciálu v rozmezí r až r− 2 mm. Všechny radiální závis-
losti jsou v podstatě lineární, jelikož radiální profil byl převážně měřen v oblasti
kladného sloupce výboje. Pro malé radiální pozice, tedy blízko katody, dochází
k prudkému poklesu plovoucího potenciálu, což již odpovídá přechodu do oblasti
katodového spádu.

Obdobně byly změřeny i radiální profily pro různé tlaky ve výboji vyobrazené
na obr. 3.6. Pro blízké pozice sondy u katody je opět patrný náhlý spád plovou-
cího potenciálu. Na rozdíl od závislostí na magnetickém poli si ovšem můžeme
všimnout, že se oblast kladného sloupce pro vyšší tlaky rozšiřuje. Sklony křivek
potenciálu plazmatu se se snižujícím tlakem zvyšují, zatímco sklon závislostí plo-
voucího potenciálu na radiální poloze zůstává téměř konstantní. Pro nízké tlaky
a při radiálních pozicích v blízkosti anody (r = 30 mm) je měřený potenciál
plazmatu pomocí ball-pen sondy dokonce kladný, což dosud nebylo vysvětleno.

21



3.3 Srovnávací měření potenciálu plazmatu
Hlavním výsledkem této práce je provedení srovnávacího měření potenciálu plazma-
tu měřeného přímo pomocí ball-pen sondy a měřeného nepřímo pomocí Langmu-
irovy sondy. Pro měření VA charakteristik Langmuirovy sondy byl použit stejný
elektronický měřící systém jako v případě ball-pen sondy. Na obr. 3.7 je zob-
razena VA charakteristika Langmuirovy sondy změřená při srovnávacím měření.
Plovoucí potenciál byl určen z charakteristiky jako její průsečík s osou Ip = 0, a to
proložením parabolou v blízkosti průsečíku. Jak již bylo zmíněno při určování plo-
voucího potenciálu z charakteristiky ball-pen sondy, je kvůli oscilacím v plazmatu
a středování měřícího přístroje skutečná hodnota plovoucího potenciálu větší než
měřená. Potenciál plazmatu byl určen podle zmíněné teorie jako napětí, při němž
VA charakteristika Langmuirovy sondy nabývá inflexního bodu. Jelikož je v ob-
lasti potenciálu plazmatu charakteristika Langmuirovy sondy přibližně lineární,
neuplatní se příliš chyba způsobená oscilacemi. Pro určení potenciálu plazmatu
byla nejdříve pomocí Savitzky-Golay filtru (Savitzky–Golay smoothing filter, byla
použita regrese polynomem 3. stupně) spočítána 1. derivace kolem jejíhož maxi-
ma byla proložena parabola. Abscisa maxima této paraboly pak určuje potenciál
plazmatu. Je vidět, že stejnou metodou spočítaná 2. derivace VA charakteristiky
nabývá nuly také při napětí sondy blízkém potenciálu plazmatu.

Pro srovnání obou sond byl změřen radiální profil potenciálu plazmatu zob-
razený na obr. 3.8. I přesto, že se naměřené hodnoty potenciálu plazmatu při
určitých radiálních pozicích liší o 2 až 3 volty, je podstatné, že naměřené hodnoty
mají téměř stejný průběh jsou si velmi blízké.

Jelikož při dalších měřeních s Langmuirovou sondou došlo v důsledku dalšího
naprašování k vodivému kontaktu izolující trubičky a kolektoru, byla tímto Lang-
muirova sonda a měřená data znehodnocena. Z časových důvodu již nebylo možné
připravit novou sondu a provést další srovnávací měření i při jiných podmínkách.
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Obrázek 3.8: Radiální průběh potenciálu plazmatu měřeného pomocí ball-pen
sondy a pomocí Langmuirovy sondy a radiální průběh plovoucího potenciálu ur-
čeného z VA charakteristiky Langmuirovy sondy.
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Závěr
Předmětem této bakalářské práce bylo získat nové poznatky a výsledky z měření
potenciálu plazmatu pomocí nedávno navrženého konceptu ball-pen sondy, a to
v rámci současného výzkumu jejího využití v nízkoteplotním plazmatu a v pod-
mínkách nízkých magnetických polí řádově 10 mT.

Měřením VA charakteristik bylo potvrzeno, že v takovýchto podmínkách je
stále platný základní princip ball-pen sondy, čímž je odstínění majoritního elek-
tronového proudu na úroveň proudu iontového. Bylo však ukázáno, že při za-
sunutích kolektoru, při kterých dojde k saturaci plovoucího potenciálu (čemuž
při měřeních na vysokoteplotních zařízeních odpovídal potenciál plazmatu) již
VA charakteristiky nejsou vůči potenciálu plazmatu symetrické a iontový proud
je dokonce o řád větší než elektronový. Přesto stále zůstává v těchto hlubokých
zasunutích kolektoru plovoucí potenciál/potenciál plazmatu saturovaný, což do-
posud není exaktně vysvětleno.

Provedením měření pro různá magnetická pole a tlaky bylo dosaženo dalšího
podstatného výsledku. Především bylo ukázáno, že je možné použít ball-pen son-
du s pevně nastaveným kolektorem i při měnících se parametrech výboje, což ji
díky jednoduché a odolné konstrukci, jednoduchému použití a nenáročným poža-
davkům na elektronický systém předurčuje k využití pro nejrůznější technologické
aplikace.

Nejdůležitějším výsledkem této práce je provedení srovnávacího měření poten-
ciálu plazmatu pomocí Langmuirovy sondy. Z naměřených výsledků vyplývá, že
potenciál plazmatu měřený pomocí ball-pen sondy je blízko potenciálu plazmatu
určeného z VA charakteristiky Langmuirovy sondy. Je ovšem zřejmé, že pro pro-
kázání funkčnosti ball-pen sondy v nízkoteplotním plazmatu bude třeba dalších
měření provedených i při jiných podmínkách výboje, popř. i s měřením pomocí
emisní sondy.
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Seznam použitých zkratek
VA volt-ampérová, ve spojení VA charakteristika

kB Boltzmannova konstanta
e elementární elektrický náboj
ϵ0 permitivita vakua

Vp potenciál přiložený na sondu
Vfl plovoucí potenciál
Φ potenciál plazmatu
Ip proud tekoucí sondou uvažovaný v technickém směru
I+sat, I−sat iontový a elektronový saturační proud
IV výbojový proud
mi, me hmotnost iontu resp. elektronu
Ti, Te teplota iontů resp. elektronů
ni, ne hustota iontů resp. elektronů
n hustota plazmatu, zde z kvazineutrality n = ne = ni

λD Debyeova délka
B velikost magnetické indukce
p tlak ve výboji
r radiální poloha sondy v magnetronu (měřená od středu katody)
h pro kladné hodnoty značí délku kolektoru vyčnívající ven z izolační

trubičky, pro záporné hodnoty značí vzdálenost konce zasunutého
kolektoru od konce izolační trubičky
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