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Úvod

Diagnostika plazmatu je nezávislou oblastí fyziky plazmatu. Uplatňuje se na všech
polích výzkumu plazmatu (různé druhy výbojů v plynech, lasery, vývoj termo-
nukleárních fúzních reaktorů), zároveň také v řadě technologických aplikací (jako
například tenkovrstvá plazmová depozice nebo povrchová modifikace), z nichž
většina se týká nízkoteplotního plazmatu. Jednou z nejstarších a nejpoužívaněj-
ších metod v rámci tohoto oboru je sondová diagnostika, jejíž počátky sahají až
do dvacátých let minulého století v pracích Irvinga Langmuira a jeho spolupra-
covníků.
Langmuirova sonda je základní typ elektrické sondy vynikající svou konstrukč-

ní jednoduchostí, umožňující postavit celý soubor těchto sond s dobrým prostoro-
vým rozlišením, bez nutnosti posuvného mechanismu. Navzdory tomu, interpre-
tace dat měřených touto sondou v reálných podmínkách je značně komplikovaná;
pomocí zpracování voltampérových charakteristik sondy se nepřímo určuje mnoho
základních parametrů plazmatu, jako je např. potenciál neovlivněného plazmatu
v místě sondy, tzv. potenciál plazmatu.
Pokud by se potenciál plazmatu měřil přímo, mohou se časové fluktuace určo-

vat s mnohem lepším rozlišením a také to bude mít jednoduché využití v techno-
logické praxi. Jednou ze sond odvozených z Langmuirovy sondy k tomuto účelu je
emisní sonda. Tato sonda má však složitější a křehčí konstrukci než Langmuirova
sonda, což výrazně omezuje její životnost a oblast využití. Emise elektronů navíc
ovlivní měřené plazma mnohem víc, než jen jejich pasívní sběr běžnou studenou
sondou. Emitované elektrony mají typicky mnohem menší teplotu než elektro-
ny plazmatu, což znamená, že jejich průměrný proud do plazmatu je menší než
průměrný proud elektronů plazmatu do sondy. Díky tomu vznikne kolem sondy
tzv. stěnová vrstva (angl. sheath) elektronů, jejíž potenciál systematicky snižuje
měřenou hodnotu potenciálu plazmatu.
Mgr. Jiří Adámek, PhD. a jeho spolupracovníci vyvinuli novou, tzv. ball-pen

sondu, která nabízí určitou alternativu. Proud elektronů do sondy se nekompen-
zuje emisí elektronů jako u emisní sondy, ale je redukován stíněním sondového
kolektoru keramickou trubičkou. Nevýhodou této sondy je, že vyžaduje přítom-
nost magnetického pole, díky němuž vzniká anizotropie v pohybu nabitých částic
a zabraňuje tak většině elektronů, aby se dostaly do trubičky umístěné kolmo na
směr magnetického pole.
Funkce ball-pen sondy byla již ověřena, a to jak na tokamaku CASTOR,

tak i na mnoha dalších vysokoteplotních zařízeních. V uplynulých letech byla
funkčnost ball-pen sondy vyzkoušena i v podmínkách nízkoteplotního zamagne-
tovaného plazmatu. Fyzikální princip funkce ball-pen sondy však nebyl dosud
uspokojivě vysvětlen.
Předmětem zadání diplomové práce bylo přispět k poznání fyzikálního princi-

pu ball-pen sondy jak v rovině experimentální, tj. jejího využití v dalších experi-
mentech, tak i v rovině počítačového modelování kolekce nabitých částic ball-pen
sondou. Nicméně, vhledem k náročnosti experimentální práce, která byla spojena
i s opakovanou demontáží celé aparatury za účelem důkladného čištění výbojové-
ho prostoru, výměny odprášené katody a některých nezbytných oprav, bylo téma
diplomové práce zúženo na čistě experimentální studium využití ball-pen sondy
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pro měření potenciálu plazmatu ve válcovém magnetronu.
Mezi konkrétní cíle této práce patří zmapovat dosavadní výzkum ball-pen

sondy v nízkoteplotních plazmatech a navázat na tyto experimenty systematic-
kým měřením s ball-pen sondou ve válcovém magnetronu na KFPP, a to v co
nejširším rozsahu možných parametrů plazmatu. Zejména je třeba zjistit, zda je
možné ball-pen sondu používat k přímému měření potenciálu plazmatu s dostup-
ným elektronickým vybavením a s polohou kolektoru zafixovanou na jedné pozici.
Dalším cílem je zmapovat radiální profily potenciálu plazmatu pro mnoho para-
metrů výboje a ve vybraných podmínkách provést porovnání s meřením pomocí
Langmuirovy sondy.
Diplomový úkol byl vypracováván ve spolupráci s mezinárodním týmem čes-

kého tokamaku COMPASS, umístěného v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, Praha
8, Za Slovankou.
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1. Teoretická část a rešerše
literatury

1.1 Vysvětlení základních pojmů

1.1.1 Definice a základní vlastnosti plazmatu

Francis F. Chen, na jehož knize Úvod do fyziky plazmatu, vydané roku 1974 a až
o deset let později přeložené do češtiny, je do velké míry založena tato úvodní
kapitola, použil definici plazmatu, kterou za výchozí pojme i tato diplomová
práce. Totiž, že „Plazma je kvazineutrální plyn nabitých a neutrálních částic,
který vykazuje kolektivní chování (Chen, 1984, 19).ÿ
Tedy na rozdíl od elektricky neutrální molekuly např. vzduchu, nabité částice

plazmatu mohou vytvářet lokální koncentrace pozitivního nebo negativního ná-
boje, což umožní vznik elektromagnetického pole. Ono kolektivní chování se tak
projeví ve schopnosti tohoto pole ovlivnit pohyb jiných nabitých částic na vzdá-
leném místě, a tedy pohyby nezávisí pouze na lokálních podmínkách, ale také na
stavu plazmatu ve vzdálených oblastech.
Plazmatem může být ionizovaný plyn, pokud hustota nábojů je natolik vy-

soká, že tzv. Debeyova délka λD je mnohem menší než rozměr systému L. To
způsobuje tzv. kvazineutralitu — kdykoliv vznikne lokální koncentrace náboje
nebo je do systému zaveden vnější potenciál, jsou odstíněny ve vzdálenosti krát-
ké ve srovnání s L a ponechají převážnou část plazmatu bez velkých elektrických
polí. Debyeova délka představuje míru stínicí vzdálenosti neboli tloušťku stěnové
vrstvy a na základě odvození v (Chen, 1984, 24-25) je dána vzorcem

λD =

√

ǫ0kBTe
ne2

, (1.1)

kde ǫ0 značí permitivitu vakua, kB Boltzmannovu konstantu, Te teplotu elektronů,
n číselnou hustotu plazmatu a e elementární náboj.
Pod stěnovou vrstvou se skrývá představa jakéhosi nabitého oblaku, jehož

okrajem je poloměr, na němž se potenciální energie přibližně rovná tepelné ener-
gii kBT částic, a potenciály do velikosti kBT/e mohou pronikat do plazmatu a
způsobují, že v něm existuje konečné elektrické pole. Ze vzorce vyplývá, že roste-li
hustota nabitých částic n, Debyeova délka se zmenšuje, protože v každé vrstvě
plazmatu je více elektronů. kBTe zase představuje tepelný neklid elektronů, jehož
zvyšování umožňuje zvětšení nábojového oblaku.
Autor knihy polemizuje s označením plazma, neboť toho slovo původem z

řečtiny, znamenající něco uzpůsobeného nebo vymyšleného, neodpovídá podle
něho zcela vlastnostem entity, již označuje. Chen (1984) hodnotí chování plazma-
tu jako by bylo svéhlavé, které nemá sklon přizpůsobovat se vnějším vlivům.
Avšak přizpůsobení se neznamená nutně vzdát se své podstaty, ale spíš najít no-
vý způsob existence v systému, čehož příkladem může být právě vytvoření stěnové
vrstvy. Tedy lze vhodnost tohoto slova podpořit.
Plazma poněkud posouvá vnímání teploty. Kvůli frekvenci srážek elektronů

mezi sebou, případně iontů mezi sebou, která je výrazně vyšší než frekvence srážek
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mezi ionty a elektrony, se může teplota iontů a elektronů lišit, ponechávajíc oba
druhy částic v jejich vlastním Maxwellově rozdělení rychlostí. K vyrovnání teplot
ani nemusí dojít, neboť plazma se neudrží dostatečnou dobu. Zároveň je dobré
si uvědomit, že při práci s o mnoho nižšími hustotami plynu než při atmosféric-
kém tlaku je úhrnné množství tepla nižší než jaké je naše intuitivní očekávání.
Příkladem může být množství tepla ve svítící zářivce, která je na dotek studená,
přestože elektronová teplota uvnitř je v řádu desítek tisíc stupňů.
Plazma má mnoho aplikací v praktickém využití, které jsou z principu velmi

různorodé díky mimořádně velkému rozsahu parametrů, které ho popisují — hus-
toty od 106 do 1024m−3 a teploty od 0.1 do 106 eV. Jednou z důležitých aplikací,
kterou zkoumali již Langmuir a Tonks ve dvacátých letech dvacátého století, je
slabě ionizovaný doutnavý výboj v plynech s typickými hodnotami kBTe ≈ 2 eV
a 1014 < n < 1018 m−3 (Chen, 1984). Dnes se s doutnavým výbojem nejčastěji
setkáváme v osvětlovací technice (např. výše zmíněné zářivky nebo všudypří-
tomné neonové nápisy), dále v diagnostických metodách, jako je spektrometrie
s indukčně vázaným plazmatem používaná v analytické chemii (tzv. ICP, in-
ductively coupled plasma), a v neposlední řadě v průmyslových technologiích pro
úpravu povrchů za pomoci plazmatu, jako je napřklad magnetronové naprašování
(kterému je věnována kapitola 1.1.3).

1.1.2 Doutnavý výboj

Podle (Martišovitš, 2004, 101) doutnavý výboj hoří v rozsahu tlaků přibližně
1 až 104 Pa a malých proudech 0.1 až 100 mA. Skládá se z několika částí, z
nichž největší význam má pozitivní sloupec; mezi ostatní části patří negativní
sloupec a několik tmavých oblastí. Délku pozitivního sloupce je možné změnit
délkou výbojové trubice, ostatní části jsou dané druhem a tlakem plynu a na
délce trubice nezávisí.
Na obrázku 1.1 je zobrazena struktura doutnavého výboje a průběhy základ-

ních veličin jej popisujících. Oblast prudkého nárůstu elektrického potenciálu U
v blízkosti katody se nazývá katodový spád, jeho tloušťka se označuje d a velikost
napětí Uc na něj připadajícího je v závislosti na druhu plynu a materiálu katody
obvykle mezi 80 a 400V. Intenzita elektrického pole E v této oblasti lineárně klesá,
ve zbytku výboje je pak velmi slabé a přibližně konstatní až k oblasti anodového
spádu, kde nastává jeho opětovné zesílení. Anodový a katodový spád vznikají
díky schopnosti plazmatu odstínit potenciály elektrod pomocí stěnových vrstev,
ve kterých je zvýšená hustota elektronů n− resp. iontů n+, protože anoda neemi-
tuje kladné ionty a katoda emituje elektrony pouze v omezené míře (Martišovitš,
2004). Kvazineutralitu v objemu výboje zabezpečuje až lavinová ionizace, při kte-
ré vzniká větší množství ionizovaných částic. Kladný sloupec doutnavého výboje
tak slouží jako dobrý zdroj laboratorního plazmatu, ve kterém pro hustotu iontů
a elektronů platí n+ ≈ n−, což umožňuje použití termínu hustota plazmatu n.
Proudová hustota elektronů i− ve většině výboje výrazně převyšuje proudo-

vou hustotu iontů i+, je tedy možné řici, že vedení proudu v doutnavém výboji
zabezpečují elektrony. Výjimkou je oblast katodového spádu, kde je dominantní
část proudu tvořena ionty urychlovanými silným elektrickým polem ke katodě.
Při jejich dopadu na povrch katody dochází k potenciálové emisi elektronů, což
je specifický druh emise elektronů z kovových povrchů, při kterém nehraje roli ki-
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Obrázek 1.1: Struktura doutnavého výboje hořícího ve výbojové trubici mezi
katodou K a anodou A. Závislost eletrického potenciálu U , intenzity elektrického
pole E, hustoty iontů a elektronů n+, n− a proudové hustoty iontů a elektronů
i+, i− na souřadnici x podél osy výbojky. Převzato z (Martišovitš, 2004).

netická energie dopadající částice, ale pouze její potenciální energie (Martišovitš,
2004, 86). Výtěžek elektronů při tomto druhu emise se nazývá druhý Townsendův
koeficient γ a obvykle nabývá hodnoty 10−1 až 10−3.
Při zvyšování výbojového proudu dochází k ohřevu katody vlivem dopadu

kladných iontů. Postupně tak může docházet k termoemisi alebo autoemisi elek-
tronů, což se projeví výrazným poklesem katodového spádu a z doutnavého výboje
se stane výboj obloukový.

1.1.3 Magnetronové naprašování

Naprašování je již mnoho let zavedenou technikou, díky které je možné nanášet
tenké vrstvy požadovaného složení na substrát. Magnetronové naprašování před-
stavuje zdokonalení této techniky, kdy tzv. magnetron pro tento účel kombinuje
magnetické a elektrické pole. Magnetron má v zásadě dvě konstrukční řešení, prv-
ní se nazývá válcový (cylindrický) a druhý rovinný (planární) (Kolpaková, 2010).
Zatímco v průmyslu se používá spíše rovinný magnetron, ve vědě se častěji

využívá válcový, jehož schematický nákres je uveden na obrázku 1.2. Fyzikální
princip je však u obou typů stejný. Magnetron je uzavřen ve vakuové komoře,
která je napuštěna pracovním plynem, ve kterém se zapálí doutnavý výboj mezi
anodou a katodou. V blízkosti anody je umístěn naprašovaný substrát, odprašo-
vaný terč slouží jako katoda. Růst tenké vrstvy na substrátu způsobují atomy,
které se uvolňují z povrchu katody při dopadu kladných iontů urychlených sil-
ným elektrickým polem v oblasti katodového spádu. Magnetické pole, které je
kolmé v blízkosti katody k poli elektrickému, navíc zakřivuje trajektorie elektro-
nů, čímž prodlužuje jejich trajektorie a zvyšuje tak efektivitu ionizace a tedy i
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Obrázek 1.2: Schematický nákres doutnavého výboje ve válcovém magnetronu a
hlavních procesů v něm probíhajících. Převzato z (Rusz, 2003).

hustotu plazmatu v okolí odprašovaného terče. Význam magnetronů tkví předně
v kvalitě, jíž výsledky nanášení tenkých vrstev dosahují, a nemají obdoby při
alternativních chemických a fyzikálních metodách (Klusoň, 2008).

1.2 Měření potenciálu plazmatu

1.2.1 Definice potenciálu plazmatu

Pojmem potenciál plazmatu (angl. plasma potential) nebo též prostorový po-
tenciál (angl. space potential) označujeme elektrický potenciál v daném místě v
plazmatu, přičemž jako nulová hladina je typicky volena uzemněná stěna vaku-
ové komory — stejně tomu bude i v této práci. Potenciál plazmatu se nejčastěji
měří pomocí elektrických sond, které ale potenciál ve svém okolí značně ovlivňují.
Pro účely sondové diagnostiky se proto potenciálem plazmatu rozumí potenciál
nenarušeného plazmatu, tj. takový potenciál, který by byl v místě sondy, pokud
by tam samotná sonda nebyla. V této práci, stejně tak jako ve většině citovaných
článků o ball-pen sondě, je potenciál plazmatu značen řeckým písmenem Φ.

1.2.2 Langmuirova sonda

Diagnostika plazmatu pomocí Langmuirovy sondy je založena na měření elektric-
kého proudu vyvolaného dopadem nabitých částic na povrch sondy. Tento proud
si proto označme jednoduše písmenem I, neboť se od něj bude odvíjet řada dalších
označení. Pro začátek ho rozdělíme na tzv. elektronový proud Ie, který odpovídá
proudu dopadajících elektronů, a iontový proud Ii dopadajících kladných iontů.
Již z tohoto dělení je patrné, že v rámci základních úvah se nebudeme zabývat
zápornými ionty a zanedbáme emisi jakýchkoliv nabitých částic z povrchu sondy.
Nicméně, v souladu s technickou praxí budeme sondovým proudem I rozumět
proud tekoucí ze sondy do plazmatu (Schrittwieser, 2004), takže Ie bude kladný
a Ii záporný.
Měřený proud I samozřejmě závisí na potenciálu Vp, který na sondu přivede-

me; tuto závislost nazýváme voltampérovou charakteristikou a její proměřování
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je základním pracovním režimem Langmuirovy sondy. Je-li Vp odlišný od poten-
ciálu plazmatu Φ, je sonda obklopena stěnovou vrstvou, kterou je její elektrické
pole částečně odstíněno před zbytkem plazmatu. Je-li potenciál Vp stejný jako Φ,
nastává vzácný případ, kdy stěnová vrstva nevzniká a nenarušené plazma sahá
až k povrchu sondy. Proud elektronů a iontů, které v tomto případě na povrch
sondy dopadnou čistě jen díky svému náhodnému tepelnému pohybu, se nazývá
elektronový resp. iontový saturační proud I−sat a I

+
sat a je dán zejména středními

rychlostmi ve,i obou druhů částic:

I−sat =
1
4
e veAp n0, (1.2)

I+sat =
1
4
e viAp n0, (1.3)

kde Ap je velikost povrchu sondy a n0 je hustota nenarušeného plazmatu. Název
elektronový resp. iontový proud pochází ze saturace celkového proudu I při do-
statečně vysokém kladném resp. záporném potenciálu Vp, který odpuzuje všechny
částice jednoho druhu a sonda tak sbírá pouze proud elektronů Ie resp. iontů Ii.
V rámci idealizované teorie ploché Langmuirovy sondy je Ie pro kladné napětí
Vp − Φ pokládán za konstantní, stejně tak Ii pro Vp < Φ (Schrittwieser, 2004),
jinak se oba proudy s rostoucím napětím odpovídající polarity zvyšují vlivem ex-
panze stěnové vrstvy. Např. pro válcovou sondu se zvyšují s odmocninou napětí
Vp − Φ.
Střední rychlost iontů je kvůli jejich hmotnosti a v nízkoteplotním plazma-

tu i kvůli jejich nízké teplotě řádově menší než rychlost elektronů a proto pro
Langmuirovu sondu platí

I+sat << I−sat.

Důsledkem je, že případ Vp = Φ je skutečně velmi vzácný a žádná elektroda v
něm nebude setrvávat samovolně, meboť převažující elektronový proud ji okamži-
tě nabíjí záporně. Nabíjení se zastaví na potenciálu, který odchýlí takovou část
nalétávajících elektronů, aby platilo

Ii = Ie. (1.4)

Tento potenciál se nazývá plovoucím potenciálem Vfl, neboť se na něj samovolně
nabijí veškeré povrchy v kontaktu s plazmatem, které nejsou uzemněny nebo
připojeny ke zdroji napětí, včetně povrchů nevodivých.
Odchylku plovoucího potenciálu od potenciálu plazmatu nyní odvodíme v

rámci idealizované teorie ploché Langmuirovy sondy. Elektronový proud při po-
tenciálu Vp < Φ je pro Maxwellovo rozdělení energií elektronů roven (Schrittwieser,
2004)

Ie = I−sat exp
(

e(Vp − Φ)
kBTe

)

, (1.5)

zatímco Ii bude roven saturačnímu proudu I+sat. V případě rovnosti 1.4 bude tento
potenciál Vp = Vfl a dosazením dostaneme

I+sat = I−sat exp

(

e(Vfl − Φ)
kBTe

)

, (1.6)
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odkud už zlogaritmováním a jednoduchou úpravou vyplývá kýžený vztah

Vfl = Φ− kBTe
e
ln

(

I−sat
I+sat

)

= Φ− kBTe
e
ln (R) . (1.7)

Poměr R vyčísluje výše zmíněnou nevyváženost mezi sběrem elektronů a iontů a
pokud by se podařilo pozměnit Langmuirovu sondu tak, aby se tato nevyváženost
potlačila a bylo R = 1, neboli aby voltampérová charakteristika této sondy byla
symetrická, pak by pro její plovoucí potenciál z 1.7 plynulo

Vfl = Φ. (1.8)

Neboli, pokud se z takového sondy neodebírá žádný proud, sonda samovolně
”plave” na potenciálu plazmatu; tento potenciál je pak možné přímo měřit s
vysokým časovým rozlišením a bez složitého vyhodnocování dat. Existuje řada
sond využívajících této úvahy, mezi než patří i ball-pen sonda.
Vraťme se ještě k rovnici (1.7) pro nijak nepozměněnou Langmuirovu sondu.

Také její plovoucí potenciál totiž samozřejmě můžeme měřit přímo, a pokud by
Φ byl přímo měřen jinou diagnostikou, můžeme z této rovnice vypočítat elektro-
novou teplotu, která je přímo úměrná rozdílu Φ− Vfl (za předpokladu, že poměr
saturačních proudů Langmuirovy sondy se nemění a určíme ho například změře-
ním voltampérové charakteristiky).
Pokud máme k dispozici pouze Langmuirovu sondu, je možné potenciál plazma-

tu Φ určit pouze nepřímo, vyhodnocením voltampérové charakteristiky. Podle
(Tichý – Pfau, 2005) je Φ nejpřesněji určen jako potenciál odpovídající inflexní-
mu bodu voltampérové charakteristiky. Další metody, jako metodu tečen nebo
výpočet Φ z rovnice (1.7) dosazením Vfl a Te, jsou zde označeny jako méně přesné
a běžně nepouživané. Nulovost druhé derivace v potenciálu plazmatu lze vysvětlit
tak, že pro Vp < Φ je tvar charakteristiky exponenciální (1.5) a tedy konvexní,
zatímco pro Vp > Φ je tvar charakteristiky konkávní (např. odmocninový pro
válcovou sondu).

1.2.3 Plovoucí potenciál při standardním rozdělení

Rozdělení energií elektronů v neizotermických plazmatech jako jsou doutnavé vý-
boje ovšem velmi často není Maxwellovo. Potom nejen že neplatí výše odvozené
vztahy, ale ani se nedá hovořit o elektronové teplotě Te. Pro popis takových-
to druhů plazmatu bylo v (Rohmann – Klagge, 1993) zavedeno tzv. standardní
rozdělení ve tvaru

fm(ε) = const. ε
− 3
2

p exp
(

−εm

mεmp

)

, (1.9)

kde ε je energie elektronu v jednotkách elektronvolt, εp je efektivní teplota, která
přibližně odpovídá střední energii v jednotkách elektrnvolt, a m je tzv. parametr
rozdělení. Speciálním případem je m = 1, kdy se jedná o Maxwellovo rozdělení,
a m = 2, kdy se jedná o rozdělení Druyvesteynovo; obvykle se pro daný typ
plazmatu pracuje s obecnou hodnotou m určenou nafitováním druhé derivace
elektronového proudu I, která je úměrná právě energetickému rozdělení podle
tzv. Druyvesteynova vztahu (Tichý – Pfau, 2005)

d2Ie
du2p
=

(e

2

)
3

2

m
− 1
2

e n0Ap f(up), (1.10)
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kde up = (Φ − Vp) je záporně vzaté napětí vůči potenciálu plazmatu a f je
normované rychlostní rozdělení splnující podmínku

∫ ∞

0

f(up) u
1

2

p dup = 1. (1.11)

Výpočet plovoucího potenciálu pro standardní rozdělení s obecným m pro-
vedeme analogicky s případem Maxwellova rozdělení, pouze v rovnici pro elek-
tronový proud (1.5) nahradíme argument exponenciely obecnějším výrazem ze
standardního rozdělení:

Ie = I−sat exp
(

−(Φ− Vfl)m

mεmp

)

. (1.12)

Dosazením do 1.4 a současným nahrazením Vp = Vfl dostaneme

I+sat = I−sat exp

(

−(Φ− Vfl)m

mεmp

)

, (1.13)

po zlogaritmování a úpravě

m ln
(

I−sat
I+sat

)

=
(Φ− Vfl)m

εmp
. (1.14)

Vzhledem k tomu, že plovoucí potenciál hledáme v oblasti Vfl < Φ, můžeme
rovnici odmocnit:

m

√

m ln
(

I−sat
I+sat

)

=
(Φ− Vfl)

εp
, (1.15)

z čehož již snadno dostáváme výsledný vztah

Vfl = Φ− εp
m

√

m ln

(

I−sat
I+sat

)

= Φ− εp
m

√
m lnR . (1.16)

Vidíme, že pro obecné standarní rozdělení platí analogicky k (1.7), že rozdíl
mezi plovoucím potenciálem a potenciálem plazmatu je přímo úměrný efektivní
teplotě εp a že v případě splnění R = 1 se oba potenciály rovnají.

1.2.4 Přímé měření plovoucího potenciálu

Přímé měření plovoucího potenciálu není takovou samozřejmostí, jakou by se na
první pohled mohlo zdát. Definice říká, že plouvocí potenciál je takovým potenci-
álem, při kterém není odebírán ze sondy žádný proud. V praxi ale těžko můžeme
změřit napětí bez odebrání jakéhokoliv proudu, neboť právě proud ze sondy do
zbytku obvodu je jediným možným nositelem potřebné informace. Ovšem i nulový
proud může být nositelem informace, jak je tomu u kompenzačních metod, kdy se
potenciál na zdroji napětí nastavuje tak, aby mezi ním a sondou s neznámým plo-
voucím potenciálem netekl žádný proud. K takovým metodám je možné zařadit
i běžné změření voltampérové charakteristiky s dostatečně jemným vzorkováním,
neboť při jejím následném zpracování lze snadno určit bod, kdy nastavené napě-
tí zdroje odpovídalo plovoucímu potenciálu a obvodem netekl proud. To ovšem
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Obrázek 1.3: Podélný řez válcově symetrické hlavice sondy (později pojmenované
ball-pen). Červená šipka znázorňuje směr magnetického pole a elektrického prou-
du tekoucího plazmatem. Schematicky jsou znázorněny gyrační trajektorie iontů
a elektronů. Převzato z (Adámek et al., 2004).

funguje jen pro měření plovoucího potenciálu konstantního v čase, nikoliv pro
měření jeho fluktuací. Informaci o plovoucím potenciálu proměnném v čase musí
nezbytně přenést proud tekoucí ze sondy, která tím pádem už není čistě plovoucí,
můžeme ale zajistit, aby tento proud byl natolik malý, že změřená hodnota napě-
tí bude dostatečně dobrou aproximací plovoucího potenciálu. K tomu se typicky
využívá připojení sondy k tzv. napěťovému sledovači, což je speciální zapoje-
ní operačního zesilovače vyznačující se velmi vysokou vstupní impedancí a tedy
odebírající ze sondy jen minimální proud, viz kapitola 2.3.2.

1.3 Ball-pen sonda

V roce 2004 byl poprvé publikován koncept ball-pen sondy jako Novátorský pří-
stup pro přímé měření potenciálu plazmatu (Adámek et al., 2004) 1. Princip této
metody, jež byla poprvé otestována v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, je popiso-
ván jako redukce elektronového nasyceného proudu na úroveň iontového nasyce-
ného proudu. To jest přizpůsobení poměru R, aby se rovnal jedné, kdy plovoucí
potenciál Vfl je podle rovnice (1.7) shodný s potenciálem plazmatu Φ. „Tohoto
cíle je dosaženo za pomoci štítu, který odstíní nastavitelnou část elektronového
proudu od kolektoru sondy díky mnohem menšímu gyračnímu poloměru elektro-
nů.ÿ (Adámek et al., 2004). Tento „štítÿ je tvořen izolační trubičkou vyrobenou z
nitridu bóru, ve které je v nastavitelné hloubce uschován pohyblivý nerezový ko-
lektor — může být zcela zakryt štítem nebo zčásti vystaven plazmatu. Podmínkou
funkce štítu je existence magnetického pole, které musí mít nezbytně kolmý směr

1Sonda získala označení ball-pen (zkratka BPP, z angl. ball-pen probe) až později
(Adámek et al., 2005), a to na základě vizuální podobnosti propisovací tužce (viz obrázek 1.4).
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Obrázek 1.4: Fotografie první realizace ball-pen sondy. Převzato z (Adámek et al.,
2004).

na osu sondy. Schéma sondové hlavice a efektu stínění kolektoru před nabitými
částicemi je znázorněno na obrázku 1.3, reálná fotografie na obrázku 1.4.

Pro polohu kolektoru vůči okraji trubičky bylo v (Adámek et al., 2004) za-
vedeno označení h s konvencí, že jeho kladná hodnota odpovídá kolektoru vy-
sunutému do plazmatu a záporná hodnota zasunutému kolektoru do štítu. Byl
vznesen předpoklad, že existuje určitá poloha kolektoru h, kdy iontový a elektro-
nový proud budou v rovnováze a lnR bude roven nule. Na obrázku 1.5 můžeme
sledovat, jak byl tento předpoklad naplněn. Pro polohu h = 1.5 mm odpovídá
voltampérová charakteristika běžné Langmuirově sondě s amplitudou elektrono-
vého proudu mnohonásobně převyšující iontový proud. V poloze h = −1 mm je
chakteristika prakticky symetrická a hodnota poměru R je blízká jedné. Záro-
veň se plovoucí potenciál výrazně posunul do kladných hodnot. Oba tyto efekty
jsou podrobněji znázorněny na obrázku 1.6, kde je vynesena kompletní závislost
plovoucího potenciálu na h, doplněná o hodnoty logaritmu poměru R. Plovoucí
potenciál je pro h > 1 mm konstatní a odpovídá standardnímu plovoucímu po-
tenciálu Langmuirovy sondy. Se zasouváním kolektoru potenciál podle očekávání
prudce roste, za současného poklesu lnR. Pak se ale na určité hodnotě závislost
saturuje a v široké oblasti h zůstává jak plovoucí potenciál, tak lnR přibližně
konstantní. Tvar této závislosti je naprosto klíčový pro praktické využití ball-pen
sondy, avšak jeho příčina nebyla dosud nalezena — předpokladem základních
úvah bylo, že existuje pouze jedna určitá poloha kolektoru h, při které se proudy
vyrovnají a charakteristika bude symetrická.

V následujících letech byla tato metoda dále zkoumána a zdokonalována.
Např. v roce 2005 byl potenciál plazmatu měřený ball-pen sondou systematic-
ky srovnán s potenciálem plazmatu měřeným ve stejný čas za pomoci emisní
sondy (Adámek et al., 2005). Toto srovnávací měření se odehrálo v tokamaku
CASTOR na Ústavu fyziky plazmatu AV ČR a prokázalo, že potenciál měřený
za pomoci ball-pen sondy je vyšší než u sondy emisivní, jak je vidět na obrázku
1.7. Potenciál, který je měřen za pomoci ball-pen sondy, je zřejmě bližší poten-
ciálu plazmatu, neboť měření s pomocí emisivní sondy je ovlivněno prostorovým
nábojem emitovaných elektronů, který obvykle vede k podhodnocení potenciálu
plazmatu.
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Obrázek 1.5: Příklad voltampérových charakteristik kolektoru ve dvou různých
polohách kolektoru h, které byly normovány amplitudou iontového saturačního
proudu pro lepší porovnání jejich tvaru. Převzato z (Adámek et al., 2004).

Obrázek 1.6: Závislost plovoucího potenciálu (modrá) a logaritmu poměru
saturačních proudů (černá) na poloze kolektoru h uvnitř štítu. Převzato z
(Adámek et al., 2004).
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Obrázek 1.7: Závislost plovoucího potenciálu ball-pen sondy na současně meřeném
potenciálu emisní sondy. Převzato z (Adámek et al., 2004).

Mezi nejnovější úspěchy ball-pen sondy patří měření rychlých fluktuací po-
tenciálu plazmatu v tzv. H-módu na tokamaku ASDEX Upgrade (Adamek et al.,
2010), srovnání radiálního profilu elektronové teploty změřené kombinací ball-pen
a Langmuirovy sondy s diagnostikou Thomonsova rozptylu laserového svazku na
tokamacích COMPASS a ASDEX Upgrade (Adámek et al., 2014), a nejnověji
srovnání přímého měření potenciálu plazmatu pomocí ball-pen sondy a self-emisní
Langmuirovy sondy (Adamek et al., 2014).

1.3.1 První experimenty v nízkoteplotním plazmatu

Vůbec první měření s ball-pen sondou v nízkoteplotním plazmatu (Adámek et al.,
2012) byla provedena v letech 2010 a 2011 na aparatuře válcového magnetronu
na KFPP (popis tohoto systému je uveden v kapitole 2.1). Byla použita ball-pen
sonda s pohyblivým kolektorem z nemagnetické nerezi vsunutým do keramické stí-
nicí trubičky; hloubka jeho zasunutí je v souladu s původní prací (Adámek et al.,
2004) označena písmenem h s konvencí h > 0 pro kolektor vyčnívající z trubičky
ven a h < 0 pro zasunutý dovnitř. Sonda byla do válcového magnetronu umístěna
v radiálním směru na fixní radiální pozici cca 10mm od anody, tj. na R = 20mm.
Zde je vhodné poznamenat, že pozicí ball-pen sondy se ve všech dosavadních
publikacích rozumí pozice okraje keramické stíncí trubičky, která byla v případě
těchto prvních experimentů na pevno přichycena k přírubě vakuové komory.
Hlavním záměrem prvních experimentů publikovaných v (Adámek et al., 2012)

bylo ukázat, že ball-pen sonda může pracovat i v řádově slabším magnetickém
poli než v jakém byla dosud používána ve vysokoteplotních zařízeních. Vysu-
nutí kolektoru na h > 0 umožnilo použít ball-pen sondu jako náhradu klasické
Langmuirovy sondy a z inflexního bodu její voltampérové charakteristiky určit
potenciál plazmatu ΦLP ≈ 10 V. Z voltampérových charakteristik změřených při
různých hloubkách zasunutí h byly určeny hodnoty saturačních proudů I−sat a I

+
sat

lineárně extrapolované do potenciálu ΦLP. Na obrázku 1.8 je znázorněno několik
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Obrázek 1.8: Voltampérové charakteristiky ball-pen sondy změřené ve válcovém
magnetronu na KFPP pro různé hloubky h zasunutí kolektoru, normalizované na
hodnotu iontového saturačního proudu. Detail v logaritmické škále ukazuje posun
plovoucího potenciálu. Převzato z (Adámek et al., 2012).

Obrázek 1.9: Závislost plovoucího potenciálu ball-pen sondy na poměru elektro-
nového a iontového saturačního proudu. Změřeno ve válcovém magnetronu na
KFPP (Adámek et al., 2012).
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Obrázek 1.10: Závislost plovoucího potenciálu ball-pen sondy na poloze h ko-
lektoru uvnitř stínicí trubičky. Změřeno ve válcovém magnetronu na KFPP
(Adámek et al., 2013).

těchto charakteristik po vydělení hodnotou iontového saturačního proudu; díky
tomuto normování je dobře vidět, jak se mění tvar charakteristiky pri zasouvání
kolektoru. V detailu uvnitř obr. 1.8 jsou charakteristiky vyneseny v logaritmické
škále, přičemž dolní okraj rozsahu osy y odpovídá téměř nulovému proudu a tedy
plovoucímu potenciálu - vidíme, že se zasouváním kolektoru se plovoucí potenciál
zvyšuje. Na obrázku 1.9 je tento trend vynesen v detailnějším rozlišení a v zá-
vislosti na poměru R = I−sat/I

+
sat zobrazeném v logaritmické škále. Podle rovnice

(1.7) by tato závislost měla být lineární, což je ve většině změřeného rozsahu dob-
ře splněno; odchylka v oblasti vyšších R je v tomto článku vysvětlována tím, že
saturační proudy nejsou v nízkoteplotním plazmatu konstantní, což bylo ovšem
předpokladem odvození (1.7).

Překvapivým zjištěním prvních experimentů s ball-pen sondou na magnetronu
bylo, že při dostatečné hloubce zasunutí kolektoru sondy bylo možné dosáhnout
hodnot poměru Rmenších než 1, neboli změřit takové voltampérové charakteristi-
ky, kde amplituda iontového proudu znatelně převyšuje amplitudu elektronového
proudu. To bylo v kontrastu s dosavadními výsledky z vysokoteplotního plazma-
tu, kde při zasouvání kolektoru vždy v určité hloubce h docházelo k saturaci
poměru R na hodnotě blízké 1 (viz obrázek 1.6). Navíc, jak je patrné z fitu na
obrázku 1.9, při R = 1 byl plovoucí potenciál ball-pen sondy roven −15.5 V, ale
přitom podle (1.7) by měl být roven ΦLP ≈ 10 V změřenému Langmuirovou son-
dou. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení je v tomto článku uvedeno, že rovnice
(1.7) pro tento druh plazmatu neplatí, protože elektronová rozdělovací funkce ne-
ní Maxwellovská, ale Druyvesteynova, a je potřeba ji nahradit obecnější rovnicí
(1.16). Blíže nespecifikovaným způsobem bylo vypočteno, že ke shodě plovoucího
potenciálu a potenciálu plazmatu má v tomto typu plazmatu docházet při pomě-
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Obrázek 1.11: Závislost plovoucího potenciálu ball-pen sondy na poloze h
kolektoru uvnitř stínicí trubičky. Změřeno na lineárním zařízení v Lublani
(Adámek et al., 2013).

ru R ≈ 0.14, což dává při extrapolaci fitu z obr. 1.9 potenciál ΦBPP ≈ −11 V,
který je blízko potenciálu ΦLP změřenému Langmuirovou sondou.
Nicméně, výpočet zmíněný v článku (Adámek et al., 2012) se posléze ukázal

jako chybný a nebyl již pro vysvětlení problematiky poměru saturačních proudů
používán.
Následující práce (Adámek et al., 2013) porovnává výše popsané výsledky z

cylindrického magnetronu s prvními experimenty s ball-pen sondou v dalších dvou
zařízeních. V diskuzi již zmíněné problematiky poměru saturačních proudů je uve-
deno, že pro Druyvesteynovo rozdělení je sice rozdíl mezi plovoucím potenciálem
Vfl a potenciálem plazmatu Φ menší než v případě Maxwellova rozdělení, ale podle
(1.16) stále platí, že Vfl = Φ pouze v případě, že R = 1. Navíc, případ R < 1 tato
rovnice ani nepřipouští, neboť byla odvozena pro Vfl nacházející se v přechodové
části charakteristiky, která je zhora ohraničena Φ. Proto je v práci (Adámek et al.,
2013) zdůrazněno, že rovnice (1.16) představuje pouze hrubé přiblížení vycházejí-
cí z předpokladu konstatních saturačních proudů I−sat a I

+
sat a není zde použita ke

stanovení potenciálu plazmatu změřeného ball-pen sondou ΦBPP. Namísto toho
je uvedena pouze závislost plouvoucího potenciálu na hloubce zasunutí kolektoru
h, viz obrázek 1.10. Změřit plovoucí potenciál pro h < −6 mm nebylo možné,
protože proud ve voltampérové charakteristice sondy byl příliš malý pro použi-
tou eletroniku, ale extrapolace změřených dat do menších h naznačuje saturaci
přibližně na potenciálu ΦBPP ≈ −11 V. S ohledem na to, že získaná hodnota je v
přibližné shodě s ΦLP ≈ −10V, je tato metoda nalezení ΦBPP jakožto potenciálu
saturace závislosti Vfl na h považována za správnou — a to i přesto, že voltam-
pérové charakteristiky při saturaci nejsou zdaleka symetrické (z fitu na obrázku
1.9 je vidět, že Vfl = −11 V nastává při poměru saturačních proudů R ≈ 0.1).
Stejná metoda je v této práci (Adámek et al., 2013) použita při interpretaci

měření s ball-pen sondou v dalších dvou zařízeních, kterými jsou lineární plazma-
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Obrázek 1.12: Závislosti plovoucího potenciálu ball-pen sondy na poloze h kolek-
toru uvnitř stínicí trubičky pro dvě radiální polohy sondy. Změřeno na torsatronu
TJ-K ve Stuttgartu v plovoucím režimu (Adámek et al., 2013).

tické zařízení na Institutu Jožefa Stefana v Lublani a torsatron TJ-K na IPF ve
Stuttgartu.
Zařízení v Lublani se skládá z válcové nerezové komory s vnitřním průměrem

17 cm a délkou 1.5 m umístěné v homogenním axiálním magnetickém poli s ma-
ximální indukcí 400mT. Zdrojem plazmatu je termální emise elektronů z katody
tvořené přímo žhavenými vlákny z W/Th, které jsou urychlovány výbojovým na-
pětím 40 až 50V, generujíc výbojový proud v řádu 100mA. Experimety probíhaly
v argonu o tlaku mezi 0.01 a 0.5 Pa, mezní tlak vakuového systému byl v řádu
10−4Pa. Výsledné plazma má elektronovou teplotu přibližně 2eV, iontovou teplo-
tu 0.1 eV a elektronová hustota se pohybuje mezi 1014 a 1015m−3. Ball-pen sonda
je stejně jako Langmuirova sonda umístěna radiálně ve vzdálenosti asi 1 m od
žhavené katody a je vybavena dvěma mechanickými průchodkami pro nastavení
jednak radiální polohy sondy a jednak polohy h kolektoru uvnitř stínicí trubičky.
Detailní popis této aparatury je uveden např. v (Gyergyek et al., 2002).
Díky tomu, že na zařízení v Lublani je možno měřit v mnohem menším tlaku

argonu, rozdělovací funkce energie elektronů (angl. electron energy distribution
function, tzv. EEDF) má tělo typicky o relativně menší teplotě a ocas o mnohem
vyšší teplotě (dvě populace elektronů). Rozdíl mezi ΦBPP a Vfloat se proto nebude
řídit rovnicí 1.7, ale bude mnohem větší díky proudu způsobenému rychlejšími
elektrony. Z výsledků měření ball-pen sondou v zařízení v Lublani je patrné, že
asi 90 % elektronů mají nízkou elektronovou teplotu asi kolem 2 eV, a zbytek má
o hodně vyšší elektronovou teplotu. Za vyšších zbržďujících potenciálů je proud
sondy skoro výlučně určen vysokoenergetickým ocasem EEDF. Na obrázku 1.11
můžeme pozorovat kromě očekávaného nárůstu plovoucího potenciálu s zasunu-
tím kolektoru i lokální maximum křivky kolem h = 0. Tento fenomén stále nemá
uspokojivé vysvětlení. Při dostatečně hlubokém zasunutí kolektoru se plovou-
cí potenciál sondy přiblíží nulovému potenciálu, čili relatívně blízko potenciálu
plazmatu určenému Langmuirovou sondou, což je uspokojivé vzhledem k poměr-
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plovoucího potenciálu Langmuirovy sondy. Šrafováním jsou vyznačeny oblasti ra-
diální polohy, kde charakteristiky ball-pen sondy nebyly symetrické. Převzato z
(Adámek et al., 2013).

ně slabému magnetickému poli a populaci rychlých elektronů výrazně ovlivňující
polohu plovoucího potenciálu (Adámek et al., 2013).

Torsatron TJ-K na IPF ve Stuttgartu prstencově omezuje plazma v magne-
tické l = 1, m = 6 konfiguraci s menším poloměrem 0.1 m a větším poloměrem
0.6m. V relevantních experimentech TJ-K pracoval s magnetickým polem 72mT
a nízkoteplotním vodíkovým plazmatem s hustotami přibližně 1017m−3 a tlakem
2.5 mPa. Odpovídající iontový a elektronový Larmorův poloměr je 2 a 0.1 mm.
Plazma bylo zahřáto mikrovlnami 2.45GHz se silou 2 kW (Adámek et al., 2013).

V případě TJ-K byly symetrické voltampérové charakteristiky ball-pen sondy
zjištěny pro hluboké zasunutí kolektoru h ≤ −10 mm a radiální pozici 5 cm ≤
R−R0 ≤ 10 cm, kde R0 je toroidální osa zařízení. Správnou funkci sondy v Ma-
xwellovském plazmatu indikuje také fakt, že plovoucí potenciál je během h-skenu
saturován při h ≤ −10 mm (obrázek 1.12). Není však jasné, proč ball-pen sonda
nevykazuje symetrické V-A charakteristiky pro všechny radiální pozice. Dva ra-
diální profily potenciálu plazmatu získané přímou a nepřímou metodou se však
na obrázku 1.13 dobře shodují v oblasti 5 cm ≤ R − R0 ≤ 10 cm. S kolekto-
rem vysunutým na h = +2 mm se pomocí ball-pen sondy změří stejné hodnoty
plovoucího potenciálu jako s Langmuirovou sondou — elektronová teplota je při-
bližně 4 eV pro vodíkové plazma (obrázek 1.13), což je v souladu s očekáváním
(Adámek et al., 2013).

Popsané výsledky těchto prvních experimentů indikují potenciální použitel-
nost ball-pen sondy na přímé zobrazení potenciálu plazmatu v nízkoteplotním,
lehce zmagnetizovaném a nízkotlakém plazmatu.
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1.3.2 Systematická měření v zařízení Mirabelle

První systematická meření s ball-pen sondou v nízkoteplotním plazmatu byla
provedena na zařízení Mirabelle ve francouzském Nancy a byla publikována v
časopise Review of Scientific Instruments jako „Design a validace ball-pen sondy
pro měření v nízkoteplotním magnetizovaném plazmatuÿ (Bousselin et al., 2013).
Na článku (Bousselin et al., 2013) je založena celá tato kapitola.

Obrázek 1.14: Reprezentatívní příklady plovoucího potenciálu Vbp změřeného
ball-pen sondou, vztažených na hloubku zasunutí kolektoru h. Měřeno v argo-
novém plazmatu za tlaku P0 = 2 ∗ 10−4 mbar. (a) Průměr trubičky d1 = 1 mm.
(b) Průměr trubičky d3 = 0.3 mm. Převzato z (Bousselin et al., 2013).

Zařízení Mirabelle je lineární nízkoteplotní zařízení s magnetizovaným plazma-
tem, kde je mnoho parametrů ovlivnitelných, jako např. elektronový drift, radi-
ální profily hustoty a potenciálu a radiální gradienty. Skládá se z lineární sekce
o délce 1.4 m a průměru 33 cm, která se nachází mezi dvěma zdrojovými ko-
morami plazmatu. Primární elektrony jsou produkovány v jedné komoře pomocí
wolframových vláken a jsou urychlovány napětím Vac a usměrňovány axiálním
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magnetickým polem o velikosti až 100 mT. Na začátku lineární sekce je umístěn
omezovač, který redukuje průměr sloupce plazmatu na 15 cm a umožňuje zvýšit
radiální gradienty. Experimenty byly prováděny v heliovém a argonovém plazma-
tu za pracovního tlaku (1÷5)∗10−4mbar. Rozsah elektronové hustoty v plazmatu
je 1016 − 1017 m−3, rozsah elektronové teploty je 1 − 7 eV a Larmorův poloměr
elektronů se pohybuje mezi 0.05− 1 mm. V centrální části lineárního sloupce je
umístěn radiálně pohyblivý soubor sond — jedna ball-pen sonda a jedna emisní
sonda.

Obrázek 1.15: Závislost normalizovaného rozdílu ∆Φ = (Φp−Φbp)/Te na magne-
tickém poli B. (a) Argonové plazma za P1 = 4 ∗ 10−4mbar. (b) Argonové plazma
za P0 = 2 ∗ 10−4 mbar. Podmínky u heliového plazmatu odpovídají elektronové
hustotě z toho samého argonového případu. Převzato z (Bousselin et al., 2013).

Ball-pen sonda se skládá z válcového wolframového kolektoru uvnitř stínicí
trubičky, jejíž velikosti vnitřního průměru d byly použity tři — 1, 0.6 a 0.3 mm.
Hloubka zasunutí kolektoru h = 0 odpovídá vstupu do trubičky. Pokud je h > 0,
kolektor je vně ball-pen sondy a může být používán jako klasická Langmuirova
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sonda. Soubor sond je orientován kolmo k magnetickému poli a obě sondy by měly
dosáhnout proudového poměru R = 1 pro přímé měření potenciálu plazmatu,
který je v tomto článku označován Φp.

Obrázek 1.16: (a) Radiální profily dvou různých plovoucích potenciálů ball-pen
sondy (Φbp1 a Φbp2). Plovoucí potenciál emisní sondy (Vem) a potenciál plazma-
tu (Φp) byly získány z V − A charakteristik v následujícím plazmovém režimu:
argonové plazma za P0 = 2 ∗ 10−4 mbar a B = 34 mT. (b) Odpovídající profil
elektronové hustoty. Převzato z (Bousselin et al., 2013).

Na obrázku 1.14 jsou vidět reprezentativní výsledky měření na zařízení Mi-
rabelle. Když je kolektor vně ball-pen sondy (h = 4 mm), měří sonda plovoucí
potenciál klasické Langmuirovy sondy, který je v tomto článku poněkud nezvykle
označován Φfl. Při zasunutí kolektoru se plovoucí potenciál ball-pen sondy Vbp
dostane pod Φfl, což souvisí s tvorbou elektronové stěnové vrstvy (angl. sheath) v
okolí sondy a je to více patrné při nižším magnetickém poli, kde je nižší hustota a
větší Debyeova délka. Poté, co je kolektor bezpečně uvnitř sondy, potenciál sondy
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Vbp značně narůstá až dosáhne saturační hodnoty. Experiment byl prováděn pro
různé průměry stínicí trubičky d1 = 1 mm a d3 = 0.3 mm (obr. 1.14). Saturační
hodnota je pro menší průmer trubičky rovná potenciálu plazmatu Φp, zatímco pro
větší průměr trubičky mnohdy zůstane pod ním. Vbp je však konstantní značně
menší vzdálenost u menší sondy, čili velmi záleží na přesném umístění kolektoru
(Vbp začne klesta k nule kolem h = −4 mm u menší sondy, kdežto u větší sondy
je to až za h = −10 mm).
Potenciál ball-pen sondy Φbp je srovnáván s potenciálem plazmatu Φp pomocí

parametru ∆Φ = (Φp − Φbp)/Te, který pomůže zbavit se teplotní závislosti v
rozdílu potenciálů. Byl použit Φbp, který odpovídá maximu v křivce závislosti
Vbp na h (obr. 1.14), a Te,Φp byly získány z V − A charakteristik získaných při
h = 4 mm. Závislost ∆Φ na magnetickém poli je zobrazena na obrázku 1.15.
Pokud je v křivkách ∆Φ mnohem menší než 1, znamená to, že ball-pen sonda
úspěšně měří přímo Φp, a naopak, pokud je ∆Φ mnohem větší než 1, znamená to,
že ball-pen sonda nemůže přímo měřit Φp. Vidíme, že zmenšování průměru stínicí
trubičky významně přispívá k zlepšení efektivnosti měření pomocí ball-pen sondy
v těchto podmínkách. Za stejných podmínek, ale nižšího tlaku (obr. 1.15(b)) je
elektronová teplota trochu vyšší a elektronová hustota nižší než v předchozích
případech, ale chování ∆Φ je podobné jako u obr. 1.15(a). Sondy jsou schopny
měřit potenciál plazmatu za nízkých magnetických polí, a maximum křivky je
posouváno do vyšších hodnot B při zmenšujícím se průměru trubičky. Výsledky
experimentu v heliovém plazmatu jsou velmi podobné těm v argonovém plazmatu,
což indikuje, že druh plynu nemá na výsledek signifikantní vliv.

Dobrá konvergence plovoucího potenciálu ball-pen sondy k potenciálu plazma-
tu nezávisí jen na geometrii sondy, ale také silně na vysokoimpedančním zesilova-
či (napěťovém sledovači), jak je patrné podle srovnání na obrázku 1.16. Pro obě
sondy byl zvolen průměr trubičky d3 = 0.3mm, ale první sonda (Φbp1) je používá-
na s vysokoimpedančním elektrickým obvodem (1015Ω) a druhá sonda (Φbp2) je
používána s měřicím elektrickým obvodem nižší impedance (470MΩ). Vysokoim-
pedanční elektronika dovoluje přímé a spolehlivé měření potenciálu plazmatu pro
většinu podmínek dosažitelných v zařízení Mirabelle. V regionu, kde je nižší hus-
tota, plovoucí napětí emisní sondy trochu překročí hodnoty potenciálu plazmatu
i první ball-pen sondy (obr. 1.16), což může být následek toho, že žhavící proud
emisní sondy byl držen konstantní přes celý radiální profil. V případě emisní sondy
jsou problémy s přesným adaptováním externího žhavícího proudu na podmínky
plazmatu. Tyto a jiná pozorování demonstrují, jak důležité je přesně adaptovat
impedanci elektroniky k plazmovému režimu.

Vliv geometrie sondy na konvergenci plovoucího potenciálu ball-pen sondy
k potenciálu plazmatu je v (Bousselin et al., 2013) vysvětlován pomocí E xB
driftu. Ionty proniknou snadněji dovnitř trubičky než zmagnetizované elektrony,
a proto se v určitém regionu vytváří pozitivní náboj. Protože Debyeova délka,
která charakterizuje velikost elektronové stěnové vrstvy, je menší než poloměr
nejmenší trubičky pro všechny experimentální podmínky (obr. 1.17(a)), vzniká
v elektronové stěnové vrstvě u vchodu do trubičky radiální elektrické pole, které
umožňuje elektronům driftovat dovnitř trubičky. To vysvětluje potíže s balanco-
váním iontových a elektronových proudů a také nižší hodnoty ∆Φ získané během
experimentů v nízkohustotním plazmatu. Tento kolmý elektronový proud může
být ale zredukován, pokud Larmorův poloměr elektronů ρce je větší nebo při-
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bližně stejný jako poloměr trubičky. To vysvětluje jasný efekt velikosti trubičky
na parametr ∆Φ. Závislost Larmorova poloměru elektronů na magnetickém poli
ukazuje obrázek 1.17(b). Zmenšení průměru trubičky u, aby ρce/rprobe ≥ 1 pro
všechny experimentální podmínky a tedy odstínit kolmý elektronový proud. Také
poměr mezi poloměrem trubičky a Debyeovou délkou se snižuje se snižujícím se
průměrem trubičky.

Obrázek 1.17: Srovnání charakteristických délek s poloměry trubiček. (a) Debye-
ovy délky odpovídající rozdílným experimentálním podmínkám. (b) Larmorův
poloměr elektronů odpovídající argonovému plazmatu za P1 = 4 ∗ 10−4 mbar.
Převzato z (Bousselin et al., 2013).

Hlavním závěrem práce (Bousselin et al., 2013) tedy je, že poloměr stínicí
trubičky by měl být menší než Debyeova délka, aby byl potenciál konstantní při
vstupu do trubičky, nebo aspoň menší než Larmorův poloměr elektronů. Tato
podmínka sníží kolmý pohyb elektronů a v nějaké pozici uvnitř trubičky je pak
elektronový a iontový proud v rovnováze, umožňujíc přímé měření potenciálu
plazmatu.
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2. Popis experimentu

2.1 Válcový magnetron na KFPP

Na Katedře fyziky plazmatu v laboratoři prof. Tichého jsou provozovány dva
válcové magnetrony, které byly původně vyrobeny v Institute for Physics na Uni-
verzitě Ernsta-Moritze-Arndta v Greifswaldu, SRN. Měření pro tuto diplomovou
práci byla provedena na kratším z nich, který je podrobně popsán například v
(Passoth et al., 1997).

Obrázek 2.1: 3D model krátkého magnetronu na KFPP. Červenou barvou je vy-
značena katoda, modrou barvou vakuová komora a limiter, žlutou barvou mag-
netické cívky. Převzato z (Jílek, 2007).

Uspořádání aparatury kratšího válcového magnetronu je v řezu schematicky
znázorněno na obrázku 2.2. Vodou chlazená nerezová katoda ve tvaru válce s
vnějším poloměrem 10 mm je vodivě spojena se dvěma limitery ve tvaru disku,
které omezují výbojový prostor na délku 110 mm, viz simulovaný 3D model na
obr. 2.1. Uzemněnou anodu tvoří dutý hliníkový válec o vnitřím poloměru 60mm,
který je vsunut jako vložka do nerezové vakuové komory, viz technický výkres na
obrázku 2.3. Toto technické řešení umožňuje (po rozebrání obou postranních částí
vakuové komory) anodu zcela vyjmout z aparatury a důkladně vyčistit její povrch
od naprášeného materiálu katody. Tato údržba se provádí typicky po několika
letech občasného provozování magnetronu, když je naprášená vrstva již natolik
silná, že se začíná odlupovat a narušovat stabilitu výboje; byla také nezbytnou
součástí laboratorní práce pro dosažení výsledků obsažených v této diplomové
práci. Do hliníkové vložky jsou z obou stran vsunuty speciálně tvarované teflonové
válce, které elektricky izolují nerezové limitery od anody a zároveň je mechanicky
upevňují, čímž udržují oba konce katody ve vycentrované poloze.
Ke katodě je připojen výstup z vysokonapěťového zdroje poskytujícího výbo-

jové napětí, které se pohybuje v rozmezí 300 až 500 voltů. Protože voltampérová
charakteristika doutnavého výboje se v některých pracovních oblastech vyznačuje
negativním diferenciálním odporem, je pro udržení stabilní hodnoty výbojového
proudu zapotřebí zapojit do série s katodou rezistor s velkým odporem. Původně
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Obrázek 2.2: Schéma experimentálního uspořádání.

k tomuto účelu sloužil školní reostat s maximálním odporem 1.5 kΩ, ale pro větší
bezpečnost a reprodukovatelnost byl zakoupen drátový výkonový rezistor 2.2 kΩ
s hliníkovým pouzdrem sloužícím jako pasivní chladič a s maximálním příkonem
50W, který umožňuje výbojový proud až 150mA. Kvůli omezení rychlosti odpra-
šování katody se však na tomto magnetronu typicky používají výbojové proudy
nepřekračující 100 mA.

Vakuová komora je připojena k bezolejové čerpací soustavě tvořené primár-
ní membránovou vývěvou a turbomolekulární vývěvou. Přestože je vesměs celá
aparatura vybavena pouze KF přírubami s Vitonovými o-kroužky a neprovádí se
vypékání, již po jednom dni čerpání po úplném zavzdušnění je běžně dosahován
mezní tlak kolem 5.10−3Pa a po několika dnech provozu sahá až ke 2.10−3Pa, což
je umožněno relativně vysokou čerpací rychlostí použité turbomolekulární vývěvy
oproti velikosti aparatury. Mezní tlak je měřený pomocí Penningova vakuomet-
ru, v počáteční fázi zčerpávání je tlak nad 1 Pa monitorován Piranniho měrkou.
Tu však není vhodné používat během experimentu probíhajícího v argonu, ne-
boť měřená hodnota závisí na složení pracovního plynu. Proto je instalován též
kapacitní membránový vakuometr MKS Baratron, který funguje na principu rela-
tivního měření vůči tlaku v referenční komoře uvnitř vakuometru. Jeho výstupní
napětí je měřeno běžným voltmetrem a offset je průběžně korigován trimrem na
Baratronu tak, aby při mezním tlaku ukazoval nulové napětí (neboť mezní tlak
je zanedbatelně malý vůči jeho měřícímu rozsahu 0 až 1000 Pa).

Doutnavý výboj v argonu je obvykle provozován při pracovních tlacích od
0.5Pa do 20Pa; vyšší tlak znamená vyšší hustotu plazmatu a tedy rychlejší odpra-
šování katody, při velmi nízkém tlaku zase není výboj stabilní, neboť je zapotřebí
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hliníková vložka

Obrázek 2.3: Technický výkres nerezové komory s hliníkovou vložkou.

již příliš vysoké výbojové napětí vedoucí k častému vzniku jiskrových výbojů mezi
limitery a anodou, které vždy krátkodobě zkratují doutnavý výboj a znemožňují
tak jeho ustálení. Pro snížení podílu zbytkové atmosféry vnikající potenciálními
netěsnostmi je během výboje kontinuálně napouštěn pracovní plyn rychlostí 0.5
až 10 sccm, řízenou regulátorem s tepelným hmotnostním průtokoměrem značky
MFC. Výsledný tlak je dán dynamickou rovnováhou s rychlostí čerpací soustavy,
tj. ustálí se na takové hodnotě, při které čerpací rychlost odpovídá nastavenému
hmotnostnímu průtoku (při zanedbání proudu plynu netěsnostmi). Původně bylo
možné měnit pracovní tlak právě jen nastavením průtoku, ale pro větší variabilitu
byl přikoupen úhlový ventil omezující rychlost čerpání, díky čemuž je nyní možné
nastavit do jisté míry nezávisle na sobě jak průtok, tak pracovní tlak.
Magnetické pole má axiální směr a je tvořeno dvojicí identických cívek v tzv.

Helmholtzově uspořádání, kdy vzdálenost mezi nimi odpovídá jejich poloměru
(obr. 2.2). Tím je zajištěna maximální homogenita pole, která byla podél osy
magnetronu potvrzena pomocí Hallovy sondy s maximální nalezenou odchylkou
do 1 % v oblasti ±5 cm od středu mezi cívkami (Passoth et al., 1999). Každá z
cívek má 5000 závitů a poskytují magnetickou indukci až 50mT za maximálního
proudu 1A, při kterém je již nepostradatelné jejich vodní chlazení. To je nicméně
v provozu i při malých hodnotách proudu, neboť je zapojeno v jednom chladícím
okruhu s katodou, která musí být chlazena neustále.

2.2 Konstrukce ball-pen sondy pro nízkoteplot-
ní plazma

Kolektor sondy musí být vytvořen z nemagnetického materiálu, což je zvláště
důležité u ball-pen sondy. Použití feromagnetického kolektoru by vedlo ke zde-
formování siločar v původně homogenním magnetickém poli takovým způsobem,
že by elektrony byly vtaženy do stínicí trubičky, což je ve zjevném protikladu s
principem ball-pen sondy. Pro výrobu kolektoru byla použita elektroda pro sváře-
ní nerezových vakuových dílů vyrobená ze speciální nemagnetické nerezové oceli,
neboť je velmi snadno dostupná a její materiál a průměr 1.2mm vyhovoval našim
potřebám.
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Obrázek 2.4: Detail použité konstrukce ball-pen sondy.

Pro keramické stínění jsme použili trubičku z DegussituR©, která je komerčně
dostupná v řadě různých rozměrů, z nichž jsme zvolili tlustostěnnou trubičku s
vnějším průměrem 4 mm a vnitřním průměrem 2 mm. Při konstrukci sondy je
však nezbytné mít na paměti, že veškeré povrchy ve výboji jsou vystaveny mag-
netronovému naprašování, popsanému v kapitole 1.1.3, takže se na nich postupně
utváří vodivá vrstva z materiálu katody (v našem případě nerez). Abychom za-
bránili tomuto nově vytvořenému povrchu ve vodivém spojení s kolektorem, je
nezbytné kolektor udržet v rámci stínicí trubičky vycentrovaný, například pomo-
cí další, centrovací trubičky vsunuté to stínicí trubičky. Kvůli poměrně dlouhé
střední volné dráze atomů odprašovaných z katody se však vodivá vrstva vytváří
i do určité hloubky uvnitř stínicí trubičky, proto musí být místo kontaktu mezi
kolektorem a centrovací trubičkou dosatečně daleko od plazmatu. Nalezení vyho-
vujícího rozměru centrovací trubičky, aby byla schopná pojmout kolektor, sama
se vešla do vnější trubičky a zároveň v ní byla zafixovaná v požadované hloubce, je
často obtížným úkolem. Alternativním řešením zvoleným i v této práci je vycen-
trovat kolektor pomocí teflonové pásky (viz obr. 2.4), kterou je možné namotat
do libovolné tloušťky podle potřeby.

Sonda byla umístěna do magnetronu radiálně s pomocí dvou mechanických
průchodek lineárního pohybu, vyznačených na obrázku 2.2 žlutou barvou. Jedna
umožňuje nastavení polohy kolektoru h vůči stínicí trubičce, druhá změnu radiální
polohy R ball-pen sondy jako celku.
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2.3 Použitá sondová elektronika

2.3.1 Měřicí jednotka Agilent B2901A

Obrázek 2.5: Měřící jednotka B2901A. Převzato z www stránek uvedených při
citačním údaji (Agilent Technologies, 2013)

Pro měření sondových charakteristik byl využívám měřící přístroj Agilent
B2901A (Agilent Technologies, 2013). Jedná se o precizní samostatnou měřící jed-
notku, která v sobě zahrnuje stabilizovaný čtyřkvadrantový zdroj napětí/proudu
a velmi citlivý A/D převodník pro přesná měření až do řádu pikoampér resp. mik-
rovoltů. Přední panel přístroje je vybaven 4.3palcovým barevným LCD displejem
s rozlišením 480x272, který je schopen zobrazit nejen měřené hodnoty napětí a
proudu a nastavení parametrů měření, ale i grafy změřených časových vývojů
nebo voltampérových charakteristik. Ten je doplněn širokou paletou ovládacích
prvků (viz obr. 2.5), od víceúčelových tlačítek podél okraje displeje, na němž je
zobrazen jejich aktuální význam, přes numerickou klávesnici s podporou vládání
textu jako na klávesnici mobilního telefonu, až po multifunkční otočný knoflík pro
rychlé procházení mezi nabízenými možnostmi nebo plynulé změny numerických
hodnot, který je navíc možné stlačit pro funkci „enterÿ, tj. tlačítko potvrzení. Dí-
ky tomu je možné pomocí předního panelu přístroje plně ovládat veškeré režimy
měření včetně pokročilých nastavení, stejně tak i uložit na USB disk naměře-
ná data, zobrazený graf i uživatelskou konfiguraci. Tuto měřící jednotku je tedy
možné plnohodnotně používat samostatně, bez připojení počítače. Nicméně, pro
větší pohodlnost ovládání měření a ukládání výsledků jsme raději používali USB
připojení k počítači a meřicí program „Agilent B2900A Quick I/V Measurement
Softwareÿ dodaný od výrobce spolu s přístrojem, který sice umožňuje pouze zá-
kladní nastavení, ale pokročilá nastavení bylo možné v případě potřeby provést
přímo na předním panelu a poté pokračovat v ovládání přístroje pomocí tohoto
zjednodušeného počítačového programu.
Kromě portu USB 2.0 je přístroj vybaven GPIB portem standardu IEEE-

488.2 a 100 Mbitovým Ethernetovým portem, pomocí kterého je možné přistu-
povat k ovládacímu rozhraní na bázi webového prohlížeče. Posledním digitálním
rozhraním je programovatelná vstupně-výstupní sběrnice s 25pinovým konekto-
rem tvaru D, běžně používaným pro paralelní port stolních počítačů. Analogové
vstupy a výstupy jsou realizované formou šesti konektorů typu „banana jackÿ:
dva páry kladných a záporných zdířek označené Force Hi/Low a Sense Hi/Low
(pár Sense slouží pouze pro měření čtyřvodičovou metodou), jednu zdířku pro
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Obrázek 2.6: Schéma použití funkce Guard (Agilent Technologies, 2011). Napě-
ťový sledovač označený jako Buffer udržuje stínicí vodič koaxialního kabelu na
potenciálu vnitřního vodiče připojeného k měřící/napájecí zdířce High Force a za-
braňuje tak svodovému proudu mezi těmito dvěma vodiči. DUT označuje měřený
objekt (z angl. Device Under Test) a písmeno A měření proudu uvnitř přístroje.

ukostření a jednu označenou Guard, která je na stejném potenciálu jako zdířky
Force Hi a Sense Hi (s odchylkou maximálně 4mV) a poskytuje proudové zesílení
pro napájení vnějšího vodiče koaxiálního kabelu stínícího měřicí vodič připoje-
ný k Force Hi/Sense Hi, pokud je zapotřebí potlačit svodový proud způsobený
nedokonalou izolací vodiče a jeho parazitní kapacitou, viz obrázek 2.6. Nicméně,
tohoto zapojení jsme při měření nepoužili, neboť by nepotlačilo elektromagnetic-
ký šum indukovaný do smyčky tvořené celým obvodem, na rozdíl od klasického
koaxiálního zapojení, kdy se proud uzavírá přímo přes stínicí vodič kabelu. Vý-
hodnějším řešením by bylo použít triaxiální kabel, který má jeden středový vodič
a dvě izolované vrstvy stínicích vodičů, z nichž ten vnitřní se připojí ke Guard
a vnějším, uzemněným, se uzavírá proud od sondy, ale to nebylo realizováno z
důvodu příliš vysoké finanční a časové náročnosti dodání triaxiálních konektorů,
které nejsou v Evropě běžně dostupné.

Ve funkci zdroje napětí a proudu disponuje náš model B2901A vysokou přes-
ností výstupu na 51

2
digitu a zároveň poměrně velkým výkonem: při největším

napěťovém rozsahu ±200 V má rozlišení 1 mV a poskytuje kontinuálně proud do
100 mA a v pulzech do 2.5 ms až 1.5 A, při napětí do 6 V poskytuje kontinuálně
3.03A a v pulzech do 1ms až 10.5A a při nejmenším napěťovém rozsahu ±200mV
má rozlišení 1µV. Při použití jako zdroj proudu je nejmenším rozsahem ±100nA
s rozlišením 1 pA. Maximální rychlost změny výstupního napětí je 20 µs, což se
uplatní pri použití přístroje jako generátoru obecných funkčních průběhů (angl.
arbitrary waveform generator) s vysokým rozlišením, nebo častěji při rozmítání
napětí v jednom z přednastavených módů, jako např. lineární jednoprůchodo-
vá/víceprůchodová rozmítací charakteristika, logaritmické rozmítání apod. Počet
kroků jedné rozmítací charakteristiky je maximálně 2500, ale můžeme najednou
spustit dávku mnoha charakteristik po sobě, neboť velikost paměťového bufferu
vystačí až na 100 000 změřených hodnot.

Zdroj můžeme zapojit jako plovoucí až do napětí 250 V oproti zemi, nicméně
(zřejmě z bezpečnostních důvodů) je ve výchozím nastavení po zapnutí přístro-
je jeho záporný výstup (označný jako „Force Lowÿ) spojený se zemí a funkce
„floatingÿ se musí nejprve zapnout v pokročilém nastavení. Dalším bezpečnostní
funkcí je omezení absolutní hodnoty výstupního napětí na 42 V, dokud uživatel
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nepřipojí speciální obvod zvaný „interlockÿ, který by se měl automaticky rozpo-
jit v případě narušení prvku bránícího úrazu vysokým napětím (např. vstup do
místnosti nebo otevření skříně, ve které je celý vysokonapěťový obvod) a neumož-
nit tedy komukoliv dotknout se vysokého napětí. Pokud aparatura nedisponuje
žádným takovýmto bezpečnostním prvkem, nezbývá než vytvořit trvale spojený
„interlockÿ obvod, čímž se člověk vystavuje nebezpečí úrazu a musí neustále mít
na paměti, že během sondového měření se nesmí dotýkat žádné části obvodu.
Rozlišení měřených hodnot je u modelu B2901A o něco vyšší než rozlišení na-

stavovaných hodnot, 61
2
digitu, a to i při poměrně vysoké maximální samplovací

frekvenci 50 kHz. Pro odstranění vlivu fluktuací plazmatu ze sondových charak-
teristik je užitečná funkce numerické apertury, kdy je každý zaznamenaný bod
vytvořen zprůměrováním určitého počtu po sobě změřených hodnot: např. 500
hodnot při nastavení apertury na 10 ms. Pro měření napětí byl nejčastěji po-
užíván největší rozsah ±200 V, neboť jeho rozlišení 100 µV je pro naše účely
více něž dostatečné a navíc přepínání rozsahů během měření jedné voltampérové
charakteristiky vnáší do měření chybu způsobenou změnou vnitřní impedance.
Výrobcem uváděná přesnost v tomto rozsahu je 0.015% z měřené hodnoty plus
offset do 50 mV. Rozsah pro měření proudu jsme průběžně měnili podle maxima
elektronového proudu, typicky mezi možnostmi ±100 mA, ±10 mA, ±1 mA a
±100 µA; ve všech těchto rozsazích je přesnost 0.02% z měřené hodnoty a offset
maximálně 0.025% z velikosti rozsahu. Nejmenší proudový rozsah, jakým model
B2901A disponuje, je ±100nA s rozlišením 0.1pA, přesností 0.06% a offsetem do
100 pA.

2.3.2 Napěťový sledovač

Pro omezení proudu odebíraného z ball-pen sondy při přímém měření jejího plo-
voucího potenciálu byl použit napěťový sledovač vyvinutý Ing. Jiřím Vlčkem na
Ústavu fyziky plazmatu, viz výkres na obrázku 2.7. Je umístěn v černé polyetyle-
nové krabičce včetně napájecího obvodu, který se skládá z transformátoru z 200V
na dvakrát 28 V, usměrňovače, dolnofrekvenčního filtru a Zenerových diod ome-
zujících výsledné napětí na ±37 V. Základem samotného napěťového sledovače
je speciální operační zesilovač OPA452 od společnosti Texas Instruments, který
má díky použití unipolárních tranzistorů JFET velmi vysoký vstupní odpor řádu
1013Ω, jak je uvedeno v příslušném datasheetu (Texas Instruments, 2003). Vstup-
ní odpor celého sledovače samozřejmě takto vysoký není: v levé dolní části obr.
2.7 je znázorněný přepínač umístěný na předním panelu polyetylenové krabičky,
který umožňuje nastavit uzemnění vstupního napětí buď přes odpor o velikosti
107 Ω nebo 108 Ω, a nebo ho vůbec neuzemňovat a ponechat ho tzv. ve vzduchu
(poloha přepínače označená „Highÿ). V této poloze není vstupní impedance za-
řízení jasně definovaná a závisí na velikosti svodových odporů, které budou při
použité technologii standardních plošných spojů výrazně menší než je vstupní
odpor samotného operačního zesilovače, její velikost je tedy víceméně náhodná a
může se lišit pro každý vyrobený exeplář. Proto byla změřena napěťová závislost
proudu odebíraného sledovačem použitým v této práci a nafitována v oblasti od
−10 do 0V, ve které se potenciál plazmatu v našich podmínkách obvykle nachází,
viz obrázek 2.8. Ze směrnice fitu 0.022nA/V byl určen jeho vstupní odpor zhruba
na 45 GΩ.
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Obrázek 2.7: Schéma sondové elektroniky s napěťovým sledovačem pro přímé
měření plovoucího potenciálu. V horní části je znázorněn napájecí obvod, v dolní
části samotný vysokoimpedanční proudový zesilovač na bázi operačního zesilovače
OPA452 s přepínatelnou vstupní impedancí.
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Obrázek 2.8: Závislost proudu odebíraného sledovačem na připojeném napětí.
Nelinearita je způsobena přechodovým efektem na začátku měření.
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3. Výsledky měření

3.1 Parametry plazmatu

Úvodem je třeba specifikovat, v jakém druhu plazmatu byly pořízeny výsledky
prezentované v této práci. Všechny pocházejí z argonového výboje ve válcovém
magnetronu popsaném v části 2.1. Nejčastěji použité parametry výboje jsou:

rychlost napouštění argonu zhruba 0.5 sccm
tlak neutrálního plynu v rozmezí 2 a 3 Pa
výbojový proud roven 75 mA
napětí na výboji je dáno proudem a pohybuje se od 350 do 380 V
magnetická indukce rovna 40 mT

Pokud nebude uvedeno jinak, všechny výsledky měření v této práci byly změřeny
za těchto podmínek. V některých případech byl výbojový proud a tlak měněn v
rozmezí 30 až 115 mA resp. 0.5 až 20 Pa, magnetické pole od 20 do 40 mT. Na
obrázku 3.1 je radiální závislost hustoty plazmatu pro typické podmínky. Hustota
byla vypočtena z velikosti proudu sbíraného Langmuirovou sondou na potenciálu
plazmatu podle rovnice (1.2) a pohybuje se zhruba od 1 do 4.1016m−3. Protože na
tomto obrázku je první radiální závislost v této práci, je na místě poznamenat, že
polohaR = 30mm odpovídá anodě (vnitřní poloměr hliníkové vložky) aR = 5mm
povrchu nerezové katody (její průměr je 10 mm, jak je uvedeno v kap. 2.1).
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Obrázek 3.1: Radiální závislost hustoty plazmatu určené pomocí Langmuirovy
sondy z velikosti elektronového proudu při potenciálu plazmatu.
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Plazma v magnetronu je silně neizotermické. Iontová teplota je zhruba shod-
ná s teplotou neutrálního plynu, která v tomto výrazně neizotermickém plazmatu
odpovídá pokojové teplotě, tj. asi 0.025 eV, zatímco elektronová teplota se pohy-
buje v řádu jednotek elektronvoltů. Ovšem rozdělovací funkce energie elektronů
v tomto zařízení není Maxwellovská, jak ukázali Behnke et al. (1999), ale dá se
aproximovat pomocí tzv. standardního rozdělení (1.9), jehož parametr určili zhru-
ba na m = 2. Nedá se tedy striktně vzato hovořit o teplotě, ale o efektivní teplotě
εp, která je také jedním z parametrů standardního rozdělení. Pro její určení jsme
zmeřili druhou derivaci voltampérové charakteristiky Langmuirovy sondy, která je
podle 1.10 úměrná rozdělovací funkci, a nafitovali ji analytickou funkcí popisující
standarní rozdělení, což je červeně vyznačeno na obrázku 3.2. Metodou nejmen-
ších čtverců tak byl určena efektivní teplota εp ≈ 7 eV a parametr standardního
rozdělení m ≈ 2.2, což je ve shodě s (Behnke et al., 1999).
Mezi další důležité parametry plazmatu patří:

Larmorův poloměr iontů je řádově 0.1 mm
Larmorův poloměr elektronů je řádově 10 mm
střední volné dráhy pro srážku s neutrálními atomy λe ≈ 30 mm, λi ≈ 3 mm
Debyeova délka pro rozsah hustoty na obrázku 3.1 je od 70 do 140 µm

Obrázek 3.2: Voltampérová charakteristika planární Langmuirovy sondy (černá) a
její druhá derivace (modrá) změřená pomocí ball-pen sondy s kolektorem mírně
vysunutým do plazmatu. Červená křivka znázorňuje fit standardního rozdělení
(1.9), jehož výsledkem je hodnota parametru m ≈ 2.2 a efektivní teplota εp ≈
7 eV.
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3.2 Závislost na hloubce zasunutí kolektoru

3.2.1 Měření voltampérových charakteristik

Vzhledem k problematice odebíraného proudu při přímém měření napětí popsané
v kapitole 1.2.4 je při prvních experimentech vždy nejjistější začít měřením celých
voltampérových charakteristik sondy, přestože motivací této práce je samozřejmě
použití ball-pen sondy k jednoduchému, pasivnímu přímému měření. Potvrzení
oprávněnosti přímého měření je právě jedním z cílů práce.
Na obrázku 3.3 jsou vyneseny absolutní hodnoty voltampérových charakteris-

tik v logaritmické škále pro různé polohy kolektoru ball-pen sondy uvnitř stínicí
trubičky. Plovoucí potenciál, tj. průchod proudu nulou, se zde projevuje jako mi-
nimum zobrazené křivky, přičemž konkrétní hodnota proudu v tomto minimu
nemá pražádný význam — je dána pouze omezenou hustotou vzorkování cha-
rakteristiky, ve skutečnosti by měla být samozřejmě nekonečná. Ačkoliv obrázek
vypadá, jako by jednotlivé křivky byly uměle vertikálně separovány pro větší
přehlednost, všechny jsou vyneseny ve skutečných jednotkách proudu. Nejvíce
očividným efektem zasouvání kolektoru do stínicí trubičky tedy je rapidní pokles
amplitudy proudu dopadajících částic, a to přes mnoho řádů.
Zeleně je na obrázku 3.3 označena charakteristika pro h = +1mm, což odpo-

vídá běžné Langmuirově sondě zhruba kulového tvaru, neboť průměr kolektoru je
1.2mm. Iontový proud je v řádu 10µA a elektronový proud v řádu 1mA. Druhá,
červená křivka na obrázku, odpovídající h = 0 mm, má okem nerozpoznatelný
tvar od té první, pouze je celá posunuta do několikrát menších hodnot proudu.
Změna z prakticky kulové na planární Langmuirovu sondu se tedy překvapivě ne-
projevila ani změnou průběhu elektronového proudu. Modrá charakteristika pro
h = −3 mm již má snížený poměr mezi amplitudou elektronového a iontového
proudu, a současně také mírně zvýšený plovoucí potenciál. Ten se při dalším za-
souvání kolektoru zvyšuje dál až po poslední, fialové charakteristiky na obrázku,
na kterých již je patrné, že plovoucí potenciál je blízký saturaci. Tyto dvě cha-
rakteristiky však očividně nejsou symetrické — iontový proud je v řádu 10 nA,
zatímco elektronový dokonce v řádu 1 nA! Nejvíce symetrická z charakteristik
na obrázku je při h = −6 mm, značená tyrkysovou barvou, jejíž plovoucí po-
tenciál je ovšem ještě více než o 10 V vzdálený od toho, na kterém se závislost
na h saturuje. Tento rozporuplný výsledek byl již široce diskutován v pracech
(Adámek et al., 2012, 2013), o kterých pojednává kapitola 1.3.1, s dosavadním
závěrem takovým, že za potenciál plazmatu aproximovaný ball-pen sondou ΦBPP
se považuje potenciál saturace závislosti na h bez ohledu na to, při jakém h je
dosahováno symetrické voltampérové charakteristiky. Tento přístup je použit i v
této práci pro systematická měření potenciálu plazmatu (kap. 3.3).
Dramatické snížení amplitudy proudu dopadajících částic má dva nepříznivé

důsledky. Za prvé, pro měření charakteristik je nezbytné použít přístroj s rozli-
šením na velmi malé proudy — v našich podmínkách minimálně do řádu 0.1 nA,
což měřicí jednotka B2901A popsaná v kapitole 2.3.1 naštěstí splňuje s rezervou.
Za druhé, výstupní impedance sondy jakožto zdroje napětí je velmi vysoká, takže
odebírání proudu o velikosti pouhého 1 nA již způsobí výraznou změnu napětí.
Vstupní impedance měřícího obvodu, která je vlastně zatěžovacím odporem mezi
sondou a uzemněnou anodou, musí tedy být výrazně větší než zmíněná impedan-
ce sondy, aby bylo možné změřit plovoucí potenciál s rozumnou přesností. Při
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Obrázek 3.3: Voltampérové charakteristiky ball-pen sondy pro různé polohy h
kolektoru uvnitř stínicí trubičky. Vynesena je absolutní hodnota proudu v loga-
ritmické škále, plovoucí potenciál se projevuje jako minimum zakreslených křivek.
Je patrný posun plovoucího potenciálu pro klesající h i jeho saturace.

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20
-20

-16

-12

-8

-4

0

4

8

12

16

20
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

-20

-16

-12

-8

-4

0

4

8

12

16

20

 

 

I pr
ob

e 
[n

A
]

Vprobe [V]

 h = -7 mm
 h = -8 mm
 h = -9 mm
 h = -10mm
 linear fit near V

float

Obrázek 3.4: Detail voltampérových charakteristik ball-pen sondy pro zhlubo-
ká zasunutí h kolektoru uvnitř stínicí trubičky. Je patrný posun plovoucího po-
tenciálu i jeho saturace pro poslední dvě charakteristiky. Charakteristika pro
h = −10 mm (zelená) je fitována přímkou v oblasti nad plovoucím potenciálem.
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zasunutí kolektoru do dostatečné hloubky na to, aby se jeho plovoucí potenciál
saturoval, se amplituda iontového proudu sníží asi o čtyři řády, amplituda elek-
tronového více než o 6 řádů a klesne tedy dokonce pod úroveň proudu iontového.
Bohužel pro nás, právě elektronový proud je směrodatný pro impedanci sondy,
neboť plovoucí potenciál je záporný a napětí země, ke kterému sondu skrz měřící
obvod připojujeme, je tedy v elektronové části charakteristiky.
Na obrázku 3.4 je několik charakteristik pro nejhlubší zasunutí vyneseno v

detailu v lineární škále. Opět je zde jasně patrný posun plovoucího potenciálu
mezi charakteristikami a jeho saturace pro poslední dvě z nich. Plnou zelenou
čarou je vynesena charakteristika pro h = −10 mm a čárkovanou zelenou čarou
její lineární fit v malé oblasti −5 až 0 V, pomocí kterého je určena směrnice
charakteristiky na (0.18 ± 0.02) nA/V. Odpovídající výstupní impedance sondy
vychází Zh=−10 ≈ 5 GΩ, což je téměř o jeden řád méně než změřená vstupní
impedance použitého napěťového sledovače Zinput ≈ 45GΩ přepnutého do polohy
„Highÿ. Jak je zmíněno v kapitole 2.3.2, impedance sledovače této konstrukce je
dána souhrou náhodných faktorů, a je tedy možné hovořit o štěstí, že je právě
dostatečná pro potřeby našeho měření.

3.2.2 Přímé měření napěťovým sledovačem

Z konce minulé kapitoly vyplývá, že vstupní impedance napěťového sledovače je
dostatečná pro přímé měření plovoucího potenciálu ball-pen sondy s kolektorem
zasunutým až na pozici h = −10 mm. Na obrázku 3.5 je tímto přímým způso-
bem změřený plovoucí potenciál porovnán s plovoucím potenciálem určeným z
voltampérových charakteristik, a to v celé závislosti na h od −10 mm do 2 mm.
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Obrázek 3.5: Srovnání přímo a nepřímo měřeného plovoucího potenciálu.

Jak vidíme z obrázku 3.5, plovoucí potenciál změřený přímo je ve vynikající
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shodě s plovoucím potenciálem z voltampérové charakteristiky, s výjimkou oblasti
h ≥ −1 mm, kde je přímo měřený potenciál vyšší, a to zhruba o 1 V. To je způ-
sobeno vlivem fluktuací plazmatu na měření voltampérové charakteristiky, který
je zjednodušeně popsán níže uvedeným způsobem. Sonda je držena zdrojem na-
pětí na zvoleném potenciálu, takže rozdíl mezi potenciálem sondy a potenciálem
plazmatu osciluje a projevuje se jako fluktuace proudu měřeného pro aktuálně
zvolený bod voltampérové charakteristiky. Tyto fluktuace se odfiltrují numeric-
kou aperturou přístroje nebo následným vyhlazením při zpracování dat, takže
fakticky je měřena střední hodnota proudu. Převod fluktuací napětí na fluktuace
proudu se uskutečňuje právě přes voltampérovou charakteristiku sondy, a pokud
by byla lineární, nezáleželo by na tom, zda je měřena střední hodnota napětí
nebo střední hodnota proudu. Jenže zejména v okolí plovoucího potenciálu je
charakteristika hrubě nelineární (viz obr. 3.2), takže symetrické fluktuace kolem
střední hodnoty napětí způsobí nesymetrické fluktuace proudu, jejichž střední
hodnota je potom vyšší než proud odpovídající původní střední hodnotě napětí.
Ve skutečném plovoucím potenciálu tedy v charakteristice změříme kladný proud,
a nulový proud změříme při nižším potenciálu než je skutečný plovoucí potenciál.
Naproti tomu, při přímém měření napětí je potenciál na sondě skutečně plovoucí
a fluktuuje spolu s plazmatem, změřená hodnota tedy odpovídá střední hodnotě
plovoucího potenciálu. Proto může být plovoucí potenciál určený z voltampéro-
vých charakteristik podhodnocený, pokud se vyskytují intenzivní fluktuace. Při
zasunutém kolektoru však zvýšená impedance sondy spolu s parazitními kapaci-
tami v měřicím obvodu tvoří dolnofrekvenční RC filtr, který středuje fluktuace
napětí bez toho, že by se převáděly na fluktuace proudu a nepříznivě ovlivňovaly
měření voltampérové charakteristiky.
Závěrem této části je, že plovoucí potenciál námi použité ball-pen sondy je

možné měřit až do hloubky h = −10 mm přímo pomocí napěťového sledovače
s velmi vysokou přesností (v kladných h dokonce s vyšší, než nepřímé určení z
voltampérové charaketristiky), a tato metoda bude aplikována v následujících
kapitolách.

3.2.3 Charakteristický tvar závislosti na h

Jedním z cílů této práce je zkoumat tvar závislosti plovoucího potenciálu na h v
plazmatu různých parametrů, vraťme se tedy ještě na chvíli k obrázku 3.5. Pro
kladné h, kdy kolektor ční do plazmatu, měří ball-pen sonda plovoucí potenciál
standardní Langmuirovy sondy. Pro h klesající do záporných hodnot se plovoucí
potenciál prudce zvyšuje a poté se saturuje na určité úrovni, kterou považujeme
za aproximaci potenciálu plazmatu pomocí ball-pen sondy a značíme ji ΦBPP. Až
posud vypadá závislost plouvoucího potenciálu na h kvalitativně stejně jako ve
vysokoteplotním plazmatu (obr. 1.6).
Nicméně, v závislosti uvedené na obrázku 3.5 je navíc přítomen propad plo-

voucího potenciálu v oblasti mírně záporných hodnot h, což je dosud nevy-
světlený efekt, který byl pozorovnán pouze v nízkoteplotním plazmatu. V práci
(Adámek et al., 2013) je uvedeno, že se tento jev vyskytuje ve výsledcích z li-
neárního zařízení v Lublani a z torsatronu TJ-K ve Stuttgartu (obr. 1.11 resp.
1.12), ovšem nikoli ve výsledcích z válcového magnetronu v Praze (obr. 1.10). Při
měření s ball-pen sondou na zařízení Mirabelle v Nancy (Bousselin et al., 2013)
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byl taktéž velmi zřetelný pokles plovoucího potenciálu okolo h = 0 mm, pouze s
tím rozdílem, že začínal již při kladném h a minimum potenciálu nastávalo přímo
při průchodu h nulou (obr. 1.14), zatímco při měření v Lublani i ve Stuttgartu
se minimum pohybovalo od h = −3 mm do h = −1 mm. Při měření v Lublani
dokonce plovoucí potenciál dosahoval pro h = 0mm lokálního maxima, od které-
ho prudce klesal k h = −3mm až na potenciál téměř o 10 V nižší než je plovoucí
potenciál Langmuirovy sondy.
Nyní se ovšem podrobnějším měřením ve válcovém magnetronu podařilo uká-

zat, že i zde se výše popsaný tvar závislosti plovoucího potenciálu na h specifický
pro nízkoteplotní plazma vyskytuje, ačkoliv v mnohem menší míře — v lokálním
minimu, které nastává při h = −2 mm, plovoucí potenciál ani neklesne pod úro-
veň plovoucího potenciálu Langmuirovy sondy (obr. 3.5). Vyskytuje se zde pouze
nárůst plovoucího potenciálu zhruba o 1V při zasunutí kolektoru z h = 0mm na
h = −0.5mm a následný pozvolný návrat na původní potenciál při dalším zasou-
vání. Tento výsledek by snadno mohl být označen za pouhý šum na změřených
hodnotách, byl však reprodukovatelný při mnoha po sobě jdoucích měřeních —
vzhledem k tomu, že všechna měření závislosti na h probíhala ručně, tyto překva-
pivě nemonotónní oblasti byly proměřeny několikrát tam a zpět pro ujištění, že
se nejedná o náhodný efekt. Na obrázku 3.6 je závislost plovoucího potenciálu na
h z válcového magnetronu porovnána se závislostí změřenou v Lublani, přičemž
svislé osy obou grafů jsou vzájemně naškálovány tak, aby lépe vynikla podobnost
změřených křivek.
Důvodem, proč je v magnetronu popsané lokální minimum mnohem méně

výrazné než v ostatních nízkoteplotních zařízeních, by mohl být tlak neutrálního
plynu, který je v případě magnetronu výrazně vyšší. To by bylo možné v budoucnu
ověřit podrobným změřením tvaru tohoto lokálního minima pro několik hodnot
tlaku v rámci na magnetronu dostupného rozmezí 0.5 až 20 Pa.

3.2.4 Tvar závislosti na h v různých parametrech plazma-
tu

Specifickým nemonotónním tvarem závislosti plovoucího potenciálu v okolí h = 0
se již nebudeme v této práci dále zabývat, neboť při méně podrobném měření s
krokem 1mm nebo 2mm ani není patrný. Není tedy možné studovat, zda výskyt
tohoto specifického úkazu závisí na některém z hlavních parametrů výboje jako
tlak nebo magnetické pole.
Na obrázku 3.7 jsou čtyři závislosti plovoucího potenciálu na poloze h pro

různé velikosti magnetické indukce od 20 mT do 40 mT. Plovoucí potenciál při
h = 2 mm odpovídá standardnímu plovoucímu potenciálu Langmuirovy sondy
a budeme ho dále značit symbolem VLP, plovoucí potenciál při h = −10 mm
budeme dále pokládat za aproximaci potenciálu plazmatu pomocí ball-pen sondy
ΦBPP. Z obrázku je patrné, že tvar závislosti je na magnetické indukci prakticky
nezávislý, což je ve zjevném rozporu se základními představami o mechanizmu
odstínění elektronů na základě jejich Larmorova poloměru, které jsou schematicky
znázorněny na obrázku 2.4. Podle těchto představ by hloubka h, ve které dochází k
dostatečnému odstínění elektronů, měla být nějakým způsobem úměrná velikosti
Larmorova poloměru pro elektrony, který je nepřímo úměrný magnetické indukci.
Pro přesnější porovnání tvarů závislostí na obrázku 3.7 byla každá z těchto
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Obrázek 3.6: Porovnání závislosti plovoucího potenciálu ball-pen sondy na poloze
h kolektoru uvnitř stínicí trubičky změřené v lineárním zařízení v Lublani (černá)
a ve válcovém magnetronu na KFPP (oranžová).

závislostí přeškálována odečtením odpovídající hodnoty ΦBPP a následným vy-
dělením výrazem (VLP − ΦBPP). Takto vzniklé závislosti jsou normované mezi 0
a −1 a jsou vynesené do jednoho grafu na obrázku 3.8. Pokud si zadefinujeme
hloubku stínění elektronů jako takovou polohu kolektoru h, při které se plovoucí
potenciál mění v závislosti na h nejrychleji, můžeme na tomto obrázku snadno
nahlédnout, že tato hloubka stínění byla pro všechny čtyři zobrazené závislosti
zhruba ve stejné poloze mezi hodnotami h = −7 a −8 mm. Určitý trend zde
ovšem patrný je — při slabším magnetickém poli začíná nárůst plovoucího po-
tenciálu (a tedy odstínění elektronů) až při hlubším zasunutí, což je v souladu
s představou, že stínění ve slabším magnetickém je méně efektivní, nicméně při
zhruba zdvojnásobení Larmorova poloměru bychom mohli očekávat výraznější
efekt. Navíc, plovoucí potenciál sice začíná narůstat později, ale o to roste rych-
leji, takže k saturaci dochází ve všech čtyřech zobrazených případech zhruba ve
stejném místě.
Z toho plyne podstatný důsledek pro systematické měření potenciálu plazmatu

pomocí ball-pen sondy — hodnotu ΦBPP můžeme měřit jednoduše jako plovoucí
potenciál ball-pen sondy nastavené na h = −10 mm bez nutnosti proměřovat
celou závislost na h, neboť poloha saturace této závislosti navzdory očekávání
nezávisí na síle magnetického pole (alespoň v rozsahu dosažitelném na tomto
zařízení). Zbývá ověřit, zda se poloha saturace nemění v závislosti na dalších
parametrech výboje a s nimi souvisejících parametrech, jako je tlak neutrálního
plynu p, který významně ovlivňuje teplotu elektronů, nebo výbojový proud, který
má vliv na hustotu plazmatu. Porovnání tvaru závislosti na h pro různé hodnoty
tlaku a výbojového proudu je na obrázku 3.9. Hustota plazmatu má ovšem také
poměrně výrazný radiální průběh (viz obr. 3.1), takže její vliv na tvar závislosti
na h je možné zjistit proměřením této závislosti pro různé polohy R sondy, což
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posloupnosti měření na příslušných polohách.
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je znázorněno na obrázku 3.10. Na základě těchto obrázků je možné říci, že v
rámci celého rozsahu zkoumaných parametrů výboje je zasunutí h = −10 mm
dostatečně hluboké pro změření ΦBPP, neboli, dostatečně hluboké pro dosažení
saturace závislosti plovoucího potenciálu na h. Ve zbytku této práce tedy bude
ΦBPP vždy označovat plovoucí potenciál při h = −10 mm.
Na obrázku 3.10 je vidět poměrně vysoká zašuměnost závislostí v oblasti hlub-

ších zasunutí. Tato data byla změřena o několik dní dříve než všechna ostatní data
diskutovaná v této podkapitole, což bylo teprve poměrně brzy po otevření apara-
tury, instalaci nové hlavice ball-pen sondy (konkrétněji, byla změřena ve druhém
experimentálním dni po vyčerpání aparatury z atmosférického tlaku na mezní
tlak). Podmínky měření tedy ještě nebyly plně ustáleny. V části h > 0mm ovšem
data příliš zašuměná nejsou, což znamená, že radiální profil VLP byl již stabilní,
zatímco radiální profil ΦBPP se vyvíjel v čase. To pravděpodobně ukazuje spíše
na změny týkající se sondy samotné než na vývoj celého výboje v magnetronu.
Časový faktor se zde projevuje proto, že měření při různých R byla prováděna

postupně jedno po druhém v tom pořadí, jak jsou uvedeny v legendě obrázku
3.10. Toto pořadí bylo záměrně zvoleno tak, aby bylo možné vliv časového faktoru
odhalit — radiální poloha byla nejprve ve větších skocích snižována a poté zpět
zvyšována přes jiné konkrétní hodnoty R, aby se zvýšilo rozlišení. Na závěr byla
pro kontrolu znovu proměřena závilost pro radiální polohu R = 29.2 mm (na
obrázku značená trojuhelníky), ve které se měřila první závislost na začátku (na
obrázku značená modrými čtverci). Na těchto dvou závislostech je možné vidět,
jak se během měření, které trvalo odhadem jednu nebo několik hodin, změnil
tvar závislosti plovoucího potenciálu na h. Na začátku měření se závislost jasně
saturovala již v hlubce h = −8 mm, na konci měření až v h = −10 mm! Oproti
tomu, když porovnáme tvar závislosti na začátku měření s tvarem závislosti při
R = 14.1 mm, která je v obrázku značena hnědozelenou barvou a byla změřena
v kratší době po začátku měření, vidíme, že radiální poloha (a tedy i hustota
plazmatu) sama o sobě na tvar závislosti vliv nemá.
Důležitým závěrem této podkapitoly je, že tvar závislosti plovoucího potenciá-

lu ball-pen sondy na zasunutí kolektoru h je jen velmi málo závislý na parametrech
plazmatu, ale zato je značně závislý na době vystavení ball-pen sondy plazmatu,
a to především v prvních dnech po instalaci nové hlavice ball-pen sondy. Tento
časový vývoj je nejpravděpodobněji způsoben kombinací jednak čisticích procesů
na povrchu kolektoru a uvnitř keramické stínicí trubičky, jednak nanášení kovové
vrstvy na vnější (a do jisté hloubky i na vnitřní) povrch trubičky. Byla vyvíjena
snaha těmto vlivům na měření ball-pen sondy více porozumět, ale prozatím se
nepodařilo zjistit, který z nich má na měření dominantní vliv, zejména proto, že
v magnetronu prakticky není možné tyto dva procesy oddělit. Pro další bádání
bylo navrženo nahrazení nerezové katody grafitovou katodou, které by vedlo k
naprašování nevodivých vrstev, ale tento experiment se v rámci této diplomové
práce nestihl realizovat.

3.3 Systematická měření potenciálu plazmatu

Díky jednoduchosti přímého měření ΦBPP je možné snadno a rychle mapovat celé
radiální skeny potenciálu plazmatu pro různé parametry výboje, což by s použi-
tím klasické metody vyhodnocování charakteristik Langmuirovy sondy byl úkol
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Obrázek 3.11: Radiální profily plovoucího potenciálu Langmuirovy sondy VLP
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Obrázek 3.12: Radiální profily VLP (symbolem plné kroužky) a ΦBPP (symbolem
plusy) pro několik hodnot tlaku (barvy čar a symbolů).
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mnohem náročnější. Na obrázcích 3.11 resp. 3.12 jsou vyneseny radiální profily
potenciálu plazmatu ΦBPP a zároveň radiální profily plovoucího potenciálu Lang-
muirovy sondy VLP pro různé hodnoty velikosti magnetické indukce resp. tlaku
neutrálního plynu. Na těchto obrázcích vidíme, že profily potenciálu plazmatu
jsou monotónní a poměrně málo závisí na parametrech výboje. To je v souladu s
očekáváním, neboť se pohybujeme v kladném sloupci doutnavého výboje, kde je
vždy poměrné slabé elektrické pole — vysoké výbojové napětí řádu stovek voltů
je téměř dokonale odstíněno v katodovém spádu. Při nižším tlaku je změřené elek-
trické pole o něco silnější, což koresponduje s tím, že elektrony mají vyšší teplotu
(a do jisté míry i ionty) a tedy jsou při svém chaotickém tepelném pohybu méně
schopné odstínit elektrická pole.
Právě elektronová teplota je hlavní vlastností plazmatu, která se při změnách

parametrů výboje výrazně mění a zároveň je velmi snadno pozorovatelný její vliv
na změřené závislosti. Rozdíl mezi plovoucím potenciálem Langmuirovy sondy
VLP a potenciálem plazmatu je totiž přímo úměrný teplotě podle (1.7), a dokonce
i v případě nemaxwellovského rozdělení je přímo úměrný efektivní teplotě podle
(1.16). Na obrázku 3.12 tedy vidíme, že v souladu s očekáváním vychází pro nízký
tlak 0.7 Pa výrazně vyšší teplota. Bylo by možné zde teplotu z rozdílu ΦBPP a
VLP vypočítat a vynést její radiální závislost, ale s ohledem na rozdělení energií je
komplikované teplotu změřit Langmuirovou sondou, takže by nebylo s čím vypoč-
tenou teplotu porovnat. Proto se omezíme jen na provedené kvalitativní ověření
závislosti teploty na parametrech výboje. Na obrázku 3.12 je patrné, že teplota
též výrazně závisí na intenzitě magnetického pole, což odpovídá tomu, že mag-
netické pole v magnetronu prodlužuje trajektorie elektronů a umožňuje jim tak
získat vyšší rychlost. Při magnetické indukci 40mT vychází teplota zhruba dvoj-
násobná než při 20 mT, což znamená, že se Larmorův poloměr, který je úměrný
podílu v⊥/B, při změně magnetického pole prakticky nezměnil. To by mohlo být
vysvětlením překvapivého závěru předchozí kapitoly, že tvar závislosti plovoucího
potenciálu na zasunutí kolektoru h nezávisí na síle magnetického pole. Při měření
v zařízení Mirabelle v Nancy totiž byla zjištěna naopak velmi podstatná závislost
na magnetickém poli, viz obr. 1.14.

3.3.1 Srovnání s Langmuirovou sondou

Pro ověření radiálních profilů změřených ball-pen sondou byl pro tuto práci změ-
řen jeden radiální profil charakteristik Langmurovy sondy, z nichž byl určen po-
tenciál plazmatu metodou maxima první derivace, který označme ΦLP. Výboje
v magnetronu nejsou příliš reprodukovatelné, neboť výboj je schopen hořet v
několika různých vnitřních módech, které nelze ovlivnit nastavením vnějších pa-
rametrů a jsou silně závislé například na čistotě aparatury a vložených sond nebo
na složení zbytkové atmosféry před napuštěním argonu. Pro detailní porovnání
potenciálu plazmatu změřeného ball-pen a Langmuirovou sondou by bylo zapo-
třebí zprovoznit komplexní srovnávací měření, kdy obě sondy měří současně a
pokud možno na stejné pozici, při kterém již určitá proměnlivost výboje nemá
velký vliv na správnost výsledku. K tomu je aparatura magnetronu vybavena ně-
kolika radiálními porty, a za předpokladu axiální symetrie výboje tedy lze výše
uvedené provést a bude to předmětem budoucích prací věnovaných experimentům
s ball-pen sondou.
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Obrázek 3.13: Srovnání radiálního profilu potenciálu plazmatu určeného z maxi-
ma první derivace charakteristiky Langmuirovy sondy ΦLP, potenciálu plazmatu
změřeného ball-pen sondou ΦBPP a plovoucího potenciálu Langmuirovy sondy
VLP.

Zde se omezíme pouze na hrubší kvalitativní porovnání profilu potenciálu
plazmatu z Langmuirovy sondy ΦLP s profilem potenciálu plazmatu ΦBPP změ-
řeného ball-pen sondou, které je uvedeno na obrázku 3.13. Nové měření s Lang-
muirovou sondou je vyznačeno zelenou barvou. Protože s Langmuirovou sondou
nebylo měřeno přesně při stejném tlaku, je v obrázku ponecháno několik profilů
ΦBPP pro různé hodnoty tlaku.

Plovoucí potenciál VLP nového měření dobře koresponduje s plovoucím po-
tenciálem změřeným dříve při tlaku 3.1 Pa, až na oblast v blízkosti katody, kde
starší měření ukazuje katodový spád na vyšším R. To je způsobeno tím, že starší
hodnoty VLP jsou měřeny ball-pen sondou s polohou kolektoru h = 2mm, přičemž
radiální poloha R ball-pen sondy je definována jako poloha okraje trubičky; konec
kolektoru ball-pen sondy tedy sahá až k poloměru R−2mm. Naproti tomu, nové
výsledky byly změřeny standardní Langmuirovou sondou, jejíž radiální polohou R
rozumíme polohu konce drátku. Obě sondy samozřejmě měří celou svou plochou,
takže nějakým způsobem průměrují měření přes interval v R, který zabírají, ale
s ohledem na rozložení hustoty plazmatu (obr. 3.1) nejvíce signálu pochází prá-
vě ze samotného konce kolektoru. Hodnoty měření VLP pomocí ball-pen sondy s
h = 2 mm by tedy měly být správně posunuty na obrázku 3.13 směrem doleva,
a definice polohy R ball-pen sondy jakožto polohy okraje trubičky by se měla
používat pouze pro případy kdy h < 0 mm.

Profil potenciálu plazmatu ΦLP (na obrázku 3.13 značen zelenou čarou se sym-
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boly ve tvaru plus) se v oblasti od R = 10 mm do 22 mm svým trendem velmi
dobře shoduje s potenciálem ΦBPP měřeným při tlaku 3.1 Pa (na tomtéž obrázku
značen modrou čarou se symboly ve tvaru plus).; profil ΦBPP je pouze posunut
zhruba o 4V směrem nahoru. V oblasti od R = 22mm do 30mm se trendy obou
profilů již mírně neshodují, což může být způsobeno i problematickým zpraco-
váním voltampérových charakteristik Langmuirovy sondy v oblasti nízké hustoty
plazmatu. Celkově vzato jsou hodnoty ΦBPP poměrně blízké hodnotám ΦLP.
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Závěr

Cílem této práce bylo zkoumat možnost rozšíření pole působnosti ball-pen sondy
o zcela novou oblast nízkoteplotního plazmatu. Tato sonda byla poprvé použita
v roce 2004 na tokamaku CASTOR v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR a od
té doby byla úspěšně otestována na řadě vysokoteplotních zařízení v Evropě.
V současné době se používá k rutinním měřením rychlých časových fluktuací
potenciálu plazmatu a elektronové teploty na několika evropských tokamacích a
patří již do základní diagnostické výbavy tokamaku COMPASS v Praze.

Oblast nízkoteplotního plazmatu ovšem zahrnuje kromě výzkumu také celou
řadu technologických aplikací, mezi něž patří i magnetronové naprašování, které
bylo stručně popsáno v kapitole 1.1.3. Pro zařízení jako je planární či válcový
magnetron by ball-pen sonda byla ideálním nástrojem pro rychlá a pohodlná mě-
ření prostorových závislostí potenciálu plazmatu, a to nejen díky své jednoduché
a robustní konstrukci, ale také díky jednoduchosti, jakou přímé měření plovoucího
potenciálu skýtá.

Sondu je možné velmi jednoduše sestavit z běžně dostupných výrobků ja-
ko jsou degussitové trubičky a nerezové svářecí elektrody (kapitola 2.2) a přímé
měření s její pomocí nevyžaduje žádnou složitou elektroniku ani výkonné zdro-
je. Přímé měření plovoucího potenciálu v sobě sice zahrnuje úskalí nežádoucího
odebírání proudu při měření napětí, vysvětlené v kap. 1.2.4, jeho řešením je ale
běžný napěťový sledovač se vstupní impedancí v řádu desítek GΩ, který může
mít i velmi malé rozměry a snadno by mohl být integrován uvnitř sondy. Jedna
z jeho možných realizací byla popsána v kapitole 2.3.2 a jeho schopnost přímého
měření plovoucího potenciálu sondy byla oveřena srovnáním s plovoucím poten-
ciálem určeným nepřímo z voltampérových charakteristik sondy (obrázek 3.5).
Jak bylo diskutováno v kapitole 3.2.2, za přítomnosti fluktuací plazmatu je přímé
měření plovoucího potenciálu použitým napěťovým sledovačem přesnější než mě-
ření voltampérových charakteristik, které mohou být v takovém případě značně
zdeformovány vlivem nelinearity převodu fluktuací napětí na fluktuace proudu.

Pro praktické použití sondy je klíčové, zda je možné s ní měřit potenciál
plazmatu s kolektorem nastaveným do fixní polohy h, neboť výroba sondy bez
pohyblivého mechanizmu je řádově jednodušší. Jinak řečeno, zda existuje taková
poloha kolektoru, při které je závislost plovoucího potenciálu na h saturována,
nehledě na radiální pozici sondy nebo na parametry výboje. V kapitole 3.2.4 bylo
ukázáno, že při všech studovaných parametrech výboje má tato závislost kva-
litativně stejný tvar, a nemění se dokonce ani hloubka h, ve které se plovoucí
potenciál saturuje. Toto je překvapivým výsledkem, zejména v případě závislostí
pro různé velikosti magnetické indukce od 20 do 40 mT. Proto byly tvary těchto
závislostí detailně porovnány pomocí přeškálování plovoucího potenciálu na in-
terval (−1, 0), které potvrdilo vysokou míru jejich podobnosti (obrázek 3.8). Jako
možné odůvodnění je v práci disktutováno, že silnější magnetické pole umožňuje v
magnetronu elektronům získat vyšší rychlost, takže velikost Larmorova poloměru
může i při změnách B zůstat nezměněna.

V kapitole 3.2.4 bylo dále ukázáno, že ani radiální poloha nemá ve vyšetřova-
ném rozmezí od R = 14 mm do 29 mm pozorovatelý vliv na tvar závislosti plo-
voucího potenciálu na h. Bylo zde však poukázáno na zatím blíže neprozkoumaný
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vliv času, po který je ball-pen sonda vystavena plazmatu — hloubka saturace plo-
voucího potenciálu čerstvě nainstalované ball-pen sondy se během několika hodin
změnila z h = −8mm na −10mm. To může být způsobeno jednak čištěním vnitř-
ního prostoru stínicí trubičky, jednak jejím postupným naprašováním kovovou
vrstvou, a vliv těchto dvou efektů se doposud nepodařilo oddělit. Nicméně, po
určité době strávené v plazmatu se sonda ustálí a další vývoj již probíhá pomalu.
Určení rychlosti tohoto vývoje bude klíčovou otázkou pro další výzkum možnos-
ti uplatnění ball-pen sondy v magnetronech a dalších zařízeních pro plazmovou
depozici.
Jedním z hlavních závěrů práce tedy je, že ball-pen sondu je na tomto mag-

netronu možné provozovat s kolektorem zafixovaným v hloubce h = −10 mm, a
to v širokém rozsahu parametrů výboje a radiálních pozic.
Tvar závislosti plovoucího potenciálu na h obsahuje v nízkoteplotním plazma-

tu překvapivě nemonotónní oblast, která se ve vysokoteplotním plazmatu nevy-
skytuje. Jedná se o výrazné lokální minimum plovoucího potenciálu v oblasti od
h = −5 mm do 0 mm, které bylo doposud pozorováno při měření v lineárním
zařízení v Lublani (obrázek 1.11) a v zařízení Mirabelle v Nancy (obrázek 1.14),
ale nikdy v magnetronu. Kapitola 3.2.3 však ukázala, že i zde se nemonotónní
tvar závislosti vyskytuje, ačkoliv v mnohem menší míře, jak je dobře vidět na ob-
rázku 3.6 s vhodně přeškálovanou vertikální osou. Byl diskutován možný důvod
kvalitativní odlišnosti výsledků z magnetronu a navržen způsob jeho ověření v
dalších experimentech.
Možnost systematického přímého měření radiálních profilů potenciálu plazma-

tu pomocí ball-pen sondy s fixním kolektorem byla demonstrována v kapitole
3.3, je zde diskutována kvalitativní shoda změřených profilů s očekáváním. Na
obrázcích 3.11 a 3.12 jsou profily potenciálu plazmatu ΦBPP doplněny o profily
plovoucího potenciálu Langmuirovy sondy VLP. Rozdíl těchto dvou potenciálů je
nejen v případě Maxwellova rozdělení energií, ale i v případě nemaxwellovského
plazmatu popsaného tzv. standardním rozdělením (1.9) přímo úměrný efektivní
elektronové teplotě εp dle vztahu (1.16), který byl odvozen v kapitole 1.2.3. Za
předpokladu známého a neměnného parametru m standardního rozdělení je tedy
možné pomocí kombinace ball-pen a plovoucí Langmuirovy sondy jednoduše rea-
lizovat přímé měření efektivní teploty elektronů. V kapitole 3.3 byla diskutována
shoda základních trendů závislosti efektivní teploty na indukci magnetického pole
a na tlaku neutrálního plynu.
V závěrečné kapitole 3.3.1 byly profily potenciálu plazmatu změřené ball-pen

sondou porovnány s jedním profilem potenciálu plazmatu určeného z charakteris-
tik Langmuirovy sondy změřeným za podobných podmínek plazmatu. Oba profily
se přibližně shodují, ball-pen sonda pravděpodobně potenciál plazmatu ve vět-
šině profilu mírně nadhodnocuje. Ovšem profily byly změřeny s delším časovým
odstupem a reprodukovatelnost výbojů v magnetronu není vzhledem k několika
vnitřním módům a vlivu čistoty výbojového prostředí dostatečná pro tento druh
srovnání. Systematické současné měření ball-pen sondy s Langmuirovou sondou
nebylo v rámci této práce realizováno vzhledem k náročnosti konstrukce Lang-
muirovy sondy a jejího provozování v podmínkách magnetronového naprašování
kovových vrstev.
Výše uvedené výsledky naznačují dobrou potenciální použitelnost sondy v

praxi a jsou motivací k pokračování výzkumu v tomto směru.
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Seznam použitých zkratek

BPP ball-pen sonda, z angl. ball-pen probe
e elementární náboj
ǫ0 permitivita vakua
ε energie elektronu v jednotkách elektronvolt
εp efektivní teplota elektronů v jednotkách elektronvolt
Φ,Φpl potenciál nenarušeného plazmatu (též prostorový potenciál)
ΦBPP potenciál plazmatu aproximovaný ball-pen sondou
ΦLP potenciál plazmatu určený z charakteristiky Langmuirovy sondy
h délka části kolektoru ball-pen sondy vyčnívající ze stínicí trubičky
I sondový proud v technickém směru (od sondy k plazmatu)
Ie elektronový proud
Ii iontový proud
I−sat elektronový saturační proud
I+sat iontový saturační proud
kB Boltzmannova konstanta
LP Langmuirova sonda
me, mi hmotnost elektronu, resp. iontu
n, n0 hustota plazmatu (za předpokladu kvazineutrality)
R poměr mezi velikostí elektronového a iontového saturačního proudu
Te elektronová teplota
up záporně vzaté napětí vůči potenciálu plazmatu
ve, vi střední rychlost tepelného pohybu elektronů, resp. iontů
Vfl, Vfloat potenciál plovoucí (tj. elektricky odpojené) sondy
Vp potenciál přivedený na sondu
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