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Použité symboly: 

A,D - Debyeova stínící délka 

T; - teplota elektronů 

Te - teplota iontů 

n; - koncentrace iontů 

n+ - koncentrace kladných iontů 

n_, ne - koncentrace elektronů 

r- neizotermicita plazmatu 

k- Boltzmannova konstanta 

E - intenzita elektrického pole 

B - magnetická indukce 

OJc - cyklotronní frekvence 

UP , Upt - potenciál plazmatu 

Uj' ufl - plovoucí potenciál 

L, Ie - proud elektronů na sondu 

1+ - proud kladných iontů na sondu 

les - je saturovaný elektronový proud 

l;s - saturovaný iontový proud 

lem - emisní proud ze sondy 

S - povrch sondy 

f - rychlostní rozdělovací funkce 

me - hmotnost elektronu 

y - emisní koeficient 

rc - kritický emisní koeficient 

rp - potenciál 

<P- normalizovaný potenciál (viz vzorec 2.38) 

AR - Richardsonova konstanta 
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koncentrace elektronů). Podle modelu popsaného v S. Takamura et al., Contrib. Plasma 
Phys. 44(2004)126 závisí rozdíl mezi naměřeným a reálným potenciálem plazmatu 
zejména na poměru teplot emitovaných elektronů a elektronů plazmatu. 
Měření byla prováděna na válcovém magnetronu v doutnavém výboji, pracovním 
plynem byl argon v širokém rozsahu vnějších parametrů výboje (tlak, proud výbojem a 
magnetické pole). V závěru práce porovnávám tyto výsledky s modelem. 
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Abstract: The thesis deals with the measurement of the plasma potential by means of the 
emissive probe in the plasma of de discharge in cylindrical magnetron, when the 
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potential of the sufficiently emissive probe represents a good approximation of plasma 
potential. In reality, however, the accuracy of the plasma potential estimation by means 
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measurements by sufficiently emissive probe and by Langmuir probe (these are 
considered as correct). Further we studied the difference of these data in dependence on 
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1 Úvod 

Samotný název magnetron se používá pro dvě zařízení. Prvním je magnetron 

používaný pro generování elektromagnetických vln, používaný například v radarech a 

v mikrovlnných troubách. Druhým je tzv. technologický magnetron používaný 

v průmyslu pro naprašování částic na různé materiály. V této práci budu pod pojmem 

magnetron myslet vždy technologický magnetron. 

Magnetronje zařízení používané v mnoha technologických procesech. Např.pro 

plazmatické napařování mnoha druhů materiálů nebo plazmatické leptání. 

Princip fungování magnetronu spočívá v tom, že magnetické pole prodlužuje 

dráhu elektronu v plazmatu (ExB drift), čJmž se zvyšuje počet iontů, které elektron 

vytvoří než dorazí na anodu. Je tedy možné zapálit doutnavý výboj při menších 

výbojových napětích. 

Existují dvě základní prostorová uspořádání magnetronu: s planárními 

elektrodami nebo souosými válcovými elektrodami. Pro napájení lze použít 

stejnosměrného nebo nízkofrekvenčního střídavého napětí. Pro naše účely jsme využili 

válcový magnetron napájený stejnosměrným napětím. Válcový magnetron lze použít buď 

v klasickém uspořádání (vnitřní elektroda katoda, vnější anoda) nebo v inverzním 

uspořádání (vnitřní elektroda anoda, vnější katoda) v průmyslu se používá častěji 

inverzní uspořádání, protože je zde možnost použití větších katod a tedy větší objemy 

napařených částic. V diplomové práci jsem data získával z magnetronu v klasickém 

uspořádání. 

Obsahem mojí práce je diagnostika plazmatu v magnetronu. Po zapálení 

doutnavého výboje se po několika minutách ustaví stabilní podmínky a je možné provést 

měření. Pro diagnostiku plazmatu jsem použil Langmuirovu sondu a emisní sondu. 

Technika měření Langmuirovou sondou byla vyvinuta Irvingem Langmuirem a 

představena v roce 1924 jako technika měření elektronové teploty a hustoty plazmatu. 

V současné době se jedná o jednu z nejrozšířenějších diagnostických metod, používanou 

zároveň jako metodu pro měření potenciálu plazmatu. Teorie Langmuirovy sondy 

vychází z bezesrážkového modelu elektrické dvojvrstvy kolem sondy o šířce několik 

Debyeových délek. Elektronovou teplotu (za předpokladu maxwellovského rozdělení 
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rychlosti částic) získáme z exponenciální části elektronové větve charakteristiky, hustotu 

elektronů (iontů) z nasyceného elektronového (iontového) proudu, potenciál plazmatu 

z průchodu grafu 2. derivace VA charakteristiky Langmuirovy sondy nulou. 

Při měření potenciálu plazmatu emisní sondou využíváme toho, že při dostatečné 

emisi elektronů z vlákna se plovoucí potenciál sondy přiblíží potenciálu plazmatu. 

Elektrony uvolňujeme z vlákna sondy termoemisí, k dostatečnému nažhavení vlákna 

můžeme použít buď laseru nebo, jako v našem případě, průchodu proudu. Emisní sondu 

lze dále použít jako Langmuirovu a z charakteristik při různém žhavení získat přesnější 

hodnotu plasma potenciálu. Mezi nesporné výhody měření potenciálu plazmatu emisní 

sondou patří rychlost měření (není třeba měřit celou charakteristiku) a krátká doba 

pobytu částic na žhaveném vlákně (možnost měření v systémech s velikou rychlostí 

růstu). 

Takto získaný potenciál plazmatu často neodpovídá potenciálu plazmatu 

získanému z VA charakteristiky Langmuirovy sondy (tato měření považujeme za 

správná) a to z důvodu zanedbání vlivu prostorového náboje. O tom je blíže pojednáváno 

v práci [9] . Tento rozdíl by měl být závislý na poměru teploty elektronů plazmatu a 

emitovaných elektronů. Jeden z cílů mé diplomové práce je ověřit právě tuto závislost. 

Ve své diplomové práci provádím radiální měření hodnot potenciálu plazmatu, 

teploty elektronů a hustoty elektronů při různých hodnotách tlaku, magnetického pole a 

výbojového proudu. Pracovním plynem je Argon. 
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2. Teorie 

2.1 Základní vlastnosti plazmatu 

Plazma je nejrozšířenější formou hmoty ve vesmíru. Plazma tvoří více než 99% 

známého vesmíru, v přírodních pozemských podmínkách je však díky příliš nízkým 

teplotám, a tedy nízkým energiím, zastoupeno jen řídce. Přesto je dnes hojně využíváno 

zejména v souvislosti s moderními technologiemi. Kromě mnoha dalších mezi jeho 

aplikace patří výbojky, plazmové obrazovky, plazmové nástřiky pro tepelné štíty 

kosmických lodí a v neposlední řadě se také používá při získávání energie 

termonukleární fúzí. Samotný název plazma byl poprvé použit pro částečně ionizovaný 

plyn Irwingem Langmuirem (1881 - 1957). Definice plazmatu se časem ustanovila (dle 

[1 ]): 

Plazma je kvazineutrální plyn nabitých a neutrálních částic, který vykazuje 

kolektivní chování. 

Kolektivním chováním rozumíme pohyby, které nezávisí pouze na lokálních 

podmínkách, ale rovněž na stavu plazmatu ve vzdálených oblastech. V kvazineutrálním 

plynu je rozměr systému mnohem větší než Debyeova délka. Tedy ať kdekoli vznikne 

lokální koncentrace náboje, nebo je-li do systému zaveden vnější potenciál, jsou tyto 

odstíněny ve vzdálenosti krátké ve srovnání s rozměry systému a převážná část plazmatu 

zůstává bez velkých elektrických potenciálů či polí. Kromě této podmínky z kolektivního 

chování dále vyplývá ND» 1 (ND je počet částic v Debeyově sféře): 

4 3 
N 0 = n.-JrAD 

3 (2.1) 
kde n je koncentrace částic, AD je Debyeova stínící délka. 

Dále je potřeba, aby byla frekvence typických dějů v plazmatu (například 

oscilací) OJ a střední doba mezi srážkami s neutrálními ionty byly ve vztahu mr> 1, má-li 

se plyn chovat spíše jako plazma než jako neutrální plyn. Podmínka říká, že doba mezi 

srážkami je větší než periody typických dějů, například Larmorovy rotace. Díky tomu se 

tyto děje v plazmatu mohou vůbec uskutečnit. 
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Plazma se v principu může skládat z kladných a záporných iontů, elektronů a 

neutrálních atomů. Kladné ionty vznikají z neutrálních atomů ionizací, záporné ionty 

záchytem elektronu (popř. disociativním záchytem). Srážkový průřez záchytu závisí na 

elektronové afinitě, která je u inertních plynů nízká. Nemusíme tedy v experimentech 

s inertními plyny počítat se zápornými ionty. 

Než se zmíním o klasifikaci plazmatu dle teploty, je třeba si blíže objasnit tento 

pojem. V plynu v úplné termodynamické tepelné rovnováze se vyskytují částice všech 

rychlostí a nejpravděpodobnější rozdělení těchto rychlostí je známo jako Maxwellovo 

rozdělení. U částic s jiným rozdělením rychlostí lze teplotu definovat jen velmi obtížně. 

Jednorozměrné Maxwellovo rozdělení lze popsat rovnicí 

f(u) = n(_!!!_)~ exp(- mu
2 J 

2JrkT 2kT 
' (2.2) 

kde f(u) je počet částic v m3 s rychlostí mezi u a u+du, n počet částic v metru 

2 

krychlovém, mu je kinetická energie, k Boltzmannova konstanta. 
2 

Vztah mezi teplotou a střední energií získáme z rovnice 

-l<><> mu2 f-
2
-J(u)du 

Es, =-~--!<><> ___ _ 

f f(u)du 

po vyčíslení: 

3 

(2.3) 

Esr =-kT 
2 (2.4) 

Obecně se Es1 rovná _!_ kT na každý stupeň volnosti. Ve fyzice plazmatu bývá 
2 

často zvykem udávat teplotu v jednotkách energie. Abychom se vylurnli nejistotě o počtu 

stupňů volnosti (dimenzí), neužívá se k určení teploty Est, nýbrž energie odpovídající kT. 

Převodní faktor je tedy: 

1eV=11600 K. (2.5) 

Teplota plazmatu se liší v rozsahu mnoha řádů. Od několika málo Kelvinů 

(kosmické plazma) až po miliony Kelvinů (teploty, při kterých probíhá fúze ve slunci). 

9 



Reálné plazma téměř vždy vykazuje odchylky od úplné termodynamické 

rovnováhy. Detailní rovnováha elementárních procesů s jejich protějšky (např. ionizace

rekombinace, excitace-deexcitace apod.) bývá totiž porušena. Pokud ale tyto odchylky 

zůstávají v určitých mezích, často se dá stav plazmatu popsat jako blízký rovnováze a 

některé vlastnosti termodynamické rovnováhy zůstávají platné. 

Nejdůležitějším modelem plazmatu v neúplné termodynamické rovnováze je tzv. 

LTE-model (z anglického local thermodynamic equilibrium - lokální termodynamická 

rovnováha). Jedná se o částečně rovnovážný stav, ve kterém jsou splněny téměř všechny 

podmínky úplné termodynamické rovnováhy kromě záření černého tělesa. Vzhledem 

k rovnováze záření chybějí v plazmatu absorpční procesy a vyskytují se odchylky od 

Planckova spektrálního rozdělení.V částicové bilanci mohou být nicméně tyto odchylky 

zanedbány, pokud srážkové procesy převažují nad zářivými procesy. Předpokladem 

splnění podmínek LTE je tedy dostatečně vysoká koncentrace elektronů. Při koncentraci 

ne> l011m-3 je možné podle [18] prakticky vždy počítat s tím, že jsou podmínky LTE 

splněny. 

I v případě, že plazma není v úplné ani lokální termodynamické rovnováze, může 

se mezi částicemi stejného druhu vytvořit maxwellovské rozdělení charakterizované 

teplotou daných částic. Například pro výbojové plazma je charakteristické, že ionty a 

elektrony mají Maxwellova rozdělení s rozdílnými teplotami T;, Te. K tomu dochází 

proto, že elektrony při srážkách s těžkými neutrálními částicemi odevzdávají jenom 

velmi malou část svojí kinetické energie. Ze zákonů zachování energie a hybnosti 

vyplývá, že při pružné srážce lehké částice o hmotnosti m a kinetické energii Ek s těžší 

částicí s hmotností M dojde k předání energie tiE :s; Ek !!!__.V případě elektronu a 
M 

neutrální částice jde o tisíciny až desetitisíciny kinetické energie elektronu. 

Pokud jsou elektrony mezi srážkami urychlovány vnějším polem, mohou být ve 

své vlastní tepelné rovnováze, která odpovídá jiné, podstatně vyšší teplotě, než jakou 

mají ionty. Ty jsou v tepelné rovnováze s neutrálním plynem, protože mají stejnou nebo 

srovnatelnou hmotnost jako částice neutrálního plynu. Pro .poměr teploty elektronů a 

iontů se zavádí parametr neizotermicity plazmatu r : 

T 
T=___J!... 

r; (2.6) 
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2.2 Doutnavý výboj 

Doutnavý výboj nastává v plynu (inertním i reaktivním) za nízkého tlaku, zhruba 

1 Pa - 1000 Pa. 

Potenciálovým rozdílem mezi anodou a katodou jsou elektrony emitované 

z katody všudypřítomným kosmickým zářením urychlovány směrem od katody. Díky 

relativně nízkému tlaku (velká střední volná dráha) brzy získají dostatečnou rychlost a při 

srážkách s atomy a molekulami plynu dochází k ionizaci, excitaci a disociaci. Při excitaci 

jsou vytvářeny atomy (molekuly) v excitovaném stavu, které při následné deexcitaci 

emitují světlo charakteristické pro pozitivní sloupec výboje. Při ionizačních srážkách se 

vytvářejí páry kladný iont-elektron. Ionty jsou urychlovány směrem ke katodě, kde při 

sekundární emisi uvolňují další elektrony. Tyto elektrony jsou opět urychlovány a mohou 

se účastnit dalších ionizačních srážek, čímž dochází k vytvoření samostatného výboje. Již 

při poměrně nízkém napětí nastává výboj y poměrně dlouhé trubici. Na rozdíl od 

jiskrového a obloukového výboje je proud při výboji malý (řádově desítky miliampér). 

Díky různým srážkovým procesům se v plazmatu nachází mnoho druhů různých 

částic: elektrony, atomy, molekuly, radikály, více druhů (pozitivních i negativních) iontů, 

excitované částice, atd: Všechny tyto částice spolu mohou reagovat , což vytváří 

v doutnavém výboji složitou směs plynů. Některé z reakcí pro argonové plazma jsou 

schematicky naznačené na obr. 2.1: 

katoda 
®+<0--e>+ <!)--@+@::>+@) 

"- Ar + 2 <!) anoda 

1 
Obrázek 2.1. Reakce v argonovém doutnavém výboji (převzato z [3]). 
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Doutnavý výboj lze rozdělit (směrem od katody k anodě) na tyto části: Astonův 

temný prostor, katodový spád, katodový temný prostor, negativní sloupec, Faradayův 

temný prostor, pozitivní sloupec, anodový spád, anodový temný prostor. Na obrázku 2 

můžeme vidět schematické znázornění těchto částí: 

Astonův Záporné Faradayův 
temný doutnavé temný 
prostor světlo prostor 

Katodové 
doutnavé 
světlo 

Katodový 
temný prostor 

Pozitivnf 
sloupec 

Anodové 
doutnavé 
světlo 

Obrázek 2.2. Schéma doutnavého výboje (převzato z [4]). 

Anodový 
temný 
prostor 

Tato struktura byla poprvé pozorována v roce 1830 Michaelem Faradayem. 

Následuje popis jejích částí. 

Astonův temný prostor - Tenká oblast napravo od katody. Je zde silné elektrické 

pole. Elektrony jsou urychlovány v tomto prostoru směrem od katody. Tato část výboje 

má záporný prostorový náboj (počet elektronů z prvotní ionizace a sekundárních 

elektronů je větší než počet iontů). Elektrony zde mají příliš malou energii, než aby 

mohly excitovat atomy plynu, takže se tato oblast jeví jako temná. 

Katodové doutnavé světlo -Další část doutnavého výboje napravo od katody. 

Elektrony jsou zde dostatečně energetické, aby mohly excitovat neutrální atomy. Hustota 

iontů je v katodovém doutnavém světle relativně vysoká. Délka katodového doutnavého 

světla závisí na typu a tlaku plynu. Někdy dosáhne až ke katodě, čímž skryje Antonův 

temný prostor. 
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Katodový temný prostor - Relativně tmavá oblast, ve které je silné elektrické 

pole, má kladný prostorový náboj, a relativně vysokou iontovou hustotu. Elektrony jsou 

zde urychlovány směrem k anodě, kladné ionty směrem ke katodě, kde emitují 

sekundární elektrony. 

Záporné doutnavé světlo - Nejintenzivnější oblast z celého výboje. Takřka 

veškerý proud je zde tvořen elektrony. Je zde relativně slabé elektrické pole. Negativní 

sloupec je dlouhý oproti katodovému doutnavému světlu a je intenzivnější na straně 

katody. Elektrony s vysokou rychlostí zde prodělávají ionizační srážky, pomalejší 

elektrony, které dříve prodělaly nepružnou srážku, excitační srážky. Tyto zbrzděné 

elektrony způsobují intenzivní světlo negativního sloupce. Když se elektrony zpomalí 

těmito srážkami, nemají již energii dostatečnou k excitaci a začíná Faradayův temný 

prostor. 

Faradayův temný prostor- odděluje negativní sloupec od pozitivního sloupce. 

Elektrony zde mají nízkou energii. Elektronová hustota klesá rekombinací a difúzí ke 

stěnám. Prostorový náboj je zde yelmi nízký, axiální elektrické pole je malé. 

Pozitivní sloupec - je jasná oblast kvazineutrálního plazmatu, která končí blízko 

anody. V argonu má pozitivní sloupec modrou až fialovou barvu. Elektrické pole je zde 

malé (typicky 1 V/cm). Když prodloužíme výbojovou trubici, prodlouží se právě 

pozitivní sloupec. Vytváří homogenní oblast, která může být narušena různými 

poruchami, například stratami nebo ionizačními vlnami. 

Anodové doutnavé světlo - Trochu jasnější než pozitivní sloupec a ne vždy je 

přítomno. 

Anodový temný prostor -je místo mezi anodovým doutnavým světlem a anodou. 

Je zde záporný prostorový náboj kvůli množství elektronů, které jsou přitahovány 

k anodě. Elektrické pole je zde vyšší než v pozitivním sloupci. 
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Na následujících obrázcích jsou typické průběhy potenciálu, iontové a 

elektronové hustoty v doutnavém výboji: 

v 

katoda anoda 

Obrázek 2.1. Schematicky znázorněný průběh potenciálu v doutnavém výboji 

(převzato z [4]). 

n+ 

katoda anoda 

Obrázek 2.2. Schematicky znázorněný průběh koncentrace kladných iontů v doutnavém 

výboji (převzato z [4]). 

n-

katoda anoda 

Obrázek 2.3. Schematicky znázorněný průběh koncentrace elektronů v doutnavém výboji 

(převzato z [ 4]). 
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2.3 Pohyb nabitých částic v silových polích 

2.3.1 Silová pole ve válcovém magnetronu 

V magnetronu se pohybují nabité částice ve zkříženém elektrickém a 

magnetickém poli (viz obr 2.6). Tento pohyb budeme studovat. 

Obrázek 2.6. Elektrické a magnetické pole v magnetronu. 

Modře je zde označena anoda, červeně katoda, zeleně směr magnetického pole, 

žlutě směr elektrického pole. Z tohoto důvodu je třeba v magnetronu studovat pohyb 

nabitých částic ve zkříženém elektrickém a magnetickém poli. 

2.3.2 Pohyb nabité částice v magnetickém poli 

V prvním přiblížení budeme počítat pohyb částic pouze v magnetickém poli 

(intenzita elektrického pole E = O V tomto případě nabitá částice krouží. Tento 

jednoduchý pohyb nazýváme cyklotronní rotace. Pohybovou rovnici lze zapsat jako: 

-
dv - -

m-=qvxB 
dt (2.6) 

Vektor magnetické indukce volíme ve směru osy z. Po vyřešení rovnice (2.6) 

získáme harmonický oscilátor s cyklotronní frekvencí: 
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(2.7) 

Řešení je potom: 

X - v e±ialcf 
x,y - 1- (2.8) 

kde x 1- je rychlost v rovině kolmé na B . Po integraci vyjádříme reálnou část: 

x- x0 = rL sin mJ y- y0 = ±rL cos mJ 
' 

(2.9),(2.1 O) 

Tento pohyb se nazývá kruhová Larmorova rotace, (xo,Yo) je souřadnice 

gyračního středu, rL Larmourův poloměr: 

(2.11) 

Význam gyračního středu a Larmorova poloměru je zřejmý z Obrázku 2.7: 

ION 

Obrázek 2.7. Pohyb částic v magnetickém poli (převzato z (1]). 

Směr rotace je takový, že nabitá částice svým pohybem vytváří opačné 

magnetické pole, než vnější pole. Nabité částice zmenšují magnetické pole, plazma je 

tedy diamagnetické. 
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2.3.3 Pohyb nabité částice ve zkříženém elektromagnetickém poli 

Nyní spočítáme pohyb v elektrickém i magnetickém poli. Jedná se o součet dvou 

pohybů: obyčejné kruhové Larmorovy rotace a driftu gyračního středu. Osu x zvolíme 

tak, aby ležela podél E, tedy Ey=O. Pohybová rovnice je: 

dv - - -
m-=q(E+vxB) 

dt (2.12) 

Po vyřešení získáme rovnice pro v : 

V = qEz t+v 
z z O 

m (2.13) 

• i{J) t E v Y = ±zv j_ e c - _ x 
B (2.14) 

v =v ei{J)J 
X j_ 

' 
(2.15) 

kde Vgs je rychlost pohybu gyračního směru. Schematické znázornění pohybu 

elektronu a iontu je na obr. 8 (případ E J_ B ): 

E „ 

ION ELEKTRON 

Obrázek 2.8. Drift částic ve zkříženém elektrickém a magnetickém poli (převzato z [l]). 

Pro Vgs nám vyjde po dosazení do (2.12) vztah: 

E(V l m) m 
v =----'-

gs B(T) s (2.16) 
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2.4 Langmuirova sonda 

2.4.1 Funkce a zapojení Langmuirovy sondy 

Elektrostatická (Langmuirova) sonda je kovová elektroda vložená do plazmatu, 

jejíž potenciál můžeme měnit. Pro materiál sondy je možno použít materiály jako 

například molybden, wolfram, grafit, pro chemicky aktivní plazma platinu nebo zlato. 

Pro držák sondy se nejčastěji používá sklo, křemen nebo keramika. Existuje mnoho tvarů 

sond, tři nejpoužívanější jsou: rovinná, válcová a kulová. Tyto jsou schematicky 

znázorněné na obr. 2.9: 

válcová kulová rovinná 

Obrázek 2.9. Schematické znázornění 3 typických druhů sond. 

Ve své práci budu používat válcovou sondu (wolframový drát o průměru 45 µm

viz odst. 3.2.2). Při měření musíme zjistit proud tekoucí na sondu v závislosti na 

potenciálu sondy U. Chceme-li měnit potenciál, musíme vytvořit uzavřený obvod, tedy 

zvolit referenční elektrodu. Jako referenční elektrodu volíme nejčastěji elektrodu 

s mnohem větším povrchem než má sonda (metoda jedné sondy). Z výhodou pak 
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můžeme využít anody výboje, jak je ukázáno na obr. 2.1 O. Pokud má referenční 

elektroda srovnatelný povrch jako měřící sonda, hovoříme o metodě dvou sond. 

Pro udržení doutnavého výboje slouží stejnosměrný zdroj vysokého napětí (VN). 

Anoda Aje zde referenční elektroda, S sonda, Z zdroj proměnného napětí. 

N 
R 

s 
I 

( 

Obrázek 2.10. Schéma zapojení sondy do výboje. 

2.4.2 Popis VA charakteristiky Langmuirovy sondy 

Typický tvar V A charakteristiky je zachycen na obr. 2.11: 

4 

2 
Iontová větev Ur Ur 

I 

u 

Obrázek 2.11. Voltampérová charakteristika Langmuirovy sondy. 

Když nastavíme takový potenciál, aby byl proud na sondu nulový (viz obr. 2.11, 

bod 1 - plovoucí potenciál UF), jedná se o stejnou situaci, jako kdyby jsme sondu vložili 
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do plazmatu bez zapojení do elektrického obvodu. Kolem sondy se vytvořila elektrická 

dvojvrstva, dopadá na ni stejný počet kladných iontů jako elektronů. Tuto dvojvrstvu 

považujeme v ideálním přiblížení za bezesrážkovou. 

Budeme-li snižovat potenciál sondy, bude na ni dopadat stále méně elektronů, až 

nebudou dopadat žádné. Proud na sondu se bude skládat pouze z kladných iontů, tuto 

část charakteristiky označujeme jako iontovou větev. Elektrická dvojvrstva kolem sondy 

má nyní kladný prostorový náboj. 

Pokud sonda nabude příliš záporný potenciál, přebere funkci katody (viz obr. 

2.11, bod 2), dojde k prudkému nárůstu iontového proudu a zničení sondy. 

Budeme-li zvyšovat potenciál sondy oproti plovoucímu potenciálu, bude se nám 

exponenciálně zvyšovat počet elektronů dopadajících na sondu (tuto část charakteristiky 

nazýváme elektronová větev) až do chvíle, kdy elektrony přestanou být brzděny polem 

sondy (viz obr. 2.11, bod 3), v tuto chvíli je potenciál sondy stejný jako potenciál 

plazmatu Up. Tuto exponenciální závislost lze popsat vzorcem: 

[
e(U -U )] 

I =I exp P 
- -p kT_ 

' 
(2.17) 

kde Lp je nasycený elektronový proud při potenciálu plazmatu, pro který platí 

vzorec: 

I =-~eSn lkT_ 
- p 4 - trm_ 

(2.18) 

kde n_je koncentrace elektronů v plazmatu, m_ hmotnost elektronu, T_ elektronová 

teplota, S je plocha sondy. 

Podobně pro proud kladných iontů v potenciálu plazmatu můžeme napsat: 

I =~eSn lkT_ 
+p 4 + , 

trm+ 
(2.19) 

kde n+ je koncentrace kladných iontů na hranici dvojvrstvy, S povrch sondy, T_ 

teplota elektronů, m+ hmotnost iontů. 

Budeme-li dále zvyšovat potenciál sondy, poteče na ni nasycený proud elektronů. 

Tento se vzrůstajícím napětím na sondě není konstantní (narůstá), protože ne všechny 

elektrony, které dopadnou na hranici dvojvrstvy, dopadnou i na sondu. Tento jev lze 

zdůvodnit nenulovým orbitálním momentem elektronů vzhledem k ose (bodu) symetrie 
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sondy (viz obr. 2.12). Ze stejných důvodů narůstá i proud kladných iontů v závislosti na 

záporném předpětí sondy v iontové větvi. Teorie orbitálního pohybu nabitých částic 

v poli sondy vede k závislosti proudu na napětí sondy vzhledem k plazmatu. Nejnižší je u 

rovinné sondy. 

I 
( 
\ 
\ 

- --

Obrázek 2.12: Dráha elektronu s nenulovým orbitálním momentem (S - sonda, čárkovaně 

hranice dvojvrstvy) 

Budeme-li ještě zvyšovat hodnotu potenciálu sondy, přebere tato funkci anody a 
opět dojde k jejímu zničení (viz obr. 2.11, bod 4). 
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2.4.3 Postup zpracování V A charakteristiky Langmuirovy sondy 

Potenciál plazmatu 

Potenciál plazmatu můžeme ze sondové charakteristiky získat tak, že hledáme 

nulovou hodnotu druhé derivace charakteristiky (viz obr. 2.13 v červeném kroužku), 

čímž určíme bod zlomu v charakteristice: 

ln( d
2

/) 

dU 2 

u 

Obrázek 2.13: Ilustrativní ukázka grafu druhé derivace charakteristiky. Graf je 

v logaritmickém měřítku, potenciál plazmatu se zde zobrazí jako lokální minimum. 

Tuto metodu považujeme za dostatečně přesnou metodu určení potenciálu 

plazmatu (s přesností na 0,1 V). 

Za předpokladu Maxwellova rozdělení rychlostí elektronů můžeme pro střední 

energii a elektronovou teplotu použít tento postup zpracování V-A charakteristiky: 

Elektronovou teplotu získáme po úpravě rovnice (2.18): 

dln(I_) 

dV 

e 

kT_ ' 
(2.20) 

kde T_ je elektronová teplota, k Boltzmannova konstanta. Pro vyhodnocení 

používáme pouze elektronovou větev charakteristiky. 

Známe-li elektronovou teplotu, můžeme koncentraci elektronů n_ určit z průběhu 

saturovaného elektronového proudu (OML - orbital motion limited current, proud 

omezený orbitálním pohybem). Dle [20] lze závislost elektronového proudu na válcovou 

sondu I; na napětí mezi sondou a plazmatem U zapsat jako: 

22 



I 

r = e3...~s {1- eU }2 
e 4 kT ' 

e 

(2.21) 

kde e je náboj elektronu, ne koncentrace elektronů, S povrch sondy, 

k Boltzmannova konstanta, Te teplota elektronů, ~ = ( SkY: J, kde me je hmotnost 
Jrme 

elektronu. 
Pro určení koncentrace kladných iontů ze sondové charakteristiky existuje řada 

teorií, z nichž pro praktické účely nejlépe vyhovuje teorie popsaná v [ 17]. Protože se 

však v této práci nevěnuji určení koncentrace kladných iontů, nebudu se těmito teoriemi 

hlouběji zabývat. 

Pokud rozdělení energií elektronů není Maxwellovo (např. v důsledku ztráty 

vysokoenergetických elektronů nepružnými srážkami, nízkoenergetickými excitacemi a 

záchytem elektronu). Dle [6] můžeme určit elektronový proud na sondu, která má vůči 

plazmatu zpomalující napětí U, jako: 

I 

I,~( e~Sx ~. J' .1 f(e),/E(e-eU)de 

' 
(2.22) 

kde c = m~
2 

• Určíme-li druhou derivaci ~;; =!;(V) elektronového proudu 

sondou podle potenciálu sondy, získáme elektronovou hustotu ne: 

3 I 
22 2 = I 

ne = ~me J1; (U)U2dU 
e2S o 

-
a střední energii c : 

~ 3 

J1; (U)U2dU 
c = ~o _ _ __ _ 

= I e 
J1; (U)U2dU 
o 

Obvykle měříme/počítáme druhou derivaci celkového proudu sondou, tj . 

zanedbáváme druhou derivaci proudu kladných iontů. 
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2.5 Emisní sonda 

2.5.1 Funkce a zapojení emisní sondy 

Emisní sondu využíváme pro měření potenciálu plazmatu. Ačkoli se konstrukce 

emisních sond liší, nejčastěji je používána wolframová smyčka žhavená přímým 

průchodem stejnosměrného proudu. Pro naše měření používáme wolfram s malou 

příměsí thoria (0,6 %) kvůli snížení výstupní práce (viz odst. 3.2.1). Pro měření v 

doutnavém výboji lze použít následující zapojení: 

..._....,.._ VH +----------..__ ..... 
a 

Obrázek 2.14.Zapojení emisní sondy pro měření v doutnavém výboji. 

Pro udržení doutnavého výboje slouží stejnosměrný zdroj vysokého napětí (VN). 

Žhavící proud I nastavujeme pomocí zdroje Z. Měříme napětí U mezi plovoucí emisní 

sondou a anodou. Pokud chceme v tomto zapojení vztáhnout měřený potenciál plazmatu 

k vrcholu smyčky, je třeba ještě odečíst polovinu žhavícího napětí sondy. 
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2.5.2 Metoda silně emitující sondy 

Na obr. 2.15 je ukázána závislost plovoucího potenciálu sondy na žhavícím 

proudu: 

> -8 
'--' --~ ·c::; -10 

B 
8.-12 --u ::s 
o -14 
:> o -

Žhavící proud [A] 

0.5 1 1.5 2 

o.. -16 ·r----------------~ 

-18 

3 

Obrázek 2.15. Závislost plovoucího potenciálu na žhavícím proudu v doutnavém výboji 

ve válcovém magnetronu v argonu (B=20mT, 1výb=50mA, Uvýb=427 V, p=4 Pa). 

Když zvyšujeme žhavící proud, plovoucí potenciál se mění pouze málo, dokud se 

vlákno neohřeje natolik, aby mohlo dojít k termoemisi. V tomto bodě začne plovoucí 

potenciál prudce vzrůstat a při dalším zvyšování teploty vlákna se saturuje (viz červený 

kroužek v obr. 2.15). Pro Maxwellovo rozdělení lze odvodit (viz [7]) závislost 

plovoucího potenciálu sondy na emisním proudu pro Uf/~ Up1: 

I U =U -Tln es 
f1 p1 e I +I 

1s em (2.25) 

kde les je saturovaný elektronový proud, lis saturovaný iontový proud, lem emisní 

proud ze sondy. Dle (2.25) tedy platí, že pokud ts+Iem=les, je plovoucí potenciál roven 

potenciálu plazmatu. Pro hodně vysoké proudy může přesáhnout potenciál plazmatu. 

Tohoto využívá technika silně emitující sondy pro odhad potenciálu plazmatu (čárkovaná 

čára v obr. 2.15). Vztah (2.25) je zjednodušený, neplatí, pokud je přítomen prostorový 

náboj v okolí sondy (viz níže). 
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2.5.3 Charakteristika emisní sondy: 

Pro bližší pochopení obr. 2.15 je třeba prostudovat V A charakteristiku studené a 

emitující sondy (viz obr. 2.16, upraveno z [10]). 

Argon, 8x I 0-4 Torr 

Vd1s = 30V, Idu= O.OIA 

lheater (A) 

lpro/H (mA) 

. o--COLD 
- -=---'------= =:.:J..- -L4---'"- ,_ ·-- _ _ .J ,_ - - ---

-10 10 
2.11----- ~- ·-

2.24 ------~ 

HOT - -2.3 - --

VprotH (V) 

Obrázek 2.16. VA charakteristika emisní sondy pro různé žhavící proudy. 

Když je sonda studená (část označená COLD), dostaneme malý iontový 

saturovaný proud pro záporné napětí na sondě, se zvyšujícím napětím se zvyšuje počet 

elektronů dopadajících na sondu. Dosáhneme-li hodnoty potenciálu plazmatu, teče na 

sondu saturovaný elektronový proud, který se při dalším zvyšování napětí zvyšuje kvůli 

nenulovému orbitálnímu momentu elektronů. 

Pro emitující sondu se změní především iontová část charakteristiky- emitované 

elektrony způsobují z hlediska přenosu náboje stejný efekt jako sebrané ionty, tedy 

zvýšení hodnoty proudu v iontové větvi pro emitující sondu (viz obr. 2.15, část označená 

HOT). Rozklad proudu na sondu na dopadající a emitovanou část je popsán na obr. 2.17. 

Je-li potenciál sondy menší než potenciál plazmatu, elektrony emitované ze sondy 

nemusí překonávat žádnou potenciálovou bariéru (nepočítáme-li s efektem prostorového 

náboje). Jakmile potenciál sondy přesáhne hodnotu potenciálu plazmatu, tok elektronů ze 

sondy prudce poklesne díky potenciálové bariéře. Elektrony emitované z vlákna mají 

Maxwellovo rozdělení s teplotou rovnou teplotě vlákna. Pro úplné zrušení proudu 
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emitovaných elektronů postačí potenciál několik kT,, ( e je náboj elektronu, 
e 

k Boltzmannova konstanta, Tv teplota vlákna). 

-< 
'::: 
c 

0.01 

~ o.oos Collected 
current Collected + emitted 

current ::J u 
o 

'emitted 
current 

-o.oos '-6. ................................................................................. 
0 -15 -10 -S O 5 

Vll(V) 

Obrázek 2.17. Převzato z [12]: Ideální proud na emisní sonduje složen ze dvou částí: 

proud dopadajících částic a proud emitovaných částic. T-region V-A charakteristiky je 

oblast tepelně limitovaného proudu (viz vzorec 2.61, Richardson-Dushmann). V S

regionuje emitovaný proud limitován prostorovým nábojem (viz vzorec 2.26, Child

Langmuir). 

Nabízí se možnost určení potenciálu plazmatu z bodu, kde se začíná VA 

charakteristika žhavené sondy odklánět od charakteristiky chladné sondy (blíže popsáno 

v [11]). Tato metoda se nepoužívá z důvodu nízké přesnosti. 

27 



2.5.4 Vliv prostorového náboje: 

V odstavci 2.5.2 jsem diskutoval techniku silně emitující sondy. Pro závislost 

plovoucího potenciálu na termoemisním proudu jsme použili vzorec (2.25). Situace se 

zkomplikuje v případě, kdy je termoemisní proud omezen prostorovým nábojem, který se 

zformuje před emisní sondou. Profil prostorového náboje však neovlivňují pouze 

emitované elektrony, ale i ionty a elektrony z plazmatu. 

V místě x=O umístíme nekonečnou plochou emitující elektrodu. Je v kontaktu 

s plazmatem, které naplňuje polorovinu x>O. V dostatečné vzdálenosti od elektrody 

považujeme plazma za neutrální, jeho potenciál bereme jako referenční ( (b=O). Potenciál, 

stejně jako intenzita elektrického pole musí tedy pro x ~O klesat k nule. Potenciál 

v okolí elektrody je schematicky ilustrován pro různé hodnoty emisního koeficientu y na 

obr. 2.18: 

o x=d 

tli (x-- oo ) =O 

d t]i (x-- oo) =O 
dx 

X 

Obrázek 2.18. Potenciál v okolí nekonečné ploché elektrody emitující elektrony 

vynesený pro různé hodnoty emisního koeficientu y. Obrázek převzat z [8]. 

Jestliže emisní koeficient dosáhne kritické hodnoty ( r = Yc ), je elektrické pole 

před sondou nulové. Zvyšujeme-li dále termoemisní proud r> rc, a před sondou se 

vytvoří potenciálová prohlubeň („virtuální katoda"), která zabraňuje emitovaným 
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elektronům vstupovat do plazmatu. Tento jev způsobuje saturaci plovoucího potenciálu 

popsanou v odstavci (2.4.2). 

V idealizovaném případě můžeme emisní proud pro oblast omezení prostorovým 

nábojem (viz obr.2.18, S-region) popsat známým Child-Langmuirovým vztahem: 

. - 4t:o ~e V~12 

l eo- -
9 

- 7 
me (2.26) 

který tvrdí, že prostorovým nábojem omezený elektronový proud je přímo 

úměrný třetí mocnině odmocniny napětí Vo mezi dvěma elektrodami a nepřímo úměrný 

čtverci jejich vzdálenosti. 

Nyní se podíváme blíže na profil potenciálu pro případ y > Yc a to tak, že 

nezanedbáme efekt elektronů a iontů z plazmatu. Dle [9] lze prostor před vysoce 

emitující elektrodou rozdělit na dvě oddělené části: část a - od plazmatu k virtuální 

katodě, část ~ - mezi virtuální katodou a emitujícím povrchem. Tyto části jsou 

znázorněny na obr. 5, kde <I>w je potenciál na hranici emitujícího povrchu, <Pvc potenciál 

virtuální katody. 

sheath o 4> x=x„ plasma 
X 

'• wall 
ťj>=$w 

~ , 
' 

a 
._;.-

~ 
virtual //" 

plasma lons cathode ,..· /, 
~ 

plasma electrons emítted elecl on 
. - l> tf' ,, <1 • •• 

Obrázek 2.19. Schéma lD modelu potenciálu silně emitující nekonečné plochy 

(převzato z [9]) 
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Oblast a 

Začneme řešením oblasti a. Předpokládáme, že lim(<I>) =O (směrem do plazmatu 
x~~ 

klesá potenciál k potenciálu plazmatu). Budeme řešit Poissonovu rovnici ve tvaru: 

ddx
2

; = _ _!_ ( n; ( x )- n; ( x )- n; ( x)), 
co (2.27) 

kde ni(x) je iontová hustota v místě x, rfe(x) hustota elektronů z plazmatu, nse(x) 

hustota elektronů emitovaných z povrchu. 

Předpokládejme, že ionty jsou urychlovány v oblasti stínící vrstvy prostorového 

náboje (viz obr. 2.19, sheath) směrem k povrchu bez srážek. S pomocí zákona zachování 

energie iontů a rovnice kontinuity pro iontový proud získáme rovnici pro hustotu iontů: 

(2.28) 

kde no je koncentrace iontů v plazmatu daleko od povrchu, M je Machovo číslo 

definované jako M = ~Vo , kde v 0 je rychlost iontů daleko od povrchu, ff:. rychlost 
~ ~~ 
m„ 

zvuku iontů 

Hustota elektronů z plazmatu je dána Boltzmannovým zákonem: 

(
eq.>(x)) 

nP (x) = nP e Te 
e e0 (2.29) 

Kde n~ je hustota elektronů daleko od povrchu (budeme diskutovat později), Te 

teplota elektronů v plazmatu. 

Předpokládáme, že emitované elektrony mají Maxwell-Boltzmannovo rozdělení 

rychlostí: 

(2.30) 

kde Tew je teplota emitovaných elektronů. Hustotu emitovaných elektronů v místě 

virtuální katody získáme integrací rovnice kontinuity pro emitované elektrony: 
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(2.31) 

Ke vsvc je minimální rychlost emitovaného elektronu nutná pro překonání 

potenciálové bariéry a tedy k dosažení virtuální katody (elektron přejde do oblasti a z 

oblasti ~) , v(x, v0) dosadíme ze zákona zachování energie emitovaných elektronů v místě 

virtuální katody do (2.31 ). Po úpravě nám vyjde: 

n; { x) = n;vc { 1- erf e( q>;w!l'vc) }exp{ e{ q>;w!l'vc)} 
' (2.32) 

kde n;vc je hustota emitovaných elektronů na pozici virtuální katody, kterou 

získáme jako: 

(2.33) 

Z rovnice kvazi-neutrality 

(2.34) 

získáme nyní rovnici pro n:0 : 

(2.35) 

kde 

G - r~r: ( erpvcJ -- - exp --
4 :rerpvc r: 

' 
(2.36) 

A = ~- 1'e\'Jvc {i -erf - erpvc } exp ( erpvc J 
r:w ~w ~w (2.37) 

Nyní můžeme dosadit do (2.29) a (2.41) a získáme vzorce pro n; ( x) a n; ( x) . 

Dosadíme do rovnice (2.46) a použijeme normalizované proměnné: 

(2.38) 
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kde AD je Debyeova délka, která je závislá na teplotě a koncentraci elektronů. 

Integrací (2.46) za předpokladu nulového elektrického pole a potenciálu na hranici stínící 

vrstvy prostorového náboje získáme polynomickou rovnici pro G, které je úměrné 

prostorovým nábojem omezenému elektronovému emisnímu proudu: 

(2.39) 

kde 

a• 2 2 3 
p 3 =EF -2A F+2<I>vcA, 

p; = F 2 + 2EF( e<f>vc -1 )-2{ A2 
( e<f>vc -1)+2AF} + 6<I>vcÁ2

, 

p; =2(F-2A)(e<f>vc -l)+E(e<f>vc -1)2 -2F+6<I>vcÁ, 

E=~(A-1) 
l',,w 

A 1 Jl(l>vc F=--+2<I> + ---C ve C 

Tato rovnice má pouze jedno fyzikální řešení. Prostorovým nábojem omezený 

elektronový emisní proud můžeme zapsat jako funkci <l>vc : 

kde }is je saturovaná iontová proudová hustota definovaná jako: 

. k(T,,+T) 
l ;s = eno 

m; 

Proudovou hustotu iontů v místě virtuální katody lze vyjádřit jako: 

·+ 11+AG. 
l; = I+EGl;s 

a proudovou hustotu elektronů v plazmatu jako: 

e<f>vc ~ 

J: = 2(l+AG)f;;;:: Íis 
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Pro pozici virtuální katody musí platit: 

•p - •+ - • S = o Je ]; Je (2.44) 

Po dosazení rovnic (2.41), (2.42) a (2.43) do (2.44) lze (2.44) numericky vyřešit, 

čímž získáme profil potenciálu v oblasti a, ale především hodnotu potenciálu v místě 

virtuální katody (/lve (potenciálový spád). 

Oblast~: 

Známe-li hodnotu potenciálového spádu v oblasti a a hodnoty proudových hustot 

částic v místě virtuální katody, můžeme spočítat potenciálový spád v oblasti ~ (mezi 

emitujícím povrchem a virtuální katodou). 

Vztah mezi proudem emitovaných elektronů}em a prostorovým nábojem 

omezeným elektronovým emisním proudem J; můžeme vyjádřit jako: 

·s _ . { e ( qJVC - qJW ) } 
le - lem exp 

~w 
' 

(2.45) 

kde J; získáme z (2.40),}em je termoemisní elektronový proud daný Richardson

Dushmannovou rovnicí (2.52): 

-1íL 
. -A T 2 kT.w 

l em - R eWe (2.46) 

kde teplota elektronů Tew je rovna teplotě emitujícího povrchu Te. 
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2.6 Termoemisní proud 

Termoemise je jev, kdy díky tepelné excitaci elektrony vystoupí z kovu, kde je 

drží vazebné síly. Princip jevu je naznačen na obr. 2.20: 

Ne T=OK 

\~>OK 
...... 

Er E 

Obrázek 2.20. Závislost koncentrace elektronů na energii - upraveno z [13]. 

E1je Fermiho energie (energie posledního obsazeného stavu při nulové teplotě), 

Ne je koncentrace elektronů o energiích od E do E +dE. Koncentraci elektronů jsme 

získali tak, že jsme hustotu stavů přenásobili Fermi-Diracovým rozdělením pro dvě 

teploty (obr. 2.20, plná a čárkovaná čára). 

Fermi-Diracovo energetické rozdělení elektronů můžeme zapsat jako: 

n(&.) = gi 
I é;-Ef 

e kT + 1 

kde n(t:J je počet elektronů ve stavu o energii Ei, g;je degenerace stavu, 

E1Fermiho energie, T teplota, k Boltzmannova konstanta. 

(2.47) 

Pro T>O nám vždy vyjde nenulová koncentrace elektronů s energií větší, než 

energie nutná pro dosažení hladiny vakua. Počet těchto elektronů lze v prvním přiblížení 

považovat za termoemisní proud. 

Je třeba si ale ještě uvědomit, že se jedná o elektrony s Maxwellovým rozdělením 

rychlostí ve všech směrech. Musíme započítat jen ty, které mají normálovou složku 

k povrchu v j_ rychlosti takovou, že: 

34 



(2.48) 

kde me je hmotnost elektronu, Ea je energie elektronu potřebná k opuštění látky 

(elektronová afinita). 

Označíme-li N(E)dE počet elektronů s normálovou energií mezi E a E+dE, které 

narazí na jednotku plochy za jednotku času, dostaneme dle [13] rovnici: 

( 

E-E
1 J 4Jrm --

N ( E) =h>kTln l+ e kT 

(2.49) 

kde me je hmotnost elektronu, Tteplota, E1 Fermiho energie. 

Emise nastane zejména pro hladiny nad Ej, tedy můžeme provést zanedbání 

E-E 
---1 O O, pro které se nám (2.49) upraví na: 

kT 

(2.50) 

Termoemisní proud spočítáme integrací N(E) (E je normálová energie), pro 

energie dostatečné k opuštění látky: 

~ 

Í em = f (1- R(E))N(E)dE 
E. (2.51) 

kde R(E) je reflexní koeficient (některé elektrony se mohou vrátit zpět do 

materiálu), Ea elektronová afinita. Po vyřešení (2.51) získáme Richardson-Dushmannovu 

rovnici: 

(2.52) 

kde R je průměrný reflexní koeficient, X výstupní práce (X= E
0 

- E 1 ) , Ao 

Sommerfeldova konstanta (A0~J 20A. cm-2K 2
). 

Je třeba ještě započítat závislost výstupní práce na teplotě. Pro případ čistého 

kovového povrchu můžeme toto závislost lineárně vyjádřit jako: 

x= Xo +aT (2.53) 

Kde a~10-4 -10-5 eVK1
. Je tedy nutné zavést do vztahu (2.52) ještě následující 

korekci: 
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(2.54) 

a 

kde AR= Aoe k nazýváme Richardsonova konstanta. Někdy dosazujeme R =O, 

což je pro některé aplikace dostačující aproximace. 

36 



3. Experiment 

3.1 Aparatura 

Měření byla prováděna na válcovém magnetronu zapojeném v klasickém 

uspořádání. Schematicky je znázorněn na obr. 3.1: 

Obrázek 3 .1: Schematický nákres magnetronu. 

Vnitřní elektrodu (katoda- červeně) představuj válec chlazený vodou o vnějším 

průměru 10 mm, vnější elektroda (anoda-modře) má vnitřní průměr 60 mm. Délka 

aktivní oblasti (oblast, ve které se nachází plazma) je 120 mm. Magnetické pole vytvářejí 

dvě cívky (viz obr. 3.1 hnědě) chlazené vodou. Toto pole je s dostatečnou přesností 

homogenní v aktivní oblasti magnetronu. Jeho intenzitu můžeme regulovat změnou 
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proudu do cívek. Jeho směr je axiální, tedy kolmý na elektrické pole vytvořené napětím 

mezi katodou a anodou. Díky tomu dochází k zakřivení částic, což umožňuje zapálení 

doutnavého výboje při nižších napětích mezi anodou a katodou(viz obr. 3.2, dále viz 

odstavec 2.3). Plazmatu zabraňují v axiálním směru uniknout limitery, které vytvářejí 

potenciálovou bariéru (viz obr. 3.1 šedě) . 

.....,. 

.3 -2 ·1 o 1 2 3 

Obrázek 3.2. Ukázka trajektorie elektronu ve válcovém magnetronu za čas 300ns, 

souřadnice jsou radiální vzdálenost v cm (převzato z [14], napětí mezi anodou a katodou 

U=500 V, B=20mT, p=6Pa, Argon). 

Do portů umístěných mezi cívkami jsem umístil Langmuirovu a emisní sondu, 

kterými jsem prováděl měření. Obě sondy jsou pohyblivé v radiálním směru, tedy 

můžeme měřit radiální profily. Pracovní plyn (argon) napouštíme z obou stran 

magnetronu a čerpáme uprostřed, abychom dosáhli co největší homogenity výboje. 

K dosažení dostatečného vakua používáme bezolejovou pístovou (primární) a 

turbomolekulární (sekundární) vývěvu. Běžně dosahované mezní tlaky vhodné pro 

započetí experimentu jsou řádově 5.10-3 Pa. Tohoto tlaku lze dosáhnout přibližně po 

12 hodinách čerpání. Když komora není zavzdušněná moc dlouho, tento čas se sníží 

zhruba na čtvrtinu. Je-li plyn z magnetronu vyčerpán na dostatečně nízký mezní tlak, po 

zapálení výboje vypadá tento jako na obr. 3.3: 
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Obrázek 3.3. Ukázka barvy doutnavého výboje. 

Celou aparaturu je možné shlédnout na obr. 3.4 a obr. 3.5: 

Obrázek 3.4. Vyobrazení malého magnetronu s čerpacím systémem. V horním portu lze 

vidět Langmuirovu sondu. 
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Obrázek 3.5. Umístěni emisní sondy do malého magnetronu. 

40 



3.2 Konstrukce sond 

3.2.1 Konstrukce emisní sondy: 

Konstrukce emisní sondy vychází z [15]. Emisní sonda je tvořena wolframovým 

drátkem o průměru 150 µm a délce 1 cm s malou příměsí thoria (0,6%) kvůli snížení 

výstupní práce. Wolframový drátekje omotán na obou koncích měděnými drátky, poté 

zasunut do keramické dvojtrubičky o délce přibližně 1 O cm. Sonda se zasouvá do 

protektoru, který je tvořen železnou trubičkou chránící sondu z vnějšku v případě, že se 

s ní zrovna neprovádí měření. Toto zařízení jednak zabraňuje zanesení sondy částicemi 

odprášenými z katody, ale také ochraňuje sondu, když je zasouvána do magnetronu 

(dříve často docházelo k jejímu zničení). Samotná sonda je znázorněna na obr. 3.6: 

Obrázek 3.6. Konstrukce emisní sondy. 

Sonda je žhavena průchodem proudu, který ohřívá především wolframový drátek 

(wolfram má mnohem větší odpor než měď). Při dostatečném ohřátí dochází 

k termoemisi elektronů ze sondy. Kromě elektronů dochází k emisi nečistot z povrchu. 

Tento jev je během měření nežádoucí aje možné ho zmírnit předžhavením sondy na 

několik minut před samotným měřením. Tímto způsobem odstraníme ze sondy většinu 

nečistot. Dále dochází k odpařování samotného wolframového drátku. Díky 
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nehomogenitám způsobeným při výrobě drátku se odpařuje na užších místech rychleji (v 

užších místech je vyšší odpor, dochází k většímu zahřívání), čímž dochází k zkrácení 

životnosti sondy. 

Teplotu sondy můžeme zjistit ze změny odporu (odpor závisí na teplotě), ale díky 

efektu nehomogenit a neznámému odporu kontaktu mezi měděnými drátky a wolframem 

je tento způsob určení teploty značně nepřesný. Další možnost je využít emisní sondu 

jako Langmuirovu a z nárůstu proudu iontové větve díky emisi určit teplotu sondy 

pomocí Richardson-Dushmanova zákona. Tato možnost nebyla využívána vzhledem 

k relativně krátké životnosti sondy v režimu iontového proudu. Teplotu sondy můžeme 

tedy odhadnout pouze shora jako teplotu tání wolframu: 3965 K. 

Sonda je připevněna na lineární průchodku, její poloha může být teoreticky 

měněna v rozsahu od anody (nulová poloha) až po katodu (maximální možná poloha). 

V případě dotyku sondy s katodou dojde ke zničení sondy, případně poškození katody 

nebo poškození sondového obvodu. 
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3.2.2 Konstrukce Langmuirovy sondy 

Langmuirova sonda je tvořena tenkým (průměr d=45µm.) wolframovým drátkem 

o délce !=3,5 mm. Její orientace je volena kolmo na magnetické pole, kvůli minimalizaci 

efektu zeslabení proudu na sondu v důsledku magnetického pole (podrobněji např. viz 

[16]). Wolframový drátekje omotán několika měděnými drátky, což zajišťuje dostatečně 

malý přechodový odpor. Je umístěn v keramické trubičce, která se rychle zanese 

částicemi odprášenými z katody (stává se na povrchu vodivou-viz obr. 3.7 - červená 

část). Dochází k tomu, že při dotyku drátku a vnější trubičky se stane znečistěná část 

sběrnou elektrodou. Je tedy nutné zabránit tomuto dotyku, k čemuž se používá tzv. 

distanční trubička, což je další menší keramická trubička zasunutá do vnější, která se 

zapovlakuje mnohem později (je stíněna vnější) a zároveň zabraňuje dotyku sondy a 

vnější trubičky. Podrobněji je konstrukce sondy ukázána na obr. 3.7: 

Obrázek 3.7. Konstrukce Langmuirovy sondy. 

Sonda je připevněna na lineární průchodku, její poloha může být měněna 

v rozsahu od anody (nulová poloha) až po katodu (maximální možná poloha), ke které se 

ale nesmí příliš přiblížit, protože hrozí její zničení, poškození katody nebo poškození 

sondového obvodu. 
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3.4 Realizace měření 

3.4.1 Měření Langmuirovou sondou 

Pro získání mikroparametrů plazmatu pomocí Langmuirovy sondy je třeba měřit 

její voltampérovou charakteristiku. Celý proces měření je řízen počítačem 

s programovacím jazykem VEE a A/D-D/A převodníkem. 

Počítačový DIA převodník umí nastavit napětí až ±lOV. Toto napětí je pak přes 

izolační zesilovač s optoelektronickou vazbou vedeno do vysokonapěťového operačního 

zesilovače, který zesílí napětí na sondě na vhodnou velikost (zesílení cca 1 Ox). Proud 

sondou je veden do vstupu operačního zesilovače zapojeného jako převodník proud

napětí. Přepínatelným odporem lkQ- 5MQ ve zpětné vazbě je možné nastavit rozsah 

převodu (proud, při kterém operační zesilovač dosahuje saturace). Napětí na výstupu 

převodníku je přes izolační zesilovač měřeno pomocí A/D převodníku laboratorní karty v 

počítači. Obrázek elektronického obvodu, který realizuje uvedené funkce je spolu se 

schématem zapojení do měřicího systému patrný z obr. 3.8: 

+/-10 v 
---t~~. 

zD/A 

nastavení odporu pro měření 
proudu na sondu 

___. +/- lOOV 
---.na sondu 

--. napětí na 
odporu do 
A/D 

Obrázek 3.8. Rrincip měření VA charakteristiky Langmuirovy sondy. 

O nastavení napětí na sondu a měření proudu sondou se stará program 

naprogramovaný v programovacím jazyku VEE. Protože je AID převodník v určitém 

44 



rozsahu silně nelineární (viz obr. 3.9), je třeba před samotným měřením nejprve provést 

jeho linearizaci. 

kalibrační 
:r---~ 

soubor 

Nastavované napětí 

Obrázek 3.9. Potlačení nelinearit A/D převodníku- schematická ukázka naměřené VA 

charakteristiky odporu. 

Na obr. 3.9 je ukázána závislost měřeného proudu na nastavovaném napětí. Je 

patrná odchylka od ideálního grafu. Tato odchylka je v řádu µA, což by výrazným 

způsobem ovlivnilo měření (zejména 2. derivaci, kterou využíváme pro získání 

potenciálu plazmatu). Pro každé napětí uložíme odchylku od ideální přímky do 

kalibračního souboru, který potom vždy načte program před měřením. Zároveň pomocí 

přesného voltmetru zkalibrujeme škálu napětí a ze znalosti velikosti odporu použitého 

rezistoru škálu proudu (tyto informace se též uloží do souboru). Tuto kalibraci je vhodné 

provádět každý měřící den znovu. 

Samotný program pak pracuje tak, že postupně nastavuje různá napětí mezi 

sondou a anodou a pro každé napětí několikrát změří proud na sondu a do souboru se 

uloží průměrnou hodnotu proudu. Středováním většího počtu měření proudu dosáhneme 

nižšího šumu (větší přesnosti), ale snižuje se rychlost měření. Zejména pro určení 

potenciálu plazmatu z 2. derivace V A charakteristiky je potřeba co nejvíce potlačit šum. 

Tento problém jsem vyřešil další úpravou měřícího programu. Je možné zadat pro 
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interval napětí, ve kterém očekáváme potenciál plazmatu několikrát větší počet měření. 

Tímto se nám zvýší přesnost určení sondové charakteristiky v okolí potenciálu plazmatu, 

ale pouze málo se sníží rychlost měření, protože velikost odhadnutého intervalu je řádově 

10 V, zatímco celé měření provádíme od -50 V do +30 V. Ukázka VA charakteristiky 

naměřené tímto způsobem je na obr. 3.10: 

-15 

1.2 

1.0 

o.a 

1 
- 0.6 

0.4 
U=-lOV- IV 

-10 -5 o 5 
U [V] 

10 15 20 

Obrázek 3.10. Ukázka naměřené VA charakteristiky. Od-IOV do IV je proud na sondu 

získán zprůměrováním přes 100 hodnot, na zbytku intervalu zprůměrováním přes 20 

hodnot. 
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3.4.2 Měření emisní sondou 

Pro získání potenciálu plazmatu je třeba emisní sondu dostatečně zahřát 

průchodem elektrického proudu a zároveň měřit plovoucí potenciál sondy. Žhavící proud 

nastavujeme pomocí zdroje proudu ovládaného počítačem. Použitý zdroj umožňuje přes 

řídicí sběrnici vyslat do počítače i informaci o napětí na výstupních svorkách, tedy o 

žhavícím napětí. Napětí mezi anodou a sondou měříme voltmetrem, ze kterého informace 

ukládáme taktéž do počítače. Obslužný program je naprogramován v jazyce VEE. 

Změnou žhavícího proudu měníme teplotu vlákna. Teplotu sondy je výhodné 

zvyšovat postupně, aby se zvýšila životnost sondy. O plynulé nažhavení sondy se stará 

modifikovaná část programu (je třeba určit cílový proud, program na něj plynule najede), 

stejně jako po skončení měření o plynulé zchlazení sondy (plynulý pokles proudu až na 

nulový proud). 

Chceme-li měřit plovoucí potenciál, je třeba po nastavení požadované hodnoty 

proudu vyčkat, než se vlákno ustanoví na konstantní teplotě. K tomuto využíváme 

závislost odporu na teplotě vlákna, tedy ve chvíli, kdy se při konstantním žhavícím 

proudu žhavící napětí příliš nemění, můžeme teplotu považovat za stabilizovanou a 

provézt měření plovoucího potenciálu sondy. 

V průběhu měření je třeba sledovat, jestli nedošlo k poškození wolframového 

drátku (sondy). To lze několika způsoby. Přehoření sondy zjistíme jednoduše tak, že nám 

přestane téci žhavící proud. Dále jsem vždy po několika měřeních kromě měření 

plovoucího potenciálu žhavené sondy provedl i opačný krok - snižoval jsem napětí a při 

tom měřil plovoucí potenciál sondy. Když byla patrná pouze malá odchylka od žhavené 

části (nepozorovali jsme hysterezi), bylo možné měřit dál, protože sonda byla v pořádku. 

Docházelo-li k veliké hysterezi, pak hodnoty plovoucího potenciálu nezávisely pouze na 

žhavícím proudu vlákna a bylo třeba sondu vyměnit (např. došlo k efektu rychlého 

odpařování v užším místě - viz odstavec 3 .2.1 ). Příklad závislosti plovoucího potenciálu 

na žhavícím proudu pro žhavení i chlazení sondy, kteráje v pořádku dokumentujeme na 

obr. 3.11. Pokud dochází k hysterezí, je vhodné sondu vyměnit. Příklad této závislosti je 

vynesen na obr.3.12: 
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-6 - chlazení 
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Žhavicí proud [A] 

Obrázek 3 .11. Závislost plovoucího 

potenciálu na žhavícím proudu pro 

žhavení a chlazení emisní sondy bez 

podstatné hystereze. 
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E -4 
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c - chlazení 
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u = -7 o 
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is::; -8 
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-IO 
Žhavící proud [A] 

Obrázek 3.12. Závislost plovoucího 

potenciálu na žhavícím proudu pro žhavení a 

chlazení emisní sondy s hysterezí. 

Dochází-li k přepálení sondy, projeví se to na měřené závislosti tak, že pro 

stoupající žhavící proud klesá plovoucí potenciál sondy (viz obr. 3.13). Potom už není 

možné se sondou provádět další měření. 

-6 
0.5 1 1.5 2 2.5 

E -7 
~ ·o -8 = ~ .... c -9 Q. 

·o 
= -10 c ... c - -11 ~ 

-12 

-13 
Žhavící proud [A] 

Obrázek 3 .13. Závislost plovoucího potenciálu na žhavícím proudu emisní sondy při 

procesu vedoucím k přepálení sondy. 

48 



3.5 Výsledky měření 

Měření jsem prováděl pro různé parametry výboje (tlak, magnetické pole, 

výbojový proud) Langmuirovou a emisní sondou. Měřil jsem vždy radiální průběhy ( 4-5 

bodů) pro rozdílná nastavení parametrů výboje. Tyto parametry byly standardně: tlak 

p=4 Pa, magnetická indukce B=20mT, výbojový proud Ivýb=50mA. Pro každé měření byl 

jeden z těchto parametrů měněn v popsaných rozsazích, ostatní zůstávaly stejné. 

Měření radiálního průběhu jsem po ustálení parametrů výboje prováděl vždy 

nejprve jednou sondou a potom druhou. Z časového hlediska by sice bylo výhodnější 

provádět obě měření zároveň, ale měření emisní sondou poněkud ovlivňuje výsledky 

z Langmuirovy sondy. Tato měření byla provedena při tlaku p=4 Pa, magnetické 

indukce B=20mT, výbojovém proudu lvýb=50mA. Dochází k posunu potenciálu plazmatu 

naměřeného Langmuirovou sondou z -l,3V (bez emisní sondy) na -1,6V (s emisní 

sondou). Při současném měření Langmuirovou a emisní sondou by tedy došlo k určitému 

zkreslení výsledků experimentu. 
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3.5.1 Výsledky měření Langmuirovou sondou 

Měření jsem prováděl s pomocí wolframové Langmuirovy sondy o délce 3,5 mm 

a průměru 45 µm (viz odst. 3.2.2). Vyhodnocoval jsem potenciál plazmatu z průchodu 

druhé derivace nulou (viz odst. 2.4.3). Z tvaru grafu druhé derivace jsem ověřil, že 

rozdělení rychlostí elektronů je maxwellovské, k získání elektronové teploty jsem využil 

metodu popsanou v odst. 2.4.3. K získání koncentrace nabitých částic jsem využil 

metodu popsanou v [17], která bere v potaz tlak neutrálních částic. 

Všechna měření jsou prováděna v argonu. Ostatní parametry doutnavého výboje 

jsou zmíněny níže. Všechna měření odpovídají poznatkům o doutnavém výboji (viz 2.2), 

kromě měření vyobrazeném na obr. 3.22. Jedná se o měření koncentrace elektronů pro 

parametry výboje B=20mT, Ivýb=50mA, p=4Pa ve vzdálenosti d=l5 mm. Toto měření 

bylo značně nepřesné patrně z důvodu vysokých oscilací v plazmatu. 

Ve všech následujících tabulkách značím vzdálenost od anody d. 
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Pro různé hodnoty tlaku shrnují naměřené výsledky následující tabulky a 

obrázky. Ostatní parametry výboje jsou: hodnota magnetické indukce pole B=20mT, 

výbojový proud Ivýh=50mA. 

tlak [Pa] 1.5 2.5 4 6 

d ímml 
9 -1.6 -1.0 -1.2 -1.0 
12 -2.8 -1.6 -1.4 -1.0 

15 -2.9 -1.9 -1.5 -1.0 

18 -3.5 -2.2 -1.9 -1.2 

21 -3.9 -2.9 -2.5 -2.0 
Tabulka 3 .1. Závislost potenciálu plazmatu ve voltech na tlaku a vzdálenosti od anody. 

~ 
~ -2.0 

~ -p., --~ ..... 
(.) 

~ -3.0 

& 

-4.0 

• p=1.5 Pa 
• p=2.5 Pa 

p=4 Pa 
• p=6 Pa 

Vzdálenost od anody [mm] 

Obrázek 3.14. Závislost potenciálu plazmatu ve voltech na tlaku a vzdálenosti od anody. 

tlak [Pa] 1.5 2.5 4 6 

dfmml 
9 4.7 3.9 2.2 2.1 

12 4.0 3.2 2.5 2.2 

15 4.3 3.5 2.7 2.3 

18 4.5 3.6 2.6 2.2 

21 4.6 3.9 3.2 2.6 
Tabulka 3.2 Závislost elektronové teploty v elektronvoltech na tlaku a vzdálenosti od 

anody. 
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Obrázek 3 .15. Závislost elektronové teploty v elektronvoltech na tlaku a vzdálenosti od 

anody. 

tlak [Pa] 1.5 2.5 4 6 

d ímml 
9 6.9E+15 6.5E+15 5.5E+15 8.5E+ 15 

12 l.2E+16 8.8E+15 7.8E+15 l.2E+ 16 

15 l.8E+l6 l.3E+16 l.1E+16 l.6E+ 16 

18 2.3E+l6 l.9E+16 2.1E+16 2.4E+ 16 

21 2.3E+16 2.3E+16 2.lE+ 16 2.8E+ 16 
' . o -..l ' ' Tabulka 3.3. Zav1slost koncentrace elektronu (m ) na tlaku a vzdalenost1 od anody . 

....... 3.0 
"" ·~ 

2.5 "' ~ -....... o::S 

= 2.0 

~ 1.5 -Q) --- p=1.5 Pa 
Q) 
C) 1.0 
~ 

..... p=2.5 Pa 
p=4 Pa 

Q) o.s ] C) 

= o 
~ o.o 

--- p=6 Pa 

9 12 15 18 21 

Vzdálenost od anody [nun] 

Obrázek 3.16. Závislost koncentrace elektronů na tlaku a vzdálenosti od anody. 
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Pro různé hodnoty velikosti magnetické indukce shrnují naměřené výsledky 

následující tabulky a obrázky. Ostatní parametry výboje jsou: výbojový proud 

Ivýb=50mA, tlak p=4Pa. 

B[mT] 15 20 25 
d[mml 

9 -0.1 -1.3 -5.7 
12 -0.l -1.2 -4.9 
15 -0.2 -1.5 -4.9 

18 -0.2 -1.8 -5.1 
21 -0.5 -2.7 -7.1 

Tabulka 3.4. Závislost potenciálu plazmatu ve voltech na velikosti magnetické indukce a 

vzdálenosti od anody. 

o.o r==="F='=====i========-======~ 
12 15 18 21 

-- B=l5 mT 

-- B=20 mT 

B=25 mT 

Vzdálenost od anody [mm] 

Obrázek 3.17. Závislost potenciálu plazmatu ve voltech na intenzitě magnetického pole a 

vzdálenosti od anody. 

B[mT] 15 20 25 
d [mml 

9 1.5 1.8 2.3 

12 1.6 1.9 2.5 
15 1.7 1.9 2.3 

18 1.9 2.0 2.3 

21 1.9 2.3 2.7 
Tabulka 3.5. Závislost elektronové teploty v elektronvoltech na velikosti magnetické 

indukce a vzdálenosti od anody. 
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Obrázek 3 .18. Závislost elektronové teploty v elektronvoltech na intenzitě magnetického 

pole a vzdálenosti od anody. 

B[mT] 15 20 25 

fmml 
9 5.2E+16 9.3E+15 5.0E+15 

12 7.0E+16 l.9E+ 16 7.5E+15 

15 8.7E+ 16 4.2E+16 1. IE+ 16 

18 8.3E+16 5.4E+ 16 l.1E+16 

21 5.3E+16 3.0E+ 16 2.2E+16 
o -3 Tabulka 3.6. Závislost koncentrace elektronu (m ) na vehkost1 magnetické indukce a 

vzdálenosti od anody. 

10 ......, 
"' ·a 
\O. 8 
~ -........ o:S 
§6 
~ o -~4 
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i; 
= 82 = o 
~ 

-----
o 

9 12 15 18 21 
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Obrázek 3 .19. Závislost koncentrace elektronů na intenzitě magnetického pole a 

vzdálenosti od anody. 
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Pro různé hodnoty velikosti výbojového proudu shrnují naměřené výsledky 

následující tabulky a obrázky. Ostatní parametry výboje jsou: hodnota magnetické 

indukce pole B=20mT, tlak p=4Pa. 

I [mA] 20 35 50 75 
d ímml 

9 -2.3 -1.9 -1.7 -1.3 
12 -2.6 -2.2 -1.9 -1.7 
15 -2.9 -2.6 -2.2 -1.6 
18 -3 .5 -2.6 -2.2 -1.9 
21 -3.9 -2.9 -2.6 -2.1 

Tabulka 3.7. Závislost potenciálu plazmatu ve voltech na výbojovém proudu a 

vzdálenosti od anody. 
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-- 1= 35 mA 

I= 50mA 

-- 1= 75 mA 
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21 

Obrázek 3.20. Závislost potenciálu plazmatu ve voltech na výbojovém proudu a 

vzdálenosti od anody. 

I [mA] 20 35 50 75 
d ímml 

9 2.2 2.1 1.9 1.7 
12 2.2 2.1 1.9 1.7 
15 2.2 1.9 1.9 1.7 
18 2.2 2.0 1.9 1.8 
21 2.3 2.1 2.0 1.9 

Tabulka 3.8. Závislost elektronové teploty v elektronvoltech na výbojovém proudu a 

vzdálenosti od anody. 
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Obrázek 3.21. Závislost elektronové teploty v elektronvoltech na výbojovém proudu a 

vzdálenosti od anody. 

I [mA] 20 35 50 75 
d írnrnl 

9 l.6E+15 3.3E+15 3.8E+15 7.4E+15 
12 2.4E+ 15 4.6E+15 5.9E+15 2.8E+16 
15 3.6E+15 6.1E+15 8.6E+15 l.3E+16 
18 4.5E+15 7.6E+15 1.2E+ 16 4.8E+16 
21 5.2E+15 8.3E+15 1.5E+16 5.3E+16 

' . o -3 ' Tabulka 3.9. Zav1slost koncentrace elektronu (m ) na vybojovem proudu a vzdálenosti 

od anody. 
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Obrázek 3.22. Závislost koncentrace elektronů na výbojovém proudu a vzdálenosti od 

anody. 
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3.5.2 Výsledky měření emisní sondou 

Měření jsem prováděl wolframovou (s 0,6% příměsí thoria) emisní sondou o 

délce 10 mm a průměru 150 µm (viz odst. 3.2.l). Pomocí emisní sondy jsem zjišťoval 

potenciál plazmatu, k čemuž jsem používal techniku silně emitující sondy (viz odst. 

2.5.2). Radiální průběhy (d je vzdálenost sondy od anody) potenciálů plazmatu 

v závislosti na tlaku, velikosti magnetické indukce a výbojovém proudu jsou shrnuty 

v následujících grafech a tabulkách. 

tlak [Pa] 1.5 2.5 4 6 

dímml 
9 -2.8 -2.3 -2.0 -1.4 

12 -3.7 -2.6 -2.2 -1.7 

15 -4.3 -3.0 -2.5 -2.0 

18 -4.8 -3.5 -2.7 -2.3 

21 -5.3 -5.0 -3.2 -2.6 
Tabulka 3.10. Závislost potenciálu plazmatu ve voltech na tlaku a vzdálenosti od anody. 

Ostatní parametry výboje jsou: B=20mT, Ivýb=50mA, p=4Pa. 

-4.0 

-5.0 

-6.0 

...... p = 1.5 Pa 

...... p=2.5Pa 

p=4Pa 
...... p = 6 Pa 

Vzdálenost od anody [mm] 

Obrázek 3.23. Závislost potenciálu plazmatu ve voltech na tlaku a vzdálenosti od anody. 

Ostatní parametry výboje jsou: B=20mT, Ivýb=50mA. 
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B[mT] 15 20 25 

d[mml 

9 0.2 -1.1 -6.4 

12 O.O -1.5 -6.7 

15 -1.6 -2.1 -7.0 

18 -3.4 -3.8 -8.7 

21 -5.7 -5.9 -11.6 

Tabulka 3 .11. Závislost potenciálu plazmatu ve voltech na velikosti magnetické indukce 

a vzdálenosti od anody. Ostatní parametry výboje jsou: Ivýb=50mA, p=4Pa. 

~ 
~ 
~ -4.00 -p.. -•CU .... 
() 

É 
~ 

-8.00 

-12.00 

--- B=15 mT 
--- B=20mT 

B=25 mT 

Vzdálenost od anody [mm] 

Obrázek 3.24. Závislost potenciálu plazmatu ve voltech na intenzitě magnetického pole a 

vzdálenosti od anody. Ostatní parametry výboje jsou: Ivýb=50mA, p=4Pa. 

I [mA] 20 35 50 75 
dfmml 

9 -2.5 -1.9 -1.9 -1.6 
12 -3.0 -2.3 -2.1 -1.9 
15 -3.5 -2.6 -2.3 -2.0 
18 -3.9 -2.9 -2.6 -2.3 
21 -4.1 -3.4 -3 .1 -2.9 

Tabulka 3.12. Závislost potenciálu plazmatu ve voltech na výbojovém proudu a 

vzdálenosti od anody. Ostatní parametry výboje jsou: B=20mT, p=4Pa. 
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Obrázek 3.25. Závislost potenciálu plazmatu ve voltech na výbojovém proudu a 

vzdálenosti od anody. Ostatní parametry výboje jsou: B=20mT, p=4Pa. 
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3.5.3 Porovnání výsledků s modelem 

Využijeme model popsaný v odst. 2.5.4. Nadhodnocení potenciálu plazmatu pro 

některé parametry plazmatu je uvedeno v obr. 3.26. Záporným nadhodnocením je míněno 

podhodnocení. V obr. 3.26 je vynesen normalizovaný potenciál, jakje popsáno 

v odst. 2.5.4, T w je teplota emitovaných elektronů. Jako minimální teplota je zvolena 

teplota kolem 0,2 eV, kdy se začíná dle modelu tvořit virtuální katoda a jako maximální 

teplota tání wolframu. Pro danou (experimentální) elektronovou teplotu a elektronovou 

koncentraci je tedy možné stanovit dva limity nadhodnocení (podhodnocení) potenciálu 

plazmatu tak, že je teoreticky spočítáme pro Tw=0,2eVa Tw=0,32eV, viz obr. 3.26. 

Předpokládáme, že ionty mají pokojovou teplotu (300 K). 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0.20 

3695 K- ~7:7ftungsten 

-•-Te=0.5eV 
-•- Te=3eV 
_..__ Te=10eV / 16 .3 

Ar, n = 4x1 O m , T =300 K 
e I 

0.22 0.24 0 .26 

Tw[eV] 

0.28 0.30 0 .32 

Obrázek 3.26: Nadhodnocení potenciálu plazmatu při technice silně emitující sondy. 

Spočítáno dle modelu popsaného v [9] pro tři elektronové teploty. Výpočet byl proveden 

pro tyto parametry doutnavého výboje v argonu: ne=4.1016 m-3
, Ti=300 K; wolframová 

sonda: rpw=4.5 eV,ARD=7.105Am-2K 2
• Převzato z [19]. 
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Pro porovnání experimentálních dat s teorií by bylo nejilustrativnější vynést do 

grafu nadhodnocení potenciálu plazmatu v závislosti na některých parametrech a odhad 

daný teorií pro spodní a horní odhad teploty vlákna. Takovýto graf je na obr. 3.27: 

o 
9 1 15 18 21 

-0.1 

-ě- -0.2 

-0.3 

-0.4 

Vzdálenost od anody [1mn] 

Obrázek 3.27. Radiální profil závislosti nadhodnocení (podhodnocení) potenciálu 

plazmatu pro parametry plazmatu Ivýb=50mA, B=20mT, p=2.5Pa. Spodní odhad je 

zvolen jako teoretická hodnota nadhodnocení spočítaná pro teplotu vlákna 0,23eV, horní 

, odhad pro teplotu 0,25eV. 

Tento způsob je sice ilustrativní pro jeden radiální průběh, ale není jím možné 

vyhodnotit všechna naměřená data (graf by se stal velmi nepřehledným). Proto jsem 

zvolil jiný způsob zpracování. 

Pro data popsaná v odst. 3.4.1 a 3.4.2 jsem vždy sestrojil tento graf a 

z naměřeného nadhodnocení (podhodnocení) potenciálu plazmatu jsem určil očekávanou 

teplotu vlákna,jakje patrno z obrázku 3.28: 
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0.28 0.3 

-0.8 
Tw[eV] 

Obrázek 3.28. Ukázka určení teploty vlákna z teoretického modelu (vzdálenost od anody 

d=9mm; ni=6,9.1015.m-3
; Te1=2,2JeV;p=l,5Pa;lvýb=50mA;B=20mT). 

Z toho pak bylo možno usuzovat, jak přesně odpovídá dané měření teorii. Pokud 

totiž z uvedené úvahy vyjde teplota vlákna (emitovaných elektronů) ve velikosti 

odpovídající takové teplotě sondy Tw, při které může vzniknout virtuální katoda, měření 

verifikuje teorii. Výsledky jsou shrnuty v následujících tabulkách. Červeně jsou teploty, 

pro které by nevznikla virtuální katoda (<0.2 eV) nebo teploty, při kterých by se 

roztavilo wolframové vlákno (>0.32eV): 

tlak [Pa] 1.5 2.5 4 6 
d mm 

9 0.23 0.23 0.22 0.23 
12 0.24 0.23 0.23 0.23 
15 0.24 0.24 0.22 0.22 
18 0.25 0.24 0.23 0.23 
21 0.26 0.23 0.24 0.24 

Tabulka 3 .13. Závislost vypočítané teploty vlákna na vzdálenosti od anody a tlaku. 
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B[mT] 15 20 25 

d fmml 
9 0.26 0.25 0.22 

12 0.26 0.24 0.20 

15 0.21 0.23 0.18 

18 0.14 0.19 0.13 

21 0.05 0.14 0.12 
Tabulka 3.14. Závislost vypočítané teploty vlákna na vzdálenosti od anody a magnetické 

indukci. 

I [mA] 20 35 50 75 
d [mm] 

9 0.23 0.24 0.23 0.22 
12 0.23 0.24 0.23 0.24 
15 0.22 0.24 0.24 0.22 
18 0.23 0.23 0.23 0.24 
21 0.25 0.23 0.23 0.23 

Tabulka 3.15. Závislost vypočítané teploty vlákna na vzdálenosti od anody a výbojovém 
proudu. 

Kromě tabulky 3.14 se všechny hodnoty pohybují kolem teploty 0,23 eV (2670 

K), což odpovídá pravděpodobné teplotě vlákna. 

Hodnoty v tabulce 3 .14 odpovídají měřením pro různé hodnoty magnetické 

indukce. Důvodů, proč měření nevyšla podle předpokladů teorie je několik: 

- Doutnavý výboj pro tato měření nebyl natolik stabilní jako v ostatních 

případech. Pro získání stabilního výboje bylo třeba dlouho čekat po každé 

změně magnetické indukce. To bohužel nebylo možné, protože sondy se 

částečně zanášely i v protektoru a při delším čekání by mohlo dojít z tohoto 

důvodu ke znehodnocení výsledků. 

- Pro tato měření (zřejmě díky nedostatečné stabilitě výboje) docházelo 

k mnohem většímu poklesu potenciálu plazmatu, než p ostatních měřeních. 

To mohlo způsobit zkreslení dat z Langmuirovy sondy. 

- Měření emisní sondou mohlo být zkresleno poruchami ve struktuře drátku 

sondy, které nebylo možné rozeznat (viz odst. 3.4.2). 
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4.Závěr 

Mým úkolem bylo ověřit teorii v uvedenou v odst. 2.5.4, která popisuje vliv 

prostorového náboje na měření silně emitující sondou. 

Před samotným měřením bylo třeba nejprve opravit obvod, který zajišťuje 

zesílení předpětí sondy a převod sondového proudu na napětí. Bylo zapotřebí odhalit, 

proč tento obvod nefunguje, k čemuž jsem se musel podrobně seznámit s jeho zapojením. 

Po odhalení chyby bylo třeba dokoupit nefunkční součástky zničené při předchozích 

experimentech. 

Po uvedení obvodu do chodu jsem odhalil nelinearitu firemního A/D převodníku 

laboratorní karty, kterou jsem odstranil úpravou programu pro měření- softwarově jsem 

potlačil odchylky od ideální VA charakteristiky odporu (přímky) . 

Dále jsem zvládl techniku výroby Lagmuirovy i emisní sondy, které bylo třeba 

připravovat pro každý experiment znovu (viz odst. 3.2.1a3.2.2). 

Měření radiálního profilu'jsem prováděl pro dané parametry plazmatu vždy 

nejdříve Langmuirovou sondou (elektronovou teplotu, koncentraci elektronů, potenciál 

plazmatu) a poté emisní sondou (potenciál plazmatu). Tato měření bylo třeba provádět co 

nejrychleji po sobě, aby bylo zajištěno, že mikroparametry změřené Langmuirovou 

sondou jsou stejné i při měření emisní sondou. 

Jestliže z jakéhokoli důvodu vypověděla činnost v průběhu měření jedna nebo 

obě sondy, bylo třeba celé měření zopakovat po jejich výměně, což činilo samotné 

měření velmi časově náročným. 

Před provedením měření bylo potřeba upravit měřící program pro Langmuirovu i 

emisní sondu. U Langmuirovy sondy jsem přidal možnost průměrování části 

charakteristiky přes více bodů, čímž jsem dosáhl výrazného zrychlení měření. U emisní 

sondy gradientní (postupný) nájezd na teplotu termoemise, čímž se výrazně zvýšila 

trvanlivost sondy. 

Provedl jsem měření radiálních profilů uvedených mikroparametrů plazmatu pro 

různé hodnoty tlaku (1.5 Pa, 2.5 Pa, 4 Pa, 6 Pa), magnetické indukce (15 mT, 20 mT, 25 

mT) a výbojového proudu (20 mA, 35 mA, 50 mA, 75 mA). 

64 



Provedl jsem porovnání naměřených výsledků s teorií popsanou v odst. 2.5.4. 

Všechna měření odpovídají teoretickým předpokladů (viz. odst. 3.4.3), kromě měření 

s různou magnetickou indukcí; diskuze je uvedena v odst. 3.5.3. 
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