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Izvleček
»Ognjena palica« je slikovito ime za anodno plazmo, ki jo ustvarimo s potopitvijo
pozitivne elektrode v šibko magnetiziran stolpec katodne plazme. Ime ognjena palica
izvira iz posledičnega učinka svetle barve. Anodna in katodna plazma sta ostro ločeni
z električno dvojno plastjo, kjer je lokaliziran celoten potencialni padec med obema
plazmama. Zaradi tega tam obstaja močno električno polje, ki pospešuje elektrone iz
katodne v anodno plazmo, ione pa v obratni smeri. V delu predstavljam 2D meritev
plazemske gostote v anodni in okoliški katodni plazmi s cilindrično Langmuirjevo
sondo in meritve elektronskega toka s planarno Langmuirjevo sondo.

Ključne besede: plazma, ognjena palica, cilindrična Langmuirjeva sonda, planarna
Langmuirjeva sonda, dvojni sloj
PACS: 52.20.-j, 52.25. Xz, 52.27.Cm, 52.40.Kh, 52.70.Ds, 52.80.Vp

Abstract
Fire-rod is a picturesque name for anode plasma, created by immersing a positive
electrode into a weakly magnetised basic (cathode) plasma column. The name firerod is derived from the resulting bright colour. The anode and cathode plasmas
are separated by an electrical double layer, which is where the potential difference
between the two plasmas is located. This results in a strong electric field that
accelerates electrons from the cathode to the anode plasma and ions in the opposite
direction. This paper presents a set of 2D measurements of plasma density in the
anode and the surrounding cathode plasma with a cylindrical Langmuir probe, and
measurements of the electron current with a planar Langmuir probe.

Keywords: fire-rod, cylindrical Langmuir probe, planar Langmuir probe, double
layer
PACS: 52.20.-j, 52.25. Xz, 52.27.Cm, 52.40.Kh, 52.70.Ds, 52.80.Vp
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Poglavje 1
Uvod
V tem poglavju so razloženi izrazi, ki so ključni za nadaljnje razumevanje besedila.

1.1

Plazma

S pojmom plazma v tem primeru označujemo ioniziran plin. Sicer ima vsak plin
neko stopnjo ionizacije, zato je boljša definicija plazme naslednja: »Plazma je kvazinevtralen plin, sestavljen iz nabitih in nevtralnih delcev, ki izkazujejo kolektivno
obnašanje.«[1]
Izpolnjeni morajo biti trije pogoji (lahko dodamo še četrtega, ki pa ni nujen):
1. λD  L
2. ne λD 3  1 ali ne 43 πλD 3  1
3. ωpi , ωpe  2πfN
P
P
4.
n+ =
n−
Prvi pogoj je, da mora biti Debyjeva dolžina manjša od velikosti posode, v kateri je
plazma (več o Debyjevi dolžini v podpoglavju 1.2). Drugi pogoj je, da mora biti število nabitih delcev znotraj neke kocke s stranico Debyjeve dolžine ali krogle polmera
Debyjeve dolžine veliko večje od 1. Tretji pogoj je, da mora biti plazemska frekvenca
večja od frekvence trkov med nevtralnimi delci v plazmi (več v poglavju 1.3). Četrti
pogoj pa govori o makroskopski nevtralnosti, torej da je plazma navzven nevtralna,
ker ima enako negativnega naboja, ki ga prispevajo elektroni in negativno nabiti
ioni, kot pozitivnega naboja, ki ga prispevajo pozitivno nabiti ioni.
V laboratorijskih plazmah imamo opravka z redkimi plini, kjer v vakuum spustimo
nekaj plina, da ne potrebujemo visokih energij za potrebno stopnjo ionizacije. Nabiti delci imajo visoko temperaturo (≈ 104 K), plin pa je pri sobni temperaturi.
V naravi najdemo plazmo pri razelektritvi strel, zelo pogosta pa je v vesolju (po
nekaterih ocenah naj bi bilo 99 % vidne snovi v vesolju plazma), na primer jedro
Sonca, sončev veter itd. Nam najbližje se plazma nahaja v ionosferi, ki zavzema
področje nekje med 60 km in 1000 km nad površjem Zemlje. V tem pasu zasledimo
pojav severnega sija (aurora borealis oz. australis na južni polobli), ki je posledica
elektromagnetnega sevanja, ki ga povzročajo sončni in kozmični delci, ki se gibljejo
11
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vzdolž silnic magnetnega polja Zemlje.
Aplikativne raziskave danes potekajo predvsem zaradi fuzijskih reaktorjev. Eksperimentalni pogoji so podobni, potrebujemo namreč zelo visoke energije, težave
imamo z ustreznimi posodami. Za primerjavo: Pri tem eksperimentu sem se ukvarjal z energijami reda 1−10 eV, pri fuziji pa so energije reda 10 keV. Pri procesu fuzije
je namreč končna masa manjša od začetne in se tu sprošča energija, edina produkta
pa sta helij in vodik. Ta za razliko od radioaktivnih izotopov, ki jih dobimo pri fisiji,
nista okolju škodljiva.

1.2

Debyjevo senčenje

Slika 1.1: Debyjevo senčenje in odvisnost φ(x) ob elektrodi
Ko v plazmo vstavimo elektrodo pod napetostjo, se okoli nje nabere oblak nasprotnega naboja, kot je na elektrodi, ki pa je po velikosti enak napetosti na elektrodi.
Temu pojavu pravimo Debyjevo senčenje (angl. Debye shielding), ker ta oblak »zasenči« vsiljen potencial, da dobimo ponovno navzven nevtralno plazmo. V idealnem
primeru bi se okrog elektrode nabralo ravno toliko nasprotnega naboja, kot ga je
na elektrodi. A ker imajo delci kinetično energijo, potencialna energija elektrode
pa z razdaljo pada, tisti delci, ki se nahajajo na robu oblaka, pobegnejo iz njega,
saj imajo večjo kinetično energijo, kot je potencialna energija elektrode. Tej meji
oblaka pravimo Debyjeva dolžina.
Predpostavimo, da imamo neskončno ploščato elektrodo s potencialom φ0 na mestu
x = 0. Zanima nas, kako se potencial spreminja z razdaljo φ(x). Predpostavimo
Mi
naprej, da je razmerje mase iona in elektrona m
neskončno (v našem primeru je
e
4
reda ≈ 10 ), tako da si lahko predstavljamo ione kot mirujoče ozadje pozitivnega
naboja, saj so precej počasnejši od elektronov.
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1.2. Debyjevo senčenje
Enodimenzionalna Poissonova enačba je v tem primeru
0 ∇2 φ = 0

d2 φ
= −e0 (ni − ne )
dx2

(Z = 1),

(1.1)

kjer je 0 influenčna konstanta, e0 osnovni naboj, ni gostota ionov in ne gostota
elektronov, podana v delcih na prostorninsko enoto. Daleč stran od elektrode imamo
gostoto n0 , ki je kar enaka ni . Porazdelitvena funkcija elektronov okoli potenciala φ
je

 

1
2
me u + qφ /kb Te ,
(1.2)
f (u) = A exp −
2
pri čemer je me masa elektrona, u njegova hitrost, kb Boltzmannova konstanta in Te
temperatura elektronov. Zgornjo enačbo integriramo po hitrosti u, za q vstavimo
q = −e0 in upoštevamo ne (φ → 0) = n0 , da dobimo enačbo za gostoto elektronov
pred elektrodo:
ne = n0 exp

he φi
0
.
kb Te

V enačbo 1.1 vstavimo vrednosti za ni in ne , s čimer dobimo


he φi
d2 φ
0
−1 .
0 2 = e0 n0 exp
dx
kb Te

(1.3)

(1.4)

Na mestih, kjer je potencial dovolj majhen, lahko zapišemo |e0 φ/kb Te |  1 in z
upoštevanjem tega razvijemo eksponenti del po Taylorju:
he φ
i
d2 φ
1  e0 φ 2
0
0 2 = e0 n0
+
+ ... .
(1.5)
dx
kb Te 2 kb Te
Ker je že prvi člen v razvoju dosti manjši od ena, lahko vse nadaljnje člene v vrsti zanemarimo (ti le malo prispevajo h končnemu rezultatu) in zgornjo enačbo prepišemo
kot:
0

e0 2 n0
d2 φ
=
φ.
dx2
kb Te

(1.6)

Sedaj definiramo Debyjevo dolžino kot:
λD ≡

h  k T i1/2
0 b e
,
n0 e0 2

kjer smo n0 zamenjali z n. Končno lahko zapišemo φ(x) kot:
h −|x| i
φ(x) = φ0 exp
.
λD

(1.7)

(1.8)

V našem primeru bomo imeli opravka z gostotami reda od 1016 do 1017 delcev
, kar
m3
−5
ustreza Debyjevi dolžini reda 10 m in zadošča prvemu pogoju za obstoj plazme.
Lahko preverimo tudi drugi pogoj za obstoj plazme, pri čemer dobimo ND ≈ 1000
(ND označuje število delcev znotraj Debyjevega ščita). [1]
13
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1.2.1

Bohmov kriterij

Delci znotraj Debyjevega ščita niso izolirani od elektrode, zato jih lahko elektroda
absorbira in se znotraj nje elektroni in ioni rekombinirajo. Predpostavimo, da elektrodi nista priključeni na vir napetosti (lebdeča elektroda). Tako elektrodo predstavlja tudi kovinska stena plazemske naprave.
Ker so elektroni manjši in hitrejši od ionov in se hitreje absorbirajo v elektrodi,
pride do pomanjkanja elektronov v plazmi in se elektroda nabije negativno glede
na plazmo. Ker bi se v plazmi spet rado vzpostavilo ravnovesje, se okrog elektrode
vzpostavi Debyjev ščit, ki predstavlja potencialno oviro in začne odbijati elektrone.
Razlika v potencialu je takšna, da sta tokova ionov in elektronov v elektrodo enaka.
Za nadaljnje računanje predpostavimo, da znotraj ščita ni trkov med delci. Ohranjata se energija in gostota toka znotraj ščita po naslednjih enačbah:
1
1
Mi v0 2 + e0 φ0 = Mi v(x)2 + e0 φ(x)
(1.9)
2
2
ni0 v0 = ni (x)v(x)
(1.10)
Količine z indeksom 0 predstavljajo vrednosti na robu plašča. Iz zgornjih dveh enačb
lahko izrazimo gostoto ionov v odvisnosti od oddaljenosti od elektrode:
h
2e0 (φ(x) − φ0 ) i− 12
ni (x) = ni0 1 −
(1.11)
Mi v0 2
Gostota elektronov znotraj ščita je podana z enačbo 1.3. V tem primeru upoštevamo
dejstvo, da potencial ni konstanten, ampak se spreminja φ = φ(x) − φ0 . Enačbi 1.3
in 1.11 vstavimo v enodimenzionalno Poissonovo enačbo 1.1:
h
h e (φ(x) − φ ) i
2e0 (φ(x) − φ0 ) i− 12
d2 φ
0
0
)
(1.12)
− ne0 exp
0 2 = −e0 (ni0 1 −
2
dx
Mi v0
kb Te
Na robu plašča sta zaradi nevtralnosti plazme gostoti ionov in elektronov enaki in
ju lahko zapišemo kot ni0 = ne0 = n0 . Enačbo 1.12 preoblikujemo v preglednejšo
obliko z uvedbo novih spremenljivk. Potencialno energijo normiramo s pomočjo
termične energije, z Machovim številom M izrazimo razmerje med hitrostjo ionov
na robu ščita in ionsko zvočno hitrostjo in s pomočjo Debyjeve dolžine λD uvedemo
brezdimezijsko količino z:
ψ=

e0 (φ(x) − φ0 )
,
kb Te

v0
M=q

,

z=q

kb Te
Mi

x

.

(1.13)

0 kb Te
n0 e0 2

Poissonovo enačbo lahko sedaj prepišemo kot:
d2 ψ
1
= eψ − q
2
dz
1−

.

(1.14)

2ψ
M2

Ker nas zanimajo rešitve enačbe na robu ščita, torej stran od elektrode, lahko eksponentni in korenski člen razvijemo po Taylorju in dobimo enačbo oblike

d2 ψ
1 
=
ψ
1
−
.
(1.15)
dz 2
M2
14
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in jo enkrat integriramo, da dobimo
To enačbo sedaj pomnožimo z dψ
dz
1  dψ 2 
1  ψ2
.
= 1− 2
2 dz
M
2

(1.16)

Ker je leva stran enačbe pozitivna zaradi kvadrata, mora biti tudi desna stran pozitivna, torej mora biti vrednost oklepaja večja od nič. Dobimo pogoj za Machovo
število M ≥ 1. Posledično mora veljati, da morajo imeti ioni ob vstopu v ščit hitrost,
ki je večja od zvočne ionske hitrosti, torej:
r
kb Te
.
(1.17)
v0 ≥
Mi
Zgornja enačba je Bohmov kriterij za obstoj Debyjevega ščita ali plašča. Da lahko
ioni dosežejo potrebno hitrost preden pridejo do roba ščita, potrebujejo neko silo, ki
jih bo pospešila. To silo povzroči električno polje, ki nastane zaradi elektrode, prodre
pa za nekaj Debyjevih dolžin v plazmo. Območje, kjer električno polje pospešuje
ione imenujemo predščit ali predplašč.

1.3

Plazemska frekvenca

Plazma je po definiciji navzven nevtralna, če pa vzpostavimo zunanje električno polje, se bodo na eni strani nahajali pretežno elektroni, da drugi ioni, vmes pa dobimo
nevtralno območje. Ko polje izključimo, se v plazmi želi čimprej vzpostaviti ravnovesje. Elektroni se začnejo gibati na mesto primanjkljaja negativnega naboja. Ioni
so v primerjavi z elektroni tako počasni, da tako rekoč mirujejo. Vzemimo za primer
argonovo plazmo. Če izenačimo termični kinetični energiji delcev, ugotovimo, da je
hitrost elektronov 270-krat večja od hitrosti ionov (za oceno).
Ker so elektroni zelo hitri, preletijo ravnovesno lego. Če jo hočejo zasesti, se morajo
vrniti nazaj, a jo zaradi prevelike hitrosti spet preletijo, tokrat za manjšo razdaljo.
Pojavi se nihanje okoli ravnovesne lege. Tej frekvenci nihanja pravimo plazemska
frekvenca ωp . Bolj specifično je to elektronska plazemska frekvenca, ker so elektroni
tisti, ki nihajo.
s
ωp = 2πνp =

ne e0 2
0 me

(1.18)

Nihanje elektronov zadušijo trki med elektroni in nevtralnimi delci znotraj plazme.
Lahko se zgodi, da trki le upočasnijo nihanje, v tem primeru pa mora veljati, da je
plazemska frekvenca elektronov veliko večja od frekvence ionov (νpe  νpn ), da lahko
pride do ravnovesja nabojev v plazmi in lahko obravnavamo plin kot nevtralen. To
je z drugimi besedami tretji pogoj za obstoj plazme, torej:
ωτ > 1,

(1.19)

pri čemer je ω frekvenca plazemskih oscilacij, τ = 1/νne pa predstavlja povprečni
čas, ki ga porabi elektron med dvema trkoma z nevtralnimi delci.
V našem primeru znaša plazemska frekvenca za elektronsko gostoto reda 1016 delcev
m3
okrog ωp = 7 GHz.
15

Poglavje 1. Uvod

1.4

Ognjena palica

»Ognjena palica« je slikovito ime za anodno plazmo, ki jo ustvarimo s potopitvijo
pozitivne elektrode v šibko magnetiziran stolpec katodne plazme. Od okoliške ali
katodne plazme jo ločimo po tem, da je svetlejša, saj se elektroni nahajajo v višjem
vzbujenem stanju – od tod tudi ime ognjena, palica pa zaradi svoje podolgovate
oblike. Razliko v potencialih v plazmi ustvarimo s pomočjo anode, ki jo napajamo
s pozitivno napetostjo, nekje med 30 V in 40 V. Pred anodo se ustvari nova plazma,
ki ima potencial elektrode in jo imenujemo anodna plazma. Od okoliške plazme jo
ločuje dvojni sloj, ki je posledica razlik v potencialih. »Dvojni sloji so lokalizirane
nelinearne potencialne strukture v plazmi, sestavljene iz dveh bližnjih slojev pozitivnega in negativnega prostorskega naboja, ki ustvarita lokalno zelo močno električno
polje.« [2]. Anoda pospeši elektrone, da imajo ti dovolj energije, da povzročijo dodatno ionizacijo. V temu sloju je gostota delcev precej manjša kot v okolici. Če
je anoda ploščate oblike, dobimo pred njo anodno plazmo v obliki polkrogle (angl.
fire-ball). Ko je prisotno še magnetno polje, se anodna plazma podaljša v obliko
stolpca, ki ga imenujemo ognjena palica (angl. fire-rod).
V tej nalogi se bom ukvarjal z dvema meritvama na področju ognjene palice. Največja težava pri meritvah z ognjeno palico je vzpostavitev stabilnega okolja, kjer
ognjena palica med meritvijo ne bo ugasnila. Sonda, ki je v večini sestavljena iz keramike, predstavlja nepropustno potencialno bariero in ustavi tok elektronov. Če se
nahajamo preblizu anode ali če je sonda prevelika, lahko ustvari tolikšno pregrado,
da ognjena palica ugasne. Že s tem, ko s sondo posegamo v območje ognjene palice,
se ta rahlo zoži in tudi skrajša. To najbolj opazimo na robu ognjene palice, saj se
njena dolžina skrajša tudi do 1 cm. Vzemimo za primer, da nimamo sonde nikjer v
bližini in imamo 5 cm dolgo ognjeno palico. Najprej izmerimo rob pri z = 5 cm, in
se potem premaknemo na z = 4.5 cm (anoda oz. plošča ognjene palice se nahaja na
mestu z = 0 cm). Dolžina ognjene palice se ob prisotnosti sonde zmanjša s 5 cm na
4.5 cm.

Slika 1.2: Primer ognjene palice
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Langmuirjeva sonda in I(U)
karakteristika sonde
2.1

Langmuirjeva sonda

Imenuje se po svojem izumitelju, Irvingu Langmuirju. Za svoje delo (ukvarjal se
je z raziskavami na področju žarnic) je potreboval merilni instrument, s katerim bi
lahko izmeril lastnosti plazme. Med drugim je bil ravno on prvi, ki je ioniziran plin
poimenoval plazma. Beseda izvira iz grške besede πλασµα in pomeni nekaj, kar
lahko oblikujemo.
Najpreprostejša oblika sonde je krajša kovinska žica, najpogosteje iz volframa, ki
ima zelo visoko temperaturo tališča. En konec dolžine nekje med 1 in 5 mm, odvisno od potrebe in plazme, se nahaja v plazmi in služi kot merilna površina, na
drugem koncu pa je preko kabla priključena na merilni instrument. Ker želimo natančne meritve na določenih mestih, preostali del žice izoliramo s keramično cevko
in tako omejimo merilno površino. Če vzamemo preveliko površino, posledično dobimo tudi večje tokove, kar je povzročalo kar nekaj težav pri meritvah. Napetost
na sondi spreminjamo linearno od −100 V pa do 40 V, kar zadostuje, da lahko iz
grafa karakteristike dobimo vse potrebne podatke. Ker želimo dobiti radialni profil
plazme, bo konec sonde, ki se nahaja v plazmi, pravokoten na smer, v kateri se
premikamo.
Obstaja več vrst sond, kot so npr. emisijska sonda, ball-pen sonda, bunker sonda
itd. Razlikujejo se po obliki in po namenu, kaj želimo natančneje meriti.
Tu velja omeniti tudi planarno sondo, ki je podskupina Langmuirjeve sonde. V
našem primeru bo to manjša okrogla ploščica premera 2 mm, ki je na zadnji strani
spojena s tanko žičko, ki služi kot vodilo. Zadnja stran je premazana s keramično
prevleko in je tako s te strani izolirana. Z njeno pomočjo merimo tok elektronov
iz različnih smeri (za razliko od cilindrične sonde, kjer zajemamo elektrone z vseh
strani). Ker z anodo ognjene palice ustvarimo močno električno polje, pričakujemo,
da bo v eni smeri število elektronov večje kot v drugi.
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2.2

Tokovno-napetostna karakteristika sonde

Graf karakteristike plazme I(U) nam pove, koliko toka izmerimo na sondi, ko se ta
nahaja pod določeno napetostjo.
Ko se sonda nahaja v plazmi, se ne uskladi s plazemskim potencialom, ki je pozitiven in ga označujemo z Vplasma ali Vp (angl. plasma potencial), ampak se postavi
na potencial, ki ga imenujemo lebdeči potencial in ga označujemo z Vf loat ali Vf
(angl. floating potencial). Ko sonda ni priključena na vir napetosti (lebdeča sonda),
na njej po definiciji izmerimo tok nič. V primeru, da sondo zadevajo pozitivni ioni,
se ta nabije pozitivno, da zmanjša tok pozitivnih ionov na sondo in je skupni tok
enak nič. V primeru presežka negativnih ionov in elektronov pa se nabije negativno.
Vf predstavlja ničlo karakteristike.
Graf karakteristike lahko razdelimo na tri dele po abscisni osi: prvi del je od začetka
merjenja (pri nas −100 V) do lebdečega potenciala, drugi del je med lebdečim in
plazemskim potencialom, tretji del pa je od plazemskega potenciala do konca merjenja. V splošnem ima graf še četrti del, a ker nismo izvajali meritev pri napetostih
nad 40 V, ga v našem primeru nimamo (oziroma je prisoten le v redkih primerih).
Na prvem območju je sonda na negativnem potencialu, zato jo lahko zadenejo samo
pozitivno nabiti ioni in je tok negativen. Tok, ki ga izmerimo, ko je sonda na najnižjem potencialu, imenujemo tok nasičenja ionov (angl. saturated ion current),
označimo ga z Isat+ in nam pove največji tok ionov v plazmi.
Na drugem območju začnejo sondo zadevati tudi elektroni, a le tisti z dovolj veliko kinetično energijo oziroma dovolj veliko hitrostjo, ki nam jo podaja naslednja
enačba:
1
mvmin 2 = e0 (Vp − U )
(2.1)
2
V tem predelu tok narašča eksponentno, kar narekuje Maxwell-Boltzmannova porazdelitev.
Na tretjem območju, ko se nahajamo na plazemskem potencialu, okoli sonde ni
več zaščitnega plašča in ob njo zadevajo tako elektroni kot ioni. Ker so elektroni
hitrejši, jih tudi več zadene ob sondo, zato je tok pozitiven. Če napetost še povečamo, izmerimo še malo več toka, ker se okoli sonde ponovno pojavi plašč, ki se z
napetostjo povečuje.
Naprej poiščemo lebdeči potencial, ki ga dobimo tako, da pogledamo, kje graf karakteristike seka abscisno os (kjer je tok enak 0). Seveda zaradi natančnosti meritve
ne moremo vzeti kar te vrednosti, ampak vzamemo nekaj točk pred in po presečišču
ter naredimo linearno aproksimacijo in iz nje dobimo presečišče (Taylorjev razvoj
eksponente funkcije za majhne eksponente je v prvem približku linearna funkcija).
V mojem primeru sem vzel od 4 do 5 točk pred in po presečišču, odvisno od oblike
krivulje. Preden se lotimo iskanja plazemskega potenciala, moramo od celotne karakteristike odšteti ionski tok. Tega lahko aproksimiramo s premico in ga odštejemo
od celotnega toka in tako dobimo le tok elektronov. V območju elektronskega toka
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je ionski tok, ki ga dobimo z linearno aproksimacijo tako majhen v primerjavi z
elektronskim, da se nam s tem ni potrebno ukvarjati (na območju lebdečega potenciala bi ga morali eksponentno zaključiti v 0). Plazemski potencial dobimo tako, da
poiščemo ničlo drugega odvoda grafa karakteristike (kjer je I 00 = 0) oziroma točko,
kjer graf doseže največjo strmino. V mojem primeru sem raje iskal maksimum prvega odvoda, ker pri drugem odvodu dobimo več ničel. Vemo tudi, da je plazemski
potencial višji od lebdečega, v primeru ognjene palice pa je enak oziroma zelo blizu
vrednosti napetosti na anodi. V točki plazemskega potenciala imamo tudi tok nasičenja elektronov Isat− , saj se od te točke naprej ta (v idealnih razmerah) le malo
spreminja.
Kot zadnjo iz grafa razberemo še temperaturo elektronov. V območju med lebdečim in plazemskim potencialom tok eksponentno narašča. Faktor v eksponentu
predstavlja obratno vrednost temperature elektronov v plazmi v eV . Temperaturo
lahko dobimo na dva načina: lahko poiščemo neposredno aproksimacijo z eksponentno funkcijo ali graf najprej logaritmiramo in potem iščemo linearno aproksimacijo
na tem predelu. Obstaja tudi enačba za računanje temperature, vendar ni najbolj
zanesljiva, ker karakteristika ni idealna.

Slika 2.1: Idealna karakteristika I(U) z ustreznimi prispevki (levo) [3] in realna
karakteristika Langmuirjeve sonde (desno)

Slika 2.2: (a) prvi odvod toka po napetosti, (b) drugi odvod toka po napetosti
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2.3

Računanje gostote ionov in elektronov

Vse parametre, ki jih iščemo, razen gostote delcev v plazmi, lahko razberemo iz grafa
karakteristike sonde. Za računanje gostote potrebujemo tok nasičenja in temperaturo elektronov. Poglejmo si najprej povezave med različnimi tokovi, ki jih izmerimo
na sodni na različnih območjih karakteristike.
Najprej si poglejmo povezavo med nasičenim tokom elektronov in njihovo gostoto,
ki nam jo podaja enačba
r
1
kb Te
0
Isat+ = − e0 A ni
,
(2.2)
2
Mi
kjer je e0 osnovni naboj, A0 površina Debyjevega ščita okrog sonde, ni gostota ionov
(število delcev na enoto prostornine), kb Boltzmannova konstanta, Te temperatura
elektronov, Mi pa masa ioniziranega plina. Če računamo na tretjem območju karakteristike, pa velja za povezavo med tokom nasičenja elektronov in gostoto elektronov
enačba
r
8kb Te
1
,
(2.3)
Isat− = e0 Ane
4
πme
kjer je Isat− tok, ki ga dobimo pri plazemskem potencialu in predstavlja tok nasičenja
elektronov, ne pa število elektronov. Ker pri plazemskem potencialu nimamo ščita
okrog sonde, A predstavlja ravno površino sonde. Obstaja še tretja možnost, kako
izračunati gostoto. Ko se napetost na sondi nahaja med lebdečim in plazemskim
potencialom, velja:
r
8kb Te − e0 (Vk pT−U )
1
00
b
,
(2.4)
I = e0 A ne
e
4
πme
kjer je U napetost, pri kateri smo izmerili tok I, A00 pa površina Debyjevega ščita
pri pogojih na tem območju, ki je ne moremo natančno določiti. Enačbi (2.3) smo
dodali še eksponenti del, ki izhaja iz Maxwell-Boltzmannove porazdelitve, ki dobro
opisuje graf karakteristike v tem delu. Ker ima enačba (2.4) eksponentno zvezo in
ker ne poznamo ploščine A00 , pri enačbi (2.2) pa tudi ne poznamo A0 , bomo računali
predvsem gostoto elektronov, ki nam jo podaja enačba (2.3).
Sedaj enačbe preoblikujemo tako, da dobimo gostote. Najprej iz enačbe (2.2) izrazimo ni , da dobimo enačbo za gostoto ionov v plazmi:
r
Mi
2Isat+
.
(2.5)
ni = −
e0 A0
kb Te
Če pa iz enačbe (2.3) izpostavimo ne , dobimo enačbo za gostoto elektronov:
r
4Isat− πme
ne =
.
(2.6)
e0 A
8kb Te
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2.3.1

Potencial lebdenja

Poleg prilagajanja grafu karakteristike z eksponentno funkcijo na območju med lebdečim in plazemskim potencialom lahko za računanje temperature elektronov uporabimo tudi enačbo, ki jo dobimo tako, da združimo enačbi za tok nasičenja ionov
(2.2) in tok na območju med plazemskim in lebdečim potencialom (2.4):

1
I = − e0 A0 ni
2

r

kb Te 1
+ e0 Ane
Mi
4

r

8kb Te −e0k(VTpe−U )
e b
πme

(2.7)

Računamo v točki lebdečega potenciala. V tej točki je tok, ki ga izmerimo na sondi,
enak 0, torej je prispevek toka elektronov in ionov enak. Ker imamo enaka tokova
in ker vsak delec prinese enako naboja, je posledično enaka tudi gostota pozitivnih
ionov in elektronov, zato privzamemo, da je ni = ne = n. Ker računamo pri enakih
pogojih, lahko vzamemo tudi, da je A0 = A. Ko izpostavimo skupne člene vsote,
dobimo:
r


−Vp )
2Mi e0 (U
1
kb Te
e
,
I = e0 AnuB − 1 +
2
πme

(2.8)

p
kjer smo kb Te /Mi nadomestili z Bohmovo hitrostjo uB . V zgornjo enačbo vstavimo
vrednosti za tok in napetost pri lebdečem potencialu (I = 0 in U = Vf ). Ker ploščina
sonde, gostota in temperatura v tej točki niso enake nič, iščemo, kdaj bo vrednost
znotraj oklepaja enaka nič. Naprej računamo:
1
0 = I = e0 AnuB
2
r
1=

r


p)
2Mi e0 (Vk fT−V
e
e b
−1
πme

p)
2Mi e0 (Vk fT−V
e b e
πme

1 h 2Mi i e0 (Vf − Vp )
0 = ln
−
2
πme
kb Te

(2.9)

(2.10)

(2.11)

Iz enačbe (2.11) izpostavimo Vp − Vf in dobimo enačbo za razliko med plazemskim
in lebdečim potencialom:
Vp − Vf =

1 kb Te h 2Mi i
ln
2 e0
πme

(2.12)

Mi predstavlja maso ioniziranega plina (v našem primeru je to argon), me je masa
elektrona, Te pa temperatura elektronov [4]. Zgornja enačba ima v literaturi več
oblik, ponekod najdemo logaritem tokov nasičenja, ki ju lahko izmerimo, pa tudi
1
konstante pri razmerju mas se razlikujejo ( π2 , 2,26
), ker v nekaterih virih uporabljajo
pri toku nasičenja ionov vrednost 0,6 namesto 0,5 [5].
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Iz enačbe 2.12 lahko izpostavimo Te in dobimo enačbo za računanje temperature
elektronov, če poznamo lebdeči in plazemski potencial plazme:
Te =

e0 2(Vp − Vf )
i
h
kb ln 2Mi

(2.13)

πme

S to enačbo dobimo grob približek za temperaturo elektronov. Če vzamemo na
primer linearno aproksimacijo naravnega logaritma ali kar neposredno eksponentno
aproksimiramo karakteristiko na območju med lebdečim in plazemskim potencialom,
dobimo manjše vrednosti kot z zgornjo enačbo.
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Poglavje 3
Potek meritve in rezultati
3.1

Priprava eksperimenta in izvedba meritve

Slika 3.1: Poenostavljena shema merilnega sistema
Skozi nalogo so koordinatne osi uporabljene, kot so označene na zgornji skici. Namesto tradicionalnih x in y je koordinata x zamenjana s koordinato z, koordinata y pa
s koordinato r. Opazovalni sistem je namreč zaradi simetrije postavljen v cilindrični
koordinatni sistem ognjene palice.
Meritve so potekale v linearni magnetizirani plazemski napravi na Institutu Jožef
Stefan, Odsek F8, laboratorij za plazmo v stavbi reaktorja. Eksperiment je potekal
v dveh delih. Najprej je bila izvedena 2D meritev s cilindrično Langmuirjevo sondo,
nato pa še meritev s planarno sondo. Cilj 2D meritve je bil dobiti aksialni in radialni
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profil ognjene palice in okoliške plazme, s planarno sondo pa razlike toka elektronov
proti anodi in v nasprotni smeri.
Najprej je potrebno napravo izčrpati do visokega vakuuma. To storimo s pomočjo rotacijske črpalke, s katero dosežemo tlak 10−3 mbar, kasneje pa še z difuzijsko
črpalko do tlaka 10−6 mbar. Celoten proces poteka avtomatsko. Želeni tlak lahko
dosežemo že po eni uri pod pogojem, da je bila naprava že prej izpraznjena. Ko
vstavimo sondo v napravo, se tlak v napravi izenači s sobnim tlakom in traja črpanje tudi dve uri in več. Nato vklopimo magnetno polje s pomočjo magnetov, ki se
nahajajo okrog cevi, ki jo vakumiramo. Ker smo v tem primeru delali z relativno
šibkimi magnetnimi polji (do 30 mT), smo lahko potrebno napetost na magnetih
ustvarjali s prenosnim tokovnim generatorjem. Ko imamo polje, lahko pošljemo tok
po žicah, ki se nahajajo na enem koncu cevi in služijo kot vir elektronov za ionizacijo nevtralnega plina. Napetost na žicah je bila 50 V, tok pri prvem eksperimentu
0.6 A, pri drugem pa 1,2 − 1.3 A. Nazadnje prižgemo še ognjeno palico z anodo, ki
je skupaj s potenciometrom zaporedno vezana na drug napetostni generator. Na
generatorju nastavimo napetost do približno 40 V, potem pa s potenciometrom nastavimo še natančno napetost na anodi, ki služi kot vir ognjene palice. Za obe
meritvi je bila napetost na anodi okrog 32 V. Vendar ognjene palice še nimamo, saj
potrebujemo ustrezno visok tlak. Tega dosežemo tako, da povečamo dovod plina, v
našem primeru argona. Največja težava je dobiti dovolj stabilno ognjeno palico, ker
vnašanjem sonde v območje ognjene palice ustvarjamo oviro. Če je ta ovira preblizu
plošče, ognjena palica zamre, če pa je proti koncu, se preprosto skrajša do ovire.
Zato so meritve na robu še posebno zahtevne, ker se rob ognjene palice premika in
dobimo dva roba na razdalji 5 mm.
Stabilnost ognjene palice sem preizkušal tako, da sem pomikal sondo po osi r in
preko kamere opazoval, da se ta ne zruši, kar pa še ne pomeni, da bo ognjena palica
med meritvijo po osi r zdržala. Med meritvijo po osi r se ognjena palica zelo rada
zruši, ko pride sonda skoraj do njenega roba in tu izvajamo meritev karakteristike. Z
napetostjo na sondi ustvarjamo dodatno električno polje, ki nasprotuje polju anode
in ugasne ognjeno palico. Kar nekaj meritev sem moral zaradi tega ponoviti. Običajno je potrebnega precej časa, preden se doseže ustrezno veliko in stabilno ognjeno
palico. Dolžino ognjene palice določimo s spreminjanjem tlaka. Na žalost delamo
ravno v območju, kjer merilec tlaka ni najbolj natančen, zato je težko imeti enake
pogoje pri dveh eksperimentih in je potrebno celotno meritev izvesti v enem delu.
Pred vsako meritvijo je potrebno sondo očistiti, še posebno ko jo vstavimo v cev.
To storimo tako, da na sondo priključimo napetost −100 V in opazujemo, kako se
spreminja tok na njej (tok merimo preko 100 Ω upora). Sondo čistimo približno
eno uro. Potem lahko začnemo z meritvijo. Sondo po r-osi premika koračni motor,
napetost na sondi nadzorujemo z generatorjem (Kepco), tok na njej pa merimo s
pomočjo multimetra (Keithley). Vse tri naprave vodimo preko programa LabView,
ki omogoča preprost nadzor nad napravami in shrani izmerjene podatke (odvisnost
I(U)). Med samo meritvijo sem tudi opazoval, kaj se je dogajalo z ognjeno palico,
in si zapisal morebitne spremembe. Med drugim se ognjena palica, ko sonda vstopi
v njeno območje, rahlo zoži. Meritve so bile izvedene na pozicijah od z = 0 mm do
z = 50 mm z razmaki po 5mm ter še na pozicijah z = 60 mm in z = 70 mm. Vse
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meritve so bile zaradi natačnost izvedene iz pozicije r = 0, ker sonda med prehodom
iz katodne v anodno plazmo (in obratno) prinese s seboj nekaj naboja iz prejšnje
plasti (lebdeči potencial se ne popravi dovolj hitro).
Druga meritev je potekala s planarno sondo, ki je tudi bila prav tako priključena
na koračni motor. Prvotni namen je bil izdelati planarno sondo, ki bi jo premikali
s palico, ki izhaja iz naprave, a je bilo potrebno zaradi nekaterih težav idejo opustiti in sem naredil preprost nastavek iz teflona, ki ga je bilo mogoče priklopiti na
palico koračnega motorja. Ploščico sonde sem z ene strani premazal s keramiko in
jo tako zaščitil na tej strani, da sem vedel, iz katere smeri merim tok elektronov (za
razliko od Langmuirjeve sonde, ob katero trkajo delci z vseh smeri). Meritev sem
najprej izvedel na razdalji 7 mm od anode. To je najmanjša oddaljenost od anode,
kjer je ta zdržala celotno prečno meritev. Po končani prečni meritvi smo sondo in
motor obrnili za 180◦ (odstopanje ±5◦ , tudi pozicija na r-osi ni bila popolnoma ista,
odstopanje ±0.5 mm). Motor sem prevrtel na začetno pozicijo in ponovno izvedel
prečno meritev. Enako meritev sem izvedel še na robu ognjene palice, stran od nje in
nazadnje za primerjavo še brez ognjene palice. Zraven sem izvedel še nekaj meritev
z Langmuirjevo sondo za referenco in s tem kasneje preveril smiselnost meritev, ki
sem jih opravil s planarno sondo.

Slika 3.2: (a) celotna naprava za generiranje plazme, (b) difuzijska črpalka in
dovod rotacijske črpalke z nadzorno ploščo, (c) priklop za ognjeno palico,
(d) koračni motor s sondo

25

Poglavje 3. Potek meritve in rezultati

Slika 3.3: (a) cilindrična sonda, (b) planarna sonda

Slika 3.4: (a) multimeter Keithley, (b) nadzorna enota pomičnega motorja (vezje),
(c) generator napetosti Kepco
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Slika 3.5: Uporabniški vmesnik programa za nadzor motorja in izvedbo meritve v
programskem okolju LabView
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3.2

Grafi rezultatov in obrazložitve

3.2.1

Razlaga količin in konstant

Pomen oznak, ki so uporabljene v grafih v tem poglavju:
Isat+ – tok nasičenja pri napetosti −100 V oz. tok nasičenja ionov
Isat− – tok pri plazemskem potencialu oz. tok nasičenja elektronov
Vf – lebdeči (floating) potencial
Vp – plazemski potencial
Te – temperatura elektronov v plazmi
ne – gostota elektronov v plazmi
ni – gostota ionov v plazmi
Spodaj so podane vrednosti konstant in drugih količin, ki sem jih uporabil v enačbah
v 2. poglavju za izračun vrednosti na spodnjih grafih.
Tabela 3.1: Tabela preostalih količin in konstant

Ime

Oznaka

Vrednost

Polmer cilindrične sonde

rC

0.2 mm

Dolžina cilindrične sonde

lC

5.0 mm

Površina cilindrične sonde

AC

6.41 mm2

Polmer planarne sonde

rP

1 mm

Površina planarne sonde

AP

3.14 mm2

Relativna atomska masa argona

Ar (Ar)

39,95

Masa 1 atoma argona

Mi (Ar)

66.314 × 10−27 kg

Masa elektrona

me

9.11 × 10−31 kg

Boltzmannova konstanta

kb

Osnovni naboj

e0
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1.38 × 10−23

J
K

= 8.617 × 10−5

1.6 × 10−19 As

eV
K
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3.2.2

Grafi in rezultati meritev s cilindrično sondo

V tem podpoglavju so prikazani grafi, ki so nastali s pomočjo meritev s cilindrično
Langmuirjevo sondo.
Eksperimentalni pogoji:
– osnovni tlak: p1 = 8 × 10−6 mbar
– delovni tlak: p2 = 6 × 10−3 mbar
– magnetno polje: B = 22 mT
– razelektritvena napetost: UD = 50 V
– razelektritveni tok: ID = 0.6 A
– napetost na anodi: UF R = 33 V
Pred rezultati si poglejmo še nekaj karakteristik, dobljenih s cilindrično sondo.

Slika 3.6: Razlike z razmiku lebdečega (Vf ) in plazemskega potenciala (Vp ) pri
meritvi v katodni (a) in anodni (b) plazmi
Kot vidimo, se lebdeči (Vf ) in plazemski (Vp ) potencial v katodni plazmi razlikujeta z
meritivijo, izvedeno v anodni plazmi. Tu se plazemski potencial (označen z oranžno
barvo) znatno poveča zaradi anode. Lebdeči potencial se tudi poveča, a le za malo.
Nastane velika razlika v potencialih in že groba ocena, podana z enačbo 2.13, nam
pove, da bo v anodni plazmi temperatura elektronov višja.

Slika 3.7: Prvi odvod karakteristike I(U) na robu ognjene palice

29

Poglavje 3. Potek meritve in rezultati
Pri karakteristikah, izmerjenih na robu ognjene palice, velikokrat dobimo plazemski
potencial tako anodne kot katodne plazme. Sonda se še ne nahaja v celoti v ognjeni
palici, zato izmerimo plazemski potencial dvakrat. V večini primerov sem ravnal,
kot da se sonda nahaja v ognjeni palici. Naj omenim, da je zgornji graf eden izmed
izrazitejših, pri večini ostalih karakteristik, izmerjenih na robu, ni bilo tako izrazitih
vrhov, razen pri meritvah na skrajnem robu ognjene palice (z = 45 mm). Sedaj pa
preidimo k rezultatom.
Prva stvar, ki me je zanimala, sta bila nasičena tokova ionov in elektronov, ker
data neposredno obliko grafu gostote (velja linearna zveza med tokom in gostoto).

Slika 3.8: Graf toka nasičenja ionov Isat+ (r,z), meritev s cilindrično sondo

Če ognjena palica ne bi bila vklopljena, bi lahko spreminjanje toka nasičenja preko
osi r aproksimirali z Gaussovo funkcijo [6]. To lastnost lahko opazimo na skrajnih
delih osi z. Iz zgornje slike jasno vidimo območje dvojnega sloja (tok je tu po
absolutni vrednosti precej večji) in območje njegovega roba (tu je tok nasičenja
najmanjši). Če bi se sredina ognjene palice nahajala bolj desno, pri r = 45 mm, kjer
je vrh porazdelitve, bi na meji opazili strm padec v toku nasičenja. Tu to lahko tudi
opazimo, vendar ni tako izrazito. Graf toka nasičenja elektronov si bomo pogledali
kasneje, ker potrebujemo poznati prej potenciale.
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Slika 3.9: Graf lebdečega potenciala Vf (r,z), meritev s cilindrično sondo
Lebdeči potencial je eden izmed parametrov, ki ga lahko dobimo tako negativnega
kot pozitivnega in na to ne moremo kaj veliko vplivati. Če je lebdeči potencial
negativen, pomeni, da imamo presežek elektronov in se sonda nabije negativno, da
zavira tok elektronov nanjo. Če pa je pozitiven, pomeni, da je na območju, kjer se
sonda nahaja, presežek ionov. Kot bomo kasneje videli, imamo za en velikostni red
več ionov (za to je krivo dejstvo, da smo gostoto bolj ocenili kot dejansko izračunali).
Na robu ognjene palice se lebdeči potencial zmanjša in v par točkah postane celo
negativen. To je posledica električnega polja med anodno in katodno plazmo, ki
pospešuje elektrone in ti več zadevajo ob sondo. Znotraj ognjene palice imamo nov
režim, kjer spet prevladuje pozitiven lebdeči potencial zaradi na novo in dodatno
ioniziranih ionov.
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Slika 3.10: Graf plazemskega potenciala Vp (r,z), meritev s cilindrično sondo
Pri izračunih plazemskega potenciala na meji obeh plazem prihaja do težav, dobimo
lahko namreč dva izrazita vrhova prvih odvodov karakteristik sonde. Na koncu sem
izbral vrh, ki je bil malce izrazitejši. Ker je merilno območje omejeno na 40 V, anoda
pa se nahaja pri 33 V, je v nekaterih primerih zelo težko dobiti pravi vrh; dobimo jih
namreč kar precej strnjenih in v nekaj primerih je bilo dokaj težko določiti plazemski potencial. Celotna katodna plazma se nahaja na potencialu 6,5 − 7.5 V, anodna
plazma pa na potencialu 34 V. Boljšo ločljivost bi dobili, če bi imeli na osi z razmike
med meritvami 2.5 cm, a bi to podvojilo čas meritev s 7 na 14 ur, pri čemer pa bi
se naprave zaradi obremenitve že začele pregrevati.
Plazemski potencial je ravno tisti, ki najbolj izrazito določa mejo dvojnega sloja,
saj od te točke naprej iščemo temperaturo tako hladnih kot toplih elektronov. Na
območju ognjene palice se v večji meri nahajajo tako hladni kot topli elektroni, za
razliko od katodne plazme, kjer prevladujejo hladni elektroni. To vidimo v grafih
karakteristike iz tega, da dobimo v območju med lebdečim in plazemskim potencialom dva predela, ki ju lahko vsakega posebej aproksimiramo s svojim eksponentnim
faktorjem. To se lepo vidi na grafih karakteristik planarne sonde v naslednjem podpoglavju.
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Slika 3.11: Graf toka nasičenja elektronov Isat− (r,z), meritev s cilindrično sondo
Graf nasičenja elektronskega toka ima precej večje padce, ker dobimo vrednosti neposredno iz izračunov plazemskih potencialov. Podobno kot pri plazemskem potencialu imamo težave posebno v območjih prehoda iz anodne plazme, saj v nekaterih
primerih dobimo dve točki in se moramo kritično odločiti. Če bi bili rezultati meritev idealni, bi dobili lepo zvezne rezultate, a se srečujemo z občasnimi odstopanji,
posebno na zadnjem robu ognjene palice. Majhna odstopanja dobimo že zaradi
premikanja anode med meritvijo. Ta se namreč, ko jo premikamo po osi z, malce
premika tudi po osi r. Temu sem se skušal izogniti tako, da sem palico, na kateri
se je nahajala anoda, vlekel le nazaj in jo tako oddaljeval od sonde. Če bi jo pomotoma preveč potegnil nazaj in potem spet porinil naprej, bi se vse premaknilo za
2 do 3 mm po osi r. Meje tudi niso vedno lepo izmerjene, saj se ognjena palica ob
pomikanju po osi z oži in se del sonde nahaja znotraj nje, drugi del pa zunaj.
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Slika 3.12: Graf temperature hladnih in toplih elektronov kb Te ,
meritev s cilindrično sondo
Za računanje temperature elektronov imamo več možnosti. Z malo preizkušanja
sem se odločil za eksponentno prilagajanje grafu karakteristike na območju okrog
plazemskega potenciala in iskanju eksponentov, ki predstavljajo temperaturo elektronov kb Te (podrobnejši opis sledi v naslednjem podpoglavju).
V anodni plazmi imamo zaradi električnega polja, ki dodatno ionizira argon (prva
ionizacijska energija znaša 15.8 eV, druga pa 27.6 eV [10]) znatno več toplih elektronov in jim lahko določimo temperaturo. Termična energija hladnih elektronov je v
povprečju okrog 1 eV, kar ustreza temperaturi ≈ 11.6 × 103 K, v ognjeni palici pa
se termična energija hladnih elektronov dvigne na 2.5 eV (29 × 103 K), topli elektroni pa dosegajo termične energije med 9 eV in 12 eV (105 × 103 K in 145 × 103 K).
Hladnih elektronov znotraj anodne plazme je približno dvakrat več kot toplih.

Slika 3.13: Graf temperature hladnih elektronov kb Te , meritev s cilindrično sondo
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Slika 3.14: Graf gostote ionov ni (r,z), meritev s cilindrično sondo
Zveza med tokom nasičenja ionov in njihovo gostoto je linearna, podaja pa nam
jo enačba 2.5. Rezultati so za en red velikosti večji kot pri gostoti elektronov. Po
definiciji plazme bi morali imeti toliko pozitivnega kot negativnega naboja. Tok
nasičenja ionov je v tem primeru bolj ocena kot dejanska vrednost, ker ni bil glavni
namen meritve.
V idealnem primeru bi imeli na negativnem delu napetosti linearno odvisnost toka,
pri teh meritvah pa imamo pri nekaterih malce nenavadne karakteristike, kjer pride
do skokov in eksponentega obnašanja, vendar so ti primeri bolj izjema kot pravilo.
Zavedati se moramo tudi, da merilna površina sonde A ni enaka A0 , ki predstavlja
površino ščita, ki se ustvari okrog sonde. Tudi enačenje temperature ionov s temperaturo elektronov pri računanju doprinese k tej razliki. Pri teh okvirnih pogojih
je temperatura ionov za en red velikosti nižja od temperature elektronov [7].
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Slika 3.15: Graf gostote elektronov ne (r,z), meritev s cilindrično sondo
Ker imamo na območju ognjene palice večje elektronske tokove nasičenja, so posledično tudi gostote večje. Približno tretjino gostote v anodni plazmi prispevajo topli
elektroni. Vrhove pri meritvi z = 0 mm na robu ognjene palice dobimo zaradi slabe
določenosti meje. Tu dobimo za približno polovico višje temperature hladnih elektronov iz karakteristik kot pri ostalih znotraj ognjene palice. Žal se na robu ognjene
palice slabše vidi padec v gostoti in dvojni sloj. Tudi oblika grafa na območju
ognjene palice ni lepo zvezna, ampak je največja gostota ravno na robu, potem pa
proti sredini rahlo pade. Če pogledamo graf toka nasičenja elektronov Isat− , vidimo,
da je ta na sredini ognjene palice največji. Do teh vrhov pride zaradi temperature,
ki jo določimo hladnim elektronom.
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3.2.3

Grafi in rezultati meritev s planarno sondo

Najprej naj razložim nove oznake, ki bodo uporabljene v tem podpoglavju. Veliki
črki P in S v indeksu pri meritvah predstavljata smer, v katero je bila sonda obrnjena
med meritvijo. P pomeni, da je bila nezaščitena stran sonde obrnjena proti anodi,
s S pa so označene meritve, ko je bila obrnjena v nasprotno smer (stran od nje).
Na primer neP pomeni gostoto elektronov, ki smo jo izračunali, ko je bila sonda
obrnjena proti anodi.
Eksperimentalni pogoji:
– osnovni tlak: p1 = 1 × 10−5 mbar
– delovni tlak: p2 = 6.5 × 10−3 mbar
– magnetno polje: B = 21.8 mT
– razelektritvena napetost: UD = 50 V
– razelektritveni tok: ID = 1, 2 − 1.3 A
– napetost na anodi: UF R = 32 V
Glavni cilj te meritve je bilo dobiti razlike v tokovih elektronov proti anodi, s katero ustvarimo ognjeno palico in stran od nje. Naj omenim še, da so bile meritve,
predstavljene pri z = 100 mm, izvedene, ko ognjena palica ni delovala in služijo za
primerjavo kot meritve izvedene daleč stran od anode.

4,5

Slika 3.16: Skica za lažje razumevanje oznak P in S
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Slika 3.17: Grafi karakteristik planarne sonde na različnih pozicijah z
in pri konstantnem r = 22.5 mm

Najprej si poglejmo nekaj karakteristik, izmerjenih na sredini ognjene palice pri
r = 25 mm (tudi vse nadaljnje meritve so bile izveden pri tem r). Pričakujemo,
da bo tok nasičenja, ko bo sonda obrnjena enako kot anoda (oziroma stran od nje),
večji, kot ko bo obrnjena proti njej, ker imamo visok pozitiven potencial, ki privablja
elektrone. Rezultati to tudi potrjujejo. Zanimivo je dejstvo, da je v teh primerih
ionski tok nasičenja (po absolutni vrednosti) večji. Pričakovali bi namreč, da bo
enak, saj se ioni skoraj ne gibljejo, ali kvečjemu manjši zaradi odboja. A očitno
elektroni na svoji poti k anodi toliko trkajo ob ione, da povečajo njihovo kinetično
energijo v tej smeri in jih zato toliko več zadane ob planarno sondo. Druga možna
razlaga, zakaj pride do teh razlik, je dejstvo, da sonda ni nujno vzporedna z anodo
in ni nujno obrnjena za 180◦ , kar pa naj ne bi imelo tolikšnega vpliva. Najverjetneje
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vsak izmed teh faktorjev prispeva nekaj k razlikam. Zanimiv je tudi zadnji graf
karakteristike, ko ognjena palica ni bila prižgana. Tudi v tem primeru dobimo
razliko v elektronskih tokovih nasičenja, ker so žice, ki služijo kot izvor elektronov,
usmerjene proti anodi. Pri grafu, izmerjenem na robu ognjene palice (z = 50 mm),
ima meritev proti anodi obliko karakteristike, izmerjene v ognjeni palici, za razliko
od tiste, ko je bila sonda obrnjena stran. Keramična izolacija na zadnji strani sonde
ustvari dovolj veliko oviro, da se je celotni rob pomaknil nazaj za pol centimetra in
je bila meritev izvedena zunaj ognjene palice. Tako lebdeči kot plazemski potencial
sta imela višje vrednosti, ko je bila sonda obrnjena proti anodi.

Slika 3.18: Grafa obeh tokov nasičenja (ionski Isat+ in elektronski Isat− )
planarne sonde pri različnih z in pri konstantnem r
Kot naslednja si poglejmo grafa tokov nasičenja. V obeh primerih je tok, izmerjen
s sondo obrnjeno stran od anode večji, do česar pride zaradi električnega polja, ki
deluje v tej smeri. Graf tokov nasičenja ionov Isat+ je skoraj neodvisen od tega,
kako je obrnjena sondo. Razen velikosti je oblika grafa v obeh primerih zelo podobna, česar pa ne moremo trditi za graf nasičenja elektronov Isat− . Ko merimo tok
nasičenja elektronov proti sondi, je ta v območju ognjene palice precej manjši (tudi
sicer). Meritev, izvedena na robu ognjene palice pri z = 50 mm, potrjuje, da je tu
gostota precej manjša, sej velja linearna zveza med tokom nasičenja in gostoto po
enačbi (2.6).
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Slika 3.19: Grafa lebdečega (Vf ) in plazemskega (Vp ) potenciala
planarne sonde pri različnih z in pri konstantnem r
Lebdeči potencial se skozi celotno meritev le malo spreminja in je zunaj ognjene
palice negativen, za razliko od meritve z Langmuirjevo sondo. Iz vseh ostalih grafov
do sedaj lahko vidimo vpliv električnega polja anode na elektrone, tu pa vidimo,
kako vpliva na ione. V smeri proti anodi se lebdeči potencial zelo dvigne in doseže
pozitivno vrednost, ker ima enak naboj kot anoda in se odbija od nje. Največjo
vrednost v tem primeru doseže na sredini ognjene palice (gledano po osi z), saj je
pred sondo »več« plazme kot pri meritvi, ko se sonda nahaja zraven anode.
Plazemski potencial je v obeh primerih enak, saj je plazma ne glede na smer na
enakem potencialu, razen ko merimo na robu ognjene palice, kar je že razloženo pri
prejšnjih dveh grafih.

Slika 3.20: Graf temperature elektronov kb Te planarne sonde pri različnih z
in pri konstantnem r
Pri računanju temperature elektronov na nekaterih mestih iz grafa nisem dobil vseh
vrednosti. Temperaturo lahko toplim elektronom določimo le znotraj ognjene palice.
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V nekaterih točkah pa ne moremo iz grafa razbrati temperature hladnih elektronov.
Ko grafom karakteristike, pri katerih manjkajo temperature hladnih elektronov na
območju okrog
plazemskega
potenciala, prilagodimo eksponentno funkcijo z dvema
x
x
t1
t2
členoma (Ae + Be ), dobimo v obeh primerih enake vrednosti za t1 in t2 , ki
predstavljata temperaturo v eV . Pri meritvi na robu ognjene palice, ko je bila
sonda obrnjena stran od anode nisem izmeril temperature toplih elektronov, ker
se tu sonda zaradi premaza na zadnji strani ni več nahaja znotraj ognjene palice.
Razlog, zakaj v dveh primerih nisem uspel izmeriti temperature hladnih elektronov,
ni jasen, ker je nisem uspel izračunati v primerih, ki med seboj nista povezana.

Slika 3.21: Graf gostote elektronov ne planarne sonde pri različnih z
in pri konstantnem r
Kot zadnjega si poglejmo še graf elektronov ne . Ker nimamo vseh temperatur iz
prejšnjega razdelka, bodo tudi tu rezultati rahlo pomanjkljivi, a lahko vseeno sklepamo na manjkajoče točke iz oblike grafov tokov nasičenja, saj velja ne ∝ Isat− .
V vseh primerih dobimo precej večje gostote elektronov (približno osemkrat), ko
je sonda obrnjena stran od anode, kar potrjuje predpostavko meritev, da je tok
elektronov v smeri proti anodi večji. Gostota znotraj ognjene palice je večja kot v
katodni plazmi, najmanjša pa je na robu palice. Ko pa se oddaljujemo od anode in
bližamo žičkam, ki služijo kot izvor za ionizacijo, dobimo še vedno večji elektronski
tok, ko je sonda obrnjena stran od anode. Sicer se z oddaljevanjem od anode razlike v gostoti manjšajo, a so vseeno prisotne. Če bi računali tudi gostote ionov, bi
opazili, da so daleč stran od anode enaki ne glede na orientacijo sonde.
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Poglavje 4
Zaključek
S cilindrično in planarno Langmuirjevo sondo sem premeril radialni in aksialni profil plazemskih parametrov v ognjeni palici in njeni okolici. Dobil sem pričakovane
rezultate, da je potencial v anodni plazmi višji kot v katodni, in sicer za približno
vrednost na anodi, ki znaša od 27 do 30 V. Enako velja tudi za ostale parametre. V
ognjeni palici zasledimo tudi drugo populacijo tako imenovanih toplih elektronov,
ker imajo tu elektroni dovolj veliko energijo za dodatno ionizacijo argona. Meritev
s planarno sondo je potrdila pričakovane rezultate, da je v smeri proti anodi večji
tok elektronov. V smeri proti sondi smo izmerili 6-krat večjo gostoto tako toplih kot
hladnih elektronov kot v nasprotni smeri. Meritev ionskih tokov v ognjeni palici je
bila izvedena nekaj let prej s pomočjo ionskega analizatorja in predstavljena v dveh
diplomskih delih [8] [9].
Meritev bi lahko še dodatno izboljšal s tem, da bi žico sonde zaščitil s keramično
cevko z manjšim premerom in s tem zmanjšal površino ovire, ki vstopa v območje
anodne plazme. S tem bi tudi zmanjšal možnost, da se ognjena palica med meritvijo
zruši in je potrebno celotno meritev ponoviti. Poleg tega naj omenim še, da so meritve s cilindrično Langmuirjevo sondo zamaknjene za približno 5 mm glede na anodo
(meritev pri 0 mm je izvedena na razdalji 5 mm od anode), ker jih bliže žal ni bilo
mogoče izvesti, da se ne bi ognjena palica ugansila med meritvijo. Planarna sonda
pa je v nasprotju s cilindrično zelo majhna in zato prestavlja manjšo oviro. Ima pa
tudi slabe lastnosti. Ker ima zelo tanko keramično cevko za zaščito žice med kablom
in samo merilno površino, je zelo krhka in majhna v primerjavi s koračnim motorjem
in pomično gredjo, zato je potrebno biti pri njenem vstavljanju v plazemsko napravo
zelo pazljiv, saj je že majhna sila dovolj, da se cevka zlomi.
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Dodatek A
Tabele napetosti na ognjeni palici
Tu so zapisani tokovi in napetosti, ki sem jih izmeril na anodi. Ne spadajo k temi
naloge, so pa vseeno zanimivi rezultati, kako se spreminjajo pogoji na anodi, ne da
bi mi posredno vplivali nanje, razen s tem, da spreminjamo njeno lego.
Tabela A.1: Napetosti in tokovi na anodi pri meritvah s cilindrično sondo

z [mm]

UF R [V]

IF R [A]

0

32,9

1,27

5

32,95

1,17

10

32,9

1,24

15

33

1,28

20

32,9

1,27

25

32,9

1,33

30

32,9

1,38

35

32,9

1,42

40

32,9

1,41

45

32,9

1,47

50

32,9

1,50

60

32,9

1,44

70

32,9

1,53
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Dodatek A. Tabele napetosti na ognjeni palici
Tabela A.2: Napetosti in tokovi na anodi pri meritvah s planarno sondo

z [mm]

UF R [V]

IF R [A]

7

32,1

0,54

25

32

0,56

50

32,1

0,54

75

32,1

0,54

Razlike v tokovih v plazmi med meritvijo z Langmuirjevo in planarno sondo so
rezultat različnih razelektritvenih tokov. V drugem primeru je bil ta pol manjši.
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