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Povzetek:
Ionski energijski analizator je sonda sestavljena iz vzporednih prevodnih mrežic in kolektorja.
Prva mrežica je na lebdečem potencialu in odbija elektrone, druga je diskriminator, ki
selektivno prepušča ione. Analizator je namenjen določanju ionskih parametrov v plazemskih
eksperimentih. Z modificirano verzijo delčne kode XPDP1 skušam sistematično opisati
parametre plazme in analizatorja, ki lahko vplivajo na rezultate meritev oz. na tokovno
napetostno karakteristiko analizatorja. Izkaže se, da je eden pomembnejših parametrov
razdalja med odbojno in diskriminatorsko mrežico. V nadaljevanju raziščem vpliv sekundarne
emisije delcev na rezultate ter poudarim prednosti analizatorja s tremi mrežicami. Na koncu
preverim še vpliv gostote toka elektronov na stabilnost simulacij. Temperature ionov,
izračunane iz tokovno napetostne karakteristike, se precej dobro ujemajo s predhodno
nastavljenimi temperaturami ionov.
Ključne besede: ionski energijski analizator, delčne simulacije plazme, energijska porazdelitev
ionov

Abstract:
Retarded field analyzer (RFA) is a simple probe consisting of parallel conductive grids and a
collector plate behind them. The first grid is on floating potential and it repels electrons. The
second grid is a discriminator. Only ions with high enough energy can pass through this grid.
RFA is used to determine the ion parameters in plasma experiments. I used modified XPDP1
code to simulate RFA. The code uses Particle-in-Cell technique to follow the movement of
charged particles in the system. I analyzed the plasma and probe parameters, which can affect
the measurements. One of the most important parameters is the distance between the grids.
Further on, I studied the impact of secondary emission on measurements and I presented the
advantages of the RFA with three conductive grids. At the end I checked the stability of the
simulations. Ion temperatures, determined from I-U characteristics, are a good match to the
preset ion temperatures.
Key words: retarded field analyzer (RFA), Particle-in-Cell plasma simulations, ion energy
distribution
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1 Uvod
Plazma je makroskopsko nevtralen plin, sestavljen iz elektronov, ionov in nevtralnih delcev, ki
kažejo kolektivne lastnosti. Plazma prevaja električni tok ter se odziva na magnetno polje, zato
se večkrat obravnava kot četrto agregatno stanje. V osnovi ločimo naravno ter umetno
plazmo. V naravi je plazma prisotna tako v vesolju (zvezde, medzvezdne meglice), kot tudi na
Zemlji (polarni sij, strele). Umetno proizvedeno plazmo uporabljamo v plazma televizorjih,
neonskih napisih in v raznih tehnoloških procesih. Glavni razlog za raziskave v povezavi s
plazmo pa so bodoče fuzijske elektrarne, v katerih bo gorivo plazma iz devterija in tritija.
Kompleksna narava problemov, ki se pojavljajo v fiziki plazme, je razlog za razvoj računalniških
simulacij. Začetki simulacij plazme segajo v 60. leta 20. stoletja, ko je John Dawson izvedel prve
simulacije, ki so temeljile na klasični kinetični teoriji plazme. Iz preprostih enodimenzionalnih
modelov, s katerimi je bilo možno simulirati le nekaj tisoč delcev, so se razvili kompleksni, bolj
realistični modeli, ki danes predstavljajo pomembno vlogo pri razvoju teorije plazme.
Obstajata dva osnovna opisa plazme, ki se uporabljata v simulacijah za raziskave fizikalnih
pojavov. Simulacije, ki uporabljajo tekočinski opis plazme, temeljijo na numeričnem reševanju
magnetohidrodinamskih (MHD) enačb in približkih transportnih koeficientov. MHD kode
obravnavajo plazmo kot tekočino v tridimenzionalnem prostoru, ki se premika pod vplivom
električnih in magnetnih polj. Plazma je modelirana kot homogena tekočina, kjer elektroni in
ioni niso ločeni. Opis temelji na makroskopskih veličinah, kot so gostota, povprečna hitrost in
povprečna energija. Uporaba MHD kod je smiselna v primeru, ko je povprečen čas med trki
delcev krajši od drugih karakterističnih časov v sistemu in ko je porazdelitev delcev podobna
Maxwell-Boltzmannovi porazdelitvi [1].
Simulacije, ki temeljijo na kinetičnem opisu plazme, uporabljajo bolj podrobne modele, ki
vključujejo interakcije nabitih delcev in elektromagnetnega polja. To je doseženo z reševanjem
kinetičnih enačb plazme (na primer enačb Vlasova ali Fokker-Plancka) ali pa z delčnimi
simulacijami. Kinetične kode opišejo plazmo s porazdelitveno funkcijo 𝑓(𝑥⃑, 𝑣⃑, 𝑡), ki je rezultat
numeričnega reševanja kinetičnih enačb plazme. Običajno se uporabljajo enačbe Vlasova, ki
opišejo časovni razvoj porazdelitvene funkcije plazme, sestavljene iz nabitih delcev s silami
dolgega dosega. Kinetične kode se izkažejo za uporabne pri modeliranju osnovnih fizikalnih
problemov, pri katerih porazdelitev delcev bistveno odstopa od Maxwell-Boltzmannove.
Delčne kode obravnavajo plazmo kot skupino posameznih delcev, ki med seboj interagirajo
prek elektromagnetnega polja. Elektromagnetno polje je vsota zunanjih polj in polja, ki ga
ustvarjajo nabiti delci v sistemu. Delčne kode se uporabljajo na skoraj vseh področjih raziskav
povezanih s fiziko plazme. Eden od modelov, ki se pogosto uporablja v delčnih kodah, je model
Particle-in-Cell (PIC) oz. delec v celici in je podrobneje opisan v nadaljevanju in v [2].
Pogosto so v uporabi tudi hibridne kode, ki so rezultat kombinacije kinetičnega in tekočinskega
opisa plazme. Kinetični opis podrobneje opiše fizikalne lastnosti sistema, medtem ko je
tekočinski opis plazme preprostejši. V hibridnih kodah so nekatere komponente sistema
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obravnavane s tekočinskim opisom plazme in druge s kinetičnim. Te kode so uporabne za
simulacije plazme, kjer se karakteristični časi elektronov in ionov precej razlikujejo [2].
Tipično hitri, podrobni procesi zahtevajo kinetični opis, medtem ko so makroskopski MHD
modeli bolj primerni za simulacije daljši časov in večjih sistemov. V magnetizirani plazmi pa je
še precej drugih pomembnih parametrov, ki se razlikujejo od sistema do sistema, zato mora
biti model za opis plazme izbran za vsakega od sistemov posebej.

Slika 1.1 Klasifikacija računalniških modelov za simulacijo plazme [2].

1.1 Kinetični opis plazme
Kinetična teorija temelji na statističnem opisu plazme. Porazdelitvena funkcija 𝑓(𝑥⃑, 𝑣⃑, 𝑡)
podaja gostoto posamezne vrste delcev v 6-dimenzionalnem faznem prostoru. Tako je
𝑓(𝑥⃑, 𝑣⃑, 𝑡)𝑑3 𝑥𝑑3 𝑣 število delcev v diferencialnem volumnu 𝑑3 𝑥𝑑3 𝑣 v točki (𝑥⃑, 𝑣⃑) ob času 𝑡.
Kinetične enačbe opišejo časovni razvoj porazdelitvene funkcije. Ob predpostavki, da nabiti
delci čutijo le Lorentzovo silo, lahko za opis plazme uporabimo Boltzmannovo enačbo:
𝜕𝑓𝑗
𝑞𝑗
𝜕𝑓
⃑⃑ ) ∙ ∇𝑣⃑⃑ 𝑓𝑗 = ( 𝑗 ) ,
+ 𝑣⃑ ∙ ∇𝑥⃑ 𝑓𝑗 +
(𝐸⃑⃑ + 𝑣⃑ × 𝐵
𝜕𝑡
𝑚𝑗
𝜕𝑡 𝑐𝑜𝑙𝑙

(1.1)

kjer indeks 𝑗 predstavlja vrsto delca, 𝑓𝑗 je porazdelitvena funkcija za to vrsto delca, 𝑚𝑗 in 𝑞𝑗 pa
sta ustrezna masa in naboj.
Enačba Vlasova temelji na predpostavki o kolektivnem obnašanju plazme in na
samovzdrževanih elektromagnetnih poljih, ki jih povzročajo nabiti delci. Če v Boltzmannovi
enačbi zanemarimo trke, dobimo enačbo Vlasova:
𝜕𝑓𝑗
𝑞𝑗
⃑⃑ ) ∙ ∇𝑣⃑⃑ 𝑓𝑗 = 0.
+ 𝑣⃑ ∙ ∇𝑥⃑ 𝑓𝑗 +
(𝐸⃑⃑ + 𝑣⃑ × 𝐵
𝜕𝑡
𝑚𝑗
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(1.2)

⃑⃑ električno in magnetno polje na lokaciji 𝑥⃑ ob času 𝑡 in sta posledica
V zgornji enačbi sta 𝐸⃑⃑ in 𝐵
skupnega delovanja vseh nabitih delcev, ki sestavljajo plazmo.
Za opis plazme se uporablja sistem Vlasovih in Maxwellovih enačb:
𝜕𝑓𝑗
𝑞𝑗
⃑⃑ ) ∙ ∇𝑣⃑⃑ 𝑓𝑗 = 0,
+ 𝑣⃑ ∙ ∇𝑥⃑ 𝑓𝑗 +
(𝐸⃑⃑ + 𝑣⃑ × 𝐵
𝜕𝑡
𝑚𝑗
⃑⃑ = 0,
∇∙𝐵
𝜌
∇ ∙ 𝐸⃑⃑ = ,
𝜀0

(1.3)

𝜕𝐸⃑⃑
⃑⃑ = 𝜇0 (𝜀0
∇×𝐵
+ 𝐽⃑),
𝜕𝑡
⃑⃑
𝜕𝐵
.
𝜕𝑡

∇ × 𝐸⃑⃑ = −
Gostota naboja in gostota toka sta definirani kot:

𝜌(𝑥⃑, 𝑡) = ∑ 𝑞𝑗 ∫ 𝑓𝑗 (𝑥⃑, 𝑣⃑, 𝑡)𝑑 3 𝑣,
𝑗

(1.4)
𝐽⃑(𝑥⃑, 𝑡) = ∑ 𝑞𝑗 ∫ 𝑓𝑗 (𝑥⃑, 𝑣⃑, 𝑡)𝑣⃑𝑑 3 𝑣.
𝑗

Z reševanjem enačb kinetike dobimo porazdelitveno funkcijo, to pa uporabimo za izračun
momentov oziroma makroskopskih spremenljivk, ki opišejo plazmo [3].

1.2 Tekočinski opis plazme
V primeru tekočinskega opisa obravnavamo plazmo kot enotno prevodno tekočino, kinetiko
plazme pa obravnavamo prek hidrodinamike. V tem primeru ne upoštevamo hitrostne
porazdelitve nabitih delcev. Porazdelitveno funkcijo nadomestimo z makroskopskimi
veličinami, kot so gostota, hitrost toka in tlak. Te veličine so funkcije kraja in časa, ne pa tudi
hitrosti, tako da se nekaj informacij izgubi.
Z integracijo enačbe Vlasova po hitrosti dobimo kontinuitetno enačbo [4]:
𝜕𝑛
+ ∇ ∙ (𝑛𝑢
⃑⃑) = 0.
𝜕𝑡

(1.5)

Hitrost toka 𝑢
⃑⃑ in številska gostota delcev 𝑛 sta izraženi z masami, številskimi gostotami in
hitrostmi posamezne vrste delcev kot:
𝑛=

∑𝑗 𝑚𝑗 𝑛𝑗
∑𝑗 𝑚𝑗

in
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𝑢
⃑⃑ =

∑𝑗 𝑚𝑗 𝑛𝑗 𝑣𝑗
.
∑𝑗 𝑚𝑗 𝑛𝑗

(1.6)

Z integracijo enačbe Vlasova, pomnožene z gibalno količino, dobimo enačbo gibanja [4]:

𝜌𝑚

𝑑𝑢
⃑⃑
⃑⃑ − ∇ ∙ 𝑝
= 𝜌𝐸⃑⃑ + 𝐽⃑ × 𝐵
⃡.
𝑑𝑡

(1.7)

Masna gostota 𝜌𝑚 se izrazi kot:
𝜌𝑚 = ∑ 𝑚𝑗 𝑛𝑗 ,

(1.8)

𝑗

∇∙𝑝
⃡ pa je divergenca tenzorja tlaka. V primeru, ko ni magnetnega polja, je tlak skalar, in zadnji
člen v enačbi 1.7 predstavlja gradient tlaka ∇𝑝.
Za natančnejši opis se uporabljajo tudi večtekočinski modeli, kjer vsaka vrsta delcev
predstavlja tekočino s specifičnimi karakteristikami.
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2 Delčne simulacije
Delčne simulacije uporabljajo kinetični opis plazme. V tem primeru plazme ne opisujemo s
porazdelitveno funkcijo, temveč sledimo gibanju vsakega posameznega delca v
elektromagnetnem polju. Tipično se za sledenje delcem uporablja model PIC. Glavna prednost
modela je možnost sledenja več deset tisočim posameznim delcem. Porazdelitev delcev po
hitrosti je lahko anizotropna, opazujemo pa lahko tudi nelinearne pojave v sistemu. Delčne
simulacije z modelom PIC se uporabljajo na več različnih področjih fizike plazme, največ na
področju raziskav v povezavi s fuzijo. Uporabljajo pa se tudi na drugih področjih fizike, kot so
astrofizika, kozmologija in fizika pospeševalnikov.
Model PIC uporablja princip super delcev. Super delci predstavljajo homogene skupine,
sestavljene iz velikega števila realnih delcev. Na ta način se ohranja razmerje med maso in
nabojem, hkrati pa se zmanjša število simuliranih delcev in s tem računska zahtevnost
simulacije. Prostor je razdeljen v vzporedne celice, ki sestavljajo mrežo. Delci so lahko
definirani kjerkoli v prostoru, medtem ko so elektromagnetna polja izračunana v diskretnih
točkah, ki sovpadajo z robovi celic oz. vozlišči mreže. Delčne simulacije imajo lahko eno, dve
ali tri prostorske dimenzije in tipično tri dimenzije hitrosti. Ustrezne označbe so 1d3v, 2d3v in
3d3v.

Slika 2.1: Časovna zanka delčne simulacije z modelom PIC [5].

Tako elektromagnetna polja v vozliščih mreže kot tudi položaji posameznih delcev so določeni
ob diskretnih časih. V vsakem časovnem koraku dolžine ∆𝑡 se iz hitrosti in položaja delcev
določijo gostote naboja in toka v vozliščih mreže, ki se uporabijo za izračun vrednosti
elektromagnetnega polja. Sledi integracija enačb gibanja in izračun premikov nabitih delcev.
Zanka se sklene z izračunom izgube oz. doprinosa števila delcev na mejah sistema ter z
izračunom verjetnosti za trke nabitih delcev z mejami sistema in nevtralnimi delci. Tipične
metode za numerično integracijo enačb gibanja in enačb polja so opisane v nadaljevanju,
vendar je potrebno poudariti, da to niso edine metode integracije, ki se uporabljajo v delčnih
kodah [2].
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2.1 Število delcev in mreža
Debyeva dolžina predstavlja razdaljo, ki jo prepotuje delec s termično hitrostjo v

𝜋
2

plazemskega cikla in se zapiše kot [6]:
𝜀0 𝑘𝐵 𝑇𝑒𝑓𝑓
𝜆𝐷 = √
,
𝑛0 𝑒02

(2.1)

−1
kjer 𝑛0 ≈ 𝑛𝑒 ≈ 𝑛𝑖 predstavlja številsko gostoto elektronov oz. ionov, 𝑇𝑒𝑓𝑓
= 𝑇𝑖−1 + 𝑇𝑒−1 pa

predstavlja povprečno temperaturo nabitih delcev.
Debyeva dolžina je tudi karakteristična razdalja, znotraj katere prevladujejo interakcije med
posameznimi delci. Na razdaljah daljših od Debyeve dolžine prevladujejo kolektivne lastnosti
plazme. Tipične vrednosti Debyeve dolžine v laboratorijskih plazmah so reda 10−4 𝑚 , v
primeru plazme v medzvezdnem prostoru pa je ta dolžina lahko tudi nekaj metrov.
Število delcev, ki se nahajajo znotraj sfere, katere polmer je enak Debyevi razdalji, podaja
plazemski parameter 𝑁𝐷 , ki se zapiše kot:
4
𝑁𝐷 = 𝑛0 𝜋𝜆3𝐷 .
3

(2.2)

Ena od lastnosti plazme je kvazinevtralnost, kar pomeni, da je plazma v splošnem nevtralna,
znotraj razdalje nekaj Debyevih dolžin pa lahko pride do lokalne porušitve nevtralnosti. Na
večjih razdaljah pride do senčenja vsakega vsiljenega potenciala. Ker pa je senčenje posledica
kolektivnih lastnosti plazme, mora biti znotraj Debyeve sfere dovolj veliko število delcev. Za
vsako plazmo velja, da je število delcev v Debyevi sferi mnogo večje od 1.
V eksperimentih z magnetnim zadrževanjem plazme je tipična vrednost plazemskega
parametra 𝑁𝐷 = 106 . Karakteristične dimenzije v eksperimentalnih napravah so mnogo večje
od Debyeve dolžine, zato je v teh primerih potrebno simulirati relativno veliko število nabitih
delcev. Ker bi bilo reševanje enačb gibanja za vsak nabit delec posebej zelo zamudno, te delce
združimo v računalniške super delce. Naboj super delca je enak vsoti nabojev posameznih
delcev, ki ga sestavljajo. Prav tako je masa super delca vsota mas posameznih realnih delcev.
Posledica manjšega števila simuliranih delcev je povečanje šuma v sistemu.
Še eno poenostavitev modela predstavljajo vzporedne celice oz. mreža. Gostota toka in
gostota naboja se določita le v vozliščih mreže, kar pomeni, da delci med seboj interagirajo le
prek teh vozlišč. Naboj posameznega nabitega delca se bo tako upošteval pri izračunu gostote
naboja v vozlišču, ki mu je delec najbližje. Hitrost delca se bo upoštevala pri izračunu gostote
toka na najbližji meji med celicama. Zaradi mreže se zmanjšajo prostorske fluktuacije, saj ne
zaznamo nihanja naboja in toka znotraj posamezne celice. Tipično so velikosti celic reda
Debyeve dolžine, saj je tako dosežena sprejemljiva natančnost in stabilnost simulacij [2].
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2.2 Enačbe gibanja
Sile, ki delujejo na nabite delce, se izračunajo z uporabo Newton-Lorentzovih enačb gibanja. V
ta namen je potrebno poznati vrednosti elektromagnetnih polj. Enačbe gibanja se tipično
integrirajo z uporabo preskakovalne (leap frog) metode.
Enačbi gibanja, ki se izračunata za vsak delec posebej sta:
𝑚

𝑑𝑣⃑
𝑑𝑥⃑
= 𝐹⃑ in
= 𝑣⃑.
𝑑𝑡
𝑑𝑡

(2.3)

Lorentzova elektromagnetna sila je definirana kot:
⃑⃑ ).
𝐹⃑ = 𝑞𝐸⃑⃑ + 𝑞(𝑣⃑ × 𝐵

(2.4)

Vrednosti električnega in magnetnega polja se izračunata iz gostote naboja in gostote toka v
vozliščih mreže. Te vrednosti se nato interpolirajo na posamezne nabite delce v sistemu.
Enačbi 2.3 se nadomestita z enačbami končnih diferenc:
𝑚

𝑣𝑗 − 𝑣𝑗−1
𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1
= 𝐹𝑖−1 in
= 𝑣𝑗 ,
∆𝑡
∆𝑡

(2.5)

kjer indeksa 𝑖 in 𝑗 označujeta diskretne čase, razmerje med njima pa je 𝑖 = 𝑗 + ∆𝑡/2.

Slika 2.2: Prikaz integracije enačb gibanja s preskakovalno metodo.

Učinkovita metoda, ki se uporablja za integracijo enačb 2.5, je [5]:
𝑣 − = 𝑣𝑗−1 +

𝑞∆𝑡𝐸𝑖−1
,
𝑚

𝑣 ′ = 𝑣 − + 𝑣 − × 𝑡𝑖−1 ,
𝑣+ = 𝑣− + 𝑣′ ×

2𝑡𝑖−1
,
1 + 𝑡𝑖−1 ∙ 𝑡𝑖−1

(2.6)

𝑞∆𝑡
𝑡𝑖−1 = 𝐵𝑖−1 ∙ 𝑡𝑎𝑛 (
𝐵 ),
𝑚 𝑖−1
𝑞∆𝑡𝐸𝑖−1
𝑣𝑗 = 𝑣 + +
.
𝑚
Pri reševanju sistema enačb 2.6 izhajamo iz hitrosti delca ob času 𝑗 − 1. Uvedemo nove
spremenljivke 𝑣 − , 𝑣 ′ , 𝑣 + in 𝑡𝑖−1 v katerih nastopajo masa in naboj delca, velikost časovnega
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koraka ter vrednosti elektromagnetnih polj ob času 𝑖 − 1. Končni rezultat je 𝑣𝑗 , ki predstavlja
hitrost nabitega delca ob času 𝑗.
Metoda je stabilna v primeru, ko je 𝜔𝑝 ∆𝑡 < 2 [5]. Plazemska frekvenca 𝜔𝑝 je definirana kot:
𝜔𝑝 = √

𝑛0 𝑒02
.
𝑚𝑒 𝜀0

(2.7)

2.3 Enačbe polja
Elektromagnetno polje se lahko izračuna z uporabo Maxwellovih enačb, če so znani položaji in
hitrosti vseh nabitih delcev v sistemu. Začetni pogoji morajo zadostiti Maxwellovim enačbam:
⃑⃑ = ρ,
𝛻∙𝐷
⃑⃑ = 0,
𝛻∙𝐵
⃑⃑ = 𝐽⃑ +
𝛻×𝐻
𝛻 × 𝐸⃑⃑ = −

⃑⃑
𝜕𝐷
,
𝜕𝑡

(2.8)

⃑⃑
𝜕𝐵
.
𝜕𝑡

Prvima dvema enačbama je zadoščeno v vsakem časovnem koraku, če jima je zadoščeno z
začetnimi pogoji. Časovni razvoj električnega in magnetnega polja se določi z uporabo
Faradayevega (četrta enačba 2.8) in Amperovega zakona (tretja enačba 2.8) v obliki končnih
diferenc.
Amperov zakon se v obliki končnih diferenc zapiše kot:
𝛿𝑡 𝐷𝑘 = 𝛿𝑙 𝐻𝑚 − 𝛿𝑚 𝐻𝑙 ,

(2.9)

kjer indeksi 𝑘, 𝑙 in 𝑚 predstavljajo prostorske koordinate. Simbol 𝛿ℎ je operator končne
diference, ki je definiran kot:
𝛿ℎ 𝑓(𝑥) =

𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)
.
ℎ

(2.10)

Faradayev zakon v obliki končnih diferenc pa je:
𝛿𝑡 𝐵𝑘 = −𝛿𝑙 𝐸𝑚 + 𝛿𝑚 𝐸𝑙 .

(2.11)

V enačbah 2.9 in 2.11 sem zapisala izraze le za eno komponento gostote električnega oz.
magnetnega polja. Za celoten sistem enačb Amperovega in Faradayevega zakona sta potrebni
še po dve enačbi, saj je:
⃑⃑ = (𝐷𝑘 , 𝐷𝑙 , 𝐷𝑚 ) in 𝐵
⃑⃑ = (𝐵𝑘 , 𝐵𝑙 , 𝐵𝑚 ).
𝐷

(2.12)

Preostali dve enačbi sta enaki enačbi 2.9 oz. 2.11, le indeksi 𝑘, 𝑙 in 𝑚 se ciklično zamenjajo.
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Standardna implementacija enačb 2.9 in 2.11 v delčnih kodah uporablja algoritem
⃑⃑ , jakost električnega polja 𝐸⃑⃑ in gostota
preskakovalne metode. Gostota električnega polja 𝐷
⃑⃑ in
toka 𝐽⃑ so definirane na sredini posameznih mej med celicami. Gostota magnetnega polja 𝐵
⃑⃑ pa sta definirani na mreži, ki je premaknjena za polovico celice v
jakost magnetnega polja 𝐻
vsaki dimenziji. Enačbi 2.9 in 2.11 se tako zapišeta kot [5]:
𝑗−1

𝑗−1

𝑗−1
𝑗−1
𝐷𝑘𝑖 − 𝐷𝑘𝑖−1 𝐻𝑚,𝑥𝑙+∆𝑥𝑙/2 − 𝐻𝑚,𝑥𝑙−∆𝑥𝑙/2 𝐻𝑙,𝑥𝑚+∆𝑥𝑚 ⁄2 − 𝐻𝑙,𝑥𝑚−∆𝑥𝑚 ⁄2
𝑗−1
=
−
− 𝐽𝑘 ,
∆𝑡
∆𝑥𝑙
∆𝑥𝑚
𝑗

𝑗−1

𝐵𝑘 − 𝐵𝑘
∆𝑡

=

𝑖
𝑖
𝐸𝑚,𝑥
− 𝐸𝑚,𝑥
𝑙 +∆𝑥𝑙 /2
𝑙 −∆𝑥𝑙 /2

∆𝑥𝑙

−

𝑖
𝑖
𝐸𝑙,𝑥
− 𝐸𝑙,𝑥
𝑚 +∆𝑥𝑚 ⁄2
𝑚 −∆𝑥𝑚 ⁄2

∆𝑥𝑚

(2.13)

.

Indeksa 𝑖 in 𝑗 v zgornjih enačbah označujeta diskretne čase, kot je prikazano v poglavju 2.2.

2.4 Spajanje polja in delcev
Povezava med nabitimi delci in elektromagnetnim poljem so vozlišča mreže in Maxwellove
enačbe.
Obstaja več metod spajanja delcev in polja. Ena najenostavnejših je metoda najbližje mrežne
točke (nearest grid point), pri kateri se naboj posameznega delca pripiše najbližjemu vozlišču
mreže. Metoda je preprosta in hitra, a pri prehodu nabitega delca čez mejo celice, se pojavi
nezvezen skok gostote naboja. Posledica je relativno velik šum gostote naboja in električnega
polja.

Slika 2.3: Pripisovanje naboja vozliščem mreže [5].

Metoda linearnega pripisovanja naboja celicam (linear weighting) zmanjša nihanja gostote
naboja in polja. Pri tej metodi se, v primeru 1D modela, naboj posameznega delca razdeli med
dve najbližji vozlišči na mreži. V primeru 2D modela se naboj delca razdeli med štiri in v primeru
3D modela med osem najbližjih vozlišč. Razdalja med pozicijo delca 𝑥⃑𝑖 in najbližjim nižjim
vozliščem mreže s pozicijo 𝑋⃑𝑘,𝑙 se zapiše kot:
𝑤
⃑⃑⃑ = 𝑥⃑𝑖 − 𝑋⃑𝑘,𝑙 .
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(2.14)

Vrednosti nabojev, ki se pripišejo najbližjim vozliščem v dveh dimenzijah so:
𝑄𝑘,𝑙 = 𝑞𝑖 (1 − 𝑤𝑘 )(1 − 𝑤𝑙 ),
𝑄𝑘+1,𝑙 = 𝑞𝑖 𝑤𝑘 (1 − 𝑤𝑙 ),
𝑄𝑘,𝑙+1 = 𝑞𝑖 (1 − 𝑤𝑘 )𝑤𝑙 ,

(2.15)

𝑄𝑘+1,𝑙+1 = 𝑞𝑖 𝑤𝑘 𝑤𝑙 .
Gostota naboja se določi z enačbo 𝜌𝑘,𝑙 = 𝑄𝑘,𝑙 /𝑆𝑘,𝑙 , kjer je 𝑆𝑘,𝑙 površina celice s središčem v
vozlišču (𝑘, 𝑙).
Metoda linearnega pripisovanja naboja celicam se lahko uporabi tudi v kombinaciji z modelom
oblak v celici (cloud-in-cell), kjer so računalniški super delci obravnavani kot oblaki končnih
dimenzij, ki lahko prehajajo drug skozi drugega. Ti oblaki so togi, imajo enakomerno gostoto
naboja in so enakih dimenzij kot celice, tako da se delec v 2D modelu tipično nahaja znotraj
štirih celic, v 3D modelu pa znotraj osmih celic.
Metode višjih redov pripisovanja naboja celicam, namesto linearnega modela razporeditve
naboja med vozlišča, uporabljajo bolj komplicirane modele. Uporabi se lahko model, kjer je
porazdelitev delca oziroma naboja trikotne oblike z dimenzijami 2∆𝑥. Pogosto uporabljeni sta
tudi obliki kvadratne in kubične krivulje. Tovrstni modeli zmanjšajo šum, vendar so računsko
zahtevnejši.

Slika 2.4: Pripisovanje toka mejam med celicami [5].

Za pripisovanje toka celicam se uporablja podobna metoda, kot prej opisana metoda
linearnega pripisovanja naboja celicam. Metoda je shematsko prikazana na sliki 2.4.
Razdalja, ki jo delec prepotuje v enem časovnem koraku, je opisana kot:
∆𝑤 = 𝑤 𝑖 − 𝑤 𝑖−1 ,
𝑤
̅=

1 𝑖
(𝑤 + 𝑤 𝑖−1 ).
2
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(2.16)

Vrednosti 𝑤 𝑖 in 𝑤 𝑖−1 predstavljata razdaljo med delcem in najbližjim nižjim vozliščem v
časovnih korakih i in i-1. Tokovi na mejah med celicami, ki jih povzroča gibanje nabitih delcev
so:
𝑞𝑖
𝐼𝑘+1⁄2,𝑙+1 = ∆𝑤𝑘 ̅̅̅,
𝑤𝑙
∆𝑡
𝑞𝑖
𝐼𝑘+1/2,𝑙 = ∆𝑤𝑘 (1 − ̅̅̅),
𝑤𝑙
∆𝑡
(2.17)
𝑞𝑖
𝐼𝑘,𝑙+1⁄2 = ∆𝑤𝑙 (1 − ̅̅̅̅),
𝑤𝑘
∆𝑡
𝑞𝑖
𝐼𝑘+1,𝑙+1⁄2 = ∆𝑤𝑙 ̅̅̅̅.
𝑤𝑘
∆𝑡
V primeru prehoda delca čez mejo celice, se zgornje enačbe uporabijo za obe celici, v katerih
se delec nahaja. Pri tem je utežitev odvisna od dolžine poti delca v vsaki od celic [5].

2.5 Model trkov Monte Carlo
V primeru plazme, ki vključuje nabite in nevtralne delce, obstaja več tipov trkov med delci. V
primeru interakcij med elektroni in nevtralnimi delci so to [6]:


elastično sipanje (𝑒 + 𝐴 → 𝑒 + 𝐴),
 vzbujanje (𝑒 + 𝐴 → 𝑒 + 𝐴∗ ) in
 ionizacija (𝑒 + 𝐴 → 2𝑒 + 𝐴+ ).
Tipa trkov med ioni in nevtralnimi delci pa sta [6]:


elastično sipanje (𝐴+ + 𝐴 → 𝐴+ + 𝐴) in
 zamenjava naboja (𝐴+ + 𝐴 → 𝐴 + 𝐴+ ).
Interakcije nabitih delcev z nevtralnimi atomi in molekulami v plazmi se simulirajo z modelom
trkov Monte Carlo. Model statistično opiše proces trkov s pomočjo presekov za posamezen tip
interakcije.
Vpadni delci interagirajo s tarčnimi delci. Verjetnost za trk posameznega delca se zapiše kot:
𝑃𝑖 = 1 − 𝑒𝑥𝑝[−𝑛𝑔 (𝑥)𝜎𝑡 (Ɛ𝑖 )𝑣𝑖 ∆𝑡],

(2.18)

1

kjer je Ɛ𝑖 = 2 𝑚𝑖 𝑣𝑖2 energija vpadnega delca in 𝑛𝑔 (𝑥) gostota tarčnih delcev. Skupni presek je
definiran kot vsota presekov vseh posameznih interakciji:
𝜎𝑡 (Ɛ𝑖 ) = ∑𝑗 𝜎𝑗 (Ɛ𝑖 ).

(2.19)

Posamezen delec lahko v časovnem intervalu ∆𝑡 doživi več trkov. Verjetnost za 𝑛 trkov v
časovnem intervalu je 𝑃𝑖𝑛 in s tem število trkov, ki jih ne upoštevamo, se izračuna kot:
∞

𝑟𝑖 ≈ ∑ 𝑃𝑖𝑘 =
𝑘=2
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𝑃𝑖2
.
1 − 𝑃𝑖

(2.20)

Zaradi natančnosti velja omejitev 𝜈𝑇,𝑚𝑎𝑥 ∆𝑡 ≪ 1 , kjer je 𝜈𝑇,𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥[𝑛𝑔 (𝑥)𝜎𝑡 (Ɛ𝑖 )𝑣𝑖 ]
maksimalna frekvenca trkov.
Računanje verjetnosti za trk, za vsak delec posebej, v vsakem časovnem koraku, je računsko
zamudno. Metoda se lahko poenostavi z definiranjem maksimalne frekvence trkov glede na
položaj in energijo. Maksimalna frekvenca trkov se zapiše kot:
𝜈𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥[𝑛𝑔 (𝑥)]𝑚𝑎𝑥[𝜎𝑡 (Ɛ)v].

(2.21)

Z uporabo vrednosti maksimalne frekvence se skupna verjetnost za trk delca zapiše kot:
𝑃𝑇 = 1 − 𝑒𝑥𝑝[−𝜈𝑚𝑎𝑥 ∆𝑡].

(2.22)

Verjetnost je tako neodvisna od energije in položaja delcev ter predstavlja delež nabitih
delcev, ki doživijo trk v posameznem časovnem koraku. Delci, ki doživijo trk, so izbrani
naključno. Naključno se določijo tudi tipi trkov [5].

2.6 Koda XPDP1
Koda XPDP1 simulira sistem plazme in zunanjega električnega vezja v eni dimenziji (slika 2.5).
Konfiguracija sistema je planarna, z eno prostorsko in tremi hitrostnimi dimenzijami. XPDP1 je
elektrostatska koda z zunanjim konstantnim homogenim magnetnim poljem. V tem primeru
se Maxwellove enačbe poenostavijo:
𝜌
,
𝜀0

⃑⃑ = 0,
𝛻×𝐵

⃑⃑ = 0,
𝛻∙𝐵

𝛻 × 𝐸⃑⃑ = 0.

𝛻 ∙ 𝐸⃑⃑ =

(2.23)

Slika 2.5: Enodimenzionalen model plazme z zunanjim električnim vezjem [5].

Koda uporablja metodo PIC za simulacijo ionov in elektronov, zgoraj opisano preskakovalno
metodo za integracijo gibalnih enačb in enačb polja ter model trkov Monte Carlo za simulacijo
trkov med nabitimi in nevtralnimi delci. Zunanje vezje vključuje R, L in C elemente ter možnost
simulacije enosmernega ali izmeničnega toka. Karakteristike zunanjega vezja, nabitih delcev
in elektromagnetnih polj se določijo za vsako simulacijo posebej prek vhodne datoteke. Druge
verzije kode iz iste serije so XPDC1 s cilindričnimi in XPDS1 s sferičnimi elektrodami [7].
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3 Ionski energijski analizator
Ionski energijski analizator je preprosta sonda, ki loči elektrone od pozitivnih ionov, in se
uporablja v eksperimentalnih plazemskih napravah za določanje ionskih parametrov.
Analizator je sestavljen iz dveh ali treh vzporednih prevodnih mrežic ter kolektorske plošče.

Slika 3.1: Časovni potek napetosti na diskriminatorski mrežici.

Mrežica, ki je najdlje od kolektorja, je odbojna mrežica ali separator in je na lebdečem
potencialu. V tipični plazmi postane negativno nabita (glej poglavje 3.1.1) in tako odbija
elektrone. Druga mrežica je ionski diskriminator. Potencial na tej mrežici je pozitiven in se
spreminja v določenih časovnih korakih (slika 3.1). Diskriminator selektivno prepušča pozitivno
nabite ione. Prečkajo ga lahko le ioni, ki imajo dovolj visoko energijo oz. komponento hitrosti
v smeri kolektorja. Potencial na kolektorju mora biti dovolj nizek (okoli −100 𝑉), da odbije še
visoko energijske elektrone. Zaradi narave plazme, nizkega tlaka in možnosti sekundarne
emisije na elektrodah, je potrebna previdnost pri izberi materialov za kolektor in mrežice. Na
vsako od elektrod je pritrjen vodnik, med seboj pa so ločene z neprevodnimi distančniki.
Shema tipičnega ionskega energijskega analizatorja je prikazana na sliki 3.2, gibanje nabitih
delcev znotraj analizatorja pa na sliki 3.3.

Slika 3.2: Shema postavitve elektrod ionskega energijskega analizatorja, ki se uporablja v tokamaku
MAST za merjenje ionske temperature v območju divertorja [8].
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Slika 3.3: Potenciali elektrod in gibanje nabitih delcev znotraj ionskega energijskega analizatorja.

Koda XPDP1 je bila modificirana z namenom simulacije ionskega energijskega analizatorja.
Nova verzija kode vključuje dve prevodni mrežici z nastavljivo prepustnostjo. Simulacije se
uporabljajo za ugotavljanje vpliva analizatorja na plazmo in vpliva različnih karakteristik
analizatorja ter plazme na dobljene rezultate [9].

3.1 Lebdeči potencial
V plazmo potopljena elektroda, ki ni priključena na zunanji vir napetosti (lebdeča elektroda),
postane negativno nabita.
Plazmo naj sestavljajo elektroni z maso 𝑚𝑒 in pozitivni ioni z nabojem 𝑒0 ter maso 𝑚𝑖 . Hitrosti
ionov in elektronov sta porazdeljeni po Maxwellovi porazdelitvi s temperaturama 𝑇𝑒 in 𝑇𝑖 , kjer
velja 𝑇𝑒 ≫ 𝑇𝑖 . Ko nabit delec trči ob elektrodo, se absorbira in potencial elektrode se spremeni.
Ker so elektroni lažji od ionov in imajo večjo termično hitrost, je frekvenca trkov večja in
posledica je potencialna razlika med plazmo in elektrodo. Elektroda postaja vse bolj negativna
glede na plazmo, dokler se gostoti toka elektronov in ionov ne izenačita.
Gostota ionskega toka je konstantna in se izrazi kot:
𝑗𝑖 = 𝑛0 𝑒0 𝑣𝑖 ,

(3.1)

kjer je 𝑣𝑖 hitrost ionov. Po Bohmovem pogoju za nastanek plazemskega plašča (Bohm Sheat
Criteria [10]) je hitrost ionov enaka ionski zvočni hitrosti, ki je:
𝑘𝐵 𝑇𝑒
𝑣𝑖 = √
.
𝑚𝑖

(3.2)

𝑘𝐵 𝑇𝑒
𝑗𝑖 = 𝑛0 𝑒0 √
.
𝑚𝑖

(3.3)

Gostota ionskega toka je tako:
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Izpeljava gostote toka elektronov na površini elektrode je bolj zapletena. Do elektrode pridejo
le tisti elektroni, ki imajo dovolj veliko hitrost v smeri elektrode, da premagajo negativni
potencial. Fluks teh elektronov je:
∞

𝛤𝑒 = ∫

𝑣𝑥 𝑓(𝑥)𝑑𝑣𝑥 𝑑𝑣𝑦 𝑑𝑣𝑧 ,

(3.4)

𝑣𝑚𝑖𝑛

kjer je minimalna hitrost enaka:
2𝑒𝛷𝑓
𝑣𝑚𝑖𝑛 = √
.
𝑚𝑒

(3.5)

Tako se gostota toka elektronov izrazi kot:
𝑗𝑒 = −𝑒0 𝛤𝑒 =
3

−𝑚𝑒 (𝑣𝑥2 + 𝑣𝑦2 + 𝑣𝑧2 )
𝑚𝑒 2 ∞ ∞ ∞
= −𝑒0 𝑛0 (
) ∫ ∫ ∫
𝑣𝑥 exp (
) 𝑑𝑣𝑥 𝑑𝑣𝑦 𝑑𝑣𝑧 =
2𝜋𝑘𝑇𝑒
2𝑘𝑇𝑒
−∞ −∞ 𝑣𝑚𝑖𝑛

(3.6)

1
2

1

𝑒0 𝛷𝑓
𝑚𝑒 2 ∞
−𝑚𝑒 𝑣𝑥2
𝑘𝑇𝑒
= −𝑒0 𝑛0 (
) ∫
𝑣𝑥 exp (
) 𝑑𝑣𝑥 = −𝑒0 𝑛0 (
) exp (
).
2𝜋𝑘𝑇𝑒
2𝑘𝑇𝑒
2𝜋𝑚𝑒
𝑘𝑇𝑒
𝑣𝑚𝑖𝑛
Gostoti toka elektronov in ionov sta enaki, lebdeči potencial pa se izrazi kot:
𝑗𝑒 = 𝑗𝑖 ,
1

𝑒0 𝛷𝑓
𝑘𝑇𝑒 2
𝑘𝐵 𝑇𝑒
−𝑒0 𝑛0 (
) exp (
) = 𝑛0 𝑒0 √
,
2𝜋𝑚𝑒
𝑘𝑇𝑒
𝑚𝑖

𝛷𝑓 =

(3.7)

𝑘𝑇𝑒
2𝜋𝑚𝑒
ln(√
).
𝑒
𝑚𝑖

3.2 Tokovno napetostna karakteristika
Glavni rezultat simulacij je tokovno napetostna (I-U) karakteristika analizatorja, ki prikazuje
odvisnost ionskega toka na kolektorju v odvisnosti od napetosti na diskriminatorski mrežici.
Tok na kolektorju je sorazmeren številu ionov, ki premagajo pozitivni potencial
diskriminatorske mrežice. Gostota toka teh ionov je:
∞

𝑗𝑖 (𝑈) = 𝑒0 ∫

𝑣𝑥 𝑓(𝑣𝑥 )𝑑𝑣𝑥 ,

(3.8)

𝑣𝑚𝑖𝑛

kjer je 𝑓(𝑣𝑥 ) porazdelitvena funkcija ionov, 𝑈 napetost na diskriminatorski mrežici, 𝑣𝑚𝑖𝑛 pa
minimalna hitrost prepuščenih ionov, izražena kot:
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𝑣𝑚𝑖𝑛 = √

2𝑒0 𝑈
.
𝑚𝑖

(3.9)

Tok na kolektorju je enak produktu gostote toka ionov in površine kolektorja. Namesto hitrosti
lahko za integracijsko spremenljivko uporabimo energijo ionov:
𝑒0 𝐴 ∞
𝐼(𝑈) = 𝑗𝑖 (𝑈)𝐴 =
∫ 𝑓(𝑣 )𝑑𝐸 ,
𝑚𝑖 𝑒0 𝑈 𝑥

(3.10)

1

kjer je 𝐸 = 2 𝑚𝑖 𝑣𝑥2 .
Z odvajanjem zgornje enačbe dobimo izraz za porazdelitveno funkcijo ionov:
𝑓(𝑣𝑥 ) = −

𝑚𝑖 𝑑𝐼
.
𝑒02 𝐴 𝑑𝑈

(3.11)

Če je porazdelitvena funkcija ionov Maxwellska, se enačba za tok ionov na kolektorju zapiše
kot:
𝐼(𝑈) = 𝐼𝑠 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑒0 𝑈
),
𝑘𝐵 𝑇𝑖

(3.12)

kjer je 𝐼𝑠 nasičen ionski tok in 𝑇𝑖 temperatura ionov [9].
Temperaturo ionov v enačbi 3.12 nastavimo tako, da se enačba čim bolje prilega tokovno
napetostni karakteristiki analizatorja. To ionsko temperaturo nato primerjamo s temperaturo
ionov, ki je bila nastavljena v vhodni datoteki simulacije. Razlika med vrednostma prikazuje
vpliv ionskega energijskega analizatorja na plazmo.
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4 Simulacije
Simulirani sistem sestavljajo zunanje vezje, elektrode in plazma. Na desni strani sistema je
planarni izvor nabitih delcev. Delci, ki vstopajo v sistem, imajo hitrost porazdeljeno po
Maxwellovi porazdelitvi in se gibljejo v smeri proti kolektorju, ki je na levi strani sistema. Pri
tem se pospešujejo ali zavirajo skozi sistem elektrod. V simulacijah je vklopljen refluks, kar
pomeni, da delci, ki pridejo do roba sistema na desni strani, ne izginejo, temveč se od roba
elastično odbijejo. V prvem sklopu simulacij ne upoštevam možnosti sekundarne emisije
delcev na elektrodah in trkov nabitih delcev z nevtralnimi.
Sistem je razdeljen na 137 celic. Razdalja med planarnim izvorom in odbojno mrežico je
4.0 𝑚𝑚 , razdalja med diskriminatorsko mrežico in kolektorjem je 3.0 𝑚𝑚 , razdalja med
mrežicama pa je spremenljiva. Napetost na kolektorju je – 80 𝑉 , odbojna mrežica je na
lebdečem potencialu. Napetost na diskriminatorski mrežici se spreminja v konstantnih
intervalih. Prepustnost diskriminatorske mrežice je 90 %, prepustnost odbojne mrežice pa se
spreminja. V vseh simulacijah je uporabljen plin argon. Gostoti toka ionov in elektronov na
izvoru sta 0.628 𝐴/𝑚2. Časovni korak simulacije je 4 ∙ 10−11 𝑠, razmerje med delci in super
delci pa 109 . Začetna temperatura elektronov oz. temperatura elektronov na izvoru je 1.0 𝑒𝑉.
Temperatura delcev v elektronvoltih ustreza izrazu:
𝐸=

3
𝑘 𝑇[𝐾],
2 𝐵

(4.1)

kjer je 𝑘𝐵 Boltzmannova konstanta, 𝑇[𝐾] pa temperatura delcev v Kelvinih. Ustrezna hitrost
delcev se izrazi kot:
3𝑘𝐵 𝑇[𝐾]
𝑣𝑗 = √
.
2𝑚𝑗

(4.2)

V nadaljevanju je prikazan vpliv parametrov plazme in ionskega energijskega analizatorja na
rezultate simulacij.

4.1 Razdalja med mrežicama
Eden od parametrov ionskega energijskega analizatorja je razdalja med odbojno in
diskriminatorsko mrežico. Od medmrežne razdalje oz. velikosti prostora med mrežicama je
odvisna številska gostota delcev v tem območju, ta pa neposredno vpliva na kolektivne
lastnosti plazme, predvsem na senčenje potenciala. Na sliki 4.1 so prikazane tokovno
napetostne karakteristike iz serije simulacij, pri katerih se spreminja le medmrežna razdalja.
Prepustnost odbojne mrežice je 20 %, začetna temperatura ionov je 0.1 𝑒𝑉 , medmrežna
razdalja pa je med 1.2 in 1.7 𝑚𝑚.
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Slika 4.1: Tokovno napetostne (I-U) karakteristike za različne razdalje med odbojno in
diskriminatorsko mrežico. Začetna temperatura ionov je 0.1 eV.

Temperaturo ionov določimo s pomočjo tokovno napetostne karakteristike (glej poglavje 3.2).
Enačba 3.12 ustreza zgornjemu delu karakteristik, ki so prikazane na sliki 4.1. V primerih, ko je
medmrežna razdalja 1.2 oz. 1.4 𝑚𝑚, je ta del karakteristike enak, torej bi bila v teh primerih
tudi izračunana temperatura ionov enaka. V primerih z medmrežno razdaljo 1.5 in 1.7 𝑚𝑚 pa
je zgornji del karakteristike nekoliko bolj strm. Odstopanje lahko pojasnimo s potencialom
med mrežicama.

Slika 4.2: Maksimalni potenciali v območju med mrežicama v odvisnosti od potencialov
diskriminatorske mrežice za različne razdalje med odbojno in diskriminatorsko mrežico. Začetna
temperatura ionov je 0.1 eV.

Če je razdalja med mrežicama večja od neke mejne vrednosti, maksimalni potencial v
medmrežnem prostoru ni več enak potencialu diskriminatorske mrežice. Ko je potencial
diskriminatorja pozitiven, vrednost maksimalnega potenciala v območju med mrežicama
preseže vrednost potenciala diskriminatorske mrežice (slika 4.2). Razlog temu so ioni, ki jih
diskriminator ne prepusti in se pospešujejo nazaj proti negativno nabiti odbojni mrežici. Če je
razdalja med mrežicama velika, se ti ioni v območju med mrežicama zadržujejo dlje časa,
njihova gostota naraste in s tem višajo potencial v tem območju. Razlika med potencialoma se
veča z večanjem medmrežne razdalje. Posledično se veča tudi odstopanje tokovno napetostne
karakteristike analizatorja.
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S pomočjo simulacij lahko določimo mejne vrednosti medmrežne razdalje za različne primere.
V primeru, kot je prikazan na slikah 4.1 in 4.2, je mejna vrednost 1.4 𝑚𝑚. V simulacijah
medmrežna razdalja navzdol ni omejena, v primeru eksperimentov pa lahko pride do preboja,
če mrežici preveč približamo.

4.2 Prepustnost odbojne mrežice
Prepustnost odbojne mrežice predstavlja površino ionskega energijskega analizatorja v
primerjavi s površino preseka plazemske naprave. V realnih aplikacijah pokriva analizator le
nekaj procentov preseka toka vpadnih delcev, torej bi bilo smiselno simulirati sisteme z
majhno prepustnostjo odbojne mrežice. Slika 4.3 prikazuje tokovno napetostne karakteristike
za primere, ko je prepustnost odbojne mrežice 20, 10 oz. 5 %. Začetna temperatura ionov je
v vseh primerih 0.1 𝑒𝑉, razdalja med mrežicama pa 1.4 𝑚𝑚.

Slika 4.3: I-U karakteristike za primere, ko je prepustnost odbojne mrežice 5, 10 oz. 20 % (levo) in
primerjava normiranih karakteristik (desno). Začetna temperatura ionov je 0.1 eV, razdalja med
mrežicama pa je 1.4 mm.

Iz slike 4.3 je razvidno, da se v primeru manjše prepustnosti odbojne mrežice, ustrezno
zmanjša ionski tok, ne pa tudi oblika tokovno napetostne karakteristike. Prepustnost odbojne
mrežice torej ne vpliva na rezultate in temperaturo ionov. Izkaže se, da se s spreminjanjem
prepustnosti mrežice, spremeni mejna medmrežna razdalja. Slika 4.4 prikazuje maksimalni
potencial v območju med mrežicama v odvisnosti od potenciala diskriminatorske mrežice za
različne razdalje med mrežicama. Prepustnost odbojne mrežice je 5 oz. 10 %.
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Slika 4.4: Maksimalni potenciali v območju med mrežicama v odvisnosti od potencialov
diskriminatorske mrežice za različne razdalje med mrežicama. Prepustnost odbojne mrežice je 5
(levo) oz. 10 % (desno). Začetna temperatura ionov je 0.1 eV.

Opazimo lahko, da manjša prepustnost odbojne mrežice pomeni večjo mejno medmrežno
razdaljo. Fizikalno to pomeni, da je v primeru manjše prepustnost odbojne mrežice v
povprečju manj ionov v območju med mrežicama, kar pa vpliva na velikost dodatnega
potenciala, ki je posledica teh ionov. Vrednosti mejnih medmrežnih razdalj za primer
temperature ionov 0.1 𝑒𝑉 so podane v tabeli 4.1.
Tabela 4.1: Mejne medmrežne razdalja za različne prepustnosti odbojne mrežice. Začetna
temperatura ionov je 0.1 eV.

Prepustnost [%]
Mejna razdalja [mm]

5
2.8

10
1.9

20
1.4

V vseh nadaljnjih simulacijah je prepustnost odbojne mrežice 10 %.

4.3 Temperatura ionov
V območju, kjer se maksimalni medmrežni potencial in potencial diskriminatorske mrežice
ujemata, razdalja med mrežicama ne vpliva na tokovno napetostno karakteristiko. V tem
območju lahko s pomočjo enačbe 3.12 določimo temperaturo ionov. Del tokovno napetostne
karakteristike, ki je v logaritemski skali linearen, ustreza enačbi 3.12. S prilagajanjem
parametrov v enačbi lahko določimo temperaturo ionov.
Na sliki 4.5 so prikazane tokovno napetostne karakteristike za serijo simulacij, pri katerih se
spreminja začetna temperatura ionov. V vseh primerih je prepustnost odbojne mrežice 10 %
in razdalja med mrežicama 1.4 𝑚𝑚 . Začetne temperature ionov so med 0.1 in 5.0 𝑒𝑉 . S
črtkanimi črtami so prikazani rezultati simulacij, s polno črto pa graf enačbe 3.12 z
nastavljenimi ustreznimi parametri.
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Slika 4.5: I-U karakteristike za različne začetne temperature ionov. Medmrežna razdalja je v vseh
primerih 1.4 mm, prepustnost odbojne mrežice pa je 10 %. Polne črte predstavljajo teoretično
karakteristiko.

Rezultati simulacij se precej dobro ujemajo s teoretičnim modelom, vendar le v ozkem
območju, saj postane simulacija pri višjih napetostih na diskriminatorju nestabilna (glej
poglavje 6). Primerjava med začetnimi temperaturami ionov, določenimi z vhodno datoteko,
ter temperaturami ionov določenimi s pomočjo tokovno napetostne karakteristike, je podana
v tabeli 4.2. V tabeli je podana tudi enačba 3.12 z ustreznimi parametri.
Tabela 4.2: Začetne nastavljene temperature in teoretično določene temperature ionov, relativne
razlike med temperaturama, enačbe, ki ustrezajo I-U karakteristikam ter območja napetosti
diskriminatorja, v katerem veljajo parametri enačb.

Ti0 (eV)
0.10
0.25
0.50
1.0
2.0
5.0

Ti (eV)
0.216
0.345
0.537
1.023
2.058
5.051

(Ti – Ti0) / Ti0
1.160
0.380
0.074
0.023
0.029
0.010

enačba
𝐼(𝑈) = 0.043𝐸𝑥𝑝[−4.638 ∙ 𝑈]
𝐼(𝑈) = 0.050𝐸𝑥𝑝[−2.897 ∙ 𝑈]
𝐼(𝑈) = 0.057𝐸𝑥𝑝[−1.863 ∙ 𝑈]
𝐼(𝑈) = 0.056𝐸𝑥𝑝[−0.978 ∙ 𝑈]
𝐼(𝑈) = 0.056𝐸𝑥𝑝[−0.486 ∙ 𝑈]
𝐼(𝑈) = 0.056𝐸𝑥𝑝[−0.198 ∙ 𝑈]

območje
0.00 V – 0.13 V
0.00 V – 0.31 V
0.08 V – 0.86 V
0.07 V – 1.53 V
0.10 V – 2.85 V
0.03 V – 7.73 V

Ujemanje med teoretično določeno temperaturo ionov in začetno temperaturo ionov,
nastavljeno v simulaciji, je precej dobro. Relativna napaka se manjša z višanjem temperature.
Pri temperaturah nekaj elektron voltov je napaka 1 3 %. Absolutna napaka je med 0.03 in
0.12 𝑒𝑉.
Z višanjem temperature ionov se veča tudi mejna medmrežna razdalja, saj lahko več ionov
preide skozi diskriminatorsko mrežico. Gostota ionov v medmrežnem prostoru je zato
ustrezno manjša. V tabeli 4.3 so podane ustrezne mejne medmrežne razdalje za različne
začetne temperature ionov. Prepustnost odbojne mrežice je v vseh primerih 10 %, začetne
temperature ionov pa so med 0.1 in 5.0 𝑒𝑉.
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Tabela 4.3: Mejne medmrežne razdalje za različne začetne temperature ionov.
Temperatura ionov [eV]
0.10
0.25
0.50
1.0
2.0

Razdalja [mm]

1.9

1.9

2.0

2.2

2.4

5.0
3.0

4.4 Energijska porazdelitev delcev
Različni parametri plazme in analizatorja lahko vplivajo tudi na energijsko porazdelitev nabitih
delcev v sistemu. Energija oz. hitrost, ki se delcem določi prek vhodne datoteke, predstavlja
povprečno začetno hitrost teh delcev, porazdeljena pa je po Maxwellovi porazdelitvi. Ko nabiti
delci potujejo skozi sistem z elektrodami, se jim spreminja povprečna energija, prav tako pa
tudi oblika porazdelitve energije. V nadaljevanju je predstavljen vpliv razdalje med mrežicama,
začetne hitrosti ionov ter prepustnosti odbojne mrežice na obliko energijske porazdelitve
delcev.
Energijsko porazdelitev spremljam v treh območjih:
-

območje 1 je na polovični razdalji med odbojno mrežico in planarnim izvorom,

-

območje 2 je na polovični razdalji med mrežicama in

-

območje 3 je na polovični razdalji med diskriminatorsko mrežico in kolektorjem.

Širina vsakega od območij je 0.3 𝑚𝑚. Širina mora biti končna, hkrati pa dovolj majhna, da ne
vpliva na rezultate, saj se ioni ves čas pospešujejo in preširoko območje bi popačilo obliko
porazdelitve. Vsi rezultati so normirani in tako neodvisni od števila delcev v tem območju.
Na sliki 4.6 so prikazane tipične energijske porazdelitve ionov in elektronov v vseh treh
območjih. Začetna energija elektronov je 1.0 𝑒𝑉 , ionov pa 0.1 𝑒𝑉 . Prepustnost odbojne
mrežice je 10 %, razdalja med mrežicama je 1.0 𝑚𝑚, napetost diskriminatorske mrežice pa je
−0.5 𝑉.

Slika 4.6: Energijske porazdelitve elektronov (levo) in ionov (desno) v treh območjih.

Iz slike 4.6 bi lahko sklepali, da se elektroni med območjem 1 in območjem 2 pospešijo za nekaj
elektronvoltov, vendar temu ni tako. V območju 2 je vrh porazdelitve premaknjen k višjim
energijam zato, ker le elektroni z dovolj visoko energijo preidejo odbojno mrežico. Elektronov
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je v tem območju bistveno manj, tisti ki pa so, pa imajo višje energije. V območju 3 elektronov
ni zaradi negativne napetosti kolektorja.
Ioni se že do območja 1 nekoliko pospešijo, saj jih privlači negativno nabita odbojna mrežica.
V tem primeru je negativno nabita tudi diskriminatorska mrežica, tako da se ioni pospešujejo
skozi ves sistem. Do območja 3 se ioni pospešijo do energij okoli 40 𝑒𝑉. Oblika energijske
porazdelitve je na začetku sistema ostra, nato pa se širi. V območju 2 je širina porazdelitve
približno 5 𝑒𝑉, v območju 3 pa že 10 𝑒𝑉.
Številske gostote super delcev v posameznem delu sistema so podane v tabeli 4.4. Sistem
razdelim na območja A, B in C, ki so definirana nekoliko drugače kot območja v primeru
energijske porazdelitve delcev. Številska gostota super delcev v posameznem območju je
število nabitih računalniških super delcev v tem območju, deljeno z dolžino območja. Območja
A, B in C so med seboj ločena z elektrodami:
-

območje A je med izvorom nabitih delcev in odbojno mrežico,

-

območje B je med odbojno in diskriminatorsko mrežico in

-

območje C je med diskriminatorsko mrežico in kolektorjem.

Tabela 4.4: Številske gostote super delcev (elektronov oz. ionov) v različnih delih sistema.

izvor-odbojna
mrežica (A)

med mrežicama (B)

diskriminatorska
mrežica-kolektor (C)

Št. elektronov [/mm]

1161.2

0.6

0.1

Št. ionov [/mm]

1246.4

82.3

42.2

V območju A sta gostoti ionov in elektronov približno enaki. Gostota elektronov se v območju
B zmanjša na manj kot en elektron na milimeter, v območju C pa elektronov skoraj da ni več.
Tudi gostota ionov se v območju B precej zmanjša, kar je posledica nizke prepustnosti odbojne
mrežice. Razmerje med številom ionov v območju A in območju B je 0.07. V območju C je
gostota ionov še za polovico manjša.
V nadaljevanju so prikazane le energijske porazdelitve ionov, saj se oblika energijske
porazdelitve elektronov spreminjajo zelo malo, v območju 3 pa elektronov sploh ni in tako ne
vplivajo na meritve z ionskim energijskim analizatorjem.

4.4.1 Razdalja med mrežicama
V primeru tokovno napetostne karakteristike se je razdalja med mrežicama izkazala za
pomemben parameter, zato me zanima, kako ta razdalja vpliva na energijsko porazdelitev
ionov. Začetna energija ionov je 0.1 𝑒𝑉 , napetost na diskriminatorski mrežici je −0.5 𝑉 ,
prepustnost odbojne mrežice pa je 10 %. Razdalje med mrežicama so 1.0, 1.5 in 2.0 𝑚𝑚.
Oblika energijske porazdelitve v območju 1 je neodvisna od razdalje med mrežicama (slika 4.7).
Pri večjih razdaljah je vrh porazdelitve nekoliko premaknjen k višjim energijam, za nekaj
desetink elektronvolta na milimeter razdalje. V območju 2 pomeni večja razdalja med
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mrežicama ostrejšo porazdelitev in vrh nekoliko premaknjen k nižjim energijam. Ker je ta
premik majhen (velikostnega reda 0.5 eV/mm) se v območju 3 ta razlika skoraj ne pozna več,
saj so tu energije precej višje. V tabeli 4.5 je podano število ionov v posameznih področjih
sistema.

Slika 4.7: Energijske porazdelitve ionov za različne medmrežne razdalje v vseh območjih.

V območju C je v vseh primerih enako število ionov, kar pomeni, da bo tok na kolektorju v vseh
primerih enak. Razmerje med številom ionov v območju A in številom ionov v območju B se
manjša z večanjem medmrežne razdalje, kar je povezano s spreminjanjem razmerja dimenzij
posameznih območij.
Tabela 4.5: Številske gostote super delcev (ionov) v različnih delih sistema za različne medmrežne
razdalje.

Število ionov [/mm]
Medmrežna razdalja

izvor-odbojna
mrežica (A)

med mrežicama (B)

diskriminatorska
mrežica-kolektor (C)

1.0 mm
1.5 mm
2.0 mm

1246.4
1197.7
1188.6

82.3
86.2
95.6

42.2
46.3
44.7
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4.4.2 Prepustnost odbojne mrežice
V simulacijah prepustnost odbojne mrežice predstavlja velikost analizatorja v primerjavi s
plazemsko napravo. Analizator mora biti čim manjši, da čim manj zmoti plazmo v sistemu. V
tej seriji simulacij je začetna energija ionov 0.5 𝑒𝑉 , napetost na diskriminatorski mrežici
je −0.5 𝑉, razdalja med mrežicama pa je 1.0 𝑚𝑚. Prepustnost odbojne mrežice je med 1 in
30 % . Na sliki 4.8 je prikazan vpliv prepustnosti odbojne mrežice na obliko energijske
porazdelitve ionov.

Slika 4.8: Energijske porazdelitve ionov za različne prepustnosti odbojne mrežice v vseh območjih.

Oblika energijske porazdelitve ionov je, v vseh območjih, neodvisna od prepustnosti odbojne
mrežice. V območju 1 večja prepustnost mrežice pomeni premik vrha porazdelitve k nekoliko
višjim energijam. Vrh porazdelitve se premakne za približno 0.5 𝑒𝑉 na vsakih dodatnih 10 %
prepustnosti. V območju 2 so energije enake v vseh primerih, v območju 3 pa večja prepustnost
pomeni nekoliko nižje energije, kar je posledica številske gostote ionov v posameznih delih
sistema. S simulacijami tako ne moremo pokazati, zakaj je izbira manjšega ionskega
energijskega analizatorja primernejša za meritve v plazemskih napravah. V tabeli 4.6 je
prikazano število ionov v posameznih delih sistema.
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Tabela 4.6: Številske gostote super delcev (ionov) v različnih delih sistema za različne prepustnosti
odbojne mrežice.

Število ionov [/mm]
Prepustnost
1%
5%
10 %
20 %
30 %

izvor-odbojna
mrežica (A)

med mrežicama (B)

diskriminatorska
mrežica-kolektor (C)

1368.6
1255.3
1156.6
1052.4
998.2

7.4
40.2
80.3
159.4
237.1

3.7
20.3
40.5
81.8
122.8

Razmerje številskih gostot ionov med območjema B in C je v vseh primerih približno 0.5.
Razmerje gostot med območji A in B pa se sorazmerno zmanjšuje z manjšanjem prepustnosti,
kot je tudi pričakovano.

4.4.3 Začetna energija ionov
V tem primeru opazujemo vpliv začetne energije ionov na energijsko porazdelitve. Potencial
na diskriminatorski mrežici je − 0.5 𝑉 , razdalja med mrežicama je 1.5 𝑚𝑚 , prepustnost
odbojne mrežice pa je 10 %. Začetne energije ionov so med 0.1 in 2.0 𝑒𝑉. Ko spreminjam
energijo oz. hitrost ionov, ki vstopajo v sistem, hkrati sorazmerno spreminjam tudi gostoto
toka delcev na izvoru, da se število delcev v volumnu ne bi spreminjalo.

Slika 4.9: Energijske porazdelitve ionov za različne začetne temperature ionov v vseh območjih.
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Z višanjem začetne energije ionov se spreminja predvsem oblika energijske porazdelitve, na
povprečno energijo v posameznih območjih pa začetna energija ionov skoraj nima vpliva. V
vseh območjih nižje začetne energije pomenijo ostrejši vrh porazdelitve. Pri začetni energiji
2.0 𝑒𝑉 se v območju 1 vrha zaradi oblike porazdelitve ne da določiti. V območju 3 so za nižje
začetne energije ionov porazdelitve enakomerne, za višje začetne energije pa ima porazdelitev
vrh in tudi tu je širina porazdelitve širša. V tabeli 4.7 so prikazane številske gostote ionov v
posameznih področjih sistema.
Tabela 4.7: Številske gostote super delcev (ionov) v različnih delih sistema za različne začetne
temperature ionov.

Število ionov [/mm]
Temperatura ionov
0.1 eV
0.25 eV
0.5 eV
1.0 eV
2.0 eV

izvor-odbojna
mrežica (A)

med mrežicama (B)

diskriminatorska
mrežica-kolektor (C)

1197.7
1960.0
1949.6
3712.8
4752.7

86.2
137.8
135.1
270.6
383.3

46.3
70.2
68.7
128.4
174.7

Predpostavka je bila, da je ob povečanju hitrost ionov potrebno sorazmerno povečati tudi
gostoto toka delcev, da se ohranja število delcev v sistemu. Ker imajo ioni v območju 3 za
velikostni red višje energije, začetna energija ne vpliva bistveno na število delcev v posameznih
območjih. Tako se, v primeru povečanja gostote toka, precej poveča število delcev v sistemu.
Rezultati bodo ustreznejši, če gostote toka ostane konstantna pri vseh začetnih temperaturah
ionov.

4.4.4 Napetost na diskriminatorski mrežici
V vseh zgornjih primerih je bila napetost na diskriminatorski mrežici – 0.5 𝑉 . Ker se pri
meritvah z analizatorjem napetost spreminja in je večino časa pozitivna, je smiselno preveriti,
če lahko tudi to vpliva na energijsko porazdelitev ionov. V tej seriji simulacij je začetna energija
ionov 0.1 𝑒𝑉, razdalja med mrežicama je 1.5 𝑚𝑚, prepustnost odbojne mrežice pa je 10 %.
Potencial na diskriminatorski mrežici je med −0.5 in 0.25 𝑉.
V območju 1 sta porazdelitvi v primeru negativnih potencialov enaki (slika 4.10). Pri potencialu
0 𝑉 ima vrh porazdelitve približno 0.1 𝑒𝑉 nižjo energijo. V primeru pozitivnega potencial se
spremeni tudi oblika porazdelitve, ki je nekoliko širša. V območju 2 je razlika v povprečni
energiji ionov, saj diskriminatorska mrežica s pozitivnim potencialom zavira ione. V območju 3
je oblika porazdelitve neodvisna od potenciala na diskriminatorski mrežice. Tabela 4.8 podaja
številske gostote ionov v posameznih področjih sistema.
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Slika 4.10: Energijske porazdelitve ionov za različne napetosti na diskriminatorju v vseh območjih.

Razmerje številskih gostot delcev v območjih B in C se z višanjem potenciala manjša. Tako je
pri negativnem potencialu to razmerje nekaj več kot 0.5, pri potencialu 0.25 𝑉 pa samo še 0.2.
Posledično se veča razmerje med gostotami delcev v območjih A in B, saj ioni, ki nimajo dovolj
energije, ne morejo prečkati diskriminatorske mrežice in tako ostajajo v območju B, kjer
njihovo število narašča hitreje, kot število ionov v območju A.
Tabela 4.8: Številske gostote super delcev (ionov) v različnih delih sistema za različne napetosti
diskriminatorja.

Število ionov [/mm]
Napetost
diskriminatorja

izvor-odbojna
mrežica (A)

med mrežicama (B)

diskriminatorska
mrežica-kolektor (C)

-0.5 V
-0.25 V
0V
0.25 eV

1197.7
1211.3
1269.1
1393.9

86.2
87.4
115.3
181.3

46.3
50.0
54.1
36.4
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5 Sekundarna emisija elektronov
Na meritve temperature ionov z ionskim energijskim analizatorjem lahko vplivajo tudi
sekundarni delci, ki jih delci v sistemu izbijajo iz elektrod. V kodi XPDP1 imamo možnost izbire
vrste delcev, ki povzročijo sekundarno emisijo, in možnost izbire vrste emitiranih delcev.
Raziskav na temo sekundarne emisije elektronov povzročene z ioni je malo, še posebej ko je
govora o počasnih ionih. Na spodnjih slikah so predstavljeni rezultati dveh teoretičnih raziskav
s področja sekundarne emisije elektronov povzročene z atomi in ioni argona. Prikazan je
koeficient sekundarne emisije elektronov v odvisnosti od energije vpadnih delcev. Koeficient
sekundarne emisije elektronov pove, koliko elektronov v povprečju izbije en absorbiran delec.
Obe študiji uporabljata isti model, na podlagi katerega lahko sklepamo, da je za ione Ar+
koeficient sekundarne emisije elektronov okoli 0.005 v primeru ionov z energijo 1 𝑒𝑉 ter okoli
0.03 v primeru ionov z energijo 10 𝑒𝑉. Ta model predvideva enako obnašanje za vse tipe
kovin, razlike so le glede čistosti materialov.

Slika 5.1: Koeficient sekundarne emisije elektronov v odvisnosti od energije vpadnih atomov oz.
ionov Ar [11], [12].

Raziskave sekundarne emisije povzročene z elektroni so bolj obsežne in temeljijo tako na
teoretičnih modelih, kot tudi na eksperimentalnih podatkih.
Teorija pravi, da je število nastalih sekundarnih elektronov na enoto dolžine v smeri gibanja
primarnega elektrona proporcionalno izgubi energije na enoto dolžine:
𝑁(𝑥)𝑑𝑥 = −

𝑑𝐸
,
𝐵

(5.1)

kjer je 𝐵 povprečna ekscitacijska energija (energija potrebna za generiranje sekundarnega
delca). Izguba energije na enoto dolžine se izračuna z modificirano Bethejevo formulo [13]:
−

𝑑𝐸
𝜌𝑍
1.166𝐸
= 78500
ln (
) [𝑘𝑒𝑉𝑐𝑚−1 ],
𝑑𝑥
𝐴𝐸
𝐽𝑝
𝐽𝑝 =

𝐽
𝐽
1 + 0.822 𝐸
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,

(5.2)

kjer je 𝐴 masno število materiala, 𝜌 je gostota materiala in 𝐽 [𝑘𝑒𝑉] je povprečna ionizacijska
energija materiala, ki ji po Blochovi teoriji ustreza približek 𝐽 = 𝑍 ∙ 0.1 𝑘𝑒𝑉, pri čemer je 𝑍
vrstno število materiala.
Teoretični model lahko primerjamo z rezultati eksperimentov. V območju nizkih energij je
eksperimentov malo in rezultati se med seboj precej razlikujejo. Tipične kovine, ki se
uporabljajo za mrežice ionskega energijskega analizatorja, so aluminij, baker in nerjavno jeklo.
Slika 5.2 prikazuje primerjavo med rezultati treh različnih eksperimentov z bakrom [14] in
teoretičnim modelom. Parametri v enačbi 5.1 so izbrani tako, da se čimbolj prilegajo
vrednostim eksperimentov, saj ne poznamo povprečne ekscitacijske energije ter dimenzij
vzorcev uporabljenih v eksperimentih.

Slika 5.2: Primerjava teoretičnega modela z rezultati različnih eksperimentov za primer sekundarne
emisije elektronov na elektrodi iz bakra.

Teoretični model se po obliki dobro prilega enemu od eksperimentov, vendar le v območju
visokih energij. Če upoštevamo teoretični model, koeficient sekundarne emisije pri nizkih
energijah strmo pada in je enak nič pri približno 8 𝑒𝑉. Eksperimentalni podatki pa kažejo na
to, da je v območju energij do 10 𝑒𝑉 koeficient sekundarne emisije elektronov med 0.1 in 0.2.
Koeficient sekundarne emisije elektronov povzročene z ioni je za en velikostni red manjši od
koeficienta sekundarne emisije elektronov povzročene z elektroni, zato v prvem sklopu
simulacij sekundarno emisijo z ioni zanemarim. V drugem sklopu simulacij nato upoštevam,
da se problem sekundarnih elektronov pojavi predvsem v področju pozitivno nabite
diskriminatorske mrežice in na kolektorju. V teh območjih je elektronov precej manj kot ionov
in posledično bo, kljub manjšemu koeficientu, večina sekundarnih elektronov nastala kot
posledica trkov ionov z elektrodami. Elektroni povzročijo sekundarno emisijo predvsem na
odbojni mrežici, ioni pa na obeh mrežicah ter na kolektorju. Gibanje izbitih elektronov
prikazuje slika 5.3.
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Slika 5.3: Shema gibanja nabitih delcev med mrežicami analizatorja. Prikazana je smer gibanja
sekundarnih elektronov, izbitih iz odbojne mrežice, diskriminatorja ter kolektorja (svetlo modro).

5.1 Sekundarna emisija - elektroni
V simulaciji predpostavimo konstantno vrednost koeficienta sekundarne emisije, čeprav je ta
odvisen od materiala in energije vpadnih elektronov. Začetna energija elektronov je 1 𝑒𝑉,
pospešijo pa se do približno 10 𝑒𝑉. Če upoštevamo rezultate eksperimenta, prikazanega na
sliki 5.2, je koeficient sekundarne emisije približno 0.2. Vplivi sekundarnih delcev na tokovno
napetostno karakteristiko so v nadaljevanju prikazani z rezultati simulacij z različnimi
koeficienti sekundarne emisije elektronov.
Obstaja več modelov porazdelitve sekundarnih elektronov po energiji, vsem pa je skupno, da
imajo sekundarni elektroni nizke energije. Če predpostavim, da je energija izbitih elektronov
nič, ti ostanejo ujeti v potencialu diskriminatorske mrežice in ustvari se plast elektronov, ki
močno vpliva na ione in s tem na rezultat simulacije. Tako je bolj smiselna rešitev nizka energija
sekundarnih elektronov. V simulacijah je energija izbitih delcev 0.025 𝑒𝑉.

Slika 5.4: Primerjava števila elektronov v sistemu v primeru, ko je energija izbitih elektronov enaka
nič in ko je energija izbitih elektronov 0.025 eV. Napetost na diskriminatorju je -1 V, začetna
temperatura ionov pa 0.1 eV. Navpične črte označujejo položaj mrežic.

Izbiti elektroni imajo običajno prenizko energijo, da bi izbijali nove elektrone. Ker je
nastavljena konstantna vrednost koeficienta sekundarne emisije, je potrebno določiti še
mejno energijo, pod katero ne pride do izbitja sekundarnega delca. Da sekundarni elektroni
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zagotovo ne bi izbijali novih elektronov, je mejna energija v simulacijah enaka 0.05 𝑒𝑉, kar
ustreza dvakratniku začetne energije izbitih elektronov.
V vseh simulacijah je začetna temperatura elektronov 1.0 𝑒𝑉, začetna temperatura ionov pa
0.1 oz. 1.0 𝑒𝑉. Razdalja med mrežicama je 1.4 𝑚𝑚. Prepustnost odbojne mrežice je 0.1 in
diskriminatorske 0.9. Napetost na kolektorju je -80 V. Koeficient sekundarne emisije je med
0.0 in 1.0 ter je enak za sekundarno emisijo na mrežicah in na kolektorju. Sekundarno emisijo
povzročijo elektroni, izbiti delci pa so prav tako elektroni.

Slika 5.5: I-U karakteristike z različnimi koeficienti sekundarne emisije (seec – secondary electron
emission coefficient) za primer, ko sekundarno emisijo elektronov povzročijo elektroni. Začetna
temperatura ionov je 0.1 eV (levo) in 1.0 eV (desno).

Zgornja slika potrjuje vpliv sekundarne emisije elektronov na meritve z ionskim energijskim
analizatorjem. Naklon zgornjega dela krivulje se ne spreminja, se pa ta del krajša z višanjem
koeficienta sekundarne emisije. Sekundarna emisija tako vpliva na stabilnost kode (glej
poglavje 6), ne pa tudi na rezultate. Temperatura ionov, ki jo izračunamo iz tokovno
napetostne karakteristike, se torej ne spremeni. Z višanjem koeficienta sekundarne emisije
elektronov se tudi niža napetost, pri kateri signal iz kolektorja pade na nič.

Slika 5.6: Maksimalni medmrežni potenciali v odvisnosti od potencialov diskriminatorske mrežice za
različne medmrežne razdalje. Začetna temperatura ionov je 0.1 eV (levo) in 1.0 eV (desno). Rezultat
sekundarne emisije elektronov je povečanje mejne medmrežne razdalje.

Sekundarna emisija elektronov vpliva na mejno razdaljo med odbojno in diskriminatorsko
mrežico. Z večanjem koeficienta sekundarne emisije elektronov se veča mejna medmrežna
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razdalja. Tako se pri energiji ionov 0.1 𝑒𝑉 mejna razdalja poveča iz 1.8 na 2.2 𝑚𝑚 v primeru,
ko je koeficient sekundarne emisije enak 1.0. Pri energiji 1.0 𝑒𝑉 se razdalja poveča iz 2.2 na
2.8 𝑚𝑚.

5.2 Sekundarna emisija - ioni
Sekundarne elektrone lahko izbijajo tudi ioni. V tem sklopu se spreminja koeficient
sekundarne emisije elektronov, ki jo povzročijo ioni. Koeficient sekundarne emisije elektronov,
ki jo povzročijo elektroni pa je enak 0.0. V prvem primeru ioni izbijajo elektrone iz mrežic, v
drugem primeru pa iz kolektorja.

Slika 5.7: I-U karakteristike z različnimi koeficienti sekundarne emisije elektronov povzročene z ioni
na mrežicah. Začetna temperatura ionov je 0.1 eV (levo) in 1.0 eV (desno).

V primeru sekundarne emisije elektronov povzročene z ioni na mrežicah je rezultat podoben,
kot pri sekundarni emisiji z elektroni. Iz prikaza gibanja sekundarnih elektronov (slika 5.3) je
razvidno, da je pomembno kje nastanejo sekundarni elektroni, ne pa tudi katera vrsta delcev
jih izbije. V področju diskriminatorske mrežice je precej več ionov kot elektronov in posledično
več sekundarnih elektronov v primeru enakega koeficienta sekundarne emisije, vendar tudi v
tem primeru to ne vpliva na naklon tokovno napetostne karakteristike in s tem na izračunano
temperaturo ionov.

Slika 5.8: I-U karakteristike z različnimi koeficienti sekundarne emisije elektronov povzročene z ioni
na kolektorju. Začetna temperatura ionov je 0.1 eV (levo) in 1.0 eV (desno).
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Sekundarna emisija elektronov na kolektorju precej vpliva na meritve ionske temperature.
Gostota toka na kolektorju je v tem primeru vsota vpadnih ionov in izbitih elektronov, ki se
gibljejo stran od kolektorja. Izbiti elektroni pomenijo dodaten pozitiven tok. Premik tokovno
napetostne karakteristike je sorazmeren koeficientu sekundarne emisije elektronov.
V področju kolektorja imajo ioni energije reda 100 𝑒𝑉 , kar pomeni da je tu koeficient
sekundarne emisije elektronov precej večji, kot v območju mrežic. Glede na rezultate
predstavljene na sliki 5.1, predpostavim, da je koeficient sekundarne emisije na kolektorju 0.1,
v območju mrežic pa 0.005.

Slika 5.9: I-U karakteristike za različne koeficiente sekundarne emisije z ioni na kolektorju, kjer je
začetna temperatura ionov 0.1 eV (levo) oziroma 1.0 eV (desno). Polne črte predstavljajo teoretično
karakteristiko.

Slika 5.9 in tabela 5.1 predstavljata primerjavo med izračunano ionsko temperaturo v
primerih, ko je koeficient sekundarne emisije 0.0, 0.1 in 0.8 . Na prvi pogled se tokovno
napetostne karakteristike za različne koeficiente sekundarne emisije razlikujejo, vendar so
izračunane ionske temperature precej podobne. Pri temperaturi ionov 0.1 𝑒𝑉 so razlike med
izračunanimi temperaturami nekoliko večje, kar pa je najverjetneje posledica statističnih
napak in ne sekundarne emisije elektronov.
Tabela 5.1: Primerjava med temperaturami ionov, določenimi iz I-U karakteristik, za primer različnih
koeficientov sekundarne emisije elektronov z ioni na kolektorju.

Temperatura ionov
0.1 eV
1.0 eV

Izračunana temperatura ionov [eV]
seec = 0

seec = 0.1

seec = 0.8

0.216
1.023

0.222
1.072

0.270
1.012
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5.3 Sekundarna emisija - hitri elektroni
V plazmi se lahko pojavijo tudi elektroni, ki niso doživeli trka z atomi argona in nemoteno
pridejo do kolektorja. Ti elektroni imajo precej višje energije, reda 100 𝑒𝑉, in tako precej večji
koeficient sekundarne emisije. V simulacijo tako dodamo tretjo vrsto delcev, torej hitre
elektrone, z energijo 100 𝑒𝑉 . Elektroni nemoteno preidejo odbojno mrežico in potencial
kolektorja. Gostota toka hitrih elektronov je 0.17 𝐴/𝑚2 , gostota toka počasnih elektronov pa
0.63 𝐴/𝑚2 .

Slika 5.10: Shema gibanja nabitih delcev med mrežicami analizatorja. Hitri elektroni pridejo do
kolektorja, kjer izbijajo sekundarne delce.

V tem primeru se spreminja koeficient sekundarne emisije elektronov na kolektorju,
povzročene s hitrimi elektroni, vsi ostali koeficienti sekundarne emisije so enaki 0.0 .
Sekundarni elektroni se zaradi negativnega potenciala gibajo stran od kolektorja in s tem
povzročijo pozitivni tok na kolektorju.
Tok na kolektorju je sedaj vsota pozitivnega toka vpadnih ionov, negativnega toka hitrih
elektronov ter pozitivnega toka sekundarnih elektronov. Če bi bil koeficient sekundarne
emisije enak 1.0, bi se vpliva hitrih in sekundarnih elektronov ravno izničila. Oblika tokovno
napetostne karakteristike ni odvisna od koeficienta sekundarne emisije elektronov.

Slika 5.11: I-U karakteristike z različnimi koeficienti sekundarne emisije elektronov povzročene s
hitrimi elektroni na kolektorju. Začetna temperatura ionov je 0.1 eV (levo) in 1.0 eV (desno).
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Sekundarno emisijo elektronov na kolektorju razložita tudi Böhm in Perrin v članku [15]. V
eksperimentu uporabita ionski energijski analizator s tremi mrežicami. Z meritvami koeficienta
sekundarne emisije elektronov na kolektorjih iz različnih materialov pokažeta, da je
sekundarna emisija na kolektorju kombinacija vpada ionov ter nevtralnih delcev (hitri
nevtralni delci, meta stabilni delci in gama žarki). Skupni koeficient sekundarne emisije je med
0.1 in 0.4, odvisno od materiala kolektorja ter karakteristik plazme. Vpliv sekundarne emisije
elektronov povzročene z nevtralnimi delci je enak kot v primeru hitrih nevtronov, le da se
tokovno napetostna karakteristika ne premakne navzdol zaradi negativnega toka, ki ga
povzročijo elektroni.
Še ena možnost bi bila, da bi elektroni z zadosti veliko energijo iz kolektorja izbijali ione. V tem
primeru sekundarna emisija ionov sploh ne vpliva na karakteristiko, saj se vsi ioni, ki izstopijo
iz kolektorja tudi vrnejo zaradi negativnega potenciala (slika 5.9).

Slika 5.12: I-U karakteristike z različnimi koeficienti sekundarne emisije ionov povzročene s hitrimi
elektroni na kolektorju. Začetna temperatura ionov je 0. 1 eV.

5.4 Analizator s tremi mrežicami
Böhm in Perrin [15] uporabita analizator s tremi mrežicami kot rešitev problema s sekundarno
emisijo elektronov na kolektorju. Prvi dve mrežici sta enaki kot v prejšnjem primeru, torej
odbojna in diskriminatorska mrežica. Tretja mrežica je na negativnem potencialu in sicer na
nižjem kot kolektor, da odbije sekundarne elektrone nazaj proti kolektorju.
V kodo je bila dodana tretja mrežica na konstantnem potencialu −80 𝑉. Potencial kolektorja
je sedaj −40 𝑉. Razdalja med dvema mrežicama je 1.4 𝑚𝑚. Prepustnost tretje mrežice je 0.9.
Ostale karakteristike sistema so enake kot v prejšnjih primerih.
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Slika 5.13: Shema potenciala v primeru analizatorja s tremi mrežicami.

Slika 5.14: Shema gibanja nabitih delcev v primeru analizatorja s tremi mrežicami. Sekundarni
elektroni, ki jih hitri elektroni izbijejo iz kolektorja, se v tem primeru vrnejo nazaj do kolektorja.

Slika 5.15 kaže primerjavo med tokovno napetostno karakteristiko analizatorja s tremi
mrežicami in analizatorja z dvema mrežicama. V obeh primerih je koeficient sekundarne
emisije elektronov 0.0, prav tako ni hitrih elektronov. Oblika karakteristike je enaka. Vrednosti
gostote toka so manjše v primeru analizatorja s tremi mrežicami, saj je prepustnost dodatne
mrežice 0.9. Rezultat kaže na to, da število mrežic ne vpliva na temperaturo ionov v primeru,
ko ni sekundarne emisije.

Slika 5.15: Primerjava I-U karakteristik za primer analizatorja z dvema in s tremi mrežicami. Začetna
temperatura ionov je 0.1 eV.
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V primeru simulacij analizatorja s tremi mrežicami in s potenciali mrežic nastavljenimi, kot
prikazuje slika 5.13, je tokovno napetostna karakteristika res neodvisna od koeficienta
sekundarne emisije elektronov. Spodnje slike prikazujejo primere sekundarne emisije
elektronov na kolektorju, povzročene z ioni oz. s hitrimi nevtroni. Koeficient sekundarne
emisije se spreminja, karakteristika pa ostaja enaka.

Slika 5.16: I-U karakteristike z različnimi koeficienti sekundarne emisije elektronov povzročene z ioni
na kolektorju. Začetna temperatura ionov je 0.1 eV (levo) in 1.0 eV (desno).

Slika 5.17: I-U karakteristike z različnimi koeficienti sekundarne emisije elektronov povzročene s
hitrimi elektroni na kolektorju. Začetna temperatura ionov je 0.1 eV (levo) in 1.0 eV (desno).
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6 Izboljšave kode in modela
Kljub zadovoljivim rezultatom ima koda nekaj pomanjkljivosti. V poglavju 6.1 je prikazan
problem stabilnosti kode, saj se izkaže, da simulacija postane nestabilna pri višjih napetostih
diskriminatorske mrežice. Ponujena je tudi možna rešitev problema.
V kodi zanemarimo kar nekaj pojavov, ki so značilni za plazmo in jih opazimo v eksperimentih.
V poglavju 6.2 so izpostavljene nekatere pomanjkljivosti modela in možnosti izboljšav.

6.1 Stabilnost kode
Tokovno napetostne karakteristike, dobljene s pomočjo simulacij, ter teoretične karakteristike
se ujemajo le v nekem območju napetosti diskriminatorja, nato pa se naklon karakteristike
spremeni. Tokovno napetostno karakteristiko dobimo tako, da beležimo tok na kolektorju v
odvisnosti od napetosti na diskriminatorju. Napetost je na začetku nekoliko negativna, nato
pa se viša, vse do maksimalne napetosti diskriminatorja, ki jo predhodno nastavimo. Ko je ta
maksimalna napetost dosežena, se začne spet manjšati do začetne vrednosti. V primeru
stabilne simulacije se bosta karakteristiki ujemali. Če se pojavi histereza, to kaže na
nestabilnost. Na sliki 6.1 sta prikazana primera karakteristik, kjer napetost na diskriminatorski
mrežici najprej raste, nato pa pada proti začetni vrednosti.

Slika 6.1: I-U karakteristike za primer naraščajoče in padajoče napetosti diskriminatorja. Napetost
začne padati pri 1.5 (levo) oz. 0.15 eV (desno).

Na zgornjih slikah vidimo, da se histereza res pojavi v območju, kjer se spremeni naklon
tokovno napetostne karakteristike. To kaže na nestabilnost simulacije v tem območju. Če se
napetost na diskriminatorju začne manjšati v območju zgornjega dela karakteristike, se
histereza ne pojavi, zato sklepam, da je v tem delu simulacija stabilna. Razlog za spremembo
naklona tokovno napetostne karakteristike je oblika potenciala v sistemu. Na sliki 6.2 sta
prikazana potenciala za primer stabilne in nestabilne simulacije.

47

Slika 6.2: Potenciala v sistemu za primer stabilne (levo) in nestabilne simulacije (desno).

Pri neki napetosti diskriminatorja se potencial ob desni steni sistema, ki je planarni izvor
nabitih delcev, spremeni. Ta del sistema predstavlja plazmo v katero je potopljen analizator.
Potencial na tem mestu bi moral vseskozi biti nič, saj je plazma nevtralna. Ob steni je potencial
zares nič, tik pred steno pa potencial naraste za nekaj voltov. Hkrati močno pade napetost na
odbojni mrežici. Posledično ioni, ki nimajo zadostne energije, ostanejo ujeti v ozkem delu ob
steni. Ioni, ki imajo dovolj energije, prečkajo potencial in se, zaradi pozitivnega potenciala ob
steni in precej nizkega potenciala na odbojni mrežici, še dodatno pospešijo proti kolektorju.
Ob tem se spremeni naklon tokovno napetostne karakteristike, saj imajo ioni višje energije.
Ko se napetost na diskriminatorski mrežici zviša, se zviša tudi potencial ob desni steni. S tem
se v to območje ujame še več ionov. Ker je v simulacijah vklopljen refluks, se ioni, ki jih
pozitiven potencial odbije nazaj proti steni, vrnejo v sistem. Tako začne število ionov v sistemu
močno naraščati (slika 6.3). Ko je potencial ob steni dovolj visok, da ga ioni ne morejo več
prečkati, tok na kolektorju strmo pade. Nabiti delci ostanejo ujeti ob desni steni, njihovo
število pa še vedno narašča.

Slika 6.3: Število super delcev (ionov) v sistemu v odvisnosti od časa simulacije.
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Fizikalnega razloga za ta pojav ni. Napetost diskriminatorja, pri kateri nastane pozitiven
potencial ob desni steni, je odvisna od numeričnih parametrov simulacije. S spreminjanjem
različnih parametrov skušam ugotoviti, kaj povzroči nestabilnost kode. V primeru simulacij s
hitrimi elektroni (poglavje 5.3) se nestabilnost ne pojavi, zato poskusim razlog najti s
spreminjanjem parametrov elektronov. Izkaže se, da je simulacija stabilna v primeru, ko je
gostota toka elektronov večja od gostote toka ionov. Na sliki 6.4 so prikazane tokovno
napetostne karakteristike za različna razmerja gostot tokov. Gostota toka ionov je v vseh
primerih 0.628 𝐴/𝑚2 , gostote toka elektronov pa so med 0.628 in 0.691 𝐴/𝑚2.

Slika 6.4: I-U karakteristike za primer različnih gostot toka elektronov. Gostota toka ionov je v vseh
primerih 0.628 A/m2.

Na zgornji sliki lahko vidimo, da gostota toka elektronov res vpliva na tokovno napetostno
karakteristiko oz. na stabilnost kode. V primeru, ko sta gostoti toka elektronov in ionov enaki,
opazimo prej omenjeno spremembo naklona karakteristike pri napetosti diskriminatorja
približno 0.2 𝑒𝑉. Ko je razmerje med gostotama tokov 1.01, se nestabilnost še vedno pojavi,
le da pri nekoliko višji napetosti diskriminatorske mrežice. Pri razmerjih 1.05 in 1.10 se
nestabilnost ne pojavi več in karakteristiki se povsem ujemata. V teh primerih ni histereze,
potencial ob desni steni pa se tudi ne spreminja z višanjem napetosti na diskriminatorju. Iz
tega sklepam, da je razmerje med gostotama tokov, potrebno za stabilnost kode, 1.05.
S stabilno kodo sedaj ponovim simulacije za različne temperature ionov. Razdalja med
mrežicama je v vseh primerih 1.4 𝑚𝑚, začetna temperatura ionov pa je med 0.1 in 5.0 𝑒𝑉.
Gostota toka ionov je 0.628 𝐴/𝑚2 , gostota toka elektronov pa je 0.660 𝐴/𝑚2 . Slika 6.1
prikazuje tokovno napetostne karakteristike, dobljene s stabilnimi simulacijami. Polne črte
predstavljajo teoretično karakteristiko, torej graf enačbe 3.12 s parametri določenimi v
poglavju 4.3.
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Slika 6.5: I-U karakteristike za različne začetne temperature ionov. Polne črte predstavljajo
predhodno določeno teoretično karakteristiko, črtkane črte pa so rezultati simulacij.

Ker je sedaj območje ujemanja enačbe 3.12 ter tokovno napetostne karakteristike širše, lahko
natančneje določimo parametre teoretične karakteristike in ionsko temperaturo. Na naslednji
sliki je prikazano ujemanje tokovno napetostnih karakteristik ter enačbe 3.12 z novimi
parametri.

Slika 6.6: I-U karakteristike za različne začetne temperature ionov. Polne črte predstavljajo novo
teoretično karakteristiko, črtkane črte pa so rezultati simulacij.

Rezultati simulacij in teoretični modeli se sedaj zelo dobro ujemajo. Ionske temperature
določene z novimi parametri so navedene v tabeli 6.1.
Tabela 6.1: Primerjava ionskih temperatur določenih v poglavju 4.3, temperatur določenih iz I-U
karakteristik s stabilno simulacijo ter začetnih nastavljenih ionskih temperatur.

Nastavljena temperatura ionov [eV]
0.10
Temp. ionov - nestabilna simulacija [eV] 0.216
Temp. ionov - stabilna simulacija [eV]
0.133
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0.25
0.345
0.263

0.50
0.537
0.513

1.0
1.02
1.0

2.0
2.06
2.01

5.0
5.05
5.02

Iz tabele 6.1 je razvidno, da se ionske temperature, določene s stabilno simulacijo, bistveno
bolje ujemajo z nastavljenimi ionskimi temperaturami. Ujemanje je še vedno boljše v primeru
višjih temperatur, saj je območje za določanje parametrov enačbe 3.12 širše. Maksimalna
absolutna napaka je sedaj 0.033 𝑒𝑉.

6.2 Pomanjkljivosti modela
V vseh modelih, ki se uporabljajo za simulacijo plazme, je precej poenostavitev. Eden od
razlogov za to je računska zahtevnost simulacij, saj več podrobnosti in izračunov pomeni daljši
čas simulacije. Drug razlog pa je zapletenost plazemskih sistemov in nepoznavanje vseh
interakcij, ki nastopajo v plazmi. V primeru zgornjih simulacij je možnih precej izboljšav:


Model sekundarne emisije elektronov bi lahko izboljšali z energijsko odvisnostjo
koeficientov sekundarne emisije. Verjetnost za izbitje delca bi bila tako odvisna od
energije delca, ki trči v elektrodo, vrednosti pa bi bile podane v sami kodi v obliki tabel.



V zgornjih simulacijah niso upoštevani trki nabitih delcev z nevtralnimi. Za vsako
plazmo lahko določimo stopnjo ioniziranosti, kar pomeni, da so vedno prisotni tudi
nevtralni delci. Trki nabitih in nevtralnih delcev so lahko elastični, lahko pa pride do
vzbujanja ali ionizacije v primeru trkov elektronov ter zamenjave naboja v primeru
trkov ionov z nevtralnimi delci v ozadju. Pri tem se lahko delcem zmanjša energija, kar
pa vpliva na rezultate meritev. Koda XPDP1 ima možnost simulacije trkov z modelom
trkov Monte Carlo.



Rezultati bi bili zagotovo bolj realni z uporabo 2D sistema. V primeru ene prostorske
dimenzije upoštevamo le trke delcev z elektrodami, v eksperimentu pa delci trkajo tudi
ob stene analizatorja, pri čemer se jim spremeni smer in hitrost gibanja.



Pri meritvah se srečamo s fizikalnimi omejitvami, ki jih ne moremo simulirati. S
simulacijami lahko določimo maksimalno medmrežno razdaljo, ne pa tudi minimalne.
Če je razdalja premajhna, bi pri meritvi prišlo do preboja. V primeru prevelike gostote
plazme ali neprimerne izbire mrežic, se lahko lokalno pojavijo električna polja v okolici
vodnikov, ki sestavljajo mrežice. Ta polja lahko vplivajo na plazmo, a s simulacijami jih
ne moremo zaznati.
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7 Zaključek
Fizika plazme proučuje lastnosti in obnašanje plazme s pomočjo eksperimentov, teorije in
računalniških simulacij. Obstaja več načinov simulacije plazme, ki temeljijo na tekočinskem ali
kinetičnem opisu plazme. Eden od pogosto uporabljenih modelov v simulacijah plazme z
delčnimi kodami je model PIC, ki je uporabljen tudi v kodi XPDP1. XPDP1 je elektrostatska
koda, namenjena simulaciji plazme znotraj planarnih elektrod, z eno prostorsko in tremi
hitrostnimi dimenzijami. Koda je bila modificirana z namenom simulacije ionskega
energijskega analizatorja. Namen simulacij je določiti vpliv analizatorja na plazmo ter vpliv
parametrov analizatorja na tokovno napetostno karakteristiko.
Med pomembnimi parametri analizatorja sta razdalja med mrežicama in prepustnost odbojne
mrežice. Če je razdalja med mrežicama prevelika, se v tem območju pojavi potencial, ki je višji
od potenciala na diskriminatorski mrežici. Posledično se spremeni tokovno napetostna
karakteristika analizatorja, saj manjše število ionov doseže kolektor. Mejna medmrežna
razdalja je odvisna od prepustnosti odbojne mrežice in začetne temperature ionov.
Meritev lahko zmotijo sekundarni delci, ki jih nabiti delci z dovolj visoko energijo izbijajo iz
elektrod. Koda omogoča simulacijo sekundarne emisije delcev na mrežicah in kolektorju.
Največji vpliv imajo elektroni izbiti iz kolektorja, a če uporabimo analizator s tremi mrežicami,
je njihov vpliv zanemarljiv.
Nad neko vrednostjo napetosti na diskriminatorju postane simulacija nestabilna, saj se
spremeni potencial ob desni steni sistema. Izkaže se, da mora biti za stabilnost simulacij
gostota toka elektronov nekoliko višja od gostote toka ionov. Z novimi tokovno napetostnimi
karakteristikami lahko natančneje določimo temperaturo ionov. Kljub dobrim rezultatom
obstajajo možnosti izboljšave modela, na primer vključitev trkov nabitih delcev z nevtralnimi
ali razširitev kode v dve prostorski dimenziji. Natančnejši kot je opis plazme, natančnejše bo
ujemanje simulacij z eksperimentom.
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