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Plazmadiagnosztikai kutatások
Elektron Ciklotron Rezonancia Ionforráson

Kenéz Lajos, Karácsony János

1. Az ECR ionforrások
Az 1980-as évek elején világossá vált, hogy a hagyományos ívkisüléses ionforrások nem képesek kielé-

gíteni a nagytöltésű, nagy intenzitású ionnyalábok iránt felmerülő igényt. Azokban az időkben két különböző
ionforrás volt fejlesztés alatt, az EBIS (Electron Beam Ion Source) és az ECRIS (Electron Cyclotron
Resonance Ion Source). Közülük az ECR ionforrás vált közkedveltté a ciklotron által megkövetelt nehéz ion-
nyalábok előállítására. Az ECR ionforrás fő tulajdonsága, hogy a lefosztást végző elektronok katód nélkül
keletkeznek, ami azt jelenti, hogy nincs az ionforrásban elhasználódó darab. További fejlesztések azokat iga-
zolták, akik az ECR Ionforrás alkalmazása mellett döntöttek, mivel az megbízhatónak, könnyen kezelhetőnek
bizonyult, melynek segítségével a periódusos rendszer számos eleméből könnyedén, reprodukálható módon
lehet ionnyalábokat előállítani.

Az Elektron Ciklotron Rezonancia (ECR) Ionforrás [1], egyike a legsikeresebb nagytöltésű ionokat elő-
állító berendezéseknek. Felhasználásuk igen széles körű a tudományos társadalom berkeiben. Ezen alacsony
energiájú ionnyalábot létrehozó berendezést, fejlődésük kezdeti szakaszában más utógyorsító berendezések
injektoraiként használták (mint pl. RFQ, Ciklotron stb.). Az utóbbi évtizedben, mint önálló alacsony energiájú
gyorsítót is alkalmazzák az ionforrást, mivel az így nyert nyaláb egy olyan, addig lefedetlen energiatarto-
mánnyal rendelkezik, mely az atomi ütközések fizikájában elérhetetlen volt. Mint harmadik alkalmazási terü-
letet az ionforrás kutatását (pl. plazmadiagnosztika, fémplazma előállítás, mely asztrofizikai alkalmazásokhoz
vezet, fullerén-kutatás) és különböző új anyagok előállítását említhetném meg (endohedrális fullerén, mely
orvosi alkalmazáshoz vezet).

1.1. Az ECR ionforrás felépítése és működési elve
Az ECR ionforrás tekinthető (1. ábra), három fő szerkezeti egység, egy komplex mágneses tér, egy

nagyfrekvenciájú mikrohullámú tér és egy alacsony nyomású ionizált gáz együttesének. A tekercsek és a
hexapol által létrehozott mágneses térben (B - minimum elrendezés) helyezkedik el a vákuumkamra. Az
ATOMKI-ECR esetében a mágneses tér indukciója eléri az 1,2 T értéket. Az ionforrás vákuumterébe
14,5 GHz frekvenciájú mikrohullámot csatolunk be.

1. ábra: Az ECR ionforrás felépítése. A kamra belsejében a rezonáns zóna metszete látható
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A szerkezet geometriájából adódóan létezik a kamrában egy 0,52 T mágneses indukciójú zárt, tojás
formájú felület, melyen az ECR ionforrás vákuumterében mindig létező kis mennyiségű szabad elektron
éppen 14,5 GHz körfrekvenciával fog rendelkezni. Így ezek az elektronok rezonanciába kerülnek a becsa-
tolt mikrohullámmal és stochasztikus feltételek mellett, energiát nyernek a mikrohullámú sugárzás E elekt-
romos vektorától.

Az ionforrásba vezetett munkagáz (esetlegesen különböző módszerrel előállított fématomok) atomjait,
molekuláit az így nyert nagy energiájú elektronok ionizálják. Az ionforrásra kapcsolt megfelelő feszültség
alkalmazásával a nyert ionok a kamrából kivonhatók, analizálhatók és/vagy a megfelelő alkalmazás helyszíné-
re juttathatók. Ily módon az igényelt töltéssel rendelkező ionok előállítására hangolható az ionforrás. A beren-
dezésben magas vákuumállapot létrehozása szükséges az ionok és a semleges atomok között végbemenő töl-
téskicserélődési folyamatok végbemeneteli valószínűségének lecsökkentése érdekében. Az ECR ionforrás
esetén az ionok magas lefosztottságának eléréséhez két fontos feltételnek kell teljesülnie. Az első feltétel,
hogy az ionokat viszonylag hosszú időre a kamra belsejébe kell koncentrálni, ami élettartamuk megnövelését
jelenti. Ellenkező esetben gyorsan elérik a kamra falát, ahol rekombináció, áttöltődés stb. következtében el-
vesznek, vagy visszatérnek ugyan, de ionizáltsági fokuk erősen lecsökken. A hosszú élettartam azért is fontos,
hogy az elektronoknak legyen elég idejük a fent leírt mechanizmus útján, lépésenként (step by step módon)
többszörösen ionizálni az atomot. A második feltétel a kamrában kialakult plazma elektronhőmérsékletének
növelése. Az elektronokat magas hőmérsékletre kell emelni, vagyis a belső héjak kötési energiájának is meg-
felelő, vagy annál nagyobb energiát kell velük közölni oly módon, hogy az ionok az energia felvételből a le-
hető legkisebb arányban részesüljenek.

1.2. Ionnyalábok előállítása
Az ECR ionforrások fejlődésük során napjainkra már olyan szintet értek el, ahol megbízható, reprodu-

kálható módon állítanak elő nagy intenzitású, nagy lefosztottságú ionnyalábokat a periódusos rendszer szinte
tetszőleges eleméből. A legelterjedtebben alkalmazott módszerek plazmák előállítására gázhalmazállapotú
anyagokat alkalmaznak, de kidolgoztak már a kutatók olyan módszereket is, amelyek segítségével szilárd
halmazállapotú anyagok plazmáit lehet előállítani (MIVOC eljárás) [2], majd ezekből ionnyalábot kivonni. A
2. ábrán szemléltetett módon, ionnyalábot úgy tudunk létrehozni, hogy a plazmában létrejövő ionokat kivon-
juk egy negatív ún. kivonó feszültséggel, majd megfelelő nyalábformáló- (kivonó optika, EL 1, EL 2) és ve-
zető berendezések segítségével (nyalábcsatorna) eljuttatjuk egy Faraday csészére (FC), amelyen meg tudjuk
mérni a kivont nyaláb intenzitását. Ha a Faraday csésze a nyalábcsatorna egyenes részén helyezkedik el (FC 1,
FC 2), mérhetjük a teljes kivont nyaláb intenzitását, vagy eltérítő mágnes mögé helyezve (FC 3) kiválasztha-
tunk egy kívánt töltésállapotú iont és mérhetjük az általuk létrehozott áramot.

2.  ábra: Az ATOMKI-ECR ionforrás és egyszerű nyalábcsatorna rendszere
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Változtatva az eltérítő mágnes áramát tetszőleges iont választhatunk ki abból a sokaságból, melyet a ki-
vonó feszültség segítségével a plazmából nyerhetünk. Ily módon jutunk az analizált ionnyaláb spektrumához,
melyet a 3. ábra mutat be.

3. ábra: Analizált nyaláb spektrum

A kivont nyalábból kiválasztott ion árama, természetesen a berendezés maximális képességeinek hatá-
ráig, tetszés szerint változtatható az ionforrás hangolásával. Az ionforrás hangolása nem más, mint az a fo-
lyamat, amely során az ionforrás makroszkopikus paramétereit ciklikusan változtatjuk az ionáram növelésének
irányába. Így érhető el az, hogy az ionforrás egy meghatározott iont a lehető legnagyobb hatásfokkal
�állítson� elő. Az ionnyalábok a továbbiakban igen széles körben használhatók. Az ECR ionforrások az atomi
ütközések új korszakát nyitották meg, nagy szerepük van rákos daganatok gyógyítására kidolgozott új eljárá-
sokban és új anyagok előállításában, hogy csak néhány alkalmazást említsek meg anélkül, hogy a teljesség
igényére törekednék.

2. Lokális plazmadiagnosztika
A fentiekből kitűnik, hogy az ionforrás makroszkopikus paramétereinek optimizálásával az igényeknek

megfelelő ionnyalábok állíthatók elő. Ilyen paraméterek például a munkagáz nyomása, a mágneses csapda
erőssége, a kivonó és fókuszáló feszültségek stb. Azonban nem, vagy csak kevéssé ismeretek azok a mikrosz-
kopikus folyamatok, amelyek a külső, makroszkopikus paraméterek változásakor játszódnak le az ionforrás
plazmájában. Ilyen furcsa és egyelőre meg nem magyarázott jelenség a �plazmába történő külső elektron in-
jektálás� [3] jelensége, amikor egy, a plazmához képest negatívan előfeszített elektródát helyezünk el a plaz-
makamrában, és ennek hatására a nagytöltésű ionok árama többszörösére növekedik (2..10 x). A jelenség
megnevezésének idézőjelbe tétele indokolt, mivel a kezdeti magyarázat, mely szerint az elektródából szárma-
zó elektronok belépnek a plazmába és annak elektronsűrűségét növelik, megdőlni látszik, de még nem szüle-
tett elfogadható magyarázat.

Szükség volt tehát olyan, a plazma paramétereinek meghatározására szolgáló diagnosztikai módszerek
kidolgozására, melynek segítségével el lehet dönteni, hogy mi játszódik le a plazmában. Több, erre a célra
alkalmas módszer ismeretes. A diagnosztikai módszereket alapvetően két csoportra lehet osztani, úgymint
globális és lokális módszerek. A globális módszerek az ionforrásból származó elektromágneses sugárzás (lát-
ható, UV, röntgen, stb.) tanulmányozásával szolgáltatnak információt a plazmaparaméterekről (pl. az elektro-
nok mozgásából származó energiának a mágneses tér erővonalaira merőleges komponense). A lokális mód-
szerek alkalmazása esetén a plazmakamrába juttatott elektróda (Langmuir szonda) segítségével a plazmapa-
raméterek értékeit helyfüggően lehet meghatározni (pl. elektronsűrűség, az elektronok mozgásából származó
energiának a mágneses tér erővonalaival párhuzamos komponense, stb.). Mint látható a felsorolt példákból, a
két módszer egymás kiegészítője, így mindkettőnek fontos szerepe van az ionforrásról kialakított kép teljessé
tételéhez. Az ECR ionforrások esetén globális diagnosztikai módszereket már alkalmaztak, míg lokális plaz-
madiagnosztikai kutatások, tudomásunk szerint, csak próbálkozás szintjén történtek.
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2.1. A Langmuir - szonda
Maga a Langmuir szonda egy viszonylag egyszerű mérőeszköz, melyet különböző módon előállított

plazmák esetében már sikeresen alkalmaztak. Tulajdonképpen nem más, mint egy szál drót, melyet a plazma-
kamra kívánt részébe kell juttatni, és egy megfelelő feszültségforrással ellátva alkalmassá kell tenni a rajta
átfolyó áram mérésére. Természetesen a �drótot� körültekintően kell megválasztani formáját és anyagát illető-
en. Magas olvadásponttal és alacsony szekunder-elektron emissziós együtthatóval kell rendelkeznie, mivel a
plazmában lévő nagy energiájú töltéshordozók egyrészt megrongálhatják a szondát fizikai értelemben, más-
részt pedig nagyszámú többlet töltéshordozót válthatnak ki a szonda anyagából, melyek a plazmába jutva
megváltoztatják annak paramétereit és meghamisítják a méréseket. Továbbá a szondának kicsinek kell lennie,
hogy minél kevésbé változtassa meg környezetét.

A szondák geometriai szempontból nagyon változatosak lehetnek [4]. Főleg sík, hengeres és gömb
szondák használatosak, de alkalmazástól függően elképzelhető más konfiguráció is. Általában a különböző
geometriájú szondák elkészítése nem okoz gondot a kísérletező fizikus számára, viszont a mérési adatok in-
terpretálására szolgáló elméleti modell kidolgozása annál nagyobb gondot jelent az elméleti fizikus számára.
Köztudott tény az, hogy a plazma nem más, mint ionizált gáz, melyet nagy számú ion és elektron alkot, és egy
ilyen rendszer elméleti leírása még a modern számítógépes eszközök segítségével is lehetetlen, így közelítő
modellek kidolgozására került sor.

2.2. A szonda feszültség-áram karakterisztikája
A plazmáról a szonda feszültség-áram (U-I) karakterisztikája szolgáltat információt. A 4. ábra egy ide-

ális karakterisztikát mutat be. Ki kell hangsúlyozni azt a tényt, hogy a legegyszerűbb plazmák esetében is csak
az ideálist megközelítő alakú karakterisztika mérhető, mert bármilyen egyszerű is legyen a rendszer, mindig
fellépnek torzító hatások. A későbbiekben kitérek az ECR ionforrás plazmájának komplex jellegéből szárma-
zó néhány effektusra, melyek befolyásolják a mért karakterisztika alakját.

Mivel a plazmában egyidejűleg vannak jelen pozitív és negatív töltéshordozók, egy teljes U-I karakte-
risztika méréséhez speciális feszültségforrásra van szükség. Erre a célra az ATOMKI-ben egy olyan tápegység
tervezésére és építésére került sor, mely a negatív és pozitív feszültségtartomány között folytonos átmenetet
biztosít a zéró volton át. Két különböző tápegység használatával is lehetséges karakterisztika mérése, de fi-
gyelembe kell venni azt a tényt, hogy a feszültségforrások átkapcsolása igen körülményes (a magas feszültsé-
gű platform miatt, amelyre a szonda is el van helyezve), és a zéró volt körüli tartományban nem biztosít foly-
tonos átmenetet, mely viszont a további kiértékelésnél nagyon fontos.

A görbét három részre oszthatjuk, és karakterisztikus pontokat különböztetünk meg [4]. Ha a szonda meg-
felelően nagy negatív potenciálon található, akkor minden, a környezetében található iont magához vonz és be-
gyűjt, míg minden elektront eltaszít magától. Ezt a szakaszt ionáram telítési tartománynak (I.) nevezzük, és ideális
esetben egy egyenes szakaszból áll. Ha abszolút értékben csökkentjük a szondára kapcsolt feszültség értékét, ak-
kor elérkezünk egy olyan részhez, ahol az ionokon kívül már nagy energiájú elektronok is eljutnak a szonda fel-
színére. Tovább csökkentve a feszültséget eljutunk egy olyan feszültség értékhez, ahol a szonda által begyűjtött
eredő áram nulla, tehát az elektron áram kiegyenlíti az ion áramot. Ez a kitüntetett feszültség érték az ún. fali po-
tenciál (Vf). Ez az a potenciál érték, melyre feltöltődik minden a plazmával kapcsolatba kerülő felület. Természe-
tesen a fali potenciál értéke függ a szonda helyzetétől, mivel a plazma pontról-pontra változhat. Tovább csökkent-
ve a feszültséget nullára, általában a szonda által begyűjtött áram eredően elektronáram lesz, de ezt ismét a plazma
sajátosságai határozzák meg. Ez az elektronok nagyobb mozgékonyságának köszönhető.
Pozitív értelemben növelve a feszültséget egyre inkább fogja a szonda vonzani az elektronokat és taszítani
az ionokat. Azt a feszültség értéket, amelyiknél a plazma és a szonda között nem létezik feszültség különb-
ség, plazma potenciálnak nevezzük (Vp). Ennél a feszültség értéknél a töltéshordozókra nem hatnak erők, s
így saját mozgási energiájuk szabja meg, hogy eljutnak-e a szonda felületére, avagy sem. Ez szintén egy
nagyon fontos pontja a karakterisztikának. A fentiekben leírt feszültségtartományt átmeneti tartománynak
(II.) nevezzük. Tovább növelve a feszültséget a szonda már minden iont eltaszít magától, és magához vonz
minden elektront. Ezt a tartományt ionáram telítési tartománynak (III.) nevezzük, mely ideális esetben
szintén egyenes szakasz.
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4. ábra: A szonda karakterisztika és kardinális elemei

3. Lokális plazmadiagnosztika az ATOMKI-ECR ionforrásán
Mint már említettem, a Langmuir-szonda egy viszonylag könnyen megvalósítható mérési eszköz. Al-

kalmazását mégis nehézzé teszi néhány, az ionforrás felépítéséből származó technikai jellegű probléma. Az
alábbiakban néhányat megemlítek ezek közül:

− a szondát vákuumban kell mozgatni,
− nagy feszültségen található, így csak távirányítással lehet mozgatni,
− a plazmát nagyfrekvenciájú elektromágneses tér hozza létre,
− erős, inhomogén, B minimum (B-min) típusú mágneses tükör tartja össze,
− nem-maxwelli elektronok jelenléte [5],
− kicsi plazma és kamra méretek, ha a mikrohullám frekvenciája magas  (> 5 GHz) ,
− különböző töltésű ionok jelenléte,
− a szonda anyagának porlasztódásának és olvadásának lehetősége (nagyenergiájú plazmarészecskék jelen-

léte miatt).

A szonda anyagának és a kísérleti feltételek megfelelő megválasztásával az említett problémák közül né-
hány kiküszöbölhető, míg a többi hatása megfelelő szintre csökkenthető. Természetesen a felsorolt tényezők
nemcsak a kísérleti megvalósítást nehezítik meg, hanem befolyásolják a szondás mérések kiértékelésére szolgáló
elméleti modelleket is. Az 5. ábra a szonda elhelyezkedését mutatja be az ECR ionforrás plazmakamrájában.

Az ábrán megfigyelhető az ionforrás belső szerkezete és a 0,4 mm átmérőjű és 3 mm magasságú henge-
res szonda. A plazmakamra a hexapol típusú állandó mágnes belsejében található, mely a mágneses csapda
radiális részét alkotja. Ezt övezi kívülről három egyenáramú tekercs (megfigyelhető az 1. ábrán), mely a mág-
neses tükör longitudinális összetevőjét hozza létre.

A kettő összetevődéséből jön létre a B-min mágneses tér, melynek fő jellegzetessége, hogy a mágneses
csapda középpontjából kiindulva minden irányban növekszik a mágneses indukció értéke. A hexapol által
szolgáltatott mágneses tér indukciójának maximális értéke 1 Tesla, míg a tekercsek maximálisan 1,3 Tesla
erősségű mágneses teret szolgáltatnak.

A plazmakamra és az ionforrás injektáló oldala nagy feszültségen található (alkalmazástól függően
10..30 kV) a szondára viszont csak maximálisan néhány száz volt feszültséget kapcsolunk, és gondosan el kell
szigetelni a plazmakamrától.

Még gondot okoz az a tény is, hogy működés közben nagy intenzitású röntgen sugárzás hagyja el az
ionforrást, így nem lehet a közelében tartózkodni.
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5. ábra: Langmuir szonda elhelyezkedése az ECR plazmakamrájában:
1 � Mikrohullám bevezető (14,5 GHz), 2 � Vasgyűrű, 3 � Biased - Disc, 4-Hexapol, 5 � Plazmakamra hű-

tés,
  6 � Langmuir szonda, 7 � Plazmakamra, 8 � Kivonó rés

Ezeken kívül, ahhoz, hogy nagytöltésű ionokat lehessen előállítani, az ionforrásban 10-6-10-7 nagyság-
rendű vákuumot kell fenntartani. A fentiekben felsorolt tények megnehezítik a szonda precíz mozgatását, a
mozgás bevitelét és átvitelét, mivel mindent távolról kell irányítani. Esetünkben a szonda mozgatásáról egy
olyan mechanika gondoskodik, mely lehetővé teszi a független lineáris és rotációs mozgást egy henger pa-
lástja mentén. A szonda bevezetőjét pedig tetszőlegesen lehet elhelyezni a kamrát bezáró felületre, így tehát
kisebb átalakításokkal el lehet érni a kamra tetszőleges pontját. Ily módon a Langmuir-szonda lehetőséget ad
arra, hogy fel lehessen térképezni pontról-pontra a plazmát, és el lehet készíteni a �paramétertérképét�, amit
más módszerekkel ilyen aprólékosan nem lehet megtenni.

3.1. A karakterisztika kiértékelése
Számos módszert dolgoztak ki a mérési adatok kiértékelésére, melyek a karakterisztika különböző tar-

tományait használják fel a plazmaparaméterek kiszámítására. Néhányat említek meg a teljesség igénye nélkül,
− Klasszikus Langmuir eljárás
− Druyvestein módszer
− Orbital motion limit.

A későbbiekben részletesen a Klasszikus Langmuir eljárásra térek ki, mivel saját kutatásaim során ezt
alkalmaztam és fejlesztettem tovább az ECR plazma sajátosságainak megfelelően. A többi módszerről a meg-
felelő irodalomban lehet olvasni.

Az ECR plazmában mért karakterisztika kiértékelésére nem használható fel a teljes karakterisztika. A
plazma mágnesezett volta miatt az elektron telítési áram értéke nagymértékben lecsökken [6]. Ennek oka az,
hogy az elektronok kötöttek a mágneses erővonalakhoz, melyek mentén spirális pályán, haladó mozgást vé-
geznek. A szonda főleg azokat az elektronokat képes begyűjteni, melyek olyan mágneses erővonalak mentén
mozognak, amelyek metszik a szonda felületét vagy a szonda körül kialakult burkot. A burok egy vékony
réteg (Deby hossznyi), mely minden, a plazmával kapcsolatba kerülő felületen kialakul a töltéshordozók kü-
lönböző mozgékonyságának köszönhetően. Ez egy különleges réteg, melyben már nem érvényesek a plazmát
leíró törvények (pl. kvázi-neutralitás) és a plazma többi részével ellentétben nagy elektromos erőtér jelenléte
jellemzi [7]. Ezen okból kifolyólag a szonda által begyűjtött elektronáram mértéke jóval kisebb, mint egy nem
mágnesezett plazma esetében. A különbség elérheti a 10..100 �as faktort is. Ezért ECR plazma esetében az
elektron telítési tartomány nem használható plazmaparaméterek számítására. Ugyanígy óvakodni kell a nagy
szonda feszültségek esetén is, mivel kimutatott tény az, hogy a szonda körül kialakuló burok vastagsága egye-
nesen arányosan nő a feszültség növekedésével, ami változó szondaméretet és begyűjtött áramot jelent. A
fentiek figyelembevételével megállapítható, hogy a felhasználható karakterisztika szakasz az alacsony negatív
feszültségek tartománya, Vf környezete, ahol a fent említett effektusok csak kismértékben befolyásolják a
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karakterisztika alakját. A továbbiakban bemutatásra kerülő mérések feldolgozásánál mindvégig a (-50, 0) tar-
tományt használtam fel (6. ábra).

6. ábra: Karakterisztika sorozat � feltüntetve az ionforrás lényeges paraméterei.
D: a szonda és a tekercsek középpontja (Bmin sík )közötti távolság

4. Elméleti modell
Az ECR plazmát nagy frekvenciájú elektromágneses tér hozza létre, mágneses tükör tartja össze, és

mint már láttuk, ezek megnehezítik az elméleti leírást. Mindkettő főleg a plazma elektronjaira van hatással.
Mágneses térben összetartott plazmák nem érhetnek el egyensúlyi állapotot, következésképpen a mág-

neses erővonalakkal párhuzamos és a rá merőleges irányba végbemenő mozgás elméleti leírása különböző
hőmérsékletek bevezetésével történik. Ilyen esetekben várható, hogy a karakterisztika meredeksége megadja
az elektronhőmérséklet párhuzamos összetevőjét, mivel az elektronnak a szonda felületére való jutását a mág-
neses erővonal mentén végbemenő mozgás sebessége határozza meg. Az ECR plazmát megfelelően írja le a
�loss-cone� [5] típusú elektron eloszlásfüggvény. Ez az eloszlás maxwelli jelleget tulajdonít a mágneses erő-
vonalakkal párhuzamosan mozgó részecskéknek, tehát a mi esetünkben az elektronoknak. Ezért munkám so-
rán az elektron sebesség párhuzamos komponensének eloszlásfüggvényét Maxwell-Boltzmann típusúnak te-
kintettem. Természetesen tiszta maxwelli eloszlás nem írhatja le tökéletesen az ECR plazmát, de az irodalom-
ban ez egy elfogadott és bevált megközelítés. Távlati cél a modell kiterjesztése többszörös maxwelli elektron
eloszlásfüggvények (EEF) és nem-maxwelli EEF-ek alkalmazása [8,9].

Jelölje a továbbiakban Te az elektronhőmérséklet párhuzamos komponensét és Ti az ionhőmérsékletet.
A Langmuir-szondák leírására szolgáló modellek nem veszik figyelembe azt a tényt, hogy az ECR

plazma több féle atom különböző töltésű ionjait tartalmazza. Minden meglévő modell csak egyszeresen töltött
ionok és elektronok jelenlétét feltételezi. Ahhoz, hogy a mérési adatokat helyesen értékeljük ki, figyelembe
kell venni a többszörösen töltött ionok jelenlétét.

4.1. Egyszeresen töltött ionok
Alapfeltevés, hogy a plazma ionkomponense egyetlen atom egyszeresen töltött ionjait tartalmazza, és az

ionok hidegek (Ti ≈ 0). Ez utóbbi feltevés igaz ECR plazma esetében. Szintén helyes az a feltevés, hogy az
elektronok hőmérséklete jóval nagyobb az ionok hőmérsékleténél (Te >> Ti). Feltételezve még, hogy az elekt-
ronok begyűjtése főleg az elektronok sebességének párhuzamos komponensétől függ, az ion Bohm-sebességet
a következő alakban írhatjuk fel [7]:
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ahol, k a Boltzmann állandó és M az ion tömege. Az ún. burok feltétel megköveteli [7], hogy az ionok rendel-
kezzenek egy a Bohm-sebességnél nagyobb drift sebességgel, amely jóval nagyobb, mint az ionok rendezetlen
mozgásából származó sebesség. Az ion telítési áram felírható, mint:

Be
ion
sat veAnI ⋅⋅=

2
1

(2)

ahol, ion
satI  az ion telítési áram, ne az elektron sűrűség, e az egységnyi töltés, és A a szonda felületének a mág-

neses erővonalakra merőleges vetülete. A 2. egyenlet csak abban az esetben érvényes, ha a plazma kvázi-
neutralitási egyenlete az ni = ne alakban írható fel, minden ion Bohm-sebességgel lép be a burokba és a plaz-
ma egyetlen ion komponenst tartalmaz. Az irodalomban létezik olyan elmélet [10], mely az elektron telítési
áramot használja fel az elektron sűrűség meghatározására, de a már említett mágneses tér általi elektron áram
elnyomás miatt ECR esetében nem alkalmazható. A Stangeby által bevezetett módszert [6] alkalmazva a
szonda U-I karakterisztikája illeszthető a
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egyenlettel, ahol
I     � szonda áram
V    � szonda feszültség
Vf   � fali potenciál

Ez csak egy szűk feszültség tartományban igaz (V < Vf ) mivel mágnesezett plazmák esetén Vf fölött el-
térések mutatkoznak az exponenciális viselkedéstől. Ez a már említett mágneses tér jelenlétében történő elekt-
ron telítési áram elnyomásnak tulajdonítható. Felhasználva a Vf környezetére korlátozott feszültség tarto-
mányt, megbízható elektronhőmérsékletet nyerünk [11]. A számításokat a kísérleti görbék 3. egyenlettel törté-
nő számítógépes illesztésével végeztem a (-50,0) feszültségtartományban. Míg Vf mérhető, ion

satI  és Te reg-
ressziós összefüggés paraméterei, és a 3. összefüggésből határozhatók meg. Ismerve az elektron hőmérsékle-
tet, az elektron sűrűség (ne) a 2. egyenlet segítségével határozható meg, míg a plazma potenciál kiszámítható a

efp TVV ⋅++= )ln5.08.3( µ  (4)

összefüggéssel, ahol Vp a plazma potenciál és µ az ion relatív atom tömege.

4.2. Többszörösen töltött ionok
A Langmuir-szonda által begyűjtött ion áram erősségét befolyásolja az a tény, hogy az ECR plazma ugyanan-
nak az ionnak különböző töltéssel rendelkező ionjait tartalmazza. Ahhoz, hogy helyes eredményt kapjunk a
karakterisztikák kiértékeléséből az ECR plazmának ezen jellegzetességét figyelembe kell venni az elméleti
modell megalkotásában. Az ion telítési áram kifejezésének meghatározásához többkomponensű plazma eseté-
ben abból indulhatunk ki, hogy a szonda körül létrejövő burok két részre osztható: maga a burok, ahol nagyon
erős elektromos tér van jelen, és az ún. elő-burok ahol csak gyenge elektromos tér észlelhető. Az elő-burokban
a kvázi-neutralitás feltétele érvényesül, míg a burokban nem. A karakterisztikának csak az ion áram tartomá-
nyával foglalkozunk, ahol az elektronok taszító teret éreznek, így eloszlásfüggvényük maxwelliként írható fel:
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ahol, n0 a perturbálatlan elektronsűrűség és V az elő-burok és a plazma távoli pontja közötti potenciál különb-
ség (utóbbi lehet 0 vagy a plazma potenciál). A dne / dV deriváltból az ún. effektív elektron hőmérséklet szá-
mítható ki,
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amelyik nem-maxwelli esetben nem egyezik meg a kinetikus elektron hőmérsékletével. Feltételezve, hogy a
hideg ionok a mágneses erővonalak mentén mozognak, a feladat egy dimenzióban tárgyalható. A j töltésű ion
stacionárius transzport egyenletei

( ) jjjdx
d Svn = (7)

jjj
j

jj SMvEjen
dx
vd

Mvn −=⋅ (8)

a hidrodinamikai folytonossági egyenlet és az impulzus egyenlet [6,12] ahol Sj forrástag (megadja az egység-
nyi térfogatban egységnyi idő alatt keletkező ionok számát), M az ion tömege, E = -dV/dx az elektromos tér-
erősség az elő-burokban, és jj Smv  a fékezési tag, amely azt fejezi ki, hogy az ion gyakorlatilag 0 sebesség-

gel keletkezik és a folyadékmozgás gyorsítja fel iv sebességig .
Behelyettesítve (8)-ba a (7)-es deriváltját és a (6)-ból számított dV/dx deriváltat kapjuk, hogy
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amely a (10) kvázi-neutralitási egyenletből számított dnj / dx deriválttal

e
j

j nenej ⋅=⋅⋅∑  (10)

 írható, mint
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Amikor a zárójel zéróvá válik, a dne / dx végtelenné, ami jelzi a pontot, ahol véget ér a plazma és kez-
dődik a burok. Itt az elektron sűrűség hirtelen lecsökken és az ionokat kezdi a szonda vonzani [13]. Így az elő-
burok � burok határfelületen
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ahol, vjB a j töltésű ion Bohm-sebessége. A ion telítési áram írható, mint

∑ ⋅⋅⋅⋅=
j Bjsj

ion
sat vejnAI  (13)

ahol, A a szonda felülete, njS a j töltésű ion sűrűsége a burok szélén, és vjB a Bohm-sbessége. Ennél a pontnál

empirikus lépés bevezetésére kényszerülünk. Legyen +
sn az átlagos ion sűrűség (az elő-burok � burok határ-

felületen, egységnyi térfogatban található ionok száma függetlenül a töltésüktől); és αj egy 0 és 1 közötti szám,
melyet az analizált nyalábspektrumból számíthatunk ki; ez megmutatja, hogy milyen százalékos arányban
található egy bizonyos töltésállapot a plazmában. Feltételezhető, jobb híján, hogy a plazmában uralkodó fel-
tételek jól tükröződnek a kivont nyalábban. Számítási eljárás:
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ahol, Ij a j töltésű ion által létrehozott elektron áram. Könnyen belátható tehát, hogy
+⋅= sjj nn

S
α (15)

Feltételezve ütközésmentes elő-burkot, ahol az ionokat az elő-burok � burok potenciál különbség
(U =-V= Vp �Vs) gyorsítja fel a vjB sebességre, a (13) és (15) � ből kapjuk, hogy
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U kiszámítható (12) �ből figyelembe véve a kvázi-neutralitási egyenletet.

e
kTU e

2
=  (17)

Feltéve, hogy a nyalábspektrumból számított +j átlagos lefosztottság, megegyezik a plazma átlagos le-
fosztottságával (egykomponensű plazmát tekintve), a kvázi-neutralitási egyenlet írható, mint

enejn ess ⋅=⋅++  (18)

ahol, nes az elektron sűrűség a burok szélén, +j kiszámítható, mint
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Felhasználva (17) és (18)-at az ionáram felírható, mint
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Az (n0)  perturbálatlan elektron sűrűség felírható a burok szélén található nes elektron sűrűség függvé-
nyében, felhasználva (5)-öt V ≡ -U = Vs-Vp -vel, és (17)-et

ooes nenn ⋅=⋅= − 61,02/1 (21)

Felhasználva (20) és (21)-et, az elektron sűrűség írható, mint
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ion
satI és Te meghatározható az illesztésből, αj, +j és a maximális töltés j ( jmax )a nyalábspektrumból.

4.3. Többkomponensű plazma
Az ECR plazma nem tiszta, ami alatt azt értem, hogy az ionforrás vákuumtere mindig tartalmaz mara-

dékgáz atomokat (N, C, O, H�), és sok esetben két vagy több gázzal dolgozunk azért, hogy a munkagáz
atomjainak minél magasabb lefosztottságú ionjait állítsuk elő. Természetesen ezek az atomok is ionizálódnak
a plazmában, kimutathatók a nyalábspektrumban, és eljuthatnak a szonda felszínére, növelve a szonda által
begyűjtött áram értékét. Ahhoz, hogy helyes elektron sűrűséget kapjunk, a számításokban figyelembe kell
vegyük a fent említett ionokat is. A 22. egyenlet általánosítása megoldható egy a plazma különböző kompo-
nensei szerinti összegzés bevezetésével.
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ahol, +j a többkomponensű plazma átlagos lefosztottsága.

5. Kísérleti eredmények
Mint már említettem, a kísérleti körülményeket gondosan kell megválasztani a szonda épségének és a

mérési adatok kiértékelhetőségének érdekében. A bemutatásra kerülő sorozatokat a hideg plazma tartomány-
ban mértük ki. A korlátozás oka az, hogy ha a szonda eléri a rezonáns zónát, ahol nagy energiájú elektronok
találhatók, akkor megrongálódhat (egyszerűen elolvad). Az általunk használt wolfram olvadáspontja magas, és
elkerüljük a rezonáns zónát. Amikor a szonda a rezonáns zónán kívül található, a plazmát csak kismértékben
zavarja meg. Ez nyomon követhető a kivont nyaláb folytonos megfigyelésével. A szonda anyagának termikus-
emissziója szintén elhanyagolható, mivel a karakterisztikának csak alacsony feszültségű tartományait hasz-
náljuk. Ami még zavaró hatású lehetne, az a szonda anyagának porlasztása, de a kivont nyalábban nem talál-
tunk a legcsekélyebb mennyiségű wolframot sem.

Az elméleti modell fejlesztése szükségességének demonstrálására két mérési sorozat kiértékelését mu-
tatom be.
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5.1. Lineáris elektronsűrűség profil
A szonda tartórúdja a 4. ábrának megfelelően volt elhelyezve, ami azt jelenti, hogy a szonda az áram

begyűjtő felülete az ionforrás tengelyén volt. Karakterisztikák mérése a tengelyen egymástól egyenlő távol-
ságra lévő pontokban történt.

SCh � egyszeresen töltött ionok megközelítés (single charged approximation)
MCh � többszörösen töltött ionok megközelítés (multi-charged approximation)
1. sorozat: az ionforrás paraméterei O3+ kivonására optimizálva; nyomás a kivonó oldalon

1,6*10-6 mbar; betáplált mikrohullámú energia 100 W; a szonda D = 85 mm és D = 60 mm helyzetek közötti
mozgatása közben a mágneses indukció 1,0 T és 0,6 T érték között változott. A nyaláb összetételét (szennye-
ződésektől eltekintve) az 1. táblázat, míg a elektron sűrűség profilt a 7. ábra tartalmazza.

1. táblázat: Töltés állapotok, áram értékek és a nyaláb százalékos összetétele. Átlagos töltés 2,25.

O5+. O4+ O3+ O2+ O1+

eµA 15 74 110 91 45
αj 0.02 0.13 0.25 0.3 0.3

7. ábra: Axiális elektron sűrűség profil: kivonásra optimizált töltésállapot O3+

2. sorozat: az ionforrás paraméterei O5+ kivonására optimizálva; nyomás a kivonó oldalon
1.6*10-6  mbar; betáplált mikrohullámú energia 150 W; a szonda D = 85 mm és D = 60 mm helyzetek közötti
mozgatása közben a mágneses indukció 1,0 T és 0,6 T érték között változott. A nyaláb összetételét (szennye-
ződésektől eltekintve) az 2. táblázat, míg a elektron sűrűség profilt a 8. ábra tartalmazza.

2. táblázat: Töltés állapotok, áram értékek és a nyaláb százalékos összetétele. Átlagos töltés 2,9.

O6+ O5+ O4+ O3+ O2+ O1+

eµA 24 51 38 53 31 17
αj 0,05 0,14 0,13 0,24 0,21 0,23

A 7. és 8. ábrán az elektronsűrűségnek ugyanaz a tendenciája figyelhető meg. Azonban egy szembetűnő
különbség is megfigyelhető.

7. ábra: a plazma ionkomponensének átlag töltése 2,25 és az MCh / SCh arány 1,55.
8. ábra: a plazma ionkomponensének átlag töltése 2,9 és az MCh / SCh arány 1,77.
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8. ábra: Axiális elektronsűrűség profil: kivonásra optimizált töltésállapot O5+

Elmondhatjuk tehát, hogy a plazma átlagos töltésének növekedésével nő az eredetei és a módosított el-
mélet modell közötti különbség is (ezt a következtetést későbbi számításaim is alátámasztották). Ez elfogad-
ható, mivel magasabb töltésállapot kivonására optimizált plazma átlagos töltése magasabb kell legyen.

A számított elektronsűrűségek változása bizonyítja a többszörösen töltött ionok a modellbe való  beve-
zetésének szükségességét. Várható, hogy az igazán magas töltésállapotú ionok előállítása esetén (pl. Ar 11+),
a különbségek még számottevőbbek lesznek.

Az ECR ionforrás plazmájának további megismerése érdekében a szondát alkalmassá kell tenni a plaz-
ma érdekesebb részinek tanulmányozására is. Értem ez alatt a rezonáns zónát, ahol a nagy energiájú elektro-
nok keletkeznek, amelyek képesek az ionok további ionizációját elvégezni. Ez egy komoly kihívás a szonda és
a mérési technika további fejlesztését igényli. Ilyen pl. a vékonyabb szondák alkalmazása, speciális szigetelő
kerámiák alkalmazása, vagy éppen tápegység számítógépes irányítása, mely esetlegesen lehetővé tenné azt,
hogy egy karakterisztika felvételéhez szükséges idő (amely most néhány perc nagyságrendű) nagyságrendek-
kel lecsökkenjen.

A bemutatott modell, a mérési módszer és a kapott eredmények világosan bemutatják, hogy a
Langmuir-szondák alkalmasak (egyelőre még korlátozásokkal, bizonyos körülmények között) az ECR plazma
tanulmányozására, és fontos eredményekkel szolgálhat működésének megismeréséhez.
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