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Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa on tarkasteltu Electron Cyclotron Resonance (ECR) -ioni-
lähteitä ja erityisesti ECR-plasmaa. Aluksi esitellään eri ionilähdetyyppejä ja
teoriaosassa syvennytään plasmafysiikkaan. Lisäksi johdetaan malli diffuusiol-
le ECR-ionilähteen plasmassa. Kokeellisessa osassa esitetään plasmapotentiaa-
limittauksia Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratorion ECR-ionilähteillä ja
pyritään yhdistämään diffuusiokertoimen teoreettinen malli mitattavaan plas-
mapotentiaaliin.
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Luku 1

Johdanto

Ydin- ja materiaalifysiikan kannalta on erittäin tärkeää kehittää Electron Cyclot-
ron Resonance (ECR) -ionilähteitä jatkuvasti, sillä tutkimuksiin tarvitaan koko
ajan uusia ionisuihkuja ja korkeampia ionisuihkujen intensiteettejä. Jyväsky-
län yliopiston fysiikan laitoksen (JYFL) kiihdytinlaboratoriossa on viime ai-
koina tutkittu muun muassa ECR-ionilähteiden plasmapotentiaalia, jolla on
havaittu olevan suuri merkitys korkeasti varattujen ionisuihkujen tuottami-
sessa.

Plasmaionilähteet ovat tutkimuskäytössä nykyaikana yleisimpiä ionilähdetyyp-
pejä. Koska ionilähteillä pyritään tuottamaan yleensä korkeasti varattuja ioni-
suihkuja, on ymmärrettävää, että plasmapotentiaalista halutaan mahdollisim-
man paljon tietoa. Tämän tutkielman tarkoituksena on hankkia tietoa ECR-
ionilähteen plasman plasmapotentiaalista. Plasmapotentiaali on mitattavissa
jokaisesta plasmaionilähteestä ja sen suuruus vaikuttaa korkeasti varattujen
ionien tuottoon [1]. Tutkielmassa on mitattu Jyväskylän yliopiston fysiikan
laitoksen kiihdytinlaboratoriossa olevien JYFL 6.4 GHz ECR (JYFL ECR1) [2],
[3] - ja JYFL 14 GHz ECR (JYFL ECR2) [4] -ionilähteiden plasmapotentiaale-
ja eri kaasuista muodostetuilla plasmoilla. Tällä tavalla on voitu havainnoida
eri plasmojen, toisin sanoen eri massaisten ionien, vaikutusta plasmapotenti-
aalin suuruuteen. Samalla on voitu arvioida plasman keskimääräistä massaa
ja varausastetta sekä näiden mahdollista vaikutusta plasmapotentiaaliin. Plas-
mapotentiaalimittaukset on suoritettu JYFL:ssä kehitetyllä plasmapotentiaali-
mittarilla [5].

Tutkielman toisessa luvussa esitellään plasmaionilähdetyyppejä, jotka voidaan
jakaa positiivisiin ja negatiivisiin ionilähteisiin ionisuihkun varauksen perus-
teella. Tarkoituksena on tutustua erityyppisten ionilähteiden rakenteeseen ja
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toimintaan. Luvussa kolme käsitellään plasmafysiikkaa teoreettiselta kannal-
ta. Tällöin puhutaan muun muassa tärkeimmistä plasmaehdoista, ionisaatioon
johtavista törmäysprosesseista sekä plasman kineettisestä kuvailusta. Luvussa
neljä käsitellään plasmapotentiaalia ja diffuusiota ECR-ionilähteessä teoreet-
tisesta näkökulmasta. Tässä luvussa esitellään JYFL:n ionilähderyhmässä ke-
hitetty malli plasman hiukkasten ambipolaariselle diffuusiolle, jolla tarkoite-
taan elektronien ja ionien diffuntoitumista plasmassa samalla virrantiheydellä.
Plasmapotentiaalin mittaamisen teoriaa käsitellään myös hieman. Teoriaosas-
sa muodostuu käsitys siitä, miten ja miksi plasmapotentiaali syntyy. Lisäksi
riittävä teoreettinen tietämys aiheesta auttaa ymmärtämään mittaustuloksia ja
niistä tehtyjä johtopäätöksiä.

Luvussa viisi esitellään mittauksissa käytetty laitteisto eli JYFL ECR -ionilähteet,
suihkulinjastot sekä mittalaitteet, kuten plasmapotentiaalimittari. Samassa lu-
vussa JYFL ECR -ionilähteiden rakenne esitetään tarkemmin sekä plasmapo-
tentiaalimittarin rakenne ja toiminta tulevat tutuiksi. Kuudennessa luvussa
käydään läpi plasmapotentiaalin määrittäminen mitatusta datasta ja tarkastel-
laan aiemmin julkaistuja tuloksia eri tavoilla mitatuista plasmapotentiaaleista.
Seitsemännessä luvussa esitetään mittaustulokset, ja viimeisessä luvussa poh-
ditaan niiden merkitystä ECR-ionilähteiden toiminnan kannalta.
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Luku 2

Ionilähdetyypit

Ionilähteen toiminta perustuu ionisoimiseen, jolla tarkoitetaan neutraalin ato-
min tai ionin varausasteen kasvamista. Tässä luvussa tarkastellaan yleisim-
piä ionilähdetyyppejä sekä niiden toimintaa. Pääpaino on plasmaionilähteis-
sä, erityisesti ECR-ionilähteessä, sillä Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen
kiihdytinlaboratoriossa on käytössä kaksi tämän tyyppistä ionilähdettä. Koska
plasmapotentiaalin voi mitata ainoastaan plasmaionilähteestä, muun tyyppi-
set ionilähteet on jätetty vähemmälle huomiolle.

Yleisimpinä ionilähdetyyppeinä voidaan pitää ECR-, EBIS- (Electron Beam Io-
nization Source) ja PIG- (Philips Ionization Gauge) ionilähteitä sekä negatiivi-
sia ionilähteitä [6]. Näiden lisäksi foto- ja pintaionisaatioon perustuvia ioniläh-
teitä käytetään erilaisiin tarkoituksiin. Edellä mainitut ionilähteet voidaan ja-
kaa kahteen luokkaan ionien tuottamistavan mukaisesti, ja siksi puhutaankin
plasmaionilähteistä, joissa ionisaatio tapahtuu plasmassa (ECRIS, PIG, EBIS ja
tietyt negatiiviset ionilähteet) sekä kenttäionisaatiolähteistä (foto- ja pintaioni-
saatiolähteet), joissa ionisaatio tapahtuu sähkö- ja/tai magneettikentässä. Ne-
gatiiviset ionilähteet, joista esimerkkinä voidaan mainita JYFL:n kevytioniläh-
de LIISA, ovat joko plasma-, kenttä- tai pintaionisaatioon perustuvia laitteita.
Mainituista ionilähteistä ECRIS on huollettavuuden puolesta helpoin käyttää,
sillä siinä ei juurikaan ole kuluvia osia kuten filamentteja, se kuluttaa hyvin
pieniä määriä ionisoitavaa materiaalia ja pystyy tarvittaessa tuottamaan ioni-
suihkua yhtäjaksoisesti viikkojen ajan.

Laitteiden jako plasma- ja kenttäionisaatiolähteisiin voidaan viedä pidemmäl-
lekin, sillä sekä plasmaionilähteiden että kenttäionisaatiolähteiden ionisaatio-
mekanismeissa on eroavaisuuksia. Tarkastellaan seuraavaksi ionisaatiota eri
ionilähdetyypeissä hieman tarkemmin.
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2.1 Plasmaionilähteet

Plasmaionilähteellä tarkoitetaan ionilähdettä, joka tuottaa yleensä korkeasti
varattuja ioneja plasmassa tapahtuvien elektroni-molekyyli - ja elektroni-ioni
-törmäyksien kautta. Plasmaionilähteet voidaan jakaa ionien varauksen mer-
kin mukaan kahteen ryhmään: positiivisiin (ECRIS, EBIS, PIG) ja negatiivisiin
(Duoplasmatron, Magnetron, Penning, Multicusp) ionilähteisiin. Positiivisil-
la ionilähteillä tuotetaan korkeasti varattuja, positiivisia ionisuihkuja. Nega-
tiivisilla ionilähteillä tuotetaan pääasiassa H−-ionisuihkuja kiihdytinkäyttöön,
mutta tarvittaessa niillä voidaan tehdä raskaampiakin ionisuihkuja, kuten esi-
merkiksi O−.

2.1.1 ECR-ionilähteet

ECR-ionilähde [7] on laite, jolla tuotetaan sekä korkeasti että matalasti varat-
tuja ioneja atomeista ja molekyyleistä. Sillä voidaan tuottaa ionisuihkuja kaa-
sumaisten aineiden lisäksi myös kiinteistä aineista kuten metalleista. Suih-
kun aikarakenteen, hyvin pienen materiaalin kulutuksen ja varmatoimisuu-
den vuoksi ECR-ionilähteet ovat yleisiä kiihdytinpohjaisessa ydin- ja materi-
aalifysiikan tutkimuksessa. Yleensä ECR-ionilähteestä saatavan suihkun aika-
rakenne on jatkuva, mutta laitetta voidaan käyttää myös pulssitetun suihkun
tuottamiseen niin sanotulla after glow -moodilla. Ensimmäinen ECR-ionilähde
rakennettiin vuonna 1965 [8]. Nykyään käytössä on huoneen lämpötilassa toi-
mivien ECR-ionilähteiden lisäksi myös suprajohtavaan tekniikkaan perustu-
via ECR-ionilähteitä, joilla saavutetaan voimakkaampi magneettikenttä.

ECR-ionilähde koostuu plasmakammiosta, magneettisen pullon luomiseen käy-
tettävistä magneeteista (kestomagneetit ja solenoidit), injektio- ja ekstraktio-
osasta sekä mikroaaltolaitteistosta. Viimeksi mainittuun kuuluvat mikroaal-
tolähetin, -vahvistin sekä mikroaaltoputket, joilla aallot ohjataan plasmakam-
mioon. Kuvassa 2.1 on esitetty ECR-ionilähteen periaatteellinen rakennepiir-
ros. Kuvasta on erotettavissa injektioalue mikroaalto- ja kaasusyöttöineen, plas-
man sijainti sekä kestomagneetit ja solenoidit, ECR-pinta ja ekstraktioalue, jos-
ta ionit ohjataan suihkulinjaan. Kuvassa 2.2 on esitetty ECR-ionilähteissä ny-
kyään yleisesti käytetty kestomagneettikonfiguraatio eli niin sanottu heksapo-
lirakenne, jossa kestomagneettien magnetoitumien suunnat vuorottelevat.

ECR-ionilähteen toiminta perustuu riittävän hyviin tyhjiöolosuhteisiin, ioni-
soitavan materiaalin ohjaamiseen plasmakammioon erilaisin menetelmin, elekt-
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Kuva 2.1: Periaatepiirros ECR-ionilähteen rakenteesta.

Kuva 2.2: Heksapolirakenne.
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ronien lämmitykseen mikroaalloilla, asteittaiseen ionisaatioon, magneettiseen
pulloon sekä korkeajännitteisiin. Solenoideilla tuotettava aksiaalinen ja kesto-
magneeteilla (heksapolirakenne) tuotettava radiaalinen magneettikenttä muo-
dostavat plasmakammion sisälle niin sanotun Bmin-rakenteen, jolla tarkoite-
taan sitä, että liikuttaessa plasmakammion keskeltä mihin suuntaan tahansa
magneettikenttä kasvaa (ks. kuva 2.1: Bi, Bj). Näin ollen plasmakammioon
muodostuu ellipsoidimaisia pintoja, joilla magneettikentän voimakkuus on
vakio. Näistä pinnoista koostuvan magneettisen pullon tarkoituksena on sitoa
plasma tiettyyn tilavuuteen ja säilöä ioneita plasmassa riittävän kauan kor-
kean varausasteen saavuttamiseksi. Plasmakammioon muodostuvista ellip-
soidipinnoista sitä, jolla ionilähteeseen ohjatun mikroaallon sähkökentän os-
killaatio ja elektronien liike magneettikentän kenttäviivan ympäri ovat reso-
nassissa (ωmicrowave = ωe−), kutsutaan ECR-pinnaksi (BECR). Tällöin elektro-
nin energia kasvaa energia-absorption vaikutuksesta.

Magneettivuon tiheys ECR-pinnalla voidaan johtaa lähtemällä liikkeelle Lo-
rentzin voimasta

F = q (E + v× B) , (2.1)

missä q on hiukkasen varaus, E sähkökenttä, v hiukkasen nopeus ja B mag-
neettivuon tiheys. Olettaen elektronin nopeusvektorin olevan kohtisuorassa
magneettikenttää vastaan, ja jättämällä sähkökenttä huomioimatta1, voidaan
yhtälö (2.1) kirjoittaa muodossa

F = qvB. (2.2)

Koska ionilähteen plasmakammiossa liikkuvat elektronit kiertävät magneetti-
kentän kenttäviivoja, toimii Lorentzin voima keskeisvoimana

Fc = me
v2

r
, (2.3)

jossa me on elektronin massa ja r radan säde. Elektronin kiertoliikkeen kulma-
taajuudelle ω pätee lauseke

ω =
v

r
= 2πν, (2.4)

missä ν on elektronien kiertotaajuus, joka on resonanssissa sama kuin mik-
roaaltojen taajuus. Sijoittamalla tämä yhtälöön (2.3), merkitsemällä sekä kes-
keisvoima että Lorentzin voima yhtäsuuriksi ja ratkaisemalla näin saadusta

1. Vaikka mikroaaltotehon ollessa päällä sähkökenttä plasmakammiossa on suuri, se voi-
daan unohtaa resonanssin tarkastelussa
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yhtälöstä magneettivuon tiheys, saadaan

B =
2πνme

q
=

2πνme

e
. (2.5)

Liikkuessaan ECR-pinnan läpi oikeassa vaiheessa mikroaaltojen sähkökent-
tään nähden elektronit absorboivat mikroaallon energiaa. Kiihdyttävässä vai-
heessa pinnan läpi kulkeneiden elektronien energia kasvaa huomattavasti. Jar-
ruttavassa vaiheessa ECR-pinnalle osuvat elektronit jarruuntuvat ja luovutta-
vat energiaansa sähkökentälle. Törmätessään neutraaleihin atomeihin energi-
aansa kasvattaneet elektronit kykenevät irrottamaan niistä elektroneja ja ioni-
soivat siten plasmakammioon ohjattua materiaalia. Tällaista ionisaatiota kut-
sutaan asteittaiseksi ionisaatioksi, sillä tietyn varausasteen saavuttaminen vaa-
tii useita elektroni–ioni-törmäyksiä. Positiivisten ionien ja neutraalien atomien
väliset varauksenvaihtoreaktiot, joissa neutraali atomi luovuttaa elektronin tai
elektroneja ionille, pienentävät korkeasti varattujen ionien tiheyttä syntynees-
sä plasmassa.

Plasmakammion peruspaine pyritään ECR-ionilähteessä pitämään korkeintaan
10−7 millibarissa, jolloin kammiossa olevien hiukkasten välinen vapaa matka,
joka on kääntäen verrannollinen hiukkastiheyteen ja törmäyksen vaikutusa-
laan, on noin 640 m [9]. Riittävän alhainen paine vähentää positiivisten ionien
ja neutraalien jäännöskaasuatomien välistä varauksenvaihtoa, jolloin korkeas-
ti varattujen ionien tuotto paranee.

Positiivisesti varattu ionisuihku saadaan ulos ionilähteestä ekstraktion kaut-
ta asettamalla plasmakammio positiiviseen korkeajännitteeseen. Aksiaalinen
magneettikenttä ionilähteen ekstraktiopäässä on likimain tekijällä kaksi injek-
tiopään kenttää heikompi, jolloin ionit poistuvat magneettisesta pullosta pää-
asiassa ekstraktion kautta.

Ionilähteiden kehittämisen seurauksena on julkaistu semiempiirisiä skaalaus-
lakeja [10], [11], joiden mukaisesti ECR-ionilähteiden suorituskykyä voidaan
parantaa. Skaalauslakien mukaan ECR-ionilähteen suurin ionivirta on suo-
raan verrannollinen käytetyn mikroaaltotaajuuden neliöön, joten suuremmal-
la mikroaaltotaajuudella voidaan tuottaa korkeammin varattuja ioneja. Toi-
saalta korkeampi mikroaaltotaajuus vaatii suuremman magneettikentän (ks.
yhtälö 2.5), joten ECR-ionilähteitä rakennettaessa pyritään magneettikenttä saa-
maan mahdollisimman suureksi, jotta korkeampia mikroaaltotaajuuksia voi-
taisiin hyödyntää.
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2.1.2 EBIS

Elektronisuihkuionilähde (EBIS) esiteltiin vuonna 1968 [12]. Tällä hetkellä elekt-
ronisuihkuionilähteitä on käytössä runsaasti ja niitä kehitetään edelleen muun
muassa Tukholmassa (CRYSIS, Stockholm Cryogenic Electron Beam Ion Source).
EB-ionilähteet luetaan plasmaionilähteisiin ja ne, kuten ECR-ionilähteetkin,
voidaan jakaa kahteen luokkaan; niin sanottuihin lämpimiin ja kryogeenisiin
elektronisuihkuionilähteisiin.

Elektronisuihkuionilähteen toimintaperiaate voidaan jakaa viiteen osaan: (1.)
elektronilähteellä tuotetaan elektronisuihku, jolla on haluttu energia ja tiheys,
(2.) luodaan elektrostaattinen ioniloukku laitteen sisälle, (3.) tietyn ajanjakson
aikana ohjataan loukkuun sopiva määrä neutraalia, ionisoitavaa kaasua (ioni-
soitavaksi voidaan ohjata myös matalasti varattuja ioneja, joita halutaan io-
nisoida korkeammille varausasteille) (4.) säilötään ioneja loukussa riittävän
pitkän aikaa halutun varausasteen saavuttamiseksi ja (5.) ohjataan korkeasti
varatut ionit potentiaalieron avulla suihkulinjaan. Tämän jälkeen laite valmis-
tautuu jälleen uuteen sykliin. Toimintaperiaatteensa vuoksi elektronisuihkuio-
nilähteellä tuotetulla ionisuihkulla on pulssittunut aikarakenne, jossa pulssin
väli on liian pitkä soveltuakseen syklotronikäyttöön. Toimiakseen EBIS vaa-
tii suurenergisen elektronisuihkun, joten sen tehonkulutus on suuri. Elektro-
nisuihkuionilähde toimii syklisesti ja sillä saadaan hyvin terävä varausasteja-
kauma eli suihku sisältää lähes kokonaan tiettyä, haluttua varausastetta toisin
kuin esimerkiksi ECR-ionilähteen ionisuihku.

Elektronisuihkuionilähteen ionisointitapa on elektronitörmäys ioniin tai neut-
raaliin atomiin. Todennäköisyys monen elektronin emittoitumiseen yhtä aikaa
on huomattavan alhainen, jonka vuoksi korkeiden varausasteiden tuottami-
nen vaatii useita peräkkäisiä törmäyksiä. Tällöin ioniloukkuun tarvitaan riit-
tävän intensiivinen elektronisuihku, sillä jokainen elektroni ei ionisoi materi-
aalia. Myös erilaiset häviöt, kuten rekombinaatiot, vaikuttavat korkeiden va-
rausasteiden syntyyn. Kuvassa 2.3 on esitetty elektronisuihkuionilähteen ra-
kenne. Kuvaan on merkitty kaasunsyöttö (gas), elektronitykki (electron gun),
suprajohtava kela (superconducting solenoid), sylinterimäiset putket (drift tu-
bes), joilla elektrostaattinen loukku luodaan sekä ionilähteen ekstraktiossa ole-
va elektronien suodatusjärjestelmä (electron collector & electron repeller) . Li-
säksi kuvassa on yksinkertaistettu malli ionilähteen ekstraktiosta, jolla positii-
viset ionit erotetaan elektroneista ja ohjataan suihkulinjaan.
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Kuva 2.3: Periaatteellinen kuva elektronisuihkuionilähteestä (EBIS) [13]

Elektronisuihkuionilähde on laite, jota käytetään tuottamaan korkeasti varat-
tuja tai jopa pelkkiä ytimiä sisältäviä ionisuihkuja. Näistä luultavasti vaikeim-
min tuotettavana mainittakoon U92+-suihku, joka vaatii noin 30 sekunnin säi-
löntäajan. Säilöntäaikaa ei kuitenkaan ole mahdollista kasvattaa äärettömiin.
Erittäin korkeiden varausasteiden tuottamisessa on myös käytettävä hyvin al-
haisia paineita; U92+:n tapauksessa paineen täytyy olla 1·10−12 millibarin luok-
kaa [6].

Huoneenlämpötilassa toimivassa elektronsuihkuionilähteessä käytetään ioni-
suihkun fokusoimiseen normaaleja, yleensä nestejäähdytteisiä solenoideja. Tä-
män tyyppisen laitteen rakennuskustannukset ovat alhaiset suprajohtavaan
tekniikkaan verrattuna. Haittana ovat kuitenkin solenoideissa esiintyvät te-
hohäviöt. Suprajohtavien solenoidien rakentaminen on kalliimpaa ja perus-
tuu ohuen, suprajohtavan käämilangan käyttöön. Tällä tavalla saadaan muo-
dostettua erittäin voimakas, homogeeninen magneettikenttä eikä tehohäviöitä
juurikaan esiinny.

Elektronisuihkuionilähteet voidaan jakaa kahteen luokkaan elektronisuihkun
tuottamisen ja fokusoinnin perusteella. Tällöin puhutaan yleensä IG- (Immer-
sed electron Gun) ja EG- (External electron Gun) elektronisuihkuionilähteistä.
Ensin mainittu sisältää elektronitykin, joka on sijoitettu solenoidin magneetti-
kenttään ja jälkimmäinen puolestaan käyttää ulkoista, täysin magneettiken-
tältä suojattua elektronilähdettä. Rakenteeltaan IG EBIS on hyvin yksinker-
tainen ja varmatoiminen, mutta sillä saavutetaan huomattavasti EG-elektro-
nisuihkuionilähdettä matalampia virrantiheyksiä. Toisaalta EG-elektronisuih-
kuionilähteellä on verrattain hankalaa tuottaa riittävän hyvälaatuista ionisuih-
kua [6].
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Kuva 2.4: PIG-ionilähteen rakenne.

2.1.3 PIG

Penning tai Philips Ionization Gauge (PIG) -tyyppisiä plasmaionilähteitä on
käytetty jo noin 50 vuoden ajan korkeasti varattujen ionien tuottamiseen. Lai-
te kehitettiin kaasumaisten aineiden ionisoimista varten, mutta kymmenisen
vuotta sitten myös metalli-ionien tuottaminen tuli kehitystyön tuloksena mah-
dolliseksi. Tämän tyyppisellä ionilähteellä saavutetaan parhaimmillaan mil-
liampeerien ionivirta ja eri ioneja ohjataan magneettikentällä. Aikarakenteel-
taan PIG sopii käytettäväksi erilaisten kiihdyttimien (syklotroni, synkrotro-
ni, lineaarikiihdytin) kanssa ja sen toiminta perustuu elektronien kiihdytyk-
seen anodi-katodijännitteellä, magnettikenttään (> 0, 1T), jolla estetään kato-
dilta irronneiden elektronien pääsy anodille ja syntyneessä Penningin loukus-
sa (elektrostaattinen loukku) oskilloiviin energeettisiin elektroneihin. Oskilloi-
minen tapahtuu katodin ja antikatodin2 vaikutuksesta aiheuttaen ionisaatio-
ta. Syntyneet ionit ohjataan ulos kammiosta kiihdytysjännitteen avulla. Ny-
kyään PIG-ionilähteiden käyttö on vähäistä ECR- ja EBIS-tyyppisten ioniläh-
teiden ollessa selvästi yleisimpiä. Kuvassa 2.4 on esitetty poikkileikkaus PIG-
ionilähteestä.

2. Yleensä antikatodilla tarkoitetaan samassa potentiaalissa katodin kanssa olevaa element-
tiä, joka ei kuitenkaan toimi elektroniemitterinä.
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PIG-ionilähteet voidaan jakaa kahteen eri ryhmään: kylmä- ja kuumakatodi-
siin. Kylmäkatodisella PIG:llä tarkoitetaan laitetta, jossa katodilta irtoavat pri-
määriset elektronit tuotetaan sekundäärisellä emissiolla (elektronit) ja kuu-
makatodisesta PIG:stä puhuttaessa tarkoitetaan elektronien termistä emissio-
ta lämmitetystä katodimateriaalista. Molempien PIG-tyyppien yhdistelmiä on
testattu [6]. Primääristen elektronien energia ja sitä kautta ionien tuottotaa-
juus on riippuvainen katodimateriaalista, sen puhtaudesta, kideorientaatiosta
ja dimensioista sekä ionisoitavasta kaasusta. On havaittu, että PIG:n raken-
teesta johtuen noin 75 % primäärisistä elektroneista saadaan säilöttyä ja jokai-
nen elektroni tuottaa muutaman ionin ionisoitavasta materiaalista [14], [15].
Suurtehoista kuumakatodi PIG-ionilähdettä on käytetty myös kiihdytinsovel-
luksiin.

Kylmäkatodi PIG:ä käytettiin ensimmäistä kertaa 1940-luvulla, jolloin eloho-
pealla ja vedyllä saavutettiin 1–2 mA:n ionivirtoja radiaalista ekstraktiota käyt-
täen [16]. Seuraavalla vuosikymmenellä laitetta kehitettiin edelleen tuottamaan
suurempia ionivirtoja [17], mutta kunnian lähteen muokkaamisesta kiihdytin-
käyttöön sopivaksi saivat Anderson ja Ehlers [18]. Kokeiluasteelle on kehitetty
myös aksiaalisella ekstraktiolla toimivia PIG-ionilähteitä [19], [20], mutta niis-
sä ekstraktion sputteroituminen aiheuttaa vaikeasti ratkottavia ongelmia sekä
ekstraktion geometrian muuttumista ajan myötä, mikä on hidastanut aksiaali-
sesti toimivan ekstraktion kehitystä.

Kuumakatodi PIG:n toiminta perustuu lämmitettävään katodiin tai katodei-
hin ja plasman muodostumiseen kaaripurkauksessa. Pääasiassa lämmittämi-
nen tapahtuu joko plasmalla tai erillisellä elektronitykillä. Katodimateriaalin
kulumisen vuoksi katodin koko on huomattavasti suurempi kuin kylmäka-
todi PIG:ssä. Ensimmäiset kuumakatodi PIG:t käyttivät katodina lämmitettä-
vää filamenttia, mutta tämän tyyppisten lähteiden ylläpito ei ollut helppoa.
Filamentti kului hyvin nopeasti ja termisten elektronien emissio ei pysynyt
vakiona. Myöhemmin kehitettiin ionilähteitä, joissa katodeina toimi erilaiset
metallisauvat joko kuumina tai toinen sauvoista jäähdytettynä. Tällä tavalla
laitteen suorituskyky saatiin nousemaan huomattavasti. Esimerkkinä ionivir-
roista voidaan mainita 5 µA Xe13+:aa ja 15 µA Kr11+:aa [21], [22]. Lisäksi ioni-
lähteestä on kehitetty versio, jossa on mahdollista ottaa käyttöön jompikumpi
kammiossa olevista katodeista siten, ettei kammiota tarvitse ilmata välillä.
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Kuva 2.5: Duoplasmatronin periaatteellinen rakenne [23].

2.1.4 Duoplasmatron

Duoplasmatron on kaaripurkaukseen perustuva plasmaionilähde, kuten esi-
merkiksi PIG, mutta se on suunniteltu negatiivisten ionien tuottamiseen. Sil-
lä voidaan tuottaa myös positiivisia ioneja muuttamalla potentiaaleja. Laite
koostuu katodista, erilaisista elektrodeista sekä anodista, jotka ovat tyhjiös-
sä. Kuten kuvasta 2.5 nähdään, ionisoitava kaasu syötetään lähellä katodia
olevaan tilaan. Potentiaalieron vuoksi katodilta irtoavat elektronit kiihtyvät
kohti anodia törmäten kaasun neutraaleihin atomeihin. Tällöin saadaan sekä
elektroni-absorption kautta negatiivisia että elektronin virittymisen ja emittoi-
tumisen kautta positiivisia ioneja. Muodostuva plasma, joka koostuu positii-
visista ja negatiivisista ioneista sekä neutraaleista atomeista ja elektroneista,
pullistuu hieman anodin aukosta ulos ja siinä olevat ionit, potentiaaleista riip-
puen joko negatiiviset tai positiiviset, ohjautuvat ekstraktioon. Duoplasmatron
on hyvin stabiili ionilähde ja sillä saadaan hyvin fokusoituna milliampeerita-
son virtoja. Lisäksi huollon tarve on vähäinen, ionisuihkun energiajakauma
hyvin kapea ja ionisaatiotehokuus varsin suuri. Pääasiassa Duoplasmatronilla
tuotetaan vain yksinkertaisesti varattuja ioneja.
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Kuva 2.6: Magnetronin rakenne [6]

2.1.5 Magnetron

Magnetron kehitettiin vuonna 1972 Novosibirskissa [24] ja se kuuluu negatii-
visiin ionilähteisiin. Magnetronin rakenteelle on tyypillistä juoksuradan muo-
toinen kammio, jossa plasma kiertää E×B-ajautumisen vuoksi. Ionilähteeseen
syötetään injektiosta H2-kaasua ja H−-ionit ajautuvat plasmasta ekstraktioon
magneettikentän ohjaamina. Magnetronin rakenne on esitetty kuvassa 2.6, jos-
ta on havaittavissa muun muassa juoksuradan muotoinen plasmakammio.

2.1.6 Penning-tyyppinen ionilähde

Penning-tyyppinen negatiivinen plasmaionilähde kehitettiin syklotronikäyt-
töä varten Berkeleyssä Yhdysvalloissa [25] ja sen toiminta perustuu Penning-
tyyppiseen kaasupurkaukseen kuumalla katodilla. Katodimateriaalina käyte-
tään paksua tantaalilevyä, jota kuumennetaan tasavirralla haluttuun lämpöti-
laan. Katodia vastapäätä on sijoitettu vesijäähdytetty tantaalilevy, joka toimii
antikatodina. Anodina on kuparista valmistettu sylinteri. Keskellä kammio-
ta on rako, josta ionit pääsevät pois ionilähteestä. Kuvassa 2.7 on Penning-
tyyppisen negatiivisia ioneja tuottavan ionilähteen kaaviokuva.

2.1.7 Multicusp-tyyppinen ionilähde

Multicusp-ionilähteen nimi juontaa juurensa sen magneettikentän muodosta.
Kestomagneettien tuottama radiaalinen magneettikenttä, jolla plasmaa halli-
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Kuva 2.7: Penning-ionilähde [25]. Kyseessä on modifioitu H−-ionilähde. A: fi-
lamentti, B: kylmä heijastuskatodi, C: vesijäähdytysputket, D: kaasun syöttö-
linja, E: ionien ekstraktioaukko, F: toroidimainen elektronidumppi (electron
dump block), G: ekstraktioelektrodi, H: purkauskaaren määrittelevä rako (arc-
defining hole).

taan, muodostaa niin sanottuja Cusp-viivoja. Rakenteellisesti tämän tyyppi-
nen ionilähde on energeettisesti erittäin tehokas, ja sillä saadaan aikaiseksi
varsin intensiivisiä protonisuihkuja. Laitteen plasmakammion takaseinässä on
kestomagneetteja kuvan 2.8 mukaisesti. Tämän rakenteen tarkoituksena on
ohjata plasmaa. Vetyplasma muodostetaan filamentista (wolfram tai tantaa-
li) emittoituvien elektronien avulla koko kammion seinän toimiessa anodina.
Kammio jaetaan vesijäähdytteisillä kestomagneeteilla eli magneettisella suo-
dattimella kahteen osaan: varsinaiseen plasmakammioon ja ekstraktioaluee-
seen. Rakenne estää energeettisten elektronien pääsyn ekstraktioalueelle, jon-
ne kuitenkin pääsee kylmiä elektroneja sekä positiivisia että negatiivisia io-
neja magneettisen suodattimen läpi. Tällöin muodostuu plasma, jonka elekt-
ronien lämpötila on hyvin pieni3. H−-ionit muodostuvat ekstraktio- ja suo-
datinalueella muun muassa H2-ionien disassosiatiivisen viritetyn vibraatio-
kiinnityksen sekä H+

2 - ja H+
3 -ionien disassosiatiivisen rekombinaation vuok-

si. On huomattu, että magneettisen suodattimen käyttö parantaa sekä H−-
ionituottoa että vähentää elektronivirtaa ekstraktiossa. Raskaampien negatii-
visten ionien tuotto perustuu kuitenkin yleensä mikroaaltoihin filamentin si-

3. Noin yhden eV:n luokkaa
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Kuva 2.8: Multicusp-tyyppisen ionilähteen kaaviokuva.

Kuva 2.9: Kymmenen Cusp-viivan rakenne (Multicusp)[26].

jaan [6], vaikka Multicusp-tyyppisellä ionilähteellä voidaankin tuottaa esimer-
kiksi O−-ioneita. Nykyään yleisesti käytössä oleva Multicusp-ionilähteen mag-
neettikonfiguraatio on esitetty kuvassa 2.9.
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Luku 3

Plasmafysiikan perusteita ECR-ionilähteeseen
sovellettuna

Tässä luvussa käsitellään plasmafysiikan teoriaa. Tarkoituksena on edetä plas-
man perusmääritelmien kautta törmäysprosesseihin, siitä edelleen ionisaati-
prosesseihin ja sitä kautta elektroniresonanssiin päätyen lopulta plasman ki-
neettiseen kuvailuun ja plasmapotentiaalin syntyyn. Ennen kuin varsinaiseen
plasmapotentiaalin rakenteeseen päästään käsiksi, on hallittava tiettyjä perus-
asioita, joita käydään tässä läpi. Tämän lisäksi ECR-ionilähteen kannalta tyy-
pillisimmät plasman parametrit tulevat tutuiksi.

Plasma on ioneista, elektroneista ja neutraaleista atomeista muodostuvaa kva-
sineutraalia kaasua, jossa on niin paljon vapaita sähköisiä varauksia, että eri-
laiset kollektiiviset sähkömagneettiset ilmiöt vaikuttavat sen fysikaaliseen käyt-
täytymiseen [27]. Plasmaa sanotaan usein myös aineen neljänneksi olomuo-
doksi. Kvasineutraaliudella tarkoitetaan riittävän suuren tilavuuden näyttä-
vän ulospäin neutraalilta, mutta pienessä tilavuusalkiossa on kuitenkin ha-
vaittavissa paikallisia varauksia. Plasmaa voidaan tuottaa esimerkiksi kuu-
mentamalla neutraalia kaasua riittävästi, jolloin sen atomien liike-energia kas-
vaa. Törmätessään toisiinsa tai riittävän suurenergisiin, vapaisiin elektronei-
hin atomit tai molekyylit ionisoituvat ja muodostavat plasman.

Käytännössä plasmaa voidaan tuottaa muun muassa kenttä-, foto- ja pintaio-
nisaatiolla tai pommittamalla kaasua hiukkassuihkulla. Lisäksi laboratorioissa
voidaan muodostaa plasmaa erittäin suurilla, paikallisilla sähkökentillä. Täl-
löin elektronit revitään irti atomien elektroniverhosta. Ionisoitunutta kaasua
pidetään plasmana, kun sen ionisaatioaste ylittää 10 % ja kolme niin sanottua
plasmaehtoa täyttyvät. Plasma syntyy yleensä kaasusta, mutta sillä on myös
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nestemäisille aineille tyypillisiä ominaisuuksia, kuten kokoonpuristumatto-
muus. Avaruudessa plasma on yleisin aineen olomuoto, ja sitä esiintyy myös
planeettojen, kuten Maan, ionosfäärissä aurinkotuulen vaikutuksesta. Lisäksi
plasmaa havaitaan muun muassa hehkulampuissa ja salamoissa.

Plasmafysiikka käsittää hyvin monitahoisen alueen aina plasman muodosta-
misesta sen tutkimiseen sekä kokeellisesti että teoreettisesti. Teoreettinen tut-
kimus on varsin hankalaa, sillä plasman käyttäytymisen mallintaminen on ää-
rimmäisen monimutkaista. Plasmafysiikan tutkimus on kuitenkin hyvin tärke-
ää haluttaessa saada tietoa ympäröivästä maailmankaikkeudesta, sillä joiden-
kin arvioiden mukaan jopa 99 % havaittavissa olevasta aineesta on plasmaa.
Plasmafysiikka näyttelee tärkeää osaa myös tulevaisuuden energiataloudessa
fuusioenergian perustuessa pääosin plasman hallintaan.

3.1 Plasmaehdot ja niiden toteutuminen ECR-ionilähteessä
Jotta hiukkasjoukkoa voidaan pitää plasmana, täytyy sen toteuttaa kolme plas-
maehtoa: (1.) Debyen1 pituuden on oltava huomattavasti pienempi kuin plas-
man dimensioiden, (2.) Debyen pallossa olevien hiukkasten lukumäärän täy-
tyy olla huomattavan suuri ja (3.) varattujen hiukkasten kollektiivisen väräh-
telyn on oltava dominoivaa neutraalien hiukkasten liikkeen sijaan.

3.1.1 Debyen pituus

Plasma on kvasineutraalia kaasua eli siinä ei ole ulkoisesti havaittavia varaus-
jakaumia. Kuitenkin, käsiteltäessä riittävän pientä tilavuusalkiota, voi plas-
man varausjakauma olla epähomogeeninen. Tällöin muodostuu pieniä säh-
köisiä potentiaaleja. Plasmafysiikan yksi tärkeimmistä parametreista, Debyen
pituus λD, kuvaa edellä mainitun varausepätasapainon termisestä liikkeestä
aiheutuvaa vaikutusetäisyyttä, ja sille voidaan johtaa yhtälö [27]

λ−2
D =

1
ε0

∑
α

q2
αn0α

kBTα

, (3.1)

missä ε0 = 8, 85 · 10−12 F/m on tyhjiön permittiivisyys (dielektrinen vakio) ,
kB = 1, 38 · 10−23 J/K Boltzmannin vakio sekä Tα hiukkaslajin α lämpötila [K]
ja qα varaus.

1. Peter J. W. Debye, 1884–1966, kemian Nobel 1936
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Debyen pituus määrittelee plasmaan sijoitetun sähköisen potentiaalin vaiku-
tusetäisyyden, eli varjostuspituuden. Tällä tarkoitetaan matkaa, jolla sähkö-
kenttä putoaa 1

e
-osaan alkuperäisestä kentästä. Konkreettinen esimerkki var-

jostuspituudesta on plasmaan asetettu johtava pinta, jonka ympärille muodos-
tuu plasmavaippa (ks. maininta Langmuir-anturista myöhemmin). Syntyvän
vaipan paksuus on Debyen pituuden suuruusluokkaa. Koska plasma on ul-
koisesti neutraali, on sen dimensioiden oltava suurempia kuin Debyen pituus.
Toisin sanoen: jos plasman dimensiota merkitään L:llä, voidaan kirjoittaa

L À λD, (3.2)

joka on ensimmäinen plasmaehto. Tyypillisesti plasmaehdot ovat muotoa ’jo-
ku on suuri verrattuna johonkin’.

3.1.2 Debyen pallo

Debyen pallolla tarkoitetaan λD-säteistä plasmapalloa, joka sisältää ne hiukka-
set, joiden kanssa pallon keskipisteeseen asetettu hiukkanen vuorovaikuttaa
sähköisesti. Hiukkasten lukumäärälle Debyen pallossa voidaan johtaa elekt-
ronien tapauksessa yhtälö [28]

ND =
4
3
πλ3

Dne =
4π

3

(
ε0

kBTe

e2n
1/3
e

)3/2

. (3.3)

Toisen plasmaehdon mukaan Debyen pallossa olevien hiukkasten lukumää-
rän on oltava suuri, jotta plasmaa voitaisiin käsitellä kollektiivisesti käyttäyty-
vänä materiana. Matemaattisesti ilmaistuna

ND À 1. (3.4)

Vaihtoehtoisesti voidaan merkitä Λ = neλ
3
D, jolloin

Λ À 1. (3.5)

Λ on niin sanottu plasmaparametri, joka määrittelee voidaanko hiukkasjouk-
koa pitää plasmana, vai onko kyseessä vain erillisten varausten muodostama
joukko. Yhtälöt (3.4) ja (3.5) määrittelevät siten toisen plasmaehdon. Mainitta-
koon kuitenkin, että plasmafysiikasta puhuttaessa ’À’ on varsin venyvä käsi-
te.
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3.1.3 Plasmataajuus

Oletetaan, että plasma asetetaan ulkoiseen sähkökenttään, jolloin siihen muo-
dostuu varattujen hiukkasten liikkeen seurauksena sisäinen sähkökenttä, joka
kumoaa ulkoisen kentän vaikutuksen (vrt. johde sähkökentässä). Poistettaes-
sa ulkoinen kenttä alkavat plasman hiukkaset värähdellä tasapainoaseman-
sa suhteen. Plasman hiukkasista on tarpeellista käsitellä vain elektroneja, sillä
ionit ovat huomattavasti raskaampia, ja niiden värähtely on paljon matalam-
pitaajuista ja siten merkityksettömämpää. Järjestäytyessään uudestaan plas-
massa olevat varatut hiukkaset kiihtyvät kohti tasapainoasemaansa ja ohitta-
vat sen kokeakseen niitä toiseen suuntaan kiihdyttävän voiman, jolloin hiuk-
kaset alkavat oskilloida. Elektronien liikkeestä syntyvää kollektiivista väräh-
telyä tasapainoaseman ympärillä kutsutaan plasmaoskillaatioksi ja sen (kul-
ma)taajuutta ωpe plasmataajuudeksi [28]:

ωpe =

(
nee

2

meε0

)1/2

. (3.6)

Elektronien, ionien, neutraalien atomien tai molekyylien välisten törmäysten
seurauksena plasman kollektiivinen värähtely vaimenee. Jotta hiukkasjouk-
koa voitaisiin käsitellä plasmana, täytyy kollektiivisen hiukkasvärähtelyn taa-
juuden νpe olla suurempi kuin elektronien ja neutraalien hiukkasten välisen
törmäystaajuuden νen. Siis

νpe =
ωpe

2π
> νen. (3.7)

Jollei tämä kolmas plasmaehto olisi voimassa, plasman kollektiivisen väräh-
telyn asemesta järjestelmän käyttäytymisen määräisi neutraalien hiukkasten
liike. Toisin sanoen yhtälö (3.7) rajoittaa neutraalien hiukkasten lukumäärää
varattuihin hiukkasiin (elektronit, ionit) verrattuna.

3.1.4 Plasmaehtojen toteutuvuus ECR-ionilähteissä

Tarkastellaan seuraavaksi edellä esiteltyjen plasmaehtojen toteutuvuutta ECR-
ionilähteiden plasmassa. Tässä kappaleessa esitettävät laskut ovat lähinnä suu-
ruusluokka-arvioita, sillä tarkkaa tietoa esimerkiksi ionilähteen plasman elekt-
ronitiheydestä ei ole olemassa. Tämä johtuu siitä, että elektronitiheys vaihtelee
paikan funktiona varsin voimakkaasti.
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Taulukko 3.1: JYFL ECR -ionilähteiden tärkeimmät parametrit.

Ionilähde JYFL ECRIS 1 JYFL ECRIS 2
Kelojen maksimivirrat [A] 200/250/250/250 600/600

ECR -pinnan dimensiot [mm] r≈50, l≈130 r≈20, l≈70
Plasman tilavuus [dm3] ≈0,681 ≈0,059

BECR 0,23 0,5
BINJ 1,2 1,3
BEXT 0,6 0,8
BMIN 0,16 0,4

Koska ECR-ionilähteissä plasma muodostuu pääasiassa resonanssipinnan si-
sälle, on järkevää arvioida plasman tilavuudeksi ECR-pinnan sisään jäävä tila-
vuus. FEMM-simulaatioilla [29] voidaan määrittää molempien JYFL:ssä käy-
tössä olevien ECR-ionilähteiden resonanssipintojen dimensiot. Arvioita teh-
täessä on molempien ionilähteiden kelojen virroille käytetty maksimiarvoja,
jolloin plasmakammioon muodostuva resonanssipinta on pienimmillään. To-
dellisuudessa käytetyt virrat ovat jonkin verran mainittuja pienempiä, jolloin
resonanssipinnan dimensiot ja siten plasman tilavuus ovat suurempia. Taulu-
kossa 3.1 on esitetty JYFL ECR -ionilähteiden kelojen maksimivirrat, FEMM-
simulaatioiden avulla arvioidut resonanssipintojen dimensiot (r on plasmael-
lipsoidin säde ja l plasmaellipsoidin pituus), plasmojen tilavuudet sekä ioni-
lähteiden magneettikentät (alaindeksi ECR tarkoittaa ECR-pintaa, INJ ioniläh-
teen injektiota, EXT ionilähteen ekstraktiota ja MIN magneettisen pullon pie-
nintä magneettivuon tiheyttä.)

Kun Debyen pituus lasketaan yhtälöstä (3.1) huomioiden vain elektronien kont-
ribuutio, käyttämällä plasman elektronitiheydelle arvoa 1011 cm−3 [7] ja läm-
pötilalle 50 eV [7], tulokseksi saadaan λD ≈ 0, 17 mm. Debyen pituus on siis
huomattavasti pienempi kuin ECR-pinnan pienin dimensio kummankin ioni-
lähteen tapauksessa. Kelojen virtojen pienentyessä plasman dimensiot kasva-
vat, joten ensimmäisen plasmaehdon, L À λD, voidaan varsin hyvin perus-
tein todeta olevan voimassa. Käyttäen edellä mainittuja arvoja elektronitihey-
delle ja lämpötilalle saadaan yhtälöstä (3.3) Debyen pallon sisältämien elekt-
ronien lukumääräksi noin 1,9 miljoonaa. On siis perusteltua sanoa, että myös
toinen plasmaehto on voimassa. Kolmannen plasmaehdon toteutumista ECR-
ionilähteessä voidaan tarkastella laskemalla plasmataajuus yhtälöstä (3.6), jol-
loin saadaan νpe =

ωpe

2π
≈ 2, 8 · 109 Hz. Yhtälössä (3.7) esiintyvä varattujen
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(elektronit) ja neutraalien hiukkasten törmäystaajuus νen voidaan laskea yh-
tälöstä [30]

νen = 4, 19 · 107NnσcT
1/2
e , (3.8)

missä Nn on neutraalien hiukkasten lukumäärätiheys [cm−3], σc törmäysvai-
kutusala [cm2] ja Te elektronien terminen energia [eV]. Neutraalien hiukkasten
lukumäärätiheys voidaan määrittää ideaalikaasun tilanyhtälön pV = NkBT

avulla, sillä

Nn ≡ N

V
=

p

kBT
. (3.9)

Tässä yhtälössä N on hiukkasten lukumäärä, V tarkasteltava tilavuus, p paine
ja T lämpötila. Kun käsitellään tyypillisiä ECR-ionilähteen käyttöolosuhteita,
paineeksi voidaan valita esimerkiksi 3 · 10−7 mbar ja lämpötilaksi T = 295 K.
Tällöin yhtälöstä (3.9) saadaan neutraalien hiukkasten lukumäärätiheydeksi
noin 7, 37 · 109 cm−3. Jos lisäksi oletetaan, että elektronien terminen energia on
50 eV ja törmäysvaikutusala happikaasulle σc = 2 ·10−15 cm2 [30], törmäystaa-
juus elektronien ja neutraalien atomien välillä voidaan määrittää yhtälön (3.8)
avulla, jolloin taajuudeksi saadaan νen ≈ 4, 4 kHz. Epäyhtälö (3.7) on siten
voimassa, ja kolmaskin plasmaehto pätee ECR-ionilähteiden tapauksessa.

Tarkastellaan vielä erästä ehtoa, joka on hyvin oleellinen ionilähteissä, jois-
sa ionisaatio tapahtuu magneettisella pullolla hallittavassa plasmassa. Tämä
ehto liittyy edellä käsiteltyyn plasmataajuuteen, sillä magneettisesti vangitul-
la plasmalla täytyy elektronien syklotronitaajuuden ωce olla suurempi kuin
plasmaoskillaation taajuuden [7] eli

ωce =
eB

me

> ωpe. (3.10)

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että elektronien vangitseminen magneetti-
seen pulloon on mahdollista silloin, kun niiden magneettinen momentti,

µ =
mv2

⊥
2B

, (3.11)

pysyy vakiona2 eikä plasmaoskillaatio häiritse elektronien kiertoliikettä mag-
neettikentässä. Ylitiheää plasmaa ei siis saada hallittua magneettisella pullol-
la [7]. Yhtälössä (3.11) käyttöön otetulla merkinnällä v⊥ tarkoitetaan magneet-
tikenttävektoria vastaan kohtisuoraa nopeusvektorin komponenttia.

2. Käytännössä µ ei pysy vakiona, koska v⊥:aa kasvatetaan mikroaalloilla.
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3.2 Plasmojen ominaisuuksia

Tässä luvussa käsitellään ECR-ionilähteen ja fuusioplasman ominaisuuksia ja
eroja. Tarkasteltavia parametreja ovat muun muassa plasman tiheys, ionien
ja elektronien lämpötilat, ionien varausaste sekä plasman koostumus. ECR-
plasmalla tarkoitetaan elektronisyklotroniresonanssilämmityksen avulla muo-
dostettua plasmaa (laboratorioplasma). Fuusioplasma eroaa ECR-ionilähteen
plasmasta siten, että ionilähteessä resonanssissa ovat elektronit (ν ∼ GHz) kun
taas fuusioplasmassa resonanssissa ovat ionit (ν ∼ MHz). Fuusioplasmasta
käytetään myös termiä laboratorioplasma, kun tarkoitetaan ihmisen tuotta-
maa plasmaa eikä esimerkiksi tähdissä esiintyvää plasmaa.

3.2.1 ECR-ionilähteen plasma

Keinotekoisesti muodostettua magneettikentällä hallittua ECR-ionilähteen plas-
maa voidaan tuottaa sekä kaasumaisista että kiinteistä alkuaineista. Yleisim-
mistä ionisoitavista materiaaleista mainittakoon typpi, happi, argon, krypton
ja ksenon, jotka ovat kaikki kaasumaisia aineita. ECR-ionilähteillä on yleensä
tavoitteena tuottaa korkeasti varattuja ioneja, jolloin ionisuihkun jälkikiihdyt-
täminen on mahdollisimman tehokasta.

Ionien lämpötila ECR-ionilähteestä ulostulevassa ionisuihkussa on arviolta 2–
27 eV [31]. Plasmassa on havaittavissa kaksi eri elektronipopulaatiota: termi-
nen eli kylmä populaatio (≈ kymmeniä elektronivoltteja) ja korkeaenerginen
populaatio (≈ kymmeniä kiloelektronivoltteja). Esimerkiksi JYFL 14 GHz ECR
-ionilähteellä tehdyissä mittauksissa havaittiin suurin röntgenspektrin intensi-
teetti 80 keV:n energialla maksimin ollessa yli 300 keV:a [4]. Tyypillisesti ECR-
ionilähteen plasman tiheys on suuruusluokkaa 1011 cm−3 [7].

Mikroaallot eivät etene plasmassa, kun ωpe > ωrf, eli kun plasmataajuus kas-
vaa plasmakammioon ohjattavan mikroaallon taajuutta suuremmaksi. Ioni-
saatio voi siis hidastua, jos elektronitiheys kasvaa riittävän suureksi eikä mik-
roaalto enää pääse resonanssipinnalle saakka. Jyväskylän yliopiston kiihdytin-
laboratorion ionilähteille voidaan laskea kriittiset elektronitiheydet yhtälöstä
(3.6), jolloin ECR1:n tapauksessa kriittinen tiheys on noin 5, 1 · 1011 cm−3 ja
ECR2:n tapauksessa noin 2, 4 · 1012 cm−3.

Ylitiheä plasma voi absorboida mikroaaltotehoa, mutta tällöin plasman ja aal-
lon vuorovaikutus on epälineaarista ja hankalaa mallintaa. Aallon etenemis-
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tä tarkasteltaessa täytyy ottaa huomioon myös, että elektronitiheys on paikan
funktio.

3.2.2 Fuusioplasmat

Fuusioreaktioissa energiaa vapautuu ydinreaktioiden kautta. Auringon ener-
giantuoton kannalta tärkein näistä on niin sanottu protoni–protoni-ketju [32].
Lisäksi deuteroni–protoni- ja helium–helium-reaktiot vapauttavat energiaa. Re-
aktiokierron aikana neljä vety-ydintä muodostavat yhden helium-ytimen, jol-
loin vapautuu 24,64 MeV energiaa jokaista He-ydintä kohden [32]. Fuusioplas-
ma koostuukin siis lähinnä vety- ja heliumytimistä, joskin tähdissä fuusioitu-
minen johtaa lopulta Ni- ja Fe-ytimien muodostumiseen. Fuusioplasma on siis
täysin ionisoitunutta vedyn varausasteen ollessa 1+ ja heliumin 2+. Tutkimus-
käyttöön rakennettavassa fuusioreaktorissa (ITER, arvioitu valmistumisaika
2014) ionien lämpötilan arvioidaan olevan noin 8,1 keV ja elektronien noin
8,9 keV [33]. Fuusioplasmaa, kuten ECR-plasmaakin, hallitaan laboratorio-olo-
suhteissa magneettikentillä. Auringon plasman pitää koossa gravitaatio.

3.2.3 Plasman β ja plasmojen vertailua

Plasman ja magneettikentän välistä tasapainoa voidaan kuvata plasman β:lla,
jolla tarkoitetaan termisen ja magneettisen energiatiheyden (paineen) suhdet-
ta. Terminen energiatiheys saadaan lähtemällä liikkeelle ideaalikaasun tilan-
yhtälöstä

pV = NkBT , (3.12)

josta saadaan paineelle lauseke

p =
NkBT

V
= nkBT . (3.13)

Paineella ja energiatiheydellä on samat yksiköt, joten yhtälö (3.13) antaa plas-
man termisen energiatiheyden. Magneettinen energiatiheys uB määritellään
lineaariselle väliaineelle magneettivuon tiheyden ja tyhjiön permeabiliteetin
avulla seuraavasti:

uB =
B2

2µ0
, (3.14)

missä B on magneettivuon tiheys ja µ0 = 4π ·10−7 T·m/A. Tällöin plasman β:n
lausekkeeksi saadaan

β =
2µ0nkBT

B2 . (3.15)
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Taulukko 3.2: Erilaisten plasmojen parametreja sekä plasman β.

Hiukkastiheys [m−3] B-kenttä [T ] Lämpötila [eV] β

ECR (6.4 GHz) e−: 1017, i: 1
3 · 1017 0, 16 (Bmin) e−: 50, i: 20 9 · 10−5

Fuusio 1016 1 8, 5 · 103 4 · 10−5

Auringon
korona

1012 10−2 86 4 · 10−7

Aurinkotuuli 5 · 106 5 · 10−9 13 1, 0
Ionosfääri (300
km:n korkeu-
della Maasta)

1012 5 · 10−5 0, 04 7 · 10−6

Magnetosfäärin
häntä

103 10−8 103 0,004

Interstellaarinen
plasma

104 10−10 0, 009 4 · 10−3

Intergalaktinen
plasma

102 10−12 8, 6 4 · 102

Neutronitähti
tai pulsari

1048 108 259 1, 04 · 1010

Plasman β voidaan määrittää erikseen plasman eri hiukkaspopulaatioille. Täl-
löin käytetään yhtälön (3.15) yleistä muotoa

β =
2µ0kB

∑
α nαTα

B2 , (3.16)

missä nα:lla on merkitty kunkin hiukkaspopulaation hiukkastiheyttä [m−3] ja
Tα:lla hiukkaspopulaation lämpötilaa [K]. Jos plasman β À 1, puhutaan suu-
ren β:n plasmasta. Kun β ¿ 1 on kyseessä niin sanottu pienen β:n plasma.
Tällöin magneettikenttä hallitsee plasman dynamiikkaa. Laboratorioissa plas-
man β on yleensä ¿ 1. Sama pätee myös esimerkiksi Maan magnetosfäärissä
poislukien sen pyrstön plasmalevy.

Taulukossa 3.2 on esitetty joidenkin plasmojen tärkeimmät parametrit sekä nii-
den avulla yhtälöstä (3.15) lasketut3 plasman β:t. Kuten taulukosta havaitaan,
magneettikenttä hallitsee ECR-ionilähteen plasmaa. Toisaalta neutronitähden
tapauksessa plasman β on hyvin suuri, vaikka neutronitähden magneettikent-
tä onkin erittäin voimakas.

3. ECR:n tapauksessa käytettiin yhtälöä (3.16) ja plasman keskimääräisen varausasteen ar-
vioitiin olevan 3.
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Kuva 3.1: Larmor-liikkeen radan muuttuminen hiukkasten törmätessä.

3.3 Törmäysprosessit plasmassa

Plasman olettaminen törmäyksettömäksi helpottaa sen matemaattista kuvai-
lua. Todellisuudessa törmäyksetöntä plasmaa ei kuitenkaan ole olemassa, mut-
ta joitakin plasmoja voidaan pitää lähes törmäyksettömänä, sillä niissä tör-
mäysten välinen aikaskaala on hyvin pitkä. Hyvinä esimerkkeinä törmäykset-
tömistä plasmoista ovat avaruuden kuumat ja erittäin harvat plasmat. Näiden
plasmojen ilmiöitä tutkittaessa ei ole olennaista käsitellä törmäysprosesseja,
vaan plasman käyttäytyminen ja sen ilmiöt ymmärretään riittävän hyvin otta-
matta törmäyksiä huomioon. Tällöin plasmaa voidaan kuvata magnetohydro-
dynamiikan (MHD) teorioiden avulla. Avaruudesta löytyy tosin esimerkkejä
myös plasmoista, joita ei voida olettaa törmäyksettömiksi. Esimerkkinä tällai-
sista plasmoista mainittakoon planeettojen ilmakehien heikosti ionisoituneet
ionosfäärit.

Varauksellisten hiukkasten Larmor-liike ei törmäyksellisessä plasmassa ole enää
magneettikenttää vastaan kohtisuorassa tasossa ympyrä, vaan törmäysten vai-
kutuksesta se muuttaa muotoaan. Periaatteellinen piirros törmäysten vaiku-
tuksesta hiukkasten liikkeeseen on esitetty kuvassa (3.1). Törmäykset muutta-
vat hiukkasen molempia nopeuskomponentteja v⊥ ja v‖, joka vaikuttaa myös
hiukkasten magneettiseen säilöntään.

Törmäykselliset plasmat jaetaan yleensä kahteen osaan; heikosti tai täysin io-
nisoituneisiin plasmoihin. Heikosti ionisoituneessa plasmassa dominoivana il-
miönä ovat neutraalien ja varauksellisten hiukkasten törmäykset, kun taas täy-
sin ionisoituneessa plasmassa hallitsevana ilmiönä ovat varattujen hiukkasten
väliset pienen kulman Coulombin törmäykset. Esimerkiksi ECR-ionilähteen
plasma on lähes täysin ionisoitunutta ja hallitsevana ilmiönä ionisaation kan-
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nalta ovat elektroni–ioni-törmäykset. ECR-plasmassa esiintyy lisäksi myös ioni–
ioni-törmäyksiä.

3.3.1 Heikosti ionisoituneet plasmat

Heikosti ionisoituneessa plasmassa hallitsevana prosessina ovat varattujen hiuk-
kasten ja neutraalien atomien tai molekyylien väliset suorat törmäykset. Varat-
tujen ja neutraalien hiukkasten välinen törmäystaajuus kertoo, kuinka usein
yksittäinen varattu hiukkanen (keskimäärin) törmää neutraaliin hiukkaseen,
eikä se riipu varattujen hiukkasten tiheydestä. Jos neutraalien hiukkasten lu-
kumäärätiheyttä merkitään nn:llä, törmäyksen vaikutusalaa σn:llä ja varat-
tujen hiukkasten keskimääräistä nopeutta 〈v〉:llä, varattujen hiukkasten tör-
mäystaajuudeksi neutraalien kanssa saadaan

νn = nnσn〈v〉 = nnπr2
0〈v〉, (3.17)

missä r0 on atomin tai molekyylin efektiivinen säde. Yhtälöstä (3.17) saadaan
törmäysten väliseksi keskimääräiseksi ajaksi

τ =
1

νn

=
1

nnσn〈v〉 , (3.18)

missä 1
nnσn

on törmäysten välinen keskimääräinen vapaa matka λmfp, joka
kertoo kuinka pitkän matkan varattu hiukkanen keskimäärin liikkuu törmäys-
ten välillä.

Heikosti ionisoituneessa plasmassa törmäys voi olla joko elastinen tai epäe-
lastinen. Epäelastisessa törmäyksessä tapahtuu ionisaatio tai varauksenvaih-
to. Myös erilaisten viritystilojen syntyminen on mahdollista epäelastisissa tör-
mäysprosesseissa. Viritystilojen purkautuminen on havaittavissa muun muas-
sa revontulissa [27]. Toisaalta myös neutraalien molekyylien hajoaminen ato-
meiksi törmäysten vaikutuksesta on mahdollista. Kaiken kaikkiaan neutraa-
lien ja varattujen hiukkasten väliset törmäykset ovat hyvin monimutkaisia ja
-muotoisia prosesseja ja niiden kuvailu on matemaattisesti haastavaa.

3.3.2 Täysin ionisoituneet plasmat

Täysin ionisoituneessa plasmassa hallitsevana vuorovaikutusilmiönä ovat va-
rattujen hiukkasten väliset törmäykset. Hiukkasten välinen vuorovaikutus ta-
pahtuu Coulombin voiman välityksellä, joten jokainen varattu hiukkanen on
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Kuva 3.2: Elektronin lentorata ionin aiheuttamassa potentiaalikentässä [27].

koko ajan eräänlaisessa törmäysvuorovaikutuksessa. Täysin ionisoituneen plas-
man lämpötila on niin korkea, etteivät elektronit ja ionit juurikaan rekombinoi-
du [27]. Coulombin törmäysten väliset matkat ovat verrattain pitkiä, jolloin
hiukkaset törmäilevät keskenään kaukana olevien hiukkasten kanssa. Tämän
seurauksena niiden suunta poikkeaa alkuperäisestä suunnasta hyvin vähän
ja yleisesti puhutaankin pienkulmatörmäyksistä. Pienkulmatörmäystä on ha-
vainnollistettu kuvassa 3.2.

Elektronien ja ionien välisille törmäyksille voidaan johtaa [34] yhtälö

〈νei〉 =
21/2niZ

2e4lnΛ

12π3/2ε2
0m

1/2
e (kBTe)

3/2 , (3.19)

missä ni on ionitiheys, Z ionin varausaste, Λ = niλ
3
D plasmaparametri ja Te

elektronien (keskimääräinen) lämpötila. Tällä yhtälöllä voidaan arvioida ECR-
ionilähteen keskimääräistä elektroni–ioni-törmäystaajuutta. Kun plasman kes-
kimääräiseksi varausasteeksi oletetaan 3 ja elektronitiheydeksi 1017 m−3, ioniti-
heyden voidaan arvioida olevan noin 1

3 ·1017 m−3. Jos ionien lämpötilaksi olete-
taan 10 eV ja elektronien lämpötilaksi 50 eV, on Debyen pituus (ks. yhtälö (3.1))
noin 0, 04 mm. Siten yhtälöstä (3.19) saadaan keskimääräiseksi elektroni–ioni-
törmäystaajuudeksi noin 19 kHz. Törmäysten välinen keskimääräinen vapaa
matka voidaan arvioida noin 220 metriksi, kun elektronien lämpötilaksi olete-
taan 50 eV. Tarkasteltaessa ECR-ionilähteessä korkeiden varausasteiden tuot-
tamisesta vastuussa olevaa kuumaa elektronipopulaatiota nähdään, kuinka al-
hainen keskimääräinen elektroni–ioni-törmäystaajuus tällöin on. Jos oletetaan
elektronien lämpötilaksi 2 keV, yhtälöstä (3.19) saadaan törmäystaajuudeksi
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noin 76 Hz.

Elektronien välisissä törmäyksissä vuorovaikuttavilla hiukkasilla on sama mas-
sa, jolloin toisen hiukkasen ei voida olettaa pysyvän törmäystä edeltävässä lii-
ketilassa. Keskimääräinen elektroni–elektroni-törmäystaajuus voidaan laskea
lausekkeesta [34]

〈νee〉 ≈ 〈νei〉
niZ2/ne

. (3.20)

Käyttämällä edellä mainittuja arvoja hiukkastiheyksille voidaan keskimääräi-
seksi elektroni–elektroni-törmäystaajuudeksi laskea noin 6 kHz, kun elektro-
nien lämpötila on 50 eV. Korkeampienergisten elektronien (2 keV) tapauksessa
elektronien välinen keskimääräinen törmäystaajuus on noin 25 Hz. Elektroni–
elektroni-törmäysten taajuus on siis samaa suuruusluokkaa kuin elektroni–
ioni-törmäysten taajuus.

Ioni–ioni-törmäystaajuus voidaan kirjoittaa muodossa [34]

〈νii〉 =
niZ

4e4lnΛ

12π3/2ε2
0m

1/2
i (kBTi)

3/2
, (3.21)

missä mi on ionien massa ja Ti ionien lämpötila. Käyttämällä elektroneille läm-
pötilaa 50 eV, ioneille 10 eV ja olettamalla ionit O3+-ioneiksi (massa 16 u) saa-
daan keskimääräiseksi ionien väliseksi törmäystaajuudeksi noin 24 kHz.

3.3.3 ECR-ionilähteen plasman aikahierarkiasta

Törmäystaajuus on erittäin käyttökelpoinen parametri ECR-ionilähteiden plas-
massa tapahtuvia prosesseja tarkasteltaessa, sillä sitä voidaan verrata muun
muassa Spitzer-taajuuksiin (elektroni–ioni-, elektroni–elektroni- ja ioni–ioni-
törmäykset), plasmataajuuteen, syklotronitaajuuteen ja ponnahdusperiodiin
(bouncing time) magneettisessa pullossa. Spitzer-törmäyksillä tarkoitetaan hiuk-
kasten välisiä pienen kulman törmäyksiä, ja ponnahdusperiodi kertoo, kuinka
kauan elektronilla menee aikaa sen kulkiessa magneettisen pullon päästä toi-
seen ja takaisin.

Ionisaation kannalta erittäin tärkeät törmäykset energeettisten elektronien ja
neutraalien atomien tai molekyylien kesken voivat tapahtua ainoastaan, jos
hiukkanen pysyy plasmassa riittävän pitkään. Tämä tarkoittaa sitä, että sen
säilöntäajan on oltava magneettisessa pullossa riittävän suuri. Hiukkasen säi-
löntäajalle τconf ja yleiselle törmäystaajuudelle νc voidaan kirjoittaa epäyhtälö

τ−1
conf < νc. (3.22)
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Jos tämä yhtälö ei toteudu, hiukkanen karkaa magneettisesta pullosta ionisoi-
tumatta.

Elektronin tapauksessa voidaan tarkastella sen viettämää aikaa resonanssipin-
nalla. Mikäli epäyhtälö

τ−1
ECR > νc (3.23)

on voimassa, elektroni pysyy resonanssipinnalla tarpeeksi kauan absorboi-
dakseen riittävästi energiaa ionisaation kannalta. Toisin sanoen elektronien ja
hiukkasten väliset törmäykset eivät häiritse resonanssikiihdytystä. Tämä on
hyvin tärkeää ECR-ionilähteen toiminnan kannalta, sillä laitteen toiminta pe-
rustuu juuri mikroaaltojen ja elektronien väliseen resonanssiin.

Elektronien ponnahdusperiodille τbounce magneettisessa pullossa voidaan kir-
joittaa lauseke

τ−1
bounce = νbounce > νc. (3.24)

Törmäystaajuuden ollessa pienempi kuin ponnahdustaajuus elektroni liikkuu
siroamatta magneettisen pullon pakoalueeseen ja pysyy vangittuna pidem-
pään.

Mikäli elektronien kokemien törmäysten taajuus on suurempi kuin niiden syk-
lotronitaajuus (kiertotaajuus magneettisen kenttäviivan ympäri) eli epäyhtälö

νc > νce (3.25)

pätee, ECR-plasma on erittäin epästabiili. Tällöin törmäykset estävät plasman
magneettisen hallinnan.

3.4 Ionisaatioprosessit

Tässä luvussa käsitellään tarkemmin ionisaatioprosesseja painottuen erityises-
ti ECR-ionilähteen plasmassa tapahtuviin ilmiöihin. Ionisaatiolla tarkoitetaan
elektronin irtoamista neutraalista atomista ja positiivisesti varatun ionin muo-
dostumista tai ionin varausasteen kasvamista. Tapahtuakseen ionisaatio vaa-
tii atomia pommittavalta elektronilta riittävän suuren energian (vetyatomil-
le noin 13,6 eV), jolloin se pystyy irrottamaan elektronin ytimen potentiaa-
lista. Elektronin irrottaminen atomista vaatii yhä suurempia energioita ionin
varausasteen kasvaessa. Tämä johtuu atomin elektronikuorirakenteesta, jon-
ka mukaan heikoimmin elektroniverhoon sidotut elektronit ovat uloimmilla
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Taulukko 3.3: Joidenkin alkuaineiden ionisaatiopotentiaaleja [35].

Alkuaine I II III IV V VI VII VIII
H 13,59844
He 24,58741 54,41778
N 14,53414 29,6013 47,44924 77,4735 97,8902 552,0718 667,046
O 13,61806 35,11730 54,9355 77,41353 113,8990 138,1197 739,29 871,4101

Ne 21.5646 40,96328 63,45 97,12 126,21 157,93 207,2759 239,0989
Ar 15,75962 27,62967 40,74 59,81 75,02 91,009 124,323 143,460
Kr 13,99961 24,35985 36,950 52,5 64,7 78,5 111,0 125,802

kuorilla. Esimerkkinä voidaan mainita neutraali argon, jonka ionisaatioener-
gia on noin 15,8 eV ja Ar7+-ioni, jonka ionisoimiseen edelleen Ar8+:ksi tarvit-
tava energia on noin 143,5 eV. Taulukossa 3.3 on esitetty tämän tutkielman
kokeellisessa osassa käytettyjen kaasujen ionisaatiopotentiaalit elektronivolt-
teina kahdeksanteen elektroniin saakka.

ECR-ionilähteessä tapahtuva ionisaatioprosessi saa alkunsa neutraalien ato-
mien välisistä törmäyksistä. Koska ionilähteeseen syötettävä neutraali kaasu
noudattaa riittävällä tarkkuudella Maxwell-Boltzmannin jakaumaa, kaasus-
sa on aina energeettisiä, neutraaleita atomeita ionisaatioon johtavia törmäyk-
siä silmällä pitäen. Ionisaatioon johtavien törmäysten seurauksena ionilähtee-
seen vapautuu elektroneja, jotka absorpoivat resonanssipinnalla mikroaaltojen
energiaa käynnistäen niin sanotun ionisaatiovyöryn, jonka seurauksena ioni-
lähteen plasmakammioon muodostuu plasma.

3.4.1 Asteittainen ionisaatio

Ionisaatioprosessi ECR-ionilähteessä on asteittaista. Tällä tarkoitetaan sitä, että
yhtä neutraaliin atomiin osuvaa, resonanssipinnalla energiaansa kasvattanutta
elektronia kohti atomista irtoaa tyypillisesti yksi elektroni. Korkeasti varattu-
jen ionien tuottamiseksi vaaditaan siis useita törmäyksiä. Suuressa osassa tör-
mäyksiä atomissa oleva elektroni virittyy ensin korkeammalle energiatasolle.
Varsinainen ionisaatio tapahtuukin seuraavissa elektroni–ioni-törmäyksissä.
Plasman elektronitiheyden on oltava tarpeeksi suuri, sillä jos törmäystaajuus
on pieni, virittynyt elektroni emittoi fotonin ja palaa alemmalle energiatasol-
le. Ionien keskimääräinen varausaste on siten riippuvainen plasman elektro-
nitiheydestä. Mentäessä kohti korkeampia varausasteita ionisaatioon johta-
vien törmäysten vaikutusala pienenee. Ionisaatiovaikutusalalla kuvataan sitä,
kuinka todennäköinen ionisaatio on. Koska ionisaatiovaikutusala on voimak-
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Kuva 3.3: Ionisaatiovaikutusala O → O+-reaktiossa elektronin energian funk-
tiona [36].

kaasti riippuvainen ioniin tai neutraaliin atomiin törmäävien elektronien ener-
giasta, korkeampien varausasteiden tuottaminen vaatii suuria energioita (ks.
edellä esitetyt ionisaatiopotentiaalit). Ionisaatiovaikutusaloja voidaan määrit-
tää kokeellisesti tai laskea käyttäen erilaisia teoreettisia malleja.

Kuvissa 3.3 ja 3.4 on esitetty ionisaatiovaikutusalat ionisoivan elektronin ener-
gian funktiona reaktioille O + e −→ O+ + 2e ja O6+ + e −→ O7+ + 2e. Kuvista
voidaan havaita ionisaation vaikutusalan pienentyvän siirryttäessä kohti kor-
keampia varausasteita. Neutraalin hapen ionisaatiovaikutusala saavuttaa suu-
rimman arvonsa, kun ionisoivan elektronin energia on noin 90 eV. Tätä energi-
aa vastaava teoreettinen vaikutusala σteor ≈ 1, 7 · 10−16 cm2 [36] ja mitattu vai-
kutusala σmeas ≈ 1, 65 · 10−16 cm2 [36] . Tarkasteltaessa O6+-ionia huomataan,
että ionisaatiovaikutusalan maksimi saavutetaan elektronien energian ollessa
hieman alle 2 keV. Vaikutusalaksi on tällöin mitattu noin 6 · 10−20 cm2 [36].
Tässä esimerkkitapauksessa ionisaatiovaikutusala pienenee neljän kertaluo-
kan verran ja ionisaatioon tarvittava energia kasvaa noin 12 kertaiseksi siirryt-
täessä korkeisiin varausasteisiin. Plasman varausaste painottuu korkeampiin
varauksiin, kun elektronien lämpötila kasvaa.
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Kuva 3.4: Ionisaatiovaikutusala O6+ → O7+-reaktiossa elektronin energian
funktiona [36].

3.4.2 Varauksenvaihto

Varauksenvaihtoreaktio vaikuttaa erityisesti korkeasti varattujen ionien tuot-
toon. Varauksenvaihdolla tarkoitetaan yleensä neutraalin atomin ja positiivi-
sesti varautun ionin törmäystä, jossa neutraalin atomin heikoimmin sidottu
elektroni siirtyy ionin elektroniverhoon. Toisin sanoen ionin sähkökentän ai-
heuttama voima kumoaa atomiin sidottuun elektroniin kohdistuvan voiman
ja sieppaa elektronin omaan elektroniverhoonsa. Tällä tavalla alkuperäisen io-
nin varausaste laskee yhdellä ja muodostuu ioni, jonka varausaste on 1+. Myös
neutraalin atomin syntyminen on mahdollista. Varauksenvaihdossa syntynei-
tä neutraaleja, energeettisiä atomeja kutsutaan toisen sukupolven neutraaleik-
si. Nämä atomit ovat riittävän suurenergisiä poistuakseen plasmasta ionisoitu-
matta, sillä ne pysyvät plasmassa hyvin lyhyen ajan. Toisen sukupolven neut-
raalien mukana plasmasta poistuu energiaa ja sen lämpötila laskee.

Varauksenvaihtoreaktion vaikutusalaa voidaan ECR-ionilähteessä arvioida käyt-
täen yhtälöä [37]

σq,q−1 = πq

(
I0

I

)3/2

Z1/3a2
0, (3.26)

missä I0 on vedyn ionisaatiopotentiaali (≈ 13,6 eV), I neutraalin atomin ensim-
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mäinen ionisaatiopotentiaali, Z atomin järjestysluku, a0 Bohrin säde (≈ 0,53 Å)
ja q ionin alkuperäinen varausaste. Yhtälö on voimassa, kun ionin energia

E 6 10
q4/7

keV
u

. (3.27)

Varauksenvaihdon vaikutusala reaktiolle O7+ + O −→ O6+ + O+ saadaan si-
joittamalla I = 13, 614 eV, Z = 8 ja q = 7. Tulokseksi saadaan σO7+,O6+ ≈
1, 2 ·10−15 cm2. Varauksenvaihdon vaikutusala on siten viisi kertaluokkaa suu-
rempi kuin vastaavan ionisaatioreaktion. Tarkasteltaessa hapen varausastetta
5+ on varauksenvaihtoreaktion vaikutusala vielä kolme kertaluokkaa suurem-
pi kuin O4+:n ionisoitumisvaikutusala. Tämä korostaa hyvin ionilähteen säi-
löntäajan, riittävän suuren elektronitiheyden ja riittävän pienen neutraalien ti-
heyden merkitystä. Liiallinen määrä neutraaleja aiheuttaa plasman keskimää-
räisen varausasteen pienentymistä.

Varauksenvaihtoa esiintyy todennäköisesti myös korkeasti ja matalasti vara-
tun ionin välillä, mutta se on huomattavasti epätodennäköisempää kuin vara-
tun ja neutraalin välinen reaktio. Toinen mahdollinen ionin varausastetta pie-
nentävä prosessi on elektronisieppaus, joka voi tapahtua, kun kyseessä on tar-
peeksi matalaenerginen vapaa elektroni. Tällöin vapaa elektroni voi siirtyä io-
niin sen elektroniverhon ulkopuolelta.

Ionien varausasteeseen ECR-ionilähteen plasmassa vaikuttaa olennaisesti säi-
löntäaika. Erityisen tärkeä merkitys säilöntäajalla on korkeasti varattuja ione-
ja tuotettaessa. Tärkeimmät tekijät korkean varausasteen saavuttamiseen ovat
siis riittävä elektronitiheys (ne) ja pitkä säilöntäaika (τconf). Matemaattisesti
tämä ehto voidaan kirjoittaa muodossa [6]

neτconf > 1010 s/cm3. (3.28)

Yhdessä nämä tekijät luovat olosuhteet, joissa elektronin ja ionin törmäysten
todennäköisyys kasvaa tarpeeksi suureksi. Plasman elektronitiheyden ollessa
1011 cm−3 täytyy säilöntäajan olla vähintään 0,1 s, jotta edellä mainittu epäyh-
tälö toteutuu.

3.5 Magneettinen säilöntä

Plasman hallinta tapahtuu ECR-ionilähteessä magneettisen pullon avulla. Io-
nilähteen injektioalueessa magneettikenttä on noin kaksi kertaa ekstraktioalu-
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Kuva 3.5: Positiivisesti varatun hiukkasen rata magneettikentässä.

een magneettikenttää voimakkaampi, joten periaatteessa magneettinen pullo
muodostuu kahdesta voimakkuudeltaan erilaisesta magneettisesta peilistä.

Koska elektroni on varattu hiukkanen, se liikkuu magneettisen pullon kent-
täviivoja kiertäen. Käyttämällä Lorentzin voiman lauseketta ja Newtonin tois-
ta lakia, F = ma, varatun hiukkasen kiertoliikkeen säteelle r voidaan johtaa
yhtälö. Tätä sädettä kutsutaan Larmor-säteeksi tai gyrosäteeksi ja se voidaan
kirjoittaa muodossa

r⊥ =
v⊥
ωc

=
v⊥m

|q|B
. (3.29)

Tässä v⊥ on varatun hiukkasen magneettikenttää kohtisuorassa oleva nopeus-
komponentti, ωc syklotronitaajuus, m hiukkasen massa, q sen varaus ja B

magneettivuon tiheys. Positiivisesti ja negatiivisesti varatut hiukkaset kiertä-
vät magneettikentän kenttäviivoja eri suuntiin. Kuvassa 3.5 on esitetty posi-
tiivisesti varatun hiukkasen rata magneettikentässä. Larmor-liikkeen vuoksi
hiukkaset eivät pääse pakenemaan magneettisesta pullosta magneettikenttää
vastaan kohtisuorassa suunnassa.

Magneettisessa pullossa liikkuvaan varattuun hiukkaseen vaikuttavalle voi-
malle voidaan johtaa yhtälö

F‖ = −µ∇‖B, (3.30)

missä F‖ on magneettikentän suuntainen voiman komponentti, µ hiukkasen
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magneettinen momentti ja∇‖B magneettikentän gradientti kentän suunnassa.
Yhtälön (3.30) mukaan varattuun hiukkaseen kohdistuu voima, joka ohjaa si-
tä kohti magneettivuon tiheyden minimiä riippumatta sen varauksesta. Koska
hiukkasen magneettinen momentti säilyy magneettikentässä, voidaan tarkas-
teltaessa hiukkasen liikettä pisteiden i ja j välillä kirjoittaa

W⊥i

Bi

=
W⊥j

Bj

. (3.31)

Tässä yhtälössä W⊥ tarkoittaa varatun hiukkasen magneettikentän suuntaan
nähden poikittaista liike-energiaa. Kun Bi < Bj, on W⊥i < W⊥j. Toisin sa-
noen magneettikentän kasvaessa hiukkasen poikittainen liike-energia kasvaa.
Tällöin hiukkasen pitkittäinen liike-energia W‖ vähenee, sillä staattisen mag-
neettikentän tapauksessa kokonaisliike-energia Wtot = W⊥ + W‖ säilyy. Va-
rattu hiukkanen pääsee siis etenemään kasvavan magneettikentän suuntaan,
kunnes sen pitkittäinen liike-energia on nolla. Tällöin hiukkanen kääntyy yh-
tälön (3.30) mukaisesta voimasta johtuen takaisin pienenevän magneettiken-
tän suuntaan ja alkaa oskilloida kahden magneettisen peilin välillä.

Magneettisen pullon pakoalueella (loss cone) tarkoitetaan aluetta (v‖, v⊥)-ava-
ruudessa, jossa ollessaan hiukkaset pääsevät pois magneettiseen pulloon säi-
lötystä plasmasta. Pakoalueen koko riippuu magneettivuon tiheyden arvos-
ta ECR-pinnalla, sillä ionien ja sitä kautta vapaiden elektronien voidaan aja-
tella syntyvän siellä. Jos tarkastellaan kuvan 3.6 esittämää tilannetta, voidaan
magneettikenttää vastaan kohtisuora nopeus ilmoittaa nousukulman θ avulla
muodossa v⊥ = v sin θ ja yhtälö (3.31) voidaan kirjoittaa liike-energian säily-
minen huomioiden (v=vakio) muodossa

sin2 θi

Bi

=
sin2 θj

Bj

, (3.32)

missä Bi < Bj. Tarkastellaan tilannetta, jossa Bi = Bmin ja Bj = Bmax. Olete-
taan lisäksi, että piste j on hiukkasten käännepiste. Magneettisen pullon kään-
nepisteessä hiukkasella on vain magneettikenttään nähden kohtisuoraa no-
peutta. Koska θj = 90◦, tulee yhtälö (3.32) muotoon

sin2 θi =
Bmin

Bmax

, (3.33)
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Kuva 3.6: Hiukkasen nopeusvektori kasvavassa magneettikentässä.

josta voidaan ratkaista nousukulmaksi4

θ = arcsin

[(
Bmin

Bmax

)1/2
]

. (3.34)

Tämä kulma määrittelee magneettisen pullon pakoalueen nopeusavaruudes-
sa. ECR-ionilähteen tapauksessa ionien (elektronien) syntypaikan mukaan usein
oletetaan Bi ≈ BECR, joten yhtälö (3.34) esitetään yleensä muodossa

θ = arcsin

[(
BECR

Bmax

)1/2
]

. (3.35)

Magneettisen pullon pakoalue on havainnollistettu kuvassa 3.7. Pakokartio on
ECR-ionilähteessä leikattu, sillä plasmapotentiaali sitoo elektroneja plasmaan,
jolloin plasmasta poistuvien elektronien energia täytyy olla riittävän suuri.
Toisin sanoen plasmapotentiaalin synnystä ovat vastuussa kylmät, termiset
elektronit.

3.6 Elektronien lämmitys mikroaalloilla
Electron Cyclotron Resonance -ionilähteen toiminta perustuu mikroaalloilla
tapahtuvaan elektronien lämmittämiseen resonanssipinnalla. Absorboituaan
energiaa resonanssissa elektronien energia riittää ionisoimaan neutraaleja ato-
meja tai kasvattamaan ionien varausastetta. Resonanssissa elektronien kierto-
taajuus magneettikentän kenttäviivojen ympäri on sama kuin ionilähteeseen

4. Yleisesti θ:n alaindeksi jätetään pois.
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Kuva 3.7: Magneettisen pullon pakoalue. Kartiossa oleva hiukkanen pääsee
pakenemaan magneettisesta pullosta.

ohjattavien mikroaaltojen taajuus. Plasman elektronien kollektiivistä liikeh-
dintää on lähes mahdoton mallintaa matemaattisesti. Yksittäisen elektronin
liikettä tarkastelemalla voidaan kuitenkin esittää arvioita muun muassa ener-
giasta, jonka elektroni saa resonanssissa.

3.6.1 Elektroniresonanssi ja SM-aallon eteneminen plasmassa

Elektronisyklotroniresonanssi-ionilähteessä resonanssipinta, jolla energian ab-
sorptio tapahtuu, on muodoltaan ellipsoidimainen. Resonanssipinnalla mag-
neettivuon tiheys on vakio, ja pinnan dimensiot riippuvat magneettikentän
voimakkuudesta. Resonanssipinnan sijainti ionilähteen plasmakammiossa riip-
puu käytettävästä mikroaaltotaajuudesta. Tämä nähdään tarkasteltaessa reso-
nanssiehtoa

ωc = ωRF, (3.36)

missä ωc on hiukkasen (elektronin) syklotronitaajuus ja ωRF on käytetyn mik-
roaallon taajuus. Hiukkasen syklotronitaajuuden lausekkeesta

ωc =
|q|B

m
(3.37)

nähdään, että ECR-pinnan sijainti riippuu magneettivuon tiheydestä B ja si-
tä kautta magneettisen pullon muodosta. Kuvissa 2.2 ja 3.8 on esitetty ECR-
pinnan poikkileikkaus plasmakammiossa radiaalisesti ja aksiaalisesti.

Elektronit absorboivat mikroaallon energiaa kulkiessaan ECR-pinnan läpi oi-
keassa vaiheessa mikroaallon sähkökenttään nähden5. Tällöin elektronin mag-

5. Jos vaihe-ero on 180◦ kiihdyttävään vaiheeseen, kokee elektroni suurimman jarruttavan
kentän ja menettää energiaansa voimakkaasti.
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Kuva 3.8: ECR-ionilähteen resonanssipinta sekä plasma ionilähteen keskiakse-
lilla.

neettikenttää vastaan kohtisuora nopeuskomponentti v⊥ kasvaa magneetti-
kentän suuntaisen komponentin v‖ pysyessä muuttumattomana. Elektronin
kiertoliikkeen Larmor-säde kasvaa, ja toisaalta hiukkanen on tiukemmin sidot-
tu magneettiseen pulloon nopeusvektorin kiertyessä pois pakoalueesta. Kuu-
mat elektronit, joiden energia on kasvanut resonanssissa, pysyvät plasmassa
paremmin kuin kylmät elektronit, joiden magneettikenttää vastaan kohtisuo-
rassa oleva nopeuskomponentti ei ole niin suuri suhteessa kentän suuntaiseen
komponenttiin.

Elektronisyklotroniresonanssi perustuu ulkoisen magneettikentän suuntaises-
ti etenevän sähkömagneettisen (SM) aallon ja elektronin vuorovaikutukseen.
Lähtemällä liikkeelle Maxwellin yhtälöistä voidaan SM-aallon dispersiorelaa-
tio johtaa ottaen huomioon, että B0 ‖ k. Tässä k:lla merkitään SM-aallon aal-
tovektoria, jonka suunta antaa aallon etenemissuunnan. Dispersiokertoimella
tarkoitetaan väliaineen taitekertoimen (n) neliötä, ja se ilmaisee aaltoluvun ja
taajuuden välisen riippuvuuden. Tässä tapauksessa se voidaan kirjoittaa muo-
dossa

n2 =
c2k2

ω2 = 1 −
ω2

pe

ω (ω±ωc)
, (3.38)
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missä c on valonnopeus tyhjiössä6 ja ω SM-aallon sähkökentän värähtelyn
kulmataajuus. Yhtälössä (3.38) plusmerkki vastaa niin sanottua L-aaltoa (Left
hand wave) ja miinusmerkki R-aaltoa (Right hand wave). R-aalto kiihdyttää
elektroneja, ja L-aalto liittyy ionien lämmittämiseen fuusioplasmassa. Yhtälös-
tä (3.38) nähdään, että oikeakätisesti polarisoituneen SM-aallon tapauksessa
(R-aalto) k → ∞, kun ω = ωc. Tämä on varsinainen resonanssitaajuuden
määritelmä ja siten ehto, jonka toteutuessa elektronisyklotroniresonanssi ta-
pahtuu. Käytettäessä mikroaaltoja ionien lämmittämiseen tarvittava taajuus
on esimerkiksi protonien tapauksessa noin 3,5 MHz, kun B = BECR = 0, 229 T,
joka vastaa ECR1-ionilähteen magneettivuon tiheyttä ECR-pinnalla.

Ionilähteissä esiintyy elektronisyklotroniresonanssin lisäksi myös niin sanot-
tua UH-resonanssia (UHR = Upper Hybrid Resonance). Toisin kuin EC-reso-
nanssissa, UH-resonanssissa mikroaalto etenee kohtisuorasti magneettikent-
tää vastaan. Tähän tilanteeseen liittyvät niin sanotut O- ja X-aallot. O-aallon
(Ordinary) sähkökenttä värähtelee samansuuntaisesti ulkoisen magneettiken-
tän kanssa ja aiheuttaa vain elektronin edestakaista liikettä. X-aallon (extraor-
dinary) kentän värähtelyä vastaavalla taajuudella magneettikentän voimavii-
vaa kiertävä, oikeassa vaiheessa oleva elektroni kokee kiihdyttävän voiman.
Johtamalla Maxwellin yhtälöistä aaltoyhtälö ja edelleen dispersiorelaatio saa-
daan X-aallon tapauksessa

n2 =
c2k2

ω2 = 1 −
ω2

pe

(
ω2 − ω2

pe

)

ω2
(
ω2 − ω2

UH

) , (3.39)

jossa

ωUH (ne) =
√

ω2
pe + ω2

c. (3.40)

Tässä ωc:llä on merkitty Larmor-taajuutta ja ωpe:llä kappaleessa 3.1.3 käsi-
teltyä plasmataajuutta. Kun yhtälön sähkömagneettisen aallon kulmataajuus
ω = ωUH, aaltoluku k → ∞. Tämä ehto määrittelee UH-resonanssin.

Harvassa plasmassa ECR- ja UHR-pintojen välinen etäisyys on yleensä pie-
ni, mutta siirryttäessä tiheämpiin plasmoihin alkavat pinnat erottua toisistaan
paremmin [7]. Tämä johtuu UH-resonanssia vastaavan magneettikentän ar-
von elektronitiheysriippuvuudesta. Suuremmilla elektronitiheyksillä UH-re-
sonanssi esiintyy paljon alhaisemmilla magneettivuon tiheyksillä. ECR-ioni-
lähteen tapauksessa UH-resonanssi on lähempänä plasmakammion keskipis-

6. c ≈ 299792458 m/s
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tettä (Bmin) kuin elektronisyklotroniresonanssi. Elektronitiheyden kasvaessa
riittävän suureksi (BωUH

< Bmin) UH-resonanssia ei esiinny lainkaan.

3.7 Plasman kineettinen kuvailu

Plasmassa olevien varattujen hiukkasten suuresta lukumäärästä ja sähkömag-
neettisten voimien kantamasta johtuen on jokaiselle hiukkaselle käytännössä
mahdotonta laskea liikeyhtälöitä. Tämä ei sinällään aiheuta ongelmaa plasma-
fysiikassa, jossa ollaan ennemminkin kiinnostuneita hiukkasten kollektiivises-
ta liikkeestä. Tällöin merkitsevät suureet, kuten hiukkastiheys, keskimääräi-
nen nopeus, hiukkasvuo, paine ja lämpötila ovat tilastollisia. Erityisesti lämpö-
tila on kiinnostava suure ajatellen ECR-ionilähteen toimintaa ja sen plasmassa
tapahtuvia prosesseja. Tilastollisia suureita käsitellään statistisesti lähtien liik-
keelle plasman kineettisestä kuvailusta.

3.7.1 Jakaumafunktio

Plasman kineettinen kuvailu tapahtuu aina käyttämällä jakaumafunktiota. Täl-
löin jokainen plasman hiukkanen j on ajanhetkellä t pisteessä rj(t) ja liikkuu
nopeudella vj(t). Jakaumafunktio f(r, v, t) ilmaisee hiukkasten lukumääräti-
heyden hetkellä t 6-ulotteisen vaiheavaruuden (r, v) elementissä dxdydzdvxdvy

dvz. Yleensä jakaumafunktio normitetaan integroimalla se nopeuksien ja tila-
vuuden yli, jolloin tuloksena on hiukkasmäärä:

∫

V

∫

v

f(r, v, t)d3rd3v = N. (3.41)

Tässä tapauksessa hiukkasten keskimääräinen tiheys 〈n〉 = N/V . Yleensä plas-
man hiukkastiheys ei ole vakio paikan funktiona, joten on mielekkäämpää
määritellä plasman hiukkastiheys paikan ja ajan funktiona

n(r, t) =

∫
f(r, v, t)d3v. (3.42)
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3.7.2 Plasman makroskooppiset suureet ja lämpötilan määritelmä

Jakaumafunktiosta voidaan määrittää monia plasman makroskooppisia suu-
reita, kuten hiukkasvuo ja paine. Ne saadaan jakaumafunktiosta niin sanottu-
jen nopeusmomenttien

∫
f d3v,

∫
vf d3v,

∫
vvf d3v (3.43)

avulla. Esimerkiksi hiukkastiheys (vrt. yhtälö 3.41) on nollannen kertaluvun
momentti. Lisäksi plasman eri hiukkaslajeille voidaan määritellä statistisia suu-
reita. Merkitään tässä eri hiukkaslajeja alaindeksillä α, jolloin hiukkastiheys
voidaan kirjoittaa muodossa nα(r, t). Jakaumafunktion ensimmäisestä nopeus-
momentista saadaan hiukkasvuo

Γα(r, t) =

∫
vfα(r, v, t)d3v, (3.44)

joka antaa pinnan läpi aikayksikössä kulkevien hiukkasten lukumäärän. Jaka-
malla hiukkasvuo hiukkastiheydellä saadaan hiukkasten keskimääräinen no-
peus

Vα(r, t) =

∫
vfα(r, v, t)d3v∫
fα(r, v, t)d3v

. (3.45)

Hiukkasten mukanaan kuljettama virrantiheys voidaan lausua käyttämällä hiuk-
kasvuota tai keskimääräistä nopeutta:

Jα(r, t) = qαΓα = qαnαVα. (3.46)

Nopeuden toiseen potenssiin liittyvät suureet, kuten paine ja liike-energia,
saadaan nopeuden toisen kertaluvun momentista. Paine määritellään hiukkas-
ten paikallisella poikkeamalla keskimääräisestä nopeudesta, jolloin paineten-
sori on muotoa

Pα(r, t) = mα

∫
(v − Vα) (v − Vα) fα(r, v, t)d3v. (3.47)

Jakaumafunktion ollessa pallosymmetrinen eli Pα = pαI, jossa I on yksikkö-
tensori ja pα skalaaripaine, voidaan kirjoittaa:

pα =
mα

3

∫
(v − Vα)

2
fα(r, v, t)d3v = nαkBTα, (3.48)
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Kuva 3.9: a) Maxwell-jakauma ja b) jakauma, jossa on on mukana suurenergi-
siä hiukkasia. Kuva esittää yksiulotteisia jakaumia nopeusavaruudessa [34].

missä Tα on lämpötila. Jos oletetaan hiukkaslajin α keskimääräinen nopeus vα

nollaksi, voidaan määritellä lämpötila:

3
2
kBTα(r, t) =

mα

2

∫
v2fα(r, v, t)d3v∫
fα(r, v, t)d3v

. (3.49)

Tämä määritelmä lämpötilalle on yleisesti tunnettu klassisen termodynamii-
kan lämpötilan määritelmä, jos kyseessä on Maxwellin jakauma. Toisin sanoen
lämpötila määritellään jakautumafunktion leveyden mittana nopeusavaruu-
dessa. Yksikäsitteisesti määritelmä pätee vain Maxwellin jakaumalle, koska ai-
noastaan sillä on täsmällisesti määritelty paikka, josta jakaumafunktion leveys
mitataan. Maxwellin nopeusjakauma voidaan kirjoittaa 3-ulotteisessa tapauk-
sessa muodossa

f(v) = n

(
m

2πkBT

)3/2

e
− mv2

2kBT . (3.50)

Jakauman leveys voidaan määritellä eksponentiaalisen termin avulla seuraa-
vasti: 




e
− mv2

2kBT = e
− v2

2kBT/m = e
− v2

2σ2

⇒ kBT
m

= σ2 ⇒ kBT = σ2m
. (3.51)

Lämpötila määräytyy siis jakauman leveyttä kuvaavan parametrin σ kautta.
Kuvassa 3.9 on esitetty a) Maxwellin jakauma ja b) jakauma, joka ei ole enää
Maxwell-jakauma. Jälkimmäinen on tyypillinen ECR-ionilähteille.

ECR-ionilähteen plasmassa on käytännössä kaksi elektronipopulaatiota, joilla
on erisuuret energiat ja elektronien nopeusjakauma on kuvan 3.10 käyrän b
mukainen.
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Kuva 3.10: a) Termisessä tasapainossa olevan plasman b) ECR-ionilähteen
plasman Maxwell-Boltzmann nopeusjakaumat [7].

3.7.3 Elektronien ja ionien lämpötilan vaikutus ECR-ionilähteen
plasmaan ja tuotetun ionisuihkun laatuun

Ionien lämpötila ECR-ionilähteen plasmassa vaikuttaa ionisuihkun energia-
hajontaan sekä laatuun. Myös plasmassa tapahtuvien törmäysten todennäköi-
syys riippuu plasman hiukkasten lämpötilasta yhtälöiden (3.19), (3.20) ja (3.21)
mukaisesti. Näiden yhtälöiden määrittelemät törmäystaajuudet elektroni–ioni-
ja elektroni–elektroni-törmäyksille ovat verrannollisia elektronien lämpötilan
potenssiin -3/2. Ionien keskinäisiä törmäyksiä tarkasteltaessa (yhtälö 3.21) se-
kä ionien että elektronien lämpötilalla on merkitystä. Törmäysten väliset ajat
ovat kääntäen verrannollisia törmäystaajuuksiin. Kuvassa 3.11 on esitetty elekt-
ronien ja ionien välinen törmäystaajuus elektronien ja ionien lämpötilan funk-
tiona. Matalilla energioilla ionit vaikuttavat törmäystaajuuteen jonkin verran,
mutta elektronien vaikutus on kuitenkin määräävä, ja törmäystaajuus putoaa
hyvin nopeasti elektronien energian kasvaessa.

Emittanssi (ε, [π mm mrad]) kuvaa ionilähteen suihkun laatua, ja sillä tarkoi-
tetaan ionisuihkun hiukkasten keskinäistä paikka- ja kulmahajontaa [38]. Io-
nisuihkun emittanssi säilyy vakiona, mikäli suihkun energia ei muutu. Emit-
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Kuva 3.11: Elektroni–ioni-törmäystaajuus elektronien ja ionien lämpötilan
funktiona.

tanssiin vaikuttavat sekä ionien lämpötila että ionilähteen ekstraktion mag-
neettikenttä yhtälön [39]

ε = r0

(
kBT+

q

2qVext

)1/2

+ r2
0B0

(
q

8mVext

)1/2

(3.52)

mukaisesti. Yhtälössä plasmaelektrodin reiän sädettä on merkitty r0:lla, ionien
lämpötilaa T+

q :lla, varausta q:lla, kiihdytysjännitettä Vext:llä, magneettikenttää
ekstraktiossa B0:lla ja ionin massaa m:llä. Yhtälöä johdettaessa on oletettu, et-
tä sähkökenttä ekstraktiossa ei muutu atsimutaalisesti. Lisäksi heksapolimag-
neettikenttä on jätetty huomioimatta. Kun tarkastellaan hyvin lämpimiä ione-
ja, yhtälön (3.52) ensimmäinen termi dominoi ja ε ∝ 1

q1/2 . Jos ionien lämpötila
on matala (T+

q ∼ 0), on ε ∝ q1/2.

ECR-ionilähteestä saatavien ionisuihkujen emittanssi on pieni verrattuna mo-
niin muihin ionilähteisiin. Tämä johtuu ionien melko matalasta lämpötilasta
ECR-plasmassa. Johtuen ionien kohtuullisen lyhyestä säilöntäajasta ne eivät
ennätä termalisoitua korkeaenergisen elektronipopulaation kanssa, vaan ovat
pikemminkin termisessä tasapainossa kylmien (T≈20 eV) elektronien kans-
sa. Tämä puolestaan johtuu siitä, että törmäykset pienempienergisten elekt-
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ronien ja ionien välillä ovat huomattavasti todennäköisempiä kuin suurener-
gisten hiukkasten välillä (ks. kuva 3.11).
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Luku 4

Plasmapotentiaali ja diffuusio ECR-ionilähteessä

4.1 Plasmapotentiaali

Plasmapotentiaalilla tarkoitetaan ionilähteen korkeajännitteen ja plasman vä-
listä potentiaalieroa, joka on tyypillisesti muutamia kymmeniä voltteja [40].
Plasma on aina korkeammassa potentiaalissa kuin plasmakammio, eli plasma-
potentiaali on positiivinen. Plasmapotentiaalin ja ionilähteen suorituskyvyn
välillä on havaittu olevan riippuvuus siten, että yleensä plasmapotentiaalin
ollessa pieni ionilähteen suorituskyky on hyvä. Tässä luvussa käsitellään plas-
mapotentiaalin muodostumista, muotoa ja sen vaikutusta ECR-ionilähteen toi-
mintaan.

4.1.1 Plasmapotentiaalin muodostuminen

Elektronien säilöntä plasmassa riippuu magneettikentän suuntaisesta ja sitä
vastaan kohtisuorassa olevasta elektronin nopeuskomponentista, joten reso-
nanssi vaikuttaa elektronien säilöntään ratkaisevasti. Kuten jo aiemmin ECR-
ionilähteen lämpötilajakaumasta puhuttaessa mainittiin, syntyy plasmaan kak-
si elektronipopulaatiota. Plasmapotentiaalin muodostumisesta ovat vastuussa
kylmät elektronit, jotka poistuvat plasmasta helpommin kuin kuumat elekt-
ronit, sillä elektronien ja ionien välinen törmäystaajuus (Spitzer-törmäykset)
νei kasvaa elektronien energian pienentyessä (ks. yhtälö 3.19). Korostettakoon
vielä, että elektronien joutuminen magneettisen pullon pakoalueeseen johtuu
pääasiassa törmäyksistä, joiden seurauksena elektronien nopeuskomponent-
tien (v⊥, v‖) suhde voi muuttua. Elektronien suuremman liikkuvuuden (mo-
biliteetin) seurauksena plasmasta poistuu enemmän elektroneja kuin ioneja.
Eritoten resonanssipinnalla energiaansa menettäneet elektronit pääsevät pois-
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Kuva 4.1: ECR-ionilähteen plasmapotentiaalin profiili [7].

tumaan plasmasta helposti. Plasmaan jää siis enemmän positiivista varausta,
jonka seurauksena muodostuu positiivinen plasmapotentiaali. Koska plasma
pyrkii olemaan kvasineutraali, eli ulospäin varaukseton, täytyy syntyneen va-
rausepätasapainon pyrkiä kompensoitumaan. Positiivinen potentiaali pyrkii
työntämään ioneja pois plasmasta ja sitoo samalla elektroneja. Ionien kulkeu-
tuminen ulos plasmasta elektroneja seuraten estää varausepätasapainon jatku-
van kasvamisen, jolloin saavutetaan stabiili tilanne. Tällöin varatut hiukkaset
(elektronit ja ionit) diffuntoituvat hitaimman nopeuskomponentin mukaisesti,
jolloin puhutaan ambipolaarisesta diffuusiosta.

4.1.2 Plasmapotentiaalin muoto

Plasmapotentiaalilla uskotaan olevan myös sisäinen hienorakenne [41]. Tämä
varausjakauma johtuu pääasiassa ECR-pinnan sisäpuolella pysyttelevistä erit-
täin hyvin magneettisesti vangituista, kuumista elektroneista [7], jotka eivät
koe paljon törmäyksiä ja siroa niiden seurauksena pakoalueeseen. Plasmapo-
tentiaalin profiili on todennäköisesti kuvan 4.1 mukainen, eli keskellä plasmaa
on paikallinen potentiaaliminimi. Negatiivisen potentiaalikuopan syvyys on
joitakin voltteja. Plasman keskellä olevien ionien säilöntäaika kasvaa kuopan
sisällä, sillä päästäkseen pois kuopasta tulee niillä olla riittävän suuri lämpöti-
la. Tästä syystä voidaankin olettaa korkeasti varattujen ionien syntyvän plas-
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man keskellä. Tätä tukevia kokeellisia havaintoja on myös tehty [42].

ECR-ionilähteissä käytetään tietyissä tarkoituksissa hyväksi after glow -me-
netelmää, jolla tarkoitetaan ionilähteeseen syötetyn mikroaallon pulssittamis-
ta. Kun mikroaaltoteho (RF-teho) katkaistaan, ionilähteen plasmassa tapahtuu
muutaman kymmenen millisekunnin aikana kuvassa 4.1 esitetyn potentiaali-
kuopan katoaminen elektronien lämmityksen päättyessä. Toisin sanoen sam-
mutettaessa RF-teho ECR-pinnalla tapahtuva elektronien energia-absorptio lop-
puu. Tästä seuraa magneettiseen pulloon tiukasti vangittujen elektronien lu-
kumäärän nopea putoaminen. Koska ydinplasmaan (core plasma) vangitut
korkeasti varatut ionit ovat pysyneet plasman keskiakselilla elektronien ai-
heuttaman potentiaalikuopan vuoksi, ne pääsevät nyt ajautumaan ionilähteen
ekstraktioon elektroneja seuraten. Tämä havaitaan pulssittuneena ionivirta-
na, jonka maksimi on korkeampi kuin mikroaaltolähettimen ollessa jatkuvasti
päällä.

Itseasiassa varsinaisen, ulkoisen plasmapotentiaalin syntyminen tapahtuu myös
samankaltaisten prosessien kautta kuin plasman sisäinen varausjakaumakin.
Ydinplasman ulkopuolella (ionien ja elektronien) törmäysaikojen suhde on
¿1 [7], joten ECR-pinnan ulkoreunoilla ja ulkopuolella olevat termiset elektro-
nit pääsevät poistumaan plasmasta ioneita nopeammin. Tämän seurauksena
muodostuu positiivinen plasmapotentiaali tasapainottamaan elektronien hä-
viöitä.

Ionien ajautuminen pois plasmasta johtuu samanmerkkisten hiukkasten vä-
lille muodostuvasta repulsiosta. Ionien välinen repulsio kumoaa osittain voi-
man, joka kohdistuu niihin niiden liikkuessa kohti suurempaa magneettiken-
tän vuon tiheyttä [40], [43]. Plasmapotentiaalin suuruuteen vaikuttaa oleelli-
sesti ionien mobiliteetti, joka on pienempi kuin elektroneilla. Erimassaisina
hiukkasina elektronit ja ionit diffuntoituvat plasmasta eri nopeuksilla, mut-
ta tasapainoehdon vuoksi elektronit hidastuvat (retarded), jolloin käytännössä
kaikki hiukkaset diffuntoituvat hitaimman nopeuskomponentin mukaisesti.

4.1.3 Plasmapotentiaalin vaikutus ECR-ionilähteen toimintaan ja sen
pienentämiseen käytetyt menetelmät

Plasmapotentiaalilla on erityisen suuri merkitys ECR-ionilähteessä korkeiden
varausasteiden tuottoa ajatellen. Korkeiden varausasteiden tuottaminen vaatii
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pitkän säilöntäajan, joten ioneja hylkivän plasmapotentiaalin tulisi olla mah-
dollisimman pieni.

Plasmapotentiaalin pienentämiseen on olemassa muutamia käyttökelpoisia ja
hyväksi havaittuja ratkaisuja. Näistä voidaan mainita seoskaasumenetelmä (gas
mixing) [40], bias-levyn käyttö [5], [44] ja erilaiset plasmakammion materiaa-
lit [40], [31]. Seoskaasumenetelmässä plasmakammioon syötetään jotain ioni-
soitavaa kaasua kevyempää kaasua, jolloin törmätessään raskaampiin ionei-
hin kevyempi kaasu ottaa vastaan suuren osan liikemäärästä. Tämä piden-
tää varsinaisen ionisoitavan materiaalin ionien säilöntäaikaa ja laskee plasma-
potentiaalia, koska kevyet ionit pääsevät poistumaan plasmasta helpommin
kuin raskaat suuremman liikkuvuutensa ansiosta. Bias-levyn eli negatiivises-
sa potentiaalissa olevan johdinlevyn käyttö plasmapotentiaalin pienentämi-
seksi perustuu sen plasmakammion potentiaalia matalampaan potentiaaliin.
ECR-ionilähteen injektiopäässä sijaitseva levy pyrkii heijastamaan elektroneja
takaisin plasmaan ja vetämään ioneja puoleensa, jolloin plasmapotentiaali pie-
nenee. Plasmakammion valmistaminen materiaalista, jonka sekundäärielekt-
roniemissiokerroin on suuri laskee plasmapotentiaalia [40]. Tällöin plasmasta
poistunut elektroni irrottaa törmäyksellään kammion seinämistä elektroneja,
jotka kulkeutuvat plasmaan ja tasapainottavat varausepätasapainoa. Yleisesti
käytetään alumiinista valmistettuja plasmakammioita, joiden annetaan oksi-
doitua ennen käyttöönottoa, sillä alumiinioksidin, Al2O3, elektroniemissioker-
roin on varsin hyvä (2–9).

4.2 Diffuusio plasmassa

Törmätessään johonkin toiseen hiukkaseen varatun hiukkasen nopeus ja suun-
ta muuttuu hieman. Tämän seurauksena hiukkanen kulkeutuu alkuperäiseltä
radaltaan jollekin toiselle radalle törmätäkseen jossain vaiheessa uudestaan
kokien seuraavan ratasiirtymän. Törmäyksien lukumäärän ollessa riittävän
suuri varattu hiukkanen voi ajautua alkuperäiseltä radaltaan hyvinkin kauas1.
Epähomogeenisessa plasmassa hiukkaset alkavat kulkeutua kohti pienempää
tiheyttä. Tätä liikettä kutsutaan diffuusioksi. Diffuusion voidaan määritellä
johtuvan systeemin tiheysgradientista, jolloin hiukkasten sattumanvarainen
liike aiheuttaa tiheysgradientin suunnalle vastakkaisen nettoliikkeen, jonka

1. Tällä tarkoitetaan suurta etäisyyttä plasmassa verrattuna hiukkasen kokoon.
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vuoksi tiheyserot pyrkivät tasoittumaan. ECR-ionilähteessä diffuusio tapah-
tuu kiinteässä tilavuudessa sähkö- ja magneettikenttien vaikutuksen alaise-
na [37].

Tarkastellaan seuraavaksi hieman tarkemmin varattujen hiukkasten diffuusio-
ta sähkö- ja magneettikentissä. Diffuusion aiheuttamat virrantiheydet voidaan
kirjoittaa muodossa

{
je = eDe

dne

dx
elektroneille

ji = −qeDi
dni

dx
ioneille,

(4.1)

jossa De ja Di ovat elektronien ja ionien diffuusiokertoimet ja ne sekä ni hiuk-
kastiheydet. Ioneille yleisessä tapauksessa yhtälössä on mukana varausaste q.
Einsteinin relaation mukaan diffuusiokertoimen D ja liikkuvuuskertoimen µ

suhde voidaan ilmaista lämpötilan avulla:

D

µ
=

kBT

e
. (4.2)

Johtuen elektronien suuremmasta mobiliteetistä ja siten diffuusiokertoimesta
diffuntoituvat ne ioneja nopeammin. Koska elektronit siirtävät liikkuessaan
varausta, muodostuu sähkökenttä, joka hidastaa elektronien diffuntoitumis-
ta plasmassa. Saman sähkökentän vuoksi ionien diffuntoitumisnopeus kasvaa
ja tuloksena on varauksellisten hiukkasten diffuntoituminen hitaimman no-
peuskomponentin mukaan. Kun yhtälössä (4.1) otetaan huomioon hiukkasten
liikkeestä syntynyt sähkökenttä ja diffuusiogradientti, se saadaan muotoon

{
je = −eneµeE − eDe

dne

dx

ji = qeniµiE − qeDi
dni

dx
,

(4.3)

jossa sähkökenttää on merkitty E:llä.

Käsiteltäessä yksinkertaisinta mahdollista kaksi hiukkaslajia sisältävää tilan-
netta, eli elektroni–protoni-diffuusiota (q = 1), voidaan asettaa sekä virran-
että hiukkastiheydet samoiksi (je = ji, ne = ni = n). Tällöin

Ene (µe + µi) = (De + Di)
dn

dx
. (4.4)

Ratkaisemalla tästä sähkökentän lauseke ja sijoittamalla se yhtälöön (4.3), saa-
daan virrantiheyksille lauseke

je = −ji = e

(
Deµi + Diµe

µe + µi

)
dne

dx
. (4.5)
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Varattujen hiukkasten erisuurien liikkuvuuksien johdosta syntynyt sähkökent-
tä aiheuttaa elektronien ja ionien diffuntoitumisen plasmassa samalla virran-
tiheydellä. Ilmiötä kutsutaan ambipolaariseksi diffuusioksi.

4.3 Ambipolaarinen diffuusio ECR-ionilähteen plasmassa

Lähdetään liikkeelle jakaumafunktion ajallista ja paikallista kehitystä kuvaa-
vasta Boltzmannin yhtälöstä [27]

∂f

∂t
+ v · ∂f

∂r
+

F

m
· ∂f

∂v
=

(
∂f

∂t

)

c

, (4.6)

missä f on jakaumafunktio ja (∂f/∂t)c niin sanottu törmäystermi. Alunperin
yhtälö on johdettu lyhyen kantaman vuorovaikutuksille, mutta laajentamal-
la sitä plasmafysiikan tapaukseen eli asettamalla Boltzmannin yhtälössä ul-
koiseksi voimaksi Lorentzin voima sekä ottamalla huomioon törmäystermis-
sä suurkulmatörmäkset sekä mahdolliset törmäykset neutraalien kanssa, voi-
daan Boltzmannin yhtälö hiukkaslajille α kirjoittaa muodossa [27]

∂fα

∂t
+ v · ∂fα

∂r
+

qα

mα

(E + v× B) · ∂fα

∂v
=

(
∂fα

∂t

)

c

. (4.7)

Kun tämä kerrotaan tekijällä mαv ja integroidaan nopeusavaruuden yli, saa-
daan liikemäärän kuljetusyhtälö:

nαmα
∂vα

∂t
+nαmαvα ·∇vα−nαqα (E + vα × B)+∇·Pα = mα

∫
v

(
∂fα

∂t

)

c

d3v,

(4.8)
missä Pα on hiukkaslajin α painetensori. Yhtälön oikeanpuoleinen termi huo-
mioi eri hiukkaspopulaatioiden väliset vuorovaikutukset eli painetensori kir-
joitetaan jokaiselle hiukkaslajille erikseen.

Seuraavaksi esiteltävä teoria ECR-ionilähteen plasman diffuusiolle on kehitet-
ty Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen ECR-ryhmässä. Johdettaessa ambi-
polaarisen diffuusiokertoimen lauseketta ECR-ionilähteen tapauksessa on hy-
vä tehdä muutama oletus yhtälöön (4.8). Nämä oletukset osoittautuvat erittäin
hyödyllisiksi.
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Ensimmäiseksi (1.) termi vα · ∇vα jätetään huomioimatta, sillä se on muihin
termeihin nähden merkityksetön. Lisäksi se on epälineaarinen ja vaikeuttaisi
yhtälön matemaattista käsittelyä.

Toiseksi (2.) törmäystermiä voidaan arvioida keskimääräisen törmäystaajuu-
den να1α2 avulla. Tällöin riittää ottaa huomioon hallitsevat elektroni–ioni-tör-
mäykset sekä matalaenergeettisten elektronien väliset törmäykset.

Kolmas (3.) oletus perustuu plasman termiseen tasapainoon, jolloin sitä voi-
daan pitää riittävällä tarkkuudella isotermisenä. Lisäksi ionipopulaation ja ter-
misten elektronien oletetaan olevan keskenään termisessä tasapainossa. Täl-
löin painetensori Pα voidaan korvata skalaaripaineella pα, ja koska elektronien
välinen törmäystaajuus (yhtälö 3.20) on verrannollinen lämpötilan potenssiin
-3/2, resonanssissa energiaansa lisänneet elektronit voidaan jättää huomioi-
matta2. Siten ∇ · Pα = ∇pα = kBTα∇nα.

Neljäntenä (4.) oletuksena on diffuusion tarkastelu vain magneettikentän suun-
nassa. Tätä voidaan perustella sillä, että varattu hiukkanen liikkuu ECR-ioni-
lähteessä magneettikentän kenttäviivoja kiertäen ja myös poistuu plasmasta
niitä seuraten. Tällöin liikemäärän kuljetusyhtälön voimatermin magneettinen
osa voidaan jättää huomioimatta.

Viides (5.) oletus on sama, jota on käytetty jo aiemmin laskettaessa ECR-ioni-
lähteen ionitiheyttä elektronitiheyden avulla, kun keskimääräinen ionien va-
rausaste q tunnetaan: ni = ne

q
= n

q
.

Kun käytetään edellä mainittuja oletuksia, yhtälö (4.8) voidaan kirjoittaa (il-
man vektorimerkintöjä) muodossa

mαnα
∂vα

∂t
= qαnαE − kBTα∇nα − mαnαvα

∑
ναβ. (4.9)

Yhtälössä esiintyvä summa sisältää elektroni–ioni- ja elektroni–elektroni-tör-
mäykset.

Stationaarisessa tilassa ioni- tai elektronivirta ei riipu ajasta. Tällöin ∂vα

∂t
= 0,

joten yhtälöstä (4.9) ratkaistut elektronien ja ionien nopeudet voidaan kirjoit-
taa seuraavasti: {

ve = − eE
me(νei+νee)

− kBTe

me(νei+νee)
∇n
n

(∗)
vi = qeE

miνei
− kBTi

miνei

∇n
n

.
(4.10)

2. Approksimaatio toimii vain tietyssä nopeus- ja tiheysalueessa.
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Ambipolaarisen diffuusion tapauksessa elektronien ja ionien virrantiheydet
ovat etumerkkiä vaille samat, jolloin niiden nopeudet ovat yhtäsuuret: ve = vi.
Tällöin tulee ottaa huomioon ehto (5.), jolloin yhtälöstä (4.10) saadaan sähkö-
kentälle lauseke

E =

(
kBTime (νei + νee) − kBTemiνei

qeme (νei + νee) + emiνei

)

︸ ︷︷ ︸
=: Ψ

∇n

n
. (4.11)

Tämä voidaan sijoittaa yhtälön (4.10) lausekkeeseen (∗), jolloin elektronien no-
peudeksi saadaan

ve = −

(
eΨ + kBTe

me (νei + νee)

)

︸ ︷︷ ︸
=Da

∇n

n
. (4.12)

Näin saatu yhtälö määrittelee lausekkeen ambipolaariselle diffuusiokertoimel-
le Da. Sijoittamalla siihen Ψ, saadaan ambipolaariseksi diffuusiokertoimeksi
ECR-ionilähteessä

Da =
kBTi + qkBTe

(qme + mi)νei + qmeνee

. (4.13)

Diffuusiokertoimen yhtälöön (4.13) voidaan vielä sijoittaa keskimääräiset tör-
mäystaajuudet elektroni–ioni- (yhtälö 3.19) ja elektroni–elektroni (yhtälö 3.20)
-törmäyksille sekä käyttää plasmaparametrin määritelmää Λ = nλ3

D, jossa
huomioidaan vain elektronipopulaatio. Tällöin ambipolaarinen diffuusioker-
roin voidaan esittää muodossa

Da =
(kBTi + qkBTe) 12π3/2ε0m

1/2
e (kBTe)

3/2

[
(1 + q)me + mi

]√
2nqe4 ln

[
n−1/2

(
ε0kBTe

e2

)3/2
] . (4.14)

Tämän yhtälön avulla voidaan määrittää diffuusiokerroin ionien ja elektro-
nien lämpötilan, keskimääräisen varausasteen, keskimääräisen ionien massan
ja elektronitiheyden funktiona. Koska plasmapotentiaalista ovat (osittain) vas-
tuussa elektroneja huomattavasti raskaammat ionit, on järkevää tarkastella io-
nien diffuusiota ECR-ionilähteen plasmassa. Kevyille ioneille (esimerkiksi ve-
ty ja deuterium) diffuusiokerroin on suurempi kuin raskaille ioneille (esimer-
kiksi argon), sillä kevyempien ionien mobiliteetti on raskaita suurempi. Tämän
vuoksi kevyet ionit kulkeutuvat raskaita ioneja helpommin pois plasmasta.
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Toisin sanoen ionien massan kasvaessa diffuusiokerroin pienenee. Diffuusio-
kertoimen tarkasteluissa on käytetty taulukossa 4.1 mainittuja arvoja yhtälön
(4.14) muuttujille, jollei tarkasteluissa toisin mainita (ks. seitsemäs luku).

Tarkasteltaessa diffuusiokerrointa elektronitiheyden funktiona voidaan havai-
ta, että elektronitiheyden kontribuutio diffuusiokertoimeen (∝ 1

ln(nn/2)
) on hy-

vin pieni sillä alueella, joka on ominainen ECR-ionilähteelle. Elektronitiheys
vaikuttaa siis ECR-ionilähteen toiminta-alueella diffuusiokertoimeen ja sitä kaut-
ta plasmapotentiaaliin varsin vähän.

Tilanne on samankaltainen, kun diffuusiokerrointa tarkastellaan ionien läm-
pötilan funktiona. Diffuusiokerroin vaihtelee hieman enemmän kuin elektro-
nien tiheyden tapauksessa (Da ∝ Ti), mutta vaikutus on silti vähäistä. Tämä
johtuu siitä, että elektronien lämpötila on suurempi kuin ionien lämpötila ja
näin ollen ionien lämpötilan vaikutus jää vähäiseksi. Korkeat varausasteet vä-
hentävät ionien lämpötilan vaikutusta edelleen.

Elektronien lämpötila vaikuttaa diffuusiokertoimeen ja siten plasmapotenti-
aaliin ionien lämpötilaa voimakkaammin (Da ∝ T

5/2
e

ln
(
T

3/2
e

)). Matalilla elektronie-

nergioilla ionien diffuusiokerroin on pieni ja plasmapotentiaali suuri, sillä ma-
talaenergiset elektronit siroavat korkeaenergisiä helpommin pakokartioon ja
kun niitä on riittävästi plasmapotentiaali kasvaa.

Diffuusiomallin antamaa diffuusiokerrointa plasman hiukkasten keskimääräi-
sen massan ja varausasteen funktiona tarkastellaan tutkielman mittaustulos-
ten esittämisen yhteydessä.

4.4 Aiemmin tehtyjen plasmapotentiaalimittausten teoriaa

Kuten aiemmin on tullut ilmi, ECR-ionilähteen plasmapotentiaalin ja laitteen
suorituskyvyn (erityisesti korkeiden varausasteiden tuoton) välillä on selvä

Taulukko 4.1: Diffuusiokerrointa määritettäessä käytetyt arvot.

Muuttuja Ti Te q mi n
Arvo 5 eV 20 eV 3 15 u 1·1017 m−3
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yhteys. Plasmapotentiaalin muodostumiseen vaikuttavien tekijöiden tutkimi-
nen antaa tietoa ECR-ionilähteen plasmassa tapahtuvista prosesseista ja tästä
syystä plasmapotentiaalin mittaaminen on erittäin hyödyllistä.

Ionilähteen plasmapotentiaali voidaan määrittää joko suoraan Langmuir-an-
turilla [44], [45] tai epäsuorasti mittaamalla ionisuihkun energiaa magneetti-
kentän [40] tai pysäytysjännitteen [5], [31] avulla. Plasmapotentiaalin suuruut-
ta voi arvioida myös plasmakammioon asetetun kelluvan johdelevyn (ks. bias-
levy myöhemmin) avulla, sillä kelluva levy varautuu plasmavuon osuessa sii-
hen. Plasmapotentiaalin mittaamista pysäytysjännitteen avulla käsitellään tut-
kielman kokeellisessa osassa.

4.4.1 Langmuir-anturi

Langmuir-anturin käyttäminen on karkein edellä mainituista plasmapoten-
tiaalin mittausmenetelmistä. Plasmapotentiaali voidaan päätellä anturin kär-
keen (valmistettu yleensä wolframista) osuvasta virrasta, joka mitataan antu-
rin jännitteen funktiona. Mitattavaan virtaan vaikuttavat sekä elektronit että
ionit, mikä vaikuttaa menetelmän tarkkuuteen. Langmuir-anturin avulla saa-
daan tietoa myös plasman elektronien lämpötilasta. Koska anturi on asetetta-
va fyysiseen kosketukseen plasman kanssa, se vaikuttaa plasman ominaisuuk-
siin, eikä sen avulla siten saada tietoa häiritsemättömän plasman potentiaalista
tai sen elektronien lämpötilasta.

Plasmaan työnnetty ulkoinen anturi vaikuttaa elektronien energiajakaumaan
vähentäen kuumien elektronien lukumäärää. Tämän seurauksena ionilähteel-
lä tuotettu ionivirta romahtaa murto-osaan ilman anturia saavutetusta virras-
ta [44]. Erittäin kuuma plasma voi myös sulattaa siihen työnnetyn anturin.
Koska Langmuir-anturi vaikuttaa erittäin paljon plasmassa vallitseviin olo-
suhteisiin, ei sen avulla arvioituja plasmapotentiaaleja voida pitää luotetta-
vina. Kuvassa 4.2 on esitetty erään Langmuir-anturin rakenne. Käsiteltäessä
Debyen pituutta mainittiin varjostuspituus, jota kauemmaksi varausepätasa-
painosta johtuva sähkökenttä ei vaikuta. Langmuir-anturi on tästä hyvä esi-
merkki, sillä anturin pinnalle muodostuu paksuudeltaan Debyen pituuden
suuruusluokkaa oleva plasmavaippa.
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Kuva 4.2: Langmuir-anturin rakenne [46].

4.4.2 Plasmapotentiaalin määrittäminen ionisuihkun magneettisen
rigiditeetin avulla

Ionilähteen plasmapotentiaali voidaan määrittää mittaamalla ionisuihkun ener-
giaa kääntömagneetin avulla. Sen toiminta perustuu ionien toisistaan poikkea-
vien massavaraussuhteiden (m/q) erottelemiseen eri säteisille radoille mag-
neettikentän avulla. Ionisuihkun magneettinen rigiditeetti Br voidaan määri-
tellä seuraavasti [47]:

Br =
p

q
=

(
2mE

q2

)1/2

. (4.15)

Tässä B on magneettivuon tiheys, r hiukkasen kääntösäde, p liikemäärä, q va-
rausaste, m massa ja E energia. Yhtälöstä nähdään, että hiukkasen energian
kasvaessa on suihkun kääntämiseen käytettävän kääntömagneetin magneetti-
kenttää kasvatettava (r = vakio).

Kun mitataan ionilähteen potentiaali eli kiihdytysjännite Vs ja suihkun kääntä-
miseen vaadittava magneettikenttä B, ionilähteen plasmapotentiaali voidaan
määrittää yhtälöstä [40]

Vp =
qer2

2mi

B2 − Vs, (4.16)

missä plasmapotentiaalia on merkitty Vp:llä.
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Määriteltäessä plasmapotentiaalia yhtälön (4.16) avulla ei huomioida ioniop-
tiikasta aiheutuvia epätarkkuuksia, kuten esimerkiksi kääntömagneetin reu-
naefektejä. Lisäksi käytetyn kiihdytysjännitteen eli ionilähteen korkeajännit-
teen mittaamiseen liittyy huomattavaa epätarkkuutta. Luotettavien tulosten
saamiseksi kääntömagneetin magneettikenttä täytyy mitata useilla eri kiih-
dytysjännitteillä. Virhe saadaan minimoitua tekemällä mitattuihin pisteisiin
suorasovitus, jonka avulla lopullinen plasmapotentiaali määritetään. Plasma-
potentiaalia (ja kiihdytysjännitettä) vastaava dipolimagneetin magneettikent-
tä määritetään mittaamalla magneetin läpäisseen suihkun ionivirtaa. Koska
magneettikenttä on määritettävä hyvin tarkasti, on myös hiukkassuihkun kol-
limointiin kiinnitettävä erityistä huomiota. Tämän kaltainen mittausjärjestely
ja saadut tulokset on esitelty viitteessä [40].
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Luku 5

Mittauslaitteisto

Tämän tutkielman mittauslaitteistona on käytetty Jyväskylän yliopiston fysii-
kan laitoksen kiihdytinlaboratorion ECR-ionilähteitä. Tässä luvussa perehdy-
tään tarkemmin JYFL ECR -ionilähteiden rakenteeseen sekä ionisuihkulinjaan,
sen ionioptisiin komponentteihin ja plasmapotentiaalin mittauslaitteistoon.

5.1 JYFL ECR -ionilähteet

Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratoriossa on kaksi ECR-ionilähdettä: van-
hempi, vuonna 1991 käyttöönotettu 6.4 GHz:n ionilähde (JYFL ECR1) ja vuon-
na 2000 käyttöönotettu 14 GHz:n ionilähde (JYFL ECR2). Tällä hetkellä 6.4
GHz ECR -ionilähdettä käytettään lähinnä ionilähteisiin liittyvään tutkimus-
ja kehitystyöhön. Käyttöönoton jälkeen ECR1:n rakennetta on muutettu kak-
si kertaa [2], [3], ja tällä hetkellä uusi plasmakammio siirrettävine rautana-
poineen on valmistunut. Kehitystyön lisäksi ECR1:llä tuotetaan ionisuihkuja
muun muassa materiaalifysiikan tarpeisiin. Uudempaa 14 GHz:n ionilähdettä
käytetään pääasiassa ionisuihkujen tuottamiseen kiihdyttimelle.

Koska molemmat JYFL ECR:t ovat rakenteeltaan ja toiminnaltaan hyvin sa-
mankaltaisia, havainnollisuuden vuoksi riittää tarkastella niistä vain toista.
Suurin osa tämän tutkielman mittauksista on suoritettu ECR1:llä, joten tutus-
tutaan sen rakenteeseen hieman tarkemmin.

Kuten luvussa 2 tuli ilmi, ECR-ionilähteen toiminnan kannalta olennaisia osia
ovat plasmakammio, solenoidit, kestomagneetit, injektio- ja ekstraktioalueet
sekä mikroaaltolaitteisto. Kuvassa 5.1 on esitetty JYFL 6.4 GHz ECR -ionilähteen
rakenne. Kuvasta voidaan havaita solenoidien ja kestomagneettien sijoittelu
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sekä mikroaallon ja ionisoitavan kaasun syöttölinjat plasmakammioon. Kuvas-
sa 5.2 on suurennos kuvan 5.1 ekstraktioalueesta. Siitä on nähtävissä plasma-
ja puller-elektrodien sijoittelu sekä ensimmäiset varsinaiset ionioptiset kompo-
nentit (maaelektrodit ja Einzel-elektrodi), joilla ionisuihkua fokusoidaan. Ku-
vassa on myös laitteisto, jolla ekstraktioelektrodien korkeutta voidaan tarpeen
mukaan säätää. Normaalisti ionilähteen ollessa päällä plasmakammio ja plas-
maelektrodi ovat 10 kV:n jännitteessä, mutta tarpeen vaatiessa jännite voidaan
nostaa 30 kV:iin. Puller-elektrodi kytketään negatiiviseen jännitteeseen, jota
voidaan säätää 0:sta 15 kV:iin. Einzel-linssin jännitettä voidaan säätää välillä
0–30 kV ja sen toiminta perustuu kolmella elektrodilla luotavaan staattiseen
sähkökenttään. Radiaalisesti hajaantunut suihku saadaan fokusoitua suihku-
linjan keskiakselille kiihdyttämällä, jarruttamalla ja jälleen kiihdyttämällä io-
nisuihkua. Tällöin elektrodien kokonaisvaikutus on fokusoiva1.

Solenoidien avulla luodaan ionilähteen plasmakammioon aksiaalinen mag-
neettikenttä. Solenoidit koostuvat ontosta kupariputkesta, jonka sisällä kelo-
ja jäähdyttävä, ionivaihdettu vesi kiertää. ECR1:ssä kelat on jaettu kahdeksi
nipuksi, toinen injektioon ja toinen ekstraktioon. Plasmakammion ulkopuolel-
la olevilla kestomagneeteilla luodaan kuvan 2.2 mukainen heksapolirakenne.
Koska plasmakammion lämpötila riippuu plasmasta lähtevistä hiukkasista ja
niiden törmäämisestä kammion seinämiin sekä käytetystä mikroaaltotehosta,
sitä on jäähdytettävä, jottei kestomagneettien magnetoituma pienene pysyväs-
ti. Jäähdytys on toteutettu kolmessa kohtaa plasmakammion läpi aksiaalisessa
suunnassa kulkevien jäähdytyskanavien avulla. Tällä tavoin plasmakammion
ja erityisesti magneettien lämpötila saadaan pysymään riittävän alhaisena io-
nilähteen ollessa päällä.

Ionilähteen injektio-osassa sijaitsee niin sanottu bias-levy, johon kytketään plas-
makammioon nähden negatiivinen jännite. Levy on valmistettu ruostumatto-
masta teräksestä ja sen tarkoituksena on heijastaa elektroneja takaisin plas-
maan. Kuvassa 5.3 on esitetty suurennos ECR1-ionilähteen injektiosta.

Mikroaaltolaitteistoon kuuluu mikroaaltolähetin, -vahvistin sekä -putket, joil-
la vahvistettu aalto syötetään ionilähteen injektioon. Mikroaaltovahvistimena
käytetään klystron-tyyppistä laitetta, joka perustuu elektronisuihkun ampu-
miseen ontelomaiseen rakenteeseen. Tämän seurauksena elektronisuihku al-

1. JYFL ECR2 -ionilähteessä käytetään lisäksi niin sanottua accel–decel-rakennetta, jonka
kiihdyttävä ja jarruttava kenttä fokusoi hiukkassuihkua. Tämä rakenne on sijoitettu ennen
Einzel-linssiä.
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Kuva 5.1: JYFL 6.4 GHz ECR -ionilähteen rakenne. Plasmakammio on posi-
tiivisessa jännitteessä, suihkulinja ja puller-elektrodi ovat maapotentiaalissa.
Tarvittaessa puller-elektrodiin voidaan kytkeä negatiivinen jännite.
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Kuva 5.2: Suurennos JYFL 6.4 GHz ECR -ionilähteen ekstraktiosta.

Kuva 5.3: Suurennos JYFL 6.4 GHz ECR -ionilähteen injektiosta.
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kaa pulssittua ja muodostaa yhä intensiivisemmän mikroaaltokentän kulkies-
saan onteloiden läpi. Vahvistettu mikroaaltoteho syötetään aaltoputkeen mik-
roaaltoikkunan läpi, sillä vahvistin on tyhjiöity. Aaltoputkeen syötettävä teho
on rajattu noin 400 W:iin, jottei plasmakammio kuumenisi liikaa. Tarvittaes-
sa vahvistimesta voidaan kuitenkin saada 3,3 kW:n teho. Aaltoputket ovat
poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoisia ja tehohäviöiden minimoimi-
seksi yleensä kuparista tai muusta hyvin johtavasta materiaalista valmistet-
tuja. Ionilähteen injektiossa mikroaalto ohjataan kvartsi-ikkunan kautta plas-
makammioon.

ECR-ionilähde ja mikroaaltovahvistin vaativat toimiakseen tyhjiöpumppaus-
ta. Mikroaaltovahvistin pumpataan getter-tyyppisellä pumpulla hyvin mata-
laan paineeseen (noin 10−9 mbar). Getter-pumppu perustuu elektronisuihkun
höyrystämään titaaniin, joka sitoo kontaminaatiota pumpun seinämille. Koska
titaania on pumpussa rajallinen määrä, on klystronin ikä jatkuvassa käytössä
joitakin vuosia. JYFL 6.4 GHz ECR -ionilähteen pumppaus on toteutettu kah-
della turbopumpulla: injektiopäässä oleva pumppu on kapasiteetiltaan noin
210 l/s ekstraktiopään kaksipuolisen pumpun kyetessä 500 l/s pumppauk-
seen. Käytettävien turbomolekylääripumppujen suurin kierrosnopeus on 60
000 rpm, ja ne perustuvat atomien lämpöliikettä suurempaan roottorien la-
pojen nopeuksiin. Raskaiden kaasujen pumppaus onnistuu turbopumpuilla
varsin hyvin, mutta kevyet kaasut ovat nopeutensa vuoksi vaikeita pumpa-
ta. Plasmakammion paine on yleensä alle 10−7 millibaria ionilähteen ollessa
toimintakunnossa.

Koska ECR-ionilähteen resonanssipinnalla energiaansa lisänneet elektronit ai-
heuttavat plasmakammion seinämiin törmätessään jarrutussäteilyä (gamma-
säteily), on säteilytasoja koetettu pienentää asettamalla erillisiä lyijysuojauksia
ionilähteen kohtiin, joissa on verrattain vähän rautaa ja muuta raskasta mate-
riaalia.

5.2 Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen
ECR-ionilähteiden ionioptiikkaa

Plasmapotentiaalin määrittämiseen JYFL ECR -ionilähteillä kuuluu olennaise-
na osana ionioptiset komponentit, joilla suihkua ohjataan sen kulkiessa suih-
kulinjassa. Mittauksia tehtäessä huomattiin, että plasmapotentiaalimittariin kan-
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90 asteen kääntömagneetti (r = 500 mm)

xy-magneetti

plasmapotentiaalimittari

JYFL 14 GHz ECRIS

solenoidi

solenoidi

Einzel-linssi

Faradayn kuppi

kollimaattorikollimaattori

Kuva 5.4: JYFL 14 GHz ECR -ionilähde ja suihkulinja sekä ionioptiset kompo-
nentit ja plasmapotentiaalimittari.

nattaa pyrkiä saamaan hyvin suuri osa Faradayn kuppiin saadusta virrasta.
Fokusointia muuttamalla on kuitenkin todettu, että suihkun määrä ei vaikuta
mitattuun plasmapotentiaaliin.

Kuvassa 5.4 on esitetty JYFL ECR2 -ionilähteen suihkulinjan alkuosa. Suihku-
linjasta voidaan erotella ionioptisina komponentteina kääntömagneetti2, sole-
noidit, xy-magneetit ja kollimaattorit.

Dipolimagneettia käytetään hiukkassuihkussa olevien ionien erottelemiseen.
Tällöin tietyn massavaraussuhteen ionit ajautuvat oikealle radalle ja pääsevät
jatkamaan kulkuaan suihkulinjassa, kun taas liian suuren tai pienen massava-
raussuhteen ionit ohjautuvat radalle, jolla ne osuvat suihkulinjan seinämiin.
Dipolimagneetti mahdollistaa plasmapotentiaalimittaukset eri varausasteilla,
mutta sillä voidaan erotella vain eri suuruisen massavaraussuhteen ionit. Tä-
mä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi He+-, O4+- ja Ar10+-ioneita ei
pystytä erottelemaan dipolimagneetissa. Toisin sanoen esimerkiksi kosteuden
aiheuttamista vääristymistä mittaustuloksiin on erityisen vaikea päästä eroon,
jos plasmapotentiaalia mitataan He+-ionilla.

Solenoidin ionisuihkua fokusoiva vaikutus perustuu hiukkasen magneettikent-
tää vastaan kohtisuorassa olevaan nopeusvektoriin ja ristituloon F = v × B.

2. myös dipolimagneetti tai analysointimagneetti.
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Kulkiessaan solenoidin läpi hiukkassuihku kiertyy suihkulinjan keskiakselin
ympäri3, ja samalla ionien radat taipuvat kohti keskiakselia, jolloin suihku fo-
kusoituu. Mittauksissa havaittiin, etteivät kaksi ECR2-ionilähteen suihkulin-
jan solenoidia riittäneet fokusoimaan suihkua, kun massavaraussuhde ylitti
tietyn rajan. Erityisesti raskailla, matalavarauksisilla ioneilla fokusointi oli hy-
vin vaikeaa ja osittain mahdotonta.

Suihkulinjasta löytyy myös niin sanottu xy-magneetti, jolla ionisuihkua pyri-
tään ohjaamaan kohti suihkulinjan keskiakselia tai haluttua suuntaa. Nimen-
sä mukaisesti xy-magneetilla voidaan poikkeuttaa ionisuihkua sekä x- että y-
suunnissa säätämällä keloissa kulkevaa virtaa.

Ionisuihkun laatua pyritään parantamaan leikkaamalla liiaksi hajautunut suih-
kun osa kollimaattoreilla. Kollimaattori on metallilevy, jossa on tietyn kokoi-
nen reikä. Riittävän hyvin fokusoitunut suihku pääsee kulkemaan kollimaat-
torin reiästä hajautuneen suihkun osan leikkautuessa pois. JYFL:n kiihdytin-
laboratorion suihkulinjassa on mahdollista käyttää halkaisijaltaan 10 mm:n tai
30 mm:n kollimaattoreita. Plasmapotentiaalimittauksissa käytettiin 30 mm:n
kollimointia.

5.3 Uusi plasmapotentiaalimittari
Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella kehitetty plasmapotentiaalin mitta-
laite on toiminnaltaan nopea ja rakenteeltaan yksinkertainen. Plasmapotenti-
aalin määrittäminen perustuu ionivirran mittaamiseen pysäytysjännitteen funk-
tiona. Tällöin ionilähteen korkeajännitettä ei tarvitse muuttaa mittauksen aika-
na. Plasmapotentiaalimittaria voidaan liikuttaa suihkulinjassa siten, että suih-
ku osuu siihen mittarin ollessa ala-asennossa, ja nostettaessa mittari yläasen-
toon pääsee ionisuihku kulkemaan sen alta häiriintymättä. Laitteiden liikutta-
minen tapahtuu paineilmalla, joten sekä Faradayn kuppia että plasmapoten-
tiaalimittaria voidaan liikuttaa helposti ionisuihkun kulkuväylälle ja takaisin.
Plasmapotentiaalimittarin rakenne on esitetty kuvissa 5.5 ja 5.6. Kuvassa 5.7

on puolestaan esitetty valokuva laitteesta. Mittarin materiaaleina on käytetty
ruostumatonta terästä, alumiinioksidia sekä emaloitua kuparijohtoa. Etulevy,
jota kohti ionilähteestä tuleva suihku ohjataan, on kaksiosainen koostuen eril-
lisistä metallilevyistä (kollimaattori ja varsinainen etulevy), joten tarvittaessa

3. Kiertokulma riippuu solenoidin virran kulkusuunnasta.
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Kuva 5.5: Plasmapotentiaalimittarin rakenne edestä.

Kuva 5.6: Plasmapotentiaalimittarin rakenne sivulta.
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Kuva 5.7: Plasmapotentiaalimittarin valokuva.

suihkun kollimointia mittarissa voidaan muuttaa vaihtamatta koko etulevyä.
Etulevyn alareunaan on kiinnitetty ohut metallilevy, jonka tarkoituksena on
estää sähkökentän muodostuminen suihkulinjaan mittarin ollessa yläasennos-
sa. Kuvissa 5.6 ja 5.7 näkyy myös keskuselektrodi, joka koostuu kahdesta ren-
kaasta ja niiden väliin sijoitetusta metalliverkosta4. Keskuselektrodi on eris-
tetty muusta rakenteesta alumiinioksidiputkilla. Alumiinioksidia on käytetty
myös etu- ja takalevyn eristämiseen toisistaan ja koko mittarin rakenne pysyy
koossa alumiinioksidiputkien sisällä olevien pulttien avulla. Keskuselektro-
diin on kytketty jousen avulla korkeajännite, jonka avulla ionisuihku pysäyte-
tään, ja se on yhdistetty ionilähteen korkeajännitteeseen siinä kelluvan säädet-
tävän (0-100 V) jännitelähteen5 kautta, jolla keskuselektrodin pysäytysjännite
säädetään. Mittari on suunniteltu kestämään 15 kV:n jännite-ero keskuselekt-
rodin ja muiden osien välillä ilman läpilyöntiä. Mittarin takalevy, josta virta
mitataan, on rakenteeltaan yhtenäinen. Myös etulevyssä on mahdollisuus vir-
ranmittaukseen.

Mittausvirheiden eliminoimiseksi keskuselektrodin jännitettä ylläpitävä regu-
loitu jännitelähde kelluu ionilähteen korkeajännitteessä Vs. Tämän vuoksi kes-

4. Verkon silmäkoko on 1 × 1 mm ja lankojen paksuus 0,3 mm.
5. Delta elektronika power supply ES 0300-0.45.
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kuselektrodin verkon jännite Vmesh ei reagoi verkon varautumiseen, eikä mah-
dollinen ionilähteen kiihdytysjännitteen mittausvirhe vaikuta verkon jännit-
teeseen. Kun positiivisesti varautunut ionisuihku kulkee plasmapotentiaali-
mittarin etulevyn aukosta kohti keskuselektrodia, se kokee pysäytysjännitteen
Vs +Vadj aiheuttaman voiman. Ohitettuaan keskuselektrodin hiukkassuihkun
energia koostuu vain plasmapotentiaalista sekä hiukkasten lämpöliikkeestä.
Hiukkasten terminen energia on kuitenkin erittäin pieni, joten se voidaan jät-
tää huomiotta. Plasmapotentiaali määritetään siten kasvattamalla keskuselekt-
rodin jännitettä riittävästi.

Riittävän suurella pysäytysjännitteen arvolla takalevystä mitattava virta alkaa
saturoitua. Saturaatiotaso on riippuvainen suihkulinjan tyhjiöolosuhteista6 se-
kä plasmapotentiaalimittariin saapuvasta ionivirrasta. Toisin sanoen heikko,
yleensä nanoampeeritasoa oleva jäännösvirta syntyy jäännöskaasun ionisoi-
tuessa korkeajännitteessä ja varautuneiden hiukkasten kulkeutuessa takale-
vyyn. Jäännösvirtaan vaikuttavat hieman myös ionipommituksen vuoksi ta-
kalevystä irtoavat elektronit, mutta niiden vaikutus ei ole kovinkaan suuri.
Mitattava virta on saturoitunut, kun Vmesh ylittää ionien energian, joka koos-
tuu plasmapotentiaalista ja hiukkasten termisestä energiasta.

Kuvassa 5.8 on esitetty JYFL:ssä käytetty mittausjärjestelmä pääpiirteissään.
Plasmapotentiaalimittarin takalevystä mitattavat virran arvot otetaan talteen
tietokoneella. Koska mittausdatan käsitteleminen tapahtuu koneellisesti, esi-
merkiksi pysäytysjännitteen lukutiheys voidaan asettaa haluttuun tarkkuu-
teen.

6. Normaalisti plasmapotentiaalimittarin kohdalla suihkulinjan paine on 10−7 tai 10−8 milli-
barin luokkaa.
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Kuva 5.8: Plasmapotentiaalin mittaamiseen käytetyn laitteiston periaatteelli-
nen kuva.
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Luku 6

Plasmapotentiaalin mittaaminen

Luvussa neljä esiteltiin erilaisia tapoja plasmaionilähteiden plasmapotentiaa-
lin mittaamiseksi. Tässä tutkielmassa plasmapotentiaali määritettiin pysäytys-
jännitteen eli energian avulla. Tämän luvun tarkoituksena on käydä läpi plas-
mapotentiaalin määrittäminen ionisuihkun energian avulla sekä esitellä eri
menetelmillä aiemmin mitattuja plasmapotentiaalituloksia.

6.1 Plasmapotentiaalin määrittäminen mitatusta kuvaajasta

Kuvassa 6.1 on esitetty plasmapotentiaalimittauksille varsin tyypillinen ku-
vaaja pysäytysjännitettä käytettäessä. Siitä on nähtävissä plasmapotentiaalin
määrittämiselle olennaiset kuvaajan eri alueet (1-4). Alueessa 1 pysäytysjän-
nite on plasmapotentiaalimittarin keskuselektrodissa vielä kohtuullisen pieni;
kuvaajassa ionivirta laskee vähitellen. Alueessa 2 ionivirta käyttäytyy hyvin
lineaarisesti, kunnes alueessa 3 se alkaa vähitellen saturoitua tietylle tasolle,
joka aiheutuu jäännösvirrasta. Alueessa 4 ionivirta on kokonaan saturoitunut
ja pysyy likimain vakiona, vaikka pysäytysjännitettä kasvatetaan. Alueiden 1
ja 2 kuvaajan muoto johtuu plasmapotentiaalin profiilista (potentiaalikuoppa),
ionien avaruudellinen jakauma vaikuttaa lähinnä alueeseen 1 ja plasmapoten-
tiaalin muoto aiheuttaa alueen 2 lineaarisen osan. Nämä vaikuttavat eniten
käyrän muotoon, kun pysäytysjännite on pienempi kuin plasmapotentiaali.
Alueessa 3, pysäytysjännitteen ollessa likimain plasmapotentiaalin suuruinen,
suurimpana vaikuttavana tekijänä on ionien lämpötila. Tämä on todettu myös
simulaatioiden avulla. Lämpötila vaikuttaa lisäksi saturaatioalueeseen (alue
4), jossa voidaan havaita ionien Maxwellin jakauman häntä.
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Kuva 6.1: Tyypillinen plasmapotentiaalimittauksessa saatu kuvaaja.

Plasmapotentiaali määritetään alueeseen 2 ja alueeseen 4 tehtyjen suorasovi-
tusten leikkauspisteestä (ks. kuva 6.1), jolloin huomioon otetaan myös jään-
nösvirta. Suorasovituksella pyritään eliminoimaan virheitä mittauspisteissä
erityisesti alueessa 2.

6.2 Aiemmin julkaistuja tuloksia ECR-ionilähteen
plasmapotentiaalin mittaamisesta

ECR-ionilähteiden plasmapotentiaaleja on toistaiseksi mitattu varsin vähän.
Pääasiassa tähän ovat olleet syynä ongelmat plasmapotentiaalin tarkassa mää-
rittämisessä. Vaikka Langmuir-anturin avulla saatuja mittaustuloksia onkin
julkaistu [45], [44], ne eivät ne ole riittävän luotettavia, joten käydään läpi ai-
noastaan epäsuorilla menetelmillä (ionisuihkun energian tai magneettisen ri-
giditeetin mittaaminen) saatuja tuloksia. Lisäksi viitteessä [44] plasmapotenti-
aalin suuruus on päätelty (deduced) Langmuir-anturin virroista tavalla, jota ei
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ole juurikaan selitetty. Samassa tutkimuksessa on mitattu plasmapotentiaalia
myös bias-levyn jännitteen funktiona.

6.2.1 Ionisuihkun energiaa mittaamalla saatuja tuloksia

Viitteessä [5] on esitetty JYFL 6.4 GHz ECR -ionilähteellä mitattuja plasma-
potentiaaleja ionien varausasteen, mikroaaltotehon, kaasun syöttönopeuden,
bias-levyn jännitteen ja magneettikentän voimakkuuden funktiona. Mittauk-
sissa käytettiin joko happi- tai argonplasmaa. Plasmapotentiaalin havaittiin
kasvavan mikroaaltotehon ja kaasun syöttönopeuden funktiona.

Tutkittaessa plasmapotentiaalin käyttäytymistä hapen eri varausasteilla huo-
mattiin, ettei plasmapotentiaali juurikaan riipu ionin varausasteesta. Mittauk-
sissa hapen syöttönopeus oli 0,19 cm3/h, mikroaaltoteho 150 W ja bias-levyn
jännite -60 V ionilähteen plasmakammioon nähden. Plasmapotentiaalit vaihte-
livat 47:n ja 49 V:n välillä O+ – O7+-ioneille. Mittausvirheiden rajoissa tulokset
ovat identtiset ja pienet erot potentiaaleissa selittyvät ionilähteen vuotovirran
(drain current) heittelyllä. Lisäksi vastaavanlaisia tuloksia mitattiin muillakin
kaasun syöttönopeuksilla. Voidaan myös todeta, että ionit syntyvät tasaisesti
plasmassa. Tämä johtuu siitä, että jos esimerkiksi O+-ionit syntyisivät pelkäs-
tään ECR-pinnan lähettyvillä, olisi plasmapotentiaali pienempi kuin ioneilla,
jotka syntyvät koko plasman tilavuudessa.

Optimoimalla kunkin varausasteen intensiteettiä ei plasmapotentiaalin havait-
tu riippuvan ionin varausasteesta, sillä hapen varausasteilla 3+, 5+ ja 6+ mi-
tatut potentiaalit olivat hyvin samansuuruisia. Matalin plasmapotentiaali saa-
vutettiin, kun ECR-ionilähde oli optimoitu O4+-ionille, vaikka korkeammille
varausasteille optimoidun ionilähteen plasmapotentiaalin olisi voinut olettaa
olevan pienin1.

Kuten viitteessä [40], myös viitteessä [5] havaittiin ECR-ionilähteen korkeiden
varausasteiden tuoton paranevan plasmapotentiaalin ollessa pienempi. Täl-
löin myös vuotovirta oli suurimmillaan.

Plasmapotentiaalia tutkittiin myös mikroaaltotehon ja kaasunsyöttönopeuden
funktiona happi- (kuva 6.2) ja argonplasmoilla. Molemmissa tapauksissa plas-
mapotentiaali kasvoi, kun plasmakammioon ohjattavan kaasun syöttöä lisät-

1. Tällöin ionilähteestä poistuisi eniten korkeita varausasteita ja sen seurauksena varausja-
kauman pitäisi tasapainottua plasmakammiossa.
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Kuva 6.2: Plasmapotentiaali mikroaaltotehon ja kaasun syöttönopeuden funk-
tiona happiplasmalle JYFL 6.4 GHz ECR -ionilähteessä [5].

tiin. Samanlainen vaikutus on myös mikroaaltoteholla. Argonplasmalla mi-
tatut plasmapotentiaalit ovat jonkin verran korkeampia kuin happiplasmal-
la mitatut. Havainnot ovat siis yhteneväisiä viitteen [40] kanssa. Mikroaal-
totehoa nostettaessa huomattiin hapen varausastejakauman keskittyvän O5+-
ioniin ja argonilla Ar8+-ioniin. Bias-levyn vaikutus plasmapotentiaaliin JYFL
6.4 GHz:n ionilähteessä on esitetty kuvassa 6.3. Samaan kuvaan on piirretty
O6+-ionia vastaavat virrat, ja siitä on havaittavissa plasmapotentiaalin laske-
van pikkuhiljaa, kun bias-levyn jännitettä säädetään negatiivisemmaksi plas-
makammion korkeajännitteeseen (10 kV) nähden. Plasmapotentiaalin pienen-
tyminen johtuu bias-levystä, joka negatiiviseen potentiaaliin kytkettynä heijas-
taa elektroneja takaisin plasmaan [5], [44] ja vetää samalla puoleensa positiivi-
sia ioneja. Levyn vaikutus on kuitenkin vain paikallinen, mutta se auttaa tasa-
painottamaan plasman elektroni- ja ionijakaumaa pienentäen plasmapotenti-
aalia. Kaikilla käytetyillä mikroaaltotehoilla vuotovirran maksimi saavutettiin
noin -50 V:n bias-jännitteellä. Kun jännitettä pienennettiin edelleen, alkoi vuo-
tovirta laskea (katso kuva 6.3). Tälle on esitetty kaksi mahdollista syytä [5]:
joko negatiivisen bias-jännitteen kasvattaminen vetää positiivisia ioneja puo-
leensa voimakkaasti, jolloin plasmasta poistuu niin paljon positiivista varaus-
ta, että se pienentää vuotovirtaa tai plasman keskimääräinen varausaste laskee
bias-levyllä tapahtuvan ionien neutraloitumisen vuoksi. Lisätietoa bias-levyn
vaikutuksesta ECR-ionilähteen ionivirtaan löytyy viitteestä [48].
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Kuva 6.3: Plasmapotentiaali bias-levyn jännitteen funktiona eri mikroaaltote-
hoilla. Kuvassa on myös O6+-ionin virta bias-jännitteen funktiona JYFL 6.4
GHz ECR -ionilähteessä [5].

Kuva 6.4: Plasmapotentiaali sekä vuotovirta peilisuhteen funktiona JYFL 6.4
GHz ECR -ionilähteessä [5].
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Kuvassa 6.4 on esitetty vuotovirta sekä plasmapotentiaali magneettisen pullon
peilisuhteen (Bmax/Bresonance) funktiona. Siitä voidaan huomata, että plas-
mapotentiaali pienentyy lähestyttäessä suurinta mahdollista JYFL ECR1 -io-
nilähteen peilisuhdetta. Vuotovirta saavuttaa suurimman arvonsa peilisuh-
teen ollessa > 5. Happiplasmassa suurin vuotovirta saavutettiin peilisuhteen
ollessa suurimmillaan, kun taas argonplasman vuotovirta oli suurimmillaan
peilisuhteen ollessa noin 5,1. Lisäksi on esitetty [5], että magneettikentän ol-
lessa suurimmillaan plasman elektronitiheys saavuttaisi suurimman arvon-
sa ja näin parantaisi korkeasti varattujen ionien tuottoa. Pienemmillä peili-
suhteilla (4,57-4,85) plasmapotentiaalin havaittiin pysyvän likimain vakiona.
Tämä selittynee elektronien säilönnällä magneettisessa pullossa, sillä termi-
set elektronit, joiden ajautuminen pakokartioon aiheuttaa plasmapotentiaalin
muodostumisen, kulkeutuvat pois plasmasta lähes magneettikentästä riippu-
matta. Korkeiden varausasteiden tuotosta vastuussa olevat energeettiset eli
kuumat elektronit reagoivat magneettikentän muutokseen huomattavasti voi-
makkaammin. Koska potentiaaliprofiilissa oletetaan olevan kuoppa, johon kor-
keavarausasteiset ionit ovat asettuneet [41], magneettikenttä vaikuttaa korkei-
den varausasteiden tuottoon ja edelleen plasmapotentiaaliin [1].

6.2.2 Ionisuihkun magneettisen rigiditeetin avulla saadut tulokset

Magneettista rigiditeettiä mittaamalla saatuja tuloksia LBL AECR -ionilähteellä
on esitetty tarkemmin viitteessä [40], jossa plasmapotentiaalia on mitattu mik-
roaaltotehon funktiona eri kaasuille, käytetty seoskaasumenetelmää2 ja tutkit-
tu elektroniemission (ulkoinen syöttö ja plasmakammion materiaali) vaikutus-
ta plasmapotentiaalin suuruuteen.

Mittauksissa havaittiin plasmapotentiaalin pienenevän, kun neutraalin kaa-
sun painetta AECR-ionilähteessä laskettiin 2,1·10−6 millibarista 1,3·10−6 milli-
bariin. Mikroaaltotehon funktiona saadut tulokset happiplasmalle on esitetty
kuvassa 6.5, jossa käyrät (1) ja (2) kuvaavat suurempaa ja pienempää kaasun
osapainetta. Kuvasta on nähtävissä, että plasmapotentiaali kasvaa mikroaalto-
tehon funktiona. Käyrä (3) esittää plasmapotentiaalia, kun ionilähteeseen syö-
tettiin elektronitykin avulla (17 µA, 200 eV) lisää elektroneja. Tällöin neutraa-
lin kaasun paine oli sama kuin käyrän (1) tapauksessa. Kuvassa 6.6 on esitetty

2. Mittauksissa käytettiin ionisoitavina kaasuina happea ja argonia, joista happea myös seos-
kaasuna.
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Kuva 6.5: Hapen plasmapotentiaali mikroaaltotehon funktiona eri kaasun
syöttönopeuksilla [40].

Kuva 6.6: Plasmapotentiaali mikroaaltotehon funktiona 1.) argon- ja 2.) hap-
piplasmoille [40].
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Kuva 6.7: Plasmapotentiaali mikroaaltotehon funktiona argonplasmassa. Käy-
rä (1) on mitattu puhtaalla argonilla, käyrä (2) esittää mittausta, jossa seoskaa-
suna on käytetty happea [40].

plasmapotentiaali mikroaaltotehon funktiona argonille (1) ja hapelle (2) pai-
neen ollessa molemmissa tapauksissa noin 2,1·10−6 millibaria. Kuvasta on sel-
västi havaittavissa ionisoitavan alkuaineen atomien massan vaikutus plasma-
potentiaaliin, sillä happiplasman tapauksessa mitattu potentiaali on poikkeuk-
setta alhaisempi kuin argonplasman. Tämä johtuu ionien liikkuvuuksien eros-
ta. Argonin liikkuvuuden ollessa pienempi kuin hapen tarvitaan suurempi
plasmapotentiaali tasapainottamaan ionilähteen magneettisesta pullosta pois-
tuvan negatiivisen ja positiivisen varauksen määrää. Toisin sanoen argonplas-
maan on edullista syöttää hieman argonia kevyempää seoskaasua. Kuvassa 6.7
on esitetty seoskaasun vaikutus plasmapotentiaaliin mikroaaltotehon funktio-
na molempien kaasujen osapaineen ollessa 2,1·10−6 millibaria. Kuvan ylempi
käyrä kuvaa puhtaan argonplasman plasmapotentiaalia ja alemmassa on esi-
tetty argon-happiplasman plasmapotentiaali kaasujen osapaineiden suhteen
ollessa 1:1. Lisäksi mittauksissa havaittiin, että plasmakammion pinnoittami-
nen alumiinioksidilla (Al2O3) laskee ECR-ionilähteen plasmapotentiaalia. Tä-
mä johtuu kasvaneesta sekundäärisestä elektroniemissiosta. Edellä esitetyistä
tuloksista nähdään, että LBL AECR -ionilähteen plasmapotentiaali on 10–40 V.
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Luku 7

Mittaustulokset ja havainnot

Tarkasteltaessa korkeasti varattujen ionien tuottamista ECR-ionilähteen plas-
massa tulee lukuisia plasmaprosesseja, kuten ionisaatio, rekombinaatio, viri-
tystilojen syntyminen ja purkautuminen sekä diffuusio, ottaa huomioon. Ioni-
lähteen plasmapotentiaalin ja diffuusion välisen yhteyden vuoksi plasmapo-
tentiaalin mittaaminen on kiinnostavaa, sillä pienen plasmapotentiaalin on ha-
vaittu olevan yhteydessä hyvin toimiviin ionilähteeseen. Tässä luvussa esite-
tään JYFL ECR -ionilähteillä mitattuja plasmapotentiaaleja. Mittauksissa käy-
tettiin vety-, deuterium-, helium-, typpi-, happi-, neon-, argon-, ja kryptonplas-
moja. Plasmapotentiaalit määritettiin ionilähteeseen ohjattavan mikroaaltote-
hon ja kaasun syöttönopeuden funktiona. Saadut tulokset esitetään myös plas-
man ionien keskimääräisen massan ja keskimääräisen varausasteen funktiona
sekä tarkastellaan luvussa 4 esitetyn diffuusiomallin yhteyttä plasmapotenti-
aaliin. Lisäksi vertaillaan JYFL 6.4 GHz:n ja JYFL 14 GHz:n ionilähteiden plas-
mapotentiaaleja sekä hiilikontaminaation vaikutusta plasmapotentiaaliin.

7.1 Mikroaaltotehon ja kaasun syöttönopeuden vaikutus
plasmapotentiaaliin

Plasmapotentiaalia mitattiin JYFL 6.4 GHz ECR -ionilähteellä eri alkuaineista
muodostetuilla plasmoilla. Mittauksissa mikroaaltotehoa nostettiin 50 W:sta
lähtien 50 W:n välein aina 350 W:iin saakka, paitsi deuteriumplasmalla, jol-
la viimeinen mittauspiste 300 W:n jälkeen oli 380 W, sillä plasma oli hyvin
epästabiili suoritettujen mittausten ajan. Kaasun syöttönopeus arvioitiin ioni-
lähteen injektion paineen ja aiemmin määritettyjen kalibraatiokäyrien avulla.
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Taulukko 7.1: Mittausasetukset JYFL 6.4 GHz:n ECR-ionilähteessä.

bias-levy -60 V
kelojen virrat 190/240/240/240

kiihdytysjännite 10 kV

Mittaussarjan päätyttyä syöttönopeudet tarkistettiin katkaisemalla mikroaal-
toteho, jolloin plasma sammui, ja verrattiin ionilähteen injektioalueen painet-
ta ennen mittausten alkua luettuun paineeseen. Muut ionilähteeseen liittyvät
säädettävät parametrit, kuten bias-levyn jännite, magneettikenttä (kelojen vir-
rat) ja kiihdytysjännite pidettiin vakioina mittausten ajan. Taulukossa 7.1 on
esitetty edellä mainittujen parametrien arvot.

Ionilähteen plasman annettiin stabiloitua jonkun aikaa ennen mittausten suo-
rittamista. Plasmapotentiaalin mittaaminen aloitettiin maksimoimalla halutun
varausasteen ionivirta Faradayn kuppiin. Tämän jälkeen plasmapotentiaali-
mittari laskettiin suihkulinjaan, ja sen avulla mitattava ionivirta maksimoitiin
solenoidien ja xy-magneettien avulla dipolimagneetin kentän ollessa vakio, ja
annettiin mittarista luettavan virran stabiloitua hetken aikaa. Seuraavaksi py-
säytysjännitettä alettiin nostaa portaittain. Tietokonepohjaisella mittauksella
käytettiin 2 V:n jännitteen nostoa, aiemmin manuaalisesti suoritetuissa mit-
tauksissa jännitettä nostettiin 4 V:a kerrallaan. Nostovälillä ei kuitenkaan ol-
lut mitään vaikutusta saatavan kuvaajan muotoon eikä määritettyyn plasma-
potentiaalin arvoon. Saavutettu hyöty koneellisesta mittauksesta olikin mit-
tausajan lyheneminen ja sen vuoksi mitattiin keskimäärin vähemmän niin sa-
nottuja huonoja tuloksia. Tämä selittyy sillä, että ionilähteen plasman olosuh-
teet eivät ehdi muuttua tietokonepohjaisen mittauksen aikana yhtä paljon kuin
säädettäessä pysäytysjännitettä manuaalisesti. Kaikissa mittauksissa pysätys-
jännitettä kasvatettiin, kunnes virran saturoituminen mittaukselle ominaiseen
jäännösarvoon oli selvästi havaittavissa.

Plasmapotentiaalimittausten lisäksi skannattiin mikroaaltotehoa vastaava spekt-
ri, josta voitiin tarkastella eri ionien eri varausasteiden virtoja. Tietoa hyödyn-
nettiin laskettaessa plasman keskimääräistä massaa ja varausastetta. Täytyy
kuitenkin muistaa, että ionilähteestä poistuvien ionien varausastejakauma on
keskittynyt hieman matalampiin varauksiin kuin plasmassa olevien ionien va-
rausastejakauma. Spektristä pystytään havaitsemaan myös plasmakammiossa
oleva kosteus ja muut mahdolliset epäpuhtaudet.
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Kuva 7.1: JYFL 6.4 GHz ECR -ionilähteen plasmapotentiaali mikroaaltotehon
funktiona eri kaasun syöttönopeuksilla. Tulokset mitattu H1+-ionilla.

Joistakin tässä luvussa esitettävistä kuvaajista nähdään, että plasmapotenti-
aali romahtaa äkillisesti mikroaaltotehoa kasvatettaessa (ks. esim. kuva 7.7).
Plasmakammioon virittyvillä aaltomoodeilla saattaa olla tekemistä tämän il-
miön kanssa; erityisesti raskaimpien kaasujen tapauksessa (argon ja krypton)
havaittiin tietyillä mikroaaltotehoilla voimakkaita plasmaepästabiilisuuksia.

7.1.1 Vety

Vedyn plasmapotentiaali mitattiin luonnollisesti varausasteella 1+. Mitatut plas-
mapotentiaalit on esitetty kuvassa 7.1 ja siitä voidaan havaita plasmapotenti-
aalien vaihtelevan välillä 22–33 V. Ionivirroiksi mitattiin 51–115 µA (syöttöno-
peus 0,40 cm3/h), 31–146 µA (syöttönopeus 0,71 cm3/h) ja 30–144 µA (syöttö-
nopeus 0,82 cm3/h). Vuotovirran ollessa suuri mitattiin yleensä pieniä plasma-
potentiaaleja. Tämä johtuu siitä, että suurilla vuotovirroilla plasmasta poistuu
enemmän ioneja kuin pienillä vuotovirroilla. Suuri ionihäviö plasmasta tasa-
painottaa plasman varausastejakaumaa, jolloin tasapainotilanne saavutetaan
pienemmällä plasmapotentiaalilla.

Kuvasta 7.1 voidaan myös havaita, että kaasunsyöttönopeudella on varsin vä-
häinen merkitys plasmapotentiaaliin, sillä se riippuu myös ionisaatiotehok-
kuudesta, joka pienenee kaasun syöttönopeuden kasvaessa [9]. Plasman tiheys
on siten likimain sama riippumatta syöttönopeudesta. Mikroaaltotehoa nostet-
taessa ionisaatiotehokkuus kasvaa. Tämä aiheuttaa plasman tiheyden kasvun,
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Kuva 7.2: JYFL 6.4 GHz ECR -ionilähteen plasmapotentiaali mikroaaltotehon
funktiona eri kaasunsyöttönopeuksilla. Tulokset mitattu D1+

2 -ionilla.

jonka seurauksena plasmapotentiaali kasvaa. Siirryttäessä korkeampiin mik-
roaaltotehoihin havaitaan plasmapotentiaalin kasvavan 250 W:n jälkeen kai-
killa syöttönopeuksilla. Lisäksi suurempi syöttönopeus aiheuttaa suuremman
plasmapotentiaalin. Tämä johtuu luultavasti plasman kasvaneesta tiheydes-
tä, jolloin myös plasman tiheysgradientti kasvaa. Tästä seuraa elektronien no-
peampi diffuntoituminen ulos plasmasta, sillä yleisen diffuusioyhtälön mää-
räämä diffuusiokerroin kasvaa. Kuten aiemmin plasmapotentiaalin muodos-
tumista käsiteltäessä todettiin, tarkoittaa tämä plasmapotentiaalin kasvua, sil-
lä plasma koettaa säilyttää kvasineutraalin tilan.

7.1.2 Deuterium

Deuterium- ja vetyplasmat eroavat toisistaan vain sillä, että deuteriumissa on
ytimenä protoni ja neutroni, kun vety-ytimen muodostaa pelkkä protoni. Si-
ten plasmapotentiaalin mahdollista massariippuvuutta voidaan tutkia vertai-
lemalla vedyn ja deuteriumin plasmapotentiaaleja. Mittauksissa käytettiin mo-
lemmille kaasuille samoja syöttönopeuksia.

Deuteriumin plasmapotentiaalin mittaustulokset on esitetty kuvassa 7.2. Mi-
tatut plasmapotentiaalit olivat 18–39 V ionivirtojen ollessa 96–125 µA (syöt-
tönopeus 0,41 cm3/h), 87–135 µA (syöttönopeus 0,70 cm3/h) ja 105–244 µA
(syöttönopeus 0,81 cm3/h). Kuten kuvasta on huomattavissa, mitatut plasma-
potentiaalit heilahtelivat varsin voimakkaasti. Tätä voidaan ainakin osittain
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Kuva 7.3: JYFL 6.4 GHz ECR -ionilähteen plasmapotentiaali mikroaaltotehon
funktiona eri kaasunsyöttönopeuksilla. Tulokset mitattu He2+-ionilla.

selittää erittäin epästabiililla deuteriumplasmalla, jonka stabilisoiminen osoit-
tautui hyvin hankalaksi eikä sitä mittausten aikana saatu kertaakaan yhtä va-
kaaksi kuin vetyplasmaa. Selitystä tälle ei löydetty.

Vertailtaessa vety- ja deuteriumplasmojen plasmapotentiaalia, voidaan tode-
ta, että deuteriumplasman potentiaali on käytännössä noin 20 % suurempi
kuin vedyllä mitattu plasmapotentiaali. Pienillä mikroaaltotehoilla deuteriu-
min plasmapotentiaali on matalampi kuin vedyn plasmapotentiaali kun taas
suurimmat plasmapotentiaalit ovat korkeampia kuin vetyplasmalla.

7.1.3 Helium

Heliumplasman mittaukset suoritettiin varausasteella 2+. Mittauksissa plas-
mapotentiaalit olivat 36–47 V ja ionivirroiksi mitattiin 33–79 µA ( syöttönopeus
0,59 cm3/h), 76–120 µA (syöttönopeus 0,91 cm3/h) ja 54–82 µA (syöttönopeus
1,25 cm3/h). Plasmapotentiaali kasvoi tasaisesti siirryttäessä kohti suurempia
mikroaaltotehoja ionisaatiotehokkuuden kasvaessa (ks. kuva 7.3), mutta kaa-
sun syöttönopeudella ei näyttäisi mittausten mukaan olevan kovinkaan suurta
vaikutusta plasmapotentiaalin kehittymiseen.

Verrattaessa heliumin plasmapotentiaaleja vedyn ja deuteriumin plasmapo-
tentiaaleihin havaitaan, että heliumin plasmapotentiaalit ovat vety- ja deute-
riuplasmojen potentiaaleja suurempia. Plasmapotentiaalin massariippuvuus
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Kuva 7.4: JYFL 6.4 GHz ECR -ionilähteen plasmapotentiaali mikroaaltotehon
funktiona eri kaasun syöttönopeuksilla. Tulokset mitattu N5+-ionilla.

on siis huomattavissa. Suurempi plasmapotentiaali selittyy raskaampien io-
nien pienemmällä liikkuvuudella, jolloin tarvitaan suurempi positiivinen plas-
mapotentiaali pitämään plasmaa ulkoisesti neutraalina hiukkasjoukkona. He-
liumin syöttönopeudet olivat noin 1,3–1,5 kertaisia vedyn ja deuteriumin syöt-
tönopeuksiin nähden. Jos vedyn ja deuteriumin syöttönopeudet olisivat olleet
heliumin syöttönopeuksia vastaavia, olisivat niiden plasmapotentiaalit olleet
luultavasti korkeampia kuin edellä esitetyt.

7.1.4 Typpi

Kuvassa 7.4 on esitetty varausasteella 5+ mitattu plasmapotentiaali typpiplas-
malle JYFL 6.4 GHz ECR -ionilähteessä. Voidaan jälleen havaita, että plas-
mapotentiaali kasvaa mikroaaltotehon noustessa. Typpiplasman tapaukses-
sa myös kaasun syöttönopeus vaikuttaa plasmapotentiaaliin: mitä enemmän
plasmakammioon syötetään ionisoitavaa kaasua, sitä korkeampi plasmapo-
tentiaali on. Käytetyillä syöttönopeuksilla havaitaan kuitenkin, että plasmapo-
tentiaalien arvot ovat hyvin lähellä toisiaan mikroaaltotehon ollessa 350 W. Io-
nivirroiksi mitattiin 15–50 µA (syöttönopeus 0,12 cm3/h), 31–84 µA (syöttöno-
peus 0,17 cm3/h) ja 29–106 µA ( syöttönopeus 0,22 cm3/h). Plasmapotentiaalit
olivat 36–47 V, joten arvot ovat täsmälleen samat kuin heliumin tapauksessa.
Koska mittaukset on tehty peräkkäisinä päivinä, ei plasmakammion konta-
minoitumisella pitäisi olla mitään tekemistä tuloksien kanssa, sillä olosuhteet
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Kuva 7.5: JYFL 6.4 GHz ECR -ionilähteen plasmapotentiaali mikroaaltotehon
funktiona eri kaasun syöttönopeuksilla. Tulokset mitattu O6+-ionilla.

ovat olleet likimain samat. Ainoat eroavaisuudet löytyvätkin kaasun syöttöno-
peuksista: matalimpien osapaineiden ero on lähes viisinkertainen, suurimmil-
la osapaineilla ero on jo yli 5,6-kertainen. Heliumplasma on ollut typpiplasmaa
tiheämpää, sillä heliumin syöttönopeus oli selvästi suurempi. Jos typpiplasma
olisi ollut vakaa samoilla syöttönopeuksilla kuin heliumplasma, olisivat plas-
mapotentiaalit varsin todennäköisesti olleet heliumplasmaa suurempia. Kos-
ka tarkoituksena oli mitata mahdollisimman stabiililla plasmalla, ei syöttöno-
peuksien nostaminen heliumin tasolle ollut kuitenkaan mahdollista.

7.1.5 Happi

Hapen plasmapotentiaali mitattiin syöttönopeuksilla 0,09 cm3/h, 0,15 cm3/h
ja 0,21 cm3/h, jolloin O6+:n ionivirrat olivat 23–95 µA, 19–105 µA ja 9–116 µA.
Kuvassa 7.5 on esitetty hapen plasmapotentiaali mikroaaltotehon ja kaasun
syöttönopeuden funktiona ja siitä voidaan havaita plasmapotentiaalien ole-
van 32–44 V. Verrattaessa heliumiin ja typpeen ovat hapen plasmapotentiaalit
keskimäärin pienempiä. Vaikka ionien liikkuvuudesta johtuen pitäisi hapen
plasmapotentiaalien olla suurempia kuin sitä kevyempien aineiden, kaasun
syöttönopeus vaikuttaa jälleen plasman olosuhteisiin. Käytetyillä hapen syöt-
tönopeuksilla plasman tiheys on huomattavasti pienempi kuin typen tai he-
liumin tapauksessa; heliumin suurin syöttönopeus on noin kuusinkertainen
hapen vastaavaan nähden. Tämä selittää plasmapotentiaalien suuruudet ver-
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rattaessa hapen ja heliumin mittaussarjoja keskenään. Happiplasman kaasun
syöttönopeudet pidettiin verrattain pieninä, sillä kammion paine nousi äkilli-
sesti tietyillä mikroaaltotehoilla. Tämä johtui todennäköisesti kammion seinä-
mistä irronneesta kosteudesta.

Verrattaessa mittaustuloksia aiemmin julkaistuihin tuloksiin [5] näissä mit-
tauksissa saatiin alhaisempia plasmapotentiaaleja, vaikka kaasun syöttöno-
peudet olivat lähes samat. Matalimmillaan plasmapotentiaalit olivat hyvin lä-
hellä toisiaan, mutta suurimmillaan plasmapotentiaalien ero on noin 12 V. Io-
nilähteen olosuhteet (mm. kosteus) vaikuttavat plasmapotentiaaliin hyvin pal-
jon, joten kyseinen ero johtuneekin erilaisista olosuhteista ECR-ionilähteessä
mittausten aikana.

Jokaisella syöttönopeudella on havaittavissa plasmapotentiaalin hienoinen las-
ku 350 W:n mikroaaltoteholla. Kahdella suurimmalla syöttönopeudella plas-
mapotentiaali käyttäytyi kasvavasti, mutta matalimmalla syöttönopeudella plas-
mapotentiaalin trendi on vähenevä. Tämä saattaa johtua ionisoitavan kaasun
liian vähäisestä määrästä plasmakammiossa.

7.1.6 Neon

Neonplasmalla suoritettu mittaus on esitetty kuvassa 7.6. Plasmapotentiaalik-
si mitattiin 43–60 V Ne7+-ionilla. Neonin plasmapotentiaalit ovat siis suurem-
mat kuin aiemmin esitetyissä mittauksissa. Syöttönopeuksina neonille käytet-
tiin 0,08 cm3/h, 0,12 cm3/h ja 0,15 cm3/h, jolloin vastaavat ionivirtojen arvot
olivat 0,1–40 µA, 0,2–43 µA ja 0,2–31 µA.

Plasmapotentiaalin huomataan kasvavan varsin tasaisesti mikroaaltotehon funk-
tiona. Neonille käytetyt syöttönopeudet olivat kohtuullisen lähellä hapen vas-
taavia suurimman eron löytyessä korkeimman syöttönopeuden kohdalta. Hap-
piplasmalla suoritetun mittaussarjan keskimmäinen syöttönopeus (0,15 cm3/h)
on kuitenkin täsmälleen sama kuin korkein neonille käytetty syöttönopeus.
Mittaussarjoja vertailtaessa huomataan, että neonplasman plasmapotentiaali
on koko ajan vähintään 10 V suurempi kuin happiplasman. Tämä ero voidaan
selittää jälleen happi- ja neonplasmojen massaeroilla ja siten erisuurilla diffun-
toitumisnopeuksilla. Neonplasman spektrissä on havaittavissa kaksi eri iso-
tooppia käytetystä neonkaasusta johtuen, sillä se sisälsi neonin isotooppeja 20
ja 22. Plasmapotentiaali mitattiin 20Ne-isotoopilla.
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Kuva 7.6: JYFL 6.4 GHz ECR -ionilähteen plasmapotentiaali mikroaaltotehon
funktiona eri kaasun syöttönopeuksilla. Tulokset mitattu Ne7+-ionilla.

7.1.7 Argon

Argonplasman plasmapotentiaalit olivat mittausten mukaan 43–56 V eli hie-
man alhaisemmat kuin neonplasman tapauksessa. Argonia syötettiin plasma-
kammioon suuremmilla syöttönopeuksilla kuin neonia, joten syöttönopeutta
pienentämällä olisivat argonplasman plasmapotentiaalit olleet todennäköises-
ti nyt mitattuja tuloksia pienempiä. Mittaustulokset on esitetty kuvassa 7.7.

Mitatuiksi virroiksi saatiin Ar9+-ionille 14,6–18,6 µA (syöttönopeus 0,20 cm3/h),
0,95–27,00 µA (syöttönopeus 0,24 cm3/h) ja 0,4–30,5 µA (syöttönopeus 0,28
cm3/h). Aiemmin argonplasmalle mitatut plasmapotentiaalit [5] olivat 40–65
V, joten ne ovat selkeästi korkeampia kuin nyt mitatut plasmapotentiaalit. Kos-
ka kaasun syöttönopeudet ovat aiemmin olleet matalammat, suuremmilla syöt-
tönopeuksilla pitäisi mitata korkeampia plasmapotentiaaleja. Kuitenkin mita-
tut potentiaalit ovat pienempiä. Yksi mahdollinen syy on ionilähteessä ollut
kosteus, jolloin plasmassa oleva happi on mahdollisesti aiheuttanut seoskaa-
suefektin pienentäen plasmapotentiaalia. Mikroaaltotehon funktiona argonplas-
man potentiaali ei muuttunut.

7.1.8 Krypton

Kryptonilla mitatut tulokset ovat kuvassa 7.8. Kuten kuvasta on nähtävissä,
mitatut plasmapotentiaalit olivat 47–63 V eli kyseessä ovat suurimmat JYFL
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Kuva 7.7: JYFL 6.4 GHz ECR -ionilähteen plasmapotentiaali mikroaaltotehon
funktiona eri kaasun syöttönopeuksilla. Tulokset mitattu Ar9+-ionilla.

Kuva 7.8: JYFL 6.4 GHz ECR -ionilähteen plasmapotentiaali mikroaaltotehon
funktiona eri kaasun syöttönopeuksilla. Tulokset mitattu Kr10+-ionilla.
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6.4 GHz ECR -ionilähteellä mitatut plasmapotentiaalit. Toisin sanoen raskaim-
malla kaasulla saatiin suurimmat plasmapotentiaalit. Kryptonkaasun syöttö-
nopeudella 0,17 cm3/h ei 350 W:n mikroaaltoteholla saatu plasmapotentiaalia
mitattua ollenkaan, koska plasma käyttäytyi hyvin epästabiilisti. Tällä syöt-
tönopeudella saatiin virroiksi mitattua 1,7–11,1 µA Kr10+-ionilla. Pienimmällä
ja suurimmalla syöttönopeudella virroiksi mitattiin 0,47–14,90 µA (syöttöno-
peus 0,16 cm3/h) ja 1,2–12,8 µA (syöttönopeus 0,20 cm3/h). Kryptonplasmaan
johdetun kaasun syöttönopeudet ovat varsin lähellä toisiaan. Tämä johtuu jäl-
leen siitä, että plasma haluttiin mittausten kannalta stabiiliksi. Yli 0,20 cm3/h
syöttönopeudella plasmaa ei saatu enää stabiloitua käytössä olevin keinoin.
Jos kryptonplasman plasmapotentiaalia tarkastellaan mikroaaltotehon funk-
tiona, sen havaitaan kasvavan varsin tasaisesti. Ainoastaan suurimmalla kaa-
sun syöttönopeudella plasmapotentiaali laskee hieman, kun mikroaaltoteho
ylittää 300 W. Argon- ja kryptonplasman potentiaaleja verrattaessa suurim-
pien plasmapotentiaalien ero on 7 V. Yleisestikin näiden kahden plasman väli-
set erot plasmapotentiaalin suuruudessa on selvästi havaittavissa kuvista 7.7 ja
7.8. Kryptonplasma muodostettiin rikastetusta 86Kr-isotoopista. Korkeimmilla
mikroaaltotehoilla varausastejakauman maksimi siirtyi kohti Kr10+-ionia.

7.2 Plasmapotentiaali keskimääräisen massan ja
keskimääräisen varausasteen funktiona

Motivaatio plasmapotentiaalin tutkimiseen plasman hiukkasten keskimääräi-
sen massan funktiona perustuu edellä esitettyihin mittaustuloksiin, joissa plas-
mapotentiaalin voitiin havaita kasvavan ionisoitavan aineen massan kasvaes-
sa. Plasmapotentiaalimittausten yhteydessä mitattiin käytettävän plasman io-
nien varausasteiden virrat. Lisäksi skannatuista spektreistä arvioitiin muiden
ionilähteessä olevien ionien varausasteiden virrat. Tarkoituksena oli siten pys-
tyä määrittämään ionilähteen plasman keskimääräinen varausaste, joka osal-
taan vaikuttaa plasmapotentiaalin suuruuteen.

Ionien keskimääräinen massa määritettiin käyttämällä kullekin plasmassa ole-
valle hiukkaslajille spektreistä ilmeneviä varausasteita ja virtoja, joista ionien
lukumäärä ja edelleen keskimääräinen massa laskettiin. Kuvassa 7.9 on esi-
tetty plasmapotentiaali keskimääräisen massan funktiona. Jokaista plasmaa
vastaavaan pisteeseen on piirretty väli, jolla keskimääräinen massa ja plasma-
potentiaali vaihtelivat. Kyseessä eivät siis ole virherajat, vaan potentiaalin ja
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Kuva 7.9: Plasmapotentiaali keskimääräisen massan funktiona JYFL 6.4 GHz
ECR -ionilähteessä sekä sovitus.

massan vaihteluväli. Kryptonplasman keskimääräinen massa on arvioitu ioni-
lähteessä olevien kevyempien kaasujen avulla, sillä kryptonplasmasta ei saa-
tu skannattua spektriä. Tämän vuoksi massan arvioitu vaihteluväli on selväs-
ti laajempi kuin muissa plasmoissa. Arvioiminen perustuu oletukseen, jonka
mukaan jäännöskaasujen konsentraatiot eivät ole muuttuneet ionilähteessä ly-
hyen ajan sisällä. Vety- ja deuteriumplasmojen massat on myös arvioitu, mut-
ta niiden vaihteluväli on huomattavasti pienempi kuin kryptonin tapaukses-
sa. Näin siksi, että vedyn ja deuteriumin keskimääräisen massan arvioimiseen
käytettiin apuna heliumspektriä, josta arvioitiin yleisimpien spektreissä esiin-
tyvien aineiden, kuten hapen ja typen, mitattuja virtoja.

Kuvassa 7.9 on myös arvioitu plasmapotentiaalin kehittymistä massan funk-
tiona. Pisteiden avulla sovitetuksi yhtälöksi saatiin

Vp = 25, 8333 ·m0,184918, (7.1)

missä Vp on plasmapotentiaali voltteina ja m hiukkasen keskimääräinen mas-
sa atomimassayksiköinä. Sovitus on vain suuntaa-antava, mutta sen avulla
voidaan arvioida plasmapotentiaalin kasvavan mittauksia vastaavassa tilan-
teessa suunnilleen massan potenssiin 0,18. Tämä ennustaisi esimerkiksi 131Xe-
plasmalle noin 64 V:n keskimääräisen plasmapotentiaalin.

Tarkasteltaessa mitattujen plasmojen potentiaalien vaihtelua, huomataan ar-
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gonin plasmapotentiaalin vaihtelevan eniten ja vähäisintä vaihtelua edustavat
vety-, helium- ja typpiplasmat. Pienimmät keskimääräisen massan vaihtelut
ovat taas typellä ja hapella, jotka ovat yleisimpiä spektreissä näkyviä ainei-
ta. Myös neonplasman keskimääräinen massa vaihtelee hyvin pienellä välillä.
Suuret keskimääräisen massan vaihtelut voidaan selittää ionilähteessä olevilla
epäpuhtauksilla, joita argonin tapauksessa ovat esim. typpi ja happi.

Voidaan siis sanoa, että plasmapotentiaalilla on selkeä massariippuvuus: siir-
ryttäessä kohti raskaampia ioneja plasmapotentiaali kasvaa. Kuten plasmapo-
tentiaalin massariippuvuuskuvaajasta (ks. kuva 7.9) voidaan havaita, raskai-
den plasmojen hiukkasten keskimääräinen massa on alhaisempi kuin yksittäi-
sen syöttökaasusta ionisoidun plasman hiukkasen. Tämä johtuu siitä, että ras-
kaiden aineiden tapauksessa ionilähteessä on lähes aina myös kevyempiä al-
kuaineita. Kun näitä aineita esiintyy riittävästi, plasman keskimääräinen mas-
sa putoaa havaittavasti. Mittauksissa ilmiö alkoi esiintyä argonplasmalla, sillä
sen keskimääräiseksi massaksi määritettiin noin 35,8 u, vaikka käytetyn argo-
nin massa on noin 40 u. Tämän perusteella kryptonplasman massan arveltiin
olevan keskimäärin 81 u, vaikka käytetty kryptonisotooppi olikin 86Kr. Vastaa-
vasti keveillä alkuaineilla havaittiin keskimääräisen massan olevan suurem-
pi kuin pelkän ionisoitavan kaasun muodostaman plasman hiukkasten keski-
määräinen massa. Tämä johtuu, kuten edelläkin, ionilähteessä usein esiinty-
vistä aineista eli hapesta ja typestä. Heliumin massa on noin 4 u, mutta mitat-
taessa heliumplasmaa määritettiin keskimääräiseksi massaksi noin 6,4 u. Edel-
lä mainittujen seikkojen vuoksi typpi- ja happiplasmojen mittauksissa massan
vaihtelu on hyvin vähäistä, sillä ionilähteessä ei ole merkittäviä määriä ke-
vyempiä tai raskaampia aineita vaikuttamassa ekstraktoidun ionisuihkun kes-
kimääräiseen massaan. On kuitenkin syytä huomata, että tilanne plasman kes-
kellä saattaa olla hyvin erilainen kuin ekstraktioon tulevat ionit antavat olet-
taa.

Suoritettujen mittausten avulla määritettiin myös kunkin plasman keskimää-
räinen varausaste ja niiden avulla piirrettiin kuva 7.10, jossa on JYFL 6.4 GHz
ECR -ionilähteellä suoritettujen plasmapotentiaalimittausten tulokset plasman
keskimääräisen varausasteen funktiona. Kuvassa ei ole esitetty vety-, deuterium-
eikä kryptonplasmojen mittaustuloksia, sillä näistä ei saatu spektrejä skannat-
tua.

Kuvasta nähdään, että varausaste kasvaa jonkin verran siirryttäessä kohti ras-
kaampia ioneja. Lisäksi havaitaan eri ionien kasautuminen tietyn keskimääräi-
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Kuva 7.10: Plasmapotentiaali keskimääräisen varausasteen funktiona JYFL 6.4
GHz ECR -ionilähteessä.

sen varausasteen ja plasmapotentiaalin ympäristöön. Pienimmän plasmapo-
tentiaalin alueella ovat helium ja happi, kuten ionien massan ja plasmapoten-
tiaalin muodostumisen perusteella voidaan odottaakin. Heliumin varausaste
on jakautunut kohtuullisen pienelle alueelle toisin kuin hapen, jonka keski-
määräinen varausastejakauma on varsin hajaantunut. Typen mittauksia vas-
taavat tulokset sijoittuvat suurin piirtein yhtä laajalle alueelle kuin hapen plas-
mapotentiaalin ollessa kuitenkin keskimäärin hapen potentiaalia suurempi.
Neonplasmalla on edellisiä korkeampi plasmapotentiaali ja huomattavan el-
lipsimäinen varausastejakauma, sillä se ulottuu suunnilleen varausasteiden
1,6–3,4 yli. Neonilla on myös suurimmat plasmapotentiaalit kuvassa esitetyis-
tä mittauksista. Tarkasteltaessa neonplasman mittauspisteiden jakautumista,
voidaan niiden havaita (keskimäärin) sijoittuvan alueelle, joka on sekä plas-
mapotentiaalin että keskimääräisen varausasteen kannalta korkeammalla kuin
kevyemmillä kaasuilla. Argonplasmalla keskimääräinen varausaste on kuvas-
sa esitetyistä ioneista korkein. Plasmapotentiaalimittausten yhteydessä määri-
tetyt keskimääräiset plasmojen varausasteet vaihtelivat välillä 1,56–3,18 (heli-
um–argon).

Plasmapotentiaalin riippuvuus keskimääräisestä varausasteesta näyttäisi ole-
van vähäistä. Kuvasta 7.10 on kuitenkin nähtävissä ero keveiden ja raskaiden
ionien välillä, sillä argonplasmalla on jonkin verran suurempi plasmapoten-
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tiaali kuin esimerkiksi heliumplasmalla. Plasman varausastejakauma on kui-
tenkin hyvin erilainen kuin mitä ionilähteestä saadaan ulos, sillä matalat va-
rausasteet eivät ole sidottuja plasmapotentiaalin kuoppaan niin voimakkaasti
kuin korkeasti varatut ionit, joten ne ekstraktoituvat ionilähteestä helpommin.
Kaikkia varausasteita ei saada JYFL:n dipolimagneeteilla näkymään, mikä vai-
kuttaa myös osaltaan määritettyihin varausastejakaumiin.

7.3 Plasmapotentiaali ja diffuusiokertoimen käänteisluku

Luvussa 4 johdetun yhtälön (4.14) avulla voidaan tutkia ECR-plasman dif-
fuusiokerrointa muun muassa ionien keskimääräisen massan ja keskimääräi-
sen varausasteen funktiona. Kuten aiemmin on jo todettu, pieni diffuusioker-
roin liittyy suureen plasmapotentiaaliin. Tämän nojalla on syytä olettaa, et-
tä plasmapotentiaali olisi verrannollinen (ambipolaarisen) diffuusiokertoimen
käänteislukuun (D−1

a ).

Kuvassa 7.11 on esitetty D−1
a sekä plasman keskimääräisen massan (a) että kes-

kimääräisen varauksen (b) funktiona käyttäen taulukon 4.1 parametrien arvo-
ja. Kuten kuvasta voidaan havaita, plasman keskimääräinen massa vaikuttaa
diffuusiokertoimen käänteislukuun selvästi keskimääräistä varausta enemmän.
Keskimääräisen massan muuttuessa muutamasta atomimassayksiköstä noin
60:een atomimassayksikköön D−1

a muuttuu lähes kahden kertaluokan verran.
Varausasteen muuttuessa ei vastaavaa muutosta havaita; D−1

a :n vaihtelu on
noin puoli kertaluokkaa varausasteen muuttuessa välillä 1–20.

Kun kuvaa 7.11 verrataan kuvaan 7.9, yhtäläisyyksiä on havaittavissa. Voi-
daankin siis todeta, että plasmapotentiaali (Vp) näyttäisi olevan kääntäen ver-
rannollinen diffuusiokertoimeen. Toisin sanoen

Vp ∝ 1
Da

. (7.2)

Tämä on sinällään järkevää, sillä pienempi diffuusiokerroin tarkoittaa hitaam-
paa plasman hiukkasten liikehdintää, jolloin tarvitaan suurempi plasmapoten-
tiaali tasapainottamaan varausjakaumaa. Kuvassa 7.11 on esitetty diffuusio-
kertoimen käänteisluku erikseen sekä massan että varauksen funktiona. To-
dellisuudessa varausaste ei kuitenkaan ole riippumaton ionin massasta.
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(a) (b)

Kuva 7.11: Diffuusiokertoimen käänteisluku (a) keskimääräisen massan ja (b)
keskimääräisen varauksen funktiona.

Diffuusiokertoimen käänteisluku voidaan esittää massan funktiona myös si-
ten, että varaus riippuu massasta yhtälön

q ≈ 0, 106 ·m + 0, 893 (7.3)

mukaisesti, missä m on atomimassayksiköinä. Yhtälö on saatu ratkaisemal-
la varauksen massariippuvuus graafisesti 86Kr10+:n ja 2H1+:n avulla. Käyttä-
mällä tätä yhtälöä diffuusiokertoimen käänteisluvun määrittämiseen saadaan
kuvan 7.12 mukainen tilanne. Vertaamalla kuvia 7.12 ja 7.11 huomataan edel-
leen, ettei keskimääräinen varausaste vaikuta D−1

a :een juurikaan, vaan suurin
kontribuutio on plasman keskimääräisellä massalla. Tämä on odotettua, sillä
plasmapotentiaalin ei juurikaan havaittu riippuvan plasman keskimääräisestä
varausasteesta. Lisäksi kuvaan 7.12 on piirretty diffuusiokertoimen käänteis-
luku mittauksissa käytettyjen plasmojen keskimääräisten massojen ja varaus-
ten arvoilla (ks. taulukko 7.2) muiden parametrien ollessa edelleen samat kuin
aiemminkin. Mittausten avulla määritetyt massa-varaus -pisteet ovat teoreet-
tisen mallin avulla saadulla kuvaajalla, joka kertoo siitä, että keskimääräiset
massat ja keskimääräiset varaukset on määritetty tarkasti.

7.4 JYFL ECR -ionilähteiden plasmapotentiaalien vertailua

Plasmapotentiaalien suuruuksia vertailtiin myös JYFL ECR -ionilähteiden vä-
lillä, koska käytettävissä oli kaksi identtistä plasmapotentiaalimittaria. Poten-
tiaalit mitattiin happiplasmalla eri mikroaaltotehoilla ja osoittautui, että 14
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Kuva 7.12: Diffuusiokertoimen käänteisluku massan funktiona siten, että va-
raus riippuu massasta yhtälön (7.3) mukaisesti.

Taulukko 7.2: Mitatut plasmojen keskimääräiset massat ja varaukset. Arvot
määritetty ionisuihkun spektrien avulla.

Plasma He N O Ne Ar
〈m〉 6,4 13,6 15,2 19,0 35,8
〈q〉 1,6 2,5 2,6 2,8 3,2
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Taulukko 7.3: JYFL ECR-ionilähteillä mitattuja plasmapotentiaaleja happiplas-
malle.

Plasmapotentiaali [V]
Varausaste JYFL ECR1 (6.4 GHz) (150 W) JYFL ECR2 (14 GHz) (700 W)

1+ 49 -
2+ 48 24
3+ 48 23
4+ 49 23
5+ 47 23
6+ 47 22
7+ 49 22

GHz:n ECR-ionilähteen plasmapotentiaalit ovat selvästi alhaisempia kuin 6.4
GHz:n ionilähteellä mitatut plasmapotentiaalit.

Plasmapotentiaalien eroavaisuuksia voidaan selittää muun muassa erisuuril-
la magneettikentillä sekä mikroaaltotaajuuksilla. Plasmakammio on 14 GHz:n
ionilähteessä tilavuudeltaan myös huomattavasti pienempi kuin 6.4 GHz:n
kammio, kuten taulukosta 3.1 voidaan havaita. Erityisesti eri tilavuuksiset plas-
mat ja kammiomateriaali (6.4 GHz kuparia, 14 GHz alumiinia) vaikuttavat
plasmapotentiaaleihin.

Taulukossa 7.3 on esitetty JYFL 6.4 GHz ECR - ja JYFL 14 GHz ECR -ionilähteillä
mitattuja plasmapotentiaaleja happiplasmalle. Plasmapotentiaalit on mitattu
6.4 GHz:n ECR-ionilähteellä 150 W:n mikroaaltoteholla, ja 14 GHz:n ioniläh-
teen plasmapotentiaalimittauksessa käytettiin 700 W:n tehoa. Ionilähteet sää-
dettiin mittauksissa siten, että halutun varausasteen ionivirta pyrittiin maksi-
moimaan. Plasmapotentiaalia O1+-ionilla ei JYFL 14 GHz ECR -ionilähteellä
voida mitata, sillä kääntömagneetin magneettikenttä ei ole riittävä. Kuten tau-
lukosta voidaan havaita, ei ECR1- tai ECR2-ionilähteen plasmapotentiaali juu-
rikaan muutu varausasteen funktiona ja kahden voltin erot plasmapotentiaa-
leissa voidaan selittää mittausvirheellä. Selvimmin eroavaisuuksia havaitaan
tutkittaessa ionilähteiden plasmapotentiaalien välisiä eroja. ECR1-ionilähteellä
mitatut plasmapotentiaalit lähentelevät 50 volttia, kun taas ECR2:lla mitatut
potentiaalit ovat 24 V tai vähemmän. Suurimmillaan noin 27 V:n ero plas-
mapotetiaaleissa on hyvin merkittävä ionilähteen toiminnan kannalta. Vaikka
mikroaaltotehot eivät olekaan mittauksissa olleet samat, tuloksia voidaan sil-
ti vertailla riittävällä tarkkuudella, sillä mikroaaltotehon laskeminen pudottaa
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(a) (b)

Kuva 7.13: (a) Tyypillinen plasmapotentiaalikuvaaja JYFL 6.4 GHz ECR -
ionilähteessä, mitattu O6+-ionilla, (b) tyypillinen plasmapotentiaalikuvaaja
JYFL 14 GHz ECR -ionilähteessä, mitattu O7+-ionilla.

plasmapotentiaalia. Näin ollen ionilähteiden väliset erot plasmapotentiaaleis-
sa kasvavat, mikäli ECR2-ionilähteen mikroaaltoteho pudotettaisiin 150 wat-
tiin.

Tyypilliset plasmapotentiaalikäyrät JYFL ECR -ionilähteissä ovat nähtävissä
kuvassa 7.13. Kuvia tarkasteltaessa huomataan, että eroa on sekä plasmapo-
tentiaalin arvossa että käyrien muodossa. ECR2:n plasmapotentiaali (21,7 V)
on ECR1:stä pienempi (51,3 V), ja sen ionivirtakäyrä käyttäytyy jyrkemmin
kuin ECR1:n vastaava. Eroavaisuudet tulevat, kuten edellä mainittiin, plas-
mapotentiaaliprofiilista ja ionien avaruudellisesta jakaumasta.

Varausasteen lisäksi myös lämpötila vaikuttaa plasmapotentiaaliin. Suurilla
varausasteilla lämpötilan vaikutus on pienintä, ja niillä saadaankin luotetta-
vimmat tulokset plasmapotentiaaleista. Pienillä varausasteilla mitatut plasma-
potentiaalit ovat jonkun verran epätarkkoja. Tämä johtuu siitä, että pienet va-
rausasteet vaikuttavat käyrän leveyteen alueessa 3 (ks. kuva 6.1). Eroavaisuuk-
sia plasmapotentiaaleissa ionilähteiden välillä voidaan selittää myös plasma-
kammion materiaaleilla. Kammiomateriaali vaikuttaa ratkaisevasti sekundää-
riseen elektroniemissioon, ja kuten aiemmin on tullut ilmi, plasmapotentiaali
on riippuvainen sekundäärisestä elektroniemissiosta. Myös ionien säilöntään
liittyvä magneettinen peilisuhde Bmax/Bresonance on 14 GHz:n ionilähteessä
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Taulukko 7.4: JYFL ECR2 -ionilähteellä mitattuja plasmapotentiaaleja O7+-
ionille.

Mittaus Teho [W] Plasmapotentiaali [V]
Ennen MIVOC-ajoa 497 20,1
MIVOC-ajon jälkeen 443 53,7

Alkoholipuhdistuksen jälkeen 400 30,4

suurempi kuin 6.4 GHz:n ionilähteessä. Lisäksi huomionarvoinen asia on se,
että ECR1 oli mittausten aikana varsin kontaminoitunut MIVOC-ajojen jäljiltä
ja ECR2:n plasmakammio oli juuri puhdistettu.

MIVOC-ajojen jälkeen plasmapotentiaalin on havaittu nousevan molemmissa
JYFL ECR -ionilähteissä. Taulukossa 7.4 on listattu ECR2:n plasmapotentiaa-
leja joillakin mikroaaltotehoilla ennen MIVOC-ajoa, sen jälkeen ja kammion
mekaanisen puhdistamisen jälkeen [31]. Sekundäärielektroniemission vaiku-
tus plasmapotentiaaliin on havaittavissa, vaikka tehot eivät olleetkaan mit-
tauksissa täsmälleen samat. Taulukossa esitetyt potentiaalit on mitattu samoil-
la kaasun syöttönopeuksilla, kelojen virroilla ja kiihdytysjännitteillä. Lisäksi
voidaan havaita, ettei alkoholilla puhdistaminen ole paras mahdollinen tapa,
vaan plasmapotentiaalin palauttamiseksi lähtötasolle vaaditaan tehokkaam-
paa puhdistusta. Tästä erittäin hyvä esimerkki on JYFL ECR1:n mekaaninen
puhdistaminen kesällä 2004, jossa plasmakammio hiottiin kokonaan ja kitei-
nen hiili saatiin siten pois kammiosta. Tällöin plasmapotentiaalin havaittiin
pudonneen O6+:lla lähelle 20 volttia, kun ennen puhdistusta potentiaali oli lä-
hes 50 V.

Kuvassa 7.14 on esitetty ECR2:lla mitatut plasmapotentiaalit ennen MIVOC-
ajoa ja sen jälkeen. Kuvasta on nähtävissä, kuinka suuren vaikutuksen MIVOC-
ajo aiheuttaa käyrien muotoon; sekundäärisen elektroniemission romahtami-
nen nostaa plasmapotentiaalia huomattavasti. Lisäksi MIVOC-ajon jälkeinen
mittaus on tehty hieman pienemmällä mikroaaltoteholla kuin ennen ajoa suo-
ritettu mittaus, joten plasmapotentiaalin ei ainakaan voida olettaa laskevan,
vaikka mittaukset olisi tehty samoilla mikroaaltoteholla.

Seoskaasumenetelmän vaikutusta ionilähteen plasmapotentiaaliin on tutkit-
tu myös JYFL 14 GHz:n ECR -ionilähteellä [49]. Taulukossa 7.5 on esitetty
plasmapotentiaalien mittaustuloksia. Kaikissa mittauksissa mikroaaltoteho pi-
dettiin 600 watissa magneettikentän ollessa vakio. Plasmapotentiaalit on mi-
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Kuva 7.14: JYFL ECR2 -ionilähteen plasmapotentiaalikuvaajat ennen ja jälkeen
MIVOC-ajon, mitattu O6+-ionilla.

Taulukko 7.5: Seoskaasumenetelmän vaikutus plasmapotentiaaliin JYFL 14
GHz ECR -ionilähteessä [49]. Suluissa plasmapotentiaalit voltteina.

Mittauksessa käytetty plasma
puhdas O (21,9) He (16,7) O (18,4) Ar (18,5) O (22,5)

seoskaasu O/He (16,7) He/O (16,7) O/Ar (19,0) Ar/O (19,0) O/Kr (26,0)

puhdas Kr (22,2) He (16,4) Ar (21,0) He (16,8) Kr (25,9)
seoskaasu Kr/O (26,0) He/Ar (16,4) Ar/He (21,0) He/Kr (20,2) Kr/He (20,2)

tattu taulukossa ensimmäisenä mainitulla alkuaineen plasmalla. Jos seoskaa-
sua käytettiin, se on mainittu mitatun alkuaineen jälkeen. Kuten tuloksista
voidaan huomata, plasmakammioon ionisoitavaa kaasua kevyemmän kaasun
lisääminen laskee joissakin tapauksissa plasmapotentiaalia. Esimerkiksi he-
liumin syöttäminen kryptonplasmaan pudottaa plasmapotentiaalin 25,9 V:sta
20,2 V:iin. Sopivalla seoskaasulla on siis mahdollista pudottaa plasmapotenti-
aalia puhtaaseen plasmaan verrattuna. Mittausten nojalla helium näyttäisi toi-
mivan parhaiten plasmapotentiaalia pienentävänä seoskaasuna. Tämä johtuu
heliumin pienestä massasta.
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Luku 8

Johtopäätökset

Kiihdytinlaboratorioissa korkeasti varattuja hiukkasia tuotetaan ECR-ioniläh-
teiden avulla. Hiukkaskiihdyttimiltä vaaditaan jatkuvasti suurempia ionivir-
toja tarkoittaen sitä, että ECR-ionilähteiden suorituskykyä olisi parannettava.
Tämän vuoksi on erittäin tärkeää saada tietoa ECR-ionilähteiden plasmasta.
Yksi merkittävimmistä plasmaionilähteen suorituskykyyn vaikuttavista sei-
koista on plasmapotentiaali, sillä hyvin toimivalla ECR-ionilähteellä on poik-
keuksetta havaittu pieni plasmapotentiaali. ECR-ionilähteen suorituskykyyn
liittyvien ilmiöiden ymmärtämiseksi on myös tarpeellista tarkastella plasma-
potentiaalia teoreettisesti.

Tutkielmassa esitettyjen tulosten perusteella voidaan sanoa, että yleensä ECR-
ionilähteen plasmapotentiaali kasvaa mikroaaltotehon ja kaasun syöttönopeu-
den funktiona. Kaikilla tutkituilla plasmoilla plasmapotentiaalin kasvu ei kui-
tenkaan ole merkittävää. Suuri plasmapotentiaali on yhteydessä huonommin
toimivaan ionilähteeseen, joten mittausten perusteella voidaan todeta, ettei
mahdollisimman suuren mikroaaltotehon ohjaaminen plasmakammioon ole
paras ratkaisu. Sama pätee kaasun syöttönopeudelle, sillä elektronit kulkeu-
tuvat plasmasta ioneja nopeammin vieden mukanaan negatiivista varausta.
Joillakin mikroaaltotehoilla havaittiin lisäksi plasmaepästabilisuuksia, joiden
selittäminen antaisi jälleen uutta tietoa ECR-ionilähteiden plasmasta. Plasma-
kammioon virittyvillä aaltomoodeilla saattaa olla jotain tekemistä epästabili-
suuksien kanssa.

Tarkastelemalla plasmapotentiaalia plasmasta ulostulevien hiukkasten keski-
määräisen massan ja keskimääräisen varauksen funktiona havaittiin, että mas-
sa vaikuttaa plasmapotentiaaliin huomattavasti ionien keskimääräistä varausas-
tetta enemmän. Tämä on havaittavissa myös mikroaaltotehon funktiona suori-
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tetuista plasmapotentiaalimittauksista, joissa raskaammista alkuaineista muo-
dostettujen plasmojen potentiaalit olivat keveistä alkuaineista muodostettujen
plasmojen potentiaaleja suurempia.

Plasmapotentiaalin havaittiin kasvavan myös MIVOC-ajojen jälkeen sekä JYFL
6.4 GHz ECR - että JYFL 14 GHz ECR -ionilähteessä. Tämä johtuu plasmakam-
mion pinnoittumisesta hiilellä, jolloin sekundäärinen elektroniemissio plas-
makammion seinämiltä vähenee kasvattaen plasmapotentiaalia. Lisäksi 14 GHz
ECR-ionilähteen plasmapotentiaalien havaittiin olevan alhaisempia kuin 6.4
GHz ECR-ionilähteen plasmapotentiaalit.

Mittausten perusteella tiedetään, että plasmapotentiaaliin vaikuttavat ionisoi-
tavan materiaalin massa, mikroaaltoteho, syöttönopeus, sekundäärinen elekt-
roniemissio sekä seoskaasuefekti, joka laskee plasmapotentiaalia. Tämän lisäk-
si on havaittu, että magneettikentän rakenne ja bias-levyyn ohjattava jänni-
te vaikuttavat osaltaan plasmapotentiaaliin. Plasmapotentiaalimittaukset ovat
molemmilla JYFL ECR -ionilähteillä hyvin toistettavissa, kunhan jäännösvirta
on riittävän pieni ilman pysäytysjännitettä mitattuun virtaan verrattuna. Täl-
löin mittauksia toistettaessa plasmapotentiaalin virhe on noin ±1 V.

Tässä tutkielmassa johdettiin teoreettinen malli ECR-ionilähteen ambipolaa-
riselle diffuusiokertoimelle, joka kertoo hiukkasten diffuusionopeuden plas-
massa. Tutkimalla diffuusiokerrointa sekä plasman keskimääräisen massan et-
tä keskimääräisen varauksen funktiona havaittiin, että keskimääräinen mas-
sa vaikuttaa selvästi keskimääräistä varausta enemmän diffuusiokertoimeen.
Tämä havaittiin erityisen selvästi piirtämällä diffuusiokertoimen käänteislu-
ku plasman keskimääräisen massan ja keskimääräisen varauksen funktiona si-
ten, että varaus riippui massasta. Vertaamalla diffuusiokertoimen käänteislu-
kua ja mitattua plasmapotentiaalia plasman hiukkasten keskimääräisen mas-
san (ja varauksen) funktiona, on havaittavissa, että plasmapotentiaali ECR-
ionilähteessä on kääntäen verrannollinen diffuusiokertoimeen. Tämä on odo-
tettua, sillä pienempi diffuusiokerroin aiheuttaa hitaamman ionien diffuntoi-
tumisen ulos plasmasta, ja näin ollen tarvitaan suurempi plasmapotentiaali
tasapainottamaan plasman varausjakaumaa.

Tutkielmassa esitetty teoria ambipolaarisesta diffuusiokertoimesta näyttäisi ole-
van samansuuntainen mitattujen plasmapotentiaalien kanssa, joten kehittä-
mällä sitä eteenpäin olisi todennäköisesti saatavissa lisää tietoa ECR-ionilähteen
plasmassa tapahtuvista prosesseista. Koska plasmapotentiaali riippuu sekun-
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däärisestä elektroniemissiosta, elektronien määrää plasmakammiossa voitai-
siin koettaa lisätä. Tällöin plasmapotentiaali pienenisi ja korkeiden varausas-
teiden intensiteetti kasvaisi. Plasman prosessien ja etenkin plasmapotentiaalin
ymmärtäminen teoreettisella tasolla auttaa kehittämään yhä tehokkaammin
toimivia ECR-ionilähteitä, joita ydin- ja materiaalifysiikan tutkimus koko ajan
vaatii.
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Liite A

Pintaionisaatiolähteet

Pintaionisaatiolla tai termisellä ionisaatiolla tarkoitetaan neutraalien atomien
osumista kuumaan metallipintaan ja niiden höyrystymistä joko neutraaleina
atomeina tai ioneina. Tämän tyyppinen ionisaatio perustuu syöttökaasuun ja
hehkulankaan tai -levyyn sekä siinä tapahtuvaan höyrystymiseen. Lisäksi vai-
kuttavia parametreja ovat irrotustyö, jota voidaan kasvattaa esimerkiksi käyt-
tämällä happea lisäkaasuna, hehkulangan tai -pinnan lämpötila ja ionisoita-
van aineen ionisaatiopotentiaali [50]. Hapen käyttäminen lisäkaasuna perus-
tuu hehkulangan pintaan osuvien atomien tai molekyylien polarisoitumiseen
pinnalla vaikuttavien voimien vaikutuksesta [51]. Tällä tavoin hehkulangan
päälle syntyy kerros, jossa dipolien suunta on pintaa vastaan kohtisuorassa.
Dipolien negatiivisten napojen osoittaessa ulospäin pinnan irrotustyö kasvaa,
sillä elektronitiheys pienenee. Koska happi on elektronegatiivinen aine, heh-
kulangan päälle adsorboitunut kerros varautuu negatiivisesti. Tämä aiheuttaa
irrotustyön ja ionisoitumistodennäköisyyden kasvamista. Irrotustyön kasva-
minen aiheuttaa puolestaan sen, ettei hehkulangan tai -levyn materiaali höy-
rysty niin helposti.

Pintaionisaatioon perustuvia laitteita on käytetty tutkimuksessa varsin laajas-
ti, sillä niillä on monia hyviä ominaisuuksia, kuten helppo valmistus ja varma
toiminta sekä hyvät olosuhteet ionisuihkun fokusoimiselle, sillä ionien alku-
nopeuksien hajonta on varsin vähäistä. Lisäksi vaatimukset tyhjiöolosuhteille
eivät ole niin kovat kuin esimerkiksi ECR-ionilähteissä. Laitteella voidaan kui-
tenkin tuottaa vain kertaalleen varattuja ioneja.
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A.1 Hehkulankapintaionisaatiolähde

Hehkulankapintaionisaatiolähteessä ionisaatioprosessi alkaa kaasun syöttämi-
sellä kammioon, jossa yleensä wolframista valmistettu hehkulanka sijaitsee.
Lisäkaasuna käytetään normaalisti happea, jolla on tarkoitus ehkäistä elekt-
ronivuota hehkulangasta. Tällä menettelyllä saavutetaan tilanne, jossa hehku-
langasta irtoavat elektronit eivät muodosta plasmaa, jonka hallitseminen tä-
män tyyppisessä laitteessa olisi mahdotonta magneettikentän puuttumisen ja
kohtuullisen suuren paineen vuoksi. Syöttökaasun neutraalit atomit kulkeu-
tuvat siis kaasuvirtauksen mukana hehkulankaan ja tarttuvat siihen joksikin
aikaa. Hehkulangasta höyrystyy joko neutraaleja atomeja tai ioneita, joiden
varausaste on pääasiassa yksi. Höyrystymisessä tapahtuvista prosesseista joh-
tuen ionit ovat joko positiivisia tai negatiivisia ja haluttu populaatio erotellaan
muista sähkö- tai magneettikentällä vasta ekstraktioalueessa.

Levymäisessä pintaionisaatiolähteessä prosessi on hyvin samankaltainen, mut-
ta ionisoivana pintana voi olla esimerkiksi wolframista valmistettu iridium-
kerroksella päällystetty levy, jota kuumennetaan elektronisuihkulla [52].

Eri tyyppisiä huokoisiin ionisoiviin osiin perustuvia pintaionilähteitä on ke-
hitetty varsin hyvällä menestyksellä [53], [54] ja niillä on saavutettu noin 70
%:n ionisaatiotehokkuus [50]. Tällaisessa laitteessa käytetty huokoinen mate-
riaali, jonka tiheys on noin 80 % normaalin wolframin tiheydestä [50], kasvat-
taa ionisaatiopinta-alaa, ja ionisoitavan kaasun atomit pääsevät kulkeutumaan
sen läpi. Myös tässä rakenteessa käytetään happea irrotustyön kasvattamiseen
ionisoivassa materiaalissa.

A.2 Kapillaarimainen pintaionisaatiolähde

Kapillaarimaiset pintaionilähteet [55] kehitettiin harvinaisten maametallien io-
nisoimiseen, ja ne perustuvat wolframista valmistetussa kapillaarimaisessa kam-
miossa tapahtuvaan ionisaatioon. Tällaisella laitteistolla on päästy parhaim-
millaan 80 %:n ionisaatiotehokkuuteen ja hieman eri tyyppisellä kapillaari-io-
nilähteellä [56] on saavutettu jopa 400 µA:n Li+-virta. Yleisesti ottaen kapillaari-
ionilähteiden ionisoimistehokkuus on hyvin suuri.
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A.3 Kohtiopintaionisaatiolähde

Kohtuullisen lyhytikäisten isotooppien tutkimusta varten on kehitetty niin sa-
notut kohtiopintaionisaatiolaitteet, joilla voidaan tutkia esimerkiksi litiumin
isotooppeja. Esimerkkinä mainittakoon Orsayn ionilähde [57], jossa hiilikal-
voista tehtyyn kohtioon ammutaan protonisuihkua, joka aiheuttaa reaktion

xp + 12C −→ 6Li, 7Li, 8Li, 9Li

riippuen protonien lukumäärästä x. Kohtiokalvoille pysähtyneet isotoopit dif-
funtoituvat vähitellen hiilikohtiosta ja pinnalta irrotessaan osa isotoopeista io-
nisoituu, jolloin niitä voidaan ohjata sekä analysoida käyttäen normaaleja mas-
saspektroskooppisia prosesseja. Samaan perusideaan pohjautuvia laitteita on
kehitetty useisiin eri paikkoihin hieman modifioituina. Näitä on esitelty muun
muassa viitteissä [58], [59] ja [60].
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