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ľujeme správnosť využitia techniky na merania pri podmienkach replikujúcich

medzihviezdny priestor. Pokračuje návrhom vylepšenia iónovej optiky medzi vý-

vodom hmotnostného analyzátora a detektora aparatúry za použitia súboru elek-

trostatických elektród. Korektnosť návrhu bola pred jeho vyhotovením overená

niekoľkými simuláciami v naprogramovanom modely detekčného systému. Súbor

elektród bol vyrobený a nami nainštalovaný do aparatúry. Nová konfigurácia bola
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iónového lúča. Výsledky zo štúdie sú pripravované k publikácii v impaktovanom
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Motivácia
V súčasnosti je všeobecne známe, že ióny hrajú dôležitú úlohu vo vesmíre. Začí-

najúc atmosférami a ionosférami až po medzihviezdne mračná a samotné medzi-

hviezdne prostredie (McElroy et al., 2013). Na pochopenie vývoja týchto prostredí

je nutné štúdium ión - molekulových reakcií pri podmienkach veľmi podobným

danému prostrediu. Získané dáta sú kľúčové pre astrochemické modely popisujúce

vývoj týchto prostredí. Keď sa zameriame na medzihviezdne prostredie, tak nut-

nými podmienkami sú nízke koncentrácie častíc (oblasť ultra vysokého vákua) a

nízke teploty (desiatky kelvinov). Na naplnenie týchto podmienok a následné štú-

dium je potrebná veľmi špecializovaná aparatúra, ktorá zároveň potrebuje veľmi

citlivý detektor (na úrovni detekcie jednotlivých častíc), pretože presné určenie

množstva častíc je kľúčové k získaniu požadovaných výsledkov.

Zaujímavé sú záporné ióny, lebo ich pozorovanie v medzihviezdnom prostredí

je stále súčasnou témou. Prvé náznaky ich výskytu v tomto médiu boli v roku

1991, kedy boli detekované záporné ióny OH−, C−, CH− a CN− v kométe Halley

(Chaizy et al., 1991). Napriek tomu, prvá skutočná detekcia záporného iónu v

medzihviezdnom prostredí nastala až v roku 2006 (McCarthy et al., 2006). Od

toho momentu bolo a je detekovaných mnoho ďalších záporných iónov v me-

dzihviezdnom médiu (Millar et al., 2017). Zaujímavým iónom je už spomínané

OH−. Aj napriek jeho detekcii v kométe Halley a dokonca v hojnom množstve, do

dnešného dňa nebolo OH− detekované v medzihviezdnom prostredí. Jedná sa o

jednoduchý ión, ktorý by mal byť detekovateľný modernými rádioteleskopmi ako

APEX (Güsten et al., 2006) alebo ALMA (Wootten and Thompson, 2009), vďaka

známemu rotačnému spektru OH− so základným prechodom o frekvencii 1.123

THz (Jusko et al., 2014). OH a OH+ boli úspešne detekované (Weinreb et al.,

1963), (Wyrowski et al., 2010) a astrochemické modely predpovedajú podobné

zastúpenie OH− a OH+ v medzihviezdnych mračnách (McCarthy et al., 2006).

Napriek týmto skutočnostiam, nebol záporný ión OH− detekovaný v medzihviezd-

nom prostredí. Preto sme sa rozhodli skúmať reakcie, ktoré vedú k vzniku alebo

zániku iónu OH−.
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1. Teoretický úvod

1.1 Hmotnosť, hmota a m/z

Kvôli použitiu hmotnostnej spektroskopie iónov pokladáme za dôležité vysvetliť

chápanie výrazov hmotnosti, hmoty a pomeru m/z. Typicky používaná jednotka

hmotnosti je kilogram. Ten pre použitie na úrovni jednotlivých častíc a molekúl

nie je vhodný a preto sa používa jednotka prijatá do Medzinárodného systému

jednotiek (SI) a to dalton [Da] alebo alternatívne označenie - unifikovaná hmot-

nostná jednotka [u]. Jednotka zodpovedá 1/12 hmotnosti uhlíka-12, ktorý sa ne-

pohybuje a je v základnom stave (BIPM, 2019). Elementárny náboj e je presne

definovaný v jednotkách SI (BIPM, 2019). Do pomeru m/z vkladáme hodnoty

hmotnosti m v jednotke dalton a hodnoty náboja z ako násobok elementárneho

náboja e podľa prislúchajúcej častice. Preto sa nazýva pomer m/z ako pomer

hmotnosti k náboju. V ponímaní klasickej elektrodynamiky sa jedná o veličinu,

ktorá hovorí, že dve rozdielne bodové častice s rovnakým m/z sa budú pohybovať

vo vákuu po rovnakej trajektórii ak na ne začne vplývať rovnaké elektromagne-

tické pole. Z pohľadu hmotnostnej spektrometrie sa m/z používa ako samostatná,

nezávislá premenná. Aj napriek presne definovaným jednotkám m a z, ich pomer

sa v tomto prípade definuje ako bez rozmerová veličina (McNaught and Wilkin-

son, 2019). To je vykonané z dôvodu nejednoznačnosti tejto hodnoty. Uvedieme

príklad, majme ión o hmotnosti 50 Da (m = 50), ktorý je dvakrát ionizovaný

(z = 2). Z toho dostávame, že pomer m/z = 25. Jedná sa však o jednu rovnicu

s dvomi parametrami. Rovnaký výsledok dostávame aj pre ión o hmotnosti 25

Da, ktorý je jedenkrát ionizovaný. Preto pozorovanie empirickej hodnoty m/z v

hmotnostnom spektru nám bez ďalších informácií nehovorí nič o tom, akú má ión

hmotnosť alebo aký nesie náboj. Pomocné informácie sú napríklad znalosť zlože-

nia plynu, rozloženie izotopov v hmotnostnom spektre, znalosť stupňa ionizácie

a podobne. Preto v tejto práci budeme považovať m/z za bez rozmerovú veličinu

popisujúcu horizontálnu osu hmotnostného spektra.
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1.2 Techniky štúdie ión-molekulových reakcií

Veľká čast diplomovej práce je zameraná na štúdium ión-molekulárnych reakcií a

vylepšenie aparatúry použitej na tieto účely. Preto v tejto kapitole spomenieme

niekoľko techník štúdia ión-molekulárnych reakcií, ktoré sú často používané, a

porovnáme ich podľa aplikácie pre štúdie s rôznymi podmienkami. Ich opis bude

v malom rozsahu, len na potrebu ich porovnania. Na záver vyhodnotíme, prečo

je technika použitá v našej aparatúre najvhodnejšia pre naše účely.

1.2.1 Techniky využívajúce iónové lúče - Ion Beam tech-

niques

Techniky využívajúce iónové lúče sú metódy skúmania ión-molekulárnych reak-

cií použitím zrážok neutrálnych molekúl s usmerňovaným lúčom iónov. Neskoršie

techniky začali používať dva lúče pozostávajúce z iónov a neutrálov k pokrytiu

väčšej škály zrážkových energií alebo rozšíreniu oblasti merateľných reakcií.

Techniky iónových lúčov rozdeľujeme do štyroch hlavných kategórií:

1) Techniky reakčnej / kolíznej cely - collision cell techniques

Techniky kolíznej cely boli prvými metódami používajúce lúče iónov. Používajú

sa s veľkými zrážkovými energiami, pri experimentoch kde náhodná orientácia

vektoru rýchlosti neutrálnych reaktantov nemá veľký vplyv. Výhodou je rela-

tívne vysoká intenzita iónových produktov aj v jedno-zrážkových podmienkach.

(Herman, 2001)

2) Techniky prekryvu lúčov - crossed beam techniques

Techniky prekryvu lúčov výrazne potlačujú problém s rozptylom zrážkových ener-

gií pri technikách kolíznej cely. Dáta popisujúce uhlové a energetické rozdelenia

majú dobrú kvalitu a preto sú tieto techniky vhodné na štúdie procesov ión-

molekulových zrážok. Avšak veľké zmenšenie reakčnej oblasti (prienik dvoch zväz-
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kov) vedie k výraznému poklesu relatívnej intenzity tvorby iónových produktov

(relatívny pokles až o 105 medzi reakčnými a produktovými iónmi). Techniky

prekryvu lúčov sa používajú hlavne na určovanie absolútnej koncentrácie neut-

rálneho reaktantu a celkového účinného prierezu reakcie. Koncentráciou myslíme

pomer počtu častíc na jednotku objemu. (Herman, 2001)

Obr. 1.1: Jednoduchá schéma aparatúry s prekryvom lúčov. Celá aparatúra sa na-
chádza vo vákuovej nádobe alebo pripojenej vákuovej prírube. Iónový lúč je vytvo-
rený v iónovom zdroji a následne urýchľovaný do 180◦ permanentného magnetu,
ktorý slúži ako hmotnostný analyzátor. Lúč prechádza brzdnými elektrostatic-
kými šošovkami, aby sme mali dobre definované energetické rozdelenie. Následne
sa ióny zrážajú s lúčom neutrálov. Ten je vytváraný vo vlastnom zdroji a dobre
definované energetické rozdelenie je zaručené príslušným prerušovačom zväzku.
Jedná sa o kruhové tienidlá obsahujúce apertúru, ktoré sa točia na dobre defino-
vanej frekvencii. Nimi prejdú len častice s určitou hodnotou rýchlosti, kedy budú
apertúry kruhov na jednej ose. Opísané prvky sa dajú otáčať, aby sa mohlo zme-
rať uhlové rozdelenie produktov. Produkty následne vstupujú do ďalšieho zhluku
iónových šošoviek a magnetu, ktorý slúži ako hmotnostný analyzátor a zároveň
vychyľuje ióny smerom do elektrónového násobiča. (Herman, 2001)

3) Techniky zlúčených lúčov - merged beam techniques

Techniky zlúčených lúčov umožnili merania pri veľmi nízkych zrážkových ener-

giách, definované cez rozdiel rýchlostí dvoch rýchlo sa pohybujúcich lúčov. Tech-

nika vyžaduje vytvorenie rýchleho lúča neutrálnych častíc pomocou neutralizácie

iónového lúča. Problém je s presným definovaním rozdelenia vnútorných stavov

(hlavne pri molekulách) vplyvom prípravy lúča pomocou neutralizácie. Hlavným

prínosom sú merania celkového účinného prierezu a jeho závislosť na zrážkovej

energii. (Phaneuf et al., 1999)
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Obr. 1.2: Jednoduchá schéma aparatúry techniky zlúčených lúčov. Oba lúče vzni-
kajú v iónovom zdroji. Vytvárajú zhluk ionizovaných a excitovaných častíc, ktoré
sú urýchľované ďalej do aparatúry. Za ionizačnými zdrojmi vidíme prerušovače
zväzkov. Jeden z lúčov je následne vychýlený magnetom na reakčnú osu. Ióny sú
neutralizované a lúč pokračuje do zhlukovacieho magnetu. Tu sa oba lúče stretá-
vajú a ďalej pokračujú v reakčnej osi. Ióny, ktoré sa nepodarilo neutralizovať sú
v vplyvom tohto magnetu vychýlené mimo reakčnej osi. Po určitú dobu častice
z oboch lúčov vzájomne reagujú. Ich vhodným nastavením vieme zaručiť veľmi
nízku relatívnu rýchlosť lúčov. Priemerná vzájomná rýchlosť častíc v lúčoch je
obmedzená ich tepelným pohybom. V závere sú lúče magneticky oddelené a jed-
notlivé častice detekované. (Phaneuf et al., 1999)

4) Techniky usmerneného lúča - guided beam techniques

Techniky usmerneného lúča využívajú multipólové rádio-frekvenčné polia na zá-

chyt alebo usmerňovanie nízko energetických iónov. V kombinácii s technikou

kolíznej cely alebo techniky prekryvu lúčov poskytuje technika usmerneného lúča

spoľahlivé výsledky meraní celkového účinného prierezu a jeho závislosť na zráž-

kovej energii. Môžu poskytovať rýchlostné rozdelenia produktov pozdĺž osi lúča

a odhadové dáta na uhlové rozdelenia. (Herman, 2001)

Keďže techniky usmerneného lúča sú kombinované s prekryvom lúčov alebo kolíz-

nou celou, vysvetlíme na jednom obrázku techniku usmerneného lúča s kolíznou

celou.
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Obr. 1.3: Jednoduchá schéma techniky usmerneného lúča v kombinácii s kolíznou
celou. L1 - L15 sú iónové šošovky slúžiace na urýchlenie, brzdenie a zaostrova-
nie zväzku. QMS sú kvadrupólové hmotnostné spektrometre. H sú permanentné
magnety slúžiace ako energetické filtre. RC je reakčná / kolízna cela, v ktorej
dochádza k zrážkam reaktantu a iónového lúča. Iónový zväzok je vytvorený v
iónovom zdroji I.S. a urýchľovaný do kvarupólového spektrometra na výber poža-
dovaných iónov. Lúč pokračuje cez permanentný magnet, kde dochádza k výberu
energie iónov. Následne je lúč zaostrovaný do kolíznej cely, kde prebehnú reakcie
s reaktantom. Produkty prechadzajú cez iónové šošovky a permanentný magnet
do druhého kvadrupólového spektrometra na výber iónov, ktoré budú následne
detekované kanálikovým násobičom. (Herman, 2001)

Techniky s použitím iónových lúčov sú veľmi častou metódou štúdia ión - moleku-

lárnych reakcií, avšak nie sú vhodné pre skúmanie reakcií pri nízkych teplotách.

Typicky používané energie sú v jednotkách elektronvoltov, čo odpovedá teplotám

v rozmedzí 10 000 K až 100 000 K.

1.2.2 Plasma Afterglow - dohasínanie plazmy

Plasma afterglow je metóda skúmania vývoja dohasínajúcej plazmy. Vonkajšie

elektromagnetické polia, ktoré vytvorili výboj sú odobraté alebo oslabené na

úroveň nedostatočnú na udržanie výboja v plazme. Dohasínanie plazmy delíme

na dva základne typy podľa usporiadania zdrojov ionizácie. Sú to priestorovo

oddelené alebo dočasné elektromagnetické polia. Dočasné sa realizujú pulznými

zdrojmi ionizácie. Priestorovo oddelené môžeme použiť aj v kontinuálnom režime,

pretože dohasínanie vytvárame oddelením zdroju ionizácie od študovanej plazmy

v komore. Vytvorené ióny a excitované častice reagujú s molekulami vstrekova-

ného reakčného plynu a tým vytvárajú ióny, ktoré chceme študovať. Tento spôsob

výroby iónov bol zvolený kvôli zabezpečeniu zachovania termalizácie študovaných

iónov a elektrónov. Termalizáciou rozumieme rozdelenie kinetickej energie a vnú-
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torných stavov častíc podľa Maxwell-Boltzmannovho rozdelenia. Keby sme štu-

dované ióny vytvárali priamo, napríklad pomocou mikrovlnného výboja, tak by

došlo k ohrevu iónov a termalizácia by bola narušená. Podľa kompozície plynu sa

líši dĺžka dohasínania plazmy z dôvodu uvoľňovania vnútornej energie atómov a

molekúl v plyne. (Bierbaum, 2015), (Smith and Španěl, 2015)

Stacionárne dohasínanie plazmy

Stacionárne dohasínanie plazmy je pôvodná technika využívajúca pulzný zdroj

ionizácie na ionizáciu plynu v komore. (Biondi and Brown, 1949) Množstvo iónov

je dostatočne veľké na to, aby mali vplyv príťažlivé sily medzi kladnými iónmi

a elektrónmi. V týchto podmienkach sa jedná o ambipolárnu difúziu. Veľkou vý-

hodou merania v jednej komore je precízna kontrola teploty a tlaku v komore

oproti kontinuálnym technikám plazmatického dohasínania. Techniky stacionár-

neho dohasínania plazmy sa využívajú hlavne na určenie účinného prierezu pre-

nosu hybnosti elektrónov, konštánt elektrónového zachytenia, konštánt rekombi-

nácie a rýchlostných konštánt ión-molekulových reakcií. Ako príklad modernej

aplikácie stacionárneho dohasínania plazmy popíšeme aparatúru z článku (Plašil

et al., 2018).

Aparatúra využíva stacionárne dohasínanie plazmy pri nízkych teplotách v ob-

lasti ultra vysokého vákua. Ako ionizačný zdroj používa mikrovlnné pulzy na

generovanie výboja. Meranie poklesu hustoty iónov v plazme prebieha pomocou

CRDS (Cavity Ring-Down Spectroscopy). Z analýzy poklesu je následne určený

rýchlostný koeficient rekombinácie. Schému aparatúry vidíme na obr. 1.4.
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Obr. 1.4: Schéma aparatúry stacionárneho dohasínania plazmy pri nízkych tep-
lotách v oblasti ultra vysokého vákua. Vhodný plyn je privádzaný do safírovej
trubice, ktorá je predĺžená na jej koncoch pohyblivými vývodmi z nehrdzavejúcej
ocele (H). Rovnako sú na jej osi zrkadlá CRDS. V strede aparatúry okolo safírovej
trubice je umiestnený mikrovlnný rezonátor (C, D, E) z ktorého vedú medené pásy
(copper braids) omotané okolo trubice. Tie slúžia na chladenie safírovej trubice.
Spoj nie je pevný, aby sa mohla trubica vplyvom tepelnej rozťažnosti pohybovať..
Trubica, oceľové rozšírenia, zrkadlá aj rezonátor sú umiestnené vo vákuovej ko-
more s tepelným štítom (G) pri tlakoch v oblasti ultra vysokého vákua. Stredová
časť trubice dokáže klesnúť až na teplotu 25 K. Na to slúži dvoj stupňová chla-
diaca hlavica plnená héliom. Prvý stupeň (A), pevne pripojený na tepelný štít,
chladí na teplotu 30 K. Druhý stupeň, pevne pripojený na mikrovlnný rezonátor,
chladí na teplotu 10 K. Kvôli nedokonalosti tepelných spojov je reálna najnižšia
teplota rezonátoru v okolí 20 K. (Plašil et al., 2018)

Prietokové dohasínanie plazmy

Techniky prietokového dohasínania plazmy používajú sústavnú ionizáciu prúdia-

ceho plynu do meracej komory alebo v rámci jednej trubice do dostatočnej vzdia-

lenosti od zdroja ionizácie. Jedná sa teda o priestorovo oddelenú variantu plaz-

matického dohasínania. Technika bola vytvorená na konci šesťdesiatych rokoch

minulého storočia (Ferguson et al., 1969). Kľúčovými boli pre ňu objavenie využi-

tia optickej spektroskopie na štúdiu a opis iónových reakcií a vynález kvadrupó-

lového spektrometra. Na obr. 1.5 môžeme vidieť pôvodnú aparatúru prietokového

dohasínania plazmy. (Bierbaum, 2015)
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Obr. 1.5: Schéma pôvodnej aparatúry využívajúcej prietokové dohasínanie
plazmy. Pôvodný plyn (v našom prípade hélium) je ionizovaný a excitovaný na
začiatku trubice. Pomocou prívodou sú pridané požadované reakčné neutrály, aby
sa zionizovali vplyvom už vytvorených iónov a excitovaného hélia. Dochádza k
ión-molekulovým reakciám až do spracovania kvadrupólovým spektrometrom. Do
aparatúry je možné doplniť niekoľko prívodov neutrálov pre rôzne komplexné re-
akcie. Z iónovej intenzity reaktantu ako funkcie toku neutrálneho reaktantu alebo
ako funkcie reakčnej vzdialenosti, vieme určiť rýchlostné konštanty reakcie. Pro-
dukty reakcie identifikujeme meraním vývoja celkového hmotnostného spektra
počas trvania reakcie. Pri použití techniky potrebujeme zabrániť difúzii častíc.
Preto potrebujeme sústavný tok aparatúrou a tým pádom technika typicky pra-
cuje pri tlakoch aspoň desiatok pascalov.

Hlavnými výhodami techniky prietokového dohasínania plazmy sú: (1) kvadru-

pólový spektrometer presne identifikuje reaktanty a produkty reakcie. (2) Oblast

formovania iónov a reakčná oblasť sú priestorovo aj časovo oddelené. Reakčné ióny

sú termalizované zrážkami s prietokovým plynom (typicky argón alebo hélium)

pred samotnou reakciou a neutrálne reaktanty sú pridané po tejto termalizácii -

preto majú ióny aj neutrály dobre definované Boltzmannove rozdelenie energie.

(3) Technika poskytuje vysoké hustoty iónov a dobrú citlivosť - možnosť využitia

iných technológií ako zdroj ionizácie a detektor. (4) Veľká chemická variabilita -

technika vytvára veľa rôznych typov kladných aj záporných iónov spolu s veľkou

variabilitou neutrálnych reaktantov vďaka niekoľkým prívodom plynu. Technika

bola v nasledujúcich rokoch výrazne zlepšovaná. Doplnenie Langmuirovej sondy

(FALP) na určenie parametrov plazmy, aplikovanie elektrického poľa do trubice

na vytvorenie driftu elektrónov (FDT) alebo kľúčové vylepšenie nazývané Selected

Ion Flow Tube (SIFT) (Smith and Španěl, 2015). Aparatúru využívajúcu tech-

niku FALP máme aj v našom laboratóriu. S jej pomocou sme schopní vykonávať
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štúdie až do teploty 77 K (Glosík et al., 2015).

1.2.3 Selected Ion Flow Tube (SIFT) - prúdová trubica s

vybranými iónmi

Inšpirovaná technikou prietokového dohasínania plazmy. Dopĺňa hmotnostný ana-

lyzátor (najčastejšie kvadrupólový spektrometer) pred trubicu, aby bolo možné

selektovať ióny podľa hmoty. To nás zbavuje hlavnej nevýhody techniky prieto-

kového dohasínania plazmy a to prítomnosť plynu ionizačného zdroja v reakčnej

oblasti. SIFT má priestorovo oddelení zdroj ionizácie a vďaka hmotnostnému

spektrometru prepúšťa do reakčnej oblasti len požadované ióny. Z tohoto dôvodu

je možné študovať široké spektrum reakcií. Následné vylepšenia, ktoré dovoľujú

meniť teplotu trubice (VT-SIFT) ďalej umožnili štúdia reakcií aj pri nízkych tep-

lotách - štúdium dôležitých reakcií v medzihviezdnych mračnách, atmosférach

planét alebo v ionosférach. Na obr. 1.6 môžeme vidieť porovnanie rôznych SIFT

a FA techník. (Smith and Španěl, 2015)

Obr. 1.6: Porovnanie schém rôznych variácií techník SIFT a FA (Smith and Špa-
něl, 2015).

Na obr. 1.6 zobrazuje prvý segment SIFT alebo SIFDT aparatúry. Zdrojom ioni-

zácie sú elektróny. Tie nám dovoľujú vytvárať kladné aj záporné ióny z neut-

rálneho plynu. Požadované ióny sú selektované podľa ich hmoty kvadrupólovým

spektrometrom a následne usmerňované do trubice k priebehu reakcií. Stredná
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schéma zobrazuje FALP aparatúru, ktorá bola popísaná v predchádzajúcej kapi-

tole. Zdrojom ionizácie je mikrovlnný rezonátor. Môžeme vidieť, že celková kom-

pozícia plynu ionizačného zdroja nám postupuje ďalej v trubici. Ďalším prvkom

je pohyblivá Langmuirova sonda, ktorá nám umožňuje zaznamenať teplotu elek-

trónov, ich hustotu, ale aj elektrický potenciál plazmy. Typicky sa používa len pri

technike FALP. Nasleduje prívod reaktantu. Ten je vstrekovaný do toku termalizo-

vanej plazmy, v ktorej až po dobu selekcie a detekcie, dochádza k ión-molekulovým

reakciám. Selekcia prebieha pomocou nejakého hmotnostného analyzátora (prav-

depodobne znovu kvadrupólom) a následná detekcia pomocou, v našom prípade,

kanálkového násobiča. Spodná schéma zobrazuje kombináciu FA s SIFT. Nazna-

čený je len prvý segment aparatúry, pretože tam je kvalitatívna zmena. Zdrojom

ionizácie máme ako v FA napríklad mikrovlnný rezonátor. Narozdiel od klasického

FA je doplnený hmotnostný filter pred vstup do trubice, aby sme mohli selekto-

vať požadované ióny do reakčnej trubice. Zmena zdroja ionizácie nám umožňuje

pokryť väčšiu škálu iónov, ktoré by nedokázali vzniknúť pomocou elektrónových

zrážok s neutrálmi.

Najnovšou variáciou techník SIFT a FA sú Selected Ion Flow tube Mass Spectro-

metry (SIFT-MS) a Flowing Afterglow Mass Spectrometry (FA-MS). Jedná sa o

techniky okamžitej analýzy koncentrácii molekúl v plyne podľa vopred známych

rýchlostných koeficientov chemických reakcií. SIFT-MS má využitie hlavne v me-

dicíne. Rýchle a spoľahlivé analýzy komplexných plynov (z dychu pacienta alebo

vzduch prostredia). Vďaka rokom výskumu a dát získaných z používania SIFT

a FA techník sa požiadavka na kalibráciu SIFT-MS vytratila. Rovnako veľkým

pokrokom je redukcia rozmerov aparatúry. Dlhé trubice (100 cm) a ťažké váku-

ové pumpy (celková hmotnosť aparatúry až 2 tony) spôsobovali úplnú immobilitu

aparatúry. Moderné zariadenia zredukovali dĺžku trubice na 5 cm a hmotnosť

aparatúry na 200 kg (Smith and Španěl, 2015).

Spomínané FALP a SIFT techniky sa typicky používajú pri teplotách v ráde sto-

viek kelvinov. Je možné ich realizovať aj pri nižších teplotách (Glosík et al., 2015),

ale vytvorenie takejto aparatúry je finančne a technicky náročné. Pre meranie ión-
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molekulových reakcií s podmienkami podobnými podmienkam v medzihviezdnom

priestore, potrebujeme nízke teploty a nízke koncentrácie častíc v aparatúre na

úrovni vysokého vákua. Pri nízkych teplotách s vyššou koncentráciou častíc môže

dochádzať k nežiadúcej tvorbe zložitejších molekulárnych komplexov (clusterov).

Spomínané techniky nie sú z tohto dôvodu vhodné, lebo typicky sú používane pri

tlakoch desiatok aj stoviek pascalov.

1.2.4 Ion Cyclotron Resonance - iónová cyklotrónová re-

zonancia

Iónová cyklotrónová rezonancia je metóda založená na pohybe nabitej častice v

konštantnom magnetickom poli. V závislosti na cyklotrónovej frekvencii danej na-

bitej častice vieme určiť jej prislúchajúcu hmotu (Marshall et al., 1998). Najnov-

šie aplikácie s použitím Fourierovej transformácie poskytujú výborné hmotnostné

rozlíšenie (Marshall and Chen, 2015).

Princíp cyklotrónovej rezonancie bol využitý už roku 1897 na určenie m/z elek-

trónu. Prvé zariadenie využívajúce tento jav bol cyklotrónový urýchľovač. Pozos-

tával z dvoch elektród orientovaných proti sebe. Elektródy obsahovali dutiny, v

ktorých boli ióny urýchľované a usmerňované do druhej elektródy. Systém bol

nastavený tak, aby potenciál na jednotlivých elektródach zmenil polaritu v oka-

mihu opustenia iónu z jednej z elektród. To spôsobilo priťahovanie nasledujúcej

elektródy, ktorá ďalej urýchľovala ióny. Ďalšie zariadenie, ktoré už využilo cyk-

lotrónovú rezonanciu na identifikovanie iónov podľa hmoty bol omegatron. Po-

zostával z dvoch elektród s rádio-frekvenčným elektrickým poľom umiestnených

v kolmom magnetickom poli. Frekvencia elektrického poľa rozhodovala o tom,

ktoré ióny budú ovplyvnené vzhľadom na ich cyklotrónové frekvencie. To spô-

sobuje rotačný pohyb iónov, ktorých rotačný polomer sa zväčšuje. Následne prí-

slušné ióny dopadajú na jednu z takzvaných kolektorových elektród. Detekovaný

náboj na elektróde je priamo úmerný množstvu dopadnutých iónov. Udržiava-

ním excitačnej frekvencie elektrického poľa a pomalou zmenou magnetické poľa

sa postupne detekujú jednotlivé zložky plynu v komore. Kvalitatívne sa jedná

o techniku schopnú merať ión-molekulové reakcie (Marshall and Chen, 2015).
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Nasledovali ďalšie vylepšenia s najvýznamnejším v podobe iónovej cyklotróno-

vej rezonancie s Fourierovou transformáciou (Fourier Transform Ion Cyclotron

Resonance). Jednoduchú schému môžeme vidieť na obr. 1.7.

Obr. 1.7: Jednoduchá schéma FTICR. Ióny sú zachytené v Penningovej pasci.
Tá pozostáva z elektród, na ktoré je privádzané nehomogénne elektrické pole, a
homogénneho magnetického poľa smerovaného v osi samotnej pasce. Ióny v pasci
sú excitované do vyšších cyklotrónových polomerov. Po odstránení excitačného
poľa začnú ióny rotovať na ich cyklotrónovej frekvencii. Všetky elektróny rotujú vo
fázi a teda sa správajú ako jeden zhluk. Ich pohyb indukuje náboj na elektródach
v momente, keď sa k nim priblíži zhluk iónov. Náboj je zaznamenaný ako prúd
elektródami. Zo získaného signálu sa analýzou pomocou Fourierovej transformácie
vytvorí hmotnostné spektrum plynu. (Mellon, 2003)

Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance využíva pri svojich experimentoch

fixné magnetické pole. Rotácia iónov efektívne vynuluje možné variácie magne-

tického poľa a záchytového elektrického poľa. Takéto nulovanie chyby pri pred-

chádzajúcich zariadení typu iónovej cyklotrónovej rezonancie nenastáva kvôli špi-

rálovitej dráhe iónov počas ich detekcie. Keďže sa používa fixné magnetické pole,

tak dosahuje vyššiu priestorovú homogenitu pre oveľa väčšie hmoty. Poslednou

výhodou je, že ióny všetkých hmôt sú detekované simultánne. Vďaka tomu je ana-

lýza až 2000 krát rýchlejšia alebo oveľa presnejšia, ak spravíme väčšie množstvo

skenov pred Fourierovou transformáciou. (Marshall and Chen, 2015)
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1.2.5 Iónové pasce

Iónové pascu sú zariadenia, ktoré zachytávajú ióny v určitom priestore. Typicky

s využitím iónových pascí vieme dosiahnuť menšie hodnoty tlaku a teploty v po-

rovnaní s technikami FALP a SIFT. Hlavným výsledkom štúdii ión-molekulových

reakcií pomocou iónových pascí sú rýchlostné koeficienty reakcií a určenie akti-

vačnej energie reakcie. Podľa silových polí, ktoré zariadenie využíva na zachytenie

iónov, ich delíme na dve hlavné kategórie:

1) Penningove pasce (Penning, 1936)

2) Paulove pasce (Paul, 1990)

1) používajú na zachytenie iónov kombináciu statického elektrického a magnetic-

kého poľa. Príkladom je už opisovaná technika cyklotrónovej rezonancie s Fourie-

rovskou transformáciou.

2) používajú na zachytenie iónov rádio-frekvenčné pole. Príkladom je 22-pólová

iónová pasca v našom laboratóriu. Paulove pasce ďalej delíme podľa realizácie na

hyperbolickú, cylindrickú, platňovú a lineárnu iónovú pascu. Špeciálnou variantou

je kombinácia rádio frekvenčného poľa s permanentným magnetickým poľom.

Jednotlivé typy ukážeme a v krátkosti popíšeme na obrázkoch. Pasca v našom

laboratóriu je lineárneho typu, preto ju použijeme na popis lineárnych pascí aj s

priblížením teoretického popisu jej fungovania.
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Obr. 1.8: Jednoduché schémy hyperbolickej Paulovej pasce (a), hyperbolickej Pen-
ningovej pasce (b) a cylindrickej Penningovej pasce (c). Paulova hyperbolická
pasca má privádzané striedavé aj jednosmerné napätie na všetky tri elektródy.
Penningove pasce majú jednosmerné napätie v kombinácii s permanentným mag-
netickým poľom v smere hlavnej osi. Magnetické pole slúži na zachytenie iónov v
radiálnom smere a elektrické pole v smere hlavnej osi. Koncové elektródy majú
opačnú polaritu ako elektróda stredová pri všetkých troch zobrazených varian-
tách. Nevýhoda hyperbolickej geometrie je jej zložitosť, ktorá komplikuje výrobu.
Cylindrický variant má jednoduchšiu geometriu a väčší objem zachytenia iónov,
ale kvôli geometrii v tomto objeme vznikajú vyššie rády elektrických multipólov.
(Blaum, 2006)

Obr. 1.9: Schéma cylindrickej Paulovej pasce. Ióny vchádzajú do pasce cez vstupný
otvor E. Ten je súčasťou koncovej elektródy pasce. Vnútorná elektróda má pri-
vádzané striedavé napätie a koncové elektródy majú privádzané napätie jedno-
smerné. Jednotlive elektródy sú vzájomné izolované keramickými vložkami. Aper-
túra v cylindri a náhrada koncovej elektródy za mriežku sú vykonané kvôli špe-
cifickým požiadavkám vedeckej skupiny na ich experiment. Apertúra bola vytvo-
rená kvôli prístupu laserového zväzku do pasce a mriežka prepúšťa väčšie množ-
stvo žiarenia ako bežná elektróda kvôli potrebe analýzy tohto žiarenia. (Stockett
et al., 2016)
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Lineárne iónové pasce - pasca AB-22PT

Paulove pasce lineárneho typu pozostávajú z párneho počtu tyčí pripojených na

rádio frekvenčné napätie so striedavou polaritou na jednotlivých tyčiach. Charak-

ter tohto napätia je popísaný funkciou

V (t) = ± V0sin(Ωt), (1.1)

kde V0 je amplitúda napätia a Ω = 2πf je jeho uhlová frekvencia. Napätie vytvára

premenlivé rádio frekvenčné pole, ktoré zachytáva ióny v radiálnom smere. V

smere hlavnej osi ióny zachytávajú koncové elektródy s jednosmerným napätím.

Na obr. 1.10 vidíme vzhľad 22-pólovej pasce.

Obr. 1.10: Ukážka prevedenia 22-pólovej Paulovej pasce. Celá konštrukcia pasce
je osadená na medenej základni, ktorá je typicky prepojená s chladiacou hlavi-
cou. Konce pasce tvoria elektródy s jednosmerným napätím. Vnútro pasce tvoria
samotné tyče s rádio frekvenčným poľom so striedajúcou sa polaritou na tyčiach.
Ióny v pasci sú zachytené vplyvom rádio frekvenčného poľa v radiálnom smere a
v smere hlavnej osi ich zachytávajú koncové elektródy s jednosmerným napätím.
Polarita napätia na koncových elektródach v uzatvorenom stave je vždy totožná s
nábojom skúmaných iónov a napätie na elektródach je rádovo vyššie ako napätia
vo vnútri pasce. (Trippel et al., 2006).

Vplyv rádio frekvenčného poľa na nabité častice môže byť popísaný ideálnym

efektívnym potenciálom (Gerlich, 1992). Efektívny potenciál v pasci s 2n počtom

tyčí je popísaný rovnicou

Veff = n2

4
V 2

0 q2

r2
0Ω2m

ξ2n−2, (1.2)
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kde q je náboj častice, m je jej hmotnosť, r0 je polomer pasce a

ξ = r

r0
, (1.3)

je redukovaná radiálna vzdialenosť, kde r predstavuje vzdialenosť nabitej častice

od stredu pasce. Amplitúda oscilujúcich trajektórií iónov musí byť dostatočne

malá, aby neabsorbovali veľké množstvo energie rádio-frekvenčného poľa a nedo-

chádzalo k ich ohrevu. To vieme docieliť vyššími hodnotami frekvencie, ale vyššie

frekvencie vedú k menšej hodnote efektívneho potenciálu (1.2) (Gerlich, 2008).

Na obr. 1.11 si ukážeme schému iónovej pasce.

Obr. 1.11: Schéma 22-pólovej pasce. Ióny (A−) sú vstrekované do pasce cez ot-
vorenú vstupnú elektródu (EN). Pasca je tvorená 22 tyčami s rádio frekvenčným
poľom s striedaním polarity na tyčiach. Tyče sú na jednom z koncov izolované ke-
ramickými vložkami. Pasca je chladená pomocou chladiacej hlavice. Ióny reagujú
s neutrálnymi molekulami, ktoré sú vstrekované cez príslušný prívod (B inlet).
Po určitej dobre definovanej dobe sa výstupná elektróda (EX) otvára a ióny sú
extrahované. Po opustení pasce sú ióny zaznamenané na detektore (Tran, 2020).

Zo všetkých nami spomenutých techník štúdia ión-molekulárnych reakcií sú pre

našu aplikáciu najvhodnejšie iónové pasce. S jej použitím sme schopný dosiahnuť

nízke teploty až na úroveň 10 K a sme schopný dosiahnuť dostatočne nízky tlak.

Typické meranie prebieha pri tlakoch v okolí 10−3 Pa. Lineárna pasca s 22 pólmi

bola zvolená pretože tvar efektívneho potenciálu je dostatočný pre naše využitie

a zároveň je technologicky dobre realizovateľná. Tým myslíme skutočnosť, že z

hľadiska efektívneho potenciálu by bola vhodnejšia pasca 32 alebo dokonca aj 48
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pólová, avšak problematická nastáva výroba takejto pasce kvôli malým rozmerom

a vzdialenostiam tak, aby teoretický opis stále dobre aproximoval reálnu situáciu

v pasci.

1.3 Rýchlostné koeficienty a Arrheniova závis-

losť

Rýchlostný koeficient reakcie k popisuje rýchlosť priebehu reakcie. Rozmer koefi-

cientu a rovnica z ktorej je jeho hodnota určená závisia od rádu danej reakcie.

V tejto práci boli skúmané len binárne reakcie a preto spomenieme opis reakcií

druhého rádu. Binárnou reakciou rozumieme:

A + B → C + D, (1.4)

kde A, B predstavujú reaktanty a C, D predstavujú produkty reakcie. Jednotlivé

reaktanty vstupujú do reakcie s určitou hodnotou koncentrácie príslušných častíc.

Koncentráciou rozumieme počet častíc na jednotku objemu. Počas priebehu reak-

cie sa tieto hodnoty koncentrácie v závislosti na čase menia. Ak bude koncentrácia

reaktantu B o toľko väčšia, aby sme zmenu jeho koncentrácie mohli pokladať za

nulovú, tak zmenu reaktantu A vieme opísať rovnicou:

d[A]
dt

= −k · [A] · [B], (1.5)

kde k je rýchlostný koeficient, [A], [B] sú koncentrácie jednotlivých reaktantov a
d[X]
dt

predstavuje zmenu koncentrácie v závislosti na čase. Ďalej vieme definovať

charakteristickú dobu reakcie τ vzťahom:

1
τ

= k · [B], (1.6)

Riešením rovnice (1.5) je funkcia:

[A] = [A]0 exp(−k · [B] · t) = [A]0 exp
(︃

− t

τ

)︃
, (1.7)

kde [A]0 predstavuje koncentráciu častíc typu A na počiatku chemickej reakcie.
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Môžeme vidieť, že v tomto špeciálnom prípade nám bude koncentrácia reaktantu

klesať exponenciálne v závislosti na čase.

Teória zrážok iónov s polarizovateľnými neutrálmi bez permanentného dipólového

momentu bola popísaná Langevinom (Langevin, 1905). V skratke povedané, te-

ória pracuje s myšlienkou, že polarizovateľný neutrál bez permanentného dipólo-

vého momentu je v blízkosti iónu polarizovaný a následne dochádza k interakcii

vytvoreného dipólového momentu neutrálu s iónom pomocou Coulombickej sily.

Rýchlostný koeficient daný Langevinovou teóriou, ktorý popisuje rýchlosť prie-

behu reakcie, je pri použití CGS jednotiek daný vzťahom (Eichelberger et al.,

2003):

kL = 2πq

√︄
α

µ
, (1.8)

kde q je náboj iónu v jednotkách [cm3/2 g1/2 s−1], α je polarizovateľnosť neutrálu

v jednotkách [cm3] a µ je redukovaná hmotnosť v jednotkách [g] daná vzťahom:

µ = mA+ · mB

mA+ + mB
, (1.9)

kde mA+ je hmotnosť iónu a mB je hmotnosť neutrálu. Typický rozmer Langevi-

novej konštanty je v okolí 1 · 10−9cm3 s−1. Môžeme vidieť, že hodnota Langevi-

novej konštanty nezávisí na teplote a typicky predstavuje hornú hranicu hodnoty

rýchlostných koeficientov danej reakcie. Pre prípady neutrálov s permanentným

dipólovým momentom je potrebné použiť iný popis (Chesnavich et al., 1980),

pretože rozdiely pri meraniach s nízkymi teplotami nie sú zanedbateľné.

Arrheniova závislosť opisuje vývoj rýchlostného koeficientu pri zmene teploty pre

reakcie s aktivačnou energiou (minimálna kinetická energia potrebná na vytvore-

nie produktov reakcie). Závislosť vychádza z Arrheniovej rovnice (Logan, 1982):

k = kα exp
(︃

−TA

T

)︃
= kα exp

(︃
− EA

kBoltzT

)︃
, (1.10)

kde TA je aktivačná teplota, EA je aktivačná energia, kBoltz je Boltzmannova kon-

štanta, T je teplota iónov a neutrálov, kα je prefaktor, ktorý súvisí s príslušnou
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teóriou zrážok (Logan, 1982).

Z našich meraní na 22-pólovej RF iónovej pasci sú hlavným výsledkom práve hod-

noty rýchlostných koeficientov reakcií pri teplotách v intervale 10 K až 300 K. V

tejto oblasti teplôt sa namerané hodnoty koeficientov aj ich celkové závislosti

na teplote často líšia od teoretického popisu. Pri tom znalosť rýchlostných koefi-

cientov je kľúčová pre súčasné astrochemické modely popisujúce jednotlivé časti

vesmíru ako medzihviezdne mračná, ionosféry aj samotný medzihviezdny priestor.
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2. Experiment

2.1 Aparatúra

Merania boli vykonané za použitia aparatúry s kryogénnou 22-pólovou RF ióno-

vou pascou (AB-22PT). Táto aparatúra nám dovoľuje študovať interakciu neut-

rálneho reaktantu s termálne chladnými iónmi pri zadržaní v rádio frekvenčnom

elektrickom poli. Jej štruktúru a princíp fungovania sme vysvetlili v predchá-

dzajúcej kapitole. Telo 22-pólovej pasce je pripojené na druhý stupeň chladiacej

hlavice, ktorý dokáže dosiahnuť teplotu 10 K. Ióny sú vytvárané ionizáciou elek-

trónmi v iónom zdroji. Zo zdroja ich extrahujeme typicky každých 100 ms vo

forme pulzu. Následne sú požadované ióny selektované a usmerňované kvadrupó-

lovým spektrometrom do pasce. V pasci dochádza ku zrážkam iónov s neutrálnym

reaktantom. Po uplynutí zvolenej doby, typicky v rozsahu od desiatok milisekúnd

do desiatok sekúnd, je obsah pasce extrahovaný a vedený do hmotnostného analy-

zátora, kde sú ióny rozoznané podľa pomeru m/z. Na detekciu jednotlivých iónov

slúži MicroChannel Plate (MCP) detektor, ktorý vyprodukuje elektrický signál

ďalej spracovaný v diskriminátore. Ten slúži ako filter šumu a prepúšťa len sig-

nály nad dobre definovanou diskriminačnou úrovňou. Tá je typicky nastavená na

10 mV a neprepúšťa signály slabšie ako 10 mV. Signály sú konečne zaznamenané

počítadlom (Counter na obr. 2.1). Počet detekovaných iónov je priamo úmerný

počtu iónov daného pomeru m/z v pasci. Efektivita detekcie môže závisieť na

pomeru m/z príslušných iónov. Jednoduchú schému popísanej aparatúry vidíme

na obr. 2.1 (Tran et al., 2018).
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Obr. 2.1: Zjednodušená schéma aparatúry s kryogénnou 22-pólovou pascou. Dráha
iónov aparatúrou je naznačená hrubou farebnou šípkou. Získaný signál v detek-
tore je naznačený tenkou čiernou šípkou.

Pre túto prácu je najpodstatnejšou časťou aparatúry oblasť medzi hmotnostným

analyzátorom a MCP detektorom. Pred priblížením problematiky v tejto oblasti

najprv v skratke opíšeme princíp a fungovanie MCP detektora.

2.2 MCP detektor

MicroChannel plate je zoskupenie miniatúrnych elektrónových zosilňovačov orien-

tovaných paralelne v tesnej blízkosti od seba. Preto je v skratke vysvetlené fun-

govanie elektrónového zosilňovača na obr. 2.2. V zoskupení sa ich nachádza 104

až 107. Ich priemer sa pohybuje v intervale 10 µm až 100 µm. Pomer dĺžky a

priemeru kanálov je rozsahu 40 až 100 (Wiza, 1979). MCP detektory som bližšie

popísal v bakalárskej práci (Vanko, 2019). Ukážku vzhľadu mikrokanálovej platne

vidíme na obr. 2.3

23



Obr. 2.2: Schéma elektrónového zosilňovača. Elektrón dopadá na vnútornú stenu
a produkuje sekundárne elektróny. Tie rovnakým spôsobom produkujú ďalšie se-
kundárne elektróny. Jedná sa teda o exponenciálnu závislosť zisku. Vhodným
nastavením aplikovaného napätia dostaneme maximálny zisk signálu. Maximum
nie je skokové kvôli sekundárnej emisii, ktorá nie je kolmá na steny kanála. So
zvyšujúcim ziskom sa zvyšuje aj pravdepodobnosť vytvárania kladných iónov v
oblasti s vysokou hustotou náboja na výstupe kanálu, ktoré pôsobia parazitne
voči zisku zosilňovača (Wiza, 1979)

.

Obr. 2.3: Schéma ukazujúca štruktúru jednej mikrokanálovej platne. MCP je
napojené na zdroj vysokého napätia. Letiaci elektrón / ión vstupuje do jedného
z kanálov, v ktorom je detekovaný a samotný signál výrazne zosilnený. (Yi et al.,
2001)

V nami používanej aparatúre kryogénnej 22-pólovej RF iónovej pasce bol v minu-

losti používaný Daly detektor. Jeho fungovanie a podrobná schéma sú popísané

v (Daly, 1960). Na obr. 2.4 môžeme vidieť zjednodušenú schému oblasti detekcie

s krátkym popisom jeho princípu. Nahradený bol MCP kvôli skráteniu mŕtvej
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doby z rádovo mikrosekúnd do rádu desiatok až stoviek nanosekúnd a možnosti

detekovať kladné aj záporné ióny. Skrátenie mŕtvej doby je spôsobené veľkým

množstvom kanálikových zosilňovačov. Predpoklad je, že jednotlivé ióny vchá-

dzajú do jednotlivých kanálikov aj pri veľkom množstve dopadajúcich iónov. Po

prijatí jedného iónu sa kanálik vybije a nemôže detekovať ďalší ion kým sa znovu

nenabije. Ak dopadá veľké množstvo iónov na malú plochu MCP detektora, tak sa

znižuje účinnosť detekcie. Vtedy hovoríme, že je detektor saturovaný a nezazna-

mená všetky dopadnuté ióny. Preto je podstatné, aby dopadajúci lúč iónov nebol

zaostrený na príliš malú plochu MCP detektora. Príklad zapojenia pre detekciu

kladných iónov vidíme na obr. 2.5. Na predstavu vzhľadu a rozmerov reálneho

MCP detektora prikladáme obr. 2.6. Jedná sa o schému súčasne používaného

MCP v aparatúre.

Obr. 2.4: Schéma ukazujúca detekčnú oblasť Daly detektora. Iónový zväzok pre-
chádza malou apertúrou do vnútra detektora. Objekt nazvaný "Door Knob"je
elektróda z nehrdzavejúcej ocele s nanesenou vrstvou hliníka. Empiricky zistili,
že hliník má najväčší koeficient tvorby sekundárnych elektrónov z testovaných
materiálov. Ióny, urýchľované napätím rádovo desiatok kilovoltov, sú touto elek-
tródou priťahované a po dopade na elektródu dochádza k vzniku sekundárnych
elektrónov. Vytvorené elektróny následne dopadajú na vrstvu fosforu v scintilá-
tore. Ich dopad vyvolá tvorbu fotónov, ktoré sú detekované fotonásobičom. Veľká
výhoda je absencia fotonásobiča vo vákuovej komore. Kvôli jeho oddeleniu je
jednoduchá výmena pri poruche bez narušenia vákua aparatúry. (Murray, 2007).
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Obr. 2.5: Schéma ukazujúca zapojenie pre meranie záporných iónov alebo elek-
trónov. Vnútro ohraničené prerušovanou čiarou sa nachádza vo vákuu. Letiaci ión
vchádza do MCP, kde je detekovaný a rozpoznaný. Elektrický signál putuje do
kondenzátora. Potrebujeme rýchly prenos signálu, preto je kapacita kondenzátora
malá. Následne signál prechádza BNC konektorom do diskriminátora. (HAMA-
MATSU, 1996).

Obr. 2.6: Schéma geometrie používaného MCP F4655-12 od spoločnosti HAMA-
MATSU. Hodnoty v schéme sú v jednotkách milimetrov. 2-stage MCP znamená
použitie dvoch mikrokanálových platní, ktoré sú pootočené vzhľadom k spoločnej
ose. Tento systém sa nazýva Chevrónové usporidianie a jeho významom je väčšie
zosilnenie signálu (HAMAMATSU, 1996).
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2.3 Kvadrupólový hmotnostný spektrometer

Podrobne popísaný princíp kvadrupólového hmotnostného spektrometra môžeme

nájsť napríklad v (Dawson, 1976). V tejto práci len v skratke popíšeme princíp

fungovania kvadrupólového spektrometra. Zariadenia sa skladá zo štyroch tyčí na

ktoré je privádzaná kombinácia jednosmerného a striedavého napätia. Protiľahlé

tyče sú pripojené na rovnakú fázu rádio frekvenčného zdroja s priebehom napätia

opísaným funkciou:

U = U0 − V0 cos Ωt, (2.1)

kde U je celkové napätie na tyči, U0 je amplitúda jednosmernej zložky napätia

a V0 je amplitúda zložky striedavej. Zvyšné dve protiľahlé tyče majú napätie s

rovnakým priebehom napätia, ale s opačnou polaritou → −U

Pre ión s hmotnosťou m a nábojom q vieme definovať parametre:

au ≡ ax = −ay = 4qU0

mΩ2r2
0
,

qu ≡ qx = −qy = 2qV0

mΩ2r2
0
,

ζ ≡ Ωt

2 ,

(2.2)

kde au predstavuje jednosmernú zložku napätia, qu predstavuje striedavú zložku

napätia a ζ reprezentuje redukovaný čas. S použitím týchto parametrov vieme

napísať pohybovú rovnicu v tvare:

d2u

dt2 + (au − 2qu cos 2ζ)u = 0, (2.3)

kde u predstavuje x alebo y súradnicu. Riešením tejto rovnice dostaneme trajek-

tórie iónov (Kashanian et al., 2011).
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Obr. 2.7: Diagram stability kvadrupólového hmotnostného spektometra. V bode
A neprechádzajú kvadrupólom žiadne ióny. Bod B je stabilný pre ióny s hmot-
nosťou m1 a m2, ale nestabilný pre ión s hmotnosťou m3. V bode C prechádzajú
kvadrupólom všetky tri typy iónov. Bod D je stabilný pre hmotnosti m2 a m3,
ale neprepúšťa ióny s hmotnosťou m1. Plná čiara predstavuje tzv. skenovaciu
priamku. Body ležiace na tejto priamke majú konštantnú hodnotu pomeru au/qu

(Tran, 2020).

Na obr. 2.7 vidíme tzv. diagram stability v súradniciach U0 a V0. Plocha pod út-

varmi podobnými trojuholníkom predstavuje plochu stability pre ión konkrétnej

hodnoty m/z. V aparatúre sa nachádzajú dva kvadrupólové spektrometre. Prvý

funguje ako hmotnostný filter, ktorý selektuje ión pred vstupom do pasce. Jeho

zložky napätia U0 a V0 sú jednotlivo nastaviteľné. Druhý kvadrupól funguje ako

hmotnostný spektrometer a je súčasťou detekčného systému aparatúry. Pracuje

na už spomínanej skenovacej priamke. Pohybujúc sa po tejto priamke, kvadru-

pól prepúšťa len ióny konkrétnej hodnoty m/z. Určenie povolenej hodnoty m/z

vieme vykonať pomocou zmeny U0 a V0 (alebo zmeny au a qu), ale so zachovaním

konštantného pomeru au/qu.
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2.4 Ukážka výsledkov meraní na aparatúre s ió-

novou pascou

Ako ukážku použijeme čisto názorné spracovanie niekoľkých meraní zo štúdie

reakcie O− + CH4. Na obr. 2.8 vidíme spracovanie jedného setu dát z merania.

Podmienky pri ktorých bolo meranie vykonané nie sú podstatné. Prezentované

grafy majú čisto ilustračný charakter.
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Obr. 2.8: Graf zobrazujúci jedno z meraní štúdie reakcie O− + CH4. Kvôli lepšej
názornosti boli hodnoty počtu iónov normované hodnotou množstva iónu O− na
počiatku merania. Čierna bodkočiarkovaná čiara predstavuje fit dát nameraného
vývoja počtu iónov O− v pasci pri absencii reaktantu CH4. Dáta tohto pozadia
boli získane pri dĺžke merania rovnej jednej sekunde. Vykreslenie konkrétnych
hodnôt by na danom intervale merania reakcie predstavovali len 2 body, preto
sme zvolili fit dátami ako vhodnejší ukazovateľ.

Ako môžeme z obr. 2.8 vidieť, pokles množstva iónov v pasci vstupujúcich do re-

akcie je pri absencii reaktantu zanedbateľný vzhľadom k meraniam s reaktantom.

Funkcia preloženia poklesu iónov O− má tvar N0exp(−r · t), kde N0 predstavuje

počiatočné množstvo iónov vstreknutých do pasce a r predstavuje rýchlosť po-
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klesu a funkcia preloženia nárastu produktu OH− je v tvare βN0[1 − exp(−r ·

(t − t0))], kde β predstavuje pomer kanálu produktu OH− a t0 je čas počiatku

reakcie. Z merania sme určili rýchlosti poklesov:

r = (12, 25 ± 0, 01) s−1,

rbez reaktantu = (0, 16 ± 0, 01) s−1.
(2.4)

Jednalo sa o ukážku merania pri jednej nešpecifikovanej teplote a množstve reak-

tantu. V obr. 2.9 si ukážeme niekoľko poklesov množstva iónu O− v reakci s CH4

pri rôznych teplotách.
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Obr. 2.9: Graf zobrazujúci pokles relatívneho počtu iónov v pasci pre rôzne tep-
loty pasce. Kvôli lepšej názornosti boli hodnoty počtu iónov normované hodnotou
množstva iónu O− na počiatku merania. Čierna bodkočiarkovaná čiara predsta-
vuje fit dát nameraného vývoja počtu iónov O− v pasci pri absencii reaktantu
CH4.

Merania boli vykonané pri troch rôznych teplotách krytu pasce. Ak predpokla-

dáme zanedbateľnú závislosť poklesu počtu iónov na koncentrácii reaktantu pri
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možných osciláciách hodnoty koncentrácie, tak je zjavná závislosť rýchlosti reak-

cie na teplote pri ktorej prebieha. Koncentráciou rozumieme počet častíc daného

typu na jednotku objemu.

Hlavným výsledkom štúdií pomocou kryogénnej 22-pólovej RF iónovej pasce sú

rýchlostné koeficienty pre jednotlivé teploty a následná závislosť rýchlostného ko-

eficientu na teplote. Ďalším dôležitým výsledkom sú aj pomer reakčných kanálov

a ich zastúpenie pre danú reakciu. Rýchlostné koeficienty vieme určiť pomocou

znalosti presnej hodnoty koncentrácie reaktantu. Na to nám slúži niekoľko váku-

ometrov v aparatúre. Konkrétne v pasci je koncentrácia plynov meraná dvomi

ionizačnými vákuometrami, ktoré sú kalibrované viskóznym vákuometrom s ro-

tujúcou guličkou. Princíp fungovania viskózneho vákuometra je popísaný v (Fre-

merey, 1985) a samotná kalibrácia v našej aparatúre je popísaná v (Tran, 2020).

Merania štúdie reakcie O− + CH4 sú v tomto momente detailne spracované a pri-

pravujú sa na publikáciu v impaktovanom časopise. Dôkladnejším spracovaním

meraní sa budeme zaoberať v neskoršej kapitole na inej ión-molekulovej reakcii.

2.5 Vylepšenie zaostrovania iónov na detektor

Dostávame sa k spomínanej oblasti medzi hmotnostným analyzátorom a MCP

detektorom. Reálna situácia v aparatúre je rovnaká ako na obr. 2.1 a to, že ióny

musia zahnúť svoju dráhu o 90◦, aby úspešne dopadli na detektor. Pôvodným

riešením bola jedna elektróda oproti detektoru, na ktorú bolo privádzané napätie

opačnej polarity ako na detektore. To spôsobilo silové pôsobenie na ióny, usmer-

ňujúc ich do detektora. Toto riešenie bolo funkčné, ale ani zďaleka ideálne. Na

obr. 2.10 vidíme simuláciu trajektórie iónov poskytnutú pánom kolegom Mgr.

Jakubom Palackým.

Môžeme vidieť, že aj napriek jasnému dopadu iónov na detektor, veľká časť sa

stráca v aparatúre. Preto došlo k rozhodnutiu, že sa zaostrovanie iónov na detek-

tor vylepší. Pôvodnú myšlienku návrhu vidíme na obr. 2.11.
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Obr. 2.10: Simulácia trajektórii iónov v aparatúre v oblasti hmotnostného analy-
zátora a MCP detektora. Zobrazený je rez rovinou YZ. Na ľavej strane obrázka
vidíme hmotnostný analyzátor, v hornej časti vidíme MCP detektor a oproti nemu
elektródu s napätím opačnej polarity relatívne k detektoru.

Obr. 2.11: Zobrazenie pôvodného návrhu vylepšenia zaostrovania iónov na detek-
tor. Vidíme horizontálny rez hmotnostným analyzátorom, deflektorom a MCP
detektorom vo vákuovej komore.

Nový segment budeme pre jednoduchosť nazývať deflektor. Obrázok 2.11 uka-

zuje horizontálny rez MCP, hmotnostného analyzátora a deflektora. Deflektor

má podľa tohto návrhu štyri aktívne časti, ktoré sa podieľajú na zatočení trajek-
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tórie iónov. Samozrejme túto funkciu naplnia elektródy s rôznymi hodnotami ich

elektrických potenciálov. Jedná sa oblúkové elektródy a platňové elektródy. Plat-

ňovú elektródu (zelenú) vidíme len jednu kvôli charakteristike rezu aparatúrou.

Rovnaká elektróda sa nachádza aj z hornej strany nad oblúkovými elektródami.

Platňové elektródy majú v podstate len funkciu udržania iónov vo vnútri deflek-

tora. Samotné zatočenie trajektórie vykonávajú oblúkové elektródy. Zostávajú

nám na obrázku ešte dva žlté elementy. To sú elektródy, ktoré majú význam elek-

trického tienenia pred napätím na hmotnostnom analyzátore a detektore.

Na simuláciu deflektora v aparatúre sme použili model vytvorený pánom kole-

gom Palackým. Jeho model zahŕňa aparatúru od 22-pólovej iónovej pasce až po

MCP detektor (viď obr. 2.12). Simuluje pohyb iónov pod vplyvom síl vytvá-

raných jednosmerným aj striedavým napätím na jednotlivých elektródach. Ióny

generuje v objeme pasce s Boltzmannovým rozdelením rýchlostí. Následne simu-

luje otvorenie pasce a extrahovanie jej obsahu. Ióny sa vplyvom iónovej optiky

dostávajú až k detektoru. Vďaka simulácií premenlivého napätia na kvadrupólo-

vom spektrometri vieme replikovať hmotnostnú filtráciu. Kvôli množstvu operácií

a ich zložitosti sme simulácie použité na vizualizáciu nevykonávali s počiatkom v

pasci, ale až v hmotnostnom analyzátore so strednou hodnotou rýchlosti v smere

osi aparatúry. Príklad jednej zo simulácií vidíme na obr. 2.13.
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Obr. 2.12: Model vytvorený pánom kolegom Mgr. Jakubom Palackým. Simuluje
aparatúru kryogénnej 22-pólovej RF iónovej pasce. Začiatok simulácie je objem
pasce a koniec je MCP detektor. Výsledkom simulácie sú trajektórie iónov apa-
ratúrou za zvolený čas a hodnota efektivity dopadu iónov na detektor. Model
simuluje elektrostatické potenciály na elektródach iónovej optiky a deflektora,
ale zároveň simuluje premenlivé pole kvadrupóloveho spektrometra.

Obr. 2.13: Simulácia trajektórie iónov v aparatúre, začínajúc v hmotnostnom ana-
lyzátore. Zobrazený je rez rovinou YZ. Vidíme dopad väčšiny iónov na detektor,
ale aj straty ako napríklad v deflektore (dopad na jednu z elektród) alebo po
opustený deflektora (dopad pravdepodobne na prírubu). V jednej z oblúkových
elektród môžeme vidieť výsek rovnako ako na obr.2.11. Jedná sa o apertúru, ktorá
je nutná kvôli implementovaniu laserovej spektometrie do experimentu.

Pomocou dodaného modelu sme overili, že náš návrh by aspoň hypoteticky mal

vylepšiť iónovú optiku aparatúry. Vďaka vykonaním simuláciám sme zistili, že
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bude potrebná dodatočná tieniaca elektróda pred detektor (označená F na obr.

2.14). Na detektor je privádzané napätie 2850 V, ktoré je oproti jednotkám až

desiatkam voltov privádzaných na jednotlivé elektródy deflektora príliš vysoké

na použitie bez tieniacej elektródy. Finálnu konštrukciu deflektora vidíme na obr.

2.14 aj s označeniami jednotlivých elektród. Na obr. 2.15 vidíme príklad simulo-

vaného napätia v okolí deflektora pre jednu konfiguráciu elektród.

Obr. 2.14: Zobrazenie finálnej konštrukcie deflektora. Písmená označujú jednot-
livé elektródy deflektora. Celková konštrukcia je upevnená na štyroch stojanoch
prepojených s vákuovou prírubou. Jednotlivé elektródy sú izolované keramickými
vložkami a samostatne napájané tenkými izolovanými drôtmi. Drôty sú pripojené
na konektoroch inštalovaných vo vákuovej prírube.
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Obr. 2.15: Zobrazenie potenciálov v oblasti deflektora v logaritmickej škále. Vi-
díme rez rovinou YZ. Čiernou farbou sú naznačené hrany hmotnostného analy-
zátora, deflektora a MCP. Hĺbka potenciálov naznačuje trajektóriu iónov deflek-
torom. V spodnej časti obrázka sa nachádza orientačná mierka pre predstavu
rozmerov zobrazených objektov.

Deflektor je v súčasnej dobe nainštalovaný v aparatúre a plne funkčný. Bolo vy-

skúšaných niekoľko konfigurácií nastavenia potenciálov na jednotlivých elektró-

dach. Systém je stabilný a trajektória iónov lepšie definovaná. Pri predchádzajúcej

konfigurácii nebolo jasné, aký rozptyl bude mať iónový lúč po opustení hmotnost-

ného analyzátora a tým pádom ani dopad jednotlivých iónov na MCP detektor

nemusel byť kolmý. V súčasnej konfigurácii je iónový lúč usmerňovaný do vnútra

deflektora pomocou vstupnej elektródy C a koncovou elektródou E je zaostrený

na MCP. Vysvetlenie označení jednotlivých elektród nájdeme na obr. 2.14. So za-

ostrením na MCP vieme manipulovať, aby nedošlo k saturácii detektora. Dôvod
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a vysvetlenie saturácie nájdeme v podkapitole 2.2 o MCP detektore. Z týchto

skutočností vyplýva, že máme značne lepšiu kontrolu nad trajektóriou iónov ako

pri predchádzajúcej konfigurácii.

Model kolegu Palackého nám výborne poslúžil na overenie návrhu vylepšenia ió-

novej optiky pomocou deflektora, ale na samotnú optimalizáciu jeho konfigurácie

nie je vhodný. Rozhodli sme sa teda využiť nejakú metódu, ktorá by experimen-

tálne hľadala optimálne nastavenie deflektora priamo v aparatúre. Pre naše pou-

žitie sme za vhodnú metódu vybrali Downhill Simplex Algorithm (Nelder-Mead

Method).

2.6 Downhill Simplex Algorithm

Downhill Simplex algoritmus je metóda navrhnutá (Nelder and Mead, 1965). Jej

cieľom je nájsť minimum alebo maximum funkcie o N nezávislých premenných.

Proces pomocou ktorého daný extrém hľadá je pohyb N dimenzionálneho objektu

v N dimenzionálnom priestore až do lokalizovania extrému. Následne sa objekt

na extréme usadí a nebude dochádzať k ďalšiemu pohybu. Ako N dimenzionálny

objekt sa používa simplex. Simplex je definovaný ako N dimenzionálny polytop,

ktorý je konvexným obalom N +1 bodov tvoriacich vrcholy simplexu (Fuhrmann,

1999). V jednoduchosti povedané, simplex je N dimenzionálny objekt s najmen-

ším možným objemom pri daných vrcholoch. V 1D priestore simplex predstavuje

úsečka, v 2D trojuholník, v 3D štvorsten a tak ďalej pre vyššie dimenzie. Pohyb

simplexu je teda uskutočnený pohybom jednotlivých vrcholov, ktoré sú opísané

N dimenzionálnymi vektormi.

Algoritmus využíva štyri typy pohybu: reflexia, expanzia, kontrakcia a kontrakcia

všetkých. Ukážku pohybov môžeme vidieť na obr. 2.16. Algoritmus inicializujeme

vložením jedného bodu v priestore. V okolí zadaného bodu vygenerujeme simplex

s N + 1 vrcholmi a načítajú sa ich príslušné funkčné hodnoty. Následne metóda

vyhodnotí, ktorý bod má najlepšiu a ktorý najhoršiu hodnotu. Kvalita hodnoty
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sa samozrejme vzťahuje k typu extrému, ktorý hľadáme. Inicializuje sa jadro al-

goritmu a to pohyb simplexu v priestore pomocou štyroch spomínaných typov

pohybu. Po nájdení extrému sa algoritmus ukončuje a výstupom sú jednotlivé

body simplexu s ich príslušnými funkčnými hodnotami. Výhoda algoritmu je ab-

sencia znalosti derivácií skúmanej funkcie. Naša aplikácia je nastavenie N elektro-

statických potenciálov na elektródach, ktoré tvoria súbor prvkov iónovej optiky

v aparatúre. To nám predstavuje N nezávislých premenných. Samotná funkčná

hodnota je počet detekovaných častíc detektorom za zvolený časový interval. Sa-

motná metóda je široko využívaná pre aplikácie rôzneho typu ako napríklad v

(CHEN and ZHANG, 2004) alebo (Pohanka and Woodbury, 2003).

Obr. 2.16: Zobrazenie štyroch rôznych typov pohybu vrcholov simplexu v 3D.
Reflexia je pohyb, kedy sa najhorší bod zrkadlovo symetricky zobrazí na druhú
stranu jeho normálovej roviny. Expanzia je pohyb, kedy najhorší bod expanduje
smerom cez stred simplexu. Kontrakcia je pohyb, kedy najhorší bod kontrahuje
smerom k stredu simplexu. Kontrakcia všetkých je pohyb, kedy všetky body
simplexu, okrem najlepšieho bodu, sú pritiahnuté k najlepšiemu bodu (Maehara
and Shimoda, 2013)

V tejto práci budeme prezentovať výsledky z optimalizácie deflektora, čo je sú-

bor siedmych elektród. Dalo by sa povedať, že takéto množstvo elektród by bolo

možné nastaviť aj manuálne, ale myšlienka do budúcna je využiť algoritmu na lo-

kalizovanie optimálnej konfigurácie pre rôzne ióny s nastavením elektrostatických

potenciálov v aparatúre. V tom prípade sa jedná o viac ako 11 elektród. Ma-

nuálne nastavenie takého množstva elektród je veľmi náročná úloha. Algoritmus
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hľadá lokálne extrémy funkcie. Z princípu metódy vyplýva, že simplex po svojej

inicializácii hľadá nejaký extrém v okolí svojich vrcholov. Po objavení extrému sa

celý simplex pohybuje smerom k extrému a ak v jeho blízkosti nenájde vhodnejší

extrém, tak sa simplex usadí. Preto sme sa rozhodli zaviesť reset algoritmu. Nová

inicializácia bola buď v bode zastavenia algoritmu alebo v okolí bodu kedy sme

mali najväčšiu hodnotu počtu detekovaných iónov. Znovu došlo k rozhodeniu vr-

cholov simplexu a algoritmus mohol znovu hľadať okolitý extrém.

Pre popis lokalizácie extrému sme vybrali ako vhodný parameter objem simplexu.

Znovu z princípu metódy vyplýva, že simplex ako celok konverguje k extrému na

ktorom sa usadí. Každý vrchol simplexu je premiestňovaný smerom k extrému.

To znamená, že počas približovania sa k extrému dochádza k zmenšovaniu ob-

jemu simplexu. Od momentu kedy sa zmena objemu stabilizuje, respektíve objem

osciluje okolo nejakej minimálnej hodnoty, vieme povedať, že sa simplex usadil

na lokalizovanom extréme. Objemom simplexu rozumieme podľa (Stein, 1966):

VSimpl = ± 1
N ! det

⎡⎢⎣X1 ... XN+1

1 ... 1

⎤⎥⎦ , (2.5)

kde Xi predstavuje stĺpcové vektory (x1, ..., xj)
′ ako vrcholy simplexu a N pred-

stavuje dimenziu priestoru. Ako parameter pre porovnanie používame:

N

√︂
VSimpl. (2.6)

Dostaneme tým parameter s rozmerom volt. Keďže má pre nás len význam pre

popis simplexu, tak nie je podstatné čo tento parameter fyzikálne predstavuje.

Vykonali sme niekoľko desiatok aplikácií algoritmu na elektrostatické potenciály

elektród v aparatúre, ale pre názornú ukážku nám bude stačiť obr. 2.17. Na

obr. 2.17 vidíme lokalizovanie maxima počtu detekovaných iónov. Kvôli rozdielu

hodnôt v jednotlivých krokoch algoritmu a kvôli lepšej názornosti zlepšovania

detekcie iónov sme sa rozhodli vyniesť nejakú formu priemernej hodnoty. Jeden

cyklus predstavuje pohnutie všetkými vrcholmi simplexu. Avšak metóda môže

niekoľko krát za sebou pohnúť jedným vrcholom ak vyhodnotí, že je to pre ňu
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najlepší krok. Preto sa do priemernej hodnoty použili aktuálne polohy vektorov

jednotlivých vrcholov simplexu. Priemerná hodnota sa zapíše a vyhodnocuje sa

ďalší pohyb simplexu.
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Obr. 2.17: Aplikácia Downhill Simplex algoritmu na nájdenie optimálnej konfigu-
rácie elektrostatických potenciálov deflektora. V hornej časti grafu vidíme hod-
noty počtu detekovaných iónov, priemer vrcholov aktuálneho simplexu jedného
kroku a maximálnu hodnotu detekovaných iónov. V spodnej časti grafu je zobra-
zená kvalitatívna zmena objemu simplexu počas trvania algoritmu. Po usadení
simplexu na lokalizovanom maxime môžeme vidieť osciláciu hodnoty objemu.

2.7 Spracovanie výsledkov štúdie reakcie

OH− + HD

V tejto kapitole naznačíme princíp spracovania získaných dát zo štúdie reakcie

OH− + HD → OD− + H2 za použitia aparatúry s 22 pólovou iónovou pascou.

Jedná sa o binárnu reakciu, ktorú predpokladáme, že opíše rovnica 1.5. Zároveň

teda predpokladáme exponenciálny pokles reaktantu OH− v čase opísaný funkciou

1.7. Z nameraných dát chceme získať rýchlostný koeficient študovanej reakcie pre
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teplotu pri ktorej bolo vykonané skúmané meranie. Skúsime teda dáta preložiť

exponenciálnou funkciou, overíme či sa bude jednať o správny model opisu zá-

vislosti a vyhodnotíme rýchlostné koeficienty. Hlavná motivácia je pokračujúca

automatizácia prekladania dát počas merania aj s kontrolou kvality preloženia.

To nám umožní priebežne prispôsobovať množstvo nameraných dát. Preto po-

trebujeme formulovať spôsob priebežného spracovania s nejakým ukazovateľom

kvality preloženia, ktorý nezávisí na množstve preložených dát. Najprv zavedieme

niekoľko pojmov a metód zo štatistiky, ktorú sme použili pri spracovaní.

2.7.1 χ2 a Pearsonov test

Budeme vychádzať z definície χ2 podľa (Pearson, 1900) a (Anděl, 2007). Majme

n náhodne vybratých pozorovaní, ktoré sú rozdelené do k vzájomne nezávislých

tried s príslušnými pozíciami xi(i = 1, 2, ...k). Náš nultý predpoklad je, že každé

pozorovanie má svoju príslušnú hodnotu pravdepodobnosti pi, podľa ktorej spadá

pod i-tu triedu. S tým spojený predpoklad je rovnosť:

k∑︂
i=1

pi = 1. (2.7)

Vynásobením tejto rovnosti počtom pozorovaní n dostaneme:

k∑︂
i=1

npi = n. (2.8)

Zároveň však platí rovnosť:

k∑︂
i=1

xi = n →
k∑︂

i=1
npi =

k∑︂
i=1

xi (2.9)

Veličinám xi hovoríme empirické početnosti a npi hovoríme teoretické početnosti.

Veličinu χ2 zavádzame vzťahom:

χ2 =
k∑︂

i=1

(xi − npi)2

npi

(2.10)

Podľa (Pearson, 1900) ak platí nultý predpoklad a n je dostatočne veľké, tak

rovnica (2.10) sa správa ako χ2 rozdelenie s k−1 stupňami voľnosti. χ2 rozdelením
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rozumieme podľa (Dodge, 2008) funkciu tvaru:

f(x) = xn/2−1exp(−x/2)
2n/2Γ(n/2) ; x ≥ 0 , (2.11)

kde x je náhodná premenná, n je počet pozorovaní a Γ(y) je gamma funkcia.

Podľa všeobecnej definície (2.10) nám veličina χ2 predstavuje mieru zhody me-

dzi pozorovaniami a predpovedaným pozorovaním podľa nejakého teoretického

modelu, respektíve overuje nami zvolený nultý predpoklad pre danú hodnotu

významnosti. Výsledná hodnota je porovnaná s takzvanou kritickou hodnotou

získanou z χ2 rozdelenia podľa určenej hodnoty významnosti. Ak je nami vypočí-

taná hodnota menšia ako kritická hodnota z rozdelenia, tak nemôžeme zamietnuť

pravdivosť nášho nultého predpokladu (Anděl, 2007), (Dodge, 2008). V štatis-

tickom význame predstavuje nami určený spodný limit pravdepodobnosti, ktorý

keď prekročíme, tak náš nultý predpoklad neplatí. Samotná pravdepodobnosť

pozorovania, nazývaná p-value, predstavuje hodnotu pravdepodobnosti získania

pozorovania, ktoré aspoň tak dobre súhlasí s našou nultou podmienkou ako skú-

mané pozorovanie, za predpokladu, že naša nultá podmienka platí (Dodge, 2008).

Na záver zavedieme ešte jednu veličinu a to redukované χ2
µ vzťahom:

χ2
µ = χ2

µ
, (2.12)

kde µ predstavuje stupne voľnosti používaného modelu. Výhodou tejto veličiny

oproti χ2 je jej názornosť. Pri vyhodnotení χ2 je potrebné tento výsledok porovná-

vať s kritickou hodnotou v χ2 rozdelení, aby sme mohli získaný výsledok pochopiť.

Redukciou χ2 ideálne dostávame hodnotu v okolí jednotky. Ak nám hodnota χ2
µ

vychádza značne väčšia ako 1, tak to znamená, že nami zvolený teoretický mo-

del neopisuje dáta úplne alebo že bola podcenená variácia dát. Hodnota značne

menšia ako jedna naopak naznačuje, že náš model zachytáva závislosť až príliš

dobre. Tým myslíme, že môže mať veľa stupňov voľnosti (veľa voľných paramet-

rov) alebo sme variáciu dát príliš nadhodnotili.

Prejdeme na aplikáciu zavedených štatistických veličín na našu problematiku.

Prvým krokom je definovanie nášho nultého predpokladu. Keďže chceme využiť
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zavedenú štatistiku na kvalitatívny opis preloženia dát teoretickým modelom, tak

náš nultý predpoklad znie - použitý teoretický model kvalitatívne dobre aproxi-

muje závislosť nameraných dát. Ako sme už spomínali, náš teoretický model je

exponenciálna závislosť z (1.7). Z aplikácie definície χ2 (2.10) na našu problema-

tiku dostávame pre χ2 vzťah:

χ2 =
∑︂ (dáta − model)2

odchýlka2 , (2.13)

kde odchýlkou myslíme štandardnú odchýlku σ. Do menovateľa podielu sa môže

vložiť ľubovoľne zvolená váha jednotlivých dátových bodov. Výsledky štúdií nie-

ktorých reakcií majú rozdiely v dátach aj niekoľko rádov. Pre situácie, kedy nie je

σ k dispozícii, je vhodné zvoliť váhu dátových bodov napríklad rovnú 1/y2 alebo

1/
√

y, kde y predstavuje funkčné hodnoty (v našom prípade počet detekovaných

iónov v daný časový moment), aby aj veľmi malé funkčné hodnoty mali stále

vplyv na celkové preloženie dát. Inak by veľmi veľké funkčné hodnoty mali príliš

dominantné postavenie v preložení a mohlo by dôjsť k výraznej chybe prelože-

nia. Podobný problém nastáva, keď nameraných bodov a iterácií meraní je málo.

Štandardná odchýlka by bola nadhodnotená a spracovanie dát by bolo zaťažené

veľkou chybou.

Zostáva otázka rozmeru χ2, keď zavedieme váhu ľubovoľného rozmeru. Rovnica

(2.13) je definičný vzťah pre χ2. Ak by sme menovateľ zmenili, tak dostávame len

nejaké upravené vyjadrenie a podstata redukovaného χ2
µ aj p-value by sa stratila.

Jedna z možností je výraz podľa potreby umelo preškálovať potrebným rozmerom,

aby sme sa dostali k bez rozmerovej veličine. V tom prípade bude mať štatistika

znovu zmysel, ale jej výpovedná hodnota sa presunie z nami nameraných dát na

dáta preškálované.

Ako kľúčový ukazovateľ kvality fitu pre merania s rôznymi množstvami bodov a

iterácií pokladáme hodnotu p-value. V tejto práci chápeme hodnotu p-value ako

plochu pod krivkou funkcie (2.11) od výslednej hodnoty χ2 do nekonečna (Dodge,

2008). Aj keď je hodnota χ2
µ normovaná na stupne voľnosti, stále zostáva skutoč-

nosť, že jej výpovedná hodnota sa mení v závislosti na množstve dát. Hodnota
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p-value takúto závislosť nemá a podľa definície sa pohybuje v intervale hodnôt

od 0 do 1.

2.8 Spracovanie výsledkov

Ukážku nameraných dát z jedného merania môžeme vidieť v tabuľke 2.1. Po-

dobných meraní sa pri danej teplote vykoná niekoľko desiatok v rôznych dňoch.

Rovnaký postup je ideálne vykonaný na rovnomerné pokrytie teplotného inter-

valu od 300 K do 10 K, avšak kvôli rôznym vlastnostiam iónov a reaktantov, nie

je vždy možné vykonať merania pri veľmi nízkych teplotách napríklad z dôvodu

nedostatočného tlaku pár reaktantu.

Tabuľka 2.1: Počty detekovaných iónov reakcie OH− + HD → OD− + HD pri
teplote 100 K

Iteration 1 Iteration 2 Iteration 3
Time [ms] OH− OD− OH− OD− OH− OD−

23 1284,8 38,4 1307,2 34,6 1252,4 37,6
26 1289 72,2 1242,6 70,4 1215,6 68,8
30 1255 106,8 1224 103,2 1193,8 115,2
33 1228 149 1207,2 147,4 1138,4 127,2
36 1223 176,6 1192 180,2 1123,2 171,2
40 1195,6 203,4 1157,8 202,4 1102,6 202
43 1153,2 245 1136,8 240,8 1106,25 214,8
46 1116,2 268 1131,6 259,2 1062,4 265,4
50 1115,6 286,4 1073 287,4 1048,75 291
53 1063,75 325,8 1046 328 1023,6 306,8

Získané dáta pre jednotlivé ióny spriemerujeme a určíme štandardnú odchýlku.

Priemerné hodnoty použijeme na vykreslenie a vyhodnotenie preloženia. Samotnú

odchýlku vyhodnocujeme s prihliadnutím na počet bodov, ktorý spracovávame a

zároveň prihliadame aj na počet iterácií. Na overenie správnosti nášho spracovania

dát sme použili dva algoritmy minimalizácie a to už spomínanú downhill simplex

(Nelder-Mead) metódu (Nelder and Mead, 1965) a Levenberg-Marquardt metódu

(Levenberg, 1944), (Marquardt, 1963). Tieto metódy sme si zvolili z niekoľkých

dôvodov, prvý je, že Nelder-Mead metódu sme už popísali a Levenberg-Marquardt

je často používaná metóda práve na prekladanie dát. Druhý dôvod je porovnanie

typu metód, čim myslíme nelineárnosť Levenberg-Marquardt metódy a lineárnosť
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Nelder-Mead metódy. Posledným dôvodom je overenie vhodnosti nelineárnej me-

tódy Levenberg-Marquardt na našu implementáciu priebežného spracovania dát

do experimentu. Táto nelineárna metóda nám umožní prekladať namerané dáta

výstupmi numerických modelov chemickej kinetiky. To bude zásadné pre prekla-

danie zložitejších systémov reakcií. Strednú hodnotu získaných dát a ich prelože-

nia sme vykreslili do obr. 2.18. Závislosť našich dát je jednoduchá a ich množstvo

malé, preto v samotnom grafe len ťažko vidieť rozdiel medzi preloženiami. Prelo-

ženia pomocou Levenberg-Marquardt boli vykreslené ako plná čiara a preloženia

podľa Nelder-Mead ako prerušovaná čiara. V grafe možno vidieť slabé náznaky

zmeny farby jednotlivých preložení. Veľmi dobrá zhoda preložení bola očakáva-

ným výsledkom. K interpretácii štatistiky preložení, hodnota redukovaného χ2
µ,

ktoré sme definovali v 2.12, nám vyšla χ2
µ = 1, 47. V našom prípade je táto

hodnota vyhovujúca. Problém by naznačovala, keby sa blížila hodnote 2, 0 alebo

viac. Skutočnosť, že nie je bližšia hodnote 1, 0 môže byť spôsobená podhodnote-

ním chýb merania. Hodnota p-value = 0, 11 nám v našom prípade naznačuje, že

približne 11% náhodných meraní, ktoré by sme vykonali, by boli zaťažené chy-

bou rovnakou alebo väčšou ako sme z analýzy získali. Prenos významu p-value

z overovania nultého predpokladu na chybu analýzy nastal kvôli spôsobu urče-

nia p-value. Určená bola z χ2 štatistiky, ktorú sme si vybrali ako kvalitatívny

ukazovateľ správnosti opisu závislosti dát našim použitým teoretickým modelom.

A to je náš nultý predpoklad - použitý teoretický model kvalitatívne dobre ap-

roximuje závislosť nameraných dát. Inak povedané, príliš veľký rozdiel hodnoty

χ2
µ od 1, 0 naznačuje problém s opisom dát nami použitým modelom a p-value

nám naznačuje, koľko percent náhodných meraní bude zaťažených rovnakou alebo

ešte väčšou chybou. Preloženia dát vychádzajú z modelu chemickej kinetiky pre

reakciu OH− + HD

d[OH−]
dt

= −k · [OH−] · [HD] = −r · [OH−],

d[OD−]
dt

= k · [OH−] · [HD] = r · [OH−].

(2.14)
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Sústava rovníc je analogická rovnici (1.5). Výrazy typu [X] odpovedajú koncentrá-

cii počtu častíc typu X na jednotku objemu. Model reakcie pozostáva z funkcie v

tvare N0exp(−r ·t) pre pokles iónu OH− a z funkcie N0[1 − exp(−r ·(t − t0))] pre

rast produktu OD−. N0 predstavuje počet iónov pri počiatku reakcie, r predsta-

vuje koeficient rýchlosti poklesu množstva iónov OH− a t0 je čas počiatku reakcie.

Koeficient rýchlosti poklesu je definovaný vzťahom:

r = k · [X], (2.15)

kde [X] predstavuje koncentráciu častíc typu X.
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Obr. 2.18: Porovnanie spracovania jedného merania reakcie OH− + HD →
OD− + HD použitím algoritmov minimalizácie Levenberg-Marquardt a Nelder-
Mead. Hodnoty množstva iónov boli normované hodnotou množstva iónu OH−

pri počiatku merania. Dodatočne sú hodnoty počtov produktu OD− vynásobené
číslom 5 pre lepšiu názornosť. V grafe je len veľmi slabo vidieť rozdiely preložení
v závislosti na použitej metóde. Kvantitatívne môžeme povedať, že rozdiel medzi
hodnotami rýchlosti poklesu r určených obomi metódami je výrazne menší ako
rozdiel ich príslušných chýb. Konkrétne hodnoty vidíme v (2.16) a v (2.17).
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Z Levenberg-Marquardt sme dostali hodnoty:

N0 = (1511 ± 140),

r = (6, 9 ± 1, 2) s−1,
(2.16)

Z Nelder-Mead metódy sme dostali hodnoty:

N0 = (1511 ± 153),

r = (6, 9 ± 1, 3) s−1,
(2.17)

Môžeme vidieť aj z určenia parametrov a ich chýb, že rozdiel spracovania dát po-

mocou dvoch rôznych algoritmov vytvára minimálne odchýlky a výsledky sú viac

zaťažené štatistickou chybou. Spracovali sme niekoľko meraní v rozsahu teplôt od

300 K do 70 K. Jednotlivé poklesy množstva OH− sme vykreslili do obr. 2.19.

Pred začiatkom merania bola nastavená doba termalizácie častíc na 23 ms. Je tak

učinené preto, aby častice v pasci mali dostatočný čas na termalizáciu s pridá-

vaným héliom. Kvôli dobrej názornosti sme výsledky normovali na koncentráciu

iónu v čase 18 ms. Koncentráciu iónu sme určili pomocou regresie z preloženia

dát. Vertikálna os je v logaritmickej škále, aby bola jasne viditeľná exponenciálna

závislosť nameraných dát. Pozorujeme výrazný rozptyl veľkosti hodnoty rých-

losti poklesu v závislosti na teplote častíc v pasci. Hodnoty poklesov a ich chyby

pre merania spracované metódou Levenberg-Marquardt vidíme v (2.18). Hodnoty

teploty odpovedajú teplote krytu pasce s presnosťou určenia na 1 K.
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Obr. 2.19: Porovnanie rýchlosti poklesu koncentrácie iónu OH− v reakcii s neut-
rálom HD pri teplotách pasce v rozsahu 300 K do 70 K. Dáta boli normované
príslušnou hodnotou koncentrácie iónu v čase 18 ms pre lepšiu názornosť výsled-
kov. Viditeľné sú jasné exponenciálne závislosti nameraných dát a zároveň značná
závislosť rýchlosti poklesu na teplote častíc v pasci.

r = (38, 0 ± 0, 7) s−1; T = 297 K,

r = (9, 4 ± 0, 7) s−1; T = 250 K,

r = (2, 1 ± 0, 3) s−1; T = 198 K,

r = (3, 2 ± 0, 3) s−1; T = 144 K,

r = (6, 9 ± 0, 5) s−1; T = 100 K,

r = (9, 6 ± 0, 3) s−1; T = 72 K

(2.18)

Rovnako ako z obr. 2.19 aj zo zistených hodnôt rýchlosti poklesu je jasná závis-

losť rýchlosti reakcie na teplote pri ktorej prebieha. Rozdiel medzi teplotou 300 K
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a 70 K je jeden rád. V práci uvádzame len hodnoty rýchlostí poklesov r. Celá

podkapitola má za cieľ ukázať princíp spracovania, funkčnosť aparatúry a náznak

priebežného spracovania dát, ktoré plánujeme implementovať. Určenie rýchlost-

ných koeficientov je nad rámec práce. Preukázali sme, že voľba algoritmu na

minimalizáciu chyby preloženia dát nemá vplyv, názorne sme spracovali niekoľko

meraní na aparatúre s 22-pólovou pascou a určili hodnoty rýchlosti poklesu počtu

detekovaných iónov OH− pri ión-neutrálovej reakcii OH− + HD, ktoré vidíme v

rovniciach (2.18). Štúdium reakcie OH− + HD je v tomto momente vykonané a

výsledky štúdie sú pripravované k publikácii.
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Záver
Overovali sme kvalitu iónovej optiky detekčného systému medzi vývodom hmot-

nostného analyzátora a MCP detektora. Z niekoľkých simulácií trajektórií iónov v

naprogramovanom modele aparatúry vysvitlo, že nad iónovým lúčom sme nemali

dostatočnú kontrolu. Preto sme sa rozhodli, že iónovú optiku v tejto oblasti vylep-

šíme. Vytvorili sme návrh pozostávajúci zo súboru elektród. Jeho funkčnosť sme

teoreticky overili niekoľkými simuláciami v modele s rôznymi parametrami. Mo-

del predpovedal lepšiu efektivitu detekcie a lepšiu kontrolu nad iónovým lúčom.

Súbor elektród, ktorý nazývame deflektor, sme technicky navrhli a dali vyrobiť.

Tým sme naplnili hlavný cieľ tejto práce a to celkový návrh vylepšenia ióno-

vej optiky aparatúry. Následne sme deflektor nainštalovali do aparatúry. Nová

konfigurácia vykazuje rovnakú stabilitu a lepšiu kontrolu. Nevieme kvantitatívne

určiť, či došlo k výraznému zlepšeniu detekcie iónov. Na optimalizáciu nastavenia

potenciálov na elektródach sme použili Downhill Simplex algoritmus. Vykonali

sme niekoľko meraní a v rámci možností optimalizovali nastavenie. Ukážku me-

rania môžeme vidieť na obr. 2.17. Na záver sme vylepšenú aparatúru otestovali

na štúdii ión - molekulárnej reakcie OH− + HD a ukázali princíp spracovania

výsledkov. Zároveň sme overili nezávislosť spracovania dát ohľadom na použitú

metódu spracovania. Hore uvedeným sme naplnili ciele práce - návrh, inštalácia,

optimalizácia a test vylepšenia detekčného systému. Ako kvalitatívne vylepšenie

pokladáme zvýšenú kontrolu nad iónovým lúčom a lepšie definovanú dráhu iónov

v oblasti medzi hmotnostným analyzátorom a detektorom. Výsledky štúdie na

ktorej bola testovaná vylepšená aparatúra sú pripravované k publikácii v impak-

tovanom časopise.
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