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Úvod

Rekombinace kladně nabitých iontů s elektrony v plynné fázi hraje důležitou
roli v mnoha oblastech vesmíru, například v difuzních molekulárních mračnech
v mezihvězdném prostoru [1, 2], atmosférách planet [3, 4], ale nemůžeme ze se-
znamu vynechat ani laboratorní a technická plazmatická prostředí. Hlavní mo-
tivace této práce pochází ze snahy o pochopení elementárních procesů nabitých
i neutrálních částic, mezi které patří rekombinace. Zkoumané procesy odehrá-
vají v mezihvězdném prostoru a ovlivňují vývoj a tvoření komplexních nabitých
i neutrálních molekul, například vody a uhlovodíků [5, 6].

Laboratorní studium rekombinace astrofyzikálně relevantních molekulárních
iontů s elektrony v dohasínajícím plazmatu v sobě skrývá mnoho výzev, s nimiž
je spojeno i studium reakcí nabitých a neutrálních částic při vyšších tlacích, které
mohou být důležité pro výzkumné a technické plazmatické obory. Takovou reakcí
je například rekombinace iontů s elektrony za účasti třetí částice.

Hlavní obsah této práce je rozdělen do čtyř kapitol. Po tomto úvodu následuje
výčet cílů práce. Kapitola 1 pojednává obecně o rekombinaci kladně nabitých
iontů s elektrony a shrnuje základy experimentálních metod, plazmatických i
svazkových, studia rekombinace.

V kapitole 2 popisuji experimentální aparatury a diagnostické techniky, které
jsem používal při řešení této práce. Jsou zde uvedeny základy uspořádání apara-
tur, teorií diagnostických metod a vyhodnocování experimentálních dat.

Kapitoly 3 a 4, které tvoří největší část této práce, se věnují výsledkům
dvou experimentálních studií rekombinace iontů H+

3 s elektrony v dohasínajícím
plazmatu. Kapitola 3 se zabývá studiem rekombinace iontů H+

3 za účasti třetí čás-
tice, pomocí tohoto procesu rekombinace jsou vysvětleny některé dosud neobjas-
něné rozdíly mezi plazmatickými experimenty. Tento typ elementárního procesu
se odehrává pouze v dostatečně hustém prostředí, typicky v laboratorním a tech-
nickém plazmatu. Předložen je i model rekombinace iontů H+

3 v dohasínajícím
plazmatu, který zahrnuje navržený popis ternární rekombinace podle pozorovaní.

Na druhou stranu se kapitola 4 zabývá binární disociativní rekombinací iontů
H+

3 s elektrony v závislosti na obsazenosti dvou přirozených konfigurací jaderných
spinů iontu H+

3 . Tato reakce je považována jako dominantní kanál zničení iontů
H+

3 v difúzních mračnech v mezihvězdném prostoru [7]. Obě kapitoly mají obdob-
nou strukturu: krátký úvod o studiu následuje popis experimentálních výsledků,
na konci kapitol jsou krátce diskutovány dosažené výsledky studia.

Závěr shrnuje výsledky experimentálního studia rekombinace iontů H+
3 s elek-

trony v dohasínajícím plazmatu získané v rámci této práce. Přiložen je článek
(jako příloha B) o prvních výsledcích získaných v rámci této práce, které byly
publikovány v časopise Physical Review A [8]. Další výsledky získané v rámci
práce jsou připravovány k publikaci [9, 10].
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Cíle práce
Hlavním cílem této práce je experimentální studium rekombinace moleku-

lárních iontů s elektrony při teplotách pod 300 K s důrazem na astrofyzikálně
relevantní ionty.

Cíle práce lze shrnout do následujících bodů:

• Rešerše problematiky rekombinace molekulárních iontů při nízkých teplo-
tách.

• Testování chemické kinetiky tvorby zkoumaných iontů v proudové trubici.

• Měření rychlostních koeficientů rekombinace zkoumaných iontů s elektrony
při teplotách pod 300 K.

• Provedení experimentu a zpracování výsledků.
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Kapitola 1

Úvod o rekombinaci

Tato kapitola slouží jako průvodce začínající od teoretických představ o re-
kombinaci kladných iontů s elektrony až k experimentálním metodám, pomocí
kterých byl a bude tento proces studován.

1.1 Rekombinace iontů s elektrony
Rekombinace kladných iontů s elektrony v plynné fázi je reakce, která je známá

od začátku zkoumání různých typů plazmatu [11–13]. Jak tento elementární pro-
ces probíhá závisí nejen na relativní energii srážejících se částic, ale také na in-
terních kvantových stavech iontů a působení okolí, to jest na vzájemném vlivu
komplexu elektron-iont a dalších částic nebo polí.

1.1.1 Rekombinace atomárních iontů
Jednoduchým příkladem elementárního procesu je rekombinace atomárního

iontu s elektronem. V případě binární srážky a následné rekombinace kladného
atomárního iontu A+ s elektronem e−, produktem jsou neutrální atom A a foton:

A+ + e− → A + hν. (1.1)

Tento proces se nazývá radiativní rekombinace (RR). Energie vyzářeného fotonu
hν (ν je frekvence a h je Planckova konstanta) je úměrná rozdílu kinetické energie
volného elektronu a vazebné energie elektronického stavu, do kterého je elektron
zachycen. Radiativní rekombinace je inverzním procesem fotoionizace.

Rekombinační procesy atomárních iontů byly několikrát shrnuty, viz napří-
klad reference [14, 15], v této kapitole různé mechanismy rekombinace uvádíme
pro orientaci čtenáře v problematice.

Současné používání výrazů reakce a srážka může vést k zmatení, a proto bu-
deme v této práci dodržovat následující konvence. Srážkou dvou částic budou
označeny procesy kde, alespoň v dobrém přiblížení, nehrají žádnou roli okolní
částice. Příkladem jsou teoretické výpočty ve kterých další částice nevystupují
nebo experimenty v urychlovačích nabitých částic takzvaných akumulačních prs-
tencích. Pro popis srážky se používá účinný průřez σ závislý na vzájemné energii
částic.

Další pohled na ten samý proces umožňuje popis kinetickými diferenciálními
rovnicemi, který popisuje reakce mezi soubory částic [16]. Počtu částic jednoho
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druhu v jednotkovém objemu budeme v této práci říkat koncentrace částic. Pří-
kladem značení je: ionty A+ o koncentraci [A+], vzhledem konvenci v komunitě fy-
zikální chemie se koncentrace částic v plynné fázi uvádí v jednotkách cm−3. Tento
formalismus je používán pro popis experimentů v dohasínajícím plazmatu. Napří-
klad reakce (1.1) nám říká co jsou reaktanty a produkty dané reakce. Abychom
danou reakci popsali diferenciální rovnicí musíme zavést veličinu charakteristic-
kou pro ni, takzvaný rychlostní koeficient reakce. V případě binární reakce, až
na jisté výjimky, rychlostní koeficient označujeme k v jednotkách cm3s−1. Výjim-
kou je značení rychlostního koeficientu rekombinace řeckým písmenem α. Kine-
tické diferenciální rovnice reakce popisují časovou změnu reaktantů i produktů
v závislosti na rychlostním koeficientu a koncentracích reaktantů. V případě re-
akce (1.1) dostaneme následující rovnice:

− d[A+]
dt = −dne

dt = d[A]
dt = αRR[A+]ne, (1.2)

kde ne je koncentrace elektronů, αRR je rychlostní koeficient radiativní rekombi-
nace a t je čas.

Připomínáme, že popis reakcí kinetickými diferenciálními rovnicemi, například
typu (1.2), je používán za předpokladu termalizace reagujících částic. Rychlostní
koeficient reakce je termální veličinou, je to střední hodnota součinu účinného
průřezu srážky a vzájemné rychlosti srážejících se částic. Úvahy o termalizaci
iontů a elektronů v experimentech budou probírány až při popisu experimentů
vzhledem složitosti a důležitosti tohoto tématu.

Po krátké výhybce k definicím se vrátíme k rekombinačním procesům. Ra-
diativní rekombinace (1.1) je přímý proces. Další skupinu tvoří nepřímé procesy
takzvané rezonanční:

A+ + e− → A∗∗ →
A + hν

(A+)∗ + e−
(1.3)

dielektronicá rekombinace a rezonanční excitace, které sdílí společný mezistav
dvakrát elektronicky vybuzený atom A∗∗. Při zachycení dopadajícího elektronu
se současně vybudí další elektron, odtud název dielektronická rekombinace. Ener-
getickou podmínkou procesu je, aby součet kinetické energie volného elektronu
a vazební energie stavu do kterého je zachycen se má rovnat excitační energii
druhého elektronu. Takto vytvořený mezistav má autoionizační charakter, který
se buď rozpadá na vybuzený iont a elektron nebo vyzáří foton o charakteris-
tické energii atomu. Vyzářené spektrum, na rozdíl od radiativní rekombinace, je
diskrétní.

Poslední skupinu rekombinace atomárních iontů tvoří procesy za účasti třetí
částice: elektronem asistovaná rekombinace

A+ + e− + e− → A + e− (1.4)

a neutrálem asistovaná rekombinace

A+ + e− + M→ A + M. (1.5)

Odvození kinetických diferenciálních rovnic pro více částicové procesy může kom-
plikovat soupeření několik reakcí, jak je to například v případě srážkově radiativní
rekombinace (CRR) [17, 18].
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1.1.2 Rekombinace molekulárních iontů
Molekuly, na rozdíl od atomů, mají více stupňů volnosti ve formě vibrace a

rotace, a tomu odpovídající bohatší energetickou strukturu vnitřních kvantových
stavů. Díky těmto vlastnostem je bohatší i repertoár rekombinace molekulárních
iontů. Hlavním kanálem jejich neutralizace je disociativní rekombinace (DR), kte-
rou dál dělíme na přímou a nepřímou. Produktem tohoto procesu jsou neutrální
fragmenty:

AB+ + e− → A + B. (1.6)
V chronologickém pořadí jako první se objevila teorie přímé disociativní re-

kombinace [19]. Základním rysem popisu je zkřížení potenciálových ploch stavů
molekuly. Dopadající elektron je zachycen do přístupného rezonančního stavu ne-
utrální molekuly AB′′, který pro neutrální částice A a B má repulzivní charakter.
V případě dostatečně rychlé separace jader se molekula rozpadne na neutrální
fragmenty před autoionizací.

Další mechanismus rekombinace, publikovaný v roce 1968 [20], probíhá inter-
akcí dopadajícího elektronu s pohybem jader. Produktem této interakce je vib-
račně vybuzený rydbergovský stav AB′, tento krok je následován dalším přecho-
dem na stav AB′′, který má repulzivní charakter pro částice A a B, jak v případě
přímého mechanismu. Tyto dva mechanismy lze podobně schematicky znázornit:

AB+ + e− → AB′ → AB′′ → A + B, (1.7)

kde přímý mechanismus probíhá bez mezistavu AB′. Účinný průřez disociativní
rekombinace silně závisí na tvaru potenciálových křivek a vzájemné interakci
stavů molekul, proto se výpočty liší případ od případu. Pro vyčerpávající shrnutí
o disociativní rekombinaci z hlediska historie, teorie a experimentů viz reference
[21, 22].

Ternární reakce typu (1.4) a (1.5) nejsou vyloučeny ani v případě rekombinace
molekulárních iontů, ale jejich teoretický popis není dostatečně rozvinutý oproti
teoriím pro atomární ionty (viz například reference [23–26]). Značná část práce
je zaměřena na takový typ rekombinačního procesu, proto se v tomto obecném
úvodu nebudeme dál s těmito procesy zabývat.

1.2 Experimentální techniky
Experimentální techniky používané ve výzkumu disociativní rekombinace mů-

žeme dělit na dvě skupiny: plazmatické a svazkové experimenty.
První (starší) technika studuje termální rychlostní koeficienty různých ele-

mentárních procesů, a to sledováním časové změny koncentrací elektronů a iontů,
vyzářeného elektromagnetického záření v různých oblastech vlnové délky nebo
pomocí dalších reakcí s přidávanými reaktanty. Jako nevýhoda této techniky se
může jevit množina současně probíhajících reakcí, která sice komplikuje analýzu
dohasínajícího plazmatu, ale může být i výhodou pro technické aplikace.

Na druhou stranu rekombinace ve svazkových experimentech probíhá skutečně
jako jediná interakce mezi částicemi svazků při dobře definovaných vzájemných
energiích, ale i tato technika má své komplikace.
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1.2.1 Plazmatická technika
Jako plazmatická technika budou označovány aparatury a experimenty, kde

ionty a elektrony tvoří soubory částic, z čeho vyplývá povaha dostupných infor-
mací. Zkoumat lze pouze jejich makroskopické charakteristiky, jaké jsou teplota
(případně teploty), rychlostní koeficienty reakcí, mobilita v neutrálním plynu a
podobně. Takovým prostředím je například dohasínající plazma, jehož charak-
teristikou je teplota nabitých částic blízká k teplotě neutrálního plynu. Zdrojem
plazmatu může být například výboj v neutrálním plynu, při dobře zvolených pa-
rametrech výboje lze docílit, aby se ionty ve výboji zbytečně neohřívaly. Ve fázi
dohasínaní pak dochází rychlé termalizaci iontů i elektronů díky srážkám s neut-
rálním plynem. Dohasínající plazma je dobře definované prostředí díky teplotě a
složení neutrálního plynu. Pro studium disociativní rekombinace jsou relevantní
dvě konfigurace této techniky.

První z nich je technika stacionárního dohasínajícího plazmatu (SA). Sta-
cionární znamená, že aktivní výboj je periodicky zapalován v pulzním režimu
ve směsi reaktantů. Používané metody pro monitorování vývoje plazmatu jsou
například: sondové měření, hmotnostní spektrometrie, emisní a absorpční spek-
trometrie, mikrovlnná diagnostika. Nedostatkem této konfigurace je, že iont-
molekulové reakce důležité pro formování iontů probíhají v aktivním výboji, což
může komplikovat studium chemické kinetiky pomocí modelování. Také ionty a re-
aktanty neutrálního plynu jsou vystaveny vlivu energetických elektronů ve výboji,
důsledkem čeho můžou být vybuzené metastabilní částice. Na druhou stranu je
díky prostorové konfiguraci techniky implementace laserové absorpční spektrosko-
pie poměrně jednoduchá pro tuto metodu, viz popis experimentální aparatury
SA-CRDS (podkapitola 2.2).

Nedostatky zmíněné metody upravuje technika proudícího dohasínající plaz-
matu (FA), kde výboj je prostorově oddělen od dohasínajícího plazmatu. Neut-
rální plyn s daným tokem proudí přes proudovou trubici, rychlost proudění plynu
určuje přechod od prostorové souřadnice podél proudové trubice k času. Jako
nosný plyn se obvykle používá helium. Zdrojem nabitých částic je znovu výboj,
ale na rozdíl od stacionární modifikace hoří jenom v nosném plynu na počáteční
sekci proudové trubice. Nabité částice jsou unášeny neutrálním plynem. Formo-
vání dalších iontů probíhá prostorově odděleně od výboje přimícháním reaktantů
přes vstupní porty umístěné dále po proudu neutrálního plynu. Složení plazmatu
je lépe sledovatelné metodami modelování chemické kinetiky jako v stacionárním
případě, z čeho vyplývá i variabilita techniky.

Existuje několik variant techniky proudícího dohasínajícího plazmatu. Původ-
ní FA aparatura byla vyvinuta v šedesátých letech [27], která jako diagnostickou
metodu používala kvadrupólový hmotnostní spektrometr. Další modifikací bylo
rozšíření diagnostiky o axiálně se pohybující Langmuirovu sondu, čím se vznikla
první FALP aparatura [28, 29]. Modifikace této techniky používaná v této práci
je popsána v kapitole 2 o experimentálních aparaturách (podkapitola 2.1).

Rovnice odvozené pro určení rychlostních konstant jsou v podstatě stejné
pro obě metody. Základní předpoklady odvození jsou následující: v dohasínajícím
plazmatu jsou přítomny pouze jedenkrát kladně nabité ionty, plazma je kvazine-
utrální (celková koncentrace elektronů ne se rovná celkové koncentraci iontů ni),
existuje jeden dominantní iont nebo v případě více iontů jejich vzájemný poměr
se nemění během sledovaného rozpadu plazmatu. Za těchto předpokladů je možno
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odvodit následující rovnici kontinuity pro elektrony:
∂ne(t,r)
∂t

= −αeffn
2
e(t,r)−Da∇2ne(t,r), (1.8)

kde r je polohový vektor, αeff efektivní (pozorovaný) rychlostní koeficient rekom-
binace a Da je koeficient ambipolární difúze. Efektivní rychlostní koeficient se
zavádí z důvodu zjednodušení, představuje měřený parametr rekombinace při da-
ných experimentálních podmínkách. Tuto rovnici můžeme dál řešit pro danou
geometrickou konfiguraci, v našem případě to bude nekonečně dlouhý válec o polo-
měru R, jehož stěna je uzemněna. Řešením prostorové části jsou obecně Besselovy
funkce, konkrétní řešení závisí na počátečním prostorovém rozdělení koncentrace,
což dává módovou strukturu difúze. Vyšší módy se ubývají rychle v porovnání
se základním módem. Pro odvození viz například reference [30]. Výběrem základ-
ního módu dostaneme časovou diferenciální rovnici ve středu válce jako:

dne
dt = −αeffn

2
e −Da

ne
Λ2 , (1.9)

kde Λ je charakteristická difuzní délka. Pokud počáteční prostorové rozdělení
koncentrace neodpovídá Besselově funkci nultého řádu, v řešení prostorové části
rovnice (1.8) jsou přítomny vyšší módy difúze v závislosti na prostorovém roz-
dělení. Tyto vyšší módy z definice zanikají rychleji než základní, proto pro naše
účely je postačující znát charakteristickou délku základního módu:

Λ = R

J0
, (1.10)

kde J0 je první kořen Besselovy funkce nultého řádu.

1.2.2 Svazkové experimenty
Dále uvedené informace o svazkových experimentech mají pouze kvalitativní

charakter, cílem je mít alespoň přehled o jejich základních schopnostech. Před-
stava je jednoduchá, dva monoenergetické svazky nabitých částic jsou směrovány
tak, aby jejich vzájemná rychlost byla co nejlépe definována. Po zkřížení oba
svazky získají stejný směr toku, tím lze docílit malé vzájemné rychlosti i když
jsou svazky urychleny na řádově vyšší energie.

První pokusy s touto technikou umožnily jen jeden průchod svazků [31].
Rychlý vývoj v oblasti svazkových experimentů vedl vybudování mohutných za-
řízení takzvaných iontových akumulačních prstenců (ISR). Jsou to urychlovače
částic, které je možno použít pro studium rekombinace iontů s elektrony. Obrov-
skou výhodou prstenců je dlouhá doba skladování iontů, díky mnoha průchodům
iontovými optikami ionty mají dobře definovanou energii ve fokusovaném svazku
a dostatečný čas pro deexcitaci vyzářením. Nepřítomnost neutrálního plynu eli-
minuje komplikace přítomné v plazmatických experimentech. Také nemají konku-
renci při detekci produktů rekombinace. Důvodem proč taková zařízení ještě ne-
překonala finančně méně náročnou plazmatickou techniku je, že navzdory uvede-
ným výhodám nejsou vyřešeny další důležité otázky například rozdělení vnitřních
stavů iontů před rekombinací, dosažení energií odpovídajících teplotám v plazma-
tických experimentech, vlivu vnějších elektrických polí při rekombinaci a mnoha
dalších [32, 33].
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Kapitola 2

Diagnostika a experimentální
aparatury

Experimentální práci v rámci studia jsem prováděl na dvou hlavních apara-
turách. Tato kapitola popisuje jejich charakteristiky a další úpravy a vylepšení.
Taky jsou zde uvedeny kalibrační metody a komplementární měření.

2.1 Technika FALP
Aparatura typu FALP používaná při provedení experimentů v této práci je

poslední modifikací série podobných aparatur, jejichž evoluce hlídala potřeby stu-
dia rekombinace. Pracovní název aparatury je Cryo-FALP II, tato podkapitola
popisuje pouze aktuální aparaturu a její součásti.

2.1.1 Langmuirova sonda
Langmuirova sonda je kovový kolektor nabitých částic v plazmatickém pro-

středí. Je to jedna z nejjednodušších metod diagnostiky plazmatu, používá se
od začátku dvacátého století v širokém oboru podmínek, od charakterizace stej-
nosměrných výbojů až ke studiu okrajovým vrstvám fúzních zařízení. První teorii
popisující chování sondy zavedl Irving Langmuir [34], podle které z jediné voltam-
pérové charakteristiky můžeme určit plazmové parametry, jaké jsou koncentrace
ne a teplota elektronů Te, nebo obecně jejich rozdělovací funkci energie.

Konstrukce sond se hlavně liší geometrií, v našem případě se zabýváme pouze
válcovou sondou. Příklad voltampérové charakteristiky Ip (Up) válcové sondy je
vynesen na obrázku 2.1, včetně vyznačených základních znaků charakteristiky: Ip
je proud sondou při potenciálu sondy Up vůči referenční elektrodě, Ufl je plovoucí
potenciál a Upl je potenciál plazmatu. Při analýze voltampérových charakteristik
platí jednak stejné předpoklady zavedené při odvození rovnic rozpadu plazmatu
v sekci 1.2.1 a další:

• Proudy elektronů a iontů bereme jako nezávislé veličiny. Výslednou charak-
teristiku dostaneme jako jejich součet, kde kladně a záporně nabité částice
mají opačné znaménko.

• Sonda nenarušuje plazma vně určité stínící vrstvy, jejíž tloušťka závisí
na Debyově délce λD, charakteristickém rozměru sondy dp a potenciálu
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sondy vůči plazmatu U = Up − Upl.

• Srážky nabitých částic uvnitř stínící vrstvy jsou zanedbatelné.

Dva vyznačené potenciály charakteristiky definujeme následovně:

• Up = Ufl

Proudy iontů a elektronů se rovnají, tedy celkový proud sondou je nulový.
Izolovaný kolektor umístěný do plazmatu se nabije na tuto hodnotu díky te-
pelným tokům částic.

• Up = Upl

Elektrony a ionty nejsou sondou přitahovány ani odpuzovány. V nízkoteplot-
ním plazmatu, kde teploty elektronů a iontů se rovnají nebo se zanedbatelně
málo liší, platí nerovnost: Upl > Ufl.

� � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � 	� � � �
� � � �
� � � 

� � � 	
� � � �
� � � �
� � � �

� � �� � �

� � � �

� �
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�

�

	� �	������� �������
� �

� � � � � �
Obrázek 2.1: Příklad voltampérové charakteristiky Langmuirovy sondy. Na ob-
rázku jsou vyneseny: celkový proud sondou v absolutní hodnotě |Ip| (prázdné
čtverečky) a kladná část jeho druhá derivace I ′′p (prázdné kroužky) v závislosti
na potenciálu sondy Up vůči referenční elektrodě. Vertikální čárkované čáry ozna-
čují plovoucí potenciál Ufl a potenciál plazmatu Upl. Voltampérová charakteristika
byla naměřena v dohasínajícím plazmatu, kde dominantními ionty jsou ionty Ar+,
při experimentálních podmínkách: teplota stěny proudové trubice 250 K, tlak hé-
liového nosného plynu 500 Pa s příměsí [Ar] = 1× 1013 cm−3.

Typickou voltampérovou charakteristiku Langmuirovy sondy v nízkoteplot-
ním plazmatu (viz obrázek 2.1) lze rozdělit podle charakteristických potenciálů
na tři oblasti:
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1. Up < Ufl

Proud kladně nabitých iontů v absolutní hodnotě je větší než proud elek-
tronů. Sonda přitahuje kladně nabité ionty a odpuzuje elektrony.

2. Ufl < Up < Upl

Sonda pořád přitahuje kladně nabité ionty a odpuzuje elektrony, ale při pře-
chodu plovoucím potenciálem si celkový proud změní znaménko, převládají
elektrony jejichž proud roste exponenciálně v závislosti na potenciálu sondy.

3. Up > Upl

Situace se obrátí, sonda přitahuje elektrony a odpuzuje ionty. Příspěvek
proudu iontů do celkového proudu je zanedbatelný.

Při podmínkách charakteristických pro Cryo-FALP II experimenty se v dohasína-
jícím plazmatu teplota elektronů přibližně rovná teplotě iontů, a proto dominant-
ním příspěvkem celkového proudu je proud elektronů.

Koncentraci elektronů vyhodnocujeme podle Langmuirovy teorie [34] v ob-
lasti, kde eU/kBTe > 2 (U > 0) a ve velice dobrém přiblížením kvadrát proudu
elektronů je přímo úměrný potenciálu sondy vůči plazmatu:

I2
e =

2A2
pe

2n2
e

π2me
(kBTe + eU) . (2.1)

Koncentraci elektronů podle rovnice (2.1) vyjádříme jako:

ne =
√√√√ π2me

2A2
pe

3S, (2.2)

kde S je směrnice proložené přímky závislostí kvadrátu proudu na potenciálu
sondy vůči plazmatu. Podrobně jsem se vyhodnocením charakteristik Langmui-
rovy sondy zabýval v rámci mé bakalářské práce [35].

2.1.2 Cryo-FALP II
Aparatura Cryo-FALP II je kryogenní verze techniky FALP, jejíž unikátnost

spočívá v posunu hranice dosažitelných teplot v experimentech s dohasínajícím
plazmatem. Aparatura je schematicky znázorněna na obrázku 2.2.

Popis aparatury je podle toku neutrálního plynu. Héliový nosný plyn teče
skrze skleněnou výbojku, na které je nasazen mikrovlnný rezonátor. Zdrojem io-
nizace je kontinuální mikrovlnný výboj, složením tohoto plazmatu jsou ionty He+,
metastabilní excitované héliové neutrály Hem a elektrony e−. Zdrojem mikrovln-
ného záření je generátor Sairem GMS200W (2,43 – 2,47 GHz, maximální výkon
200 W). Plazma je neseno dál do kovové proudové trubice s proudem neutrálního
plynu. Tato sekce aparatury, na obrázku 2.2 označena písmenem A, se udržuje
na pokojové teplotě.

Sekce B proudové trubice je chlazena na teplotu přibližně 100 K, jako část
předchlazování sekce C, která je připojena na chladicí hlavu uzavřeného héliového
okruhu (Sumitomo CH 110). Teplota proudové trubice je regulována ohřívacími
elementy umístěnými na měděné platformě mezi chladicí hlavou a proudovou
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Chladicı́	hlava

He Mikrovlnný
rezonátor P1 P3P2

Systém	posuvu	sondy

C�erpánı́

Rootsova
vývěva

Langmuirova	sonda

Ohřıv́acı́

A
300	K B

100	K
C

40	K	–	300	K

Chladicı́/
systém

Obrázek 2.2: Schéma aparatury Cryo-FALP II, adaptováno z disertace [36]. Zvý-
razněn je unikátní chladicí systém aparatury, který umožňuje dosažení stabilních
teplot proudové trubice v rozsahu 40 K až 300 K. V oblasti mikrovlnného rezoná-
toru je zapálen výboj v nosném plynu (He). Pro další reaktanty jsou vybudovány
tři vstupní porty (P1 až P3). Posuvná Langmuirova sonda monitoruje koncentraci
elektronů.

trubicí. Teplota v sekci B je monitorována termočlánky typu T. V sekci C podél
proudové trubice jsou na platformě a chladicí hlavě různě umístěny tranzistory
a silikonové diody používané jako teploměry (DT-471-CU, přesnost ±1 K). Čtení
a ukládání dat teploměrů je centralizováno do měřicího počítače. Detailní popis
chladicího systému lze nalézt v disertaci Tomáše Kotríka [36].

Nosný plyn je v tepelném kontaktu se stěnou proudové trubice, úspěšnost
chladicího systému omezuje hlavně přenos tepla z objemu plynu na stěnu prou-
dové trubice. Výpočty vývoje teploty tekoucího neutrálního plynu ukazují ter-
malizaci na teplotu stěny Twall proudové trubice [37]. Plazma v proudové trubici
se rychle termalizuje na teplotu stěny díky vysoké koncentraci neutrálního plynu
(∼ 10−17 cm−3).

Vnitřní průměr proudové trubice je 5 cm, tlak plynu je regulován vakuovým
ventilem na výstupu trubice směrem k Rootsově vývěvě. Další neutrální reak-
tanty se přimíchávají přes vstupní porty (P1–P3 na obrázku 2.2), které vyvolá-
vají řetězce iont-molekulových reakcí (reakční sítě a modely chemické kinetiky
jsou popisovány v kapitole 4).

Vývoj koncentrace elektronů podél proudové trubice je monitorován posuvnou
Langmuirovou sondou, válcová elektroda z wolframu o průměru 18 µm a délce
7 mm, která se pohybuje na ose proudové trubice. Celkový posuv od vstupního
portu P2 je 35 cm. Referenční elektrodou je kovové stěna proudové trubice. Posun
sondy je realizován pomocí závitové tyče, jejíž otáčení je zajištěno krokovým
motorem. Voltampérové charakteristiky jsou měřeny pikoampérmetrem Keithley
6487 (se zabudovaným zdrojem napětí pro sondu) v maximálním rozsahu napětí
−10 V až 10 V.

Proces čištění povrchu sondy je aplikován během měření před každým bodem
charakteristiky ve formě zvýšeného iontového nebo elektronového proudu, přiklá-
dané napětí pro čištění je v rozsahu −125 V až 125 V, typická doba čištění je
100 ms.

13



Řízení experimentu a sběr dat je centralizováno do měřicího počítače, po-
mocí kterého se ovládají elektronická zařízení.

Pozice sondy podél proudové trubice a časový vývoj dohasínajícího plazmatu
jsou vázány rychlostí propagace plazmatu. Kalibrace této rychlosti v závislosti
na experimentálních podmínkách (tok nosného plynu Fg, tlak plynu p a teplota
T ) probíhá modulací výkonu mikrovlnného záření. Důsledkem je časová modu-
lace koncentrace elektronů, jejíž změnu sleduje Langmuirova sonda. Výsledkem je
lineární kalibrační křivka:

V = V0 + SV

(
FgT

p
− F0T0

p0

)
, (2.3)

kde V0, SV a F0T0/p0 jsou kalibrační parametry.
Další kalibrační měření se týká určení absolutní koncentrace elektronů. Vy-

hodnocení koncentrace probíhá podle metody kvadrátu proudu (viz vzorce (2.1)
a (2.2)). Aby se vyloučila nejistota v určení velikosti plochy sondy Ap, zavedeme
kalibrační faktor při vyhodnocení koncentrace elektronů získaný porovnáním hod-
not rychlostního koeficientu rekombinace dobře známého iontu a vlastních expe-
rimentálních hodnot. Používaný proces je rekombinace molekulárního iontu O+

2
s elektronem [38]:

αO+
2

= 2,0× 10−7(300 K/T )0,65 cm3s−1. (2.4)

Kalibrace byla provedena v širokém rozsahu experimentálních podmínek: tep-
lotní rozsah 100 K až 230 K, nezávisle na tlaku helia v rozsahu používaném při pro-
vádění experimentů na aparatuře Cryo-FALP II 2,5× 1017 cm−3 až 6× 1017 cm−3

a koncentrace kyslíku [O2] v rozsahu 1012 cm−3 až 1014 cm−3. Pro podrobný po-
pis a diskusi viz disertace Petra Ruboviče [39]. Odhad neurčitosti kalibrovaných
hodnot koncentrace je 20 %, který se vzniká z důvodu přesnosti používaného
rychlostního koeficientu.

2.1.3 Vakuový a napouštěcí systém
Vakuový a napouštěcí systém aparatury Cryo-FALP II je založen na techno-

logii UHV, aby koncentrace nečistot (například H2O, O2, N2 nebo CxHy) v ne-
utrálním plynu byla co nejnižší. Vyjmenované nečistoty reagují rychle s ionty
(∼ 10−9 cm3s−1), čímž ovlivňují chemii a složení dohasínajícího plazmatu. Pro ak-
tuální schéma vakuového systému viz disertace [39].

Účelem napouštěcího systému jsou příprava a čištění, případně míchání růz-
ných reaktantů. Héliový nosný plyn je očištěn při průchodu dvěma zeolitovými
kryosorpčními vývěvami (zachlazenými kapalným dusíkem) a při průchodu tak-
zvanou vymrazovačkou (část vakuového potrubí zachlazená na teplotu kapalného
dusíku) těsně před vstupem do proudové trubice. Proces čištění dalších reak-
tantů je podobný, jejich čištění probíhá při průchodu vymrazovačkou zachlazenou
ethanolem (∼ 170 K) nebo kapalným dusíkem v závislosti na nasycené tenzi par
používaného plynu.

Tok plynů je měřen hmotnostními průtokoměry v rozsahu 17 Pa m3s−1 pro He,
1,7× 10−2 Pa m3s−1 pro další reaktanty a regulován jehlovými ventily. Pokud po-
třebná koncentrace daného reaktantu je nižší, než dosažitelná kombinací toků
všech plynů, připouští se směs reaktantu s nosným plynem. Pro míchaní plynů
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jsou dostupné dva oddělitelné rezervoáry vybavené společným kapacitním mano-
metrem pro absolutní měření tlaku v rozsahu 102 Pa – 105 Pa.

Součástí příprav experimentů je rutinní čištění napouštěcího systému, aby se
odstranily zbytkové nečistoty. Celý vakuový systém byl řádně vypékán po posta-
vení aparatury. Čištění probíhá ve dvou opakovatelných fázích. Prvním krokem je
vyhřívání vakuových trubek a komor při stálém čerpání turbomolekulární vývě-
vou. Ve druhé fázi napouštěcí linky plynů jsou opakovaně napuštěny příslušným
plynem na dvojnásobek atmosférického tlaku a vyčerpány na mezní tlak systému.
Dosažitelný mezní tlak po čisticí proceduře je v řádu 9× 10−6 Pa, důsledkem je
obsah nečistot během experimentu v řádu 10−2 ppm nosného plynu.

Vnější vakuová komora slouží pro teplotní a vakuovou izolaci proudové trubice
a chladicí hlavy héliového okruhu. Komora je čerpána turbomolekulární vývěvou
na mezní tlak v řádu 10−4 Pa, teplotní vodivost zbytkové atmosféry je zanedba-
telná.

Proudová trubice je v přípravné fázi experimentů oddělena od napouštěcího
systému vakuovými ventily a čerpána vlastními vývěvami. Během čisticí pro-
cedury je vyhřívána na teplotu maximálně 325 K (dána maximální dovolenou
teplotou chladicí hlavy) a čerpána turbomolekulární vývěvou. Po vyhřívání prou-
dové trubice a při čerpání iontovou vývěvou dosažitelný mezní tlak je v řádu
10−6 Pa. Během experimentu tok nosného plynu čerpá výkonná Rootsova vývěva
a tlak v proudové trubici je měřen kapacitním manometrem.

2.1.4 Analýza rozpadových křivek
Vyhodnocování koncentrace elektronů metodou kvadrátu proudu (viz vzorec

(2.2)) je automatizováno rutinami v prostředí LabVIEW. Výstupem jsou zkalibro-
vané hodnoty koncentrace elektronů v závislosti na axiální pozici z Langmuirovy
sondy. Pro další vyhodnocování pozice sondy je přepočtena na čas t od zvoleného
počátku podle kalibrační křivky (2.3). Časový vývoj koncentrace sledovaných na-
bitých částic má v dohasínajícím plazmatu převážně ubývající charakter, proto
se tomuto průběhu koncentrace říká rozpadová křivka. Analýzou naměřených
rozpadových křivek pak získáme hodnoty efektivního rychlostního koeficientu re-
kombinace.

Pro odvození základního modelu rekombinace aplikovaného na studium re-
kombinace v dohasínajícím plazmatu se vrátíme k diferenciální rovnici (1.9) odvo-
zenou za předpokladu jednoho druhu iontů A+. Přidáme jednu iont-molekulovou
reakci obecně s nečistotami N (jejichž koncentrace v experimentu lze omezit),
která představuje další ztrátový člen dohasínání plazmatu:

A+ + N kR−→ B+ + C (2.5)

s rychlostí kR ∼ 10−9 cm3s−1. Produktem jsou neutrály C a ionty B+ které rekom-
binují rychle (α ∼ 10−6 cm3s−1) s elektrony. Pokud dominantními ionty plazmatu
zůstanou být ionty A+ (tedy [A+]� [C+]), platí rozšířená diferenciální rovnice:

dne
dt = d[A+]

dt = −αeff[A+]ne − kR[A+][N ]−Da
[A+]
Λ2 . (2.6)

Dál zavedeme tři zjednodušující označení:
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1. charakteristickou časovou konstantu ambipolární difúze τD = Λ2/Da,

2. charakteristickou časovou konstantu reakčních ztrát τR = 1/(kR[N]),

3. součet konstant exponenciálních ztrátových členů 1/τL = 1/τR + 1/τD.

Výsledná rovnice popisující rozpad dohasínajícího plazmatu v experimentu má
podobný tvar jako základní rovnice (1.9):

dne
dt = −αeffn

2
e −

ne
τL
. (2.7)

Pro tuto rovnici můžeme nalézt analytické řešení ve tvaru:

ne(t) = n0

αeffτLn0
[
exp

(
t−t0
τL
− 1

)]
+ exp

(
t−t0
τL

) , (2.8)

kde n0 je koncentrace elektronů v čase t = t0. Přímočarým postupem vyhod-
nocování koeficientů αeff a τL je proložení experimentálních rozpadových křivek
analytickým řešením. Pokud ale doba formování zkoumaného iontu není zane-
dbatelná v porovnání s celkovou dobou rekombinační části rozpadových křivek
(v experimentu dominantní ionty jsou produktem řetězců iont-molekulových re-
akcí), musíme tuto oblast identifikovat.

Druhou možností vyhodnocování je takzvaná integrální analýza [40]. Paramet-
rem této analýzy je frakce koncentrace zkoumaných iontů vůči celkové koncentraci
iontů (tedy koncentraci elektronů):

ξ(t) = [A+](t)
ne(t)

, (2.9)

která je časově závislá veličina, ξ(t) < 1 během formování a ξ(t) = 1 když zkou-
maný iont je dominantní. Za předpokladu že vliv dalších druhů iontů v zkoumané
oblasti dohasínání je zanedbatelný nebo lze zahrnout, jako další ztrátový člen
v časové konstantě τL, napíšeme další variantu diferenciální rovnice:

dne
dt = −αeffξ(t)n2

e −
ne
τL
. (2.10)

Po integraci této rovnice dostaneme:

ln
[
ne(tb)
ne(ta)

]
+ tb − ta

τL
= −αeff

∫ tb

ta
ξ(t)ne(t)dt, (2.11)

kde ta a tb jsou integrační meze.
Pokud studovaný iont je dominantní v dohasínajícím plazmatu (ξ(t) = 1)

levá strana rovnice (2.11) je přímo úměrná integrálu, koeficient úměrnosti je αeff.
Úkolem analýzy je najít koeficienty αeff a τL, a to minimalizací χ2 lineární regrese.
Odchylky od přímé úměrnosti interpretujeme jako formování zkoumaného iontu
(ξ(t) < 1).
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2.2 Technika SA a CRDS
Druhá podkapitola se zabývá s popisem techniky stacionárního dohasínají-

cího plazmatu (SA) v kombinaci se spektroskopickou diagnostikou CRDS. Také
zde uvedeme základy absorpční spektroskopie, jako úvod pro diagnostiku CRDS.
Předchůdcem současné aparatury byla konfigurace AISA [41], která využívala
metody sondové diagnostiky a hmotnostní spektrometrie. Současná aparatura,
SA-CRDS, z konstrukčního hlediska je kompaktní a sondová metoda byla nahra-
zena laserovou absorpční diagnostikou.

2.2.1 Úvod do absorpční spektroskopie
Při použití laserové absorpční spektroskopie studujeme interakci elektromag-

netického záření (fotonu) s kvantovým systémem (například atom, molekula).
Tento jev je spojen s pohlcením záření a přechodem mezi dvěma diskrétními
stavy systému.

Pro změnu intenzity I monochromatického záření o frekvenci ν (v důsledku
jeho absorpce) v homogenním prostředí platí Lambert-Beerův zákon:

dI(x, ν)
dx = −µa(ν)I(x, ν), (2.12)

kde µa(ν) je absorpční koeficient prostředí a x je souřadnice ve směru šíření záření
v tomto prostředí. Díky homogenitě řešení najdeme v jednoduchém tvaru:

I(x, ν) = I0 exp (−µa(ν)x) , (2.13)

kde I0 je počáteční intenzita záření.
Absorpční koeficient absorbujícího prostředí o koncentraci N(x) je definován

jako:
µa(x, ν) = N(x)σa(ν), (2.14)

kde σa(ν) je účinný průřez foto-absorpce. Absorpce monochromatického záření
o frekvenci ν je spojena s přechodem mezi dvěma diskrétními hladinami kvanto-
vého systému o energii hν, ale v důsledku například konečné doby života stavů
systému a dalších jevů účinný průřez absorbujícího prostředí závisí na frekvenci
záření. Důsledkem je spektrální čára:

σa(ν) = S g(ν), (2.15)

kde g(ν) je tvarová funkce spektrální čáry a S je integrální absorpční koeficient
(též intenzita spektrální čáry). Rozšíření spektrálních čar je tématem dalšího
odstavce. Tvarovou funkci spektrální čáry normalizujeme podle podmínky:∫ ∞

0
g(ν)dν = 1. (2.16)

Dál ještě zadefinujeme poslední veličinu takzvanou absorbanci Aa(ν), a to
v souladu s řešením (2.13) Lambert-Beerova zákona:

Aa(ν) = − ln
(
I(ν)
I0(ν)

)
. (2.17)
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Absorbance je podílem počáteční I0(ν) a prošlé I(ν) intenzity. V praxi se také
používá alternativní definice veličiny Aa(ν) pomocí dekadického logaritmu. Smysl
této veličiny ujasní dosazením řešení (2.13) Lambert-Beerova zákona:

Aa(ν) = µa(ν)L, (2.18)

kde L je absorpční délka v absorbujícím prostředí.

2.2.2 Rozšíření spektrálních čar
V tomto odstavci rozebereme rozšíření spektrálních čar v důsledku tří jevů,

podrobnější diskusi lze nalézt například v referenci [42].
První z nich je rozšíření způsobené konečnou dobou života kvantových stavů

(převrácená hodnota rychlosti změny jejich populace). Výsledný tvar spektrální
čáry je Lorentzova funkce:

g(ν) =
∆ν
2π

(ν − νnm)2 +
(

∆ν
2

)2 , (2.19)

kde νnm = (En − Em)/h je frekvence přechodu (En a Em jsou energie horního n
respektive dolního m stavu, a h je Planckova konstanta) a

∆ν = 1
2π

( 1
τn

+ 1
τm

)
, (2.20)

kde τn a τm jsou doby života horního respektive dolního stavu.
Srážky absorbujících částic též ovlivňují rozšíření spektrální čáry. Neelastické

srážky způsobují excitaci a deexcitaci stavů, čímž prakticky změní jejich doby
života. Elastické srážky způsobují náhodné změny fáze vlnových funkcí stavů.
Výsledný tvar absorpční čáry je znovu Lorentzova funkce s plnou šířkou v polovině
maxima FWHM:

∆ν = fcol
2π , (2.21)

kde fcol je srážková frekvence částic.
Pohyb absorbujících částic v soustavě zdroje (detektoru) záření je důvodem

dalšího typu rozšíření. V této soustavě se pohybující částice vnímá frekvenci posu-
nutou díky Dopplerově jevu. Za předpokladu Maxwellovského rozdělení rychlosti
částic výsledný tvar je Gaussova funkce:

g(ν) = 1√
2πσD

exp
(
−(ν − νnm)2

2σ2
D

)
, (2.22)

jejíž šířka je:

σD = νnm

√
kBTkin
Mc2 , (2.23)

kde Tkin je kinetická teplota absorbujících částic,M jejich hmotnost a c je rychlost
světla. Pro plnou šířku (FWHM) Gaussovy funkce platí: ∆ν = 2

√
2 ln 2σD.

V případě že pozorujeme současný vliv více jevů s různými typy funkcí, cel-
kový profil absorpční čáry je konvolucí jednotlivých tvarových funkcí. Konvoluce
Gaussovy a Lorentzovy funkce je nazývána jako Voigtův profil.
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2.2.3 Výpočet koncentrace částic
Absorpce záření závisí na koncentraci absorbujících částic v daném kvantovém

stavu, které jsou ve vzájemně vázaném stavu. Proto pracujeme s veličinami, jako
relativní populace stavů:

Pm = Nm

N
, (2.24)

kde Nm je koncentrace částic ve stavu m a N je celková koncentrace. Za předpo-
kladu Maxwell-Boltzmannova rozdělení vnitřních stavů v termodynamické rov-
nováze (TDE):

Pm = gm
Q(T ) exp

(
− Em
kBT

)
, (2.25)

kde gm je degenerace (váhový faktor) a Em je energie hladiny m. Q(T ) je partiční
funkce v závislosti na teplotě T :

Q(T ) =
∑
m

gm exp
(
− Em
kBT

)
. (2.26)

Pro praktické účely, když počet dostupných energetických hladin je limitován, je
výhodnější používat aproximaci partiční funkce vzorcem:

logQ(T ) =
n∑
i=0

ai (log T )i , (2.27)

kde ai jsou numericky spočítané koeficienty pro konečný počet n, platné v určitém
rozsahu teplot.

Experimentálně měřená absorbance je podle vzorců (2.18) a (2.14) úměrná
koncentraci absorbujících částic (přesněji populaci stavu). Pro výpočet populace
daného stavu je třeba znát integrální absorpční koeficient, nebo další související
parametr (například Einsteinův koeficient spontánní emise Anm). Podrobné odvo-
zení lze nalézt v referencích [43, 44], zde uvádíme vzorec pro absorpční koeficient:

µa(ν) =
(

1− gmNn

gnNm

)
gn
gm
NmAnm

c

8πν2
nm

g(ν) (2.28)

Pokud populace horní hladiny je zanedbatelná (gmNn/gnNm � 1):

µa(ν) = gn
gm
NmAnm

c

8πν2
nm

g(ν) (2.29)

zjednodušený vzorec umožňuje přímý výpočet koncentrace daného stavu.
Pro výpočet celkové koncentrace absorbujících částic do vztahu (2.28) dosa-

díme Maxwell-Boltzmannova rozdělení (2.25) stavů a vyjádříme integrální ab-
sorpční koeficient jako funkci teploty:

S(T ) = cgn
8πν2

nmQ(T ) exp
(
− Em
kBT

) [
1− exp

(
−En − Em

kBT

)]
Anm. (2.30)

Konečně celkovou koncentraci částic určíme na základě měření absorbance na ma-
ximu absorpční čáry Aa(νnm) s Dopplerovým rozšířením (2.22) při teplotě T :

N = Aa(νnm)
√

2πσD(T )
S(T )L . (2.31)

19



2.2.4 Spektrometrie cw-CRDS
Diagnostickou část aparatury SA-CRDS tvoří takzvaný cw-CRD spektrometr.

Tato podkapitola popisuje obecně techniku CRDS a její implementaci v kontinu-
álním režimu (cw).

Základem metody jsou vysoce odrazivá dielektrická zrcátka (typická odra-
zivost R > 0,999), která tvoří rezonanční dutinu pro elektromagnetické záření.
V této konfiguraci záření zachycené v rezonátoru se odráží od zrcátek, ale část
intenzity uniká ven a je měřena rychlým fotodetektorem umístěným za jedním
zrcátkem. Doba poklesu intenzity takové události (ring-down, RD) v prázdném
rezonátoru je úměrná odrazivosti zrcátek [45] a pohybuje se v řádu desítek µs.

Doba poklesu intenzity je též úměrná absorpci záření v rezonátoru. Tato jedno-
duchá metoda v sobě nese dvě nevýhody. Jednak vstupní zrcátko odráží značnou
část vstupní intenzity a taky zachycené záření interferuje s transmisí rezonátoru.
Chronologicky prvním řešením je konfigurace pulzní CRDS [46]. Zdrojem záření je
výkonný pulzní laser a doba laserového pulzu je kratší než čas potřebný pro cestu
paprsku tam a zpět mezi zrcátky v rezonátoru tr = 2d/c (d je vzdálenost zrcátek).

Po každé cestě tam a zpět mezi zrcátky intenzita záření poklesne na faktor R2

díky odrazivosti, v případě absorbujícího prostředí uvnitř rezonátoru se přičtou
další ztráty. Počet takových cest označíme n a pro intenzitu záření dostaneme:

I(ν, n) = I(ν, 0)R(ν)2n exp (−2nAa(ν)), (2.32)

kde I(ν, 0) je vstupní intenzita a Aa(ν) je absorbance definována podle (2.18).
Dosadíme čas od vstupu záření t za počet cest v rezonátoru t = trn = 2dn/c a
upravíme rovnici (2.32):

I(ν, t) = I(ν, t = 0) exp
(
− t

τ(ν)

)
, (2.33)

kde
1

τ(ν) = c

d
[Aa(ν)− lnR(ν)] . (2.34)

Za časovou konstantu ztrát v prázdném rezonátoru považujeme veličinu:

1
τ0(ν) = − c

d
lnR(ν), (2.35)

která tvoří pozadí absorpčních dat. Absolutní absorpce záření za jednu absorpční
délku L je rozdílem naměřené časové konstanty τ(ν) a pozadí v prázdném rezo-
nátoru τ0(ν). Díky této metodě není potřeba kalibrace detektoru a zdroje záření
v závislosti na frekvenci, absorbance je získána absolutně, nezávisle na zdroji
záření.

Typická šířka pásma výkonných pulzních laserů je větší nebo alespoň srov-
natelná s pološířkou absorpčních čar, kvůli tomu pulzní lasery jsou nevýhodné
pro absorpční spektroskopii s vysokým rozlišením. Skupina Romanini a kol. [47]
postavila alternativní konfiguraci pracující v takzvaném kontinuálním režimu (cw-
CRDS). Zdrojem záření je kontinuální laser, jehož výkon je řádově nižší než pulz-
ního, ale jeho šířka pásma je řádově užší. Naplnění záření dostatečné intenzity
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je realizováno díky rezonanční transmisi planárního Fabry-Perotova rezonátoru
v ustáleném stavu:

I(λ) = I0(λ) (1−R)2

(1−R)2 + 4R sin2
(

2πd
λ

) , (2.36)

kde λ je vlnová délka záření. Vzorec platí pro kolmý dopad záření (směr šíření
leží v optické ose soustavy) na vstupní zrcátko (nebo alternativně pro nekonečně
velká planární zrcátka). Pro vlnové délky λ = 2d/n, kde n je celé číslo označující
mód stojatých vln, se transmise rezonátoru rovná jedné. Frekvenční vzdálenost
rezonancí je:

δν = c

2d (2.37)

a nazývá se volný spektrální rozsah (FSR) rezonátoru. Dál se definuje plná šířka
v polovině maxima (FWHM) transmisní funkce rezonátoru jako:

∆ν = c

2πd
1−R√
R

. (2.38)

Kvalitu rezonátoru definujeme jako poměr volného spektrálního rozsahu a plné
šířky v polovině maxima transmisní funkce:

F = δν

∆ν = π
√
R

1−R, (2.39)

nezávisle na vzdálenosti zrcátek.
V případě konstantní frekvence záření (kontinuální laser) rezonanci naladíme

periodickou změnou vzdálenosti zrcátek.
Planární konfigurace Fabry-Perotova rezonátoru není stabilní proti divergenci

svazku záření, proto v praxi se používají sférická zrcátka, která splňují podmínku
stability:

0 ≤
(

1− d

r1

)(
1− d

r2

)
≤ 1, (2.40)

kde r1 a r2 jsou poloměry křivosti zrcátek. Rezonanční dutina tvořená ze dvou
sférických zrcátek ma bohatší strukturu módů (rozložení stojatých vln elektro-
magnetického záření uvnitř dutiny) oproti jednoduchému planárnímu rezonátoru.
Uvedené vzorce platí pro fundamentální mód sférické konfigurace. Více informací
o struktuře módů různých rezonančních dutin lze nalézt v referenci [48].

2.2.5 SA-CRDS
Aparatura SA-CRDS se skládá ze tří hlavních částí: výbojka a mikrovlnný re-

zonátor, napouštěcí systém plynů a diagnostika cw-CRDS. Zjednodušené schéma
aparatury je vyneseno na obrázku 2.3. Pro vyčerpávající popis experimentální
konfigurace viz disertace Petra Dohnala [49].

V technice SA nejsou oblasti výboje a dohasínajícího plazmatu od sebe v pro-
storu odděleny, proto se používají pulzní zdroje mikrovlnného záření. Mikrovlnný
výboj je periodicky zapalován ve směsi různých plynů (nejčastěji helium a další
reaktanty) ve výbojce z křemenného skla o vnitřním průměru ≈ 1,5 cm. Oproti
technice FA iont-molekulové reakce iontů s reaktanty probíhají v aktivní výboji,
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Obrázek 2.3: Schéma aparatury SA-CRDS, zvýrazněny jsou optická soustava a
dráhy (červeně) laserových paprsků. Mikrovlnný výboj (pulzní MW) je periodicky
zapalován ve směsi neutrálního plynu (v tomto případě He/Ar/H2). Laserové zá-
ření (jednoho vybraného zdroje) je zachyceno v rezonanční dutině tvořené ze dvou
vysoce odrazivých zrcátek. Pokles intenzity po vypnutí dopadajícího paprsku je
měřen rychlým (∼ µs) fotodetektorem. Chlazení je zajištěno kapalným dusíkem
nebo přechlazenými parami dusíku (LN2/N2) v rezervoáru kolem výbojky.

nelze zanedbat ani excitaci molekul při srážkách s energetickými elektrony. Ter-
malizací částic v dohasínajícím plazmatu se zabýváme dál při popisu výsledků
práce v kapitolách 3 a 4.

Zdrojem mikrovln je generátor Sairem GMP 03 KE/D (2,45 GHz, maximální
výkon 300 W) vybavený externím vysokonapěťovým spínačem pro přerušení na-
pětí na magnetronu. Výstup generátoru je připojen k obdélníkovém vlnovodu. Na-
měřený doběh mikrovlnného pulzu pomocí vysokofrekvenční sondy je kratší než
30 µs. Výbojka je umístěna v kruhovém otvoru obdélníkového vlnovodu kolmo
na jeho osu. Aby se výboj prostorově lokalizoval, λ/4 nástavce jsou připojeny
k vlnovodu. Délka plazmatického sloupce je přibližně 5 cm. Obdélníkový vlnovod
je též vybavený ladicími prvky pro přizpůsobení impedance plazmatu ke generá-
toru. Během experimentů se používá mikrovlnný výkon v rozsahu 5 W až 15 W
se střídou ∼ 50 % (opakovací frekvence pulzů v rozsahu 100 Hz až 250 Hz).

Výbojka je také obklopena rezervoárem pro chladicí médium, kapalný dusík
nebo páry dusíku. Pro dosažení teploty plazmatu kolem 80 K se tento rezervoár
naplňuje kapalným dusíkem. Pro regulaci teploty v rozsahu 80 K až 300 K je vy-
užíváno spojení výbojky s Dewarovou nádobou, ze které pod tlakem proudí páry
kapalného dusíku. Do této nádoby je zanořen regulovatelný ohřívací element. Od-
pařování kapalného dusíku a tím i tok dusíkových par je regulováno elektrickým
výkonem. Teplota v rezervoáru je měřena termočlánkem typu T.

Napouštěcí systém aparatury SA-CRDS je z velké části tvořen napouštěcím
systémem aparatury Cryo-FALP II (viz odstavec 2.1.3), proto zde popisujeme
pouze další části systému. Výbojka je na obou koncích připojena k vakuovým
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komorám a dohromady s dalšími vakuovými trubkami tvoří vlastní UHV okruh
nezávisle čerpaný od napouštěcího systému. Vysoce odrazivá zrcátka jsou uchy-
cena ve zmíněných komorách. Čisticí procedura aparatury se skládá z vyhřívání
kovových potrubí a čerpání vlastní turbomolekulární vývěvou.

Napouštění plynů probíhá podobně jako u aparatury Cryo-FALP II, před vstu-
pem do výbojky jednotlivé linky plynů jsou spojeny do jedné trubky, kde směs
plynů prochází přes vymrazovačku. Během experimentů je udržován konstantní
tok plynů (typicky stokrát větší tok helia než reaktantů), aby se omezilo uvol-
ňování nečistot ze stěny výbojky. Tento tok plynů je čerpán Rootsovou vývěvou.
Tlak ve výbojce je regulován vakuovým ventilem na výstupu k čerpání a měřen
kapacitním manometrem.

2.2.6 SA-CRDS: optika
Současná optická soustava aparatury SA-CRDS využívá dvou typů diodových

laserů jako zdroje laserového záření v blízké infračervené oblasti.
Prvním typem je diodový laser s externím rezonátorem (ECDL), který se

skládá z vyleštěného polovodičového čipu a externího optického prvku (například
zrcátko). Laditelná konstrukce používá kombinaci zrcátka a difrakční mřížky, se-
lekce střední vlnové délky probíhá otáčením zrcátka kolem jeho osy, a to mecha-
nicky pro hrubé ladění a pomocí piezoelektrického elementu pro jemné ladění.
Díky prodlouženému optickému rezonátoru typická šířka pásma tohoto typu la-
serů je v řádu stovek kHz. Další parametry polovodičového čipu, elektrický proud
a teplota, jsou drženy konstantní při zapnutém stavu laseru.

Diodové lasery typu DFB mají přímo integrovanou difrakční mřížku na polo-
vodičovém čipu. Změna v teplotě čipu způsobuje změnu vlastností mřížky a tím
změnu střední vlnové délky. Diodový proud též ovlivňuje optické vlastnosti la-
seru, jaké jsou vlnová délka a intenzita záření, proto v experimentální konfiguraci
je konstantně držen. Teplotní stabilizaci zajišťuje integrovaný Peltierův článek a
regulační obvod elektroniky. Šířka pásma DFB laserů se pohybuje v řádu jedno-
tek MHz, ale na rozdíl od typu ECDL jsou dostupné v konfiguraci, kde výstupní
světlo je kolimováno do optického vlákna.

Kvůli odlišným vlastnostem paprsků dvou typů laserů, zdroje světla a ma-
nipulace s paprsky tvoří dvě kopie základní optické soustavy cw-CRDS (viz ob-
rázek 2.3). Taková soustava se skládá z kontinuálního zdroje laserového záření,
optického izolátoru, akusto-optického modulátoru (AOM) a filtru profilu paprsku.
Posuvným zrcátkem se vybírá který paprsek vstupuje do rezonanční dutiny spek-
trometru.

Optický izolátor brání lasery proti zpětným odrazům, které by je mohly poško-
dit. V obou případech laserový paprsek do optického izolátoru vstupuje ve volném
prostoru, v případě laseru s vláknovým výstupem izolátor je umístěn po kolimá-
toru do volného prostoru. Dál laserový paprsek dopadá na akusto-optický modulá-
tor, na kterém je dopadající optická vlna rozptylována díky interakci s akustickou
vlnou. Výkon jednotlivých difrakčních maxim je modulován radiofrekvenčním sig-
nálem generátoru pro akusto-optický modulátor. Nulté difrakční maximum je fo-
kusováno do optického vlákna zapojeného do absolutního vlnoměru Michelsonova
typu (s rozsahem 700 nm až 1650 nm a absolutní přesností ±0,3 pm při 1500 nm).
První difrakční maximum posíláme dál do optického filtru profilu svazku a do re-
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zonanční dutiny. Generátor radiofrekvenčního signálu používáme ve dvou stavech.
V prvním stavu obě difrakční maxima (nulté a první) mají nenulový výkon, čímž
dopadající laserový paprsek rozdělíme na dva paprsky. V druhém stavu nedochází
k difrakci, čímž prakticky přerušíme paprsek vstupující do rezonanční dutiny,
nulté difrakční maximum zůstane nenarušené.

Posledním prvkem optické soustavy je filtr profilu laserového svazku. Účelem
filtrace je, aby docházelo pouze buzení základního módu rezonátoru. Modulo-
vaný paprsek podstoupí prostorové filtraci ve formě zaostření na malou dírku
o poloměru 50 µm. Tento otvor efektivně provádí Fourierovu transformaci a odfil-
trování vyšších prostorových frekvencí. Výsledkem je gaussovský profil paprsku.
Další čočka paprsek zaostří na rezonanční dutinu. Pro postup výpočtu parametrů
filtrace profilu svazku a další diskusi viz disertace Michala Hejduka [50].

Rezonanční dutina je tvořena dvěma sférickými zrcátky o poloměru křivosti
1 m, kruhového tvaru o průměru 7,75 mm. Vzdálenost zrcátek je d = 0,75 m, proto
rezonátor vyhovuje podmínce stability (2.40). Vstupní zrcátko je umístěno na pie-
zoelektrickém elementu ve tvaru válce, který změní vzdálenost zrcátek v závislosti
na přiloženém napětí. Odrazivost zrcátek v používaném spektrálním rozsahu je
větší než 99,99 % (odpovídající časová konstanta v prázdném rezonátoru je 33 µs).

2.2.7 SA-CRDS: sběr a analýze dat
Intenzita záření z rezonátoru je detekována citlivou InGaAs lavinovou fotodi-

odou. Před detektorem je též umístěna fokusační čočka, která dopadající záření
zaostří na aktivní plochu detektoru. Napěťový signál z fotodiody je současně di-
gitalizován rychlým AD převodníkem (vzorkovací frekvence 1 MHz a 16-bitové
rozlišení) a využíván pro synchronizaci dalších signálů.

Řídicí elektronika ovládá přerušování laserového paprsku (AOM), modulaci
vzdálenosti zrcátek (piezo), nastavení prahové intenzity a signalizaci začátku RD
události.

Průběh zaznamenání jedné události RD je následující:

1. Při rezonanci laserového záření a optické dutiny (d = nλ/2) signál z foto-
diody prudce vyroste a překročí nastavenou prahovou intenzitu detekce.

2. Elektronika předá signál akusto-optickému modulátoru, který přeruší pa-
prsek, čímž na rezonátor dál nedopadá záření.

3. Intenzita záření v rezonátoru (v ustáleném stavu) klesá podle vztahu (2.32),
po překročení další prahové úrovně elektronika zaznamená počátek RD udá-
losti a začíná sběr dat.

4. Signál sběru dat je digitalizován pro další využití, jeho typická délka je
400 µs.

Časování výboje ovládá externí generátor pulzů nezávisle na řídicí elektronice.
Tento číslicový signál slouží jako referenční čas pro sběr dat.

Zdrojem modulačního napětí na piezoelektrickém elementu je též řídicí elek-
tronika. Používají se dva typy průběhu napětí, první je trojúhelníkový signál
s takovou amplitudou, aby změna vzdálenosti zrcátek byla větší než volný spek-
trální rozsah rezonátoru (při konstantní frekvenci záření). Modulační frekvence
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je limitována mechanickými vlastnostmi piezoelektrického elementu a účinností
buzení optického rezonátoru. Tento mód modulace je ideální pro ladění optiky,
ale opakovací frekvence RD událostí je nízká (maximálně dvě události za periodu
modulačního signálu).

Druhý mód modulace, takzvané sledování, urychluje četnost výskytu RD udá-
lostí. Skládá se ze dvou částí: nízkofrekvenční část se mění pilovitě (v maximálním
rozsahu trojúhelníkového signálu) dokud elektronika nezaznamená RD událost a
pak se drží kolem rezonance. Druhou částí je harmonický signál s nízkou ampli-
tudou v porovnání s trojúhelníkovým signálem.

Výskyt událostí RD je stochastický (nesynchronizovaný) vzhledem časování
výboje, a rovnoměrně vyplní celou periodu pulzů. Vzorkování analogového signálu
fotodetektoru a číslicových signálů řízení probíhá v reálném čase. Tyto signály
tvoří nezpracovaná data časově rozlišené absorpční spektrometrie.

Zpracování událostí RD probíhá dvěma metodami: přímým proložením expo-
nenciálou nebo iterativním algoritmem vypracovaným Petrem Hlavenkou (pro po-
pis algoritmu a řídicí elektroniky viz disertace [51]). Výsledky obou metod se
shodují, pokud změna absorpce je relativně pomalá, například při rychlosti re-
kombinace αeff ∼ 10−7 cm3s−1 a koncentraci elektronů ne < 1011 cm−3. Iterativní
metoda je preferována pro analýzu rychlejších poklesů. Výsledná absorbance je
vyhodnocena podle vzorce (2.34).

2.3 Generátor para-H2

Molekula vodíku existuje ve dvou konfiguracích jaderných spinů, značíme je
jako: para (pH2) a ortho (oH2). Rotační stavy molekuly, kvůli symetrii systému,
jsou spjaty s celkovým jaderným spinem, v důsledku existují pouze:

• para-stavy: S = 0, J = 0, 2, 4, . . .

• ortho-stavy: S = 1, J = 1, 3, 5, . . .

kde S je celkový jaderný spin a J je celkový rotační moment hybnosti stavu. Sa-
movolný přechod (bez přítomnosti katalyzátoru) mezi ortho a para stavy je téměř
neprobíhající [52]. Vysokoteplotní limit frakcí populací para (pf2 = [pH2]/[H2])
a ortho (of2 = [oH2]/[H2]) stavů je úměrný degeneraci vlnových funkcí jader-
ných spinů. Frakce populací v termodynamické rovnováze při teplotě 300 K jsou
pf2 = 0,25 a of2 = 0,75. Díky povaze para a ortho stavů se tyto frakce při změně
teploty prakticky nemění, takový plyn vodíku značíme jako nH2.

Jednou možností, jak přeorientovat jaderné spiny je reakce s paramagnetickým
katalyzátorem při kryogenních teplotách, čímž se získá takzvaný para-obohacený
vodík eH2 [53, 54]. Generátor para-obohaceného vodíku používaný v této práci je
detailně popsán v disertaci Michala Hejduka [50]. Podle studia reakce N+ + H2
v iontové pasti [55] v závislosti na frakci pf2, dosažená frakce obohaceného vodíku
eH2 byla (99,5± 0,5) %.
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Kapitola 3

Studium vlivu koncentrace
vodíku na rekombinaci H+

3

Experimenty na plazmatických aparaturách jsou prováděny typicky ve směsích
plynů, jak už bylo několikrát zmíněno. Studium disociativní rekombinace iontů
H+

3 s elektrony probíhá v nosném plynu (He) s příměsí vodíku (prekurzor iontů
H+

3 ) a argonu. Nosný plyn termalizuje elektrony a ionty, a zpomaluje jejich difúzi.
Přidaný argon odstraňuje excitované metastabilní helium.

V prvních plazmatických studiích rekombinace iontů H+
3 bylo předpokládáno,

že dominantním kanálem jejich rekombinace s elektrony při zvolených experimen-
tálních podmínkách je binární disociativní rekombinace. V porovnání s tehdy zná-
mými jinými procesy rekombinace byl předpoklad dominance binárního procesu
odůvodněný. Nejednoznačná pozorování tlakové závislosti rychlostního koefici-
entu rekombinace a v mnoha případech nesoulad v hodnotách rychlosti rekombi-
nace charakterizovaly studium rekombinace tohoto nejjednoduššího tříčásticového
iontu [56–59].

Nedávná systematická studia objasnila vliv heliem asistované rekombinace
iontů H+

3 na plazmatické experimenty [60, 61]. Při tlaku helia > 100 Pa, typicky
používaného v experimentech, a při pokojové teplotě 300 K rychlost heliem asis-
tované rekombinace iontů H+

3 (αeff = KHe[He] ∼ 10−8 cm3s−1) je srovnatelná
s rychlostí jejich binární rekombinace (αbin ≈ 6× 10−8 cm3s−1), což o dva řády
přesahuje hodnotu klasické teorie rekombinace atomárních iontů za účasti třetí
částice [25, 62]. Tento rychlý proces neutrálem asistované rekombinace [61, 63, 64]
částečně vyjasnil rozdíly mezi výsledky ve většině experimentů, které používaly
helium jako nosný plyn.

Výjimkou zůstalo spektroskopické měření skupinou Takayoshi Amana [65]
v čistém vodíku. Publikované hodnoty rychlostního koeficientu rekombinace (na-
příklad αAmano(273 K) = 1,8× 10−7 cm3s−1) byly interpretovány jako hodnoty
rychlostního koeficientu binární rekombinace, protože nebyla pozorována závis-
lost na koncentraci neutrálního plynu ve zkoumaném oboru (viz obrázek 3.3).

V této kapitole jsou prezentovány výsledky studia vlivu koncentrace moleku-
lárního vodíku na rekombinaci H+

3 v dohasínajícím plazmatu, které byly naměřeny
v rámci této práce. Tyto experimenty byly provedeny na aparatuře SA-CRDS,
v širokém oboru koncentrace vodíku [H2] = 1× 1014 cm−3 až 1× 1017 cm−3 a
v teplotním rozsahu 240 K až 340 K. První výsledky studia vodíkem asistované
ternární rekombinace při teplotě 300 K byly publikovány v roce 2014 v časopise
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Physical Review A [8]. Studium teplotní závislosti vodíkem asistované ternární
rekombinace iontů H+

3 je připravováno k publikaci [10].

3.1 H+
3 spektroskopie

Iont H+
3 nemá stabilní elektronicky excitované stavy ani měřitelné čistě rotační

přechody [66]. Spektrum iontu H+
3 bylo poprvé pozorováno a publikováno v roce

1980 skupinou Takeshi Oky v infračervené oblasti [67]. Byla to část rovibrač-
ního spektra v2 fundamentálního pásu, která otevřela bránu pro nová pozorování
v astrofyzice i laboratoři.

Přechody používané v této práci pro měření koncentrace iontů H+
3 v SA-CRDS

experimentech jsou shrnuty v tabulce 3.1. Tyto přechody leží v blízké infračervené
oblasti a také byly použity jako nástroje diagnostiky v jiných experimentech [68].

Vlnočet (cm−1) Stav Em (cm−1) En (cm−1) Přechod
6877,546 para 169,299 7046,845 3v2

1(1,2)← 0v2
0(2,2)

7234,957 ortho 315,348 7550,316 3v2
1(4,3)← 0v2

0(3,3)
7237,285 para 64,1234 7301,4084 3v2

1(2,1)← 0v2
0(1,1)

7241,245 ortho 86,9591 7328,2041 3v2
1(2,0)← 0v2

0(1,0)

Tabulka 3.1: Přechody iontu H+
3 používané ve spektroskopickém studiu rekom-

bince. Spektroskopicá notace je podle reference [69]. Energie dolních Em a horních
En hladin a pozice absorpčních čar byly převzaty z referencí [70, 71].

Einsteinovy koeficienty pro výpočet celkové koncentrace iontů H+
3 podle vzorce

(2.31) nebo obsazenosti jednotlivých hladin podle vzorce (2.29) byly spočítány
skupinou Jonathana Tennysona (viz například reference [70]). Parametry aproxi-
mace partiční funkce iontu H+

3 ve tvaru (2.27) jsou uvedeny v tabulce 3.2.

H+
3 (TDE) para-H+

3 ortho-H+
3

Ref. hladina (cm−1) 0 64,1234 86,9591
a0 −35,1010 1,6702 0,5579
a1 72,2463 −4,3613 2,8498
a2 −66,3543 8,2473 −6,1672
a3 35,3938 −7,6655 6,7433
a4 −11,3756 3,6618 −3,9144
a5 2,0612 −0,8479 1,1366
a6 −0,1610 0,0764 −0,1275

Tabulka 3.2: Parametry partiční funkce iontu H+
3 převzaté z referencí [51, 72]

byly vypočteny na základě energetických hladin spočítaných skupinou Jonathana
Tennysona (viz například reference [70]) pro případy všech, para a ortho stavů.
Hodnota energie referenční hladiny se odečítá od energií hladin při výpočtu.

Kinetická teplota Tkin iontů H+
3 je vyhodnocena z Dopplerova rozšíření spekt-

rálních čar (2.23) a rotační teplota Trot z obsazeností zkoumaných hladin. Tyto
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parametry plazmatu jsou rutinně sledovány během experimentů na aparatuře SA-
CRDS, jak ve výboji tak v dohasínajícím plazmatu [73]. Příklad absorpčních čar
je vynesen na obrázku 3.1. Teplota stěny Twall výbojky je monitorována během
experimentů a závisí na typu chlazení (viz podkapitola 2.2), teplota neutrálního
plynu THe se díky tepelnému kontaktu rovná teplotě stěny Twall. V plazmatic-
kém prostředí SA-CRDS experimentů termalizaci iontů určují srážky s neutrál-
ním plynem (převážně He). Na základě studia kinetické a rotační teploty iontů
H+

3 při různých experimentálních podmínkách soudíme, že můžeme předpokládat
rovnost a společnou hodnotu T teplot T = Twall = THe = Trot = Tkin v rámci
přesnosti určení. Pro vyčerpávající diskusi viz reference [73].
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Obrázek 3.1: Absorpční čáry iontů H+

3 naměřené ve směsi He/Ar/H2 s para-
obohaceným vodíkem (eH2), na obrázku jsou vyznačeny sledované stavy. Na-
měřené hodnoty absorpce (znaky) jsou proloženy gaussovským profilem rozší-
ření (2.22). Střední hodnota vyhodnocené kinetické teploty všech čar je Tkin =
(90± 8) K. Rotační teploty vyhodnocené v rámci para i ortho stavů se v rámci
chyb shodují s kinetickou teplotou.

Teplota elektronů Te není přímo monitorována v SA-CRDS experimentech.
Termalizace elektronů v dohasínajícím plazmatu probíhá rychle < 10 µs díky sráž-
kám s neutrálním plynem (hlavně s atomy He). Zdrojem ohřevu elektronů mohou
být metastabilní excitované atomy helia. Metastabilní héliové atomy jsou odstra-
něny v důsledku Penningovy ionizace argonu a vodíku, při charakteristických
podmínkách experimentů rychleji než 100 µs. Proto předpokládáme, že teplota
elektronů se v dohasínajícím plazmatu rovná teplotě neutrálního plynu Te = THe
v rámci přesnosti určení. Pro podrobnou diskusi o termalizaci viz reference [73].

Příklad časového průběhu celkové koncentrace iontů H+
3 a sledovaných rotač-

ních stavů je vynesen na obrázku 3.2. Celková koncentrace iontů je za předpokladu
termodynamické rovnováhy rotačních stavů určena z absorbancí absorpčních čar
zvlášť pro stavy para-H+

3 a ortho-H+
3 . Hodnoty rekombinačního koeficientu αeff

v závislosti na experimentálních podmínkách získáme analýzou rozpadových kři-
vek popsanou v odstavci 2.1.4.
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Obrázek 3.2: Časový vývoj celkové koncentrace a populace rotačních stavů iontů
H+

3 při teplotě T = 275 K. Na panelu (a) jsou vyneseny vývoje populací iontů H+
3

v rotačních stavech para (1,1), ortho (1,0) a (3,3) naměřené ve směsi He/Ar/H2
([He] = 4,7× 1017 cm−3, [H2] = 2× 1016 cm−3 a [Ar] = 5,8× 1014 cm−3). Koncen-
trace elektronů ne se rovná celkové koncentraci iontů, tedy součtu populací všech
stavů za předpokladu termodynamické rovnováhy. Modelované vývoje koncent-
rací částic H+

3 , H+
5 a Hem jsou vyneseny jako čárkované, tečkované a čerchované

čáry. Dvojitě čerchovaná čára ukazuje ztráty ambipolární difúzí podle proložení
experimentálních dat. Na panelu (b) jsou plnými čarami vyneseny relativní po-
pulace sledovaných stavů. Příslušné čárkované čáry ukazují relativní populace
v termodynamické rovnováze při teplotě 275 K. Adaptován z publikace [10].

Modely chemické kinetiky dohasínajícího plazmatu se používají pro nalezení
optimálních experimentálních podmínek nebo pro komplexní analýzu rekombi-
nace v dohasínajícím plazmatu. Počáteční podmínky jsou nastaveny na základě
porovnání modelů s naměřenými daty (viz například obrázek 3.2). Optimální
koncentrace reaktantů v experimentu jsou zvoleny podle požadavku, aby ionty
H+

3 byly dominantní v oblasti ze které určujeme rychlostní koeficient. Modelování
chemické kinetiky dohasínajícího plazmatu je diskutováno v kapitole 4.

3.2 Komplexní model rekombinace
Pro analýzu experimentálních dat v závislosti na koncentracích reaktantů pou-

žíváme modely chemické kinetiky, které zahrnují několik elementárních procesů a
dobře popisují pozorované závislosti. V publikovaném studiu vodíkem asistované
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ternární rekombinace při teplotě 300 K [8] je uveden rozvinutý model ternární
rekombinace iontů H+

3 v dohasínajícím plazmatu navržený na základě pozorova-
ných závislostí na koncentracích [He] a [H2], které jsou vyneseny na obrázku 3.3.
Tento model ternární rekombinace je podobný předchozím modelům navrženým
v dřívějších publikacích [60, 61, 64].
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Obrázek 3.3: Porovnání naměřených hodnot efektivního rychlostního koeficientu
αeff-ion (pro definici viz odvození komplexního modelu rekombinace) v závislosti
na koncentraci H2 ve směsi He/Ar/H2 při teplotě 300 K s hodnotami efektivního
rychlostního koeficientu v čistém vodíku při teplotě 273 K. Hodnoty αeff-ion na-
měřené ve směsi He/Ar/H2 jsou vyneseny pro několik hodnot koncentrace He.
Diamant reprezentuje průměrnou hodnotu αeff-ion v čistém vodíku. Horizontální
tečkovaná čára označuje průměr hodnot αeff-ion naměřených skupinou Takayoshi
Amana [65]. Proložení dat modelem ternární rekombinace odvozeným v publikaci
[8] jsou vynesena čárkovanými čarami. Adaptován z publikace [8].

V následujícím textu odvodíme komplexní model rekombinace iontů H+
3 v do-

hasínajícím plazmatu na základě modelu publikovaného studia vodíkem asis-
tované rekombinace při teplotě 300 K [8]. Tento komplexní model používáme
pro analýzu závislosti efektivního rychlostního koeficientu na koncentracích [He]
a [H2] při nižších teplotách, kde formování klastrů H+

5 není zanedbatelné. Stále
platným předpokladem je kvazineutralita dohasínajícího plazmatu. Při odvození
modelu nebudeme brát v úvahu ztráty nabitých částic ambipolární difuzí, které
zahrneme až při analýze rozpadových křivek.

Do komplexního modelu zahrnujeme následující procesy:

1. Disociativní rekombinace s elektrony:

H+
3 + e− αbin−−→ neutrály. (3.1)
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Je to binární proces, tedy jeho rychlostní koeficient αbin je nezávislý na kon-
centraci dalších částic.

2. Rekombinace s elektrony za účasti třetí částice. Tento mechanismus zahr-
nuje formování excitované neutrální molekuly H#

3 , který se může rozpadat
autoionizací na pár elektron iont nebo může být stabilizován (komplex není
dál schopen autoionizovat) při srážce s neutrálem He nebo H2:

H+
3 + e− αF←→

νa
H#

3
kSH2−−→
kSHe

neutrály, (3.2)

kde αF je rychlostní koeficient formování komplexu H#
3 , νa = 1/τa je pře-

vrácená hodnota doby života komplexu, kSHe a kSH2 jsou binární rychlostní
koeficienty stabilizace komplexu při srážkách s neutrály. Předpokládáme, že
časová konstanta autoionizace je řádově kratší než celková charakteristická
doba rekombinace. V této aproximaci vyloučíme srážkovou a asociativní
ionizaci komplexů.

3. Třetí kanál rekombinace iontů spočívá ve formování klastrů H+
5 při asocia-

tivní reakci H+
3 s molekulárním vodíkem, které následuje rekombinace iontů

H+
5 s elektrony:

H+
3 + H2 + He k3←−→

k−3
H+

5 + He (3.3a)

H+
5 + e− α5−→ neutrály, (3.3b)

kde k3 je rychlostní koeficient asociativní reakce za účasti třetí částice, tedy
formování H+

5 , k−3 je rychlostní koeficient zpětné reakce (kolizně indukované
disociace) a α5 je rychlostní koeficient rekombinace iontů H+

5 s elektrony.
Poměr koncentrací iontů H+

5 a H+
3 silně závisí na teplotě, jeho vliv na re-

kombinaci také zkoumáme modelováním chemické kinetiky (viz například
obrázek 3.2).

Podle vyjmenovaných procesů můžeme napsat následující diferenciální rovnice
popisující vývoj koncentrací částic H+

3 , H
#
3 a H+

5 :

d[H+
3 ]

dt = −(αbin + αF)[H+
3 ]ne + 1

τa
[H#

3 ]− k3[H+
3 ][H2][He] + k−3[H+

5 ][He], (3.4a)

d[H#
3 ]

dt = αF[H+
3 ]ne −

1
τa

[H#
3 ]− kSHe[He][H#

3 ]− kSH2 [H2][H#
3 ], (3.4b)

d[H+
5 ]

dt = −α5[H+
5 ]ne + k3[H+

3 ][H2][He]− k−3[H+
5 ][He]. (3.4c)

V případě částic H#
3 a H+

5 použijeme aproximace koncentrací [H#
3 ] a [H+

5 ] v ustá-
leném stavu („steady state approximation“ [16]), podle rovnic (3.4b) a (3.4c)
dostaneme:

[H#
3 ] = αFne[H+

3 ]
1
τa

+ kSHe[He] + kSH2 [H2] , (3.5a)

[H+
5 ] = k3[H2][He][H+

3 ]
k−3[He] + α5ne

= KC
[H2][H+

3 ]
1 + α5ne

k−3[He]
≤ KC[H2][H+

3 ], (3.5b)
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kde KC = k3/k−3 je rovnovážná konstanta reakcí (3.3a). Aproximace koncentrace
reaktantu v ustáleném stavu se používá pro odvození diferenciální rovnice reakce
v případě, když reaktant tvoří mezistav zkoumaného procesu a časová změna
jeho koncentrace je zanedbatelná oproti dalším členů rovnice [16]. V dohasínají-
cím plazmatu poměr R = [H+

5 ]/[H+
3 ] je menší než rovnovážná hodnota KC[H2],

protože rekombinace iontů H+
5 je řádově rychlejší než rekombinace H+

3 [74]. Proto
zavedeme faktor χ ≤ 1 vyjádřující vztah veličin R = χKC[H2].

Díky kvazineutralitě dohasínajícího plazmatu můžeme napsat pro koncentraci
elektronů ne = [H+

3 ] + [H+
5 ], tedy:

ne = (1 +R)[H+
3 ]. (3.6)

Použitím rovnic koncentrací částic H#
3 a H+

5 v ustáleném stavu (3.5a) a (3.5b) a
sečtením rovnic (3.4a) a (3.4c) dostaneme:

dne
dt = −αbin[H+

3 ]ne − αF[H+
3 ]ne

kSHe[He] + kSH2 [H2]
1
τa

+ kSHe[He] + kSH2 [H2] − α5[H+
5 ]ne. (3.7)

Zadefinujeme ternární rychlostní koeficienty rekombinace za účasti třetí částice:
KHe = αFkSHeτa, (3.8a)
KH2 = αFkSH2τa. (3.8b)

V pojetí ternárních koeficientů rovnici (3.7) přepíšeme do tvaru:
dne
dt = −

(
αbin + αF

KHe[He] +KH2 [H2]
αF +KHe[He] +KH2 [H2] + α5χKC[H2]

)
[H+

3 ]ne. (3.9)

Dál předpokládáme nezávislost poměru R koncentrací iontů H+
3 a H+

5 na čase
během dohasínání, čímž dostaneme rovnici popisující časový vývoj koncentrace
iontů H+

3 v dohasínajícím plazmatu:
d[H+

3 ]
dt = −

(
αbin + αF

KHe[He] +KH2 [H2]
αF +KHe[He] +KH2 [H2] + α5χKC[H2]

)
[H+

3 ]2. (3.10)

Pro analýzu efektivního rychlostního koeficientu αeff-ion rekombinace iontů H+
3

s elektrony získaného z měřeného poklesu koncentrace iontů v dohasínajícím
plazmatu používáme:

αeff-ion = αbin + αF
KHe[He] +KH2 [H2]

αF +KHe[He] +KH2 [H2] + α5χKC[H2]. (3.11)

Závislost efektivního rychlostního koeficientu rekombinace na koncentracích [He]
a [H2] je charakterizována pomocí parametrů: αbin, αF, KHe, KH2 a α5χKC. Horní
limit (χ = 1) vlivu iontů H+

5 na rekombinaci lze spočítat na základě známých
hodnot veličin α5 [75] a KC [76].

Existují dva limitní případy rekombinace iontů H+
3 za účasti třetí částice:

αl
eff-ion = αbin +KHe[He] +KH2 [H2] + α5χKC[H2], (3.12a)
αh
eff-ion = αbin + αF + α5χKC[H2]. (3.12b)

V případě limity nízkých koncentrací (3.12a) efektivní rychlostní koeficient re-
kombinace je přímo úměrný koncentracím třetích částic. Koeficienty KHe a KH2

jsou ternární rychlostní koeficienty v jednotkách cm6s−1. V druhém případě limity
vysokých koncentrací (3.12b) se příspěvek rekombinace za účasti třetí částice sa-
turuje, omezujícím procesem ternární rekombinace je formování vysoce excitované
neutrální molekuly H#

3 .
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3.3 Experimentální data a výsledky
Systematické studium vlivu koncentrace H2 na rekombinaci iontů H+

3 s elek-
trony zahrnulo dva typy experimentů na aparatuře SA-CRDS: v čistém vodíku
a ve směsi plynů He/Ar/H2 v širokém oboru experimentálních podmínek. Ne-
byla pozorována závislost rychlostního koeficientu rekombinace na koncentraci
argonu v rozsahu 5× 1013 cm−3 až 1× 1015 cm−3, což odpovídá modelu chemické
kinetiky. Celkový tlak plynu v čistém vodíku jsme měnili od 150 Pa do 350 Pa a
ve směsi plynů od 900 Pa do 2700 Pa.

Příklad časového vývoje koncentrace iontů při teplotě 275 K ve směsi plynů
He/Ar/H2 je vynesen na obrázku 3.2. Závislost efektivního rychlostního koefici-
entu na koncentraci He a H2 byla zkoumána naměřením sady rozpadových křivek
v teplotním rozsahu 240 K – 340 K. Horní limit teploty omezuje uspořádání apara-
tury. Dolní limit teploty studia vytváří růst vlivu rekombinace iontů H+

5 klesající
teplotou, který je diskutován dál v textu. Naměřené závislosti efektivního rekom-
binačního koeficientu na koncentraci H2 při teplotách 300 K a 340 K jsou vyneseny
na obrázku 3.4 a při teplotách 240 K a 273 K na obrázku 3.5. Na obou obrázcích
jsou závislosti na koncentraci H2 vyneseny pro tlaky helia 900 Pa a 1800 Pa.
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Obrázek 3.4: Naměřené hodnoty efektivního rychlostního koeficientu αeff-ion v zá-
vislosti na koncentraci H2 ve směsi He/Ar/H2 při teplotách 300 K (panel (a))
a 340 K (panel (b)). Efektivní rychlostní koeficienty jsou rozlišeny podle tlaku
helia, čtverečky jsou hodnoty při tlaku 900 Pa a kroužky při tlaku 1800 Pa. Čár-
kovanými čarami jsou vynesena proložení dat modelem komplexní rekombinace
(3.11). Krátce čárkované čáry (LTEH5) ukazují hodnoty α5KC[H2], tedy horní li-
mit příspěvku rekombinace iontů H+

5 , zatímco příspěvek rekombinace iontů H+
5

podle numerického modelování chemické kinetiky je vynesen na obou panelech
plnými čarami. Adaptován z publikace [10].
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Obrázek 3.5: Naměřené hodnoty efektivního rychlostního koeficientu αeff-ion v zá-
vislosti na koncentraci H2 ve směsi He/Ar/H2 při teplotách 240 K (panel (a)) a
273 K (panel (b)). Označení bodů a čar je stejné jako na obrázku 3.4, čtverečky
jsou hodnoty při tlaku 900 Pa a kroužky při tlaku 1800 Pa. Čárkovanými čarami
jsou vynesena proložení dat modelem komplexní rekombinace (3.11). Krátce čár-
kované čáry (LTEH5) ukazují hodnoty α5KC[H2]. Příspěvek rekombinace iontů
H+

5 podle numerického modelování chemické kinetiky je vynesen na obou pane-
lech plnými čarami. Adaptován z publikace [10].

Naměřené hodnoty efektivního rychlostního koeficientu rekombinace iontů H+
3

byly proloženy modelem komplexní rekombinace (3.11) zvlášť pro každou hod-
notu teploty, proložení jsou na obrázcích 3.4 a 3.5 vynesena čárkovanými ča-
rami. Za předpokladu rovnováhy reakcí (3.3a) iontů H+

3 a H+
5 dostaneme maxi-

mální příspěvek rekombinace iontů H+
5 jako α5KC[H2], tyto příspěvky jsou ozna-

čeny jako LTEH5 . Při výpočtech jsme používali hodnotu rychlostního koeficientu
α5 ≈ 2× 10−6 cm3s−1 podle referencí [74, 75]. Rovnovážná konstanta KC byla
vypočtena pomocí změn entalpie a entropie: ∆H0 = −6,9 kcal mol−1 a ∆S0 =
−17,4 cal K−1mol−1 převzaté z reference [76]. Příspěvky spočítané podle numeric-
kého modelování chemické kinetiky (MH5) jsou systematicky nižší než rovnovážné
hodnoty, v souladu s aproximací koncentrace iontů H+

5 v ustáleném stavu (3.5b).
Na obrázku 3.6 je vyneseno porovnání průběhů závislosti efektivního rych-

lostní koeficientu αeff-ion na koncentraci H2 při různých teplotách spolu s vy-
počtenými maximálními příspěvky rekombinace iontů H+

5 (LTEH5) pro případ
směsi He/Ar/H2 při tlaku helia 900 Pa. Maximální příspěvek (LTEH5) při teplotě
210 K zdůrazňuje rychlý růst vlivu rekombinace iontů H+

5 , který je dominant-
ním příspěvkem závislosti efektivního rychlostního koeficientu na koncentraci [H2]
při nižších teplotách, proto jsme dál nezkoumali vodíkem asistovanou ternární re-
kombinaci iontů H+

3 .
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Obrázek 3.6: Porovnání naměřených hodnot efektivního rychlostního koeficientu
αeff-ion při různých teplotách v závislosti na koncentraci H2. Plné znaky označují
hodnoty koeficientu αeff-ion naměřené vě směsi He/Ar/H2 při tlaku helia 900 Pa,
prázdné znaky označují hodnoty naměřené v čistém vodíku. Čárkovanými ča-
rami jsou vynesena proložení dat (pouze směs He/Ar/H2) modelem komplexní
rekombinace (3.11). Krátce čárkované čáry (LTEH5) jsou horní limity příspěvku
rekombinace H+

5 při uvedených teplotách. Adaptován z publikace [10].

Na obrázku 3.7 průběh závislost efektivního rychlostního koeficientu αeff-ion
na koncentraci H2 je podle modelu komplexní rekombinace (3.11) rozebrán na jed-
notlivé příspěvky. Do tohoto příkladu naměřené hodnoty αeff-ion při teplotě 240 K
byly převzaty z obrázku 3.6. Vyloučením příspěvku rekombinace iontů H+

5 (χ = 0)
proložení modelem komplexní rekombinace (3.11) (tečkovaná čára) nedokáže zcela
reprodukovat průběh naměřených hodnot. Vynesený průběh efektivního rychlost-
ního koeficientu ternární rekombinace v čistém vodíku ukazuje příspěvek tohoto
procesu, při koncentraci [H2] > 1015 cm−3 převyšuje hodnotu rychlostního koefici-
entu αbin binární rekombinace. Data naměřená v čistém vodíku leží v oblasti satu-
race ternárního procesu. Též formování iontů H+

5 v experimentech v čistém vodíku
probíhá při nižší celkové koncentraci oproti experimentům ve směsi He/Ar/H2,
důsledkem je menší příspěvek rekombinace iontů H+

5 při stejné koncentraci H2,
proto pouze ve směsi He/Ar/H2 naměřené hodnoty efektivního rychlostního ko-
eficientu αeff-ion byly proloženy modelem komplexní rekombinace (3.11). Toto cho-
vání bylo ověřeno modelováním chemické kinetiky, příspěvky rekombinace iontů
H+

5 byly spočítány pro následující případy: maximální příspěvek v rovnováze
reakcí (3.3a) (LTEH5), numerické modelování chemické kinetiky (MH5−He/Ar/H2)
pro směs He/Ar/H2 při tlaku 900 Pa, numerické modelování chemické kinetiky
v čistém vodíku (MH5−H2).

Proložením naměřených hodnot efektivního rychlostního koeficientu rekom-
binace αeff-ion vynesených na obrázcích 3.4 a 3.5 modelem komplexní rekom-
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Obrázek 3.7: Jednotlivé příspěvky efektivního rychlostního koeficientu αeff-ion
podle modelu komplexní rekombinace (3.11) při teplotě 240 K. Naměřené hod-
noty, proložení dat a horní limit příspěvku H+

5 jsou převzaty z obrázku 3.6 spolu
s označením. Tečkovanou čárou je vynesen průběh rychlostního koeficientu rekom-
binace iontů H+

3 , bez příspěvku rekombinace H+
5 (χ = 0). Dvojitě čerchovanou

čarou je vynesen příspěvek vodíkem asistované ternární rekombinace v čistém
vodíku. Též jsou vyneseny příspěvky rekombinace H+

5 podle numerického mode-
lování chemické kinetiky jako plná čára pro směs He/Ar/H2 a čerchovaná čára
pro čistý vodík. Adaptován z publikace [10].

binace (3.11) jsme získali parametry αbin, αF, KH2 , KHe a α5χKC pro teploty
240 K, 273 K, 300 K a 340 K. Binární rychlostní koeficienty αbin, αF a jejich sou-
čet (αbin + αF) získané v rámci této práce jsou v závislosti na teplotě vyneseny
na obrázku 3.8 spolu s hodnotami binárního rychlostního koeficientu αbin namě-
řenými v předchozích plazmatických experimentech ve směsích He/Ar/H2 [9, 77].
Studiem binárního rychlostního koeficientu disociativní rekombinace H+

3 se za-
bývá kapitola 4. Hodnoty rychlostního koeficientu rekombinace αAmano naměřené
skupinou Takayoshi Amana [65] leží velice blízko k hodnotám součtu (αbin + αF)
naměřeným v rámci této práce ve směsích He/Ar/H2 i v čistém vodíku.

Shoda s hodnotami rychlostního koeficientu αAmano naměřenými skupinou
Takayoshi Amana je pozoruhodná, saturace navrženého ternárního kanálu (3.2)
rekombinace iontů H+

3 vysvětluje proč nebyla pozorována závislost rychlostního
koeficientu na koncentraci vodíku v experimentech skupiny Takayoshi Amana
na aparatuře typu SA v čistém vodíku. Připomínáme že tyto naměřené hodnoty
efektivního rychlostního koeficientu byly interpretovány jako binární rychlostní
koeficienty rekombinace iontů H+

5 . Další otázkou interpretace hodnot αAmano je
vliv rekombinace iontů H+

5 . Vyšší celková koncentrace nabitých částic v případě
experimentů skupiny Takayoshi Amana znamená kratší charakteristický čas do-
hasínání plazmatu oproti našem experimentům na aparatuře SA-CRDS, jehož
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Obrázek 3.8: Teplotní závislost rychlostních koeficientů αbin, αF a jejich součtu
(αbin + αF) v porovnání s efektivními koeficienty αeff naměřenými v čistém vo-
díku. Nová data získaná v rámci této práce jsou hodnoty součtu koeficientů
(αbin + αF) vynesené čtverečky (směs He/Ar/H2) a hodnoty koeficientů αeff-ion
vynesené prázdnými diamanty (čistý vodík). Proložení hodnot součtu koefici-
entů (αbin + αF) Arrhenius-Kooij formulí je vyneseno čárkovanou čarou. Plnými
kroužky jsou vyneseny hodnoty binárního rychlostního koeficienty αbin rekombi-
nace H+

3 naměřené ve směsích He/Ar/H2 na různých plazmatických aparaturách
(kompilace nových a předchozích dat [9, 77]), plnou čarou je vyneseno proložení
naměřených hodnot αbin Arrhenius-Kooij formulí 3.13. Závislost koeficientu αF
na teplotě, vynesená čerchovanou čarou, byla získána odečtením proložení koefi-
cientu αbin (plná čára) od proložení naměřených hodnot (αbin + αF) (čárkovaná
čára). Hodnoty efektivního rychlostního koeficientu αAmano naměřené v čistém
vodíku skupinou Takayoshi Amana [65] jsou vyneseny prázdnými trojúhelníky,
tečkovaná čára je proložení těmito daty Arrhenius-Kooij formulí. V neposlední
řadě teoretická teplotní závislost binárního rychlostního koeficientu disociativní
rekombinace iontů H+

3 [78] je vynesena dvojitě čerchovanou čarou (TDE). Koe-
ficienty proložení rychlostních koeficientů Arrhenius-Kooij formulí jsou uvedeny
v tabulce 3.3. Adaptován z publikace [10].

důsledek je nižší koncentrace iontů H+
5 než v rovnováze reakcí (3.3a) (viz napří-

klad aproximace koncentrace [H+
5 ] v ustáleném stavu (3.5b)). Ale ani tato situace

nevyloučí vliv rekombinace iontů H+
5 , proto hodnotu αAmano naměřené skupinou

Takayoshi Amana při nejnižší teplotě (viz obrázek 3.8) interpretujeme jako hod-
notu efektivní rychlostního koeficientu.
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Pro popis závislosti rychlostních koeficientů binárních reakcí na teplotě se
používá Arrhenius-Kooij formule [79] ve tvaru:

αKooij(T ) = αA-K (T/300 K)β exp(−γ/T ) (3.13)

kde αKooij(T ) je hodnota rychlostního koeficientu při teplotě T a αA-K, β a γ jsou
volné parametry nezávislé na teplotě. Naměřené hodnoty rychlostních koeficientů
αbin v teplotním rozsahu 77 K až 340 K (kompilace nových a předchozích dat [9,
77]) a (αbin+αF) v teplotním rozsahu 240 K až 340 K byly proloženy formulí (3.13),
parametry proložení jsou uvedeny v tabulce 3.3. Parametr v exponenciále byl
pevně zvolen γ = 0. Pro porovnání hodnoty αAmano naměřené skupinou Takayoshi
Amana [65] byly též proloženy formulí (3.13).

Rychlostní koeficient α(273 K) αA-K β
(10−7 cm3s−1) (10−7 cm3s−1)

αbin (0,77± 0,20) (0,65± 0,14) (−0,26± 0,07)
αbin + αF (2,4± 0,4) (2,0± 0,4) (−0,81± 0,30)
αAmano 1,8 1,7 −0,94

Tabulka 3.3: Parametry teplotních závislostí koeficientů αbin a (αbin+αF) byly zís-
kány proložením naměřených hodnot Arrhenius-Kooij formulí (3.13). Hodnoty na-
měřené skupinou Takayoshi Amana [65] αAmano byly též proloženy formulí (3.13).
Pro porovnání jsou uvedeny naměřené hodnoty α(273 K) všech rychlostních ko-
eficientů při teplotě 273 K.

Ternární rychlostní koeficienty KH2 a KHe rekombinace iontů H+
3 za účasti

třetí částice získané v rámci této práce jsou v závislosti na teplotě vyneseny
na obrázku 3.9 spolu s hodnotami KHe naměřenými v předchozích plazmatických
experimentech [61, 64, 73, 80]. Pro porovnání jsou vyneseny hodnoty ternárních
rychlostních koeficientů rekombinace dalších iontů. Nedávné studium heliem asis-
tované srážkově radiativní rekombinace (He–CRR) atomárních iontů Ar+ v heliu
na aparatuře Cryo-FALP II [62] ukázalo silnou teplotní závislost ternárního rych-
lostního koeficientu KHeAr+ ∝ T−2.9 v souladu s teorií pro atomární ionty He+

v heliu [25]. Podle této teorie ternární rychlostní koeficient závisí na redukované
hmotnosti iontu a neutrálu. Přeškálovaná teoretická závislost na teplotě vyne-
sená tečkovanou čarou se velice dobře shoduje s průběhem naměřených hodnot
pro ionty Ar+ [62]. Rychlostní koeficienty naměřené pro směs atmosférických iontů
v heliu [81] se také shodují s popsanou závislostí. Další experimentální hodnoty
jsou známy pro molekulární ionty He+

2 v heliu [82–84]. Ternární rychlostní koefi-
cienty KH2 a KHe při pokojové teplotě jsou řádově vyšší než teoretické hodnoty
[25] a nevykazují měřitelnou teplotní závislost ve studovaném rozsahu.

3.4 Shrnutí a diskuse výsledků
V této kapitole jsme popisovali studium vlivu neutrálních částic na rekombi-

naci iontů H+
3 s elektrony v teplotním rozsahu 240 K až 340 K ve směsích plynů

He/Ar/H2 i v čistém vodíku na plazmatické aparatuře SA-CRDS. Naměřené
hodnoty efektivního rychlostního koeficientu rekombinace αeff vykazují závislost
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Obrázek 3.9: Teplotní závislost ternárních rychlostních koeficientů KH2 a KHe vo-
díkem a heliem asistované rekombinace iontů H+

3 . Nová data jsou vynesena plnými
(KH2) a prázdnými (KHe) čtverečky. Hodnoty ternárního koeficientu KHe namě-
řené v předchozích experimentech na plazmatických aparaturách [61, 64, 73, 80]
jsou vyneseny plnými kroužky. Pro porovnání jsou vyneseny hodnoty ternárních
koeficientů heliem asistované rekombinace dalších iontů: Ar+ hodnoty (otevřené
trojúhelníky) naměřené na aparatuře Cryo-FALP II [62], směs atmosférických
iontů [81] v heliu a v neposlední řadě hodnoty pro ionty He+

2 naměřené různými
skupinami vynesené plným trojúhelníkem [82], pětiúhelníkem [83] a diamantem
[84]. Teoretická závislost neutrálem asistované rekombinace na teplotě [25] modi-
fikovaná pro ionty Ar+ v heliu podle redukované hmotnosti částic [62] je vynesena
tečkovanou čarou. Adaptován z publikace [10].

na koncentracích [He] a [H2], která je při nízkých koncentracích (3.12a) v sou-
ladu se závislostí na koncentraci [He] pozorovanou v předchozích experimentech
[61, 64, 73, 80]. Nově studovaný vliv H2 na rekombinaci iontů H+

3 s elektrony
jsme identifikovali jako ternární proces rekombinace podobný heliem asistované
rekombinaci. Také jsme pozorovali vliv formování a rekombinace iontů H+

5 na re-
kombinaci H+

3 (viz obrázek 3.5). S rostoucí koncentrací [He] a [H2] se efektivní
rychlostní koeficient rekombinace částečně saturuje (viz obrázek 3.4), další růst
způsobuje vliv rekombinace iontů H+

5 .
Studium vodíkem asistované ternární rekombinace H+

3 při teplotě 300 K bylo
publikováno v časopise Physical Review A [8], také probíhá publikace studia
teplotní závislosti zkoumaného ternárního procesu [10]. Nové výsledky získané
v rámci této práce poskytly podrobnější představu o ternárních procesech rekom-
binace iontů H+

3 s elektrony v dohasínajícím plazmatu a vyjasnily další rozdíly
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mezi výsledky plazmatických experimentů (viz porovnání s hodnotami skupiny
Takayoshi Amana [65] na obrázku 3.8).

V této kapitole jsme též uvedli odvození komplexního modelu ternární rekom-
binace iontů H+

3 s elektrony. Nový model rozšiřuje pro nižší teploty popis rekom-
binace v dohasínajícím plazmatu navržený v publikaci [8]. Základ obou modelů
ternární rekombinace je podobný předchozím modelům navrženým v dřívějších
publikacích [60, 61, 64]. Komplexní model rekombinace iontů H+

3 v dohasínajícím
plazmatu charakterizují následující procesy: binární disociativní rekombinace, re-
kombinace za účasti třetí částice a formování klastrů H+

5 . Navrhovaný model
rekombinace iontů H+

3 v dohasínajícím plazmatu dobře popisuje naměřené hod-
noty efektivního rychlostního koeficientu αeff-ion v závislosti na koncentracích [He]
a [H2] pomocí parametrů αbin, αF, KHe, KH2 a α5χKC.

Hodnota ternárního rychlostního koeficientu KHe heliem asistované rekombi-
nace iontů H+

3 je při pokojové teplotě alespoň o dva řády vyšší než teoretická
hodnota ternární rekombinace atomárních iontů [25]. naměřené hodnoty ternár-
ního rychlostního koeficientu KH2 vodíkem asistované rekombinace v teplotním
rozsahu 240 K až 340 K jsou o víc než dva řády vyšší než hodnoty heliem asistované
rekombinace KHe (viz obrázek 3.9). Nová experimentální pozorování potvrdila, že
klasickou teorii ternární rekombinace atomárních iontů nelze aplikovat na mole-
kulární ionty H+

3 , pro které neexistuje jednoznačný teoretický popis ternární re-
kombinace v současném stavu poznání. Saturace pozorované závislosti efektivního
rychlostního koeficientu rekombinace na koncentracích [He] a [H2] implikuje spo-
lečný kanál formování „komplexů“ pro heliem a vodíkem asistovanou rekombinaci.
O povaze excitovaných molekul H#

3 víme málo, ale kvantově mechanické výpočty
potvrdily možnost dostatečné dlouhé doby života, τa až 100 ps, rotačně excitova-
ných srážkových komplexů (H+

3 + e−) při nízkých energiích [61]. Další otázkou je
ohromná rychlost vodíkem asistovaného procesu ve srovnání s heliem asistované
stabilizace (viz obrázek 3.9), vysvětlením takového rozdílu by mohly být reaktivní
srážky iontového jádra vysoce excitované molekuly H#

3 s molekulárním vodíkem.
Nové poznatky o ternárních procesech rekombinace iontů s elektrony by mohly
přinášet další experimenty s jinými molekulárními ionty.
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Kapitola 4

Studium rekombinace para-H+
3 a

ortho-H+
3

Iont H+
3 , podobně jako molekulární vodík, existuje ve dvou přirozených kon-

figuracích jaderných spinů, které označujeme jako para-H+
3 (pH+

3 ) a ortho-H+
3

(oH+
3 ). Ab initio teoretické výpočty [78] předpověděly rozdíl mezi rychlostními

koeficienty disociativní rekombinace iontů H+
3 ve stavech para a ortho, který s kle-

sající teplotou roste. Podle současné teorie při podmínkách panujících v difúzních
mezihvězdných mračnech (pod 40 K) rychlostní koeficient pαbin rekombinace stavů
para-H+

3 je víc než čtyřikrát větší než oαbin rekombinace ortho-H+
3 . Modely che-

mické kinetiky mezihvězdných mračen, kde rekombinace iontů H+
3 s elektrony je

klíčovým procesem nedokážou v současném stavu reprodukovat astrofyzikální po-
zorování za předpokladu rozdílné rychlosti rekombinace stavů para-H+

3 a ortho-H+
3

[85, 86]. Proto experimentální ověření tohoto chování rekombinace iontů H+
3 je

důležité pro modelování mezihvězdných mračen a teoretické výpočty.
Hodnoty rychlostních koeficientů disociativní rekombinace iontů H+

3 ve sta-
vech para pαbin a ortho oαbin byly experimentálně naměřeny na akumulačních prs-
tencích i v plazmatických experimentech. Metoda variace poměru populací para a
ortho stavů je společná v obou typech experimentů, jako prekurzor iontů para-H+

3
je používán para-obohacený vodík eH2. Výsledky svazkových experimentů jsou
nejednoznačné z důvodu neznámých populací para a ortho stavů a vyšší než
předpokládané hodnoty rotační teploty (> 300 K) iontů ve svazcích [32, 57, 87].
Populace stavů para a ortho a rotační teplota iontů nebyly in situ monitorovány
ve svazcích.

Rekombinace iontů H+
3 ve stavech para a ortho je na plazmatických aparatu-

rách [73, 80, 88] studována monitorováním poklesu koncentrace nabitých částic
v nízkoteplotním dohasínajícím plazmatu při takových experimentálních podmín-
kách, aby dominantním iontem byl H+

3 . Tyto experimenty jsou prováděny ve smě-
sích plynů He/Ar/H2 s normálním (nH2) a para-obohaceným (eH2) vodíkem. Tato
práce je pokračováním studia rekombinace iontů H+

3 ve stavech para a ortho [73,
80, 88], hlavními cíli byla dosažení nižších teplot a porovnání výsledků získaných
na dvou odlišných plazmatických aparaturách (Cryo-FALP II a SA-CRDS).

V této kapitole jsou popisovány výsledky studia teplotní závislosti rychlostních
koeficientů pαbin a oαbin získaných v rámci této práce v experimentech ve směsích
He/Ar/H2 s normálním (nH2) a para-obohaceným (eH2) vodíkem na plazmatické
aparatuře Cryo-FALP II. Nejnižší dosažená teplota byla 60 K, která je dalším kro-
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kem ve snaze o pochopení kvantově mechanické chování rekombinace iontů H+
3

s elektrony. Naměřená hodnota rychlostního koeficientu pαbin stavů para-H+
3 je

při této teplotě alespoň třikrát větší než naměřená hodnota rychlostního koefici-
entu oαbin stavů ortho-H+

3 . Tyto výsledky byly akceptovány k publikaci v časopise
The Journal of Chemical Physics [9].

4.1 Chemická kinetika dohasínajícího plazmatu
Cílem numerického modelování chemické kinetiky dohasínajícího plazmatu je

modelovat skutečné chování dohasínajícího plazmatu v aparaturách Cryo-FALP II
a SA-CRDS. Tuto techniku používáme v širokém oboru uplatnění: pro nalezení
optimálních experimentálních podmínek a ověřování platnosti různých modelů
rekombinace, například v případě komplexního modelu rekombinace (viz podka-
pitola 3.2). V používaných modelech chemické kinetiky se nezabýváme vývojem
teploty dohasínajícího plazmatu, pouze časovým vývojem koncentrací nabitých,
neutrálních a excitovaných částic.

Počáteční hodnoty koncentrací nabitých a excitovaných částic v modelech che-
mické kinetiky zvolíme v souladu s experimenty na plazmatických aparaturách,
kde nosným plynem je helium. Tyto počáteční podmínky jsou: koncentrace iontů
[He+] a elektronů ne, které se díky kvazineutralitě rovnají, a koncentrace metasta-
bilních částic [Hem].

Dalšími přidávanými neutrálními reaktanty v plazmatických experimentech
jsou argon a prekurzor zkoumaných iontů, například molekulární vodík. Argon se
v plazmatických experimentech přidává kvůli odstranění metastabilních héliových
částic.

Teplota neutrálního plynu THe a kinetická teplota iontů Tkin, případně i rotační
Trot, se v dohasínajícím plazmatu v dobrém přiblížení rovnají teplotě stěny Twall
aparatury (viz podkapitola 3.1 a 4.3). Teplota elektronů Te je klíčovou veličinou
experimentů v dohasínajícím plazmatu, proto ověřování a diskusi termalizace
elektronů rozebereme v další podkapitole. Jako zjednodušení v modelování před-
pokládáme společnou hodnotu T a rovnost teplot T = Twall = THe = Trot =
Tkin = Te, hodnoty rychlostních koeficientů různých reakcí jsou v literatuře dány
pro společnou teplotu všech reagujících částic.

Vývoj koncentrací částic v dohasínajícím plazmatu spočítáme numerickým ře-
šením časových diferenciálních rovnic reakcí a ambipolární difúze. Základní model
chemické kinetiky dohasínajícího plazmatu vedoucí k dominantnímu formování
iontů H+

3 je sestaven z reakcí uvedených v tabulce 4.1. Tyto reakce byly iden-
tifikovány jako hlavní kanály formování dominantních iontů v jednotlivých fází
vývoje při typických experimentálních podmínkách [74, 89]. Většina hodnot rych-
lostních koeficientů uvedených reakcí byla naměřena při teplotě 300 K, proto jsou
pro orientaci čtenáře uvedeny hodnoty v tabulce 4.1 jednotně pro tuto teplotu.
V případě reakcí, kde není známa teplotní závislost rychlostního koeficientu pouze
naměřené hodnoty používáme. Pokud je známa teplotní závislost, ale je limito-
vána na část zkoumaného teplotního rozsahu, používáme extrapolaci závislosti.
Úplný seznam a teplotní závislost reakcí zahrnutých do modelu dohasínajícího
plazmatu ve směsi He/Ar/H2 lze najít v příloze A. Teplotní závislost používa-
ných rychlostních koeficientů reakcí je charakterizována Arrhenius-Kooij formulí
(3.13).
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No. Reakce Rychlostní koeficient Zdroj
(cm3s−1),(cm6s−1)

He+
2 formování a destrukce

1 He+ + He + He→ He+
2 + He 1× 10−31 [90]

2 Hem + Hem → He+ + He + e− 7,5× 10−10 [83]
3 Hem + Hem → He+

2 + e− 7,5× 10−10 [83]
4 He+

2 + e− → 2He 6× 10−10 [91]

Ar+ formování a destrukce
5 He+ + Ar→ Ar+ + He 1× 10−13 [92]
6 Hem + Ar→ Ar+ + He + e− 7× 10−11 [93, 94]
7 He+

2 + Ar→ Ar+ + 2He 2× 10−10 [95]
8 Ar+ + Ar + He→ Ar+

2 + He 9,2× 10−32 [96]
9 Ar+

2 + e− → 2Ar 8× 10−7 [97]

H+
3 formování a destrukce

10 Ar+ + H2 → ArH+ + H 7,3× 10−10 [98]
11 Ar+ + H2 → H+

2 + Ar 1,3× 10−10 [98]
12 H+

2 + Ar→ ArH+ + H 2,3× 10−9 [99]
13 H+

2 + H2 → H+
3 + H 2,1× 10−9 [99]

14 ArH+ + H2 → H+
3 + Ar 1,5× 10−9 [100]

15 H+
3 + H2 + H2 → H+

5 + H2 2× 10−30 [101]
16 H+

3 + H2 + He→ H+
5 + He 2× 10−30 Odhada

17 H+
5 + H2 → H+

3 + H2 + H2 3× 10−12 [76, 101]
18 H+

5 + He→ H+
3 + H2 + He 3× 10−12 Odhada

19 H+
3 + e− → neutrály f([He],[H2]) Tato práce

20 H+
5 + e− → neutrály 1,8× 10−6 [75]

Tabulka 4.1: Základní reakce částic v proudícím dohasínajícím plazmatu
ve směsi He/Ar/H2. Reakční síť vede k dominantnímu formování iontů H+

3
při typických experimentálních podmínkách. Rychlostní koeficienty jsou
uvedeny pro orientaci čtenáře pro teplotu 300 K, koeficienty teplotní zá-
vislosti reakcí jsou uvedeny v příloze A. Rychlostní koeficienty binárních
reakcí jsou uvedeny v jednotkách cm3s−1, ternárních reakcí v cm6s−1.
a Hodnoty rychlostních koeficientů byly odhadnuty na základě hodnot po-
dobných procesů, pro vysvětlení viz text práce.

V případě formování iontů H+
5 (reakce číslo 15 a 16 v tabulce 4.1) používáme

stejnou hodnotu rychlostního koeficientu pro reakci za účasti helia, čímž dosta-
neme horní odhad rychlosti formování. Rychlostní koeficient reakce číslo 15 [101]
byl zkoumán v teplotním rozsahu 156 – 210 K, pro výpočet hodnot při vyšších
teplotách používáme extrapolaci podle naměřené teplotní závislosti. Rychlostní
koeficient zpětné reakce (reakce číslo 17 a 18) dostaneme jako podíl rychlostního
koeficientu formování a rovnovážné konstanty KC koncentrací iontů H+

5 a H+
3 (viz

podkapitola 3.2).
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Ztráty ambipolární difúzí nabitých částic jsou také zahrnuty do modelu. Cha-
rakteristické časové konstanty ambipolární difúze různých iontů jsou spočítány
podle relace mezi koeficientem ambipolární difúze a redukovanou pohyblivostí
iontů [102] odvozené za předpokladu (T = THe = Tkin 6= Te):

1
τD

= 4,63× 1015
(

1 + Te
T

)
K0(T )

2Λ2
T

[He] s−1, (4.1)

kde K0(T ) je redukovaná pohyblivost iontů v heliu (v jednotkách cm2V−1s−1).
Další veličiny jsou charakteristická délka difúze Λ v jednotkách cm, teplota T
v K a koncentrace helia [He] v cm−3. Ztráty ambipolární difúzí jsou pro každý
druh iontů spočítány nezávisle, difúzní ztráty elektronů jsou spočítány jako součet
difúzních ztrát iontů.

V experimentech na aparaturách typu SA procesy uvedené v tabulce 4.1 pro-
bíhají současně a proto je potřeba základní reakční síť doplnit o další reakce, které
jsou uvedeny v tabulce 4.2. V případě ternární reakce formování iontů H+

3 z ato-
márních iontů H+ (reakce číslo 27 a 28 v tabulce 4.2) používáme stejnou hodnotu
rychlostního koeficientu pro reakci za účasti helia, čímž znovu dostaneme horní
odhad rychlosti formování.

No. Reakce Rychlostní koeficient Zdroj
(cm3s−1),(cm6s−1)

21 He+ + H2 → H+ + H + He 8,3× 10−14 [92]
22 He+ + H2 → H+

2 + He 1,7× 10−14 [92]
23 Hem + H2 → H+

2 + He + e− 2,9× 10−11 [93, 103]
24 Hem + H2 → HeH+ + H + e− 3,2× 10−12 [93, 103]
25 HeH+ + H2 → H+

3 + He 1,5× 10−9 [104]
26 H+ + He + He→ HeH+ + He 9× 10−32 [105]
27 H+ + H2 + H2 → H+

3 + H2 3× 10−29 [106]
28 H+ + H2 + He→ H+

3 + He 3× 10−29 Odhada

Tabulka 4.2: Doplňující reakce částic v stacionárním dohasínajícím
plazmatu ve směsi He/Ar/H2, spolu s procesy uvedenými v tabulce 4.1
tvoří reakční síť vedoucí k dominantnímu formování iontů H+

3 při typic-
kých experimentálních podmínkách. Rychlostní koeficienty jsou uvedeny
pro orientaci čtenáře pro teplotu 300 K, koeficienty teplotní závislosti
reakcí jsou uvedeny v příloze A. Rychlostní koeficienty binárních reakcí
jsou uvedeny v jednotkách cm3s−1, ternárních reakcí v cm6s−1.
a Hodnota rychlostního koeficientu byla odhadnuta na základě hodnoty
podobného procesu, pro vysvětlení viz text práce.

4.2 Teplota elektronů v dohasínajícím plazmatu
Energetickou závislost účinného průřezu rekombinace iontu s elektronem ur-

čuje převážně lehký elektron oproti těžšímu iontu, teplota elektronů je proto klíčo-
vým parametrem studia rekombinace v dohasínajícím plazmatu. Při podmínkách
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typických pro naše experimenty neexistuje jednoduchá metoda přímého měření
teploty elektronů v dohasínajícím plazmatu, proto používáme rychlost ambipo-
lární difúze pro zjištění teploty.

Naměřené hodnoty časové konstanty ambipolární difúze τD v dohasínajícím
plazmatu v závislosti na teplotě stěny Twall proudové trubice porovnáváme s hod-
notami spočítanými podle vzorce (4.1) za předpokladu společné hodnoty T teplot
T = Twall = THe = Tkin = Te v rámci přesnosti určení. Průběhy naměřených a
spočítaných hodnot τD v závislosti na teplotě pro ionty H+

3 ve směsi He/Ar/H2
s normálním (nH2) nebo para-obohaceným (eH2) vodíkem jsou vyneseny na ob-
rázku 4.1. Hodnoty časové konstanty τD byly naměřeny při různých hodnotách
tlaku helia na aparatuře Cryo-FALP II, proto jsou na obrázku vyneseny hodnoty
podílu koncentrace helia a časové konstanty [He]/τD.
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Obrázek 4.1: Teplotní závislost časové konstanty ambipolární difúze iontů H+
3

normované na koncentraci helia [He]. Naměřené hodnoty ve směsích He/Ar/H2
s normálním (nH2, prázdné kroužky) nebo para-obohaceným (eH2, prázdné dia-
manty) vodíkem jsou vyneseny v závislosti na teplotě stěny Twall proudové trubice.
Prázdné trojúhelníky označují průměry naměřených hodnot při daných teplotách.
Teplotní závislost časové konstanty podle vzorce (4.1) je vynesena plnou čarou
pro T = Twall = THe = Tkin = Te. Čárkovanými čarami jsou vyneseny hodnoty
podle vzorce (4.1) pro dva případy odlišné teploty elektronů Te = T ± 20 K.
Vložené obrázky ukazují statistická rozdělení naměřených hodnot při teplotách
Twall = 60 K a Twall = (204± 3) K, která byla proložena normálním rozdělením.
Čárkované čáry označují vypočtené hodnoty [He]/τD při daných teplotách. Adap-
tován z publikace [9].

Plnou čarou vynesený teplotní průběh normované časové konstanty [He]/τD
podle vzorce (4.1) je vypočten s použitím hodnoty K0(300 K) = 30,5 cm2V−1s−1
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redukované pohyblivosti iontů H+
3 v heliu převzaté z reference [107], při výpo-

čtu [He]/τD zanedbáváme slabou závislost redukované pohyblivosti iontů K0(T )
v teplotním rozsahu 60 K – 300 K. Plnou čarou je vynesen průběh pro případ
T = Twall = THe = Tkin = Te. Citlivost metody znázorňuje vliv nerovnosti teplot
nosného plynu a elektronů, který je vynesený čárkovanými čarami pro případy
Te = T ± 20 K. Tato metoda ověřování termalizace elektronů byla úspěšně použí-
vána při studiu elektronem a heliem asistované srážkově radiativní rekombinace
iontů Ar+ s elektrony na aparatuře Cryo-FALP II [37, 62, 108].

Ternární rychlostní koeficienty obou procesů silně závisí na teplotě elektronů
(KCRR ∝ T−4.5

e , KHeAr+ ∝ T−2.9
e ), jejich naměřené hodnoty poskytly další citlivou

metodu ověření termalizace elektronů v dohasínajícím plazmatu [37, 62, 108].
Podle studia rekombinace iontů Ar+ teplota elektronů Te se v rámci jednotek
K shodovala s teplotou stěny Twall proudové trubice. Pro vyčerpávající diskusi
o termalizaci elektronů v dohasínajícím plazmatu viz reference [73].

4.3 Para-ortho frakce iontů H+
3

Podobně jako u molekuly H2 samovolný přechod bez přítomnosti katalyzátoru
mezi para a ortho stavy iontu H+

3 je zakázaný základními výběrovými pravidly
[66], proto tyto dvě konfigurace jaderných spinů a s nimi spojené rotační stavy
tvoří dva rozlišitelné soubory stavů. Frakce populací iontů H+

3 ve stavu para ozna-
číme jako pf3 = [pH+

3 ]/[H+
3 ], ve stavu ortho jako of3 = [oH+

3 ]/[H+
3 ] a pf3 + of3 = 1.

Existuje několik studií frakcí para pf3 a ortho of3 stavů iontů H+
3 v nízkoteplotním

plazmatu [109–112]. V těchto studiích byla ukázána závislost para frakce iontů
H+

3 na para frakci pf2 vodíku (prekurzor iontů H+
3 ) a dalších experimentálních

podmínkách.
V experimentech na aparatuře SA-CRDS byla systematicky studována hod-

nota para frakce pf3 iontů H+
3 ve výboji a dohasínajícím plazmatu ve směsi

He/Ar/H2 s normálním (nH2) nebo para-obohaceným (eH2) vodíkem při podob-
ných podmínkách jako v prezentovaném studiu [73, 112, 113]. Nové experimenty
na aparatuře SA-CRDS s para obohaceným vodíkem byly provedeny v teplot-
ním rozsahu 77 K až 300 K. Zkoumané rotační stavy a používané přechody jsou
uvedeny v tabulce 3.1.

Naměřené hodnoty frakce pf3 v závislosti na kinetické teplotě Tkin iontů a
para frakci pf2 vodíku jsou vyneseny na obrázku 4.2. Kinetická teplota iontů H+

3
je vyhodnocena z Dopplerova rozšíření naměřených spektrálních čar (viz podka-
pitola 3.1). Díky reaktivním srážkám iontů H+

3 ve stavech p/oH+
3 s molekulami

vodíku ve stavech p/oH2 [110] para frakce pf3 závisí převážně na para frakci pf2
vodíku ve směsích He/Ar/H2 (viz obrázek 4.2), ale rotační stavy v rámci sou-
borech stavů para a ortho mohou být v termodynamické rovnováze s nosným
plynem. Hodnoty rotační teploty Trot vyhodnocené z poměru populací rotačních
stavů ortho-H+

3 (1,0) a (3,3), Trot-ortho, a populací rotačních stavů para-H+
3 (1,1) a

(2,2), Trot-para, se velice dobře shodují s naměřenými hodnotami kinetické teploty
iontů Tkin (viz obrázek 4.3), nezávisle na prekurzoru nH2 nebo eH2.

Spektroskopické studium rotační a kinetické teploty iontů ve výboji a do-
hasínajícím plazmatu na aparatuře SA-CRDS (obrázek 4.3) a studium ambipo-
lární difúze elektronů na aparatuře Cryo-FALP II (obrázek 4.1) společně pod-
porují předpoklad jednotné hodnoty T všech teplot v dohasínajícím plazmatu
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Obrázek 4.2: Teplotní závislost naměřených hodnot para frakce pf3 iontů H+
3

v závislosti na para frakci prekurzoru, nH2 (prázdné kroužky) nebo eH2 (prázdné
trojúhelníky). Vynesené hodnoty para frakce pf3 byly naměřeny v dohasínajícím
plazmatu ve směsích He/Ar/H2. Průměrné hodnoty pf3 získané s prekurzorem
eH2 (plné trojúhelníky) byly vypočteny rozdělením teplotní osy na úsečky délky
20 K. Teplotní závislost para frakce pf3 iontů H+

3 v termodynamické rovnováze
(TDE) je vynesena čerchovanou čarou. Lineární extrapolací pf3 podél čárkovaných
přímek získáme hodnoty při teplotě 60 K, které byly použity při vyhodnocení dat
naměřených na aparatuře Cryo-FALP II. Adaptován z publikace [9].

T = Twall = THe = Trot = Tkin = Te při typických podmínkách v našich expe-
rimentech, pro vyčerpávající diskusi o teplotách v dohasínajícím plazmatu viz
reference [73].

4.4 Experimentální data a výsledky
Metody získání rychlostních koeficientů rekombinace para-H+

3 a ortho-H+
3

stavů jsou zásadně identické v experimentech Cryo-FALP II a SA-CRDS. Hodnota
binárního rychlostního koeficientu αbin je váženým průměrem hodnot rychlostních
koeficientů rekombinace pH+

3 a oH+
3 stavů:

αbin = pf3
pαbin + of3

oαbin = pf3
pαbin + (1− pf3)oαbin, (4.2)

kde pαbin a oαbin jsou binární rychlostní koeficienty rekombinace stavů pH+
3 a

oH+
3 . Rychlostní koeficienty pαbin a oαbin získáme zkoumáním rekombinace iontů

H+
3 při dvou různých hodnotách pf3. Naměřené hodnoty rychlostního koeficientu

rekombinace v plazmatických experimentech se mohou lišit od hodnot binárního
rychlostního koeficientu, proto také zkoumáme závislost efektivního rychlostního
koeficientu αeff na dalších experimentálních podmínkách.
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Obrázek 4.3: Závislost hodnot rotační teploty iontů H+

3 vypočtených z poměru
naměřených populací dvou ortho stavů Trot-ortho (ortho-H+

3 (1,0) a (3,3)) a dvou
para stavů Trot-para (para-H+

3 (1,1) a (2,2)) na naměřených hodnotách kinetické
teploty Tkin iontů. Kroužky označují hodnoty Trot-ortho v experimentech s pre-
kurzorem nH2, čtverečky s prekurzorem eH2. Hvězdičkou je označena hodnota
Trot-para určená v dohasínajícím plazmatu s prekurzorem eH2. Čárkovanou čarou
je vynesena rovnost Trot = Tkin. Adaptován z publikace [9].

Vliv ternárních rekombinačních procesů byl diskutován v kapitole 3, proto zde
nezopakujeme popis komplexní analýzy naměřených hodnot efektivního rychlost-
ního koeficientu αeff. Hodnoty binárního rychlostního koeficientu vyhodnocujeme
ze závislosti efektivního rychlostního koeficientu na koncentracích [He] a [H2] ex-
trapolací do nulových koncentrací. Naměřené hodnoty efektivního rychlostního
koeficientu αeff v závislosti na koncentracích [He] a [H2] při teplotě 60 K s prekur-
zorem nH2 nebo eH2 jsou vyneseny na obrázku 4.4.

Hodnoty efektivního i binárního rychlostního koeficientu získaného lineární
extrapolací při teplotě 60 K jsou větší při použití para-obohaceného vodíku (eH2)
jako prekurzor iontů H+

3 . Podobný trend hodnot rychlostních koeficientů rekom-
binace pozorujeme při vyšších teplotách (78 K a 210 K). Rozdíl mezi hodnotami
naměřenými s normálním nebo para-obohaceným vodíkem klesá s rostoucí teplo-
tou, při teplotě 210 K tento rozdíl je v rámci chyb zanedbatelný. Binární rychlostní
koeficient získaný v experimentech s normálním vodíkem (nH2) označujeme jako
nαbin a s para-obohaceným vodíkem (eH2) jako eαbin.

V předchozích částech kapitoly jsme popisovali experimentální postup syste-
matického získání dat pro určení binárních rychlostních koeficientů rekombinace
para-H+

3 a ortho-H+
3 stavů. Každá hodnota je získána naměřením hodnot efek-

tivního rychlostního koeficientu αeff při různých koncentracích neutrálních plynů
He a H2 pro dvě různé hodnoty pf3 (nH2 nebo eH2), výsledná hodnota binárního
koeficientu nαbin nebo eαbin je extrapolována z naměřeného průběhu efektivního
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Obrázek 4.4: Závislost efektivního rychlostního koeficientu αeff při teplotě 60 K
na koncentraci helia v experimentech s prekurzorem eH2 (plné čtverečky) nebo
nH2 (prázdné čtverečky). Šipky ukazují růst hodnoty αeff s rostoucí koncentrací
vodíku při konstantní koncentraci [He]. Otevřené trojúhelníky a kroužky označují
hodnoty αeff pro limitní případy [eH2]→ 0 cm−3 a [eH2]→ 8× 1012 cm−3. Plnými
čarami jsou vynesena lineární proložení naměřených hodnot při nízké koncentraci
vodíku. Čerchovanou a dvojitě čerchovanou čárou jsou vynesena lineární proložení
při vysoké koncentraci vodíku. Adaptován z publikace [9].

rychlostního koeficientu. Hodnoty rychlostních koeficientů pαbin a oαbin dostaneme
vyřešením rovnice (4.2) pro dvě známé hodnoty para frakce pf3 a příslušného
rychlostního koeficientu αbin (nαbin a eαbin).

V experimentech na aparatuře SA-CRDS para frakci pf3 iontů H+
3 měříme

in situ, na rozdíl od experimentů na aparatuře Cryo-FALP II, kde měříme kon-
centraci elektronů v dohasínajícím plazmatu, tedy celkovou koncentraci iontů.
Hodnoty para frakce pf3 iontů H+

3 ve směsích He/Ar/H2 s normálním (nH2) nebo
para-obohaceným (eH2) vodíkem v závislosti na teplotě jsou pro vyhodnocení dat
brány ze studií na aparatuře SA-CRDS (viz obrázek 4.2). Odhad chyby určení
para frakce pf3 pro experimenty na aparatuře Cryo-FALP II je 5 %.

Nové hodnoty binárních rychlostních koeficientů pαbin a oαbin získané na apa-
ratuře Cryo-FALP II při teplotách 60 K, 78 K a 210 K jsou v porovnání s para-
lelními experimenty na aparatuře SA-CRDS vyneseny na obrázku 4.5. Na tomto
obrázku jsou vyneseny nové hodnoty pαbin a oαbin získané na aparatuře SA-CRDS
při teplotách 115 K, 145 K, 180 K a 300 K a další hodnoty získané v předchozích
experimentech [73, 80, 88, 113]. Též jsou vyneseny hodnoty koeficientu nαbin zís-
kané s prekurzorem nH2 iontů H+

3 v experimentech na aparaturách Cryo-FALP II
a SA-CRDS (pro podrobnosti viz reference [77]).
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Obrázek 4.5: Teplotní závislost binárních rychlostních koeficientů rekombinace
iontů H+

3 . Trojúhelníky a čtverečky označují všechny hodnoty koeficientů pαbin a
oαbin získané v různých experimentech na aparaturách Cryo-FALP II a SA-CRDS,
hodnoty při teplotách 85 K, 140 K, 165 K a 195 K byly převzaty z předchozích ex-
perimentů [73]. Plnými kroužky jsou vyneseny hodnoty nαbin naměřené s prekur-
zorem nH2 v různých experimentech na aparaturách Cryo-FALP II a SA-CRDS,
část hodnot byla převzata z předchozích experimentů [73, 77]. Prázdné a plné
diamanty označují nové hodnoty koeficientů nαbin naměřené s prekurzorem nH2 a
eαbin s prekurzorem eH2 v rámci této práce na aparatuře Cryo-FALP II. Plnými
čarami jsou vynesena proložení získaných hodnot koeficientů nαbin, pαbin a oαbin
Arrhenius-Kooij formulí (3.13), koeficienty proložení jsou uvedeny v tabulce 4.3.
Šipky označené s písmeny p, o, n ukazují hodnoty koeficientů pαbin, oαbin a nαbin
získaných na akumulačním prstenci CRYRING [114] při teplotě 300 K. Čárkova-
nými čarami označenými jako para, ortho a TDE jsou vyneseny teoretické teplotní
průběhy binárních rychlostních koeficientů pro stavy para-H+

3 , ortho-H+
3 a ionty

H+
3 v termodynamické rovnováze (TDE) [78, 115]. Adaptován z publikace [9].

Hodnoty koeficientů pαbin a oαbin rekombinace iontů H+
3 ve stavech para-H+

3
a ortho-H+

3 získané v experimentech na aparaturách Cryo-FALP II a SA-CRDS
jsme proložili Arrhenius-Kooij formulí (3.13) v celém zkoumaném teplotním roz-
sahu 60 K až 300 K (viz obrázek 4.5). Hodnoty koeficientů nαbin získané v expe-
rimentech s prekurzorem nH2 iontů H+

3 byly proloženy formulí (3.13) v teplotním
rozsahu 77 K až 340 K, protože extrapolace naměřených hodnot para frakce pf3
s prekurzorem nH2 (viz obrázek 4.2) se pod teplotou 77 K neshoduje s hodnotami
pf3 v termodynamické rovnováze. Parametry všech proložení formulí (3.13) jsou
uvedeny v tabulce 4.3.
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Stav αbin(60 K) αA-K β γ
(10−7 cm3s−1) (10−7 cm3s−1) (K)

para-H+
3 (1.8± 0.4) (0.69± 0.30) (−0.64± 0.10) 0

ortho-H+
3 (0.0+0.5

−0.0) (0.94± 0.20) (−0.41± 0.91) (187± 143)
H+

3 (TDE) (0.9+0.6
−0.4) (0.65± 0.10) (−0.26± 0.07) 0

Tabulka 4.3: Parametry teplotních závislostí binárních rychlostních koeficientů
oαbin, pαbin a TDEαbin rekombinace iontů H+

3 ve stavech para-H+
3 , ortho-H+

3 a
v termodynamické rovnováze (TDE) byly získány proložením experimentálních
hodnot Arrhenius-Kooij formulí (3.13). Pro porovnání jsou uvedeny hodnoty ko-
eficientů pαbin a oαbin při teplotě 60 K, které byly získány v experimentech na apa-
ratuře Cryo-FALP II v rámci této práce. Hodnota koeficientu αbin(60 K) pro ionty
H+

3 v termodynamické rovnováze byla vypočtena z experimentálně získaných hod-
not pαbin a oαbin a z para frakce pf3 iontů H+

3 v termodynamické rovnováze při tep-
lotě 60 K.

4.5 Shrnutí a diskuse výsledků
V této kapitole jsme popisovali studium rekombinace iontů H+

3 v závislosti
na populacích dvou přirozených konfigurací spinů jader para-H+

3 a ortho-H+
3 v do-

hasínajícím plazmatu na aparaturách Cryo-FALP II a SA-CRDS. Výsledky zís-
kané v experimentech na dvou různých typech plazmatických aparatur se velice
dobře shodují. Na variaci populací pH+

3 a oH+
3 konfigurací jsme používali takzvaný

generátor para-obohaceného vodíku [50, 53, 54]. Unikátním výsledkem studia jsou
hodnoty binárních rychlostních koeficientů pαbin a oαbin získané při nejnižší dosa-
žené teplotě 60 K, kde experimentálně získaná hodnota rychlostního koeficientu
pαbin(60 K) = (1,8± 0,4)× 10−7 cm3s−1 je alespoň třikrát větší než hodnota ko-
eficientu oαbin(60 K) < 5× 10−8 cm3s−1. Při této teplotě víc než 90 % všech iontů
H+

3 obsazuje dva základní para a ortho rotační stavy, ve velice dobrém přiblíže-
ním zkoumáme rekombinaci iontů H+

3 ve dvou kvantových stavech. Tyto výsledky
byly akceptovány k publikaci v časopise The Journal of Chemical Physics [9].

Hodnoty binárních rychlostních koeficientů pαbin, oαbin a nαbin rekombinace
iontů H+

3 ve stavech para, ortho a v termodynamické rovnováze při teplotě 300 K
získané v nových experimentech na aparatuře SA-CRDS se v rámci chyb dobře
shodují s hodnotami získanými na akumulačním prstenci CRYRING [114]. Při niž-
ších teplotách hodnoty těchto koeficientů naměřené na akumulačních prstencích
jsou nejednoznačné [32, 57, 87], proto jsme tyto hodnoty v práci neuvedli.

Experimentální hodnoty rychlostních koeficientů pαbin, oαbin a TDEαbin se
v rámci chyb dobře shodují s teoretickými hodnotami [78, 115, 116], ale teplotní
závislost parametrizovaná Arrhenius-Kooij formulí (viz obrázek 4.5 a tabulka 4.3)
implikuje větší růst rozdílu rychlostních koeficientů pαbin a oαbin. Nicméně experi-
mentální studium disociativní rekombinace iontů H+

3 podporuje rozdílné chování
rekombinace stavů para-H+

3 a ortho-H+
3 oproti modelování chemické kinetiky me-

zihvězdných mračen [85, 86]. Některé modely zahrnují iont-molekulové reakce
v závislosti na para a ortho stavech iontů H+

3 a molekulárního vodíku [86, 117].
Pro mnoha reakcí taková závislost nebyla ještě experimentálně zkoumána a po-
užívané hodnoty rychlostních koeficientů jsou dány jednoduchými výběrovými
pravidly [118, 119]. Tyto reakce jsou efektivně volnými parametry modelů. Po-
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kračování experimentálního studia disociativní rekombinace iontů H+
3 ve stavech

para-H+
3 a ortho-H+

3 , kde hlavním cílem je dosažení ještě nižších teplot (pod 60 K),
by eliminovalo neurčitost chování tohoto procesu [59], která ovlivňuje astroche-
mické modely.
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Závěr

V této předložené diplomové práci jsem shrnul výsledky zkoumání rekombi-
nace kladně nabitých iontů s elektrony v nízkoteplotním plazmatu získané během
mého dvouletého studia v laboratoři elementárních procesů. Cíle práce byly spl-
něny následujícím způsobem:

Struktura a uvedený postup řešení práce sleduje pořadí zadaných cílů. Rešerši
problematiky rekombinace molekulárních iontů při nízkých teplotách jsem rozdělil
na několik částí. V kapitole 1 jsou obecně uvedeny teoretické i experimentální
základy zkoumání rekombinace kladně nabitých iontů s elektrony.

Seznámení s experimentálními technikami používanými při řešení této práce
bylo dalším krokem rešerše. Experimenty na aparaturách Cryo-FALP II a SA-
CRDS tvoří jádro studia rekombinace v laboratoři elementárních procesů, proto
ovládání a případně minoritní úpravy aparatur byly součástí mé experimentální
práce. Popis zmíněných aparatur a získané teoretické znalosti o používaných tech-
nikách jsem jednotně uvedl v kapitole 2.

Rešerše o specifickém studiu rekombinace je uvedena v úvodu obou hlavních
kapitol 3 a 4 této práce, které obsahují experimentální výsledky. Během studií
jsem se podílel na přípravách a provedení experimentů i zpracování výsledků.

Na aparatuře SA-CRDS bylo provedeno studium vlivu koncentrace vodíku
na rekombinaci iontů H+

3 v dohasínajícím plazmatu (kapitola 3). Nově byl po-
psán ternární proces vodíkem asistované rekombinace iontů H+

3 , jejíž ternární
rychlostní koeficient je alespoň stokrát vyšší než heliem asistované rekombinace
ve zkoumaném teplotním rozsahu 240 K až 340 K (viz obrázek 3.9). V podkapi-
tole 3.2 je uvedeno odvození komplexního modelu rekombinace v dohasínajícím
plazmatu zahrnujícího tři nezávislé kanály destrukce iontů H+

3 : binární disocia-
tivní rekombinaci, ternární rekombinaci a formování klastrů H+

5 . Během studia
byly získány i nové hodnoty binárních rychlostních koeficientů pro rekombinaci
iontů H+

3 s elektrony (viz obrázek 3.8), které porovnáváme s hodnotami naměře-
nými skupinou Takayoshi Amana [65].

Na aparaturách Cryo-FALP II a SA-CRDS bylo provedeno studium rekom-
binace iontů H+

3 s elektrony rozlišením rekombinace iontů ve stavech para-H+
3

a ortho-H+
3 (kapitola 4). Unikátním výsledkem studia jsou hodnoty rychlostních

koeficientů pαbin a oαbin získané při teplotě 60 K. Výsledky studia se dobře shodují
s moderními teoriemi [78, 116] a ukazují na rozdílné chovaní rekombinace para a
ortho stavů s klesající teplotou (viz obrázek 4.5). Další experimenty s cílem do-
sažení teplot pod 60 K jsou nezbytné pro vyřešení rozdílů v modelování chemické
kinetiky mezihvězdných mračen, modely mezihvězdných mračen zahrnující roz-
dílné rychlosti rekombinace stavů para a ortho při nízkých teplotách nedokázaly
reprodukovat astrofyzikální pozorování [85, 86].
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Seznam použitých zkratek

AOM akusto-optický modulátor (Acousto-optic Modulator)

CRDS spektroskopie Cavity Ring-Down (Spectroscopy)

CRR srážkově radiativní rekombinace (Collisional Radiative Recombination)

cw kontinuální vlna (continuous wave)

DFB Distributed Feedback

DR disociativní rekombinace (Dissociative Recombination)

ECDL diodový laser s externím rezonátorem (External Cavity Diode Laser)

FA technika proudícího dohasínajícího plazmatu (Flowing Afterglow)

FALP FA s Langmuirovou sondou (Flowing Afterglow with Langmuir Probe)

FSR volný spektrální rozsah (Free Spectral Range)

FWHM plná šířka v polovině maxima (Full Width at Half Maximum)

ISR iontový akumulační prstenec (Ion Storage Ring)

RD ring-down

RR radiativní rekombinace (Radiative Recombination)

SA technika stacionárního dohasínajícího plazmatu (Stationary Afterglow)

TDE termodynamická rovnováha (Thermodynamic Equilibrium)

UHV ultra vysoké vakuum (Ultra High Vacuum)
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Příloha A

Úplný seznam reakcí modelu
chemické kinetiky

Tabulka A.1: Úplný seznam reakcí zahrnutých do modelu dohasínajícího plazmatu
ve směsi He/Ar/H2. Tyto procesy tvoří reakční síť vedoucí k dominantnímu for-
mování iontů H+

3 při typických experimentálních podmínkách. Teplotní závislost
rychlostních koeficientů je charakterizovány Arrhenius-Kooij formulí (3.13), αA-K
koeficient binárních reakcí je uveden v jednotkách cm3s−1, ternárních reakcí v jed-
notkách cm6s−1.
aHodnoty rychlostních koeficientů byly odhadnuty na základě hodnot podobných
procesů, pro vysvětlení viz podkapitola 4.1.

No. Reakce αA-K β Zdroj
(cm3s−1),(cm6s−1)

He+, He+
2 formování a destrukce

1 He+ + He + He→ He+
2 + He 1× 10−31 −0,4 [90]

2 Hem + Hem → He+ + He + e− 7,5× 10−10 [83]
3 Hem + Hem → He+

2 + e− 7,5× 10−10 [83]
4 Hem + e− → He + e− 3× 10−9 [83]
5 He+ + e− → He 4× 10−12 −0,6 [120]
6 He+

2 + e− → 2He 6× 10−10 −0,5 [91]

Ar+ formování a destrukce
7 He+ + Ar→ Ar+ + He 1× 10−13 [92]
8 Hem + Ar→ Ar+ + He + e− 7× 10−11 [93, 94]
9 He+

2 + Ar→ Ar+ + 2He 2× 10−10 [95]
10 Ar+ + Ar + He→ Ar+

2 + He 9,2× 10−32 −2,2 [95]
11 Ar+

2 + e− → 2Ar 8× 10−7 [97]

H+
3 formování a destrukce

12 Ar+ + H2 → ArH+ + H 7,3× 10−10 [98]
13 Ar+ + H2 → H+

2 + Ar 1,3× 10−10 [98]
14 H+

2 + Ar→ ArH+ + H 2,3× 10−9 [99]

Pokračování na další stránce . . .
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No. Reakce αA-K β Zdroj
(cm3s−1),(cm6s−1)

15 H+
2 + H2 → H+

3 + H 2,1× 10−9 [99]
16 ArH+ + H2 → H+

3 + Ar 1,5× 10−9 [100]
17 H+

3 + H2 + H2 → H+
5 + H2 2× 10−30 −2,9 [101]

18 H+
3 + H2 + He→ H+

5 + He 2× 10−30 −2,9 Odhada
19 H+

5 + H2 → H+
3 + H2 + H2 3× 10−12 [76, 101]

20 H+
5 + He→ H+

3 + H2 + He 3× 10−12 Odhada
21 H+

3 + e− → H2 + H f([He],[H2]) Tato práce
22 H+

5 + e− → 2H2 + H 1,8× 10−6 0,7 [75]

H+
3 formování a destrukce v SA

23 He+ + H2 → H+ + H + He 8,1× 10−14 [92]
24 He+ + H2 → H+

2 + He 1,9× 10−14 [92]
25 Hem + H2 → H+

2 + He + e− 2,9× 10−11 [93, 103]
26 Hem + H2 → HeH+ + H + e− 3,2× 10−12 [93, 103]
27 HeH+ + H2 → H+

3 + He 1,5× 10−9 [104]
28 H+ + He + He→ HeH+ + He 9× 10−32 [105]
29 H+ + H2 + H2 → H+

3 + H2 3× 10−29 [106]
30 H+ + H2 + He→ H+

3 + He 3× 10−29 Odhada

Doplňující reakce
31 H+

3 + H2O→ H3O+ + H2 5,3× 10−9 [92]
32 H3O+ + e− → 2H + OH 2,6× 10−7 [121]
33 H3O+ + e− → H2O + H 1,1× 10−7 [121]
34 H3O+ + e− → H2 + OH 6× 10−8 [121]
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Stationary afterglow measurements in conjunction with near-infrared absorption spectroscopy show that the
recombination of the H3

+ ion with electrons in ionized gas mixtures of He, Ar, and H2 at 300 K is strongly
enhanced by neutral helium and by molecular hydrogen. The H2-assisted ternary recombination coefficient
KH2 = (8.7 ± 1.5) × 10−23 cm6s−1 substantially exceeds the value measured for H3

+ in ambient helium (KHe ∼
10−25 cm6 s−1) or predicted by the generally accepted classical theory of Bates and Khare (∼10−27 cm6 s−1)
for atomic ions. Because of the extremely large value of KH2 in a hydrogen plasma the ternary recombination
dominates over binary recombination already at pressures above 3 Pa. This can have consequences in plasma
physics, astrophysics, recombination pumped lasers, plasma spectroscopy, plasmatic technologies, etc. The
ternary processes provide a plausible explanation for the discrepancies between many earlier experimental
results on H3

+ recombination. The observation that the ternary process saturates at high He and H2 densities
suggests that recombination proceeds by a two-step process: formation of a long-lived complex [with a rate
coefficient αF = (1.5 ± 0.1) × 10−7 cm3 s−1] followed by collisional stabilization.

DOI: 10.1103/PhysRevA.90.042708 PACS number(s): 34.80.Lx, 42.62.Fi, 52.20.Hv

I. INTRODUCTION

The triatomic hydrogen ion occupies a special position in
molecular physics, in physical chemistry, and in astrophysics.
This simple ion, whose very existence was once doubted, is
now recognized as the most abundantly produced molecular
ion in the universe. It not only plays a pivotal role in the molec-
ular evolution of some interstellar clouds but also provides a
tool for measuring their temperatures [1]. The recombination
of the H3

+ ion with electrons is of interest for modeling
hydrogen-containing plasmas and, in part for this reason, has
been studied experimentally and theoretically for over 60 years
[2]. Many extensive laboratory studies have been performed
to clarify the formation and destruction processes of H3

+,
in particular the recombination of H3

+ with electrons at low
temperatures [2,3]. The word “enigma” appeared frequently in
publications [4] because the measured recombination rate co-
efficients differed by several orders of magnitude (see extended
discussion in [2,3]). The principal current motivation for H3

+
recombination studies comes from the physics and chemistry
of diffuse astrophysical clouds and planetary ionospheres (see
discussion in [5–7]). H3

+ was observed spectroscopically in
the laboratory in 1980 [8], but it took many years until it was de-
tected in emission spectra from Jupiter [9], Saturn, and Uranus
(see discussion in [10]), and in interstellar plasmas [11,12].

In 2001 a new theory of H3
+ recombination was developed

[13,14] and it became clear afterwards that para-H3
+ and

ortho-H3
+ behave differently [15]. Storage rings were used

in corresponding state selected studies [2]. For temperatures
above 300 K the agreement between theory and the most
recent storage ring experiments [16–19] is excellent but data
at lower temperatures are still not quite conclusive because
internal states of the recombining ions are not necessarily in
thermal equilibrium [20]. It is now generally accepted that
recombination of H3

+ occurs with a binary rate coefficient
of αbin(300 K) ∼ 6 × 10−8 cm3 s−1 [21]. For applications to
low-density astrophysical clouds it is the binary coefficient
that matters.

The fact remains that many well-executed plasma afterglow
experiments gave recombination rates that were larger by
factors of 3 to 4 than the theoretical and storage ring data.
A better understanding was achieved after the discovery of
fast helium-assisted ternary recombination of H3

+ in afterglow
plasma in a He-Ar-H2 gas mixture [22,23]. It was then found
that the ternary He-assisted recombination process

H+
3 + e− + He → neutrals + He (1)

is indeed very effective, exceeding by over two orders of
magnitude (at 300 K) the value predicted by the classical
treatment of Bates and Khare [24]. The much faster ternary
recombination of H3

+ has been attributed to formation of
long-lived rotationally excited neutral H3

# Rydberg molecules
and subsequent collisions with helium atoms [22,23] that
eventually lead to dissociation into neutral products. We note
that the formation of H3

# Rydberg states has also been invoked
as a mechanism in a recombination-pumped laser in H3

+
containing plasma [25].

The recombination of the H3
+ ion has been studied in our

laboratory for almost 15 years. During those years, several
different stationary afterglow (Advanced Integrated Stationary
Afterglow (AISA) [26], Stationary Afterglow with Cavity Ring
Down Spectrometer (SA-CRDS) [27,28]) and flowing after-
glow (Flowing Afterglow with Langmuir Probe (FALP) [29],
Cryo-FALP [21,23,30]) experiments were employed to study
the H3

+ recombination process in low-temperature afterglow
plasma in a He-Ar-H2 gas mixture. The main differences are
in the range of covered number densities of He and H2, in the
electron and ion densities, in the covered temperature range,
in the time scale of monitored plasma decay, and in applied
diagnostics (see, e.g., [23]). A broad range of the measured
plasma parameters is necessary to study the dependence of
the measured effective recombination rate coefficient αeff on
plasma parameters and eventually to determine rate coeffi-
cients for binary and ternary recombination of H3

+ ions and
their temperature dependences. This procedure is necessary
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especially in the case of the H3
+ ion, where long-lived highly

excited neutral H3 can be formed in collision of H3
+ with

electrons [22,23]. Very extensive and systematic studies are
required because the afterglow plasmas are influenced also
by formation and relaxation processes and also by ambipolar
diffusion and these processes depend on the same parameters
as the effective recombination rate coefficient.

We should mention here that in early AISA experiments
(stationary afterglow with Langmuir probe and mass spec-
trometer [26]) we observed a rapid fall off of value of mea-
sured effective recombination rate coefficient αeff at [H2] �
1012 cm−3, where newly formed H3

+ ions undergo on average
less than one collision with H2 prior to its recombination.
The mass spectra obtained during the experiment showed
that H3

+ was the dominant ion species but the internal state
of the ions was not probed in the AISA experiments. We
do not have a certain explanation for this observation (see
discussion in [23,31]). In later experiments we used 1012 <

[H2] < 5 × 1013 cm−3; the measured αeff did not change with
[H2] (in the context of those experiments we called it the
“saturated region”, see [23,31]). At these conditions the formed
H3

+ ions have many collisions with H2 and He prior to their
recombination. We found that the measured αeff depends lin-
early on helium number density; αeff = αbin + KHe[He] in the
“saturated region.” The binary rate coefficient was determined
from the low-pressure limit as αbin = αeff([He] → 0). The
obtained binary recombination rate coefficients are very close
to the theoretically predicted value [15] and the value reported
by storage ion ring CRYRING [18]. Using SA-CRDS we
confirmed that H3

+ ions in recombination dominated afterglow
plasmas are in thermal equilibrium with He [32]. All these later
studies were performed for [H2] higher than 1012 cm−3 but low
enough to prevent formation of fast recombining H5

+ ions.
There are good reasons to believe that hydrogen molecules

should be more efficient than inert helium atoms in promoting
H3

+ recombination, and there is some earlier experimental ev-
idence in support of this expectation [29,30,33,34]. However,
the effect of H2 has not been studied systematically and this is
the first study dedicated to H2-assisted ternary recombination.

II. EXPERIMENT

The technical details of the stationary-afterglow cavity-
ring-down-spectroscopy apparatus (SA-CRDS) have been
adequately described elsewhere [27]. The plasma is formed in a
pulsed microwave discharge in a mixture of He, Ar, and H2 and
the densities of three rotational states of the ground vibrational
state of H3

+ during the afterglow are measured using the
transitions 3ν1

2 (2,0) ← 0ν0
2 (1,0) and 3ν1

2 (4,3) ← 0ν0
2 (3,3) for

ortho-H3
+ and 3ν1

2 (2,1) ← 0ν0
2 (1,1) for para-H3

+. Details and
notation are discussed in [32,35,36]. The kinetic temperature
of the ions is obtained by measuring Doppler broadening of
the absorption lines and the rotational temperature is obtained
from the relative populations of measured states (for details see
[32]). A numerical model of the chemical kinetics is used to
determine the most appropriate conditions for the experiment.
A water transition at 7236.45 cm−1 (line position taken from
HITRAN database [37]) was routinely scanned to estimate
the amount of H2O impurities in the apparatus. Typically, the

water vapor concentration was at a safe level of less than 5 ×
1010 cm−3 (less than 0.1 ppm of buffer gas number density).

The present experimental study focus on H2-assisted
recombination of H3

+ ions. Ternary recombination rate co-
efficients were derived from the measured ion number density
decays with an effective recombination rate coefficient αeff−ion

for a wide range of [He] and [H2] densities. For details on the
data analysis see [32].

III. COMPLEX MODEL OF TERNARY RECOMBINATION

Ternary contributions in H3
+ recombination can occur by

formation of Rydberg molecules H3
# by resonant capture of

an electron into a rotationally excited Rydberg state with the
formation rate coefficient αF. The unstable molecule (or “com-
plex”) can decay during its lifetime by autoionization with a
time constant τa or it can be “stabilized” (rendered incapable
of being autoionized or being collisionally reionized) with rate
coefficient ksM in a collision with a third particle M of number
density [M]. Provided that the lifetime τa is much shorter
than the time scale of the plasma decay, the number density
ratio [H3

#]/[H3
+] can be taken as constant and the effective

recombination coefficient for H3
+ dominated plasma becomes

αeff-ion = αbin + αF
ksM [M]

1/τa + ksM [M]
. (2)

This model of ternary recombination is similar to that proposed
in our earlier publications [22,23,30]. We introduce the three-
body recombination rate coefficient KM defined as KM =
αFksMτa. In the limit of small [M] (the “linear” regime) the
second term of Eq. (2) reduces to KM[M]. In the limit of
large [M], the second term of Eq. (2) approaches the constant
value αF and the three-body recombination process is then
said to “saturate.” This brief discussion hides a great amount
of detail. In reality, one should consider an ensemble of
many complexes, and more than two steps may be required
to stabilize the complexes. In the experiment both He and
H2 can act as neutral third bodies. If one assumes that both
gases act on the same complexes, the product KM[M] can be
replaced by the sum KH2 [H2] + KHe[He]. We assume these
contributions to be additive. We also assume that binary
and ternary recombination are purely additive. This is not
necessarily true if both processes share the same initial states.

The proposed simplified recombination mechanism is
summarized in Fig. 1, where kSHe and kSH2 are the binary rate
coefficients for collisional stabilization of H3

# in collisions
with He and H2, respectively. The ternary recombination
rate coefficients for He- and H2-assisted recombination

FIG. 1. The scheme of the proposed H3
+ recombination mecha-

nism. Used symbols are explained in the text.
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(KHe and KH2 , respectively) are introduced as KHe = αFkSHeτa

and KH2 = αFkSH2τa.
There is one additional recombination process that can

make a contribution at high [H2]: The H3
+ ions are

known to enter a chemical equilibrium with weakly bound
H5

+cluster ions that recombine very fast at 300 K (α5 ∼ 2 ×
10−6 cm3 s−1) [38,39]. At 300 K, the clustering equilibrium
constant, defined by [H5

+]/[H3
+]= KC[H2], has a value

KC(300 K) = 6.7 × 10−19 cm3 [40]. Even at the highest H2

concentrations (6 × 1016 cm−3) used in present experiments
less than 4% of the H3

+ ions are clustered.
To a good approximation, the effective recombination rate

coefficient can then be written as

αeff-ion = αbin + αF
KHe[He] + KH2 [H2]

αF + KHe[He] + KH2 [H2]

+α5KC[H2]. (3)

A more rigorous kinetic analysis, that includes recombination
of H5

+, shows that the relative abundance of H5
+ in recom-

bining plasmas is smaller by about a factor of 2 than KC[H2]
and that it varies with electron density.

Equation (3) implies that αeff−ion saturates at the value
αbin + αF if αF � (KHe[He] + KH2 [H2]). While in previous
H3

+ experiments [21–23,31,32] the range of [He] was too
small to detect saturation, the present experiments clearly
exhibit saturation (details to be given below). Also, a slight
dependence on [H2] was observed in the earlier experiments
[29,33,38] but it was then thought to arise from formation
of fast recombining H5

+ ions at higher [H2] > 1014 cm−3.
However, H5

+ formation at temperatures near 300 K does
not suffice to explain the increase of the recombination
rate coefficient dependent on [H2] at 300 K (with [H2] <

2 × 1015 cm−3) that was also observed by Gougousi et al.
[33]. On the other hand, Amano’s [34] spectroscopic studies
in a stationary afterglow experiment in pure hydrogen yielded
an H3

+ recombination rate coefficient that was independent of
H2 density, but three times larger than the currently accepted
binary recombination rate coefficient [2].

IV. EXPERIMENTAL DATA AND RESULTS

Figure 2 shows typical H3
+ decay curves measured by SA-

CRDS and the calculated densities of H3
+ and H5

+ ions. The
rate coefficients αeff-ion are obtained by fitting the decay of the
H3

+ number densities, taken as the sum of those in the ortho
and para states assuming thermal equilibrium (see discussion
in [32]), or calculated from the population of the ortho-H3

+
(1,0) state only. No substantial difference between these two
evaluations was observed.

The chemical kinetics calculations solve the set of reactions
as described by Plašil et al. [26]. Because the composition of
the plasma at the end of the microwave pulse is difficult to
ascertain, the calculations were performed for many sets of
different initial conditions. The results of the model show that
at the number densities of He, Ar, and H2 used in present
experiments the H3

+ ion becomes the dominant ion species
within 150 μs after switching off the discharge. An example
is displayed in Fig. 2 for the following initial conditions
in quasineutral plasma: [H3

+]=ne; [Hem] = 1 × 1011 cm−3,
where [Hem] is the number density of metastable helium

FIG. 2. (Color online) The decay curves measured for (1,0),
(1,1), and (3,3) states of H3

+ at 300 K and number densities [He] =
8 × 1017 cm−3, [H2] = 2 × 1016 cm−3, and [Ar] = 7 × 1014 cm−3.
The total number density of H3

+ ions, calculated from the measured
data under assumption of LTE, is shown as a full line. Calculated
evolutions of the number densities of H3

+, H5
+, and Hem are indicated

as dashed, dotted, and dash-dotted lines, respectively.

atoms. For illustration of the result of the model, the measured
evolutions of the number density of (1,0), (1,1), and (3,3)
states of the H3

+ ion and of the overall number density of
the H3

+ ion are also plotted in Fig. 2. The most important
reactions taking place in the formation of H3

+ are listed in
Table II of [26]. A fast decay of helium metastables Hem

is given by Penning ionization with H2 and Ar. The H3
+

recombination rate coefficient was taken from the present data
and the H5

+recombination rate coefficient at 300 K was taken
as α5 ∼ 2 × 10−6 cm3 s−1 [38,39].

A large set of decay curves at 300 K, similar to those in
Fig. 2, were recorded and analyzed for a wide range of [H2]
and for several [He]. The dependences of αeff-ion on [H2] at
particular [He] are shown in Fig. 3. The value obtained in pure
H2 using the same experimental setup at (270 ± 5) K is also
included (full diamond).

The binary rate coefficient, αbin(300 K) = 6 ×
10−8 cm3 s−1, is known from previous SA-CRDS and
Cryo-FALP experiments [21]. To emphasize the ternary
contribution we subtracted the value of αbin from the
measured αeff-ion and only the difference αeff-ion − αbin

corresponding to the ternary contribution is shown in
Fig. 3. The data clearly show that αeff-ion − αbin rises
with increasing [H2] up to [H2] ∼ 1016 cm−3 and then
saturates, as expected from the complex formation model
[see Eq. (3)]. Two estimates of the contribution due to
formation and subsequent recombination of H5

+ ions to the
overall measured recombination rate coefficient are displayed
in Fig. 3. The line denoted LTEH5 shows the product of
α5KC[H2], i.e., H5

+ is assumed to be in thermal equilibrium
with H3

+ and the [H5
+]/[H3

+] ratio is approximated using an
equilibrium constant of KC(300 K) = 6.7 × 10−19 cm3 [40].
A considerably smaller and more realistic contribution of H5

+
(the line marked MH5 ) is obtained from our kinetic model
that includes the recombination loss of H5

+. The comparison
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FIG. 3. (Color online) The dependencies of (αeff-ion − αbin) on
[H2] measured at indicated [He]. Full diamond: measurements in
pure H2. Dashed lines: fits of Eq. (3) to the data, using the parameters
mentioned in the text. Double-dot-dashed line: three-body recombi-
nation in pure H2 . Solid line (LTEH5 ): approximate H5

+contribution,
α5KC[H2]. Dash-dotted line (MH5 ): H5

+contribution obtained from
the kinetic model for [He] = 2.1 × 1017 cm−3. Dotted horizontal line:
data obtained by Amano [34] in pure H2 at 273 K, after subtracting
αbin = 6 × 10−8 cm3 s−1.

of the measured αeff-ion with calculated contributions (LTEH5

and MH5 ) indicates that the actual contribution due to H5
+

formation is negligible at [H2] < 2 × 1016 cm−3. We fitted
the measured αeff-ion by Eq. (3), neglecting contribution from
H5

+ formation and using αbin = 6 × 10−8 cm3 s−1; see the
dashed lines in the Fig. 3. The inferred rate coefficients are
KHe = (3.3 ± 0.7) × 10−25 cm6 s−1, KH2 = (8.7 ± 1.5) ×
10−23 cm6 s−1, and αF = (1.5 ± 0.1) × 10−7 cm3 s−1. Substi-
tuting these rate constants into Eq. (3) we derived
(αeff-ion − αbin) for the ternary recombination in pure H2 . This
gives the double-dot-dashed line labeled “pure H2” in Fig. 3.

For comparison we also include in Fig. 3 the values
obtained by Amano [34] in his spectroscopic study of H3

+
recombination in afterglow plasma in pure H2 at 273 K. The
binary contribution has been subtracted. Amano’s results agree
quite well with our data, strongly suggesting that Amano
measured in the saturated region.

For consistency and for comparison with previous exper-
iments we remeasured the dependence of αeff-ion on [He] up
to [He] = 8 × 1017 cm−3 at a low hydrogen density, [H2] =
2 × 1014 cm−3, and at 100 times higher density, [H2] = 2 ×
1016 cm−3. The obtained values can be seen in Fig. 4. At low
[H2], αeff-ion increases with increasing [He] and approaches
saturation at very high [He]. At high [H2] αeff-ion is nearly
constant at the value αF obtained by fitting the data in Fig. 3.
The agreement of the present SA-CRDS values with those
obtained in the Cryo-FALP experiment [23] is noteworthy
since the electron densities in those experiments differed by
more than a factor of 10. The errors in Figs. 3 and 4 are
statistical errors of the fits to the time decay of [H3

+]. The
systematic error is estimated as 10%.

To show the difference between the helium- and hydrogen-
assisted ternary recombination of the H3

+ ion, the dependences
of αeff-ion on [He] and [H2] are plotted in Fig. 5 together

Leu et al. [41]

MacDonald et al. [39]

Smith and Spanel [42]
Glosik et al. [23]
Glosik et al. [22] Laube et al. [43]

McCall et al. [18]Plasil et al. [26]

FIG. 4. (Color online) Measured dependence of (αeff-ion − αbin)
on He number density at 300 K for [H2] = 2 × 1014 cm−3 (open
circles) and for [H2] = 2 × 1016 cm−3 (closed circles). The values
of (αeff-ion − αbin) measured in pure H2 at (270 ± 5) K are denoted
by full diamonds (see also Fig. 3). The values measured in other
experiments [18,22,23,26,34,39,41–43] are plotted for comparison.
Values indicated by open symbols were measured for [H2] < 5 ×
1014 cm−3. All experiments were performed with helium as a buffer
gas with the exception of data in [18,34,39] where no buffer gas, pure
H2, or neon buffer gas was used, respectively. The dot-dashed lines
denote values given by Eq. (3) for [H2] = 2 × 1014 and 2 × 1016 cm−3

and with parameters written in the text.

FIG. 5. (Color online) Measured dependence of the effective
recombination rate coefficient on H2 (full squares, with [He] =
2 × 1017 cm−3) and He number density (open squares, with [H2] =
2 × 1014 cm−3) measured at 300 K. The full lines are fit to the data
from Figs. 3 and 4. The horizontal dotted line shows the value of the
binary recombination rate coefficient αbin of H3

+ ions at 300 K. The
dashed line shows the sum (αbin + αF), i.e., maximum rate coefficient
given by the sum of contributions from binary and saturated ternary
recombination. The dot-dashed lines (A, B, and C) denote the sum
of αbin and the contribution of the H2-assisted process only (A), the
sum of αbin and the contribution of the He-assisted process only (B),
and the αeff arising from ternary helium-assisted recombination as
predicted by the theory of Bates and Khare [24] with the ternary
recombination rate coefficient of 1.2 × 10−27 cm6 s−1 (C). The dotted
lines denoted AT and BT indicate the contributions to the measured αeff

arising from the H2 - and He-assisted ternary process, respectively.
Values from other afterglow experiments are plotted using the same
notation as in Fig. 4.
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with the dependence predicted by classical Bates-Khare theory
[24]. Values from other experiments are plotted using the same
notation as in Fig. 4. Note the orders-of-magnitude difference
between both ternary processes.

It is difficult to explain the third-body effects by accurate
theoretical models. In this paper, we rationalize our observa-
tions by a highly simplified model that postulates the existence
of long-lived H3

# complexes, without specifying their detailed
nature and the interactions that cause these complexes to
eventually decay. The basic ideas are similar to those that
we have described in our previous paper [30], in which we
also discuss possible other three-body mechanisms.

The lifetimes of the intermediate complexes must be very
large: An estimate of the three-body coefficient KH2 due to H2

is given by the product of the formation rate coefficient αF,
the complex lifetime τa, and the rate coefficient of stabilizing
collisions kSH2

. If one takes the formation rate coefficient
as αF = 1.5 × 10−7 cm3 s−1, and the stabilization coefficient
as kSH2

= 10−9 cm3 s−1 (a typical ion-neutral collision rate
coefficient), then one needs a lifetime of τa ∼ 6 × 10−7 s
to reproduce the experimental value KH2 = (8.7 ± 1.5) ×
10−23 cm6 s−1 which can be obtained as KH2 = αFkSH2

τa. That
lifetime exceeds the longest calculated [23] lifetimes of some
rotational resonances (∼10−10 s) by a wide margin. On the
other hand, some experimental studies showed that Rydberg
states of the H3 molecule can have lifetimes exceeding 10−6 s
[44]. Previous treatments of this problem suggest that l mixing
of the Rydberg electrons’ angular momentum by either plasma
electrons [33] or neutral particles [23,30,31] occurs and that it
could enhance the complex lifetimes; l mixing of high Rydberg
states with n � 40 due to ambient plasma electrons is indeed an
exceedingly fast process: At electron densities near 1011 cm−3

mixing would occur in a time on the order of 10−11 to 10−10 s
for an n = 40 Rydberg atom [45] and increase the lifetimes by
a factor of about n2.

The experimental data show that H2 is a much more
efficient third body than helium. This suggests that complex
stabilization involves reactions with the ion core, which may
be rotationally and perhaps vibrationally excited, rather than
with the Rydberg electron. Rydberg reactions are similar to
ion-molecule reactions [46,47]. Reactions with H2 but not He
can occur by proton or H-atom exchange that reduces the
energy of the complex and eventually leads to dissociation. Uy
et al. [48] invoke this type of reaction as the principal rotational
quenching mechanism in plasmas containing He and H2.

The principal difference between He-assisted and H2-
assisted recombination can be in the interaction of the
Rydberg H3

# molecule with atomic He and with molecular
H2. Particularly if we have in mind the possibility of a reactive
collision of H3

# and H2 followed by formation of H∗
5 and its

dissociation as it is described by Fermi’s independent-collider
model. See, e.g., recent studies of reactions of Rydberg atoms
with molecules [46,47].

V. SUMMARY AND CONCLUSIONS

The cavity ring down absorption spectrometer was used to
monitor in situ the evolution of number densities of ortho- and
para-H3

+ during the afterglow in a He-Ar-H2 gas mixture at
300 K. From these measurements the effective recombination

rate coefficient and its dependence on [He] and [H2] were
determined.

A very fast H2-assisted ternary recombination was observed
with the value of ternary recombination rate coefficient
KH2 = (8.7 ± 1.5) × 10−23 cm6 s−1 substantially exceeding
those values measured for the same ion in ambient helium
(KHe ∼ 10−25 cm6 s−1) or predicted by the classical theory
of Bates and Khare (with rate coefficient ∼ 10−27 cm6 s−1)
[24]. The disagreement with the Bates and Khare theory
for neutral stabilized recombination of atomic ions is not
surprising. In their model, the energy of Rydberg states is only
reduced by Rydberg electron-atom collisions but stabilization
by collision-induced predissociation, of course, is absent. The
large effect of H2 most likely explains one of the remaining
discrepancies in H3

+ recombination studies, namely, the large
recombination rate coefficients measured by Amano [34].

These results are not at all the typical finding in recombi-
nation studies. As far as we know, most other molecular ions
recombine largely by the binary process and the environment
has little effect. The sensitivity of the H3

+ recombination
to third-body effects seems to account for many of the
discrepancies between experimental studies that have been
conducted and clearly demonstrates the need of further
theoretical work on recombination of this simplest polyatomic
ion with electrons with emphasis on formation of long-lived
collisional complexes and on the influence of third particles
on the overall recombination. An existence of a similar ternary
process for D3

+ ions with D2 as the third particle is expected.
We are not able to predict to what extent the H2-assisted ternary
process may have influenced recombination rates of other ions
measured in plasma afterglows. The required lifetimes of the
metastable Rydberg states formed in the proposed recombi-
nation process are quite long; therefore the ions recombining
via direct mechanism [49] should not be affected. However,
the recombination rate coefficients of some ions recombining
via the indirect recombination mechanism obtained in the
afterglow experiments could have been enhanced by fast
ternary He- or H2-assisted recombination. Possibly affected
ions are HCO+ and N2H+, as both of them recombine by
the indirect mechanism [50] and the reported results of the
afterglow experiments differ by almost an order of magnitude
(see Fig. 2 in [51]). Moreover, the highest recombination rate
coefficients for both of these ions were reported by Amano,
who measured in H2 buffer gas [34].

A fast H2-assisted ternary recombination may directly
impact models describing hydrogen plasmas and it can have
consequences in plasma physics including physics of dis-
charges, astrophysics, recombination pumped lasers, plasma
spectroscopy, plasmatic technologies, etc. It can also influence
processes in ionospheres of large planets with relatively high
pressure of H2, e.g., Jupiter and Jupiter-like planets, and may
be important for chemistry of gas giant exoplanets.

Further measurements at different temperatures are in
progress.
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