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Abstrakt

Názov práce: Studium reakcí iontů s molekulami ve vodíkovém plazmatu

při nízkých teplotách

Autor: Tomáš Kotrík
Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu
Vedúci diplomovej práce: Prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
E-mail vedúceho: juraj.glosik@mff.cuni.cz

Abstrakt: Práca sa venuje štúdiu elektrónovo-iónovej rekombinácie iónov H+
3 , KrH+, XeH+ a KrD+

pri teplote ∼ 250 K. Za účelom merania rýchlostných konštánt reakcií nachádzajúcich sa na úrovni

∼ 1.10−8 cm3s−1 bola postavená nová verzia aparatúry FALP-VT. K stanoveniu optimálnych experi-

mentálnych podmienok bol pre každý ión vytvorený model príslušnej chemickej kinetiky. Na apara-

túre bola zmeraná efektívna rýchlostná konštanta rekombinácie iónu H+
3 za podmienok p = 1600 Pa,

T = 250 K a koncentrácii H2 v rozsahu 2.1011 − 1.1015 cm−3. αeff vykazuje závislosť na koncentrácii

H2, pričom v rozsahu 1.1012 cm−3 <[H2]< 1.1014 cm−3 je konštantná α
eff H

+

3

= 1,85.10−7 cm3s−1.

Na základe nameraných výsledkov bola navrhnutá reakčná schéma disociatívnej rekombinácie iónu H+
3 .

Pri experimentálnych podmienkach p = 1600 Pa, T = 250 K bola stanovená efektívna rýchlostná

konštanta rekombinácie iónu KrH+ na úrovni αeff KrH+ = (2,0 ± 0,6).10−8 cm3s−1, KrD+ na úrovni

αeff KrD+ = (5± 2).10−9 cm3s−1 a iónu XeH+ na úrovni αeff XeH+ = (8 ± 2).10−8 cm3s−1.

Kľúčové slová: plazma, rekombinácia, FALP, H+
3

Abstract

Title: Study of ion-molecule reactions in hydrogen plasma at low tem-

peratures

Author: Tomáš Kotrík
Department: Department of Surface and Plasma Science
Supervisor: Prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
Supervisor’s e-mail address: juraj.glosik@mff.cuni.cz

Abstract: The aim of the presented work is study of electron-ion recombination of ions H+
3 ,

KrH+, XeH+, KrD+ at temperature ∼ 250 K. In order to measure rate coefficients at the level of

∼ 1.10−8 cm3s−1, new apparatus FALP-VT has been designed and constructed. As optimal experi-

mental conditions are demanded a model of chemical kinetics for each ion has been created. The rate

coefficient of H+
3 measured at p = 1600 Pa, T = 250 K and in the range of [H2] 2.1011 − 1.1015 cm−3

has shown an evident dependence on partial pressure of H2. The value of effective recombination ra-

te coefficient in the range 1.1012 cm−3 <[H2]< 1.1014 cm−3 is constant α
eff H

+

3

= 1,85.10−7 cm3s−1.

On behalf of results presented a new reaction scheme for dissociative recombination of ion H+
3 has

been proposed. Recombination rate coefficients of KrH+, KrD+, XeH+ measured at p = 1600 Pa,

T = 250 K has been set to αeff KrH+ = (2,0 ± 0,6).10−8 cm3s−1, αeff KrD+ = (5 ± 2).10−9 cm3s−1 and

αeff XeH+ = (8± 2).10−8 cm3s−1 respectively.

Keywords: plasma, recombination, FALP, H+
3



Kapitola 1

Úvod

Štúdium elementárnych zrážkových procesov, medzi ktoré patria aj elektrónovo-iónová
rekombinácia a iónovo-molekulové reakcie, sú dôležité nielen z hľadiska fyziky plazmy,
ale aj ostatných oblastí fyziky. Jedným z príkladov je astrofyzika študujúca objekty, kto-
ré nie je možné skúmať „in situ“ a jej výsledky sú väčšinou založené na spektroskopických
pozorovaniach. Interpretácia pozorovaných spektier sa potom opiera o výsledky labora-
tórnych experimentov „simulujúcich“ podmienky existujúce v medzihviezdnom prostredí
(p ∼ 10−16 Pa, T ∼ 4 K). Výsledky získané v laboratóriách sa tak stávajú kľúčové z
hľadiska pochopenia vývoja medzihviezdneho priestoru.

Z elementárnych procesov boli v rámci tejto práce študované predovšetkým elektró-
novo-iónová rekombinácia a iónovo-molekulové reakcie. Štúdium prebiehalo v prostredí
dohasínajúcej plazmy pomocou techniky FALP (Flowing Afterglow Langmuir Probe),
konkrétnejšie FALP-VT (Variable Temperature) pri teplote ∼250 K a v rozsahu tlakov
1000-2000 Pa. V rámci skúmania elektrónovo-iónovej rekombinácie bolo štúdium zame-
rané predovšetkým na rekombináciu iónov H+

3 , KrH+, XeH+ a KrD+, iónovo-molekulové
reakcie boli potom skúmané najmä z hľadiska ich vplyvu na chemickú kinetiku reakcií
prebiehajúcich v dohasínajúcej plazme. Merania nadviazali na predošlé experimenty na
zariadeniach HPFA (High Pressure Flowing-Afterglow) a AISA (Advanced Integrated

Stationary Afterglow), ktorých výsledky sú zhrnuté vo viacerých publikáciách [1, 2, 3].
Vlastná práca je rozdelená do štyroch kapitol. Kapitola Stratové procesy sa venuje

procesom v plazme vedúcim k úbytku nabitých častíc. Tieto procesy sú dôležité z
hľadiska pochopenia chovania plazmy ako celku a interpretácie nameraných výsledkov.

Kapitola Experimentálne zariadenie popisuje samotnú aparatúru FALP-VT. V rámci
opisu je predstavený aj pracovný postup nutný k udržaniu „čistoty“ v aparatúre, keď-
že tá je hľadiska citlivosti merania a opakovateľnosti nameraných výsledkov kľúčová.
Značný priestor je ďalej venovaný teórii Langmuirovej sondy a opisu sondovej cha-
rakteristiky, keďže sonda je základný zberný kanál dát určujúcich parametre plazmy.
Riadenie, zber a analýza dát je zaujímavá najmä z hľadiska automatizácie doterajších

1
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pracovných postupov, ktorá uľahčuje a predovšetkým zrýchľuje meranie na aparatúre
FALP-VT. Určitý priestor je venovaný aj vysvetleniu a popisu modifikácií predošlého
zariadenia HPFA, ktoré viedli k zvýšeniu citlivosti a meracieho rozsahu aparatúry z
hľadiska merania rýchlostných konštánt reakcií.

Kapitola Meranie je venovaná samotnému priebehu experimentu. Uvedené sú príp-
ravné merania nevyhnutné k získaniu správnych výsledkov ako napríklad určenie rých-
losti prúdenia plazmy, kalibrácia sondy a ďalšie. Zároveň je predstavená procedúra
analýzy nameraných dát a interpretácie výsledkov. V tejto časti sú ďalej predstavené
ióny H+

3 , KrH+, XeH+, KrD+. Pre každý ión je uvedený spôsob jeho tvorby spolu s
modelom chemickej kinetiky reakcií prebiehajúcich v prúdovej trubici. Väčší priestor je
venovaný iónu H+

3 , keďže ten je z hľadiska astrofyziky kľúčovým iónom vystupujúcim
na začiatku celej sady reakcií vedúcej k vzniku mnohých iónov pozorovaných v medzi-
hviezdnom priestore. Z tohto dôvodu je v prípade iónu H+

3 uvedený aj prehľad a vývoj
nameraných rýchlostných konštánt rekombinácie za posledných 50 rokov. Nezrovnalosti
ohľadom teoretických predpovedí a experimentálne nameraných hodnôt rýchlostnej kon-
štanty rekombinácie H+

3 viedli v minulosti k označeniu tohto problému ako „Enigma H+
3 “.

V poslednom odseku kapitoly Meranie je istý priestor venovaný meraniu EEDF, ktoré
je v našom laboratóriu nové a bolo umožnené až zvýšením citlivosti merania sondovej
charakteristiky.

V poslednej kapitole práce Výsledky sú uvedené a diskutované namerané rýchlostné
konštanty rekombinácie a EEDF pre jednotlivé ióny a ich prípadná závislosť na expe-
rimentálnych podmienkach v aparatúre. V diskusii sú potom výsledky porovnané s
predošlými meraniami, prípadne s teoretickými predpoveďami.

Z historických dôvodov nie sú v práci na viacerých miestach použité jednotky SI.
Ide predovšetkým o jednotku tlaku Torr a prietoku plynu sccm. Použitie týchto jed-
notiek bolo zvolené predovšetkým z dôvodu jednoduchého porovnania výsledkov, keďže
uvedené jednotky sú stále často používané v experimentálnej praxi.



Kapitola 2

Stratové procesy v plazme

Jednou zo základných charakteristík nízkoteplotnej výbojovej plazmy je kvázineutralita.
To znamená, že v plazme sa nachádzajú kladne a záporne nabité častice, avšak ich
elektrický náboj je navzájom vykompenzovaný a plazma sa navonok javí ako neutrálna.
Stratovými procesmi potom označujeme procesy, ktoré vedú k úbytku nabitých častíc z
plazmy, pričom podmienka kvazineutrality zostáva aj naďalej zachovaná [4, 5].

V najjednoduchšom prípade sú jedinými stratovými procesmi nabitých častíc z plaz-
my rekombinácia a difúzia. Pri rekombinácii dochádza k zlúčeniu kladne a záporne
nabitej častice, čím sa ich vzájomný elektrický náboj zneutralizuje. Pri difúzii ide o
únik častíc chaotickým pohybom preč z plazmatického prostredia, častice dorazia k ste-
nám nádoby, v ktorej je plazma udržiavaná, a tu zaniknú.

2.1 Difúzia

K pochopeniu procesu, pri ktorom dochádza k úniku nabitých častíc smerom k stenám
ohraničujúcim plazmu, je potrebné vyriešiť pohybovú rovnicu. Nabitými časticami v
tomto prípade rozumieme elektróny a jednomocné kladné ióny. Z podmienky kvázine-
utrality plazmy potom pre koncentráciu elektrónov (ne) a kladných iónov (ni) vyplýva

ne = ni = n. (2.1)

V plazmatickom prostredí nabitá častica nie je voľná, ale je obklopená ostatnými časti-
cami, s ktorými sa môže zrážať. Rovnica pohybu v plazmatickom prostredí pre všetky
druhy nabitých častíc bude preto podobná rovnici pohybu známej z mechaniky tekutín

mn
dv

dt
= mn

[

∂v

∂t
+ (v · ∇)v

]

= ±qnE−∇p−mnνv, (2.2)

3



2.1 Difúzia 4

kde q je elementárny náboj, ν je zrážková frekvencia nabitých častíc s okolitými časti-
cami1 a ± vyjadruje znamienko náboja častice. Obmedzením sa na vyšetrovanie staci-
onárneho stavu (∂v/∂t = 0) môžeme pre rýchlosť častice ďalej písať

v =
1

mnν
(±qnE− kBT∇n) = ± q

mν
E− kBT

mν

∇n
n
, (2.3)

kdea kB je Boltzmanova konštanta. Pre jednoduchosť ďalej zaveďme koeficient pohybli-
vosti častice µ a koeficient difúzie D predpisom

µ ≡ q

mν
(2.4)

D ≡ kBT

mν
. (2.5)

Tieto koeficienty sú navzájom spojené tzv. Einsteinovým vzťahom

µ =
qD

kBT
(2.6)

Pomocou vzťahov (2.4, 2.5) môžeme vyjadriť tok j-teho druhu nabitých častíc2 v plazme
ako

Γj = nvj = ±µjnE−Dj∇n. (2.7)

V prípade neprítomnosti vonkajšieho elektrického poľa (E = 0), dostávame potom pre
tok častíc výraz

Γ = −D∇n, (2.8)

ktorý sa tiež označuje ako prvý Fickov zákon. Tento zákon vyjadruje zrejmý fakt, že
sa častice pohybujú proti smeru gradientu koncentrácie, teda z oblasti s väčším počtom
častíc do oblasti s menším počtom častíc.

Rovnica kontinuity bude zrejme platiť aj pre nabité častice, a môžeme teda písať

∂n

∂t
+∇ · Γj = 0, (2.9)

kde Γj je daná rovnicou (2.7). V obecnom prípade môže byť tok elektrónov (Γe) a iónov
(Γi) rôzny, avšak ak má plazma spĺňať podmienku kvázineutrality, musí platiť Γe = Γi.
Musí teda existovať proces, ktorým sa toky oboch častíc vyrovnajú. Tento proces sa
nazýva ambipolárna difúzia.

1V typickom plazmatickom prostredí je koncentrácia neutrálnych častíc nn o mnoho rádov vyššia ako

koncentrácia nabitých častíc, a preto je zrážková frekvencia daná predovšetkým zrážkami s neutrálnymi

časticami.
2Počet častíc prechádzajúcich jednotkovou plochou kolmou na smer pohybu za jednotku času t.
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Keďže elektróny majú menšiu hmotnosť ako ióny, bude ich pohyblivosť pri vzájomnej
termodynamickej rovnováhe s iónmi (Te = Ti) väčšia. Elektróny tak uniknú z ohraniče-
nej oblasti rýchlejšie ako ióny. Tým však v plazme vnikne, vďaka priestorovému náboju
elektrónov a iónov, dodatočné elektrické pole, ktoré bude ióny urýchľovať smerom von
z oblasti a elektróny bude zároveň spomaľovať. Počiatočný nerovnaký tok elektrónov a
iónov a sa tak nakoniec vyrovná. Môžeme preto písať

Γ = µinE−Di∇n = −µenE−De∇n. (2.10)

Po úpravách získame vzťah analogický prvému Fickovmu zákonu (2.8), avšak s koefi-
cientom difúzie rovným

Da ≡
µiDe + µeDi

µi + µe
. (2.11)

Tento koeficient sa nazýva koeficient ambipolárnej difúzie. V prípade homogénneho
prostredia bude koeficient ambipolárnej difúzie konštantný v priestore (Da(r) = Da =

konšt.) a rovnicu kontinuity (2.9) môžeme písať v tvare

∂n

∂t
= Da∇2n. (2.12)

Keďže platí µe ≫ µi, môžeme využitím Einsteintovho vzťahu pre koeficient ambipolárnej
difúzie ďalej písať

Da ≈ Di +
µi
µe
De = Di +

Te
Ti
Di. (2.13)

Pre plazmu v termodynamickej rovnováhe potom dostávame

Da ≈ 2Di. (2.14)

Diferenciálnu rovnicu difúzie (2.12), môžeme ďalej riešiť pomocou metódy separácie
premenných. Rozdelíme koncentráciu n(r, t) na časovú a priestorovú zložku n(r, t) =

S(r)T (t) a dosadíme do (2.12)

S
dT

dt
= DT∇2S. (2.15)

Po úprave dostávame tvar

1

T

dT

dt
=
D

S
∇2S. (2.16)

Keďže časová a priestorová zložka sú navzájom nezávislé, položíme obidve strany rovnice
rovné nejakej konštante. Označme ju −1/τ . Riešením diferenciálnej rovnice pre časovú
zložku koncentrácie potom dostávame
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T = T0e
−t/τ . (2.17)

Koncentrácia častíc bude teda klesať exponenciálne v čase, s časovou konštantou τ .
Riešenie diferenciálnej rovnice (2.16) pre priestorovú časť je zložitejšie a závisí na okra-
jových podmienkach problému. V najjednoduchšom prípade dvoch rovinných dosiek je
výsledná koncentrácia nabitých častíc medzi doskami popísaná vzťahom

n = n0e
−t/τ cos

πx

2L
, (2.18)

kde konštanta L je vzájomná vzdialenosť oboch dosiek, n0 je počiatočná koncentrácia
častíc a x chápeme ako vzdialenosť od stredu medzi doskami. Časová konštanta τ je v
tomto prípade daná výrazom

τ =

(

2L

π

)2
1

D
. (2.19)

V prípade valcovej symetrie je priestorový člen koncentrácie daný približným vzťa-
hom

S(r) ∼ J0

(

r0√
Daτ

)

, (2.20)

kde J0(r) je Besselova funkcia nultého rádu, r je vzdialenosť od osi valca a r0 je polomer
valca. Celkový priebeh koncentrácie v priestore a čase môžeme potom vyjadriť výrazom

n(r, t) = n0J0

(

r0√
Daτ

)

e
−t
τ . (2.21)

Pri splnení podmienok, za ktorých je možná separácia priestorovej a časovej zložky
koncentrácie n, potom dostávame dosadením do rovnice (2.12)

∂n

∂t
= −νdn, (2.22)

pričom pre difúznu frekvenciu νd = 1/τ platí

νd =
Da

Λ2
. (2.23)

Λ sa nazýva charakteristická difúzna dĺžka systému a závisí len na geometrických roz-
meroch. Pre nultý mód difúzie v nekonečnom valci potom platí

Λ2 =

(

r0
2,4

)2

. (2.24)

Difúzne koeficienty jednotlivých častíc v plazme je možné získať z tabelovaných hod-
nôt pohyblivostí častíc na základe Einsteinovho vzťahu. Hodnoty pohyblivostí bývajú
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väčšinou udávané pri určitom tlaku p0 a teplote T0, požadované hodnoty pohyblivostí
pri ľubovoľnej teplote T a tlaku p potom získame zo vzťahu

µ = µ0
p0

p

T

T0
. (2.25)

2.2 Reakcie druhého rádu

Častice v plazme podliehajú zrážkam s okolitými časticami a môže medzi nimi dôjsť k
vzájomnej interakcii. Ak sa zrážky a následnej interakcie zúčastňujú práve dve častice,
nazývame tieto procesy reakcie druhého rádu alebo tiež binárne reakcie.

Proces interakcie medzi dvoma časticami môžeme schematicky vyjadriť nasledovne:

A+B
k−→ C +D, (2.26)

kde častice A,B,C a D môžu byť obecne atómy, molekuly, ióny a elektróny v takmer
ľubovoľnom energetickom stave. Parameter k každého procesu sa nazýva rýchlostná
konštanta reakcie. Rýchlostná konštanta charakterizuje vzájomnú interakciu „oblakov“
častíc A,B, v ktorých sú častice navzájom v termodynamickej rovnováhe a môžeme im
tak priradiť makroskopický parameter – teplotu T . Pri interakcie presne jednej častice
A s jednou časticou B už je proces charakterizovaný relatívnou rýchlosťou častíc v a
pojem teploty nemá dobrý zmysel. Koeficient k je potom nahradený účinným prierezom
interakcie σ. Vzťah medzi účinným prierezom a rýchlostnou konštantou je vyjadrený
vzťahom

k(T ) =

∫ ∞

0

fT (v)σAB(v)vdv = 〈σ(v)v〉 , (2.27)

kde fT (v) je rozdeľovacia funkcia častíc na základe ich relatívnej rýchlosti pri danej
teplote T .

Binárne interakcie (2.26) môžeme popísať zmenou koncentrácie jednotlivých reak-
tantov v čase. Keďže zmena koncentrácie oboch reaktantov je zrejme rovnaká, stačí
popísať zmenu jedného z nich. Jej vývoj je potom závislý priamo úmerne na koncen-
trácii oboch reaktantov a konštantou úmernosti je rýchlostná konštanta reakcie k. Pre
vývoj koncentrácie reaktantu A teda platí

d [A]

dt
= −k [A] [B] , (2.28)

pričom v prípade, že koncentráciu reaktantu B môžeme považovať za konštantnú ([B] =

konšt.≫ [A]), bude riešením tejto diferenciálnej rovnice výraz
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[A] = [A]0 e
−k[B]t. (2.29)

V tomto vzťahu je [A]0 koncentrácia reaktantu A v čase nula. Hodnota 1/k[B] je potom
charakteristická časová konštanta reakcie a býva tiež označovaná ako τ = 1/ν. Vyjad-
ruje, za aký čas τ poklesne koncentrácia reaktantu A na 1/e svojej pôvodnej hodnoty.

Typické hodnoty rýchlostnej konštanty sú: 10−9 cm3s−1pre iónovo-molekulové re-
akcie, 10−8 − 10−7 cm3s−1pre iónovo-iónové rekombinácie a 10−11 cm3s−1pre reakcie
neutrálnych častíc.

Pri započítaní vplyvu difúzie do binárnej interakcie, pri zachovaní predpokladu kon-
štantnej koncentrácie reaktantu B, bude pokles koncentrácie reaktantu A vyjadrený
vzťahom

∂ [A+]

∂t
= −k

[

A+
]

[B] + νd
[

A+
]

= −(ν + νd)
[

A+
]

. (2.30)

Riešenie tejto rovnice je analogické riešeniu (2.29)

[A] = [A]0 e
−(ν+νd)t, (2.31)

s tým rozdielom, že charakteristický čas je teraz 1/(ν + νd). Z výsledku je zrejmé, že v
prípade binárnej reakcie, v ktorej koncentrácia jedného z reaktantov je podstatne vyššia
ako koncentrácia druhého reaktantu3, nie je možné odlíšiť jej vplyv od vplyvu difú-
zie. Praktickým dôsledkom uvedeného výsledku je kontrola čistoty v aparatúre počas
experimentu. Ak pri meraní úbytku nabitých častíc v dohasínajúcej plazme dochádza
k podstatnému znižovanie difúzneho času, bez výraznej zmeny podmienok experimen-
tu, môže to byť spôsobené prítomnosťou častíc „špiny“ a ich interakciou s nabitými
časticami.

2.3 Reakcie tretieho rádu

V prípade vzájomnej interakcie troch častíc hovoríme o reakciách tretieho rádu alebo
tiež ternárnych reakciách. Ternárne interakcie sú nevyhnutné napríklad v asociačných
reakciách pri vzniku molekúl a väčších molekulárnych celkov („klastrov “). Zo zákona
zachovania hybnosti a kinetickej energie vyplýva, že v reakcii, v ktorej z dvoch voľných
častíc vznikne jedna, je prebytok energie. Tá je využitá buď vo forme vnútornej excitácie
alebo musí byť odvedená. Tretia častica tak odnáša prebytočnú energiu, napríklad vo
forme kinetickej energie, a proces stabilizuje. Základná schéma ternárnej asociačnej
interakcie je nasledovná:

3Napríklad iónovo-molekulové reakcie medzi iónmi a okolitým neutrálnym plynom.
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A +B +M
keff−→ AB +M, (2.32)

kde M je „pomocná“ častica zúčastňujúca sa procesu a keff je efektívna rýchlostná
konštanta uvedenej reakcie. Zložky A,B,AB môžu byť nabité aj neutrálne častice, M
väčšinou chápeme ako okolitý neutrálny plyn. Vlastný proces ternárnej interakcie môže-
me rozdeliť na dve časti. Najskôr dôjde k zlúčeniu častíc A+B za vzniku prechodového
komplexu AB∗. Tento komplex je nestabilný a v prípade neprítomnosti ďalšej interakcie
dôjde k jeho samovoľnému rozpadu naspäť. Môžeme teda písať

A+B
k1GGGGGBFGGGGG
k−1

(AB)∗. (2.33)

V prípade zrážky AB∗ s časticou M môže byť prebytočná energia komplexu AB∗ odne-
sená a komplex sa stáva stabilný

(AB)∗ +M
k2−→ AB +M . (2.34)

Je dôležité poznamenať, že reaktanty A,B,M ani produkty AB,M nemusia byť v zá-
kladnom energetickom stave.

Obidva procesy (2.33, 2.34) popíšeme ako binárne reakcie (kapitola 2.2) a po úpra-
vách pre výslednú efektívnu rýchlostnú konštantu dostávame

keff = k1
k2[M ]

k−1 + k2[M ]
. (2.35)

Výsledok rozdeľme na dva extrémne prípady. V prípade vysokého tlaku okolitého plynu
(k2 [M ]≫ k−1) bude efektívna rýchlostná konštanta reakcie daná výrazom

keff ≈ k1 . (2.36)

V prípade nízkeho tlaku okolitého plynu (k2 [M ] ≪ k−1), bude rýchlostná konštanta
potom rovná

keff ≈ k1
k2[M ]

k−1
≡ k3[M ] . (2.37)

Závislosť efektívnej rýchlostnej konštanty na tlaku okolitého plynu je znázornená v
grafe (2.1).

2.4 Rekombinácia

Rekombinácia je stratový proces, pri ktorom zrážkou opačne nabitých častíc dôjde k
vzájomnému zneutralizovaniu ich elektrického náboja. V prípade viacnásobne ionizo-



2.4 Rekombinácia 10

Low pressure limit
keff=k3[M]

High pressure limit
keff=k1

 

 

k ef
f [a

.u
]

[M] [a.u]

Obrázok 2.1: Závislosť efektívnej rýchlostnej konštanty trojčasticovej reakcie na tlaku.

vaných iónov nemusí byť vykompenzovanie náboja úplné. Obecný proces rekombinácie
môžeme vyjadriť ako

A
Z+

1

1 + A
Z−

2

2 −→ A1A
|Z1−Z2|sgn(Z1−Z2)
2 (2.38)

V najjednoduchšom prípade elektrónov a jednomocných kladných iónov môžeme potom
písať

A+ + e− −→ neutrálne produkty (2.39)

Elektrón i ión prináša do interakcie potenciálnu energiu, a tá musí byť z reakcie odvede-
ná. Prebytočná energia môže byť odvedená buď vo forme svetelného žiarenia, vtedy ide
o radiatívnu rekombináciu, alebo môže byť odovzdaná vo forme kinetickej energie alebo
vnútornej excitácie ďalšej častici. Potom hovoríme o ternárnej rekombinácii. Inou mož-
nosťou je využitie prebytočnej energie na prekonanie väzbovej energie kladného iónu
a jeho rozštiepenie. Vtedy hovoríme o disociatívnej rekombinácii. Podmienkou diso-
ciatívnej rekombinácie je interakcia elektrónu s molekulovým iónom4. Jednotlivé typy
rekombinácie môžeme zhrnúť nasledovne:

4Ión musí byť zložený aspoň z dvoch atómov
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Radiatívna rekombinácia A+ + e− −→ A+ hν

V prípade interakcie elektrónu s atomárnym iónom, pri vylúčení interakcie s treťou
časticou, je tento kanál jediným možným spôsobom rekombinácie. Rýchlostná
konštanta tohto procesu sa pohybuje v rozmedzí 10−9 − 10−17 cm3s−1.

Disociatívna rekombinácia AB+ + e− −→ AB∗ −→ A+B + Ek

Táto rekombinácia je možná len pre molekulárne ióny. AB∗ je prechodový ne-
utrálny komplex, naznačujúci, že priebeh disociatívnej rekombinácie nemusí byť
priamy. Rýchlostná konštanta v tomto prípade dosahuje typicky hodnôt 10−6 −
10−7 cm3s−1.

Ternárna rekombinácia A+ + e− +M −→ A +M

M je častica odoberajúca z reakcie prebytočnú energiu. Efektívna rýchlostná
konštanta ternárnej rekombinácie, v ktorej M je molekula alebo atóm sa pohybuje
na úrovni ∼ 10−27 cm6s−1.

V prípade obecnej rekombinácie elektrónu a kladného iónu vyjadríme na základe
bilančnej rovnice (2.28) zmenu koncentrácie nabitých častíc ako

dn

dt
= −αn2, (2.40)

kde α označuje rýchlostnú konštantu rekombinácie. Riešením tejto rovnice dostáva-
me

1

n
=

1

n0

+ α(t− t0), (2.41)

kde n0 je počiatočná koncentrácia nabitých častíc v čase t0. Pre vysoké počiatočné
koncentrácie5 n0 teda koncentrácia nabitých častíc klesá v čase ako 1/αt.

V obecnom prípade plazmatického prostredia sú prítomné obidva stratové procesy
(rekombinácia aj difúzia). Pri skúmaní elektrónovo-iónovej rekombinácie bude zmenu
koncentrácie predstavovať aj akákoľvek ďalšia reakcia, pri ktorej skúmaný ión zaniká.
Jedná sa hlavne o iónovo-molekulové reakcie s časticami nečistoty (pozri kapitolu 2.2).
Bilančnú rovnicu rekombinácie pri započítaní vplyvu difúzie a iónovo-molekulových re-
akcií potom získame spojením vzťahov (2.40, 2.30)

dn

dt
= −αn2 − kn [B]− Da

Λ2
n. (2.42)

Členy na pravej strane rovnice postupne odpovedajú úbytku v dôsledku rekombinácie,
iónovo-molekulových reakcií a difúzie. Analytické riešenie diferenciálnej rovnice (2.42)
je

5Počiatočné koncentrácie, pre ktoré platí 1/n0 ≪ α(t− t0).
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n(t) =
n0

ατn0(exp t/τ − 1) + exp t/τ
, (2.43)

kde 1/τ = k [B] + Da/Λ
2. Z rovnice (2.42) je zrejmé, že pri vysokých koncentráciách

nabitých častíc budú prevažovať straty spôsobené rekombináciou a pri nízkych koncen-
tráciách budú prevládať straty spôsobené difúziou.

Vzájomné silové pôsobenie dvoch častíc sa dá vyjadriť pomocou potenciálových kri-
viek. Potenciálové krivky jednotlivých stavov vyjadrujú vzájomný interakčný potenciál
medzi zúčastnenými časticami. Popisujú teda, akú potenciálnu energiu má sústava
častíc pri danej vzájomnej vzdialenosti. Spôsob, akým bude disociatívna rekombiná-
cia prebiehať, potom závisí od vzájomnej polohy potenciálových kriviek stavu pred
elektrónovo-iónovou zrážkou (krivka AB+) a neutrálneho stavu, ktorý vedie k disocia-
tívnej rekombinácii (krivka AB∗). Podľa priebehu rekombinácie ju delíme na priamu,
nepriamu a disociatívnu rekombináciu tunelovým prechodom.

2.4.1 Priama disociatívna rekombinácia

Na priamej disociatívnej rekombinácii sa zúčastňujú vždy dva elektróny6. Voľný elek-
trón s počiatočnou kinetickou energiou ǫ je najskôr zachytený kladným iónom, pričom
vzniká neutrálny prechodový komplex. Kinetická energia voľného elektrónu je pritom
predaná ďalšiemu elektrónu z elektrónového oblaku iónu. Ak pri danej vzájomnej polohe
atómov molekulárneho iónu je predaná energia dostatočná na to, aby excitovala neut-
rálny komplex na potenciálovú krivku repulzívneho stavu (AB∗)r, bude sa prechodový
komplex po tejto krivke rozpadať. Počas rozpadu (vzďaľovaniu atómov A,B) existuje
nenulová pravdepodobnosť, že sa neutrálny komplex (AB∗)r deexcituje a prebytočná
potenciálna energiu bude odvedená vo forme kinetickej energie elektrónu. Hovoríme
vtedy o autoionizácii. Ak však vzájomná separácia atómov A,B dosiahne hodnotu RS,
je ďalšia autoionizácia nemožná, neutrálny repulzívny komplex sa rozpadne a vzniknú
neutrálne produkty A+B. Prebytočná energia je odnesená vo forme kinetickej energie
neutrálnych produktov A,B, prípadne sa prejaví na ich vnútornej excitácii. Schéma
priamej rekombinácie je uvedená na obrázku (2.2).

2.4.2 Nepriama disociatívna rekombinácia

Mechanizmus nepriamej disociatívnej rekombinácie môže prebiehať vtedy, keď kríženie
potenciálových kriviek ionizovaného a neutrálneho stavu nie je vhodné na to, aby pre-
behla priama rekombinácia. Voľný elektrón je zachytený iónom za vzniku neutrálneho
prechodového komplexu. Kinetická energia elektrónu nestačí na to, aby excitovala neut-
rálny komplex na potenciálovú krivku repulzívneho stavu (AB∗)r, avšak je dostatočná

6Jeden voľný elektrón a jeden elektrón z elektrónového oblaku iónu
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Obrázok 2.2: Príklad potenciálových kriviek priamej disociatívnej rekombinácie.
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Obrázok 2.3: Príklad potenciálových kriviek nepriamej disociatívnej rekombinácie.

na to, aby excitovala komplex do Rydbergovho stavu7 (AB∗)Ryd. Potenciálová krivka
Rydbergovho stavu už má vhodné kríženie s potenciálovou krivkou repulzívneho neut-
rálneho stavu (AB∗)r, prechodový komplex do tohto stavu preskočí a ďalší priebeh je
už podobný ako v priamej disociatívnej rekombinácii. Schéma nepriamej disociatívnej
rekombinácie je znázornená na obrázku (2.3).

2.4.3 Tunelová disociatívna rekombinácia

Za istých okolností môže nastať prípad, že základný ionizovaný stav a ani žiadny z Ryd-
bergových stavov nemá vhodné kríženie potenciálových kriviek s potenciálovou krivkou
repulzívneho stavu (AB∗)r. V tomto prípade nie je proces priamej, ale ani nepriamej
disociatívnej rekombinácie možný. Disociatívna rekombinácia však bola aj v týchto
prípadoch pozorovaná (HeH+, NeH+, H+

3 ). Hľadal sa preto ďalší proces, ktorý by

7Stav, v ktorom sa jeden elektrón nachádza na orbitálnej hladine s vysokým hlavným kvantovým

číslom.
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Obrázok 2.4: Príklad potenciálových kriviek tunelovej disociatívnej rekombinácie.

disociatívnu rekombináciu aj pri nepriaznivej polohe potenciálových kriviek umožnil.
Po zachytení voľného elektrónu iónom vznikne neutrálny prechodový komplex, ktorého
potenciálová krivka je od potenciálovej krivky repulzívneho stavu (AB∗)r oddelená ne-
nulovou potenciálovou bariérou. Z kvantovej mechaniky vyplýva, že existuje nenulová
pravdepodobnosť prekonania tejto bariéru a teda excitovania prechodového komplexu
do stavu (AB∗)r. Mechanizmus, ktorý tento proces umožňuje, je „tunelovanie potenciá-
lovej bariéry“, hovoríme preto o tunelovej disociatívnej rekombinácii. Schéma tunelovej
disociatívnej rekombinácie je znázornená na obrázku (2.4).



Kapitola 3

Experimentálne zariadenie

K skúmaniu zrážkových procesov medzi časticami, predovšetkým však iónovo-moleku-
lových reakcií, elektrónovo-iónovej a iónovo-iónovej rekombinácie bolo v minulosti vyvi-
nutých viacero techník. Z obecného hľadiska môžeme tieto techniky rozdeliť na niekoľko
skupín. V prvom prípade ide o tzv. „swarm“ alebo tiež multizrážkové techniky. V týchto
experimentoch navzájom interagujú „oblaky“ častíc, pričom koncentrácia častíc v týchto
oblakoch je dostatočná na to, podliehali neustálym zrážkam. Častice sú tak navzájom v
termodynamickej rovnováhe a ich energetické rozdelenie a obsadenie vnútorných stavov
odpovedá Maxwellovskému energetickému rozdeleniu. V tomto prípade má preto zmysel
zaviesť pre jednotlivé oblaky častíc makroskopický parameter – teplotu. Zrážkové a re-
akčné procesy v uvedenom prostredí potom popisujú rýchlostné konštanty reakcie k(T ).
Ideálnym prostredím pre swarm experimenty je dohasínajúca plazma – „afterglow “. V
plynnej zmesi je vytvorené plazmatické prostredie a po „odstránení“ zdroja ionizácie
sa plazma postupne rozpadá. Z merania priebehu koncentrácií reaktantov a produktov
v čase dokážeme vyhodnotiť rýchlostnú konštantu reakcie. Afterglow môže byť staci-
onárny alebo dynamický („flowing“). V stacionárnom afterglow (SA) sa striedajú fázy
tvorenia a rozpadu plazmy. Časový vývoj koncentrácie častíc sa sleduje vždy po vypnutí
zdroja plazmy. Vo flowing afterglow (FA) je plazma vytváraná neustále, avšak prúdi
vysokou rýchlosťou preč zo zdroja a rozpadá sa. Meraním parametrov plazmy pozdĺž jej
toku potom skúmame vývoj dohasínajúcej plazmy v čase. Experimentálnych techník,
ktoré skúmajú zrážkové reakcie v dohasínajúcej plazme je viacero. Patrí sem napríklad
AISA (Advanced Integrated Stationary Afterglow) [2], SIFT (Selecting Ion Flow Tube)
[8], HPFA (High Pressure Flowing Afterglow) [9], FALP-VT (Flowing Afterglow Lang-
muir Probe with Variable Temperature) [1], FALP-MS (Flowing Afterglow Langmuir
Probe with movable Mass Spectrometer) [10].

Druhou skupinou experimentov študujúcich zrážkové procesy sú tzv. „beam“ expe-
rimenty alebo tiež experimenty založené na interakcii zväzkov častíc. V tomto prípade
interagujú navzájom monoenergetické zväzky častíc, pričom častice vo zväzku nie sú v

16



3.1 Popis aparatúry FALP-VT 17

termodynamickej rovnováhe a pojem teploty teda nemá dobrý zmysel. Zrážkové procesy
sú popísané účinným prierezom interakcie σ, ktorý je závislý na relatívnej rýchlosti častíc
zväzkov. Menením relatívnej rýchlosti môžeme potom priamo študovať závislosť kon-
krétnej interakcie na vzájomnej energii častíc. Beam experimenty môžeme ďalej rozdeliť
na tzv. „crossed beam“ (krížiace sa zväzky) [11] alebo „merged beam“ (zlúčené zväzky)
[12] experimenty. V crossed beam experimentoch dochádza k jedinému prekríženiu in-
teragujúcich zväzkov častíc, čím sa znižuje pravdepodobnosť ich vzájomnej interakcie.
V merged beam experimentoch sú zväzky častíc v určitej oblasti navzájom zlúčené a
počas prechodu spoločnou dráhou môžu častice navzájom interagovať. Výhodou merged
beam experimentu je možnosť vzájomnej interakcie častíc pri relatívnej energii blízkej
0 eV. Zdokonaleným typom merged beam experimentu je zariadenie „storage ring“. V
týchto zariadeniach sú častice elektrickými a magnetickými poľami udržiavané v obehu
po kruhovej dráhe, pričom na určitom mieste môže byť do ich trajektórie privedený
ďalší zväzok častíc. Častice, ktoré nepodľahli interakcii s privedeným zväzkom, nie sú
po priechode interakčnej oblasti stratené, ale po ďalšom obehu môžu byť znovu využité.
Ďalšou výhodou takéhoto udržania častíc je možnosť ich efektívneho „chladenia“, čím je
možné pred interakciou pripraviť častice v požadovanom energetickom stave.

V neposlednom rade je z hľadiska štúdia zrážkových procesov zaujímavá skupina
experimentov, ktorá umožňuje zachytiť jednu skupinu častíc v „ohraničenej oblasti“ a
sledovať priebeh jej interakcie s privedenou druhou skupinou častíc. Túto možnosť po-
núkajú „pasce“ – zariadenia schopné zachytiť nabité alebo neutrálne častice [89, 90].
Nesporná výhoda je udržanie častíc v obmedzenom priestore bez možnosti interakcie s
okolitým prostredím po relatívne dlhú dobu. Táto skutočnosť umožňuje prípravu častíc
v takmer ľubovoľnom energetickom stave, pričom častica tento stav nezmení. Najzná-
mejšími zariadeniami, ktoré slúžia na zachytávanie nabitých alebo neutrálnych častíc
sú Paulova pasca, 22-pólová rádiofrekvenčná pasca, Penningova pasca, EBIT, Kingdo-
nova elektrostatická pasca, Magneto-optická pasca a Elektrostatická pasca na zachytenie
neutrálnych častíc [90].

3.1 Popis aparatúry FALP-VT

V našom laboratóriu k štúdiu zrážkových a reakčných procesov v plazme slúži zariadenie
FALP-VT. Jednou z najväčších výhod experimentu FA oproti napríklad SA je možnosť
postupného pridávania reaktantov do plazmy pozdĺž prúdovej trubice, čo odpovedá pri-
dávaniu reaktantu do rozpadajúcej sa plazmy v určitom čase. Týmto spôsobom môžeme
od seba oddeliť jednotlivé fázy formovania plazmy a zabezpečiť tak pridanie každého re-
aktantu do presne definovaného prostredia. Výsledná kinetika reakcií sa tým zjednoduší
a interakcia medzi časticami je prehľadnejšia. Experimenty FA bývajú väčšinou dopl-
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Obrázok 3.1: Schéma obecného experimentu typu FALP.

nené hmotnostným spektrometrom, ktorý umožňuje sledovať aj produkty zrážkových
reakcií. Podstatným vylepšením FA experimentov je pridanie pohyblivej „Langmuirovej
sondy“ [13], ktorá umožňuje sledovať vývoj koncentrácie nabitých častíc pozdĺž prúdo-
vej trubice. Transformuje tým problém sledovania vývoja koncentrácie nabitých častíc
v čase na sledovanie vývoja koncentrácie v priestore. V tomto usporiadaní bolo potom
možné skúmať aj rekombináciu a ďalšie zrážkové procesy. Ďalšie vylepšenia a modi-
fikácie priniesol Smith et al. [14]. Určitou nevýhodou FA experimentov je existencia
priestorových gradientov koncentrácií nabitých častíc a s tým spojené axiálne a radiálne
elektrické pole. Zjednodušená schéma obecného experimentu FALP je znázornená na
obrázku (3.1).

V typickej aparatúre FALP býva pracovný tlak ∼ 100 Pa. V prípade niektorých
reakcií, predovšetkým ternárnych, je však potrebné, aby pravdepodobnosť zrážky medzi
časticami bola vyššia. Z tohto dôvodu musí byť vyššia aj koncentrácia častíc, a teda
pracovný tlak v aparatúre. V našom laboratóriu bola preto pôvodná schéma apara-
túry FALP mierne pozmenená, čím vznikla aparatúra HPFA (High Pressure Flowing
Afterglow). Zmena spočívala v pridaní trysky s malým otvorom na koniec prúdovej
trubice. Efektívne sa tým znížila vákuová vodivosť a pri zachovaní čerpacej rýchlosti
vývevy sa tým zvýšil pracovný tlak v trubici. Pracovný tlak aparatúry FALP je po tejto
modifikácii na úrovni ∼ 1000 Pa. Na tejto aparatúre boli merané rýchlostné konštanty
elektrónovo-iónovej rekombinácie iónov H+

3 , H+
5 , D+

3 , D+
5 . Pri ďalšom štúdiu rekom-

binácie experiment dosiahol limit rýchlostnej konštanty, ktorá bola touto aparatúrou
merateľná – 10−7cm3s−1. Okrem toho bolo zaujímavé študovať zrážkové procesy aj pri
nižších teplotách (∼ 130 K), a tak boli navrhnuté a vykonané ďalšie úpravy aparatú-
ry, čím vznikla súčasná aparatúra FALP-VT. O probléme spojenom s meraním nízkych
rýchlostných konštánt ako aj úprave aparatúry, ktorá posunula spodnú hranice mera-
teľnej rýchlostnej konštanty reakcií je napísané viac v kapitole (3.3). Schéma zariadenia
FALP-VT je na obrázku (3.2).
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Obrázok 3.2: Schéma aparatúry FALP-VT.

Do aparatúry je portom na začiatku prúdovej trubice privedené plynné hélium. Hé-
lium prechádza sklenenou výbojkou s priemerom 12 mm, ktorá prechádza cez mikrovlnný
rezonátor. Mikrovlnný generátor pracujúci na frekvencii 2,45 MHz vytvára vo výbojke
héliovú plazmu, pričom výstupný výkon generátoru je meniteľný a pohybuje sa v roz-
sahu 15-25 W. Héliová plazma ďalej prúdi prúdovou trubicou o priemere 50 mm a dĺžke
približne 40 cm. Rýchlosť prúdenia je 5,1 m/s a na konci prúdovej trubice je plazma
odčerpávaná Rootsovou pumpu s čerpacou rýchlosťou 1000 m3s−1. Tryska, vložená do
výstupného otvoru prúdovej trubice má vnútorný polomer 4,5 mm, čím obmedzuje tlak
v aparatúre na hodnotu 1650 Pa pri teplote 300 K a prietoku plynu 5900 sccm. Pozdĺž
prúdovej trubice sú cez porty pridávané do plazmy ďalšie plyny. V typickom prípade
ide najskôr o plynný argón, ktorý má za úlohu odstrániť z plazmy metastabilné atómy
hélia s relatívne dlhou dobou života, ktoré by mohli byť nežiaducim zdrojom energie v
nasledovných zrážkových procesoch. Z héliovej plazmy sa tak stáva argónová plazma,
do ktorej sú následne pridávané ďalšie reaktanty. Typické množstvo argónu pridáva-
ného do prúdovej trubice je 0,7-7 sccm (0,01-0,1%). Podrobnejší opis kinetiky reakcií
prebiehajúcich v prúdovej trubici je uvedený v kapitole (4).

Štúdium procesu elektrónovo-iónovej rekombinácie, pre ktorú bola aparatúra FALP-

VT navrhnutá v najväčšej miere, prebieha pomocou Langmuirovej sondy. Sonda je pri-
pevnená na rameno, ktoré umožňuje jej posuv pozdĺž prúdovej trubice a zároveň udržuje
sondu v pozdĺžnej osi plazmatického stĺpca. Posun sondy je vyriešený pomocou závitovej
tyče so stúpaním 8 otáčok na 1 cm a je zabezpečovaný krokovým motorom. Aparatúra
FALP-VT je vybavená aj kvadrupólovým hmotnostným spektrometrom (QMS), ktorý
neslúži priamo na meranie rýchlostnej konštanty rekombinácie, ale pomáha určiť zlo-
ženie produktov zrážkových reakcií. Vzhľadom na požadovaný nízky pracovný tlak v
QMS (< 5.10−4 Pa) bola medzi komoru QMS a výstupnú trysku prúdovej komory vlo-
žená diferenciálne čerpaná komora s iónovou optikou. Iónová optika, zložená s piatich
samostatných elektrostatických šošoviek, má za úlohu transportovať ióny vychádzajúce
z prúdovej trubice smerom k hmotnostnému spektrometru. Medzi hlavnou komorou
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a komorou iónovej optiky je umiestnená apertúra s vnútorným priemerom 0,12 mm a
medzi komoru iónovej optiky a komorou hmotnostného spektrometru ďalšia apretúra s
priemerom 0,08 mm. Schéma komory iónovej optiky a QMS je znázornená na obrázku
(3.3).

Komora iónovej optiky je odčerpávaná turbomolekulárnou vývevou s čerpacou rých-
losťou 53 l/s, komora QMS potom turbomolekulárnou vývevou s čerpacou rýchlos-
ťou 210 l/s. Pri týchto parametroch dosahuje pracovný tlak v komore iónovej optiky
1,5.10−1 Pa a v komore QMS 8.10−5 Pa.

K meraniu tlaku v rôznych častiach aparatúry je využívaných viacero typov váku-
ometrov. Na meranie vysokých tlakov v hlavnej komore a v prípravnej komore slúžiacej
na miešanie plynov sa používajú absolútne membránové barometre. Na určenie nižších
tlakov medzi primárnymi a sekundárnymi vývevami sa používajú Pirraniho vákuometre
a pre najpresnejšie merania najnižších tlakov nad sekundárnymi vývevami sa používajú
Penningove vákuometre.

Na oddelenie jednotlivých častí aparatúry od seba slúžia rozne druhy ventilov, pričom
na napúšťacích portoch, ktorými sú privádzané plyny do aparatúry sú použité ihlové
ventily. Z bezpečnostných dôvodov sú medzi primárnymi a sekundárnymi vývevami
použité elektromagnetické ventily.

Prietok plynov vstupujúcich do aparatúry je meraný a kontrolovaný „flowmetrami “
s pracovnými rozsahmi pokrývajúcimi oblasť 0,1-10000 sccm a „flowkontrolermi “ pokrý-
vajúcimi rozsah 0,01-10 sccm. V prípade nutnosti pridania nízkych koncentrácii reak-
tantov, ktoré už nie sú dosiahnuteľné pomocou týchto zariadení, je napúšťací systém
aparatúry vybavený rezervoárom. V rezervoári môžeme k hlavnému plynu primiešať
malé množstvo reaktantu a jeho požadovanú koncentráciu v prúdovej trubici je potom
už možné dosiahnuť pomocou flowkontrolera. Ako hlavný plyn je aj v tomto prípade
používané hélium.

Skúmanie zrážkových procesov za rôznych, predovšetkým nízkych, teplôt je dané
možnosťou ovplyvniť teplotu nosného plynu v prúdovej trubici. Najjednoduchší spôsob
zmeny teploty nosného plynu je zmena teploty prúdovej trubice. Plyn, prechádzajúci
trubicou, naráža na steny a po ustálení termodynamickej rovnováhy bude jeho výsled-
ná teplota odpovedať teplote stien prúdovej trubice. Tento proces bol na aparatúre
FALP-VT študovaný a overený [18]. Prúdová trubica je uložená v oceľovej vaničke.
Do vaničky môže byť privedené chladiace médium, ktoré trubicu ochladí na požadovanú
teplotu. Pre merania pri teplote blízke teplote kvapalného dusíku (77,35 K) je chla-
diacim médiom priamo kvapalný dusík, pre vyššie teploty (> 155,85 K) je používaný
predchladený etanol. V priebehu merania je vanička obalená izolačným materiálom,
ktorý zabezpečuje tepelnú izoláciu od okolitého prostredia. Tepelná izolácia však nie
je dokonalá a tak je potrebné etanol v priebehu merania ďalej dochladzovať. Dochla-
dzovanie etanolu prebieha priechodom tekutého dusíka medenými trubičkami, ktoré sú
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Obrázok 3.3: Schéma diferenciálne čerpanej komory obsahujúcej elektrostatické šošovky
iónovej optiky. Napravo sú naznačené tyče QMS. Prevzaté z [18].
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vo vaničke ponorené. Teplotu stien prúdovej trubice určuje séria termočlánkov, pričom
vzhľadom na dostatočnú tepelnú kapacitu etanolu je v tomto prípade možné udržiavať
teplotu celej prúdovej trubice počas merania v rozmedzí 5 K od požadovanej teploty.

3.2 Udržovanie čistoty v aparatúre

K zabezpečeniu merateľnosti nízkych rýchlostných konštánt rekombinácie je potrebné
dodržiavať viacero pracovných „návykov“, ktoré zabraňujú prístupu častíc „nečistoty“
do aparatúry. V opačnom prípade budú ióny interagovať s časticami nečistoty a zanik-
nú. Ich úbytok už nie je riadený len procesom rekombinácie a vyhodnotenie rýchlostnej
konštanty rekombinácie sa stáva nemožné. Tento problém, naznačený v kapitole (2.2),
teraz rozoberme podrobnejšie. Pri uvážení iónovo-molekulovej interakcie medzi skúma-
ným iónom a molekulou nečistoty bude proces prebiehať podľa schémy (2.26) a výsledok
bude analogický vzťahu (2.28). Pre iónovo molekulové reakcie sú typické vysoké rých-
lostné konštanty ∼ 1.10−9 cm3s−1. To znamená, že pri koncentrácii nečistôt v aparatúre
7.1011 cm−3, poklesne počiatočná koncentrácia skúmaného iónu na polovicu za jednu mi-
lisekundu. V našom prípade tento časový úsek odpovedá vzdialenosti 0,5 cm v prúdovej
trubici. Naznačená koncentrácia nečistôt odpovedá približne obsahu 1 ppm nosného ply-
nu, pričom v používanom héliu čistoty 5.0 môže byť podľa výrobcu až 10 ppm nečistôt.
Nečistoty sú tvorené predovšetkým molekulami H2O, N2, O2, ktoré môžu byť do apa-
ratúry zanesené buď samotným plynom používaným v experimente alebo netesnosťami
vo vákuových spojoch aparatúry.

Z vákuového hľadiska je celé zariadenie FALP-VT UHV kompatibilné. Vákuová
schéma aparatúry je znázornená na obrázku (3.4).

Na prírubách komôr je použitá technológia CF s medenými tesneniami a napúšťací
systém aparatúry je založený na technológii Swagelok, ktoré umožňujú vypekanie celé-
ho zariadenia. Aparatúra je vypekaná v období medzi meraniami pomocou odporových
drôtov (napúšťacie potrubia) a vyhrievacích pásov (komory). Teplotu vypekania je mož-
né nastaviť zmenou vstupného výkonu vyhrievacích zariadení a pohybuje sa v rozmedzí
80-100 ◦C.

Všetky používané sekundárne vývevy sú bezolejové (Rootsova výveva, turbomoleku-
lárne vývevy), čím je možné dosiahnuť tlak v hlavnej komore 10−5 Pa a tlak v komore
hmotnostného spektrometra 10−6 Pa. Počas dlhších období medzi meraniami je mož-
né celú aparatúru čerpať pomocou iónovej vývevy, ktorá dokáže udržať tlak v hlavnej
komore na úrovni 10−4 Pa.

Medzi primárnymi a sekundárnymi vývevami sú použité elektromagnetické ventily,
ktoré okrem ochrany sekundárnych turbomolekulárnych vývev poskytujú aj ochranu
pred nežiaducim prienikom oleja z primárnych rotačných vývev do aparatúry. Tieto



3.2 Udržovanie čistoty v aparatúre 23

He

Ar

Ar

QMS

Pfeiffer
TMU 261Pfeiffer

TMU 261

Rotary pumpRotary pump

B2

Pr2

Pr1

reactant

He

R
e
a
c
ta

n
t

Rotary pump Rotary pump

Roots pump

B1 Pr Pn1

Pn2

Pn3

Pn2

R

Cryosorption
pump

Flowmeter/controller

Kryopump

Needle, on/off, electric  valve

Pr3

Pr4

Pr5

Ve2

Ve1

Reservoir

Ion pump

Obrázok 3.4: Vákuová schéma aparatúry FALP-VT.

ventily sú napojené na bezpečnostný okruh, ktorý ich uzavrie v prípade, že:

- dôjde k celkovému výpadku elektrickej energie

- dôjde k výpadku elektrickej energie na primárnej (rotačnej) výveve

- sekundárna výveva je preťažená (otáčky vývevy klesnú pod určitú hodnotu)

Okrem elektromagnetických ventilov dôjde v týchto prípadoch aj k vypnutiu tur-
bomolekulárnych vývev a vypekania aparatúry. Vypekanie aparatúry je vypínané aj v
prípade zlyhania vodného chladiaceho okruhu turbomolekulárnych vývev.

Medzi používanými plynmi v experimentoch sú hélium, argón čistoty 5.0, kryptón
čistoty 4.5 a vodík, xenón a kyslík čistoty 4.0. Všetky plyny, predtým ako sú pustené do
aparatúry, prechádzajú „vymrazovačkami“ – nádobami s kvapalným dusíkom, v ktorých
na stenách potrubia kondenzujú a zamŕzajú molekuly nečistôt s vyššou teplotou varu
ako je teplota kvapalného dusíku. Výnimkou, ktorá nepodlieha tejto procedúre, je argón.
Teplota varu argónu pri atmosférickom tlaku je približne 85 K, čo je viac ako teplota varu
tekutého dusíka (77,35 K). Argón by tak pri vymrazovaní tekutým dusíkom zamŕzal na
stenách potrubia, a preto je namiesto dusíku používaný predchladený etanol. Príkladom
ďalšieho plynu s rovnakým obmedzením je xenón.

Nosným plynom v našej aparatúre je hélium, a na jeho čistotu je tak kladený naj-
väčší nárok. Tento plyn preto prechádza okrem spomínanej vymrazovačky aj dvoma
zeolitovými kryosorbčnými vývevami, chladenými tiež na teplotu kvapalného dusíku.
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3.3 Zvýšenie rozsahu merateľných rýchlostných kon-

štánt rekombinácie

Dolný limit hodnoty rýchlostnej konštanty rekombinácie, ktorú je možné v našej apa-
ratúre odmerať, závisí predovšetkým od pomeru charakteristických strát spôsobených
rekombináciou a inými procesmi. Sem patria napríklad difúzia a iónovo-molekulové
reakcie. Pomer uvedených strát môžeme získať z rovnice (2.42)

R =
αn

k [B] +Da/Λ2
(3.1)

V prípade nízkej hodnoty podielu daného rovnicou (3.1) nie je možné straty spôsobe-
né rekombináciou odlíšiť od strát spôsobených inými procesmi a určenie rýchlostnej
konštanty rekombinácie nie je možné. Nevyhnutnou podmienkou merania pomalých
rekombinácií je preto zvýšenie uvedeného pomeru.

Vo vzťahu (3.1) sú α a k konštanty. Počiatočná koncentrácia nabitých častíc n0

vo výbojke je v našom prípade na úrovni 1.1011 cm−3 a nie je možné ju jednoduchým
spôsobom podstatne zvýšiť. Voľnými parametrami v našom experimente sú tak len B,
Da a Λ.

Koncentráciu neutrálnych častíc nečistôt B je možné obmedziť určitými pracovnými
návykmi, ako bolo uvedené v kapitole (3.2). Podstatné zníženie podielu (3.1) však
môžeme získať až zredukovaním difúzneho členu Da/Λ

2.
Koeficient ambipolárnej difúzie Da je nepriamo úmerný tlaku v komore p, a tak je

možné ho zvýšením tlaku v prúdovej trubici znížiť. Pri zachovaní prietoku plynu prúdo-
vou trubicou je zvýšenie tlaku možné dosiahnuť zmenšením otvoru trysky uzatváracej
trubicu. Oproti predošlej verzii FALP bola preto pôvodná tryska nahradená súčasnou
tryskou s otvorom priemeru 4,5 mm. Tlak v hlavnej komore tým vzrástol z pôvodných
1000 Pa na 1600 Pa (oboje pri teplote 300 K).

Posledným voľným parametrom je charakteristická difúzna dĺžka Λ. Difúzna dĺžka
odpovedá charakteristickému rozmeru aparatúry a tak je úmerná vnútornému polomeru
prúdovej trubice. Pôvodný priemer trubice 17 mm bol preto zvýšený na 50 mm. Vďaka
týmto modifikáciám sa pomer (3.1) zvýšil desaťkrát, čo umožňuje v našej aparatúre
meranie rýchlostných konštánt rádovo pomalších ako doteraz.

Je vhodné si uvedomiť, že zvýšením polomeru prúdovej trubice a tlaku v aparatúre sa
pri zachovaní prietoku plynu trubicou znížila jeho rýchlosť prúdenia. Oproti predošlým
85 m/s je rýchlosť prúdenia v súčasnej aparatúre 5,1 m/s. Podrobnejším skúmaním
uvedeného problému sa ukázalo, že zvýšenie pomeru (3.1) je spôsobené zvýšením strát
vplyvom rekombinácie, pričom difúzia v aparatúre zostala nezmenená. Túto skutočnosť
je možné overiť jednoduchou úvahou. Modifikáciami aparatúry bola zmenená rýchlosť
prúdenia plynu trubicou, avšak dĺžka samotnej prúdovej trubice zostala nezmenená. Je
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preto vhodnejšie rozobrať situáciu z hľadiska polohy v priestore (x = vt) a nie z hľadiska
času. V tomto náhľade potom pre difúzny člen platí

Da

Λ2v
∝ Da0p0

pd2v
∝ Da0p0

pV/t
∝ 1

Q
, (3.2)

kde Da0 je koeficient ambipolárnej difúzie pri tlaku p0, V je objem, Q je prietok
plynu, d je vnútorný priemer prúdovej trubice a v je rýchlosť prúdenia. Keďže prietok
plynu prúdovou trubicou zostal nezmenený, difúzne straty zostávajú na predošlej úrov-
ni. Zvýšenie pomeru (3.1) je teda v podstate spôsobené zmenou časovej škály a v jej
dôsledku zvýšením strát rekombináciou.

Prvá verzia aparatúry FALP-VT nebola príliš úspešná. Vnútorný priemer prúdovej
trubice bol síce 50 mm, avšak sklenená výbojka a jej vývod do hlavnej komory mal
vnútorný priemer 17 mm. Tým dochádzalo v mieste prechodu medzi úzkou a širokou
trubicou k nedefinovaným turbulentným javom, ktoré ovplyvňovali rýchlosť prúdenia
plazmy. Plazma neprúdila osou prúdovej trubice, a keďže sondové merania prebiehajú
práve na osi, boli tým namerané koncentrácie elektrónov ovplyvnené. Najviac porušené
boli body merané v blízkosti prechodu, čo odpovedalo polohe nula meracej sondy. Mera-
nia koncentrácie elektrónov v prvých centimetroch, čo znamená približne 10 ms v časovej
škále, boli nepoužiteľné. Na tejto vzdialenosti však koncentrácia nabitých častíc pokles-
la približne 5-krát, čím bolo určovanie nízkych rýchlostných konštánt obmedzené. Tento
problém sa nepodarilo prekonať numerickými korekciami ani mechanickými zásahmi do
aparatúry a bola tak navrhnutá nová verzia. V novej trubici už je prechod medzi užšou
sklenenou výbojkou a prúdovou trubicou pozvoľný a sklon výbojovej trubice vzhľadom
k ose hlavnej komory je 30◦. Po týchto úpravách boli aparatúrou merané rýchlostné
konštanty až na úrovni 10−8 cm3s−1 a uvedené modifikácie môžeme preto hodnotiť ako
úspešné. Vývoj aparatúry FALP v našom laboratóriu je zachytený na obrázku (3.5).

3.4 Sondová charakteristika

Vlastné meranie priebehu elektrónovo-iónovej rekombinácie prebieha meraním úbytku
koncentrácie nabitých častíc v čase. V našom prípade to odpovedá meraniu koncentrácie
častíc pozdĺž prúdovej trubice v rôznych vzdialenostiach od zdroja plazmy. Započítaním
difúzie a ďalších strát dokážeme potom z nameraného úbytku určiť rýchlostnú konštantu
rekombinácie (kapitola 2.4).

V prípade, že v plazme sú prítomné len jednomocné kladné ióny, podmienka kvázine-
utrality zabezpečuje, že ich koncentrácia sa bude rovnať koncentrácii elektrónov ni = ne.
Stačí preto sledovať pokles koncentrácie elektrónov a rýchlostnú konštantu rekombinácie
určovať z tohto úbytku.
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Obrázok 3.5: Vývoja aparatúry FALP. Hore: Pôvodná verzia aparatúry HPFA, priemer
prúdovej trubice 17 mm. V strede: Prototyp verzie aparatúry FALP-VT, priemer
prúdovej trubice 50 mm, ostrý prechod medzi výbojovou trubicou a hlavnou komorou.
Dole: Nová verzia apratúry FALP-VT, pozvoľný prechod medzi výbojovou trubicou a
prúdovou trubicou pri vzájomnom sklone 30◦.



3.4 Sondová charakteristika 27

Meranie koncentrácie nabitých častíc je možné napríklad pomocou Langmuirovej
sondy. Langmuirova sonda je v podstate elektróda vsunutá do plazmy, na ktorú je pri-
vádzané meniteľné elektrické napätie. V našom prípade je sondou volfrámový drôt s
priemerom 14 µm a dĺžkou 7 mm. Meranie parametrov plazmy pomocou sondy po-
tom znamená snímanie a vyhodnocovanie voltampérovej charakteristiky meranej medzi
elektródou umiestnenou v plazme (samotnou sondou) a druhou elektródou, ktorou býva
väčšinou stena komory. Z týchto voltampérových charakteristík je potom možné ur-
čiť koncentráciu, teplotu a rýchlostnú rozdeľovaciu funkciu elektrónov. Principiálne je
možné z priebehu charakteristík určiť aj koncentráciu kladných iónov, avšak v našom
meraní nebola sonda v tomto režime použitá, a nebudeme sa ním preto ďalej zaoberať.

Teóriu sondovej charakteristiky rozpracoval ako prvý Langmuir [15, 16] a podľa neho
sa aj sonda nazýva Langmuirova. K využitiu základnej teórie sondovej charakteristiky
valcovej Langmuirovej sondy musia byť splnené v plazmatickom prostredí nasledujúce
predpoklady:

- plazma musí byť kvázineutrálna

- stredná voľná dráha elektrónov v plazme (le = 1
Nσ

, kde N je koncentrácia neutrál-
nych častíc a σ je účinný prierez zrážky elektrónov s neutrálmi) musí byť väčšia
ako polomer sondy

- rýchlosť elektrónov musí byť podstatne vyššia ako rýchlosť iónov

- polomer sondy musí byť omnoho väčší ako Debyova tieniaca dĺžka λD =
√

ǫ0kBTe

q2ne
,

kde kB je Boltzmanova konštanta, ǫ0 je permitivita vákua, ne je koncentrácia
elektrónov q je elementárny náboj a Te je teplota elektrónov

Samotný proces vzniku sondovej charakteristiky si môžeme predstaviť tak, že po
vložení sondy do plazmy začnú na jej povrch dopadať kladné a záporné častice a son-
dou začne prechádzať elektrický prúd. Prikladaním rôzneho elektrického potenciálu na
sondu potom bude dochádzať k brzdeniu, prípadne urýchľovaniu, nabitých častíc a pre-
chádzajúci elektrický prúd sa bude meniť. Závislosť elektrického prúdu prechádzajúceho
sondou na priloženom elektrickom napätí vytvára sondovú charakteristiku plazmy.

Typická sondová charakteristika je znázornená na obrázku (3.6), pričom je vynášaná
v semilogaritmickej škále, a do grafu je preto vynesená absolútna hodnota elektrického
prúdu. Okrem závislosti prúdu na napätí je v grafe vynesená aj druhá derivácia krivky
I ′′.

Charakteristiku môžeme rozdeliť na tri časti oddelené plávajúcim („floating“) poten-
ciálom Vfl a potenciálom plazmy Vpl. Prvou časťou charakteristiky je oblasť, v ktorej
je potenciál priložený na sondu menší ako Vfl. Táto oblasť sa nazýva oblasť nasýteného
iónového prúdu. V tejto oblasti je na sondu priložené také záporné napätie vzhľadom
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Obrázok 3.6: Typická sondová charakteristika meraná na aparatúre FALP-VT za pod-
mienok uvedených v grafe. Vynesené sú absolútna hodnota sondového prúdu I a a jeho
druhá derivácia I ′′. Pre I ′′ je znázornená kladná a negovaná záporná časť.
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na okolitý potenciál plazmy, že žiadne elektróny z rýchlostného rozdelenia nemajú do-
statočnú kinetickú energiu na to, aby tento potenciál prekonali. Na sondu tak budú
dopadať len kladné ióny, ktoré sú týmto potenciálom naopak priťahované. Čím bližšie
sa dostávame k plávajúcemu potenciálu, tým viac je uvedená aproximácia porušená. Na
sondu začínajú dopadať aj najrýchlejšie elektróny z rýchlostného rozdelenia a v bode
plávajúceho potenciálu už počet elektrónov a iónov dopadajúcich na sondu je rovnaký.
V tomto bode sondou nebude prechádzať žiadny elektrický prúd. Plávajúci potenciál je
teda taký potenciál, na aký sa nabije sonda po vložení do plazmy bez toho, aby sme na
ňu priložili akékoľvek elektrické napätie. Sonda sa bude nabíjať dovtedy, kým nebude
počet dopadajúcich elektrónov a iónov rovnaký.

Druhou časťou charakteristiky je oblasť medzi plávajúcim potenciálom a potenciálom
plazmy, ktorá sa tiež nazýva prechodová oblasť. V tejto oblasti postupne so zvyšovaním
potenciálu narastá počet elektrónov schopných dopadnúť na sondu. Dochádza tak k
nárastu záporného prúdu až do bodu, v ktorom je na sonde priložený potenciál rovný
potenciálu plazmy. V tomto bode „necítia“ nabité častice žiadne urýchľujúce ani brz-
diace elektrické pole a ich dopad na sondu je riadený čisto tepelným pohybom. Keďže
však pohyblivosť elektrónov je omnoho vyššia ako pohyblivosť iónov, počet elektrónov
dopadajúcich na sondu bude vyšší ako počet iónov.

Poslednou časťou sondovej charakteristiky je oblasť, v ktorom je potenciál priložený
na sondu vyšší ako potenciál plazmy. Táto oblasť sa označuje ako oblasť nasýteného
elektrónového prúdu. Vzhľadom k potenciálu plazmy je v tejto oblasti na sondu privá-
dzaný kladný potenciál a dochádza tak k priťahovaniu elektrónov smerom k sonde. Ióny
sú naopak od sondy odpudzované a tak je elektrický prúd prechádzajúci sondou daný
predovšetkým množstvom dopadajúcich elektrónov.

Potenciál plazmy môžeme určiť buď z priesečníkov smerníc voltampérovej charak-
teristiky v prechodovej oblasti a oblasti nasýteného elektrónového prúdu znázornenej v
semilogaritmickej škále, alebo z polohy inflexného bodu charakteristiky (bodu, v ktorom
druhá derivácie krivky mení znamienko).

V prípade, že na sondu priložíme potenciál plazmy, bude elektrický prúd prechádza-
júci sondou závisieť predovšetkým od počtu dopadnutých elektrónov a môžeme ho tak
vyjadriť nasledujúcim vzťahom

Ip =
Aqnev̄e

4
. (3.3)

Vo vzťahu (3.3) je ne koncentrácia elektrónov, A je plocha sondy a v̄e je stredná
kvadratická rýchlosť elektrónov daná výrazom

v̄e =

√

8kBTe
πme

, (3.4)

kde me je hmotnosť elektrónov. V princípe je možné určiť koncentráciu elektrónov
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zo vzťahu (3.3), avšak prekážkou je neznáma teplota elektrónov v plazme. Okrem toho
v tomto bode stále dopadá na sondu určitý počet kladných iónov. Určovanie hodnoty
koncentrácie elektrónov z jediného bodu, naviac zaťaženého chybou, ktorú nie je jedno-
duché odhadnúť, nie je preto vhodné. K určeniu koncentrácie elektrónov je tak potrebná
zložitejšia analýza. Ako výhodné sa ukazuje použitie i-square metódy, pri ktorej je využi-
tá celá oblasť nasýteného elektrónového prúdu sondovej charakteristiky. Táto metóda
vychádza z nasledujúceho vzťahu pre druhú mocninu elektrického prúdu:

I2
p =

2A2q2n2
e

π2me

[kBTe + q(V − Vpl)] , (3.5)

kde V je potenciál privedený na sondu.
Zo smernice závislosti I2

p na potenciáli (V − Vpl) potom získame koncentráciu elek-
trónov podľa nasledujúceho vzťahu

ne =

√

π2me

2A2q3
S, (3.6)

kde S je smernica uvedenej závislosti. V uvedenom vzťahu už nevystupuje problematic-
ká teplota elektrónov ani iónov. Táto metóda je použiteľná pri určovaní koncentrácie
elektrónov aj iónov, avšak v prípade vyššieho tlaku v aparatúre ako 1 Torr, čo platí aj
pre našu aparatúru FALP-VT, je potrebné počítať s korekciou danou zložitou zrážkovou
teóriou [17]. Problém je v tom, že pri tlakoch > 1 Torr môže v tesnej blízkosti sondy
dôjsť k zrážke elektrónu alebo iónu s neutrálnou časticou a jednoduchá teória vyjadru-
júca počet nabitých častíc dopadajúcich na sondu nie je použiteľná. Ukazuje sa však,
že odchýlky od jednoduchej bezzrážkovej teórie vzniknuté započítaním zrážkovej teórie
nepresahujú ďalšie systematické chyby vnesené do experimentu a bezzrážková teória tak
môže byť používaná aj naďalej. Toto zanedbanie je naviac ospravedlnené tým, že pred
vlastným meraním býva sonda zvyčajne okalibrovaná pomocou hodnôt známych rých-
lostných konštánt. Kalibračný faktor potom nahradzuje opravu spôsobenú započítaním
zrážkovej teórie.

Teplotu elektrónov môžeme získať zo závislosti prúdu prechádzajúceho sondou na
napätí z prechodovej oblasti charakteristiky. Využijeme pritom vzťah

Ip = qneA

√

kBTe
2πme

exp

(

q(V − Vpl)
kBTe

)

, (3.7)

čím zo smernice závislosti v semilogaritmickom grafe dostávame

ln Ip = ln Ip0 +
q(V − Vpl)
kBTe

. (3.8)

Ďalšou možnosťou je využitie závislosti druhej derivácie prúdu na napätí (V − Vpl) v
prechodovej oblasti, pričom predpokladáme Maxwellovského rýchlostné rozdelenie
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d2Ip
d(V − Vpl)2

=
1

4
Aq3
√

2πme(kBTe)
−3/2 exp

[

−q(V − Vpl)
kBTe

]

. (3.9)

Vzťah (3.9) je pritom dôsledkom všeobecnejšieho vzťahu, ktorý zahrňuje obecné energe-
tické rozdelenie elektrónov f(E)

d2Ip
d(V − Vpl)2

=
1

4
Aq2

√

2q

me(V − Vpl)
[f(E)] , (3.10)

kde E = −q(V − Vpl). Na základe vzťahu (3.10) môžeme teda vynásobením druhej
derivácie prúdu odmocninou z potenciálu (V −Vpl) získať elektrónovú energetickú rozde-
ľovaciu funkciu (EEDF), pričom je však potrebné odčítať od elektrónového prúdu prúd
iónový.

3.5 Riadenie a zber dát

V typickom meraní sa elektrické napätie privádzané na sondu mení v rozsahu−1 až +5 V
a prúd sondou dosahuje, v závislosti na parametroch plazmy, 10−9 − 10−3 A. Meranie
elektrického prúdu v takomto rozsahu vyžaduje zariadenie schopné dosiahnuť požado-
vanú citlivosť. V našom prípade je takýmto prístrojom pikoampérmeter Keithley 6487
s meniteľným rozsahom v rozmedzí 2.10−9 − 2.10−2 A a chybou merania na najnižšom
rozsahu na úrovni 1.10−11 A. Okrem použitia citlivého meracieho prístroja je pri meraní
potrebné potlačiť akýkoľvek elektronický šum, ktorý by mohol meraný signál skresľovať.
Z tohto dôvodu je kladený dôraz na odstránenie vodivých slučiek zem-PC-prístroj-zem,
prípadne slučiek na zemniacich vodičoch. Vodivé kontakty slúžiace na pripojenie napätia
a snímanie prúdu zo sondy sú naviac elektrostaticky tienené.

Meranie, riadenie a komunikácia s prístrojmi merajúcimi parametre experimentu
je zabezpečovaná riadiacim počítačom pomocou programových modulov napísaných v
integrovanom vývojovom prostredí LabView. Fyzický prenos signálov je potom zabez-
pečený buď priamo cez sériovú zbernicu počítača (USB), alebo cez zbernicu A/D-D/A
počítačovej karty. Zariadenia, ktoré sú pomocou počítača ovládané sú pikoampérmeter

Keithley, krokový motor, vákuometre, flowmetre, flowkontrolery a termočlánky. Dáta
z týchto zariadení sú zbierané do počítača, kde sú uložené, prípadne ďalej spracova-
né. Programovými modulmi, ktoré experiment ovládajú, sú predovšetkým modul La-

medII.vi, ktorý riadi meranie sondovej charakteristiky, modul Temper.vi, ktorý riadi
meranie teploty prúdovej trubice a modul QuanGraph.vi, ktorý zabezpečuje meranie a
vizualizáciu ostatných parametrov experimentu.

Údaje o parametroch experimentu (tlaky, prietoky plynov, teploty) a údaje zo sondy
(prúd sondou, priložené napätie) sú cez zbernicu privedené do počítača, kde sú ulože-
né. Programový modul EvalVA.vi potom na základe údajov zo sondy určí pre každú



3.5 Riadenie a zber dát 32

A

M

p

f

T

A/D

D/A
Keithley 6487

Cleaning

-80 V

Probe
movement

Langmuir probe

Flowtube

Ion
optics QMS

PC card
Mass spectrum
measurement

PC card

Langmuir characteristics
measurement

Plasma decays

USB

USB

File File

COM

Langmuir characteristics
analysis

+ -

Obrázok 3.7: Schéma zberu a analýzy dát v aparatúre FALP-VT. Prevzaté z [68].

voltampérovú charakteristiku plávajúci potenciál a potenciál plazmy a vyhodnotí druhú
deriváciu sondovej charakteristiky. Tieto veličiny spolu s veličinami charakterizujúcimi
podmienky experimentu sú uložené do súboru meno.flp, ktorého špecifikácia je uvedená
v [18]. Súbor meno.flp je ďalej spracovaný modulom Central.vi, pričom na základe uve-
dených údajov sú z každej charakteristiky metódou i-square vyhodnotené koncentrácia a
teplota elektrónov. Uvedené výsledky z celej sady meraní sú potom spolu s parametrami
experimentu každého nameraného bodu uložené do súboru meno.fta. Pokles koncentrá-
cie elektrónov v čase je potom na základe výsledkov uložených v súbore meno.fta možné
pomocou modulu Br_F_R.vi zobraziť a difúzny čas, prípadne rýchlostnú konštantu
rekombinácie predbežne vyhodnotiť. Toto spracovanie je len orientačné a slúži experi-
mentátorovi skôr ako pomôcka pri nastavení ďalších podmienok v aparatúre. Konečné
spracovanie výsledkov potom prebieha ručne v prostredí Origin. Zjednodušená schéma
riadenia, zberu a následného vyhodnotenia dát z jednotlivých zariadení je znázornená
na obrázku (3.7).

Modul LamedII.vi zabezpečuje meranie samotnej sondovej charakteristiky. Ovláda
teda meranie prúdu prechádzajúceho sondou a zároveň nastavuje úroveň priloženého
elektrického napätia na sonde. Meranie prúdu a nastavenie napätia sa deje prostredníc-
tvom pikoampérmetra Keithley 6487, ktorý je okrem analógového vstupu, slúžiaceho k
meraniu prúdu, vybavený aj analógovým výstupom slúžiacim na nastavenie napätia a
komunikačným portom, ktorý umožňuje komunikáciu s počítačom. Programový modul
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LamedII zároveň obsluhuje aj krokový motor, posúvajúci sondu pozdĺž prúdovej tru-
bice. Po spustení pikoampérmetra, elektrického zdroja napájajúceho krokový motor a
ostatných programových modulov, na ktorých je modul LamedII závislý, je možné spus-
tiť modul LamedII.vi. Po prvotnej inicializácii modulu dôjde cez komunikačné porty k
nadviazaniu spojenia s ovládaním krokového motora a s pikoampérmetrom. V prípa-
de úspechu je následne modulom LamedII spustený proces „seek zero“, pri ktorom je
uvedený do pohybu krokový motor posúvajúci sondu smerom von z prúdovej trubice.
Zároveň je pikoampérmetrom snímaný prúd prechádzajúci sondou, až do okamihu, kým
prúd sondou neklesne na nulu. Táto situácia nastáva vtedy, keď sonda pri posune dorazí
do krajnej polohy, čím sa zastaví na doraze pripevnenom na posuvnom ramene a dôjde
ku skratu medzi kontaktom sondy a zemniacim vodičom. Motor sa v tomto okamihu za-
staví a následne posunie sondu do polohy „nula“. Poloha nula je vzdialená približne 1cm
od krajnej polohy sondy smerom po prúde plazmy a jej poloha zhruba odpovedá miestu,
kde sa nachádza port, ktorým je do aparatúry privádzaný reaktant. V tomto momente
je pri nastavených experimentálnych podmienkach sonda pripravená zmerať novú sadu
sondových charakteristík. V module LamedII je potrebné nastaviť rozsah napätia v
ktorom sa bude príslušná charakteristika merať a počet bodov, na ktoré sa napäťový
rozsah rozdelí. Následne je možné spustiť kontinuálne meranie celej sady charakteristík,
meranie jedinej charakteristiky alebo režim rýchleho merania.

V režime rýchleho merania („scope“) sa spustí meracia slučka, ktorou je v danom
rozsahu napätia snímaná sondová charakteristika v najkratšom možnom čase. Znamená
to, že medzi jednotlivými napäťovými krokmi je časový interval len nevyhnutne nutný
na nastavenie napätia na sonde, odmeranie prúdu prechádzajúceho sondou a odoslanie
nameranej hodnoty naspäť do počítača. Dôležité je poznamenať, že aj keď pikoampér-

meter Keithley má zabudovanú vnútornú ochranu pred rušením sieťovou frekvenciou
50 Hz, je pri nastavení jednej hodnoty napätia na sonde prúd meraný niekoľkokrát za
sebou. Výsledná hodnota prúdu je potom získaná spriemerovaním týchto opakovaných
meraní. Namerané hodnoty prúdu sú v počítači uložené do poľa a po ukončení merania
celej charakteristiky sú naraz vykreslené do grafu priamo v module LamedII. Časový
interval medzi meraniami pri jednotlivých hodnotách napätia je približne ∼ 10 ms, čo
pre nameranie celej charakteristiky odpovedá približne ∼ 1 s. Tento režim merania tak
slúži predovšetkým na rýchle určenie polohy nastaveného napäťového rozsahu vzhľa-
dom k potenciálu plazmy a jeho dodatočné nastavenie. Režim rýchleho merania na
nastavenom rozsahu sa cyklicky opakuje, až kým nie je zastavený. Medzi meraniami
jednotlivých sondových charakteristík dochádza k čisteniu sondy.

Čistením sondy rozumieme napojenie sondy na vysoký záporný potenciál (-80 V), čo
zapríčiní priťahovanie kladných častíc plazmy smerom k sonde. Kladné ióny dopadajú
s vysokou kinetickou energiou na povrch sondy a odstraňujú z nej tak naadsorbované
častice, ktoré by mohli vlastnosti sondy meniť a skresľovať tak výslednú charakteris-
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Obrázok 3.8: Schéma zapojenia obvodu slúžiaceho na čistenie sondy.

tiku. Pomocou spínacieho relé je signálom z modulu LamedII zároveň so zapojením
čistenia odpojený zo sondy merací obvod. Čistenie sondy trvá vždy presne daný časový
interval, po ktorom nasleduje ďalší interval, nutný na zastavenie procesov spojených s
čistením. Tieto časové konštanty sú nastaviteľné v sade parametrov modulu LamedII a
ich hodnota sa pohybuje na úrovni ∼ 100 ms. Zapnutie alebo vypnutie čistenia indikuje
LED dióda a indikátor v module LamedII. Zjednodušená schéma čistiaceho obvodu je
znázornená na obrázku (3.8).

V okamihu ukončenia merania je možné posledný výsledok uložiť pre ďalšie spraco-
vanie alebo vymazať.

Mód merania jednotlivých charakteristík má podobný priebeh ako mód rýchleho me-
rania. Rozdiel je v tom, že čistenie sondy prebieha aj medzi jednotlivými napäťovými
krokmi. Okrem toho sa pri každom prepnutí meracieho rozsahu pikoampérmetra mera-
nie charakteristiky vráti o nastavený počet bodov späť, a tento úsek sa znovu premeria.
Týmto procesom sa zmenšuje prípadné zašumenie charakteristiky. Časový úsek potreb-
ný na zmeranie jedného bodu charakteristiky v tomto prípade odpovedá približne ∼ 1 s
a odmeranie celej charakteristiky potom v závislosti od nastaveného počtu meracích
bodov odpovedá približne ∼ 2 min. Pri manuálnom ukončení merania je potom znovu
možné posledný výsledok uložiť alebo ho zmazať.

V okamihu, keď je meranie zastavené, je možné sondu posunúť do novej polohy
pozdĺž prúdovej trubice. Poloha sondy je ovládaná tiež pomocou modulu LamedII,
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ktorý po zvolení novej polohy odošle signál krokovému motoru a ten sondu posunie
na požadované miesto. Je dôležité si uvedomiť, že poloha sondy je vždy vztiahnutá k
počiatočnej polohe a jej zmena je kontrolovaná len počtom otáčok krokového motora.
V prípade, že sa motor otočí naprázdno (bez toho, aby pri otočke posunul sondu), je
už ďalej poloha sondy nedefinovaná a je nutné vrátiť sa späť do polohy nula. Rýchlosť
otáčania ako aj zrýchlenie motora z nulovej na koncovú rýchlosť je možné v module
LamedII meniť.

Posledným módom merania je meranie v kontinuálnom režime. V tomto móde je ok-
rem základných parametrov nutné nastaviť aj dĺžkový rozsah a hodnotu dĺžkového kroku
s akou sa budú voltampérové charakteristiky pozdĺž prúdovej trubice merať. Meranie a
posun sondy je ďalej už vykonávané automaticky – po každej zmeranej charakteristike je
sonda posunutá do novej polohy a proces pokračuje. Meranie je možné kedykoľvek po-
zastaviť a opäť v ňom pokračovať, prípadne ho úplne zastaviť. Dĺžkový krok, s ktorým
sa sonda posúva pozdĺž prúdovej trubice môže byť pritom konštantný, alebo sa mô-
že geometricky zvyšovať. Druhá možnosť urýchľuje meranie a zabraňuje podrobnému
meraniu v oblasti, kde už difúzne straty dosahujú straty spôsobené rekombináciou.

Modul QuanGraph.vi slúži na prehľadné zobrazovanie a meranie veličín, ktoré sú
počas experimentu kontrolované. Konkrétny výber a počet veličín je nastaviteľný, väč-
šinou sa však jedná o údaje snímané flowmetrami (prietok hélia, prietok argónu, prietok
reaktantu), membránovými barometrami (tlak v komore, tlak v zmiešavacom rezervoá-
ri) a termočlánkami (teplota meraná na troch miestach prúdovej trubice). Okrem toho
tento modul umožňuje nezávislú kontrolu jednotlivých veličín, kde po nastavení určitej
referenčnej hodnoty (okamžitej hodnoty veličiny v danom čase) modul upozorní v okami-
hu, keď odchýlka veličiny od referenčnej hodnoty presiahla stanovenú hranicu. Zapnutie
alebo vypnutie sledovania veličín, prípadne časová perióda, s akou sa budú jednotlivé
údaje zo zariadení snímať je tiež možné v module nastaviť.

Modul Temper.vi slúži na zobrazenie a meranie vývoja teploty pozdĺž prúdovej tru-
bice v čase, pričom časový interval odčítania údajov je nastaviteľný. Tento modul
poskytuje rovnakú informáciu ako modul Quangraph, avšak v prehľadnejšej forme.

Kvadrupólový hmotnostný spektrometer je ovládaný pomocou komerčného softvéru
a elektrostatické potenciály pripájané na jednotlivé šošovky iónovej optiky sú ovládané
pomocou D/A počítačovej karty.



Kapitola 4

Meranie

4.1 Príprava

Aparatúra FALP-VT pracuje v dvoch režimoch – v režime čerpania (čistenia) a v režime
merania.

Čistenie aparatúry prebieha v období medzi meraniami. Rootsova výveva je vy-
pnutá a čerpanie prebieha len za pomoci turbomolekulárnych vývev. Napúšťací systém
je od hlavnej komory aparatúry oddelený a je čerpaný zvlášť. Všetky komory, medzi
ktorými sa nachádzajú malé otvory, sú prepojené potrubiami s vyššou vodivosťou a
ich odčerpávanie je tak efektívnejšie. Hlavná komora a napúšťací systém sú vyhrievané
vyhrievacími zariadeniami, a tak plyn usadený na vnútorných stenách aparatúry (pre-
dovšetkým voda) zo stien desorbuje a je odčerpávaný. Zeolitové vývevy sú periodicky
preplachované čistým héliom a vyhrievané vyhrievacími špirálami. Z bezpečnostného
hľadiska je v noci aparatúra čerpaná len iónovou vývevou. Pri častom meraní prebieha
čistenie aparatúry aspoň jeden deň medzi experimentmi, v prípade otvorenia aparatúry
potom minimálne jeden týždeň pred meraním. V deň merania býva aparatúra spravidla
ešte niekoľko hodín vyhrievaná a odčerpávaná. Približne hodinu po vypnutí vyhrievania
potom začína meranie.

V stave merania sú prepájacie potrubia uzavreté a aparatúra je rozdelená na časť s
vysokým tlakom (prúdová trubica), ktorá je odčerpávaná Rootsovou vývevou a časť s
nízkym tlakom (komora iónovej optiky, hmotnostného spektrometru), ktorá je odčerpá-
vaná turbomolekulárnymi vývevami. Vymrazovačky, zeolitové vývevy a vanička okolo
prúdovej trubice sú, podľa potreby, napustené kvapalným dusíkom alebo predchladeným
etanolom a do aparatúry je napustený nosný plyn – hélium. V tomto okamihu je možné
zapáliť vo výbojke výboj. Po zapálení výboja býva ponechaný určitý čas na ustálenie
podmienok v aparatúre (prietok plynov, teplota, tlak) a na čistenie vákuovej komory
priechodom plazmy1. Pri zmene experimentálnych podmienok medzi jednotlivými me-

1Vysokoenergetické častice vzniknuté vo výboji dopadajú na steny komory a odstraňujú z nich

36
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Obrázok 4.1: Odhad čistoty v aparatúre. Vľavo: Pokles elektrónovej koncentrácie
v plazme s dominantným iónom Ar+. Po započítaní difúzie pokles odpovedá prímesi
nečistôt na úrovni ∼ 0,01 ppm. Vpravo: OMS spektrum zobrazujúce ióny prítomné v
He-Ar plazme vo vzdialenosti 60 cm (120 ms) od napúšťacieho portu reaktantu. Zloženie
plazmy poukazuje na malé množstvo nečistôt, ktoré mohli byť do aparatúry zanesené
nosným plynom alebo vákuovou netesnosťou.

raniami (úprava prietoku a teda koncentrácie plynu, zmena teploty) je ponechaný čas
na ustálenie nových podmienok v aparatúre a chladiace zariadenia sú podľa potreby
doplnené kvapalným dusíkom a etanolom.

Čistotu aparatúry je možné skontrolovať pomocou hmotnostného spektrometra - vy-
konaním analýzy kladných a záporných iónov. Ukážka typického hmotnostného spektra
iónov prítomných v He-Ar plazme meranej na konci prúdovej trubice našej aparatúry, čo
v časovej škále odpovedá približne 120 ms, je v pravej časti obrázku (4.1). V uvedenom
spektre je vidieť určité množstvo iónov vzniknutých z nečistôt prítomných v aparatúre.
Relatívne vysoká koncentrácia iónu H+

3 , vznikajúca z molekuly H2, môže byť spôsobe-
ná prenikaním atmosférického vodíku cez vákuové netesnosti, prípadne prostredníctvom
nečistôt z tlakových nádob He a Ar. Teplota vyparovania vodíku je nižšia ako teplota
vyparovania dusíku a preto plyn H2 nie je pomocou vymrazovačiek a zeolitových vý-
vev odstránený. Uvedené spektrum hmotnostného spektrometra odpovedá približnému
obsahu 0,015 ppm vodíku v héliu.

Inou metódou je meranie rýchlosti difúzie v plazme s dominantným iónom Ar+.

naadsorbované častice plynu a nečistôt.
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Keďže rýchlostná konštanta rekombinácie je nízka (∼ 10−11 cm3s−1), straty iónov bu-
dú spôsobené predovšetkým ambipolárnou difúziou a iónovo-molekulovými reakciami
(pozri kapitola 2.4). Určením difúzneho času a jeho porovnaním s tabelovanými hodno-
tami ambipolárnej difúzie je možné odhadnúť vplyv a množstvo nečistôt v aparatúre.
Typický rozpad argónovej plazmy je znázornený v ľavej časti obrázku (4.1). Časové
konštanty τD, τR a τ postupne odpovedajú charakteristickému času ambipolárnej difú-
zie v našich podmienkach (p = 1600 Pa, T = 250 K), charakteristickému času poklesu
spôsobeného iónovo-molekulovými reakciami s nečistotami a výslednému charakteristic-
kému času poklesu. Z určenej hodnoty τR = 115 ms pre koncentráciu nečistôt vyplýva
[B] ∼ 4.109 cm−3, čo odpovedá približne 0,01 ppm z koncentrácie nosného plynu v
aparatúre.

4.2 Meranie rýchlosti prúdenia

K priradeniu času, ktorý uplynul od vytvorenia plazmy, k polohe Langmuirovej sondy
v prúdovej trubici, je nevyhnutné poznať rýchlosť prúdenia plazmy v trubici. Radiálny
profil rýchlosti viskózneho plynu v prúdovej trubici pre laminárne prúdenie odpovedá
parabole. V blízkosti stien trubice je však gradient rýchlosti vysoký, a môže tak do-
chádzať k tzv. „odtrhávaniu plynu“ – posúvaniu laminárnych vrstiev plynu nezávisle
na sebe. Okrem toho plazmatická prechodová vrstva v blízkosti stien a elektrické pole,
vzniknuté v dôsledku gradientu koncentrácie nabitých častíc v plazme, môžu spôsobo-
vať odchýlky v rýchlosti plazmy vzhľadom k rýchlosti plynu. Jednoduchý prepočet na
základe prietoku plynu trubicou preto nemôže byť použitý a rýchlosť prúdenia plazmy
musí byť určená experimentálne.

Na sondu privedieme kladný potenciál vzhľadom k potenciálu plazmy, čím sa sondová
charakteristika dostane do oblasti nasýteného elektrónového prúdu. Výkon mikrovlnné-
ho generátoru, nastavený na 35 W, je s frekvenciou 50 Hz na dobu 1-2 ms znižovaný
približne o 30%. Pokles výkonu generátoru má za následok zníženie koncentrácie nabi-
tých častíc v plazme a táto „nehomogenita“ sa šíri ďalej prúdovou trubicou. Meraním
časového intervalu medzi poklesom výkonu a úbytkom elektrónového prúdu na sonde
v rôznych polohách prúdovej trubice je potom možné určiť rýchlosť prúdenia plazmy.
Meranie časového intervalu sa deje pomocou osciloskopu zapojenom podľa schémy (4.2).

Zo smernice závislosti polohy sondy a časového oneskorenia signálu je možné určiť
hľadanú rýchlosť v. Výsledky merania rýchlosti prúdenia v plazme sú znázornené v
grafe (4.3).

Merania rýchlosti plazmy boli vykonané pri teplotách 200, 250 a 300 K pri rôznych
prietokoch nosného plynu. Ukázalo, že výsledná závislosť rýchlosti plazmy na tlaku,
prietoku plynu a teplote je
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Obrázok 4.2: Schéma zapojenia pre meranie rýchlosti prúdenia plazmy v aparatúre.
Zmeny v napätí meranom na osciloskope odpovedajú zmenám prúdu pretekajúceho plaz-
mou.
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Obrázok 4.3: Meranie rýchlosti prúdenia plazmy v aparatúre. V grafe je znázornená
prevrátená závislosť časového intervalu medzi poklesom výkonu generátoru a úbytkom
elektrónového prúdu na sonde na polohe Langmuirovej sondy.
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v(Q, T, p) = (5,2± 0,3)× 10−3 ×Q× T/p [m/s] , (4.1)

kde Q je prietok plynu prúdovou trubicou v sccm, T je teplota v K a p je tlak v trubici v
Pa. Pre typické experimentálne podmienky bola rýchlosť prúdenia plazmy v aparatúre
určená na v ∼ 5,1 m.s−1. Odchýlky od tejto hodnoty boli pozorované pre teploty
< 200 K a vo vzdialenostiach < 6 cm, čo však mohlo byť spôsobené ohybom prúdovej
trubice na začiatku aparatúry. Všetky výsledky uvedené v tejto práci boli získané pri
teplote ∼ 250 K a tak táto odchýlka nemala na meranie vplyv.

4.3 Kalibrácia sondy

Aj keď analytické riešenie vyjadrujúce počet nabitých častíc dopadajúcich na sondu je
známe (3.6), skutočné určenie parametrov vystupujúcich v tomto vzťahu nie je jednodu-
ché. Jedná sa predovšetkým o polomer sondy a dĺžku sondy. Okrem toho predpoklad, že
voľná dráha elektrónov je omnoho väčšia ak rozmer sondy, nemusí byť splnený. Sonda
sa tak dostáva do prechodového režimu2. Použitie jednoduchej i-square metódy (pozri
kapitolu 3.4) v tomto prípade nie je správne. Ako však bolo vo viacerých prácach uká-
zané [19, 20], odchýlka výsledku získaného použitím metódy i-square v prechodovom
režime od výsledku získaného presnejšou zrážkovou teóriou je nižšia ako typická chy-
ba merania v našom experimente. Výsledky získané metódou i-square sú tak v našom
prípade prijateľné. Na výsledkoch získaných metódou i-square už boli založené viaceré
úspešné merania [21] a jej použitie je ospravedlnené vykonaním počiatočnej kalibrácie
sondy.

Kalibrácia sondy sa vykonáva zmeraním známej hodnoty rýchlostnej konštanty kon-
krétnej elektrónovo-iónovej rekombinácie. V našom prípade bola meraná rýchlostná
konštanta rekombinácie iónu kyslíku O+

2 . Hodnota α pre kyslíkový ión je v širokom
rozmedzí tlakov konštantná a nachádza sa na úrovni α = 2,0.10−7(300/T )0,65 cm3s−1

[22]. Podmienky experimentu, pri ktorých bola sonda kalibrovaná boli:

- tlak / prietok / koncentrácia He:
1300 Pa / 4800 sccm / 3,8.1017 cm−3

1600 Pa / 6000 sccm / 4.6.1017 cm−3

- prietok / koncentrácia Ar:
0,1 sccm / 7,8.1012 cm−3

0,2 sccm / 1,6.1013 cm−3

2Režim medzi zrážkovým režimom, kedy elektróny v oblasti blízko sondy utrpia zrážku s inou časticou

a bezzrážkovým režimom, kedy elektróny zrážkam v blízkosti sondy nepodliehajú.
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Obrázok 4.4: Vývoj koncentrácie elektrónov v čase v plazme s dominantným iónovm
O+

2 . Priamka v grafe odpovedá stratám spôsobeným difúziou, plná krivka odpovedá
stratám spôsobeným rekombináciou.

- prietok / koncentrácia O2:
0,15 sccm / 1,2.1013 cm−3 − 4,1 sccm / 3,2.1014 cm−3

Príklad nameraného poklesu koncentrácie elektrónov v čase je znázornený na grafe (4.4).
Na obrázku (4.5) je potom znázornená závislosť získaných koeficientov rekombinácie O+

2

na koncentrácii kyslíku.
Namerané koeficienty rekombinácie sú 1,6-krát vyššie ako všeobecne akceptovaná

hodnota α(O+
2 ) pri teplote 250 K. Merané koncentrácie elektrónov musia byť preto

korigované. Korigovať môžeme namerané koncentrácie elektrónov alebo až výslednú
rýchlostnú konštantu, obidve možnosti sú ekvivalentné. Túto hypotézu overíme jedno-
duchým výpočtom.

Nech ψα je nameraná rýchlostná konštanta rekombinácie, pričom ψ je korekčný
faktor a α je skutočná rýchlostná konštanta. Ďalej nech nm je nameraná koncentrácia
elektrónov. Dosadením do vzťahu (2.43) potom dostávame

nm =
1

ψα exp νt−1
ν

+ 1
n0m

exp νt
, (4.2)

čo po prenásobení koeficientom ψ dáva

ψnm =
1

α exp νt−1
ν

+ 1
ψn0m

exp νt
. (4.3)
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Obrázok 4.5: Namerané hodnoty rýchlostnej konštanty rekombinácie iónu O+
2 . Bodko-

vaná čiara odpovedá priemeru nameraných hodnôt, čiarkovaná čiara všeobecne akcep-
tovanej hodnote [23].

Porovnaním so vzťahom (2.43) potom dostávame pre skutočné hodnoty n = ψn a n0 =

ψn0, čím sme uvedenú hypotézu potvrdili.

4.4 Rekombinácia iónu H+
3

Ión H+
3 bol objavený v roku 1911 J. J. Thomsonom [24], pomocou hmotnostného spek-

trometra. Sám autor však pozorovaný ión s pomerom m/e rovným 3 označoval ako
X+

3 . V roku 1925 bol navrhnutý mechanizmus jeho vzniku prostredníctvom iónovo-
molekulovej reakcie H2 + H+

2 −→ H+
3 + H, ktorá je exotermická (1,7 eV) a jej rýchlost-

ná konštanta je k = 2.10−9 cm3s−1 [25]. Keďže molekula H2 sa v medzihviezdnom
prostredí vyskytuje pomerne často, bol v roku 1961 v medzihviezdnom priestore pred-
povedaný aj výskyt iónu H+

3 [26]. Vďaka svojej nízkej protónovej afinite (4,5 eV) by
potom mohol byť tento ión akýmsi univerzálnym protónovým donorom a mohol by tak
stáť na začiatku iónovo-molekulových reakcií vedúcich k vytvoreniu veľkého množstva
molekúl a molekulárnych iónov pozorovaných v medzihviezdnom priestore. Komplex-
ný systém týchto reakcií je uvedený napríklad v [27]. Štartovacou reakciou je reakcia
H+

3 + X −→ H2 + HX+, pričom X môže byť ľubovoľný atóm alebo molekula s protóno-
vou afinitou vyššou ako H+

3 (takmer každá molekula a atóm).
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Štruktúra iónu H+
3 bola experimentálne určená v [28] a je ňou rovnostranný tro-

juholník s atómami vodíku H vo vrcholoch a dĺžkou strany 0,873 Å. Na základe na-
meranej štruktúry a spektrálnych čiar bol meraním emisného spektra medzihviezdneho
priestoru v roku 1989 objavený ión H+

3 v atmosfére Jupitera [29], neskôr Saturnu a
Uránu [30] a v roku 1996 Geballe a Oka objavili ión H+

3 v hustých medzihviezdnych
oblakoch [31]. V týchto oblakoch zaniká predovšetkým iónovo-molekulovými reakciami
so známymi rýchlostnými konštantami a jeho pozorované koncentrácie tak odpovedajú
teoretickým modelom. V roku 1998 však McCall et al. objavil ión H+

3 aj v rozptýle-
ných medzihviezdnych oblakoch [32], kde hlavným kanálom straty H+

3 je disociatívna
rekombinácia. Na základe vtedajších rýchlostných konštánt však vychádzala teoreticky
predpovedaná koncentrácia 10-krát nižšia ako bola nameraná. Riešením nezhody expe-
rimentálneho merania s teoretickými predpoveďami mohla byť zmena α alebo zmena
rýchlosti ionizácie (podrobnejšie pozri [33]).

Merania rýchlostnej konštanty rekombináce H+
3 sú zhrnuté na viacerých miestach [2,

63], pričom namerané hodnoty sa v priebehu posledných 30 rokov pohybovali v rozmedzí
niekoľkých rádov. V súčasnej dobe sa teoretické odhady a experimentálne namerané
hodnoty rýchlostnej konštanty rekombinácie H+

3 stretávajú na úrovni 7,5.10−8 cm3s−1

(Storage ringy [64, 65]). Merania a výsledky rýchlostnej konštanty rekombinácie iónu
H+

3 sú zhrnuté v tabuľke (4.1) a v grafe (4.6).

4.4.1 Tvorba a zánik iónu H+
3

Nosným plynom v našej aparatúre , v ktorom je zapaľovaný výboj, je hélium (kapi-
tola 3.1). Po zapálení výboja vznikajú v trubici ióny hélia He+ a metastabilné atómy
He∗(21S) a He∗(23S). He+ takmer okamžite zaniká zrážkami s okolitými časticami hé-
lia a vzniká He+

2 , avšak metastabilné atómy He∗ majú dlhu dobu života a môžu byť
nežiaducim zdrojom energie v nasledovných zrážkových procesoch. Do héliovej plaz-
my je preto pridávaný argón (0,1% He), ktorého ionizačná energia je nižšia ako energia
metastabilného atómu He∗ a tak dochádza k Penningovej iónizácii

He∗ + Ar→ Ar+ + He + e−. (4.4)

Z héliovej plazmy sa stáva plazma argónová. Následne je do aparatúry privedený reakčný
plyn, v tomto prípade H2, ktorý sa sériou reakcií mení na ión H+

3
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α [10−7 cm3s−1] Metóda Rok Poznámka Referencia
25 SA/µw 1949 [34]

20 a 60 SA/µw 1951 pri 1 a 7 Torr H2 [35]
3 a 25 SA/µw 1951 pri 3 a 30 Torr H2 [36]
< 0,3 SA/µw 1955 [37]
2,3 SA 1973 300 K [38]
2,5 sklon. zväzky 1974 [39]
2,1 merged beams 1977 [40]
1,5 iónová pasca 1978 [41]
2,1 merged beams 1979 [42]
≤ 0,2 FALP 1984 [43]
1,5 SA 1984 [44]

≤ 0,0001 FALP 1987 odhad [45]
0,2 merged beams 1988 ν = 0 [46]
1,8 IR spektr. 1990 ν = 0 [47]
1,5 IR spektr. 1990 ν ≤ 2 [47]
1,1 FALP-MS 1991 ν = 0 [48]
1,5 FALP-MS 1991 300 K, ν ≤ 2 [48]
1,1 FALP-MS 1992 650 K, ν = 0 [49]
1,5 FALP-MS 1992 300 K, ν ≤ 2 [49]

0,1 do 0.2 FALP 1993 ν = 0 [50]
1,15 storage ring 1994 [51]
< 2 IR laser. spektr. 1994 [52]

1,4 do 2 FALP 1995 0,01 - 0,1 Torr H2 [53]
0,78 FALP-MS 1998 [54]
0,7 storage ring 1999 [55]
0,7 storage ring 1999 [56]

0,4 do 1,4 AISA 2000 závislé na [H2] [57]
0,13 do 1,4 AISA 2000 závislé na [H2] [58]

1 storage ring 2001 [59]
0,04 do 1,4 AISA 2001 závislé na [H2] [1]

1,15 SA 2002 H2 tlak 1,5 Pa [60]
0,03 do 1,4 AISA 2002 závislé na [H2] [2]

0,68 storage ring 2003 Trot = 30 K [61]
1,6 CRDS 2004 ν = 0, [H2] ≈ 5.1014 cm−3 [3]

0,1 do 1,4 AISA-VT 2004 závislé na [H2] [62]

Tabuľka 4.1: Prehľad nameraných hodnôt rýchlostných konštánt rekombinácie iónu H+
3 .

ν predstavuje vibračný stav. Dáta sú znázornené v grafe (4.6.)
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Obrázok 4.6: Prehľad nameraných rýchlostných konštánt rekombinácie iónu H+
3 . Dáta

sú uvedené v tabuľke (4.1.)



4.4 Rekombinácia iónu H+
3 46

Ar+ + H2

k1GGGGGGA ArH+ + H (4.5)GGGGA H+
2 + Ar (4.6)

ArH+ + H2

k2GGGGGGA H+
3 + Ar (4.7)

H+
2 + H2

k3GGGGGGA H+
3 + H , (4.8)

kde k1 = 8.10−10 cm3s−1, k2 = 1,5.10−9 cm3s−1a k3 = 2,1.10−9 cm3s−1.
Až do súčasnosti sa predpokladá zanikanie iónu H+

3 nasledovnými kanálmi

• Disociatívna rekombinácia (binárna)

H+
3 + e−

αd1GGGGGGGA H2 + H (4.9)

αd2GGGGGGGA H + H + H (4.10)

• Disociatívna rekombinácia (ternárna)

H+
3 + e−

k1GGGGGBFGGGGG
k−1

H∗
3

k2[H2]GGGGGGGGGGA neutrálne produkty (4.11)

• Iónovo-molekulová reakcia s H2 (formovanie klastrov H+
2n+1) a následná rekom-

binácia

H+
3 + H2

k3[He]GGGGGGGGGGBFGGGGGGGGGG
k−3[He]

H+
5

α5[e−]GGGGGGGGGGGGA neutrálne produkty (4.12)

Ďalšími kanálmi môžu byť iónovo-molekulové reakcie s časticami nečistôt (kapitola 2.4).
Binárnej disociatívnej rekombinácie sa zúčastňujú len dve častice H+

3 a e−, a preto
jej rýchlosť nie je závislá na tlaku v aparatúre. Tento proces je dominantým stratovým
procesom v medzihviezdnych priestoroch pri koncentrácii [H2] ∼ 1.101 − 1.104 cm−3.

Rýchlosť ternárnej disociatívnej rekombinácie závisí od koncentrácie „tretej“ častice,
a je preto závislá od parciálneho tlaku H2 v aparatúre. Interakciou H+

3 s e− dôjde ku
vzniku excitovaného neutrálneho prechodového komplexu H∗

3. Jeho vnútorná energia je
relatívne vysoká a tak dochádza k jeho spätnému rozpadu na H+

3 a e−. V prípade, že je
neutrálnemu komplexu energia zrážkou s H2 odobraná, dochádza k vzniku neutrálnych
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produktov. Reakcia tak prebieha podľa schémy uvedenej v kapitole (2.3) a rýchlostná
konštanta závisí na parciálnom tlaku H2 ako

αA = k1
k2[H2]

k−1 + k2[H2]
.

Iónovo-molekulová reakcia s molekulou H2 za vzniku H+
5 je tiež ternárny proces.

Reakciou H+
3 s H2 dôjde najskôr k vytvoreniu prechodového komplexu (H+

5 )∗, ktorého
vnútorná energia je nízka a môže byť odvedená zrážkou s atómom hélia. Rovnakým
procesom môže dôjsť aj k spätnému rozpadu komplexu (H+

5 )∗ na pôvodné reaktanty H+
3

a H2. Ión H+
5 môže interakciou s elektrónom zrekombinovať a pre efektívnu rýchlostnú

konštantu celého procesu môžme potom odvodiť

kB = k3[He]
α5[e−]

k−3[He] + α5[e−]
, (4.13)

kde [He] a [e−] je postupne koncentrácia hélia a koncentrácia elektrónov. Pre celkový
úbytok iónu H+

3 bude platiť

d[H+
3 ]

dt
= −kB[H2][H+

3 ] . (4.14)

Celý proces môžeme chápať aj ako priamu rekombináciu H+
3 s elektrónom e− za

predpokladu vhodnej rýchlostnej konštanty. V tomto prípade úbytok iónov H+
3 môžeme

vyjadriť ako

d[H+
3 ]

dt
= −αB[H+

3 ][e−] . (4.15)

Porovnaním vzťahov (4.14) a (4.15) a využitím vzťahu (4.13) potom pre efektívnu rých-
lostnú konštantu rekombinácie H+

3 dostávame

αB =
k3

k−3
α5[H2]

1

1 + α5[e−]/(k−3[He])
. (4.16)

4.4.2 Predošlé merania rekombinácie H+
3

Merania rýchlostnej konštanty rekombinácie boli v našom laboratóriu robené na aparatú-
re AISA a HPFA. V experimente AISA bola meraná rekombinácia H+

3 v širokom rozsahu
koncentrácií H2 (3.1010 − 5.1015 cm−3), pri rôznych tlakoch He a teplote 260 ± 30 K.
V uvedených podmienkach bola skúmaná predovšetkým ternárna disociatívna rekom-
binácia (kapitola 4.4.1), pretože z hľadiska binárnej disociatívnej rekombinácie bol v
aparatúre príliš vysoký parciálny tlak H2 a He a na tvorbu klastru H+

5 bol tlak naopak
nedostatočný. Pri meraní sa ukázala závislosť rýchlostnej konštanty na parciálnom tla-
ku H2 [2, 1, 58]. Závislosť na tlaku He nebola pozorovaná a pri zvyšovaní tlaku H2 v
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Obrázok 4.7: Efektívna rýchlostná konštánta rekombinácie iónu H+
3 nameraná aparatú-

rami AISA a HPFA. Pre [H2] < 1.1014 cm−3 odpovedá rýchlostná konštanta rekombinácii
H+

3 , pri vyšších koncentráciách je ovplyvnená formovaním a rekombináciou iónu H+
5 .

aparatúre dochádzalo k nestabilitám výboja, kôli čomu nebolo možné tento experiment
vykonať. Riešením bolo použitie aparatúry HPFA, ktorá je na vyššie tlaky (∼ 10 Torr)
pripravená, a závislosť rekombinácie iónu H+

3 na vyšších koncentráciách vodíku bolo
možné preskúmať [18, 66]. Modifikáciou aparatúry bolo možné uskutočniť meranie aj
pri rozličných teplotách.

Závislosť rýchlostnej konštanty rekombinácie na koncentrácii vodíku nameraná v
experimentoch AISA a HPFA je znázornená v grafe (4.7). Pre koncentrácie H2 vyššie
ako 1.1014 cm−3 priebeh odpovedá formovaniu iónu H+

5 . Zaujímavé je sledovať pokles
pre koncentrácie H2 menšie ako 1.1012 cm−3, ktorého premeranie bolo aj úlohou mojej
diplomovej práce. Celá závislosť sa zhoduje s priebehom tlakovej závislosti ternárnych
reakcií (pozri obrázok 2.1), kde pre nízke parciálne tlaky H2 je závislosť lineárna, avšak
pre vyššie je konštantná. Použitie aparatúry FALP-VT v oblasti nízkych parciálnych
tlakov H2 pomôže rozhodnúť, či výsledky experimentu AISA neboli ovplyvnené vnú-
torným energetickým vybudením iónu H+

3 prípadne ďalšou interakciou, ktorú nebolo
možné v experimente AISA identifikovať.
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4.4.3 Formovanie plazmy

Pri meraní rýchlostného koeficientu rekombinácie určitého iónu je potrebné, aby študo-
vaný ión bol v plazme dominantný. Použitie hmotnostného spektrometra v tejto situácii
nie je vhodné, pretože vstup do spektrometra sa nachádza až na konci prúdovej trubi-
ce. Z tohto dôvodu bol vytvorený počítačový model formovania plazmy. Diferenciálne
rovnice popisujúce možné interakcie boli potom riešené numericky.

Pri študovaní rekombinácie iónu H+
3 v aparatúre FALP-VT je do héliovej plazmy

postupne pridávaný argón a nakoniec vodík. Premena héliovej plazmy na argónovú a
vodíkovú je tak prehľadná a môže byť popísaná sústavou reakcií. Kinetika tvorenia
iónu H+

3 je známa a bola už viackrát popísaná [2, 1]. Sústava reakcií, ktorú náš model
obsahuje je uvedená v tabuľke (4.2).

Sústava diferenciálnych rovníc vytvorených na základe uvedeného kinetického mode-
lu má veľký rozsah v parametroch. Tento typ sústav sa nazýva „tuhé“ sústavy a spôsob
ich riešenia je uvedený napríklad v [67]. Výsledky určené na základe modelu pre rôzne
kocentrácie H2 sú znázornené na obrázku (4.8).

Numerický model, okrem iného, uľahčuje štúdium vplyvu experimentálnych para-
metrov na výsledné zloženie plazmy a umožňuje tak nájsť optimálne experimentálne
podmienky pre meranie.

Predpokladáme, že ióny v plazme sa nachádzajú v základnom energetickom stave,
čo je podporené vysokou pravdepodobnosťou deexcitácie zrážkami s atómami hélia [2].
V dôsledku zrážok s héliom rovnako predpokladáme, že elektróny, ióny a neutrálny plyn
sú navzájom v termodynamickej rovnováhe a majú rovnakú teplotu.

4.4.4 Analýza dát

Rýchlostnú konštantu rekombinácie určujeme fitovaním nameranej závislosti koncentrá-
cie elektrónov n na čase t podľa vzťahu (2.43). Závislosť je nelineárna a fitované sú tri
parametre α, n0 a τ , z čoho vyplýva vysoká chyba výsledného koeficientu rekombiná-
cie. Ďalšia chyba, vnesená do výslednej rýchlostnej konštanty, je systematická chyba,
spôsobená nepriamočiarym stanovením času, v ktorom sa ión H+

3 stáva v plazme domi-
nantným. Nesprávnym určením tohto času pritom dôjde k fitovaniu časovej závislosti
koncentrácie elektrónov aj v oblasti, v ktorej ešte plazma nie je sformovaná, koncentrácia
iónu H+

3 neodpovedá koncentrácii elektrónov ne a rekombinácia tak prebieha za nedefi-
novaných podmienok. Z tohto dôvodu došlo k vyvinutiu novej procedúry analýzy dát
(pozri [68]), pri ktorej je chyba spôsobená nesprávnym ohraničením oblasti formovania
vylúčená.

V prípade prítomnosti viacerých iónov v plazme je podmienka kvázineutrality vyjad-
rená vzťahom n = ne =

∑

iA
+
i , kde A+

i vyjadruje jednotlivé ióny prítomné v plazme.
V našom prípade je rekombinácia elektrónov s ostatnými iónmi plazmy (ArH+, Ar+)
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Číslo Reakcia Rýchlostná konštanta
[s−1], [cm3s−1], [cm6s−1]

1 He+ + He + He→ He+
2 + He 1.10−31

2 He+ + e− → He 1.10−12

3 He∗ + He∗ → He+ + He + e− 5.10−9

4 He∗ + He∗ → He+
2 + e− 5.10−9

5 He+
2 + e− → 2He < 3.10−10

6 He+ + Ar→ Ar+ + He 1.10−13

7 He∗ + Ar→ Ar+ + He + e− 7.10−11

8 He+
2 + Ar→ Ar+ + 2He 2.10−10

9 Ar+ + Ar + He→ Ar+
2 + He 1,3.10−31

10 Ar+
2 + e− → 2Ar 8.10−7

11 Ar+ + H2 → ArH+ + H 8.10−10

12 Ar+ + H2 → Ar + H+
2 1.10−10

13 H+
2 + Ar→ ArH+ + H 2,3.10−9

14 H+
2 + H2 → H+

3 + H 2,1.10−9

15 ArH+ + H2 → H+
3 + Ar 1,5.10−9

16 H+
3 + H2 + He→ H+

5 + He < 1.10−29

17 H+
5 + He→ H+

3 + He + H2 < 1.10−13

18 H+
3 + H2 + H2 → H+

5 + H2 4,6.10−30

19 H+
3 + e− → produkty f([H2])

20 H+
5 + e− → produkty 2,5.10−6

21 He+ 22

22 He+
2 35

23 Ar+ 47

24 Ar+
2 47

25 ArH+ 43

26 H+
3 72

27 H+
5 72

Tabuľka 4.2: Základné reakcie prebiehajúce v experimente študujúcom rekombináciu
iónu H+

3 . Rýchlostné konštanty reakcií sú prevzaté z [73, 74]. Reakcie 1-5 prebiehajú na
začiatku prúdovej trubice v čistej héliovej plazme. Reakcie 6-10 prebiehajú po pridaní
argónu, počas zmeny argónovej plazmy na héliovú. Reakcie 11-20 prebiehajú po pridaní
vodíku a zmene argónovej plazmy na vodíkovú. Reakcie 21-27 odpovedajú ambipolárnej
difúzii uvedených iónov pri podmienkach daných experimentom (1600 Pa, 250 K, priemer
trubice – 5 cm, rýchlosť prúdenia – 5,1 m/s). Výsledky vypočítané s použitím modelu
chemickej kinetiky prebiehajúcej v experimente sú znázornené na obrázku (4.8).
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Obrázok 4.8: Výsledky vypočítané s použitím modelu chemickej kinetiky založenej na
sústave reakcií uvedených v tabuľke (4.2). Počiatočné podmienky sú T = 250 K,
p = 1600 Pa, priemer trubice 5 cm, rýchlosť prúdenia 5,1 m/s, prietok He 6500 sccm
(∼ 5.1017 cm−3), prietok Ar 0,2 sccm (∼ 1,2.1013 cm−3), počiatočná koncentrácia
elektrónov [e−] = 1.1010 cm−3, počiatočná koncentrácia metastabilných atómov hélia
[He∗] = 1,45.1010 cm−3. Jednotlivé grafy zobrazujú výsledky pre rôzne koncentrácie
vodíku.
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pomalá [69] a úbytok elektrónov bude daný dominantnou rekombináciou s iónom H+
3 .

Zavedením parametru ξ(z) vyjadrujúceho pomer koncentrácie iónu H+
3 ku všetkým ió-

nom plazmy v mieste z prúdovej trubice, môžeme pre [H+
3 ] písať

[

H+
3

]

= ξ(z)n. ξ je
zrejme < 1 a so vzrastajúcou vzdialenosťou z od zdroja plazmy (vzrastajúcim časom
od začiatku rozpadu plazmy) bude narastať. Pre bilančnú rovnicu odvodenú zo vzťahu
(2.43)

dn

dt
= −αn2 − n/τ (4.17)

potom bude platiť

dn

dt
= −αξ(t)n2 − n/τ, (4.18)

čím po jednoduchej integrácii získame

ln

[

n(tb)

n(ta)

]

+ (ta − tb)/τ = −α
∫ tb

ta

ξ(t)n(t)dt. (4.19)

V poslednom vzťahu sú ta a tb integračné konštanty a charakteristický čas exponenciál-
nych strát τ pokladáme za konštantný.

V prípade, že ξ(t) = 1, potom graf závislosti ln [n(tb)/n(ta)]+(tb−ta)/τ na
∫ tb
ta
n(t)dt

pri premennej jednej z medzí ta, tb dáva lineárnu závislosť so smernicou α. Tento predpo-
klad je však podmienený použitím správnej hodnoty τ , inak bude závislosť nelineárna.
Správna hodnota τ je určovaná minimalizovaním funkcie χ2 lineárneho fitu uvedenej
závislosti pri premennom parametri τ .

V prípade, že ξ(t) 6= 1, bude analýza zložitejšia. Zadefinujme ε(t) = 1−ξ(t). Rovnica
(4.19) bude mať potom tvar

ln

[

n(tb)

n(ta)

]

+ (ta − tb)/τ = −α
∫ tb

ta

n(t)dt+−α
∫ tb

ta

ε(t)n(t)dt. (4.20)

Zafixujme parameter ta na začiatku prúdovej trubice ta = 0 a parameter tb bude pre-
menlivý cez celý časový interval od ta. V tomto prípade sa bude druhý člen pravej
strany rovnice (4.20) zvyšovaním parametru tb zvyšovať, až pokým nebude ε(t) = 0.
Pre väčšie tb sa potom ión H+

3 stane v plazme dominantným, bude teda platiť ξ = 1

a ε = 0, a integrál sa už nebude zvyšovať. Uvedená závislosť (4.20) bude ďalej znova
lineárna so smernicou α. Dáta namerané v oblasti formovania plazmy budú teda práve
tie, ktoré sa odlišujú od lineárnej závislosti. Konštanta τ bude potom určená rovnako
ako v predošlom prípade ξ = 0. Pre odlišné ta ako ta = 0 dôjde len k posunutiu po
ose y.

Člen na ľavej strane rovnice (4.20) môže byť v podstate interpretovaný ako norma-
lizácia dát na koncentráciu n(ta) a odčítanie difúznych strát, čím zostanú len straty
spôsobené rekombináciou.
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Výhody tejto procedúry sú nesporné:

- lineárny fit je jednoduchší ako nelineárny fit troch parametrov z rovnice (2.43)

- zóna formovania je zrejmá z náhľadu, čo je výhodou hlavne pri nízkych α

- difúzna časová konštanta τ môže byť ľahko určená aj v prípade „krátkych“ pokle-
sov, keď koncentrácia elektrónov nepoklesne v čase dostatočne (rekombinácia je
zanedbateľná v porovnaní s difúziou).)

Príklad procedúry vyhodnocovania rýchlostných konštánt rekombinácie je znázorne-
ný na grafoch (4.9). Na obrázku (4.10) je potom zobrazené použitie uvedenej analýzy
na dáta získané v experimente.

4.5 Rekombinácia iónov KrH+, XeH+, KrD+

Rekombinácia hydrogenovaných iónov vzácnych plynov je dôležitá z viacerých teoretic-
kých a praktických hľadísk.

Ión HeH+ je študovaný hlavne z dôvodu jeho možného použitia v zariadeniach na
výskum termonukleárnych reakcií [70] a je tiež dôležitým iónom z hľadiska astrofyziky
[71]. Aj napriek neprítomnosti vhodného kríženia potenciálových kriviek, podlieha tento
ión dostatočne rýchlej rekombinácii, ktorá bola už viackrát študovaná [72].

Rekombinácia NeH+ je tiež dôležitá hlavne z hľadiska možného využitia Ne ako chla-
diaceho média divertorov v zariadeniach skúmajúcich termonukleárne reakcie. Keďže
v tomto prostredí je prítomný tiež H2, iónovo-molekulovou reakciou bude vznikať ión
NeH+. Jeho neutralizácia, prípadne interakcia so stenami zariadenia bude mať vplyv na
životnosť divertora. Štúdiu rekombinácie NeH+ boli venované viaceré publikácie [75].

Ión ArH+ je dôležitý napríklad z hľadiska afterglow experimentov, kde slúži ako
medzičlánok k vytvoreniu vodíkovej plazmy. V uvedených zariadeniach nie je štúdium
rekombinácie tohto iónu jednoduché, keďže v prítomnosti H2 okamžite reaguje a vzniká
H+

3 . Rekombinácia iónu ArH+ je naviac pomalá [75] a jej priebeh bol tak zmeraný až v
poslednej dobe v zariadení Storage ring [69]. Rýchlostná konštanta rekombinácie bola
stanovená na 1.10−9 cm3s−1.

Ióny KrH+ a XeH+ sa vyskytujú napríklad v xenónových a kryptónových laseroch.
Štúdiu ich rekombinácie sa venovalo niekoľko experimentálnych a teoretických výskumov
avšak priame meranie v afterglow experimente bolo vykonané len na niekoľkých miestach
[76, 77]. Z hľadiska experimentov storage ring sú tieto ióny príliš ťažké a meranie ich
rekombinácie bude možné až na elektrostatických zariadení (CSR, Desiree [78, 79]),
ktoré sú v súčasnosti vo vývoji. Rýchlostná konštanta rekombinácie iónu KrH+ bola
stanovená na úrovni nižšej ako 1.10−8 cm3s−1 a rýchlostná konštanta iónu XeH+ bola
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Obrázok 4.9: Ukážka analýzy dát použitá pri určovaní rýchlostnej konštanty rekom-
binácie. Vľavo hore: Nameraný pokles elektrónovej koncentrácie v plazme. Vpra-
vo hore: Graf závislosti 1/n na t pre rovnakú sadu dát. Dole: Graf závislosti
ln [n(tb)/n(ta)] + (tb − ta)/τ na

∫ tb
ta
n(t)dt. Zóna formovania odpovedá bodom, ktoré

sa odchyľujú od lineárneho fitu.
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Obrázok 4.10: Použitie analýzy na dáta získané v experimente. Vľavo: Nameraný
pokles elektrónovej koncentrácie pre rôzne koncentrácie vodíka. Vpravo: Rovnaké dáta
ako naľavo po normalizácii na n(ta) a odčítaní difúznych strát.

stanovená na úrovni 8,3.10−8 cm3s−1. Uvedené afterglow experimenty sa navzájom
vo výsledných hodnotách líšia, a preto bola vyvinutá snaha stanoviť presnú hodnotu
rýchlostnej konštanty.

Určiť rýchlostnú konštantu rekombinácie iónu KrD+ bolo zaujímavé už len z toho
dôvodu, že podľa našich informácií nebola doteraz v žiadnom experimente zmeraná.

4.5.1 KrH+ – Formovanie plazmy

V prípade iónu KrH+ bol rovnako ako v prípade iónu H+
3 výboj zapálený v plynnom

héliu. Do prúdovej trubice je však ďalším portom namiesto argónu pridávaný kryptón.
Jeho úloha je podobná ako úloha argónu – odstráni z plazmy metastabilné atómy hélia
He∗ a vytvorí kryptónovú plazmu. Sada reakcií, ktorými prebieha premena héliovej
plazmy na kryptónovú je podobná ako v predošlom prípade. Do kryptónovej plazmy je
pridaný vodík H2, ktorý reakciou s Kr+ vytvorí ión KrH+ [80]. Protónová afinita Kr je
približne len o 0,02 eV vyššia ako protónová afinita vodíku [22], a tak môže prebiehať
aj reakcia KrH+ s H2 podľa schémy

KrH+ + H2 ←→ H+
3 + Kr. (4.21)

Medzi KrH+ a H+
3 tak dôjde k vytvoreniu rovnováhy [81] danej pomerom rýchlostných

konštánt priamej a spätnej reakcie, a koncentráciu KrH+ potom môžeme vyjadriť ako
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Číslo Reakcia Rýchlostná konštanta
[s−1], [cm3s−1], [cm6s−1]

6 He+ + Kr→ Kr+ + He 1.10−13

7 He∗ + Kr→ Kr+ + He + e− 9,9.10−11

8 He+
2 + Kr→ Kr+ + 2He 2.10−11

9 Kr+ + Kr + He→ Kr+
2 + He 7,2.10−32

10 Kr+
2 + e− → 2Kr 1,8.10−6

11 Kr+ + H2 → KrH+ + H 2.10−10

12 Kr+ + H2 → Kr + H+
2 2.10−12

13 H+
2 + Kr→ KrH+ + H 2,3.10−9

15 KrH+ + H2 → H+
3 + Kr 2.10−10

28 H+
2 + Kr→ Kr+ + H2 6,9.10−10

29 H+
3 + Kr→ KrH+ + H2 1,1.10−9

30 KrH+ + e− → Kr + H 2.10−8

23 Kr+ 47

24 Kr+
2 47

25 KrH+ 43

Tabuľka 4.3: Dodatočné reakcie modelu chemickej kinetiky v experimente študujúcom
rýchlostnú konštantu rekombinácie iónu KrH+. Rýchlostné konštanty reakcií sú prevzaté
z [73, 74]. Uvedené reakcie 6-13, 15 a 23-25 nahradzujú príslušné reakcie v sústave reakcií
modelujúcej chemickú kinetiku v prípade iónu H+

3 (tabuľka 4.2). Reakcie 28 - 30 sú
dodatočné reakcie prebiehajúce po pridaní H2 do kryptónovej plazmy. Ostatné reakcie
zostávajú rovnaké ako v prípade iónu H+

3 . Podmienky v aparatúre – p = 1600 Pa,
T = 250 K, priemer trubice 5 cm, rýchlosť prúdenia 5,1 m/s. Výsledky vypočítané
na základe modelu chemickej kinetiky prebiehajúcej v experimente sú znázornené na
obrázku (4.11).

[

KrH+
]

= K
[

H+
3

] [Kr]

[H2]
. (4.22)

V tomto vzťahu je K rovnovážna konštanta.
Na stanovenie presných experimentálnych podmienok, za ktorých sa stane ión KrH+

v plazme dominantný, rovnako ako na pochopenie závislosti rýchlostnej konštanty re-
kombinácie KrH+ na koncentrácii Kr, resp. H2, je vytvorený počítačový model. Reakcie,
s ktorými je v tomto modeli počítané [73, 74], sú uvedené v tabuľke (4.3). Model je
riešený numericky, podobne ako v predošlom prípade.

Výsledky modelu pre rôzne počiatočné koncentrácie H2, sú uvedené na obrázku
(4.11). Na pravej strane obrázku je znázornený prípad relatívne vysokej koncentrá-
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Obrázok 4.11: Výsledky vypočítané s použitím modelu chemickej kinetiky formovania
iónu KrH+ v aparatúre FALP-VT založené na sústave reakcií uvedených v tabuľke (4.3).
Počiatočné podmienky sú T = 250 K, p = 1600 Pa. Vľavo: Formovanie plazmy
vypočítané pre [Kr] = 5,5.1013 cm−3 a [H2] = 4.1012 cm−3. Vpravo: Formovanie
plazmy vypočítané pre rovnaké experimentálne podmienky a [H2] = 1.1014 cm−3. Pre
jednoduchosť je znázornená len časť, v ktorej je dominantná rekombinácia.

cie H2 vzhľadom ku koncentrácii Kr, na pravej strane potom prípad porovnateľných
koncentrácií Kr a H2.

Z modelu je zrejmé, že zvyšovaním koncentrácie H2 v aparatúre sa zvýši pravdepo-
dobnosť premeny iónu KrH+ na ión H+

3 reakciou (4.21). Rekombinácia iónu H+
3 je rýchla

v porovnaní s rekombináciou KrH+, a tak bude celý proces riadený len touto reakciou.
Pri vysokej koncentrácii H2 môže ďalej dôjsť k vytvoreniu klastrov KrH+

3 , prípadne H+
5 ,

ktorých rýchlostná konštanta rekombinácie je ešte väčšia [82]. Koncentrácia vodíku mu-
sí byť preto čo najnižšia, zároveň však dostatočná na to, aby ión KrH+ bol v plazme
dominantný. Pri vysokej koncentrácia Kr môže dôjsť ku vzniku klastru Kr2H+, ktorého
rýchlostná konštanta rekombinácie je opäť vysoká [83]. Optimálne hodnoty koncentrácie
jednotlivých plynov stanovené numerickým riešením modelu sú: [Kr] = 5,5.1013 cm−3,
[H2] = 4.1012 cm−3.
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Číslo Reakcia Rýchlostná konštanta
[s−1], [cm3s−1], [cm6s−1]

28 ArH+ + Xe→ XeH+ + Ar 2.10−9

29 H+
3 + Xe→ XeH+ + H2 2,4.10−9

30 XeH+ + e− → Xe + H 8.10−8

31 XeH+ 43

Tabuľka 4.4: Dodatočné reakcie modelu chemickej kinetiky v experimente študujúcom
rýchlostnú konštantu rekombinácie iónu XeH+. Rýchlostné konštanty reakcií sú prevzaté
z [73, 74]. Reakcie 1-27 zostávajú rovnaké ako v prípade iónu H+

3 (tabuľka 4.2). Reakcie
28-30 sú dodatočné reakcie prebiehajúce po pridaní zmesi H2 a Xe do argónovej plazmy.
Reakcia 31 odpovedá ambipolárnej difúzii iónu XeH+ prepočítanej na podmienky v
aparatúre (p = 1600 Pa, T = 250 K, priemer trubice 5 cm, rýchlosť prúdenia 5,1 m/s).
Výsledky určené s použitím modelu chemickej kinetiky prebiehajúcej v experimente sú
znázornené na obrázku (4.12.)

4.5.2 XeH+ – Formovanie plazmy

Vytvorenie iónu XeH+ rovnakým postupom ako v prípade KrH+ nie je možné, pretože
ión Xe+ s H2 nereaguje (reakcia je veľmi pomalá – pozri [73]). K vytvoreniu iónu XeH+

a je preto nutné vytvoriť vodíkovú plazmu s dominantným iónom H+
3 . Jeho následnou

reakciou s atómom Xe dochádza k vzniku XeH+.
Postup vytvorenia vodíkovej plazmy je uvedený v kapitole (4.4.3). Keďže Xe má

protónovú afinitu omnoho vyššiu ako H2 (rozdiel 0,7 eV), nebude spätná reakcia XeH+ s
H2 v tomto prípade prebiehať. Vytvorenie počítačového modelu a jeho numerické riešenie
zostáva rovnaké ako v predošlých prípadoch. Reakcie, ktoré sú v modeli započítané sú
uvedené v tabuľke (4.4). Výsledky získané na základe modelu sú uvedené v grafe (4.12).

Základné experimentálne podmienky sú rovnaké ako v predošlých prípadoch (p =

1600 Pa, T = 250 K, prietok He 6000 sccm), koncentrácia argónu je na úrovni 5.1013 cm−3

a optimálne koncentrácie Xe a H2 sú stanovené na [Xe] = 3,3.1012 cm−3 a [H2] =

2,8.1012 cm−3. Pri vyšších koncentráciách xenónu môže dôjsť ku vzniku klastrov Xe2H+

podobne ako v prípade Kr.

4.5.3 KrD+ – Formovanie plazmy

Formovanie plazmy s dominantným iónom KrD+ je podobné ako v prípade KrH+, re-
akčným plynom namiesto H2 je deutérium D2. Sada reakcií, ktorá je zanesená do po-
čítačového modelu je uvedená v tabuľke (4.5). Výsledky určené pomocou modelu pre
rôzne koncentrácie D2 sú potom znázornené na obrázku (4.13).



4.5 Rekombinácia iónov KrH+, XeH+, KrD+ 59

-20 0 20 40 60
107

108

109

1010

 

P2

n 
[c

m
-3
]

 

t [ms]

 e-  He+

 Hem  He2
+

 Ar+  ArH+

 H3
+

XeH+

P1

Obrázok 4.12: Výsledky vypočítané na základe modelu chemickej kinetiky formova-
nia iónu XeH+ v aparatúre FALP-VT založené na sústave reakcií uvedených v ta-
buľke (4.4). Počiatočné podmienky sú T = 250 K, p = 1600 Pa, prietok He
6500 sccm (∼ 5.1017 cm−3), prietok Ar 0,8 sccm (∼ 5.1013 cm−3), [H2] = 2,8.1012 cm−3,
[Xe] = 3,3.1013 cm−3.
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Číslo Reakcia Rýchlostná konštanta
[s−1], [cm3s−1], [cm6s−1]

11 Kr+ + D2 → KrD+ + D 1,5.10−10

13 D+
2 + Kr→ KrD+ + D 2,3.10−9

14 D+
2 + D2 → D+

3 + D 1,6.10−15

15 KrD+ + D2 → D+
3 + Kr 1,4.10−10

16 D+
3 + D2 + He→ D+

5 + He < 1.10−29

17 D+
5 + He→ D+

3 + He + D2 < 1.10−13

18 D+
3 + D2 + D2 → D+

5 + D2 4,6.10−30

19 D+
3 + e− → produkty f([D2])

20 D+
5 + e− → produkty 3.10−6

28 D+
2 + Kr→ Kr+ + D2 6,9.10−10

29 D+
3 + Kr→ KrD+ + D2 7,8.10−10

30 KrD+ + e− → Kr + D 1.10−8

26 D+
3 72

27 D+
5 72

Tabuľka 4.5: Dodatočné reakcie modelu chemickej kinetiky v experimente študujúcom
rýchlostnú konštantu rekombinácie iónu KrD+. Rýchlostné konštanty reakcií sú prevzaté
z [73, 74]. Reakcie 1-5, 21 a 22 zostávajú rovnaké ako v prípade iónu H+

3 (tabuľka 4.2),
reakcie 14, 16-20, 26 a 27 potom nahradzujú príslušné reakcie z tabuľky (4.2). Reakcie 6-
10, 23-25 zostávajú rovnaké ako v prípade iónu KrH++ (tabuľka 4.3), reakcie 11, 13, 15,
28 a 29 potom nahradzujú príslušné reakcie zo sústavy uvedenej v tabuľke (4.3.) Reakcia
analogická k reakcii uvedenej ako 12 v tabuľke (4.3) v tomto prípade prebieha veľmi
pomaly a v modeli nebola uvažovaná. Podmienky v aparatúre – p = 1600 Pa, T = 250 K,
priemer trubice 5 cm, rýchlosť prúdenia 5,1 m/s. Výsledky vypočítané pomocou modelu
chemickej kinetiky prebiehajúcej v experimente sú znázornené na obrázku (4.13).
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Obrázok 4.13: Výsledky určené s použitím modelu chemickej kinetiky formovania iónu
KrD+ v aparatúre FALP-VT založené na sústave reakcií uvedených v tabuľke (4.5). Po-
čiatočné podmienky sú T = 250 K, p = 1600 Pa, prietok He 6500 sccm (∼ 5.1017 cm−3),
prietok Ar 0,2 sccm (∼ 2,3.1013 cm−3). Vľavo: Relatívne nízka koncentrácia D2 vzhľa-
dom ku koncentrácii Kr – [D2] = 2,5.1012 cm−3. Vpravo: Relatívne vysoká koncentrácia
D2 v porovnaní s koncentráciou Kr – [D2] = 1.1014 cm−3.
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4.6 Meranie EEDF

Meranie energetických rozdeľovacích funkcií elektrónov je zaujímavé z hľadiska reakčnej
kinetiky, keďže môže priniesť informáciu o vnútornom energetickom stave častíc v plazme
a ich interakciách. Z vývoja EEDF v čase je potom možné vyhodnotiť vznik, prípadne
zánik častíc vo vyšších energetických stavoch, napríklad prítomnosť metastabilov He∗ v
héliovej plazme.

Meranie EEDF je založené na Langmuirovej teórii sondovej charakteristiky a vy-
chádza zo vzťahu (3.10). V uvedenom vzťahu vystupuje druhá derivácia prúdu pre-
chádzajúceho sondou, pri meraní je preto kladený dôraz na odstránenie elektronického
šumu skresľujúceho sondovú charakteristiku (pozri kapitola 3). Zo vzťahu (3.10) pre
(V − Vpl) < 0 dostávame3

[f(E)] =
4

Aq2

d2Ip
d(V − Vpl)2

√

me(V − Vpl)
2q

, (4.23)

kde f(E) je elektrónová energetická distribučná funkcia EEDF.
Keďže predpokladáme, že plazma je blízko stavu termodynamickej rovnováhy, bu-

de energetické rozdelenie elektrónov blízke Maxwellovskému rozdeleniu. Z EEDF tak
môžeme v tomto priblížení získať teplotu elektrónov Te. Z obrázku (4.14) je zrejmé, že
namerané EEDF neodpovedajú ideálnemu Maxwellovskému rýchlostnému rozdeleniu.
Rozdiel medzi obidvoma distribučnými funkciami je predovšetkým v oblasti nízkoener-
getických elektrónov. Odchýlka je spôsobená porušením predpokladu bezzrážkového
režimu sondy (pozri kapitola 3.6). Výsledné namerané krivky EEDF musia byť preto
korigované [91]. Korigované EEDF sú následne normované na počiatočnú koncentrá-
ciu ne.

Ukážka korekcie EEDF nameranej v čistej He plazme pri rôznych tlakoch v apa-
ratúre spolu s krivkou ideálneho Maxwellovského rozdelenia elektrónov je uvedená na
obrázku (4.14). Korigované EEDF pre tlaky < 2000 Pa sa v iba málo líšia od predpokla-
danej krivky Maxwellovského rýchlostného rozdelenia elektrónov s teplotou Te. Chyba
je spôsobená predovšetkým chybou určenia druhej derivácie sondového prúdu v oblasti
potenciálu plazmy.

Z nameraných EEDF je možné okrem teploty elektrónov určiť na základe odchýlok
od ideálnej Maxwellovskej rozdeľovacej funkcie aj výskyt „energetických“ skupín elek-
trónov, ktoré môžu poukazovať na prítomnosť častíc vo vyšších energetických stavoch.

3Určovanie EEDF má zmysel len v oblasti nasýteného elektrónového prúdu, čo vyplýva aj z vyšet-

renia definičného oboru funkcie danej výrazom (4.23), keďže pre elektróny platí q < 0.
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Obrázok 4.14: Ukážka korekcie EEDF nameranej v čistej He plazme pre rôzne tlaky v
aparatúre. V grafoch je znázornená nameraná EEDF, korigovaná EEDF a Maxwellov-
ská energetická rozdeľovacia funkcia s rovnakou teplotou elektrónov Te. Namerané aj
korigované EEDF sú normované podľa nafitovanej Maxwellovskej rozdeľovacej funkcie.



Kapitola 5

Výsledky

5.1 H+
3

Meranie rýchlostnej konštanty rekombinácie iónu H+
3 prebehlo vo vodíkovej plazme vy-

tvorenej postupom uvedeným v odstavci (4.4.3). Použité plyny boli He a Ar čistoty
5.0 a H2 čistoty 4.0. Tlak v aparatúre počas všetkých meraní sa pohyboval na úrov-
ni 1500-1600 Pa (∼ 5900 sccm He), teplota bola udržiavaná na úrovni (250 ± 5) K.
Uvedená teplota umožnila zbaviť sa prípadného vplyvu H20 na meranie, keďže tá pri
tejto teplote kondenzuje na stenách aparatúry a zároveň neovplyvnila rýchlosť prúdenia
plazmy pozdĺž prúdovej trubice (odstavec 4.2). Parciálny tlak (prietok) argónu v trubici
bol udržiavaný na úrovni ∼ 0,03 Pa (0,1 sccm). Koncentrácie vodíku boli systematicky
menené v rozsahu 2.1011 − 1.1015 cm−3. Oblasť vyšších koncentrácií vodíku nebola v
tomto experimente premeriavaná, keďže sa jej venoval experiment HPFA a výsledky už
boli diskutované [9]. Nízke koncentrácie vodíku (< 1.1013 cm−3) boli dosiahnuté pomo-
cou zmiešania H2 s He v prípravnom rezervoári v pomere 1:100. Vývoj koncentrácie
elektrónov bol meraný približne v 20 polohách sondy pozdĺž prúdovej trubice. Voltam-
pérová charakteristika pre jednotlivé body bola potom v danom napäťovom intervale
snímaná približne v 70 bodoch. Ukážky nameraných časových poklesov elektrónových
koncentrácií pre koncentrácie H2 pokrývajúce celý merací rozsah sú uvedené na ľavej
strane obrázku (5.1). Na pravej strane sú potom tie isté poklesy posunuté do miesta, v
ktorom je ukončená zóna formovania plazmy. Zóna formovania bola určená spôsobom
uvedeným v odstavci (4.4.4) a je definovaná ako miesto, v ktorom sa body od lineár-
neho fitu závislosti (4.19) odlišujú o viac ako 10%. Pokles ne v dôsledku difúznych
strát v tomto zobrazení odpovedá lineárnym častiam, straty spôsobené rekombináciou
spôsobujú zakrivenie závislostí.

Z poklesov bola vyhodnotená efektívna rýchlostná konštanta rekombinácie αeff a
charakteristický difúzny čas τ . Difúzny čas pre jednotlivé merania sa menil v rozmedzí
11,7 − 12,9 ms, čo pri uvážení tabelovanej časovej konštanty ambipolárnej difúzie pre

64



5.1 H+
3 65

0 10 20 30 40 50 60
107

108

109

1010

 

n 
[c

m
-3
]

t [ms]

T=250 K, p=1600 Pa

1.7 2.2
3.4 3.1
6.0 3.8
10.4 5.0
11.9 6.4
13.5 8.1
17.8 9.4
17.5 31
0.0 0.0

         eff       [H2] 

  [10-8cm3s-1] [1011cm-3]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-5 0 5 10 15 20 25 30

108

109

 

 Ar+ difúzia,  = 16.5 ms
 H3

+ difúzia,  = 12 ms

 n [cm
-3]

 

t-tf(i) [ms]

Obrázok 5.1: Vľavo: Výber časových poklesov elektrónových hustôt meraných vo vodí-
kovej plazme pri teplote 250 K a rôznych koncentráciách H2. Znázornené sú aj rýchlostné
konštanty rekombinácie získané z uvedených poklesov postupom popísaným v odstavci
(4.4.4).Vpravo: Rovnaké dáta posunuté do miesta v ktorom je ukončená zóna formo-
vania plazmy tf (i) určená pre každú sadu bodov zvlášť.

naše podmienky τD = 13,8 ms odpovedá časovej konštante úbytku v dôsledku iónovo-
molekulových reakcií s časticami nečistôt τ ∼ 80 − 190 ms. Táto doba sa zhoduje s
časom τR = 115 ms nameranom v čistej argónovej plazme.

Oblasti formovania plazmy pre jednotlivé sady meraní tf(i) sa pohybujú v časovom
rozmedzí 10 − 17 ms. Numerickým výpočtom na základe kinetického modelu je táto
oblasť1 odhadnutá na 12 ms. Táto nezhoda môže byť spôsobená tým, že v numerickom
výpočte nie je zahrnutý proces miešania plynov. Prívod reaktantu je na úrovni „nulovej“
polohy sondy a je otočený proti smeru prúdenia. Premiešanie plynov tak môže trvať dlhší
čas ako čas nutný k pritečeniu plazmy do vzdialenosti odpovedajúcej 12 ms v časovej
škále. Vzdialenosť, na ktorej sa plyny premiešajú, odpovedá približne charakteristickému
rozmeru aparatúry, čo v našom prípade znamená 50 mm, a teda 10 ms v čase. Na
miešanie plynov má vplyv aj prietok reaktantu, keďže pri nízkom prietoku plyn dosiahne
menšiu vzdialenosť od napúšťacieho otvoru ako pri väčšom prietoku.

Závislosť nameraných efektívnych rýchlostných konštánt rekombinácie iónu H+
3 na

koncentrácii H2 je uvedená v grafe (5.2). Jednotlivé farby potom odpovedajú jednot-
livým meracím dňom. V oblasti pre 1.1012 cm−3< [H2] < 1.1014 cm−3 je rýchlost-
ný koeficient približne konštantný – na úrovni αeff = 1,85.10−7 cm3s−1. V oblasti

1Za oblasť formovania je v tomto prípade považovaná oblasť, v ktorej
[

H+
3

]

< 0,9 [e−]
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Obrázok 5.2: Závislosť efektívnej rýchlostnej konštanty rekombinácie iónu H+
3 na koncen-

trácii H2 nameraná na aparatúre FALP-VT. Rôzne farby symbolov odpovedajú rôznym
meracím dňom.
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Obrázok 5.3: Závislosť efektívnej rýchlostnej konštanty rekombinácie iónu H+
3 na kon-

centrácii H2 nameraná na aparatúrach: AISA [2, 1], AISA-VT [62], HPFA [9], Test-Tube

[3] a FALP-VT. Dáta sú porovnané s výsledkom McCall et al. [61].

[H2] > 1.1014 cm−3 je znateľný nárast efektívnej rýchlostnej konštanty rekombiná-
cie spôsobený formovaním klastru H+

5 a jeho následnou rekombináciou [9]. V oblasti
[H2] < 1.1012 cm−3 je zrejmý prudký pokles koeficientu rekombinácie úmerne s pokle-
som koncentrácie H2. Najnižšia nameraná hodnota αeff je αeff min = 1,5.10−8 cm3s−1.

Vertikálne chybové úsečky odpovedajú chybe merania spôsobenej kalibráciou Lang-
muirovej sondy, meraním prietokov plynov, teploty, tlaku a chybe vyhodnotenia αeff z
poklesov koncentrácií. Uvedená chyba je na úrovni 30%, čo je typické pre tento typ expe-
rimentov. Horizontálne chybové úsečky potom odpovedajú chybe stanovenia prietoku
reaktantu H2 v prúdovej trubici, keďže medzi meracím bodom (flowmeter) a napúšťacím
portom aparatúry je vymrazovačka a približne 70 cm potrubia.

Na obrázku (5.3) sú zhrnuté všetky merania rýchlostnej konštanty rekombinácie iónu
H+

3 vykonané v našom laboratóriu na aparatúrach AISA, AISA-VT, HPFA, FALP-VT

a CRDS (Cavity Ring-Down absorption Spectroscopy). Meranie aparatúrou FALP-VT
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nadviazalo na predošlé merania aparatúrou HPFA a predĺžilo rozsah meraní do oblasti
H2 < 1.1012 cm−3.

Výsledky merania aparatúrou AISA v oblasti koncentrácie vodíku 1.1012−1.1015 cm−3

sú nižšie ako merania na aparatúre FALP-VT. Vzájomný pomer ich výsledkov je pri-
bližne 1,8. Rozdiel môže byť spôsobený vplyvom parciálneho tlaku hélia na rýchlosť
rekombinácie, keďže tlak v aparatúre je jeden z hlavných rozdielov medzi experimentmi
AISA a FALP-VT. Ďalšia možnosť je interakcia s nečistotami, tá je však zahrnutá v
experimentálnej chybe.

Meranie na aparatúre FALP-VT zopakovalo predošlý výsledok získaný aparatúrou
AISA, v ktorom bol pozorovaný strmý pokles rýchlostnej konštanty rekombinácie s po-
klesom koncentrácie H2 v oblasti [H2] < 1012 cm−3. Je tak vyvrátený možný vplyv
neznámeho formovania plazmy2 v AISA, keďže vo FALP-VT je kinetika reakcií pre-
hľadná a prostredie, v ktorom dochádza k premene argónovej plazmy na vodíkovú je
presne definované.

Na obrázku (5.4) sú v logaritmickom grafe znázornené časové poklesy koncentrácie
elektrónov pre uvedené experimenty pri približne rovnakej koncentrácii vodíku [H2] =

2,5.1014 cm−3. Pre FALP-VT je potom znázornená aj krivka pri [H2] = 3.1012 cm−3.
Obrázok ukazuje rozsah koncentrácií elektrónov a iónov, v akom bola rýchlostná kon-
štanta rekombinácie H+

3 študovaná. Z náhľadu je zrejmé, že koeficient rekombinácie
nezávisí na počiatočnej koncentrácii nabitých častíc, čo vylučuje ternárnu rekombináciu
s elektrónom ako treťou časticou.

Merania rýchlostnej konštanty rekombinácie v našom laboratóriu neodpovedajú hod-
note rýchlostnej konštanty disociatívnej rekombinácie zmeranej zariadením CRYRING

a TSR [61, 65], ktorá je v súčasnosti považovaná za správnu. Táto hodnota pri 250 K
je αDR = 7,7.10−8 cm3s−1.

Rozdiel medzi experimentmi a vysvetlenie nezhody výsledkov môže byť dané odlišný-
mi podmienkami, za ktorých je experiment v jednotlivých zariadeniach vykonávaný. V
Storage ring experimentoch je meraný účinný prierez, a jemu odpovedajúca rýchlostná
konštanta, čiste binárneho procesu medzi elektrónom a iónom. Tlak v aparatúre FALP-

VT je 1600 Pa (∼ 4.1017 cm−3) Závislosť efektívnej rýchlostnej konštantny rekombinácie
iónu H+

3 na [H2] a [He] poukazuje na skutočnosť, že rekombinácia H+
3 v plazme pri týchto

tlakoch nie je čiste binárny proces, ale má charakter procesu prebiehajúceho za účasti
niekoľkých častíc (H+

3 , e−, H2, He). Pre disociatívnu rekombináciu iónu H+
3 bola preto

v našej skupine navrhnutá schéma

2Ide predovšetkým o vplyv atomárneho vodíku vznikajúceho disociáciou H2 vo výboji.
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Obrázok 5.4: Logaritmický graf znázorňujúci časový pokles koncentrácie elektrónov v
plazme s dominantným iónom H+

3 zmeraný na experimentálnych zariadeniach AISA,
HPFA, Test-Tube a FALP-VT. Koncentrácia vodíku je [H2] = 2,5.1014 cm−3, pre FALP-

VT potom ešte [H2] = 3.1012 cm−3. Obrázok znázorňuje široký rozsah v
[

H+
3

]

a v časovej
škále, v ktorom boli experimenty vykonávané, pričom αeff zostala takmer konštantná.
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neutrálne produkty. (5.1)

V bezzrážkovej plazme ión H+
3 s elektrónom e− vytvorí prechodový neutrálny komplex

H∗
3, ktorý môže autoionizovať naspäť, alebo vytvoriť neutrálne produkty. Tento proces

sa dá schematicky vyjadriť ako

H+
3 + e−

k1GGGGGBFGGGGG
k2

H∗
3

k3GGGGGGA neutrálne produkty (5.2)

a rýchlostná konštanta tejto rekombinácie bude

αDR = k1
k3

k2 + k3
. (5.3)

Z meraní na zariadení CRYRING a TSR vedúcich k určeniu produktov disociatívnej
rekombinácie iónu H+

3 („branching ratios“) ďalej vyplýva, že horná hranica doby života
prechodového komplexu H∗

3 musí byť nižšia ako 50 ns, inak by bol v detektore takéhoto
zariadenia detekovaný. Táto doba je však dostatočná na to, aby H∗

3 utrpel zrážku s
okolitým héliom v plazme pri tlaku > 100 Pa, teda v aparatúrach typu FALP a AISA.
Naznačený vznik prechodového komplexu H#

3 by potom mohol byť chápaný ako zrážkou
indukovaná deexcitácia H∗

3 prebiehajúca nasledovne:

H∗
3 + He

k4GGGGGGA H#
3 + He. (5.4)

Pokiaľ H∗
3 bude vysoko excitovaný, dá sa táto interakcia chápať ako reakcia e− s He

a potom by k4 mohlo byť na úrovni 1.10−6 cm3s−1. V podmienkach FALP-VT to pre
charakteristický čas potom znamená

t >
1

k4 [He]
≈ 1

1.10−6 × 5.1017
≈ 2.10−3ns. (5.5)

Ak by interakcia H∗
3 s He bola chápaná ako reakcia „iónu“ s He, potom by mohlo byť

k4 ∼ 1.10−9 cm3s−1, čo by odpovedalo t > 2 ns. V obidvoch prípadoch by stačilo, aby
doba života H∗

3 bola ≥ 2 ns a H∗
3 sa zrazí s He. Touto zrážkou môže byť H∗

3 deexcitovaný
na H#

3 , ktorý, pri dostatočnej koncentrácii H2, sa môže ďalej zraziť s molekulou vodíka
H2. Keďže molekula H2 dokáže absorbovať prebytočnú vnútornú energiu prechodového
komplexu, môže byť tak H#

3 prevedený na stranu produktov. Pre nízke koncentrácie H2
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Obrázok 5.5: Časová závislosť koncentrácie elektrónov meraná v He-Kr-H2 plazme pri
[Kr] = 5,5.1013 cm−3 a rôznych koncentráciách vodíku. V grafe je znázornený aj pokles
odpovedajúci ambipolárnej difúzii v plazme s dominantným iónom Kr+.

však k stabilizácii H#
3 zrážkou s molekulou vodíku nedôjde, a H#

3 tak môže autoionizovať
naspäť. Rýchlostná konštanta rekombinácie preto bude závislá na koncentrácii vodíku
H2, ale i na koncentrácii He.

Na potvrdenie prípadne vyvrátenie uvedenej schémy sú potrebné teoretické výpočty,
ktoré dokážu určiť dobu života prechodového komplexu H∗

3 a započítať možný vplyv
ortho a para stavu vodíka H2.

5.2 KrH+

Experimentálne podmienky (p = 1600 Pa, T = 250 K) a postup merania boli podobné
ako v prípade merania rýchlostnej konštanty rekombinácie iónu H+

3 . Koncentrácia H2

bola systematicky menená v rozsahu 1.1012 cm−3 – 1.1014 cm−3, koncentrácia Kr potom
v rozsahu 1,5.1013 cm−3 – 5.1014 cm−3. Zber, vyhodnotenie dát a analýza výsledkov
boli vykonané rovnako ako v predošlom experimente. Výsledné poklesy koncentrácie
elektrónov pre rôzne experimentálne podmienky sú uvedené na obrázku (5.5). Pre po-
treby fitovania časovej závislosti koncentrácie elektrónov bola vo fite vynechaná oblasť
formovania a miešania plynov v plazme ako bolo uvedené v odstavci (4.4.4).

Čistota v aparatúre bola vyhodnotená na základe poklesu koncentrácie elektrónov v
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Obrázok 5.6: Závislosť efektívnej rýchlostnej konštanty rekombinácie iónu KrH+ na
[H2] meranej pri p = 1600 Pa, T = 250 K a [Kr] = 5,5.1013 cm−3. Plnými symbolmi sú
zobrazené namerané hodnoty, prázdnymi potom hodnoty získané na základe modelu.

kryptónovej plazme, keďže ión Kr+ rekombinuje veľmi pomaly. Postup vyhodnotenia
je podobný ako v prípade argónovej plazmy. Charakteristický difúzny čas a teda čistota
aparatúry je na rovnakej úrovni ako v predošlom experimente (τR ∼ 100 − 180 ms).
Výsledné hodnoty rýchlostnej konštanty rekombinácie KrH+, pri pevne stanovenej kon-
centrácii [Kr] = 5,5.1013 cm−3 v závislosti na koncentrácii vodíku H2 sú uvedené v
grafe (5.6). V grafe sú uvedené aj výsledky efektívnej rýchlostnej konštanty rekom-
binácie získanej z numerického modelu. Z uvedenej závislosti je zrejmé, že výsledky
experimentálne sa v rámci chyby zhodujú s výsledkami počítačového modelu. V oblasti
[H2] < 1013 cm−3 je αeff evidentne konštantná, čo odpovedá dominantnej rekombinácii
iónu KrH+. V oblasti [H2] > 1013 cm−3 je potom zrejmý nárast rýchlostnej konštanty
s koncentráciou H2, čo môže byť zapríčinené formovaním iónu H+

3 , prípadne vznikom
klastrov KrH+

3 , ktorých rekombinácia je rýchlejšia ako rekombinácia iónu KrH+ [83].
Skúmaná bola aj závislosť rekombinácie KrH+ na koncentrácii Kr pri pevne stano-

vených nízkych koncentráciách H2. Výsledky pre [H2] = 2,2.1012 cm−3, 3,3.1012 cm−3 a
koncentrácii Kr menenej v rozsahu 2.1013 cm−3 – 5,5.1014 cm−3 sú znázornené v grafe
(5.7)

V grafe je vidieť evidentnú lineárnu závislosť αeff na koncentrácii Kr. Vysvetlenie tej-
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Obrázok 5.7: Závislosť efektívnej rýchlostnej konštanty rekombinácie iónu KrH+ na [Kr]

meranej pri p = 1600 Pa, T = 250 K a dvoch fixných koncentráciách vodíku. Prázdny-
my symbolmi sú znázornené namerané hodnoty, prerušované čiary potom odpovedajú
extrapolácii k hodnote [Kr] = 0 cm−3.

to závislosti nie je zrejmé, predpokladáme, že vzniká v dôsledku vzniku klastrov (Kr2H+)
ternárnymi zrážkami pri vyššom parciálnom tlaku Kr [85]. Uvážením tohto predpokladu
potom rýchlostná konštanta rekombinácie iónu KrH+ vznikne extrapolovaním namera-
nej závislosti k hodnote [Kr] = 0 cm−3, čo dáva výsledok αeff = (2,0± 0,6).10−8 cm3s−1

[87]. Uvedená chyba 30% odpovedá obvyklej chybe experimentov typu afterglow.

5.3 XeH+

Experimentálne podmienky boli nastavené na základe modelu (pozri odstavec 4.5.2)
p = 1600 Pa, T = 250 K, [Ar] = 5.1013 cm−3, [H2] = 2,8.1012 cm−3, [Xe] = 3,3.1012 cm−3.
Postup vyhodnotenia výsledkov zostáva rovnaký ako v prípade merania rýchlostnej kon-
štanty rekombinácie iónov H+

3 , KrH+. Na obrázku (5.8) je potom znázornený pokles
koncentrácie elektrónov v plazme pri uvedených experimentálnych podmienkach. Ob-
lasť z < 5 cm, čo odpovedá v časovej škále t < 10 ms, je oblasť, v ktorej dochádza k
formovaniu plazmy a k miešaniu plynov.

Rýchlostná konštanta rekombinácie iónu XeH+ určená z uvedeného poklesu elektró-
novej koncentrácie v čase je po započítaní chyby merania stanovená na αeff=(8 ± 2).10−8

cm3s−1.
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Obrázok 5.8: Časová závislosť elektrónovej koncentrácie meraná v plazme s domi-
nantným iónom XeH+ pri experimentálnych podmienkach p = 1600 Pa, T = 250 K,
[H2] = 2,8.1012 cm−3, [Xe] = 3,3.1012 cm−3. Prázdne symboly predstavujú namerané
hodnoty elektrónovej závislosti, plná čiara potom fitovanú krivku.
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Obrázok 5.9: Závislosť efektívnej rýchlostnej konštanty rekombinácie iónu KrD+ na [D2]

meranej pri p = 1600 Pa, T = 250 K a [Kr] = 2,3.1013 cm−3. Prázdnymi symbolmi je
znázornený výsledok získaný na základe modelu.

5.4 KrD+

Experimentálne podmienky v prípade merania efektívnej rýchlostnej konštanty rekom-
binácie iónu KrD+ boli p = 1600 Pa, T = 250 K, postup merania a vyhodnocovania
výsledkov je podobný ako v predošlých prípadoch. Koncentrácia D2 bola systematic-
ky menená v rozsahu 2.1012 cm−3 – 4.1013 cm−3 a koncentrácia Kr potom v rozsahu
2,3.1013 cm−3 – 5.1014 cm−3.

Závislosť efektívnej rýchlostnej konštanty rekombinácie na koncentrácii D2 a Kr je
znázornená postupne v grafoch (5.9, 5.10). Uvedené závislosti sú podobné ako v prípade
iónu KrH+. Pre koncentrácie D2 vyššie ako 1.1013 cm−3 dochádza k formovaniu KrD+

3 ,
prípadne D+

3 , pre nižšie koncentrácie je potom αeff konštantná. V prípade závislosti αeff

na koncentrácii Kr je opäť pozorovaný mierny nárast, ktorý by mohol byť zapríčinený
vznikom klastrov Kr2D+. K detailnejšej analýze by pomohlo použitie QMS, avšak ten
sa nachádza v prúdovej trubici na mieste odpovedajúcom v časovej škále úrovni 100 ms.
V tomto čase je v dôsledku strát spôsobených rekombináciou a difúziou už koncentrácia
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Obrázok 5.10: Závislosť efektívnej rýchlostnej konštanty rekombinácie iónu KrD+ na
[Kr] meranej pri p = 1600 Pa, T = 250 K a [D2] = 2,5.1012 cm−3. Prerušovanou čiarou
je znázornená extrapolácia závislosti k hodnote [Kr] = 0 cm−3.

iónov v plazme na úrovni, ktorá nie je QMS detekovateľná.
Extrapoláciou nameranej závislosti rýchlostnej konštanty na [Kr] k hodnote [Kr] =

0 cm−3 získavame efektívnu rýchlostnú konštantu rekombinácie na úrovni αeff=(1,0± 0,3)

.10−8 cm3s−1. Na obrázku (5.11) sú v jednom grafe znázornené závislosti výsledných
efektívnych rýchlostných konštánt rekombinácie iónov KrH+ a KrD+ na koncentrácii
H2, D2 získané z obidvoch experimentov. Do grafu sú zároveň vynesené aj výsledky po-
čítačového modelu. Experimentálne hodnoty v rámci chyby odpovedajú vypočítaným
hodnotám.

5.5 EEDF

Meranie EEDF prebieha súčasne s meraním rýchlostných konštánt elektrónovo-iónovej
rekombinácie. Časový vývoj nameraných EEDF získaných v plazme v čistom He a v
plazme s prímesou Ar, Kr a Xe sú znázornené postupne v grafoch (5.12, 5.13, 5.14).
V grafoch sú vynesené namerané EEDF a nafitované krivky odpovedajúce Maxwellov-
skému rýchlostnému rozdeleniu. Experimentálne podmienky, pri ktorých boli EEDF

určované sú pre všetky merania približne rovnaké (1600 Pa, 250 K).
V héliovej plazme dominujú ióny He+

2 a metastabilné atómy He∗. He∗ sa môže
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Obrázok 5.12: Časový vývoj EEDF nameranej v plazme s dominantným iónom He+
2

pri experimentálnych podmienkach p = 1600 Pa, T = 250 K. Plné čiary odpovedajú
nafitovanému Maxwellovskému rozdeleniu elektrónov.



5.5 EEDF 78

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8
10-3

10-2

10-1

100

101

t [ms]
 0
 13
 45

[Ar] ~ 8.0x1012 cm-3

 

 

E
E

D
F 

[a
.u

.]

E [eV]

p ~ 1600 Pa  T ~ 250 K

 

Ar+

Obrázok 5.13: Časový vývoj EEDF nameranej v plazme s dominantným iónom Ar+

pri experimentálnych podmienkach p = 1600 Pa, T = 250 K, [Ar] = 8.1012 cm−3. Plné
čiary odpovedajú nafitovanému Maxwellovskému rozdeleniu elektrónov.

nachádzať v dvoch energetických stavoch He∗(21S) a He∗(23S) [68, 84]. V našom prípade
bude dominovať stav He∗(23S), keďže He∗(21S) prechádza superelastickými zrážkami s
elektrónmi [86] do stavu He∗(21S). Metastabilný atóm He∗(23S) môže byť potom zdrojom
energie v ďalších zrážkových procesoch. Na výslednej EEDF je na strane vyšších energií
viditeľný istý „chvost“ 3 (nadbytok rýchlych elektrónov), ktorý môže byť spôsobený práve
energiou dodanou elektrónom prostredníctvom superelastických zrážok s metastabilnými
atómami hélia. Odpovedajúca teplota získaná z nafitovaného Maxwellovského rozdelenia
je pre t = 0 ∼ 700 K a s rastúcim časom postupne klesá k 300 K. Prostredníctvom zrážok
s atómami He dochádza potom k „termalizovaniu“ elektrónov v čase a chvost distribučnej
funkcie zaniká, EEDF sa maxwelizuje.

V argónovej plazme, vznikajúcej z héliovej plazmy po pridaní Ar, sú prítomné ióny
Ar+ v dvoch energetických stavoch Ar+(2P3/2) (základný stav) a Ar+(2P1/2) (excitovaný
stav) [84]. Rozdiel vnútorných energií oboch stavov je na úrovni 0,18 eV. Relatívne
zastúpenie iónov Ar+ v jednotlivých stavoch je ∼ 66% v stave Ar+(2P3/2) a ∼ 33% v
stave Ar+(2P1/2). V tomto prípade sa v plazme nevyskytujú metastabilné atómy hélia,
ktoré by elektrónom dodávali energiu, a tak je ich výsledná maxwellovská teplota nižšia
∼ 450 K. Hlavné kanály vzniku iónu Ar+ sú

3Slovenský termín pre anglický výraz „distribution tail“ používaný v matematickej štatistike.
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Obrázok 5.14: Časový vývoj EEDF nameranej v plazme s dominantným iónom Xe+ pri
experimentálnych podmienkach p = 1600 Pa, T = 250 K, [Xe] = 4,5.1012 cm−3. Plné
čiary odpovedajú nafitovanému Maxwellovskému rozdeleniu elektrónov.

He+ + Ar → Ar+(ϕ) + He (5.6)

He+
2 + Ar → Ar+(ϕ) + 2He (5.7)

He∗(ϕ) + Ar → Ar+(ϕ) + He + e−(ε), (5.8)

kde He∗(ϕ) označuje možný energetický stav metastabilného atómu hélia, Ar+(ϕ) ozna-
čuje možný energetický stav argónového iónu a e−(ε) označuje elektrón s kinetickou
energiou ε. Z rovnice (5.8) je zrejmé, že energia elektrónu bude závisieť na tom, v akom
stave ión Ar+ vzniká. Rozdiel energetických hladín oboch iónových stavoch tak bude
viesť k vytvoreniu dvoch skupín elektrónov so vzájomnou energiou posunutou o 0,18 eV.
Existenciu týchto skupín elektrónov naznačuje mierny chvost distribučnej funkcie elek-
trónov na strane vyššej energie (obrázok 5.13), avšak vzhľadom k citlivosti merania
Langmuirovou sondou je rozlíšenie oboch skupín elektrónov takmer nemožné. Ničme-
nej ohrev elektrónov v dôsledku superelastických zrážok je patrný, aj keď už nie je tak
výrazný ako v čistej héliovej plazme.

V prípade Xe sú v plazme Penningovou ionizáciou s metastabilnými atómami hélia
He∗ vytvorené ióny Xe+(2P3/2) a Xe+(2P1/2) v relatívnom zastúpení ∼ 67% v základnom
stave Xe+(2P3/2) a ∼ 33% v excitovanom stave Xe+(2P1/2) [84]. Rozdiel energetických
hladín oboch stavov je 1,31 eV. Na grafe (5.14) je viditeľná skupina elektrónov s vyššou
energiou, avšak jej poloha na osi x vzhľadom k hlavnej skupine elektrónov neodpo-



5.5 EEDF 80

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8
10-3

10-2

10-1

100

101

 

 

 11
 22
 45

E
E

D
F 

[a
.u

.]

E [eV]

p ~ 1600 Pa  T ~ 250 K

[Ar] ~ 7.7x1012 cm-3

[H2] ~ 1.5x1012 cm-3

t [ms]

H3
+

Obrázok 5.15: Časový vývoj EEDF nameranej v plazme s dominantným iónom H+
3

pri experimentálnych podmienkach p = 1600 Pa, T = 250 K, [Ar] = 7,7.1012 cm−3,
[H+

3 ] = 1,5.1012 cm−3. Plné čiary odpovedajú nafitovanému Maxwellovskému rozdeleniu
elektrónov.

vedá posunutiu o 1,31 eV. Dôležité je si uvedomiť, že detekcia elektrónov s energiou
1,31 eV pomocou sondového merania nie je jednoduchá. Tieto elektróny už zasahujú
do oblasti nasýteného iónového prúdu sondovej charakteristiky a citlivosť nášho mera-
nia nie je dostatočná na to, aby ich zaznamenala. Z vývoja kriviek EEDF v čase je
ďalej vidieť, že na rozdiel od predošlých meraní, dochádza v prípade xenónovej plazmy
k postupnému „ohrevu“ elektrónov. Tento jav môže byť spôsobený práve termalizáciou
vysokoenergetických elektrónov, ktoré tak v rámci EEDF postupne prechádzajú do ob-
lasti elektrónov s nižšími energiami. Tieto energetické elektróny získali svoju energiou
zrážkami s Xe+(2P1/2). Je dôležité si uvedomiť, že elektróny s energiami ∼ 1,3 eV často
prekonajú ambipolárne elektrické pole plazmatu a unikajú na steny aparatúry. Tým
dôjde k zmene priestorového náboja a následnej zmene potenciálu plazmatu, čo je tiež
pozorované.

V prípade vodíku je situácia zložitejšia. Výsledky merania EEDF vo vodíkovej plaz-
me sú na obrázku (5.15). V plazme s dominantným iónom H+

3 by vysvetlenie tvaru
nameraných EEDF mohla ponúknuť práve nami navrhovaná schéma rekombinácie ió-
nu H+

3 . Na obrázku (5.15) je v EEDF viditeľná skupina energetickejších elektrónov.
Ich energia by mohla odpovedať energii od prechodového komplexu H#

3 odovzdávanej
elektrónom pri superelastických zrážkach (rovnica 5.1). Uvedená schéma rekombinácie
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Obrázok 5.16: Časový vývoj EEDF nameranej v plazme s dominantným iónom XeH+

pri experimentálnych podmienkach p = 1600 Pa, T = 250 K, [Ar] = 7,8.1012 cm−3,
[H2] = 5,6.1012 cm−3, [Xe] = 4,3.1012 cm−3. Plné čiary odpovedajú nafitovanému Ma-
xwellovskému rozdeleniu elektrónov.

je naviac podporená meraním EEDF v plazme s dominantným iónom XeH+. Analý-
za štúdia EEDF v rozpadajúcej sa plazme obsahujúcej excitované častice (He∗, H#

3 ,
Xe+(2P1/2), Ar+(2P1/2)) ešte nebola dokončená, uvádzané sú predovšetkým namerané
dáta.

EEDF nameraná v plazme v zmesi He, Ar, H2 s dominantným iónom XeH+ je
znázornená na obrázku (5.16). V uvedenom grafe je zreteľne vidieť skupinu elektrónov
s energiou na úrovni 0,7 eV. Je dôležité si uvedomiť, že energia týchto elektrónov nemôže
pochádzať z vnútornej energie iónov Xe+, keďže formovanie plazmy je v tomto prípade
iné ako v prípade plazmy s dominantným iónom Xe+. V plazme je vytvorený ión H+

3 a
až následnou reakciou s neutrálnym Xe dochádza k vzniku XeH+. Ďalší rozdiel oproti
xenónovej plazme je ten, že teplota hlavnej skupiny elektrónov a množstvo elektrónov
s vyššou energiou v čase klesá. Vysvetlenie uvedenej závislosti by mohla poskytnúť
navrhovaná schéma rekombinácie iónu H+

3 . Ión XeH+ môže vznikať dvoma spôsobmi

H+
3 + Xe → XeH+ + H2 (5.9)

H#
3 + Xe → XeH+ + e−(ε). (5.10)

Proces (5.10) je exotermný o ∼ 0,7 eV a energiu, ktorá sa pri reakcii uvoľní môže
odniesť elektrón. Energia vznikajúceho energetického elektrónu bude preto < 0,7 eV,
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Obrázok 5.17: Časový vývoj EEDF nameranej v plazme s dominantným iónom KrH+

pri experimentálnych podmienkach p = 1600 Pa, T = 250 K, [Kr] = 5,2.1013 cm−3,
[H2] = 1.1013 cm−3. Plné čiary odpovedajú nafitovanému Maxwellovskému rozdeleniu
elektrónov.

čo veľmi dobre odpovedá meraným EEDF. Pozdĺž trubice potom dochádza k úbytku
prechodového komplexu H#

3 , zdroj elektrónov s energiou 0,7 eV zaniká a následkom
termalizácie tak dôjde v EEDF k prechodu elektrónov s vyššou energiou do oblasti
elektrónov s nižšou energiou.

EEDF nameraná v plazme s dominantným iónom KrH+ je znázornená na obrázku
(5.17). Na grafe je zreteľná skupina elektrónov s vyššou energiou, Maxwellovská teplota
hlavnej skupiny elektrónov v čase mierne narastá. Rozdiel medzi grafom (5.16) a (5.17)
je evidentný.

Diskusia vedúca k vysvetleniu pozorovaných EEDF stále nie je uzavretá a bude
doplnená na základe ďalších teoretických a experimentálnych štúdií.



Kapitola 6

Záver

Merania uvedené v tejto práci boli vykonané na novej verzii aparatúry FALP-VT, ktorá
vznikla úpravou predošlej verzie. Aparatúra bola vybavená novým prechodom medzi
výbojovou trubicou a prúdovou komorou a dokonalejším chladiacim systémom, čím bo-
lo umožnené meranie rádovo nižších rýchlostných konštánt rekombinácie ako v predošlej
verzii. Modifikácie sa ukázali ako úspešné, v zmysle svojho účelu – podarilo sa name-
rať rýchlostné konštanty rekombinácie iónov na úrovni ∼ 1.10−8 cm3s−1. Pri štúdiu
rekombinácie iónu H+

3 boli v rámci diplomovej práce namerané rýchlostné konštanty re-
kombinácie tohto iónu pri tlaku 1600 Pa, teplote 250 K a v širokom rozsahu koncentrácií
H2 (2.1011 − 1.1015 cm−3). Nameraná závislosť efektívnej rýchlostnej konštanty αeff na
koncentrácii H2 v rámci experimentálnej chyby odpovedá predošlým výsledkom name-
raných pomocou aparatúry AISA. V rozsahu koncentrácie vodíku 1.1013 − 1.1015 cm−3

je αeff konštantná αeff = 1,85.10−7 cm3s−1. V oblasti vyšších parciálnych tlakov H2

sa ukázal nárast αeff spôsobený vytváraním iónového klastru H+
5 , v oblasti nižších par-

ciálnych tlakov H2 sa potom zopakovala nameraná lineárna závislosť αeff na [H2]. V
rámci zrovnania výsledkov s experimentmi typu Storage ring a teoretických výpočtov
bola navrhnutá schéma disociatívnej rekombinácie iónu H+

3 , ktorá ponúka riešenie čas-
ti otázok spojených s problémom „Enigma H+

3 “. V rámci štúdia rekombinácie iónov
KrH+, XeH+ a KrD+ boli pri experimentálnych podmienkach 1600 Pa, 250 K zmerané
rýchlostné konštanty rekombinácie na úrovni αeff = (2,0± 0,6).10−8 cm3s−1 pre KrH+,
αeff = (8± 2).10−8 cm3s−1 pre XeH+ a αeff = (1,0± 0,3).10−8 cm3s−1 pre KrD+. V prí-
pade KrH+ a KrD+ sa ukázala závislosť na tlaku kryptónu a tlaku vodíku resp. deutéria
spôsobená pravdepodobne formovaním klastrov Kr2H+ a KrH+

3 resp. Kr2D+ a KrD+
3 .

V rámci merania EEDF boli namerané časové vývoje energetických rozdeľovacích
funkcií elektrónov interpretované na základe detailnej analýzy chemickej kinetiky pre-
biehajúcej v jednotlivých experimentoch. Takto získané výsledky a interpretácia ich
vývoja v čase sa zhoduje s vývojom predpokladaným na základe navrhovanej schémy
disociatívnej rekombinácie H+

3 . Celkové vysvetlenie nameraných výsledkov však bude
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možné až na základe ďalších meraní a analýz.
Okrem merania na aparatúre FALP-VT sa autor venoval aj meraniam na zariadení

Test Tube pomocou metódy cw-CRDS (continuous wave-Cavity Ring Down Spectros-

copy). Touto technikou boli merané predovšetkým rýchlostné konštanty rekombinácie
iónov H2D+ a D2H+, avšak namerané výsledky neboli vzhľadom k rozsahu celej proble-
matiky CRDS v tejto práci zverejnené.

Autor sa ďalej zúčastnil návrhu, vývoja a konštrukcie nového typu zariadenia, ktoré
bude slúžiť k skúmaniu elementárnych procesov medzi časticami za kryogénnych teplôt
(∼ 4 K). Jedná sa o zariadenie umožňujúce na základe vhodnej konfigurácie magne-
tického poľa vytvoreného pomocou permanentných magnetov a elektrostatického poľa
vytvoreného sústavou elektród zachytiť a udržať v obmedzenom priestore nabité častice
(elektróny a kladné ióny) a študovať ich následné interakcie. Uvedená problematika je
však opäť príliš rozsiahla, a tak nebola v tejto práci zverejnená.
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