
ABSTRAKT 
V této práci bylo studováno dohasínající plazma pomocí optické emisní spektroskopie. Výboj 

v proudícím režimu byl vytvářen stejnosměrným proudem 45 až 200 mA v Pyrexové a křemenné 

trubici. Emise tří spektrálních systémů dusíku (1. a 2. pozitivní a 1. negativní) byly studovány 

v časovém vývoji v závislosti na tlaku a teplotě stěny. 

Výsledky ukázaly, že všechny tři dusíkové systémy (respektive N2(B, v), N2(C, v) a N2
+(B, v) 

stavy jako jejich původ) mají své maxima populací tzv. „pink-afterglow“  v dohasínající oblasti. 

Tato maxima rostla s výbojovým proudem (respektive výkonem) a posouvala se ke kratším časům 

dohasínání. Různý materiál dohasínající trubice ukazuje, že v křemenné trubici byly oba posuny 

maxim populací výraznější než v Pyrexové trubici. Detailně byla rovněž studována jejich závislost 

na tlaku plynu. Rovněž bylo provedeno studium vlivu výbojového proudu na vibrační populace 

a rotační teploty jednotlivých dusíkových stavů. 

Srovnání výsledků z numerického kinetického modelu (vytvořeného skupinou prof. Vasca 

Guerry na Instituto Superior Técnico v Portugalsku) a experimentálních dat dělaných pro N2(B) 

stav ukázalo, že maxima populací v pink afterglow jsou závislá na teplotním rozdílu mezi aktivním 

výbojem a dohasínajícím výbojem. Teoretická maxima populací v PA dokonce zmizela za stejné 

teploty v aktivním a dohasínajícím výboji. Tyto výsledky jasně ukazují, že  reálný teplotní profil 

musí být zahrnut do kinetického modelu. 
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ABSTRACT 
The decaying plasma was studied by the optical emission spectroscopy. DC discharge created at 

45 – 200 mA in Pyrex and Quartz tubes in flowing regime was used. The emission of three 

nitrogen spectral systems (1st and 2nd positive and 1st negative) was studied in time evolution in 

dependences of nitrogen pressure and wall temperature. 

Results showed that all three nitrogen systems (respectively N2(B, v), N2(C, v) and N2
+(B, v) 

states as their origins) had their population maxima called pink-afterglow in the afterglow part. 

These maxima increased with discharge current (respectively power) and moved to shorter time. 

Both shifts of pink afterglow maxima were bigger in Quartz tube in comparison to their values in 

Pyrex tube. Their pressure dependence was studied in detail, too. Besides these studies, the 

vibrational populations and rotational temperatures of selected nitrogen states were observed as 

a function of the applied discharge power. 

Comparison of numeric kinetic model results (created by group of prof. Vasco Guerra at 

Instituto Supetior Técnico in Portugal) and experimental data obtained for N2(B) state 

demonstrated that maxima populations in pink afterglow are depended on the temperature 

difference between the active discharge and post-discharge. Maxima populations have not been 

observed if the same temperature in active and post-discharges was supposed in simulation. These 

results clearly showed that real temperature profile must be included into the kinetic model.    
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1  ÚVOD 
Za plazma lze považovat částečně nebo úplně ionizovaný plyn, který je navenek neutrální, a jehož 

částice vykazují kolektivní chování. Splňuje čtyři podmínky: 1. Je kvazineutralní; 2. Lineární 

rozměr plazmatu musí být větší než Debyeova délka, 3. Počet nabitých párů částic v Debyově 

kouli (tedy o poloměru Debyeovy délky) musí být větší než jedna, 4. Plazmová frekvence musí být 

větší než srážková frekvence [1, 2].  

V poslední době roste používání plazmochemických reakcí v mnoha výrobních procesech 

(depozice tenkých [3] a ochranných vrstev [4], výroba mikroelektronických prvků [5], povrchová 

aktivace materiálů [6], syntézy nových materiálů [7], atd.), v různých ekologických aplikacích 

(rozklad velmi stabilních škodlivých látek [8]) i běžném spotřebním průmyslu (osvětlovací 

technika, plazmové displeje). V posledních letech se obrat průmyslu spojeného 

s plazmochemickými technologiemi každoročně zhruba zdvojnásobuje a odvětví tak patří mezi 

nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti tzv. High-Tech technologií [9]. 

Trendem posledních let jsou úpravy nejrůznějších polymerních materiálů. Zde je ale problém 

s využíváním aktivního výboje, neboť plazma aktivního výboje je zpravidla příliš horké. Proto se 

ukazuje, že na některé plazmochemické procesy je vhodnější využít dohasínající výboj. 

Po odstranění vnějšího zdroje energie začíná plazma dohasínat. Dohasínání doprovázejí různé 

relaxační procesy. Na začátku dohasínání je nejvýznamnější rekombinace elektronů s ionty. 

Současně, ale také i po jejím skončení, probíhají reakce mezi těžkými částicemi navzájem, které 

mají dominantní vliv právě v pozdějších časech dohasínání (za tlaku okolo 1 kPa cca po 1-2 ms).  

Právě procesy při vzájemných srážkách těžkých částic a emise záření poskytují informace 

o struktuře molekul, jejich excitacích, přenosech excitačních energií, atd. Jak z experimentálního 

tak i z teoretického studia plazmochemických procesů se zjistilo, že řada procesů je citlivá právě 

na složení plazmatu, stopové příměsi, a na další experimentální podmínky. 

Cílem práce je popis a studium procesů probíhajících v dohasínajícím plazmatu. U dusíkového 

plazmatu se v dohasínání vyskytuje charakteristická oblast „pink afterglow“ (v překladu růžové 

dohasínání), jejíž studium je hlavní náplní této práce. Práce sestává ze dvou částí, a to čistě 

experimentální a srovnávací, kdy jsou porovnávány výsledky kinetického modelu s experimentem.  

Na základě experimentálních měření v proudícím DC plazmatu jsou prostudovány vibrační 

populace vybraných elektronových stavů dusíku, zároveň je sledován vliv tlaku, výkonu, dále vliv 

teploty stěny a také materiálu stěny výbojové trubice na vývoj těchto populací.  

Srovnávání výsledků z experimentu s výsledky z numerické simulace může pomoci najít 

nesrovnalosti v numerickém modelu (dosud nezahrnuté mechanizmy, reakce). Na druhé straně 

samotný model může pomoci lépe pochopit vybrané kinetické mechanizmy v dohasínání.  
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2  PRAKTICKÁ ČÁST 
 
2.1 SCHÉMA A POPIS EXPERIMENTÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ 

 
1)  Zjednodušené schéma aparatury. Písmena označují měření jenotlivých vnějších 

arametrů: Q – průtoku (sccm); V – napětí (kV); A – proudu (mA), P – tlaku (Pa). 

Pro měření dohasínajícího plazmatu byl zvolen tzv. proudící [10] režim, kdy plazma z aktivního 

výboje je průběžně odčerpáváno a vzdálenost ve skleněné trubici od konce výboje tak odpovídá 

času v dohasínání. Byla použita rychlost proudění v řádu m/s, což dovolilo časové rozlišení 

v úrovni ms. 

Experimentální zařízení využívá k buzení plazmatu stejnosměrného doutnavého výboje za 

sníženého tlaku, který následně opouští oblast výboje a tím přechází z aktivního na dohasínající 

plazma. Takto získané dohasínající plazma je poté analyzováno OES.    

    

2.1.1 Přívod plynu a jeho dočišťování 
Dusík 5.0 (případně 6.0 o čistotě 99,999 9 %) z tlakové láhve je přečišťován přes čistící zařízení 

Oxiclear, odstraňující zbylý kyslík, který byl přítomen v láhvi o koncentraci pod 0,3 ppm. Za 

použitých podmínek měření, je na výstupu čistícího zařízení koncentrace kyslíku menší než 

50 ppb. Dále se dusík (5.0) dočišťuje průchodem přes vymrazovačku, která je chlazena kapalným 
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dusíkem. Tím se odstraní stopy oxidu uhličitého, vodních par a dalších příměsí s teplotou varu nad 

77 K (–196 °C). Takto získaný přečištěný dusík je přes regulátor hmotnostního průtoku, přiváděn 

na vstup do výbojové trubice. 

Regulátor hmotnostního průtoku je s rozsahem do 2 000 sccm (jednotka sccm je standardní litr 

za minutu, tedy cm3
[t=25°C]/min), při experimentu byl nastavován průtok plynu ovládáním 

regulátoru pomocí rozhraní.  

 

2.1.2 Výbojové trubice 
Výbojové trubice o délce 970 mm jsou vyrobeny z Pyrexového a křemenného skla, kdy vnitřní 

průměry jsou 12 mm pro Pyrexové sklo a 14 mm pro křemenné. Molybdenové duté elektrody jsou 

umístěny do bočních ramen trubic pro omezení vlivu materiálu, který je z nich naprašován na 

vnitřní stěny aparatury, při zapáleném výboji. Vzdálenost elektrod činí 140 mm. Délka části trubic 

pro studium dohasínajícího plazmatu je až 73 cm. Na elektrody se z regulovatelného 

vysokonapěťového zdroje přivádí napětí kolem 1,5 kV při výbojovém proudu v rozmezí 45 až 

200 mA. Při experimentech se nastavuje tlak ve výbojce od 500 Pa do 5 000 Pa. K měření tlaku je 

použito absolutního měřiče tlaku – kapacitronu, s rozsahem do 13 kPa (tedy do 100 Torr). 

Při dohasínání je měřeno emisní spektrum v rozsahu vlnových délek 320 – 780 nm, v závislosti 

na čase dohasínání. Spektrometr TRIAX 550 obsahuje 3 mřížky: 300, 1 200 a 3 600 vrypů/mm, 

vstupní štěrbina byla nastavena na hodnoty 10 a 30 µm, rozsah vlnových délek spektrometru je 

1 − 1 500 nm a s přesnosti měření 0,025 nm (při mřížce 1 200 g/mm) [11]. Ke spektrometru je 

připojen CCD detektor s rozlišením 1 024×256 bodů, který je chlazen pomocí kapalného dusíku na 

teplotu čidla 150 K. Záření dohasínajícího plazmatu je do spektrometru přiváděno multimodovým 

optickým kabelem (o průměru 1,57 mm) zhotoveným z křemenného skla. Vstup vlákna je 

optimalizován v jezdci posuvném podél výbojové trubice na optické lavici. Poloha jezdce oproti 

konci výbojové trubice odpovídá času v dohasínání. Výpočet je založen na aplikaci stavové 

rovnice ideálního plynu a rovnici kontinuity. Vlastní jezdec je téměř uzavřenou komůrkou o délce 

60 mm a průměru 60 mm. Díky tomu je omezen vliv rozptýleného záření aktivního výboje, který 

září o více jak 2 řády intenzivněji než dohasínání. Navíc v kombinaci s chladícím systémem 

poskytuje možnost chladit okolí bodu, v němž je spektrum snímáno.  

Chladící zařízení je na principu topné spirály, která zahřívá nádobku s kapalným dusíkem 

o teplotě –196 °C, jenž následně vře. Vycházející páry velmi chladného dusíku ochlazují vnější 

stěnu trubice. A tím dochází ke snížení teploty i na vnitřní straně trubice a to má samozřejmě vliv 

i na procesy probíhající během dohasínání, což se projeví i v pozorovaných spektrech. 
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3  VÝSLEDKY 
Získané výsledky jsou dvojího typu. První částí jsou čistě experimentální výsledky, kde je 

sledován převážně jev „pink-afterglow“ dusíkového plazmatu při různých podmínkách dohasínání. 

Druhá část je zaměřena na srovnávání numerické simulace plazmatu s experimentálními daty. 

Výsledky obou typů byly průběžně publikovány (viz. „Seznam autorových publikací souvisejících 

s prací“).  

 
2) Fotografie dohasínajícího plazmatu v čistém dusíku, kdy plazma proudí zleva doprava, 

přičemž je možno vidět: aktivní výboj (AV), temnou zónu (TZ), pink afterglow (PA) 

a Lewisovo-Rayleghovo dohasínání (LRD). 

 
3.1 VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍ ČÁSTI 

V první části jsem se zaměřil na sledování evoluce dohasínání doutnavého výboje velmi čistého 

dusíkového plazmatu v různých skleněných trubicích (Pyrexová a křemenná) za různých 

podmínek: tlaku (500 až 5 000 Pa), teploty stěny trubice (150 a 300 K), výbojového proudu (45 až 

200 mA). Z naměřených spekter byly pomocí vyhodnocovacího programu (vytvořeného pro 

MS Excel) získány relativní populace stavů N2(B, v); N2(C, v) a +
2N (B, v) a to pro vybrané 

vibrační hladiny: N2(B, v) v = 2 – 20; N2(C, v) v = 0 – 4; +
2N (B, v) v = 0 – 6.  

 

Anoda 

Katoda 

AV TZ LRD PA
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3.2 VLIV VÝBOJOVÉHO PROUDU NA VÝVOJ POPULACÍ  
Pomocí OES byla snímána spektra v intervalu vlnových délek od 320 do 780 nm za použití mřížky 

300 vrypů/mm a šířky vstupní štěrbiny 10 µm. Použitým plynem byl dusík 6.0, který byl čištěn jen 

přes zařízení Oxiclear (dočišťování přes vymrazovačky neprobíhalo). Spektra byla měřena 

v oblasti aktivního výboje a v dohasínání po 50 ms. 

Jednotlivé populace byly měřeny v Pyrexové a křemenné trubici za tlaku 1 000 Pa, průtok plynu 

byl 800 sccm při pokojové teplotě stěny a pro několik hodnot výbojového proudu (50, 60, 70, 90, 

110, 130, 150, 200 mA v případě Pyrexu i pro 45 mA), napětí dosahovalo 1,2 − 1,6 kV. Výkon 

s proudem rostl od 71 do 267 W v Pyrexu a v křemenu od 74 do 287 W. 

 

3.2.1 Průběhy populací N2(B, v = 2), N2(C, v = 0) a N2
+(B, v = 0)  

Veškeré průběhy populací mají globálně klesající charakter s lokální růstovou částí odpovídající 

oblasti začátku „pink-afterglow“, a to u všech proudů (výkonů). Charakteristiky na obr. 3 vykazují 

prvotní prudký pokles populace (v aktivním a brzkém dohasínání max. do 5 ms), následně růst 

v oblasti pink-afterglow (kdy čas maxima je závislý na proudu) a poté pokles populace 

v pozdějším dohasínání. 

Populace stavu N2(B, v = 2) je zhruba o 4,5 řádu vyšší než populace stavu N2(C, v = 0), který je 

řádově téměř shodný s prvním negativním systémem +
2N (B, v = 0). Rozsah populace N2(B, v = 2) 

je v intervalu 109 až zhruba 1013, N2(B, v = 2) je v rozmezí 104 až 109 a +
2N (B, v = 0) v intervalu 

105 do 1010. 

V aktivním výboji průběhy N2(B, v = 2) a N2(C, v = 0) pro různé proudy vykazují přibližně 

stejné hodnoty (proto se křivky v grafech překrývají). Situace je odlišná u hladiny +
2N (B, v = 0), 

kdy jsou rozdíly v hodnotách populací za různých proudů v celém rozsahu, a to včetně aktivní 

a brzké oblasti dohasínání. 

V oblasti maxima „pink-afterglow“ dochází k posunu maxima populace ke kratším časům 

dohasínání a nárůstu jeho hodnoty s rostoucím výbojovým proudem. 

Následné dohasínání v pozdějších časech (po skončení jevu „pink-afterglow“) má z hlediska 

exponenciální osy klesající tendenci složenou ze dvou částí: výraznější pokles (do cca 30 ms 

v závislosti na systému a podmínkách) a následný velmi malý pokles, který je až téměř nulový. 

Tyto dva poklesy téměř splývají u stavů N2(B, v = 2) a N2(C, v = 0) v Pyrexovém skle, ale naopak 

v křemenném skle jsou rozdílné, proto jsou dobře patrné. V případě +
2N (B, v = 0) jsou obě části 

poklesu v obou materiálech velmi výrazné, v křemenném skle se jeví populace nezávislá na čase 

dohasínání.       
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3) Průběh populace v čase pro stavy: N2(B, v = 2) nahoře; N2(C, v = 0) uprostřed 

a +
2N (B, v = 0) dole, vlevo jsou grafy pro Pyrexové sklo a vpravo pro křemenné. 

Z hlediska závislosti populací na proudu, jsou nejmenší rozdíly populací pro N2(B, v = 2), dále 

pro N2(C, v = 0) a největší rozdíly populací na proudu vykazuje +
2N (B, v = 0). 
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3.2.2 Průběh maxima populací N2(B, v = 2), N2(C, v = 0) a N2
+(B, v = 0) v 

oblasti „pink-afterglow“ 

 
4) Závislost maxima populací v oblasti pink-afterglow na proudu (tučné křivky) společně 

s příslušnými časy dohasínání, ve kterých stavy dosahují maxima (tenké křivky), graf 

vlevo je pro Pyrexové sklo a vpravo pro křemenné. 

Detailnější pohled na průběh maxim populací stavů N2(B, v = 2), N2(C, v = 0) a +
2N (B, v = 0) 

ukazuje, že všechny systémy v Pyrexovém skle vykazují růst maxima s rostoucím proudem 

prakticky v celém rozsahu proudu, kdy tyto křivky vykazují téměř stejný charakter až na velikost 

populace. Maximum populace N2(B, v = 2) se posouvá zhruba od 1010 k 1012, N2(C, v = 0) od více 

než 106 k necelým 108 a +
2N (B, v = 0) cca od 107 k 109 relativním jednotkám. 

Oproti Pyrexovému sklu je v křemenném skle při nízkých proudech (50; 60 a 70 mA) prudký 

růst maxim populací a při větších proudech je růst velmi pozvolný až téměř nulový. Tento prudký 

růst je více než o 1,5 řádu pro všechny stavy. Celkový růst maxim populací je stejný jako 

v Pyrexu. Tento posun maxima je intenzivnější v křemenném skle nežli v Pyrexovém 

(nejvýraznější je pro +
2N (B, v = 0) v křemenném skle). 

Druhý posun nastává v časové ose (v intervalu mezi 5 ms a 15 ms), kdy maximum populace se 

objevuje v kratších časech dohasínání s rostoucím proudem. Pokles času na proudu má zhruba 

exponenciálně klesající charakter. Tento posun maxima v časové ose je také výraznější pro 

populace měřené v křemenné trubici než v Pyrexové. V  Pyrexu se tento čas pohybuje v intervalu 

5 až 11 ms a v  křemenu 6 až 14 ms. V křemenném skle jsou časy pro všechny částice zhruba 

stejné až na 2 hodnoty, proto se také křivky značně překrývají, kdy pro N2(C, v = 0) jsou naprosto 

stejné časy jako pro stav +
2N (B, v = 0); ale v Pyrexovém skle nastávají maxima N2(B, v = 2); 

N2(C, v = 0) a +
2N (B, v = 0) většinou v mírně odlišných časech dohasínání, kdy maximum pro stav 
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N2(B, v = 2) je při vyšších časech a, pokud není jeho křivka patrná, splývá s maximy N2(C, v = 0). 

Tento výsledek jasně ukazuje na významnou roli heterogenních procesů během dohasínání. 

 

3.2.3 Průběhy populací pro vybrané vibrační hladiny při 110 a 200 mA 
v Pyrexovém skle 

 
5) Průběh vibračních populací v čase v Pyrexovém skle při proudu 110 a 200 mA (levé 

grafy pro 110 mA a pravé pro 200 mA): nahoře N2(B, v = 2, 11, 17); uprostřed 

N2(C, v = 0 až 4) a dole +
2N (B, v = 0 až 6). 
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Populace vyšších vibračních hladin stavů N2(B, v); N2(C, v) a +
2N (B, v) mají obdobný průběh 

jako již dříve zmiňované stavy N2(B, v = 2); N2(C, v = 0) a +
2N (B, v = 0), lišší se jen velikostí 

populací. Ve většině případů platí, že velikost populace klesá s rostoucí vibrační hladinou, a to ve 

vše třech stavech. 

Vývoje populací N2(B, v = 17) a N2(B, v = 11) mají prakticky stejnou závislost jako 

N2(B, v = 2), až na velikost populace, která je nižší u N2(B, v = 11) a ještě menší u N2(B, v = 17). 

Při 110 mA tyto stejné průběhy trvají od aktivního výboje do zhruba 15 ms (při 200 mA cca do 

20 ms), kdy nastávají mírné odlišnosti mezi křivkami. Při 110 mA, v pozdějším čase dohasínání se 

populace na hladině N2(B, v = 11) více přibližuje k N2(B, v = 2). To je zapříčiněno rozdílným 

mechanizmem obsazování hladiny 11, která v pozdějších časech dohasínání (kde je nižší teplota) 

převážně vzniká pomocí tříčásticové rekombinace [12], a tak je její pokles populace mírnější než u 

hladiny 2. Naopak stav N2(B, v = 17) se více vzdaluje (klesá) od N2(B, v = 2). V případě 200 mA 

se zde vyskytují také tyto posuny charakteristik (stejnými směry), ale jsou méně výrazné než za 

110 mA, to z důvodu, že v pozdějších časech dohasínání už není dostatek vysoce excitovaných 

N2(X, v) metastabilů, ze kterých tato částice vzniká a tím je vznik částic ve stavu N2(B, v = 17) 

více potlačen [12] než u stavu N2(B, v = 2).  

V případě vývoje populací N2(C, v = 1 až 4) zhruba opět platí, že s rostoucím vibračním číslem 

klesá velikost populace a také podobnost křivek s N2(C, v = 0) pro oba proudy. Mírnou odlišnost 

vykazuje N2(C, v = 4), kdy v oblasti pozdějšího dohasínání se vyskytuje jisté minimum populace 

(při 110 mA kolem 25 ms a při 200 mA v oblasti 33 ms). Rozdíly populací jednotlivých hladin od 

hladiny N2(C, v = 0) v aktivním výboji (pro 110 mA) dosahují až 1 řádu, dále v oblasti brzkého 

dohasínání až maxima „pink-afterglow“ jsou menší; poté se rozdíl populací opět zvyšuje (plynule 

s rostoucím časem). V pozdějším dohasínání (po maximu „pink-afterglow“) má populace 

(z hlediska logaritmické osy) mírnou exponenciálně klesající tendenci při 110 mA, ale při 200 mA 

je oblast složena ze dvou částí: významné zhruba lineární klesání do 33 ms a poté spíše konstantní 

oblast (u nižších hladin) nebo případně i mírně rostoucí (u vyšších hladin). Stav N2(C, v = 4) je 

v pozdním čase dohasínání populován třítělesovou srážkovou rekombinací N(D) a N(S) atomů 

s N2 molekulou [13], což se v tomto případě projevilo dokonce i růstem populace tohoto stavu 

s časem dohasínání. 

U stavů +
2N (B, v = 1 až 6) rozdíly populací jednotlivých vibračních hladin od hladiny 

+
2N (B, v = 0) jsou prakticky konstantní v celém rozsahu času (tedy od aktivní části až po pozdní 

dohasínání). V pozdějším čase dohasínání (po oblasti „pink-afterglow“) se i zde vyskytují dvě 

části poklesu (z hlediska logaritmu populace) při 110 mA: lineární pokles od maxima v „pink-
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afterglow“ oblasti až k cca 28 ms a následná konstantní část až k času dohasínání 51 ms. V případě 

200 mA jsou tyto obě části odlišné, významnější pokles k 33 ms, kde se evoluce populace dostává 

do druhého minima, dále z minima roste až do 40 ms a poté je v celku konstantní část do konce 

měřeného dohasínání 51 ms. 

 
6) Průběh vibračních populací N2(B, v = 2 až 20) v čase v Pyrexovém skle, při proudu 

110 mA (vlevo) a 200 mA (vpravo) nahoře ve 2D (pro lepší odečet hodnot populací) 

a dole ve 3D (kde jsou více rozlišitelné vibrační hladiny). 

Pro úplnost vibračních hladin systému N2(B, v) jsou zde zobrazeny všechny sledované hladiny, 

tedy nejen hladiny 2, 11 a 17 reprezentující různé populační procesy. Populace vyšších vibračních 

hladin systému N2(B, v) mají prakticky stejný průběh jako již výše zmiňované stavy 

N2(B, v = 2, 11, 17), kromě velikosti populace. Až na výjimky také platí, že velikost populace 

klesá s rostoucí vibrační hladinou. Rozdíly v populacích N2(B, v = 3 − 20) od N2(B, v = 2) 

dosahují až 3 řádů a to v celém rozsahu dohasínajících časů. Populace jednotlivých vibračních 

hladin se „shlukují“ do dvou významnějších skupin N2(B, v = 3 − 12) a N2(B, v = 14 − 19), 

přičemž vůči sobě se s časem vzdalují. Od maxima „pink-afterglow“ při 110 mA (z hlediska 

logaritmu populace) první skupina N2(B, v = 3 − 12) mírně exponenciálně klesá a druhá 

N2(B, v = 14 − 19) se spíše přibližuje k lineárnímu klesání, tím se skupiny v pozdějším čase 
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vzdalují (rozdíl středů těchto skupin se zvyšuje z cca 1 řádu na 2 řády). V případě vyššího výkonu 

(proud 200 mA) se zde toto vzdalování skupin také vyskytuje, ale průběhy skupin jsou mírně 

odlišné, první skupina N2(B, v = 3 − 12) má prudší klesání (do zhruba 30 ms) a následně 

konstantní závislost, naopak druhá skupina po prudším klesání má další klesání již mírnější. Toto 

vzdalování dvou skupin je způsobeno tím, že stavy N2(B, v > 13) podléhají predisociaci [10], která 

snižuje jejich koncentraci. Z tohoto důvodu se populace vyšších vibračních hladin více snižují 

s časem ve srovnání s populacemi nižších vibračních hladin. 

Odlišné chování má populace vibrační hladiny v = 12, která se po 20 ms posouvá z druhé 

skupiny k první skupině. Hladina v = 2 má významně vyšší populaci než skupina  

N2(B, v = 3 − 12) a hladina v = 20 naopak významně nižší než druhá skupina N2(B, v = 14 − 19). 

 

3.2.4 Profily vibračních distribucí v maximu „pink-afterglow“ 
Hodnoty maximálních populací v pink-afterglow oblasti byly sledovány v závislosti na vibračním 

čísle (viz obr. 7), a to při různých proudech a v různých materiálech trubice (Pyrex a křemen). 

Tyto vibrační distribuční funkce (VDF) ukazují, že maxima populací jednotlivých vibračních 

hladin (všech 3 stavů) až na výjimky rostou s výbojovým proudem.  

Stav N2(B, v) v Pyrexu i křemenu vykazuje sumárně klesající charakter; plynulé klesání 

populací je pro hladiny v = 0 až 12, poté prudký pokles od v = 13 do 15, dále nastává mírný růst od 

v = 15 až 17 a nakonec prudší pokles k vibrační hladině 20. Minimum ve VDF je pro hladinu 

v = 14, klesání k této hodnotě a následný nárůst jsou výraznější v Pyrexovém skle než 

v křemenném. Tento pokles je způsoben faktem, že u hladin v = 13 až v = 15 probíhá predisociace, 

která vede ke snížení jejich populací [12].  

Ve stavu N2(C, v) mají VDF mírný pokles hodnot od v = 0 do v = 3, poté nasává mírný nárůst 

k hladině v = 4, takže minimum populace je při v = 3. Důvodem vyšších hodnot pro hladinu v = 4 

oproti očekávanému poklesu (mezi v = 0 a v = 3) je její možné populování tříčásticovou srážkovou 

rekombinací N(D) a N(S) atomů s N2 molekulou [13].  

Obdobnou charakteristiku vykazuje i stav +
2N (B, v), kdy minimum je pro vibrační hladinu v = 5 

v obou materiálech. 

Ve všech 3 stavech u křemenného skla se odlišuje VDF pro 50 mA od VDF ostatních proudů 

výraznějším poklesem hodnot populací. Zatím co rozdíly v hodnotách populací pro 60 až 200 mA 

jsou do 1 řádu u všech systémů, tak populace pro 50 mA jsou nižší o více než 1 řád od 60 mA. 

Obdobná situace je i v případě Pyrexového skla, kdy je nepatrně výraznější pokles u VDF pro 

50 mA. Je vidět, že VDF se s proudem dramaticky nemění, jen se posouvají výš (kromě N2(C), 
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kde je nápadný růst na v = 4). Tento rozdíl je zřejmě způsoben tím, že minimální použité proudy 

byly těsně u hranice udržitelnosti výboje. 

 
7) Průběh jednotlivých vibračních rozdělení v maximu PA: nahoře N2(B, v = 2 až 20), 

uprostřed N2(C, v = 0 až 4) a dole +
2N (B, v = 0 až 6); vlevo jsou grafy pro Pyrexové sklo 

a vpravo pro křemenné. 
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3.3 NUMERICKÁ SIMULACE 
Vzhledem k tomu, že celá kinetika plazmatu představuje velmi komplexní problém s celou řadou 

známých reakcí popsaných v literatuře, jsou vytvářeny počítačové modely kinetických procesů. 

Počítačové modely mohou v dnešní době pojmout řádově i stovky reakcí s patřičnými 

rychlostními koeficienty, a to i v teplotní závislosti. Systém kinetických rovnic a jejich řešení 

nepatří z matematického hlediska mezi příliš stabilní úlohy, a proto i mírné odlišnosti 

v rychlostních konstantách či reakcích mohou vést k podstatným rozdílům. Na víc se stále objevují 

nové možné kanály reakcí. Ty se ale dají snadno implementovat do numerických modelů, a tím se 

modely stále posouvají blíže k popisu reálného plazmatu. 

Jedním z počítačových modelů je simulace kinetiky aktivního a dohasínajícího výboje, který je 

vytvářen na univerzitě „Instituto Superior Técnico“ v Lisaboně v Portugalsku skupinou: Jorge 

Loureiro, Vasco Guerra, Paulo Sá, Carlos Daniel Pintassilgo a Mário Lino da Silva. Tato simulace 

vychází ze samotného vstupujícího plynu přes aktivní výboj (DC nebo MW) a končí jeho 

dohasínáním. V současné době jsou implementovány N2, O2, H2 a Ar a jejich směsi za libovolných 

proudu, napětí, průměru výbojové trubice pro vybrané teploty. Současný model, ačkoli umožňuje 

simulace za v podstatě libovolného tlaku, poskytuje výsledky v dobré shodě s experimenty pouze 

pro tlaky do několika kPa.  

 

3.3.1 Výsledky numerické simulace 
Počáteční podmínky byly zvoleny co nejvíce podobným experimentálním, aby bylo možné 

výsledky navzájem porovnat. Byl proto zvolen tlak 1 000 Pa (respektive 7,5 Torr), teplota 

neutrálního plynu 500 K (reakční koeficienty byly v modelu spočteny jen pro teploty 

300, 500 a 1 000 K), vzdálenost elektrod 14 cm a vnitřní průměr výbojové trubice 13 mm. 

Simulace byla realizována v čistém dusíku. 

Numerická simulace byla realizována pro několik výbojových proudů. Set podmínek pro 

51,4 mA již byl na pracovišti znám, ostatní byly v rámci vlastní práce nalezeny metodou 

postupných iterací. Na tomto základě pak proběhla simulace aktivního výboje a následně i jeho 

dohasínání.  

Protože celá experimentální práce byla zaměřena na dohasínající plazma, soustředila se 

i numerická simulace právě na tuto výbojovou fázi. Teplota dohasínajícího výboje byla zvolena 

jako TDV = 300 K, zatímco teplota aktivního výboje TAV = 500 K. Čas dohasínání byl vždy zvolen 

nelineárně v rozmezí od 10−9 s do 1 s. Numerické výsledky pro různé výbojové proudy ukázaly, že 

v oblasti „pink-afterglow“ jsou mezi jednotlivými populacemi minimální rozdíly. To bylo ale 

v rozporu s experimentálním měřením. Proto se následná práce zaměřila na hledání tohoto rozporu 
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(převážně pro stav N2(B)). Prvotním předpokladem bylo, že teplota v aktivním výboji bude vyšší 

než 500 K. Proto byla teplota v aktivním výboji zvýšena na 1 000 K. Zde se již při srovnání 

populací stavu N2(B) objevil výraznější pík odpovídající „pink-afterglow“. Nicméně rozdíl 

populací pro stav N2(B) za proudu 71 a 79 mA byl prakticky nulový. Proto se práce následně 

zaměřila na změny v teplotách, jak aktivního tak i dohasínajícího výboje.  

 
8) Závislost populací na čase pro stav N2(B) vlevo při teplotě dohasínajícího výboje 

TDV = 300 K a vpravo při TDV = 500 K. Při proudu 51 mA je TAV = 500 K a při 71 mA je 

TAV = 1 000 K. 

Dohasínání za TDV = 300 K ukázalo, že při rozdílu v teplotách mezi 51 mA (s 500 K) a 71 mA 

(s 1 000 K v aktivním výboji), se objevily výraznější odchylky v populacích v oblasti. V případě 

dohasínání za TDV = 500 K při proudu 51 mA se „pink-afterglow“ vůbec neobjevilo. Je tedy vidět, 

že je-li teplota výboje i jeho dohasínání stejná, k jevu „pink-afterglow“ nedochází. 

 

3.3.2 Srovnání výsledků ze simulace s experimentem  
Srovnání výsledků z experimentu a numerické simulace (viz obr. 9) ukazuje, že mezi polohou 

maxima oblasti „pink-afterglow“ je rozdíl zhruba jednoto řádu, kdy k maximu dochází kolem 1 ms 

v modelu a zhruba při 10 ms v experimentu. Populace v experimentu jsou v relativních 

jednotkách, a proto jejich hodnoty nejsou srovnávány s hodnotami populací z modelu, které jsou 

v cm−3. Nicméně jejich profily v čase mohou být srovnány se simulací. To ukazuje, že je jistá 

podobnost profilů při 70 mA mezi experimentem a simulací (křivky vykazují obdobný charakter, i 

když v různých časech dohasínání), kdy před „píkem“ „pink-afterglow“ je patrný pokles populace. 

Tato podobnost charakteristik (při 70 mA) je za obou teplot dohasínání. V případě 50 mA je zde 

menší podobnost při 300 K v dohasínaní (než při 70 mA) a při 500 K křivky již nevykazují žádnou 

podobnost. 
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9) Porovnání populací stavu N2(B) vypočtených z numerického modelu s experimentálními 

daty. Vlevo při teplotě dohasínajícího výboje 300 K a vpravo při 500 K (při proudu 

51 mA je teplota aktivního výboje 500 K a při 71 mA je 1 000 K). V obou grafech jsou 

relativní populace získané z experimentu v Pyrexové trubici (křivky jsou označeny „P“).  

Srovnání výsledků lze interpretovat tak, že při nízkých proudech je menší rozdíl mezi teplotou 

v aktivním výboji a v dohasínajícím výboji, a tak maximum v „pink-afterglow“ je menší než za 

vyšších rozdílů mezi teplotami, které nastávají u větších proudů (tedy výkonů). Toto lze nepřímo 

dokázat i na modelu, kdy dohasínání při 1 000 K při 71 mA a teplotě 1 000 K v aktivním výboji 

vykazovalo obdobnou charakteristiku jako křivka pro 51 mA s teplotami TAD = 500 K a 

TDV = 500 K (viz obr. 8). Bohužel model dosud neumožňoval simulaci pro jiné teploty než 300, 

500 a 1 000 K, navíc teplota při přechodu plazmatu z aktivní části do dohasínající se v modelu 

měnila skokem, což neodpovídá plynulé změně jako je tomu v experimentu. I přes tyto dva 

negativní vlivy se našla jistá podobnost profilů populací mezi simulací a experimentem. Lze tedy 

poznamenat, že kdyby teplotní průběh v numerické simulaci korespondoval s teplotním průběhem 

v experimentu, dosáhlo by se pravděpodobněji i lepších výsledů. Rovněž lze předpokládat, že 

implementací korektního průběhu teploty dojde k posunutí maxima „pink-afterglow“ v simulaci 

k pozdějším časům, které budou v lepší shodě s experimentálními daty.  
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4  ZÁVĚR 
Práce se zaměřila na sledování kinetických procesů probíhajících převážně v dohasínajícím 

dusíkovém plazmatu (částečně ale i v aktivním výboji) generovaném stejnosměrným výbojem 

v proudícím režimu a to za různých podmínek. Byly sledovány vlivy: výbojového proudu (45 až 

200 mA), tlaku (500 až 5 000 Pa), materiálu výbojové trubice (Pyrexové či křemenné sklo) 

a teploty stěny (150 nebo 300 K) na dohasínání. Veškeré tyto parametry ovlivňují kinetické 

procesy probíhající v dohasínajícím plazmatu, a tím zde dochází ke změnám populací jednotlivých 

stavů a i k posunu maxima „pink-afterglow“ ke kratším či delším časům dohasínání. 

Pro diagnostiku plazmatu byla použita optická emisní spektroskopie (OES), kde byly sledovány 

přechody tří systémů dusíku (první negativní, první pozitivní a druhý pozitivní), z jejichž intenzit 

byly vypočteny a analyzovány vibrační populace N2(B, v = 2 – 20), N2(C, v = 0 – 4) 

a +
2N (B, v = 0 – 6). Z naměřených výsledků lze vyvodit, jaký mají různé podmínky měření dopad 

na evoluci populací stavů N2(B), N2(C) a +
2N (B). Dále jsou proto rozepsány jednotlivé vlivy. 

 

Vliv tlaku 

S rostoucím tlakem klesaly populace N2(B), N2(C) a +
2N (B) jak v aktivní části výboje, tak 

i brzkém dohasínání (do maxima v oblasti „pink-afterglow“). S vyšším tlakem se nejen snižovaly 

hodnoty maxim populací v dohasínání ale maxima se i posouvala k pozdějším časům dohasínání, 

proto v pozdějších časech dohasínání (po maximu v „pink-afterglow“) měly populace při vyšších 

tlacích většinou vyšší hodnoty než při nižších tlacích. Časový posun maxima „pink-afterglow“ k 

pozdějším časům byl výraznější u vyšších tlaků, u nízkých byl naopak minimální.  

Jistou odlišnost vykazovala evoluce populace při 500 Pa, kde maximum „pink-afterglow“ bylo 

dokonce nejnižší ze všech tlaků. 

 

Vliv teploty 
Z důvodu uspořádání experimentálního zařízení (respektive jeho chladící části) mohlo být za 

snížené teploty měřeno dohasínání až od časů 17 ms, proto vliv teploty lze analyzovat od tohoto 

času k pozdějšímu dohasínání. V počátku měřeného dohasínání od 17 do 30 ms populace stavů 

N2(B), N2(C) a +
2N (B) vykazují za nízké teploty stěny nižší hodnoty oproti populacím za 

laboratorní teploty. Nižší hodnoty byly za 5 000 Pa téměř v celém rozsahu časů a kromě stavu 

N2(C) víceméně také při 2 000 a 1 000 Pa. Dále pro N2(B, v = 2) a +
2N (B, v = 0) při tlaku 5 000 Pa, 

za snížené teploty byl zaznamenán náznak maxima „pink-afterglow“ kolem 40 ms o proti 
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laboratorní teplotě v 17,7 ms pro N2(B, v = 2) a v 22,8 ms pro N2(C, v = 0) u stavu +
2N (B, v = 0) 

byl náznak maxima obdobně jako za laboratorní teploty kolem 18 ms. Případná maxima mají také 

nižší hodnoty populací vůči laboratorní teplotě. Výraznější odlišnosti populací byly za 500 Pa.  

Vliv teploty lze tedy interpretovat tak, že populace stavů N2(B, v = 2), N2(C, v = 0) 

a +
2N (B, v = 0) jsou nižší při snížené teplotě (v malých časech dohasínání) a stejně jako v případě 

vlivu tlaku se posouvá maximum „pink-afterglow“ s klesající teplotou; tím může docházet k tomu, 

že v pozdějších časech dohasínání hodnoty populací za snížené teploty stěny mohou být vyšší než 

za laboratorní (u nižších tlaků). 

 

Vliv elektrického proudu 

S rostoucím proudem populace stavů N2(B), N2(C) a +
2N (B) rostly, tento růst je pozorován 

v dohasínající části výboje. V aktivní části výboje je růst logaritmu populace s proudem jen 

u +
2N (B) a to výrazně menší ve srovnání s dohasínáním; u zbylých dvou stavů N2(B) a N2(C) jsou 

populace na proudu nezávislé (v aktivní oblasti). I vlivem změny proudu dochází k posunu 

maxima populací v oblasti „pink-afterglow“, a to tak, že populace rostou s proudem a zároveň se 

posouvají ke kratším časům dohasínání. Nejvýraznější změna populace se změnou proudu je u 

stavu +
2N (B). 

 

Vliv materiálu dohasínající trubice 
    Srovnání průběhů populací těchto tří stavů v obou materiálech ukazuje, že v křemenném skle 

(při nízkých proudech) dochází k výraznějším změnám posunu maxima „pink-afterglow“ ať již 

v hodnotách populacích či času dohasínání, ve kterém se maximum objevuje. Nejnižší populace 

jsou při 50 mA a čas nastání maxima je 14 ms, zatímco v Pyrexu je kolem 9 ms. Dále z hlediska 

materiálu trubice jsou evoluce populací po „pink-afterglow“ odlišné; v Pyrexovém skle je spíše 

exponenciální pokles logaritmu populace, zatímco v křemenném jde víceméně o lineární a 

následně konstantní profil. 

Dále byla sledována rotační teplota vypočtená z pásu 0−0 pro první negativní systém, 2−0 pro 

první pozitivní a 0−2 pro druhý pozitivní systém dusíku. Rotační teplota byla primárně sledována 

za účelem zjištění teploty neutrálního plynu (za předpokladu lokální termodynamické rovnováhy). 

Výsledky stanovených rotačních teplot ukazují, že při přechodu z aktivního do dohasínajícího 

plazmatu dochází k prudkému poklesu teploty (do cca 10 ms dohasínání), která je zhruba 

konstantní a od časů kolem 20 ms se objevuje její nárůst s časem dohasínání. Vyšší teploty jsou při 
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vyšších výkonech, kdy výraznější rozdíly jsou v aktivním výboji a v dohasínajícím plazmatu jsou 

rozdíly už minimální.   

Výsledky experimentální části byly srovnávány s kinetickým modelem vytvořeným na  

technické univerzitě v Lisabonu (Instituto Superior Técnico) skupinou okolo prof. Vasco Guerry. 

Srovnání výsledků z experimentu s výsledky ze simulace ukázalo na velký význam teplotního 

„schodku“ mezi aktivním a dohasínajícím plazmatem, který silně ovlivňuje kinetiku dohasínaní. 

To bylo patrné při sledování rozdílů v populacích stavu N2(B) při různých výkonech 

v experimentu i modelu. U výraznějšího rozdílu teplot (tedy při vyšším výkonu) se objevovalo 

maximum „pink-afterglow“ v poměrně dobré shodě s experimentem. V případě simulace 

s nulovým rozdílem teplot (u nižšího výkonu) se maximum populace v dohasínání neobjevilo, 

a jev „pink-afterglow“ tak nebyl pozorován. Důvodem menších rozdílů teplot je nižší teplota 

v aktivním výboji, která nastává při nižších proudech, což ukazují i experimentální výsledky 

při měření rotačních teplot i vizuální pozorování. 

Získané výsledky ukázaly, že procesy v dohasínajícím plazmatu jsou velmi silně ovlivněny 

kinetickými procesy. Jejich studium odděleně, tedy studium jednotlivých reakcí, je v podstatě 

nemožné, a proto byl pro interpretaci některých pozorovaných jevů využit kinetický model 

dohasínajícího plazmatu. Ukazuje se, že klíčovým parametrem, který ovlivňuje všechny kinetické 

procesy, je teplota. Je tedy nanejvýš žádoucí zahrnout do numerické simulace  reálné teplotní 

poměry v plazmatu a jeho dohasínání. Pak lze očakávat i podstatně lepší shodu numerického 

modelu s experimentálními daty. To by následně mělo umožnit podstatně lepší využitelnost 

dohasínajícího plazmatu v technologiích. 
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