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Oblasť aplikácie synchrotrónneho žiarenia sa týka experimentálneho výzkumu chémie iónov v 

plynnej fáze v súvislosti s atmosférou Titánu a iných objektov slnečnej sústavy. Výzkum sa koncentruje 
na sledovanie kinetiky a dynamiky elementárnych reakcií iónov s molekulami, ktorých produkty boli 
identifikované sondami predovšetkým v iónosfére Titánu a Marsu. Cieľom je poskytnúť potrebné data 
(identifikácia procesov, ich reakčné prierezy a mechanizmy) pre planetológov, ktorí sa zaoberajú 
modelovaním iónosféry príslušných objektov. 
Použitím synchrotrónu ako zdroja fotónov s regulovateľnou energiou a techniky PEPICO (photoelectron 
photoion coincidence) je možné pripraviť iónové reaktanty s vybranou vnútornou energiou a následne 
sledovať ich reaktivitu s neutrálnym reaktantom.  Túto metódu sme použili pri sledovaní reakcie N+(3P), 
N+(1D) s metánom : 

 
N+ (3P) + CH4  CH3

+ + NH                      ∆H = -3.4eV                 (1) 
 CH4

+ + N                        ∆H = -1.9eV                 (2) 
 HNC+ + H2 + H              ∆H = -2.4eV                  (3) 
 HCNH+ + H2                  ∆H = -8.8eV                  (4) 

 
 Táto reakcia hrá doležitú úlohu v chémii Titánu a je  silne závislá na excitácii primárneho atómového 
reaktantu. Pre túto reakciu  produkty DCN+ a DCND+ , pochádzajúce z rozpadu dlho žijúceho komplexu 
prekvapivo nie sú veľmi citlivé na N+ excitáciu. Oproti tomu pre N+ v základnom stave je hlavný produkt  

disociatívny prenos náboja, vedúci k CD3
+ (1) , v prípade N+ v 1D stave je hlavný kanál nedisociatívny 

prenos naboja vedúci k CD4
+ (2). 

Metastabilný stav N+ vďaka svojej dlhej doby života a špecifickej reaktivite musí byť zahrnutý v 
modeloch popisujúcich planetárnu iónosférickú chémiu. 
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