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ABSTRAKT
Spektroskopia laserom budenej plazmy (LIBS) je metóda analytickej chémie, ktorá
umožňuje kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu skúmanej vzorky. Samotná ablácia je ale
rýchly a dynamický proces, pri ktorom sa vzniknutá plazma mení v čase aj v priestore
v priebehu niekoľkých mikrosekúnd. Pre detailnejšie pochopenie fyzikálnych procesov
pri tejto metóde je potrebné pozorovanie, ktoré umožní veľké časové rozlíšenie spoločne
s priestorovým. Preto je potrebný základný optomechanický modul pre zobrazovanie
plazmy, následne pomocou ktorého budeme pozorovať časový a priestorový priebeh
plazmy. Cieľom tejto práce je tak zistiť možnosť použitia zobrazovacích dát spoločne
so spektroskopickými pre spracovanie dát. Taktiež je venovaná pozornosť časovému
rozvoju plazmy za použitia rôznych intenzít laserového pulzu. Záverom tejto práce je
overiť chovanie plazmy, ktoré vychádza z literatúry.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ
LIBS, plazma, spektroskopia, morfológia plazmy.

ABSTRACT
Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) is a method of analytical chemistry that
provides a qualitative and quantitative analysis of a sample. The ablation process of
a sample is fast and dynamic and the change of plasma in time and space is a question
of a few microseconds. An examination that provides a good time and space resolution
is necessary to understand better the physical processes. For this reason, the goal of
this thesis is to design a basic optomechanic construction for this type of experiment.
Furthermore, it is important to check the functionality of this design and to use it
for a basic comparison between the spectroscopic and imaging data. Also, the time
development of plasma will be observed under different experimental conditions. The
goal of this thesis, in general, is to prove that the morphology of plasma is as it is
described in available related literature.
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LIBS, plasma, spectroscopy, morphology of plasma.
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Úvod
Od vzniku spektroskopie laserom budenej plazmy (LIBS) bolo vykladané nemalé
úsilie na zlepšenie analytických schopností tejto metódy. Spoločne s úpravou expe-
rimentálnych zostáv spojenou s technologickým pokrokom k tomuto cieľu prispelo
aj mnoho ďalších rozvojov. Využívanie kalibračných štandardov, rozvoj štatistických
modelov alebo hľadanie najvhodnejších experimentálnych podmienok je len príklad
vynaloženého úsilia. Jedným zo spôsobov, ako zlepšiť analytické možnosti tejto me-
tódy je dôkladné pochopenie komplexnosti interakcie laserového žiarenia s látkou,
procesu ablácie a následného rozvoja laserom budenej plazmy. K tomu sa využíva
napríklad zobrazovanie plazmy a sledovanie jej morfológie.

Morfologické informácie o plazme sú priamo spojené s jej dynamickými procesmi.
V praxi môžu tieto informácie viesť k optimalizácii experimentu. Napríklad je možné
týmto spôsobom určiť najvhodnejšie miesto pre zber emisného žiarenia, kde v danom
čase je pomer signálu k pozadiu najväčší, alebo existuje možnosť určenia matrice
vzorky. Sledovanie morfológie plazmy slúžilo na určenie a porozumenie vplyvu nie-
koľkých parametrov na experiment, ako je intenzita laserového pulzu, typ okolitého
prostredia, jeho tlak a pod. Taktiež poskytlo náhľad na rozloženie teploty v plazme
alebo hustotu elektrónov, ktorá je s ňou spojená.

Prvá časť tejto práce je zameraná na popísanie metódy LIBS a stanovenie zá-
kladných vlastností a parametrov. Následne je venovaná pozornosť už spomenutej
morfológii plazmy, pričom sa jedná o prehľad dostupných článkov, ktoré sa tejto
problematike venujú. V tejto časti je popísané, ako na vlastnosti plazmy vplývajú
rôzne podmienky experimentu. Na základe niekoľkých experimentov z literatúry
je možné povedať, že plazma sa chová rozdielne pri zmene parametrov laserového
zväzku, ako jeho energia, vlnová dĺžka a pod. Taktiež je vidieť, že na charakter
dynamických procesov má pomerne výrazný vplyv aj typ okolitého prostredia.

Začiatok experimentálnej časti slúži na overenie predpokladu, že morfologické
dáta sú porovnateľné so spektroskopickými. Vzhľadom k veľkému expozičnému oknu,
ktoré poskytuje dostupná kamera použitá na zobrazovanie plazmy (minimálne 10 µs),
je v ďalšej časti venovaná základná pozornosť časovému rozvoju plazmy pre rôzne
intenzity laserového pulzu. Cieľom je zistiť, či pri daných experimentálnych pod-
mienkach je možné pozorovať tienenie plazmy a rôzne dynamické procesy, ako je
charakter expanzie plazmy alebo spôsob ablácie. V poslednej experimentálnej časti
je sledované, či spektroskopické dáta vykazujú rovnaký záver, čo sa týka tienenia
plazmy.
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1 Spektroskopia laserom budenej plazmy
Spektroskopia laserom budenej plazmy1 je metóda atomárnej emisnej spektrosko-
pie2, ktorá využíva plazmu vygenerovanú laserom [1]. Laserový pulz o veľkom vý-
kone dopadá na vzorku, čím odparí jej časť a vytvorí svietiacu mikro plazmu atómov
a iónov. Charakterictické žiarenie plazmy je následne optickou sústavou a spektro-
metrom zaznamenaná na detektor. Týmto spôsobom je možné pozorovať prvkové
zloženie vzorky, pričom je možné určiť aj percentuálne zastúpenie určitých prvkov.
Táto metóda je však závislá na opakovateľnosti a stabilite experimentu, pričom na
jej vyhodnotenie je niekedy potrebné desiatky záznamov.

Metóda LIBS existuje už desiatky rokov, no väčší rozvoj tejto metódy začal až
pred niekoľkými rokmi, vďaka technologickému postupu jednotlivých potrebných
komponentov, ako laser, spektrograf, detektory a pod. Postupným rozvojom sa k
skúmaniu emisnej intenzity pridalo aj zobrazovanie samotnej plazmy, ktorá pri ana-
lýze touto metódou vzniká. Ideálny prístroj na takéto zobrazovanie by poskytoval
časovo premenný, trojdimenzionálny obraz, pričom každý pixel by obsahoval in-
formáciu z celého spektra. Takýto prístroj však neexistuje. V minulosti na tento
experiment slúžila napríklad vysoko rýchlostná kamera, spektroskop s mriežkou, os-
vetľovanie CCD3 alebo CMOS4 čipu a mnohé iné [1, 2]. Pred niekoľkými rokmi sa na
tento experiment začala používať aj ICCD5 [3, 4] kamera. Tento spôsob umožňuje
časové rozlíšenie desiatok nanosekúnd.

Plazma dosahuje teploty rádovo až desiatky tisíc stupňov [1]. Jej vlastnosti
sú však ovplyvnené parametrami experimentu, ako napríklad energiou laserového
pulzu, jeho vlnovou dĺžkou, dobou trvania, typ okolitého plynu a iné. Pri tomto
experimente je možné okrem emisnej intenzity pozorovať aj teplotu a hustotu elek-
trónov.

Jednou z výhod LIBSu je jeho široké pole využitia, pričom je možné skúmať
rôzne typy látok [1]. Výhodou je, že tieto pozorovania je možné robiť za rozdielnych
podmienok, ako napríklad zmena okolitého prostredia (zmena typu okolitého plynu,
ablácia vo vákuu a i.). Ďalšou výhodou je absencia ošetrenia vzorky, čo môže byť
miestami náročné nielen aparatúrou ale aj časovo. Tým je možné považovať túto
metódu za rýchly spôsob analýzy.

V poslednej dobe sa LIBS začal kombinovať aj s inými metódami spektroskopie,
ako napríklad Ramanovská spektroskopia [5] alebo CT6 [6].

1Laser-Induced Breakdown Spectroscopy - LIBS.
2Atomic Emission Spectroscopy - AES.
3Charge-Coupled Device.
4Complementary Metal Oxide Semiconductor.
5Intensified Charge-Coupled Device.
6Computed Tomography.
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1.1 História

Príchod laseru v roku 1960 otvoril nové možnosti pre mikro analýzu, ktoré boli
rýchlo preskúmané. Vznik LIBSu spadá práve do tohoto obdobia. Jeho história je
dobre známa a je spracovaná do niekoľkých prehľadových článkov [7, 8, 9] alebo
kníh [1, 2, 10, 11].

V roku 1962 Dacey [12] pojednáva o vzniknutí plazmy na uhlíku a železe za
pomoci laseru bez Q-spínača, pričom ale výraznejšia plazma bola pozorovaná iba
na vzduchu. Výkon laseru v tej dobe nebol dostatočne veľký aby vznikla intenzívna
mikro plazma. Preto sa do experimentov pridával elektrický výboj na dodanie ener-
gie [13, 14]. Brech a Cross pomocou tohoto výboja analyzovali kovové a nekovové
materiály za použitia rubínového laseru [15]. O rok neskôr, v 1963, bol uvedený la-
ser s Q-spínačom. To viedlo ku skúmaniu napríklad geologických vzoriek [16] a aj
biologických [17, 18, 19], pričom boli neskôr skúmané aj kosti [20] alebo skameneliny
[21]. Súčasne publikoval Runge a spol. prvú kalibračnú krivku pre Cr a Ni v oceľovej
vzorke [22]. V tej istej dobe Debras-Guédon a Liodec pozorovali emisie 25 prvkov
a molekulárnych väzieb CN a AlO [23, 24] v uhlíkovej a hliníkovej vzorke. Tu boli
prvýkrát pozorované molekulárne väzby v plazme. Avšak väzba CN bola pozoro-
vaná iba pre uhlíkové vzorky. Taktiež uvádzajú, že niektoré prvky neboli schopní
detegovať, čo mohlo byť spôsobené malou detekčnou citlivosťou a pomerom signálu
k pozadiu. V 1971 Schroeder a spol. zaznamenali s časovým rozlíšením dočasný profil
plazmy [25]. Počet publikácií v tom čase rástol a v roku 1968 v prehľade spektrosko-
pie [26] Malmstadt a Scribner zahrnuli 40 článkov pre laserovú mikro analýzu ako
aj LIBS.

V tom istom roku boli dostupné aj komerčne vyrábané aparatúry pre LIBS až
od troch firiem [27], ako napríklad VEB Carl Zeiss (LMA 1). Záujem o túto metódu
rástol a na prelome 70 a 80 rokov jej aplikácie narástli, počínajúc výskumom v Los
Alamos National Laboratory Radziemskiho a Cremersa [28]. LIBS bol napríklad
využitý na detekciu a monitorovanie zaplynenia odpadovej vody uhoľnej elektrárne.
V 1981 Loree a Radziemski uviedli akronym LIBS [29], odkazujúc sa na spektro-
skopiu laserom budenej plazmy. O niekoľko rokov bol uvedený ICCD detektor. Ten
umožnil lepšie detekčné vlastnosti LIBSu, vďaka časovému rozlíšeniu radiácie plazmy
a vyhnutiu sa spojitému emisnému spektru plazmy. To viedlo k zlepšeniu pomeru
signálu k šumu.

V posledných desaťročiach prebiehal aj rozvoj metód na diaľkovú analýzu nebez-
pečných alebo ťažko dostupných objektov. Na túto analýzu bolo vyvíjaných a posta-
vených niekoľko prístrojov na mnohých princípoch, ako napríklad XRF7 [30], IMS8

7X-ray fluorescence.
8Ion Mobility Spectrometry.
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[31] a LIBS [32, 33] resp. rLIBS9. Postupne sa tejto myšlienke venovalo viac a viac
ľudí, čo viedlo k nárastu publikácií (prehľad v [34, 35]) v oblastiach ako geológia,
životné prostredie, jadrová energetika alebo pre armádné účely.

V roku 1986 sa začalo uvažovať o využití LIBSu pri prieskume vesmíru a ana-
lýzy na veľkú diaľku. Cieľom bolo poskytnúť metódu na chemickú analýzu asteroidov
a iných vesmírnych telies [36]. Táto štúdia navrhovala sadu nástrojov pre analýzu
objektov vo vzdialenosti až 100 m. Aj keď hlavné časti bola Ramanovská a hmot-
nostná spektroskopia, súčasťou zostavy je aj UV spektrometer na zachytenie emis-
ného spektra z plazmy vytvorenej laserom. Celková zostava síce nebola postavená,
ale časť s hmotnostnou spektroskopiou a laserom boli súčasťou dvoch Ruských misií
na mesiac v rokoch 1988 až 1989. Systém na LIBS analýzu sa dostal aj na Mars [37]
(obr. 1.1), pričom dáta pre kalibráciu systému boli získané ešte pred vypustením
sondy. ChemCam dokáže získať až tisíce spektier za deň [38], pričom systém dokáže
identifikovať aj organické materiály [39].

Obr. 1.1: Mars rover, plášť (MU) a telo (BU) ChemCam. Prevzaté z [9].

S príchodom kvalitnejšej aparatúry, ktorá bola schopná získať veľký objem dát,
bolo nutné vyvinúť efektívny spôsob na ich spracovanie. K tomu vznikla chemomet-
ria, ktorá využíva štatistické a matematické modely k získaniu čo najviac informácií
zo spektrochemických dát pomocou viacrozmernej analýzy. Toto odvetvie síce za-
čalo na začiatku 70 rokov, ale prvé využitie pre LIBS bolo zaznamenané až v 1994
Wisbrunom a spol. [40]. Od tej doby množstvo publikovaných článkov v tomto obore
rástlo, pričom ale viac ako polovica z nich bola zameraná na kvalitatívnu analýzu.

Kvalitatívna analýza je základným procesom v analytickej chémii, pre ktorú je
metóda LIBS určená. Ku kalibrácii merania sú však potrebné kalibračné vzorky

9Remote Laser-Induced Breakdown Spectroscopy.
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s podobnou matricou ako skúmaná vzorka. To však niekedy nie je možné úplne
zaručiť, a preto vznikajú výpočtové algoritmy, ktoré tento problém obchádzajú.
CF-LIBS10 [41] je príklad takejto metódy, ktorá nepotrebuje na spracovanie dát
kalibračné štandardizované vzorky. Táto metóda má ale určité problémy. V [42, 43] je
však uvedené ako ich prekonať a za akých experimentálnych podmienok je najlepšie
túto metódu používať.

Obr. 1.2: Počet publikácii v oblasti LIBS od roku 2005. Kľučové slovo pre vyhľadá-
vanie: "Laser Induced Breakdown Spectroscopy". Prevzaté z [44].

Začiatok tohto tisícročia priniesol výrazné zlepšenie čo sa týka detekčných limitov
spektrometrov, snímačov alebo výkonu laserov [9], čo viedlo k ďalšiemu rozvoju
LIBSu a nárastu publikácii na túto tému (pozri obr. 1.2). Taktiež sa zlepšovala
metóda analýzy a zavádzali sa komplexnejšie štatistické metódy spracovania dát
[45, 46]. V súčastnosti je LIBS využívaný v mnohých odvetviach, ako napríklad
v geológii, archeológii [47], medicínskych aplikáciach, biológii, životné prostredie,
skúmanie vesmírnych objektov, a pod. [9]. Zaujímavými aplikáciami je napríklad už
zmienený ChemCam na Marse, podvodná sonda [48] alebo osobná prenosná sonda
[49].

10Calibration-Free Laser-Induced Breakdown Spectroscopy.
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1.2 Experimentálna zostava

Komerčne dostupné zostavy pre LIBS zahŕňajú niekoľko priemyselných aplikácii,
avšak ich vlastnosti sú obmedzené [2]. Preto je väčšina zariadení pre akademické
skúmanie postavená na objednávku, pričom sú optimalizované na konkrétne účely
štúdia. Základná konfigurácia však ostáva v podstate nezmenená a je znázornená na
obr. 1.3, pričom základný prehľad parametrov je uvedený v [1, 2, 11].

Obr. 1.3: Experimentálna zostava pre LIBS. Prevzaté a upravené z [50].

Vo väčšine prípadov je použitý pevno látkový laser s Q-spínačom Nd:YAG, kto-
rého dĺžka pulzu sa bežne pohybuje medzi 6-15 ns. Jeho základná vlnová dĺžka
je 1064 nm, pričom je možné úpravou dosiahnuť harmonické vlnové dĺžky 532, 355
a 266 nm, čím je možné dostať sa z infračervenej oblasti do ultrafialovej. Tieto lasery
väčšinou operujú s frekvenciou rádovo v 10 Hz, pričom energia laseru sa pohybuje
v desiatkách až stovkách mJ. Existujú aj lasery s frekvenciou v kHz, energia pulzu je
však výrazne nižšia, bežne pod 1 mJ. Obecne platí, že s rastúcou frekvenciou klesá
žiarivosť. Niekedy sú použité aj iné typy laserov, ako napríklad excimérové, alebo
CO2.

Z dôvodu optimalizácie experimentu býva vzorka umiestnená v utesnenej ko-
more, čo vedie k možnosti skúmania vzorky za rozdielneho okolitého tlaku. Taktiež
je možné použiť rôzne okolité plyny okrem vzduchu, ako napríklad dusík, argón
alebo hélium, ktoré ovplyvňujú vlastnosti plazmy, priepustnosť prostredia a pod.

Žiarenie plazmy je zbernou optikou, ktorá sa môže skladať zo zrkadla alebo
šošovky, naviazané na optické vlákno. To je spojené na spektrometer. V praxi sa po-
užívajú hlavne Echlle, Cherny-Turner a Pascehn-Runge, pričom každý spektrometer
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má určité výhody a nevýhody. Spektrometrom rozptýlené žiarenie potom dopadá na
detektor. V závyslosti na požiadavkách sa využívajú rôzne typy, napríklad PDA11,
CCD, ICCD a pod.

Celý proces je potrebné elektronicky riadiť kontrolnou jednotkou, ktorá je na-
pojená na počítač. Je nutné správne nastaviť časové odstupy jednotlivých krokov
experimentu, aby snímač začal detegovať v požadovaný čas.

1.3 Vznik plazmy
LIBS je kvazinedeštruktívna metóda, ktorá je založená na princípe atómovej emis-
nej spektroskopie AES. Tým, že priemer laserového zväzku dopadajúci na povrch
vzorky dosahuje rádovo stovky µm [1], intenzita žiarenia nadobúda vysokých hod-
nôt, rádovo v GW/cm2. Vďaka tomu je časť vzorky postupne zohriatá, roztavená
a následne odparená (ablatovaná), pričom vzniknutá plazma môže dosiahnuť teploty
až 20 000 K [1].

Množstvo energie, ktoré je potrebné na abláciu je závislé nielen na typu vzorky, jej
teplote a okolitej atmosfére, ale aj na vlastnostiach použitého laseru a parametroch
samotného laserového zväzku [11]. Obecne platí, že na odparenie pevných materiálov
je potrebné menej energie ako pre kvapalné alebo plynné látky [5].

1.3.1 Ablácia

Podrobný princíp vzniku plazmy je popísaný na obr. 1.4, ktorý vychádza z popisu
plazmy v literatúre [1, 2, 11]. Po dopade krátkeho laserového pulzu (rádovo väčšinou
v ns) vznikajú absorpciou fotónov voľné elektróny. Absorpcia fotónov prebieha vo
forme inverzného brzdného žiarenia12 [51]. Tieto elektróny predávajú energiu svojmu
okoliu vďaka veľkému množstvu zrážok. Ako rastie energia elektrónov, zrážky pro-
dukujú ióny a ďalšie elektróny. To vedie k zvýšenej absorpcii energie dopadajúceho
laserového pulzu. Týmto spôsobom rastie teplota vzorky vysokou rýchlosťou (pri-
bližné 1010𝐾 · 𝑠−1) a dochádza k taveniu materiálu (pozri obr. 1.4, č. 1).

Teplota materiálu rýchlo rastie (pozri obr. 1.4, č. 2), až dochádza k jeho odpare-
niu. Vzniknuté pary majú vysokú teplotu a veľkú rýchlosť expanzie (pozri obr. 1.4,
č. 3), ktorá dosahuje až 105 m/s.

K odpareniu materiálu je potrebné dodať teplo, ktoré prekračuje skupenské teplo
varu. Ablácia môže predstavovať oddelenie atómov, molekúl alebo zhluku častíc. Pri
použití vlnovej dĺžky v infračervenej oblasti spektra (nad 1 µm) [52] môže ablácia
prebiehať troma spôsobmi:

11Photodiode arrays.
12Inverse Bremsstrahlung.
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Obr. 1.4: Vznik a dynamika laserom budenej plazmy. LB = dopadajúci laserový
zväzok, S = vzorka, H = oblasť fokusovanej energie, V = odparený materiál, P =
plazma, E = elementárna emisia prvku, CR = kráter, PT = častice. Prevzaté z [2].

• Odparenie. Jedná sa o jednoduchý prechod z pevného a kvapalného skupen-
stva do plynného, pri ktorom dochádza k postupnému ohrevu materiálu, jeho
skvapalneniu a následnému odpareniu.

• Varom, pri ktorom vznikajú na povrchu bubliny. Tie sú zohriatie na teplotu
vyššiu ako je teplota varu materiálu, vďaka čomu dochádza k ich difúzii sme-
rom do materiálu. To vedie k nárastu rozmeru kráteru po ablácii a odparení,
pričom ablatovaný materiál sa hromadí hlavne na jeho okrajoch.

• Fázovou explóziou. Tento proces je podobný varu, pričom je materiál zo-
hriaty nad kritickú teplotu a je následné vytlačený z povrchu vo forme pary
alebo kvapiek.

Potrebná intenzita [11] k odpareniu materiálu je daná ako

𝐼𝑚𝑖𝑛 = 𝜌𝐿𝑣

√︂
𝜅

𝛿𝑡
, (1.1)

kde 𝜌 je hustota materiálu, 𝐿𝑣 je merné skupenské teplo varu, 𝜅 je koeficient termo-
difúzie a 𝛿𝑡 je dĺžka laserového pulzu.

Hmotnosť odpareného materiálu laserovým pulzom [11] je daná vzťahom

𝑀 = 𝐸(1 − 𝑅)
𝐶𝑝(𝑇𝑏 − 𝑇0) + 𝐿𝑣

, (1.2)

kde 𝑅 je odrazivosť povrchu, E je energia laserového pulzu, 𝐶𝑝 je tepelná kapacita,
𝑇𝑏 je teplota varu v kelvinoch a 𝑇0 je teplota okolia v kelvinoch.

Pri expanzii dochádza k ochladzovaniu vniknutej plazmy (pozri obr. 1.4, č. 4
až 8). Excitované elektróny prechádzajú na nižšie energetické hladiny, dochádza
k spätnej rekombinácii materiálu a ďalším procesom, ktoré spôsobujú stratu energie
plazmy. Na začiatku tohoto procesu (pozri obr. 1.4, č. 4) vyžaruje plazma silné
spojité elektromagnetické spektrum spôsobené brzdným žiarením a rekombináciou
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elektrónov a iónov (pozri obr. 1.5). Toto je však nežiadúce, keďže na začiatku vzniku
plazmy môže toto spektrum až prevyšovať emisivitu jednotlivých prvkov. Preto je
potrebné vhodne určiť meracie okno pri experimente.

Postupným ochladzovaním plazmy klesá emisia spojitého spektra a začína pre-
važovať emisia jednotlivých prvkov a iónov, ktoré boli ablatované z povrchu vzorky
(pozri obr. 1.4, č. 6 a 7). Nakoniec opúšťajú atómy a molekuly povrch vzorky na
základe dynamiky celého procesu a na povrchu materiálu sa formuje kráter (pozri
obr. 1.4, č. 8).

Obr. 1.5: Priebeh vývoju optického signálu laserom budenej plazmy v závislosti na
čase, 𝑡𝑑 predstavuje oneskorenie snímania vočí výstrelu laserového puzlu a 𝑡𝑏 snímacie
okno emisie. Prevzaté z [1].

Stochiometrická ablácia

Jednou z hlavných požiadaviek pre LIBS je, aby bola ablácia stochiometrická. To
znamená, že zloženie plazmy odpovedá zloženiu ablatovanej časti vzorky [1]. Ablá-
cia je považovaná za stochiometrickú, pokiaľ hustota energie dopadajúcej na vzorku
presiahne hodnotu 109 W·cm−2. Podľa [53, 54, 55] je interakcia medzi laserom a ma-
teriálom popísaná dvoma modelmi, odparenie a ablácia.

Proces odparenia obecne prebieha pri energiách ≤ 106 W·cm−2, typicky odpove-
dajúca pre mikrosekundové alebo dlhšie laserové pulzy. Relaxácia fotónov je rádovo
0,1 ps [1], takže absorbovaná optická energia je takmer okamžite premenená na teplo.
Rozptyl tepla a odparenie sú rýchle procesy v porovnaní s dĺžkou laserového pulzu.
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To vedie k tomu, že prvky v plazme budú obohatenejšie v porovnaní s pôvodným
zložením vzorky. To má za dôsledok rozdielne odparovanie.

Pre vyššie energie, ≥ 109 W·cm−2, ktoré odpovedajú nanosekundovým pulzom
alebo kratším, dochádza k explózii. Teplota potrebná na odparenie materiálu je
presiahnutá v zlomku trvania laserového pulzu. Avšak skôr, ako dôjde k odpareniu
povrchovej vrstvy vzorky, dosiahne nižšia vrstva materiálu kritickej teploty, čo vedie
k povrchovej explózii. Rýchlo zohriaty materiál ma rovnaké zloženie ako pôvodný
povrch vzorky. To znamená, že ablácia je stochiometrická.

Je potrebné brať do úvahy, že niekoľko parametrov experimentu má na proces
odparenia určitý dopad [56], ako napríklad vlastnosti laserového pulzu, ale aj che-
mické a fyzikálne vlastnosti materiálu (pozri kapitola 1.5.2). Obecne je ale možné
povedať, že vo väčšine prípadoch je výhodnejšie použiť kratších laserových pulzov
[1].

Ionizácia a prieraz

V prípade, že porovnáme väzbové energie molekúl väčšiny látok s energiami fotónov
laseru, vypozorujeme, že za normálnych podmienok nie je možné aby došlo k prierazu
13 a fotodeštrukcii plynov. V prípade molekuly O2 a N2 je potrebná ionizačná energia
12,2 a 15,6 eV. Pri vlnových dĺžkach 1064, 532 a 266 nm pevnolátkového laseru
Nd:YAG majú fotóny energiu 1,25, 2,33 a 4,7 eV. Je zrejmé, že absorpciou jedného
fotónu nie je excitačná energia dosiahnutá, a preto musí prebiehať multifotónová
ionizácia [11], ktorá je popísaná vzťahom

𝑀𝑡 + 𝑛ℎ𝛾 → 𝑀+ + 𝑒−, (1.3)

kde 𝑀𝑡 je atóm, 𝑛 je počet fotónov s frekvenciou 𝛾, ℎ je Planckova konštanta, 𝑒− je
elektrón a 𝑀+ je jeden krát ionizovaný atóm. Dochádza tak k pohlteniu 𝑛 fotónov
a vyžiareniu elektrónu. Zrážkami s neutrálnymi časticami elektróny zanikajú, avšak
malé množstvo bude mať na základe Maxwellovho rozdelenia [57] dostatočnú energiu
na excitáciu atómu alebo molekuly. Tento proces je možné popísať ako

𝑒− + 𝑀 → 𝑀+ + 2𝑒−. (1.4)

Takto vzniknú ďalšie volné elektróny, ktoré získavajú energiu z elektromagnetického
poľa laserového zväzku a vytvárajú ďalšiu ionizáciu. Elektróny môžu získať energiu aj
z trojnásobných zrážok s atómami alebo molekulami. S narastajúcim počtom iónov
rastie aj pravdepodobnosť zrážok elektrónov, fotónov a iónov, čo vedie k zvýšeniu
počtu elektrónov. Týmto spôsobom dochádza k lavínovej ionizácii. V prípade, že

13Breakdown.
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je dosiahnutá kritická hranica ionizácie, dochádza k prierazu atmosféry, ktorý je
sprevádzaný tlakovou vlnou.

Dĺžka trvania pulzu

Obr. 1.6: Tvar kráteru pre rôzne dĺžky trvania laserového pulzu. Prevzaté z [11].

V časti vyššie bolo diskutované o ablácii a vlastnostiach, ktoré sa vzťahujú na
ns laserový pulz. Pre niektoré experimentálne podmienky sú využívané aj fs alebo
ps pulzy, ktoré prinášajú odlišný charakter procesu ablácie.

V prípade, že je použitý veľmi krátky laserový pulz, rádovo v fs a ps, je pre pro-
ces ablácie typická coulombovská explózia [58]. Z dôvodu krátkeho času elektróny
nemajú možnosť predať získanú energiu okoliu pomocou zrážok. Elektróny sú tak
uvolnené z materiálu multifotónovou ionizáciou. Pokiaľ nie sú následne rýchlo nahra-
dené v materiáli, povrch sa začne kladne nabíjať, čím sú ióny vytlačované z mriežky
Coulombovými silami. Tento proces je typický hlavne pre dielektrické materiály [11].
Tvary kráterov v závislosti na dĺžke laserového pulzu sú znázornené na obr. 1.6.

Dvoj pulzný systém

Experimentálne bolo ukázané, že emisný signál a pomer signálu k pozadiu pre LIBS
meranie môže byť zlepšený použitím dvoj pulzného systému [59, 60]. Ako je znázor-
nené na obr. 1.7, je možné použiť buď kolineárnu alebo ortogonálnu konfiguráciu.

Pri kolineárnej konfigurácii dopadajú oba laserové pulzy na povrch vzorky z rov-
nakého smeru. Prvý pulz vytvorí plazmu a druhý ju následne ohreje, pričom dochá-
dza k zlepšeniu signálu. Časť druhého pulzu ale môže dopadať aj na povrch vzorky,
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Obr. 1.7: Konfigurácia dvoj pulzného systému. Relatívne intenzity prvého a druhého
pulzu (𝐸1, 𝐸2) v závislosti na pozícii vztiahnutej k profilu flashlampy (šedá oblasť.
(a) 𝐸1 < 𝐸2), (b) 𝐸1 > 𝐸2), (c) 𝐸1 ∼ 𝐸2). Znázornená je kolineárna a ortogonálna
konfigurácia. Prevzaté z [11].

čím je ablatovaný väčší objem materiálu. To môže byť pri malých alebo vzácnych
vzorkách nežiadúce.

V ortogonálnej konfigurácii jeden laserový pulz dopadá na povrch vzorky kolmo,
zatiaľ čo druhý rovnobežne s jej povrchom. V prípade, že primárny pulz je rovno-
bežný s povrchom vzorky, okolitý plyn je zohriaty, čím sa zníži tlak v mieste dopadu
druhého pulzu. Vďaka tomu sekundárny pulz jednoduchšie ablatuje materiál, čím je
vzniknutá plazma väčšia, teplejšia a má dlhšiu životnosť. V opačnom poradí vzniká
plazma primárnym pulzom a sekundárny ju opätovne ohreje, čím zvýši jej teplotu
a životnosť [1]. Ortogonálna konfigurácia je jednoduchšia na nastavenie, ale koline-
árna je vhodnejšia a používaná pri diaľkovej analýze [11].

Pre lepšiu univerzálnosť je možné použiť dva samostatné lasery, ktoré sú spúšťané
oddelene. Vďaka tomu je možné nastaviť časové oneskorenie druhého pulzu voči
prvému, pričom sa môžu čiastočne prekrývať, alebo vôbec. Pre dvoj pulzný systém
je možné použiť rôzne kombinácie typu laserových pulzov, pričom môžu byť oba
femtosekundovej dĺžky [61], kombinácia femto a nanosekundového pulzu [59] a pod.
Prehľad je možné nájsť v literatúre [60].

V niektorých prípadoch je možné použiť samostatný laser [62]. Správnym na-
stavením energie flashlampy laseru je možné meniť časový odstup dvoch laserových
pulzov a ich intenzitu (pozri obr. 1.7 (a)-(c)).
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1.3.2 Oblasti plazmy

Uvažujme vznik plazmy na pevnej vzorke a jej expanziu smerom k laserovému zväzku
ako je zobrazené na obr. 1.8. Je vidieť, že sa tam nachádzajú tri dôležité oblasti:
oblasť plazmy, čelo tlakovej vlny a absorpčná oblasť [11]. Pri nižšej intenzite lasero-
vého pulzu čelo tlakovej vlny predchádza absorpčnú oblasť, ktorá je spojená s čelom
plazmy. V tomto prípade obe energie, energia tlakovej vlny a vyžarovania z plazmy
sú potrebné na posunutie čela absorpcie smerom k laserovému zväzku. Tento proces
sa nazýva LSC14 vlna, pričom plazma má guľovitý tvar.

Obr. 1.8: Schéma rozvoja plazmy na pevnom povrchu, prevzaté z [11].

Pri vyšších intenzitách laserového pulzu má čelo tlakovej vlny dostatočnú energiu
na zohriatie okolitého plynu, čo vedie k absorpcii energie laserového pulzu. Preto
sa absorbčná oblasť nachádza tesne za čelom tlakovej vlny a obe oblasti sú pred
plazmou. Plazma tak už nemá guľovitý tvar, ako pre LSC expanziu, ale mierne
predĺženú v smere prichádzajúceho laserového pulzu. Tento proces sa nazýva LSD15

vlna.
Pri najvyššej intenzite je vyžarovanie plazmy natoľko silné, že samotné zohreje

okolitý plyn do takej úrovne, že začne absorbovať energiu z laserového pulzu. Preto je
absorbčná oblasť spojená so samotnou plazmou a jedná sa LSR16 vlnu. Podrobnejší
popis je možné nájsť v literatúre [11].

14Laser-supported combustion.
15Laser-supported denotation.
16Laser-supported radiation.

16



1.3.3 Optická hustota, tienenie plazmy

Obecne je plazma považovaná za opticky tenkú pokiaľ emisná radiácia žiari bez
výraznej absorpcie a rozptylu. Emisná intenzita je daná vzťahom prevzatým z [11]

𝐼(𝜆) =
[︃

𝜀(𝜆)
𝛼(𝜆)

]︃
{1 − exp[−𝛼(𝜆)𝐿]}, (1.5)

kde 𝜖(𝜆) je emisivita, 𝛼(𝜆) je absorpčný koeficient a 𝐿 je hrúbka vrstvy plazmy
v smere k detektoru. V prípade, že 𝛼(𝜆) je malé, môžeme rovnicu prepísať do tvaru

𝐼(𝜆) =
[︃

𝜀(𝜆)
𝛼(𝜆)

]︃
[𝛼(𝜆)𝐿] ∼ 𝜀(𝜆)𝐿, (1.6)

ktorá je podmienkou pre opticky tenkú plazmu.
Existuje niekoľko spôsobov ako určiť, či je plazma opticky tenká [11].
• Silné spektrálne čiary jednotlivých prvkov majú známe relatívne intenzity ur-

čené buď experimentálne alebo teoreticky. V momente, keď samoabsorpcia
plazmy začne byť výrazná, pozorované intenzity spektrálnych čiar sú odchý-
lené od očakávaných hodnôt. Pre najintenzívnejšie čiary bude vrchol spektrál-
nej čiary plochý, v extrémnom prípade bude v mieste očakávaného maxima
prepadlina.

• Ďalším spôsobom je použiť parabolické zrkadlo, ktoré je umiestnené za plaz-
mou. V tomto prípade je pozorovaná a porovnávaná emisia s a bez tohoto
zrkadla [63].

Pri použití dostatočne dlhého laserového pulzu (rádovo v ns) vzniká plazma
iba interakciou prvej časti pulzu s materiálom. Po odparení materiálu zo vzorky
a ionizácii okolitého plynu môže byť zvyšná časť laserového pulzu čiastočne odrazená
alebo pohltená vrstvou ionizovaných pár okolitého plynu. To má za dôsledok, že nie
všetká energia laserového pulzu je spotrebovaná na abláciu materiálu a jej časť je
deponovaná už do samotnej plazmy. Menej materiálu je teda odpareného, pričom
ale teplota a samotná životnosť plazmy je predĺžená. Tento efekt sa nazýva tienenie
plazmy [1] ktoré je typické pre LSD expanziu.

Je potrebné si uvedomiť, že tento efekt je závislí na mnohých parametrov. Po-
kiaľ je napríklad použitý vysoko energetický pulz so zámerom odpariť viac materiálu,
bude tienenie plazmy o to výraznejšie. Tento efekt je znázornený na obr. 1.9. Emisná
intenzita nerastie lineárne s rastúcou intenzitou pulzu. Pre vyššie hodnoty intenzity
pulzu by sa dalo uvažovať o saturovanom stave, kde množstvo tienenej energie ras-
tie. Saturácia, resp. samoabsorpcia, môže nastať aj v samotnej plazme, čím dôjde
k zníženiu detekovanej emisnej intenzity [64].
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Obr. 1.9: Emisná intenzita pre niektoré emisné čiary medi pri zmene intenzity lase-
rového pulzu. Prevzaté z [64].

Jedným z hlavných faktorov je aj typ okolitého plynu, spojený s tlakom, pri kto-
rom prebieha experiment [64]. Takáto závislosť je zobrazená na obr. 1.10. Je zaují-
mavé pozorovať, že pre argónový plyn je emisná intenzita medi a zároveň pozadia
najvyššia. Je vidieť, že množstvo deponovanej energie na povrch vzorky je závislé aj
na typu okolitého plynu. Efekt tienenia plazmy je zrejmý z poklesu emisnej intenzity
medi s rastúcim tlakom a zároveň s nárastom intenzity pozadia.

S rastúcim tlakom rastie aj množstvo molekúl plynu, čo spôsobí výraznejšiu
ionizovanú vrstvu a tým pádom aj vyšší efekt tienenia plazmy. Z tohoto zistenia
vyplýva, že pri experimente vo vákuu k tomuto javu v podstate nedôjde [64].

Aj iné faktory, ako napríklad vlnová dĺžka, dĺžka trvania a typ (jedno pulzný
a viac pulzný) laserového pulzu majú dopad na túto vlastnosť plazmy. Napríklad
[65] hovorí o tom, že pre jedno pulzný režim je tienenie výrazné, zatiaľ čo pre dvoj
pulzný je tento efekt takmer zanedbateľný. Taktiež je pozorované v [66], že pri femto-
sekundovom pulze nemá plazma dostatok času aby sa sformovala a odtienila zvyšok
laserového pulzu. Preto v tomto prípade nie je pozorované tienenie. Tejto téme bude
venovaná ďalšia pozornosť v kapitole 2.
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Obr. 1.10: Emisná intenzita čiary Cu I 515,32 nm (a) a pozadia plazmy (b). Závislosť
na type a tlaku okolitého plynu. Energia laserového pulzu je 2 GW/cm2. Prevzaté
z [64].
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1.4 Vlastnosti plazmy

Pri LIBS experimente je možné určovať niekoľko vlastností plazmy. Je však potrebné
vedieť, na akých parametroch experimentu sú závislé, ako sa menia časom a podobne.
V nasledujúcej časti je táto téma prebratá podrobnejšie.

1.4.1 Spektrálne čiary a ich profil

Hľadaním vzťahov medzi vlastnosťami plazmy a charakteristikami spektrálnych čiar
je hlavným spôsobom analýzy LIBSu. Šírka spektrálnych čiar je spojená s teplotou
a elektrónovou hustotou plazmy. Naopak ich tvar a posun súvisí s mechanizmami
rozširovania. Existuje niekoľko metód, ktoré slúžia napríklad na určenie elektrónovej
hustoty, zmeny odrazného indexu alebo určovanie vlastností plazmy po vrstvách.

Ako už bolo zmienené, šírka a tvar spektrálnych čiar je spojená s rozširovacími
mechanizmami, ktoré sú uvedené napríklad v [11]. Jedná sa o:

• Dopplerovo rozšírenie, kde emitované svetlo môže byť mierne posunuté
v spektre na základe tepelného pohybu. To má za následok relatívny pohyb
emitujúcich častíc vzhľadom k detektoru, pričom je tento posun možné určiť
z rovnice

Δ𝜆 = 7.2 · 10−7
(︂

𝑇

𝑀𝑎

)︂ 1
2

𝜆0, (1.7)

kde 𝑀𝑎 je atómová hmotnosť častice, 𝑇 je teplota plazmy v kelvinoch a 𝜆0 je
centrálna vlnová dĺžka spektrálnej čiary.
Vplyv Dopplerovho rozšírenia je možné určiť pre vlnové číslo 𝜎 pomocou

𝐼(𝜎) =
(︃

4 ln 2
𝜋Γ2

)︃ 1
2

exp
[︃

−4 ln 2(𝜎 − 𝜎0)2

Γ2

]︃
, (1.8)

pričom Γ je šírka pre polovicu maxima17, a je určené z

Γ =
(︃

8𝑘𝑇 · ln 2
𝑀𝑎𝑐2

)︃ 1
2

𝜎0, (1.9)

kde 𝑘 je Boltzmannova konštanta, 𝑀𝑎 je atómová hmotnosť prvku, 𝑐 je rýchlosť
svetla a 𝜎0 je centrálne vlnové číslo. Dopplerovo rozšírenie spektrálnej čiary
má gaussovský tvar.

• Ďalším efektom je Starkovo rozšírenie. Atómy v plazme sú ovplyvnené elek-
trickými poliami, ktoré vznikajú pohybom rýchlych elektrónov a pomalých ió-
nov. Tieto polia majú za následok rozdelenie a posunutie energiových hladín,
čo vedie k rozšíreniu spektrálnych čiar, zmene ich tvaru a intenzity. Zmena

17FWHM - Full-Width at Half Maximum.
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vlnovej dĺžky výchádza z rovnice

Δ𝜆 = 2𝑤𝑁𝑒

1016𝑐𝑚−3 , (1.10)

kde Δ𝜆 je rozšírenie spektrálnej čiary, 𝑁𝑒 elektrónová hustota a 𝑤 je tabuľková
hodnota. Hustotu elektrónov určíme ako

𝑁𝑒 = 𝐶(𝑁𝑒, 𝑇 )Δ𝜆
3
2 , (1.11)

kde C je tabuľková hodnota. Pokiaľ poznáme rozšírenie Δ𝜆 Starkovým efek-
tom, môžeme určiť elektrónovú hustotu 𝑁𝑒. Starkovo rozšírenie má lorentzov-
ský tvar.

• Experimentálne, kde rozšírenie spektrálnej čiary vychádza z toho, že laser
nie je zdrojom dokonale monochromatického svetla. Takisto aj spektrometer
má určitú presnosť merania, čo vedie k nepatrnému rozšíreniu a prispieva do
gaussovho profilu.

Lorentzov a gaussov profil majú často porovnateľne vysoký vplyv na rozšírenie,
a preto je možné ich skombinovať. Výsledný profil sa nazýva Voigtov profil, ako
znázorňuje obrázok 1.11.

Obr. 1.11: Gaussovský a lorentzovský profil. Voigtov profil je výsledok ich konvolú-
cie. Prevzaté z [11].

Prirodzená šírka čiary je pri LIBS experimente zanedbateľná. Napríklad pri vl-
novej dĺžke 500 nm sa šírka pohybuje okolo 0,002 nm [11], čo je pod rozlišovaciu
schopnosť spektrometra.
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1.4.2 Termodynamická rovnováha

K popisu vlastností plazmy, ako napríklad populácia energetických hladín, alebo
rýchlosť častíc, môže slúžiť jediný parameter, a to teplota. K tomu je ale potrebné,
aby sa plazma nachádzala v termodynamickej rovnováhe18 [67]. Vzhľadom k tomu,
že z plazmy uniká energia vo forme elektromagnetického žiarenia, tento stav nemôže
nastať. Táto energia je však zanedbateľne malá v porovnaní s energiami, ktoré sú
v plazme vymieňané ostatnými procesmi. Taktiež nie je energia v plazme rovno-
merne rozložená, a mení sa od stredu smerom k jej kraju. Z týchto dôvodov bola
zavedená aproximácia lokálnej termodynamickej rovnováhy19 [67]. Tá požaduje, aby
bolo dosiahnuté rovnováhy iba v určitej oblasti celkového objemu, pričom sa môže
líšiť v porovnaní s inými oblasťami. Táto aproximácia je väčšinou splnená až po
dostatočnom počte zrážok elektrónov s okolím, ktoré vedú k vyrovnávaniu energie
v objeme plazmy. Vyrovnanie energií častíc zrážkami je tým rýchlejšie, čím je ich
hmotnosť bližšie k sebe. To znamená, že v prípade ľahkých elektrónov a ťažkých
iónov je energia vyrovnaná rýchlejšie medzi samotnými elektrónmi resp. iónmi, až
potom medzi elektrónmi a iónmi [11].

Existuje mnoho spôsobov ako určiť, či sa plazma nachádza v LTE. Asi najpouží-
vanejšou metódou je McWhriterovo kritérium [68], ktoré hovorí o tom, že pokiaľ je
prekročená určitá prahová hodnota elektrónovej hustoty, plazma sa nachádza v LTE.
Toto kritérium je dôležité, ale nie postačujúce. Vzťah popisujúci toto kritérium je
daný ako

𝑁𝑒 ≥ 1, 6 · 1012𝑇
1
2 (Δ𝐸)3, (1.12)

kde 𝑇 je teplota v kelvinoch a Δ𝐸 je maximálny rozdiel medzi jednotlivými energe-
tickými hladinami v eV.

Pokiaľ je táto podmienka splnená, môžu byť vlastnosti plazmy popísané niekoľ-
kými spôsobmi [11]:

• Maxwellovou distribučnou funkciou pre rýchlosť častíc

𝑓𝑀 =
(︂

𝑚𝑒

2𝜋𝑘𝑇

)︂ 3
2

exp
(︃

−𝑚𝑒𝑣
2
𝑒

2𝑘𝑇

)︃
, (1.13)

kde 𝑚𝑒 je hmotnosť elektrónu, 𝑘 Boltzmannova konštanta, 𝑇 teplota v kelvi-
noch a 𝑣𝑒 je rýchlosť elektrónu.

• Boltzmannovou distribučnou funkciou. Vzťahuje sa na populáciu jednotli-
vých energetických hladín vzhľadom k základnému energetickému stavu

18Thermodynamic Equilibrium - TE.
19Local Thermodynamic Equilibrium - LTE.
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𝑁𝑗 = 𝑁0
𝑔𝑗

𝑍(𝑇 ) exp
(︂

− 𝐸𝑗

𝑘𝑇

)︂
, (1.14)

kde 𝑁0 je celková populácia emitovaných atómov alebo iónov, 𝑁𝑗 je hustota
populácie excitovaných atómov alebo iónov, 𝑍(𝑇 ) je funkcia pre danú teplotu
v kelvinoch, 𝑔𝑗 je degenerácia (štatistická vlastnosť) energetickej hladiny 𝐸𝑗.
Pre obecné hladiny 𝑖, 𝑗 určíme relatívnu populáciu zo vzťahu

𝑁𝑗

𝑁𝑖

= 𝑔𝑗

𝑔𝑖

exp
[︃
−(𝐸𝑗 − 𝐸𝑖)

𝑘𝑇

]︃
, (1.15)

kde 𝑁𝑖,𝑗 je populácia hladiny pre energiu 𝐸𝑖,𝑗 pri štatistickej váhe 𝑔𝑖,𝑗

• Sahova rovnica popisujúca ionizáciu

𝑁𝑜,𝑖𝑖

𝑁𝑜,𝑖

= 2
𝑁𝑒

(︃
2𝜋𝑚𝑒𝑘𝑇

ℎ2

)︃ 3
2 𝑍𝐼𝐼(𝑇 )

𝑍𝐼(𝑇 ) exp
(︂

− 𝐸𝑖

𝑘𝑇

)︂
, (1.16)

kde 𝑁𝑜,𝑖𝑖 je hustota populácie iónov v základnom energetickom stave, 𝑁𝑜,𝑖 je
hustota populácie atómov v základnom energetickom stave, 𝑁𝑒 je elektrónová
hustota plazmy, 𝑚𝑒 je hmotnosť elektrónu, 𝑍𝐼,𝐼𝐼 sú príslušné funkcie pre atómy
alebo ióny a 𝐸𝑖 je energia ionizácie v eV.

• Plankove rozdelenie, ktoré popisuje interakcie medzi žiarením a hmotou

𝑢𝜆(𝜆, 𝑇 ) = 8𝜋ℎ𝑐

𝜆5
1

exp( ℎ𝑐
𝜆𝑘𝑇

) − 1
, (1.17)

kde 𝑢𝜆 je objemová spektrálna hustota energie a 𝜆 je vlnová dĺžka emitovaného
žiarenia.

Aby bol predpoklad LTE splnený, je potrebné aby ionizácie a rekombinácie
v plazme prebiehali omnoho rýchlejšie ako jej expanzia a zároveň musia mať čas-
tice v určitom lokálnom objeme rovnakú teplotu. Keďže ale časť energie vychádza
z plazmy vo forme žiarenia, nemôže plazma dosiahnuť termodynamickú rovnováhu.
Keďže je ale táto vyžiarená energia v porovnaní s ostatnými zanedbateľná, je možné
uvažovať o určitej aproximácii, o tzv. kvazi-statickom stave [68].

1.4.3 Teplota

K určeniu teploty plazmy je potrebné, aby bola plazma v termodynamickej rov-
nováhe. V sekcii vyššie bolo ukázané, že tento stav pre plazmu nenastane. Preto
experimentálne určená teplota je menšia, ako skutočné hodnoty.

Jeden zo spôsobov ako určiť teplotu je využitie Boltzmannovej funkcie [1]. K tomu
sú potrebné intenzity aspoň dvojice spektrálnych čiar, ktoré odpovedajú rovnakému
prvku pre rozdielne energetické hladiny. Tieto intenzity je možné určiť vzťahom 1.18
z [1].
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𝐼𝑖𝑗 = 𝐴𝑖𝑗𝑔𝑖

𝑈 𝑠(𝑇 )𝑛𝑠 exp
(︂

− 𝐸𝑖

𝑘𝑇

)︂
, (1.18)

kde 𝐴𝑖𝑗 je transmisná pravdepodobnosť, 𝑈 𝑠(𝑇 ) je vnútorná partičná funkcia prvku
pri teplote 𝑇 , 𝑛𝑠 je absolútna hustota prvku 𝑠 v plazme, 𝐸𝑖 je excitačná energia
hladiny a 𝑔𝑖 je štatistická funkcia.

Uvažujme dve emisné čiary 𝜆𝑖𝑗 a 𝜆𝑚𝑛 rovnakého prvku, pričom majú rozdielnu
hornú energetickú úroveň (𝐸𝑖 ̸= 𝐸𝑚). Teplota je potom určená relatívnym pomerom
intenzít

𝑇 = 𝐸𝑖 − 𝐸𝑚

𝑘 · ln( 𝐼𝑚𝑛𝑔𝑖𝐴𝑖𝑗

𝐼𝑖𝑗𝑔𝑚𝐴𝑚𝑛
)
. (1.19)

Pri voľbe dvojice emisných čiar je výhodnejšie vybrať také, čo sú najbližšie k sebe
z pohľadu vlnovej dĺžky, a s čo najväčším rozdielom v excitačnej energii. Týmto
spôsobom je zvýšená presnosť určenej teploty [1].

Podobný spôsob ako určiť teplotu vychádza opäť z Boltzmannovej rovnice

ln 𝐼𝑖𝑗

𝑔𝑖𝐴𝑖𝑗

= ln
(︃

𝑛𝑠

𝑈 𝑠(𝑇 )

)︃
− 𝐸𝑖

𝑘𝑇
, (1.20)

pričom je následne ľavá strana rovnice vynesená do grafu v závislosti na 𝐸𝑖 (resp.
𝐸𝑘, pozri obr. 1.12). Získané body sú preložené priamkou, pričom jej sklon na-
dobúda hodnoty 1/ − 𝑘𝑇 [1]. Vzhľadom na komplikovanosť experimentu spojenou
s predpokladom o LTE a opticky tenkej plazmy niesu takto získané výsledky často
používané.

K určeniu teploty slúži aj kombinácia Saha-Boltzmann distribučnej funkcie. Tá
pracuje s dvojicou emisných čiar, ktoré odpovedajú rozdielnému štádiu ionizácie.
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Obr. 1.12: Boltzmannove grafické určenie teploty plazmy. Určenie teploty železa v zá-
vislosti na energie laserového pulzu. Prevzaté z [69].

1.4.4 Elektrónová hustota

Ako už bolo zmienené vyššie, elektrónovu hustotu je možné vypočítať pomocou
Starkovho rozšírenia spektrálnej čiary pomocou rovnice 1.11. K tejto hodnote sa
dá dostať aj inými postupmi. Doplerovo a Starkovo rozšírenie je možné nájsť pre
jednotlivé elementy a ich spektrálne čiary aj v tabuľkách [1].

Obecne platí, že Starkovo rozšírenie bude výraznejšie pre vyššie elektrónové
vrstvy. Čiže f vrstvy budú viac ovplyvnené, ako d vrstvy a pod. Starkovo rozšírenie
je výrazne dominantné v prípade, keď sú energetické hladiny blízko ionizačnému
limitu. Napríklad pre lítium je tento limit 5,4 eV, pričom energia nižších vrstiev je
1,8 eV pre čiaru Li I 670,7 nm a horných až 4,8 eV pre čiaru Li I 413,2 nm. To
spôsobí, že Starkovo rozšírenie sa zmení z približne 0,03 nm pre nízke hladiny až na
7 nm pre vyššie hladiny [11]. Dopplerovo rozšírenie v tomto prípade ostáva rádovo
v rovnakých jednotkách.

Elektrónová hustota nezávisí len na parametroch experimentu, ako charakteris-
tické vlastnosti laserového pulzu, typ okolitého plynu a pod. Keďže časom plasma
stráca svoju energiu v niekoľkých procesoch, ako je expanzia, rekombinácia voľných
elektrónov a pod., klesá jej teplota a zároveň aj elektrónová hustota.
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1.5 Analýza dát

V minulosti metóda LIBS neslúžila ako kvantitatívna analýza z dôvodu nízkej kvality
analytického merania, ako je presnosť alebo detekčný limit v porovnaní s ostatnými
využívanými metódami. Postupne sa však tento spôsob merania dostal do popredia
hlavne vďaka svojím výhodám. Napríklad krátky merací čas, možnosť merania na
vzorkách bez určitého ošetrenia pred experimentom alebo možnosť detekcie mnohých
prvkov zároveň partia k týmto výhodám [1].

Výhody LIBSu sú však zároveň aj jeho nevýhody. Veľmi malý fokusačný zväzok
laseru, a taktiež malý ablatovaný objem spôsobí, že presnosť merania je výrazne
závislá na homogenite vzorky. Taktiež absencia ošetrenia vzorky spôsobí prítomnosť
nečistôt, ktoré sú následne zaznamenávané. Tieto a ešte ďalšie nevýhody sa však
dajú minimalizovať správnym zvolením podmienok experimentu.

Vyhodnocovaním emisného spektra získaného po výstrele laserového pulzu na
vzorku získame kvalitatívne a kvantitatívne informácie. Kvantitatívna analýza ale
nie je jednoduchá úloha, keďže emisná intenzita závisí nielen na koncentrácii určitého
elementu vo vzorke, ale aj na vlastnostiach plazmy, ktoré vychádzajú z podmienok
samotného experimentu.

1.5.1 Kvalitatívna analýza

Základným výsledkom pozorovania v LIBS je kvalitatívna analýza vzorky. Tá vedie
k zisteniu, ktoré prvky sú prítomné vo vzorke a tiež k určeniu, o aký materiál sa
jedná. Toto je využiteľné nielen pre materiálové inžinierstvo, ale aj v geológii, medi-
cíne alebo chemickom priemysle. Určovanie prítomnosti prvkov však nie je jednodu-
chá záležitosť, hlavne ak sa jedná o vzorku s komplikovaným chemickým zložením.
Preto v tejto analýze záleží nielen na podmienkach experimentu ale aj na skúsenos-
tiach technika. Kvalitatívne skúmanie vzorky by bolo možné rozdeliť do niekoľko
oblastí [11].

• Známosť vzorky. Uvažujme, že poznáme materiál, ktorý pozorujeme. V emis-
nom spektre tak pomerne jednoducho rozoznáme a určíme jednotlivé prvky.
Avšak môže sa stať, že spektrálne čiary niektorých prvkov sú nevýrazné oproti
ostatným, alebo čiastočne interferujú s dominantnými čiarami. V prípade, že
nepoznáme typ materiálu, spektrálne čiary takýchto prvkov by nemuseli byť
pozorované, čo by spôsobilo nepresné meranie.

• Tabuľkové hodnoty spektra. K jednoduchšej analýze môžu poslúžiť aj ta-
buľky [70, 71], kde sú znázornené emisné spektrá jednotlivých prvkov. To po-
slúži napríklad na určenie danej spektrálnej čiary alebo na overenie, či sa určitý
prvok nachádza vo vzorke. V dnešnej dobe je možné na tento postup použiť
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aj softvér, napríklad AtomAnalyzer [72], ktorý namerané emisné spektrum
porovná s databázou a k jednotlivým spektrálnym čiaram priradí prvok.

• Ionizačný stav prvkov. Uvažujme, že dva prvky majú rovnakú pravdepo-
dobnosť, že sa nachádzajú vo vzorke, a ich spektrálne čiary sa prekrývajú,
pričom pre jeden prvok odpovedá neutrálnemu stavu a pre druhý ionizova-
nému. Pokiaľ napríklad podmienky experimentu nedovoľujú, alebo minimali-
zujú možnosť výskytu ionizovaného prvku, potom je možné povedať, že daná
spektrálna čiara odpovedá neutrálnemu stavu daného prvku.

• Podmienky experimentu. Spôsob ablácie a vznik pár neutrálnych atómov
a iónov je závislí na parametroch experimentu. Napríklad vo vzduchu za ur-
čitých podmienok nevznikne ión určitého prvku, pričom v inom prostredí už
môže. Podstatné sú aj ďalšie parametre, ako napríklad intenzita laserového
pulzu alebo jeho vlnová dĺžka.

• Silné emisné čiary. Mnohé prvky majú niektoré emisné čiary výrazné v po-
rovnaní s ostatnými. Pokiaľ je teda takáto čiara prítomná v emisnom spektre,
automaticky treba predpokladať, že aj ostatné čiary pre daný prvok by mali
byť pozorovateľné.

1.5.2 Kvantitatívna analýza

Druhým spôsobom, ako pristupovať k vyhodnocovaniu výsledkov je kvantitatívna
analýza. Tá vedie k určeniu percentuálneho zastúpenia daného prvku vo vzorke,
respektíve v plazme. Analytické schopnosti sú však silne závislé na voľbe expe-
rimentálnych podmienok [73]. Ich voľba by mala byť zameraná na optimalizova-
nie opakovateľnosti experimentu. Zároveň je potrebné docieliť LTE, opticky tenkú
plazmu a stochiometrickú abláciu, čiže aby zloženie plazmy odpovedalo zloženiu
časti vzorku, z ktorej plazma vznikla [74].

Jeden zo spôsobov ako pristupovať ku získaným dátam je určenie koncentrácie
pre každý prvok individuálne [1]. V tomto prípade je potrebné presne poznať prav-
depodobnosti procesu a merať absolútnu hodnotu emisnej intenzity. Ďalšia možnosť
je merať emisnú intenzitu jedného prvku vzhľadom na intenzitu iného. Týmto je
získaná určitá vnútorná štandardizácia signálu analyzovaného prvku voči inému pa-
rametru experimentu, ako je napríklad intenzita dominantného prvku vo vzorke
alebo plocha pod celým emisným spektrom [2].

Asi najbežnejším prístupom je určovanie kalibračných kriviek, kde sú výsledky
pre pozorovanú neznámu vzorku porovnávané so vzorkou o známeho zloženia. Je
potrebné brať do úvahy, že interakcia medzi laserovým pulzom a materiálom je
závislá na štruktúre20, a taktiež aby odchýlky medzi kalibračnou a pozorovanou

20Matričný efekt.
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vzorkou boli čo najmenšie.
Pri kvantitatívnej analýze je potrebné si uvedomiť, že získané výsledky odpove-

dajú zloženiu odpareného materiálu, teda plazme, a nie samotnej vzorke [1]. Preto
dochádza k určitej aproximácii a pre presnejšie výsledky je potrebné spracovávať
dáta pre mnohé laserové pulzy. Stručný priebeh kvantitatívnej analýzy je zobrazený
vo forme blokového diagramu na obrázku 1.13.

Obr. 1.13: Blokový diagram pre kvantitatívnu analýzu. Označenie C odpovedá ka-
libračnej procedúre a QA kvantitatívnej analýze. Prevzaté z [2].
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CF-LIBS

Metódy založené na vnútornej štandardizácii sa opierajú o známosť koncentrácie
vnútorného štandardu, ktorý je buď prítomný alebo úmyselne zavedený do vzorky
[1]. V niektorých prípadoch ale kalibračný štandard nie je dostupný (napríklad ar-
cheologické vzorky) a tak vznikla metóda CF-LIBS. Kvantitatívne určenie skúma-
ného prvku môže byť prevedené meraním emisnej intenzity jednej z čiar, ktorá je
úmerná populácii odpovedajúcej energetickej hladine, na základe pravdepodobnosti
prechodu medzi hornými a spodnými energetickými hladinami. V prípade, že je spl-
nená podmienka LTE, stochiometrickej ablácii a opticky tenkej plazmy, je možné
zaviesť vzťah 1.21 prevzatý z [1]

𝐼 𝑖𝑗
𝜆 = 𝐹𝐶𝑠𝐴𝑖𝑗

𝑔𝑖 exp
(︁
− 𝐸𝑖

𝑘𝑇

)︁
𝑈 𝑠(𝑇 ) , (1.21)

kde 𝐼 𝑖𝑗
𝜆 odpovedá nameranej intenzite spektrálnej čiary, 𝐶𝑠 je koncentrácia emito-

vaných častíc, 𝐹 je experimentálny parameter, ktorý počíta s účinnosťou zberného
systému, hustotou a objemom plazmy, 𝐴𝑖𝑗 je Einsteinov koeficient, 𝑔𝑖 je štatistická
váha hladiny 𝐸𝑖, 𝑘 je Boltzmannova konštanta, 𝑇 je teplota plazmy a 𝑈 𝑠(𝑇 ) je
partičná funkcia emitovaných častíc pri teplote plazmy 𝑇 . Teplotu je možné naprí-
klad určiť z Boltzmannovho grafu (pozri kapitola 1.4.3). V prípade, že koncentrácia
vnútorného štandardu je známa, parameter 𝐹 je určený z rovnice 1.21. Koncentrá-
cia neznámeho prvku je potom určená substitúciou tohoto parametra do rovnakej
rovnice odpovedajúcej meranej emisnej čiare [1]. Viac informácii o CF-LIBSu je
napríklad v literatúre [41, 42, 75].

Kalibračná krivka

Ďalšou možnosťou analýzy je metóda kalibračných kriviek [1]. Pri pohľade na rov-
nicu 1.21 je vidieť, že koncentráciu jednotlivých prvkov je možné určiť porovnaním
zvolenej emisnej čiary získanej z neznámej vzorky s odpovedajúcou čiarou kalib-
račnej vzorky, v ktorej je koncentrácia prvkov známa. Podobne ako pre vnútornú
štandardizáciu, je potrebné zaviesť aproximáciu, že zloženie ablatovanej časti vzorky
odpovedá zloženiu plazmy pre všetky neznáme a štandardizované materiály. V prí-
pade, že matrica štandardizovanej vzorky neodpovedá matrici neznámej vzorky, táto
aproximácia môže zlyhať [1].

Cieľom je určiť tzv. vnútornú štandardizáciu

𝑄𝑖,𝑟 = 𝐼𝑖𝑎

𝐼𝑟𝑏

, (1.22)

kde 𝐼𝑖𝑎 je emisná intenzita analyzovanej čiary 𝑖 prvku 𝑎 a 𝐼𝑟𝑏 je emisná intenzita
referenčnej čiary 𝑟 prvku 𝑏.
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Vykoná sa meranie vzoriek so známym zložením. Z týchto referenčných vzoriek 𝑟

so známou koncentráciou prvku 𝑥𝑟 a pomerom medzi emisiami (rovnica 1.22) 𝑦𝑟 sú
vytvorené dvojice (𝑥𝑟,𝑦𝑟). Regresnou analýzou sa získa kalibračná krivka [2], ktorá
môže byť popísaná napríklad ako

𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥, (1.23)

kde koeficienty 𝑎0 a 𝑎1 sú určené regresnou analýzou. Závislosť nemusí byť len li-
neárna, ale napríklad aj kvadratická. Jedna z možností ako určiť typ kalibračnej
funkcie je použitie Mandelového testu [2]. Príklad kalibračnej krivky je na obr. 1.14.

Obr. 1.14: Kalibračná krivka pre kremík. Prevzaté z [76].

Matričný efekt

Podobne ako ostatné analytické metódy, aj LIBS trpí matričným javom [1, 2, 11, 77,
78, 79]. Na základe fyzikálnych vlastností a zloženia vzorky je signál jednotlivých
prvkov ovplyvnený zmenou koncentrácie jedného alebo viacerých prvkov, ktoré tvo-
ria matricu vzorky. To vedie k rozdielnym signálom prvkov zatiaľ čo ich koncentrácia
je v jednotlivých vzorkách rovnaká. Napríklad je možné pozorovať rozdielny signál
pre silikón pozorovaný v oceli alebo v pôde, zatiaľ čo v každej vzorke je zastúpený
rovnakou koncentráciou [1]. Dokonca aj v prípade, že vzorky sú si dosť podobné
z pohľadu matrice, môže byť tento efekt významný. Môžeme ho deliť na fyzikálny
a chemický.

Fyzikálny matričný efekt závisí na fyzikálnych vlastnostiach vzorky a všeobecne
je spojený s ablačným procesom. Vlastnosti ako napríklad skupenské teplo odpare-
nia, tepelná vodivosť, absorpcia a i. rôznych matríc môže viesť k rozdielnemu množ-
stvu odpareného prvku aj napriek tomu, že vlastnosti laserového pulzu zostávajú
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nezmenené. Pomocou kalibrácie signálu pozorovaného prvku k napríklad referenč-
nému prvku so známou koncentráciou alebo k celkovému emisnému signálu je možné
tento efekt obmedziť [1]. Je ale potrebné si uvedomiť, že každá matrica potrebuje
vlastnú kalibráciu. To môže viesť k výraznému sťaženiu analýzy.

Chemický matričný efekt sa vyskytuje v prípade, že vo vzorke sa nachádza
prvok, ktorý vplýva na emisné vlastnosti iného prvku. To vedie ku komplikácii
kvantitatívnej analýzy, avšak tento jav je možné obmedziť v prípade, že je známa
koncentrácia ovplyvňujúceho prvku alebo prvkov. Príklad chemického matričného
javu je znázornený na obr. 1.15. Je vidieť, že pre syntetický preparát a pôdu sú ur-
čené rozdielne kalibračné krivky, pričom koncentrácia Mn ostáva v oboch vzorkách
nezmenená.

Obr. 1.15: Kalibračná krivka pre Mn v pôde (prázdny krúžok) a v syntetickom
preparáte (plný krúžok). Lineárna závislosť je pre plné krúžky. Prevzaté z [11].

Matričný efekt je pre LIBS rozsiahly problém a je mu venovaná zvýšená pozornosť
v mnohých článkoch a experimentoch. Tie môžu byť nájdené napríklad v prehľadoch
[78, 79], avšak matričný jav nebude v tejto práci ďalej rozoberaný. Podrobný popis
ovplyvňujúcich parametrov a vlastností je k nahliadnutí v [80].
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2 Morfológia plazmy
Zobrazením plazmy s dostatočným priestorovým a časovým rozlíšením je možné
detailnejšie študovať fyzikálne procesy, ktoré sa pri metóde LIBS odohrávajú. Týmto
spôsobom je možné sledovať napríklad tvar a chovanie plazmy po jej vzniku, v ktorej
časti je najlepšia detekcia jednotlivých atómov a iónov a kde je signál emisie prvkov
voči pozadiu je najsilnejší [1].

Študovanie morfológie plazmy môže mať oproti LIBS analýze určité výhody.
LIBS je často obmedzený kolísaním signálu, ktorý je spôsobený napríklad nestabili-
tou laseru, nehomogenitou povrchu vzorku alebo tým, že vznik plazmy nie je lineárny
proces. Preto je nutné spracovávať dáta z mnohých laserových pulzov, čo môže viesť
k zníženiu presnosti tejto metódy. Informácie z morfologických dát z jedného pulzu
môžu slúžiť k určeniu jednotlivých dejov. To môže napríklad viesť k lepšeniu nor-
malizácie spektra vzhľadom ku konkrétnym podmienkam jednotlivých plaziem [81].
Signály z jednotlivých laserových pulzov môžu byť potom kompenzované individu-
álnymi variáciami, čo napríklad vedie k vylepšeniu analýzy aerosolu [1].

2.1 Priestorové zobrazovanie spektrometrom
Pomocou spektrometra je možné analyzovať iba malú oblasť plazmy. Avšak jed-
noduchým posunom zobrazovacieho člena, je možné získať informácie z niekoľkých
bodoch a určiť tak napríklad priestorové rozloženie emisnej intenzity [3, 82, 83].

Takýto experiment je zobrazený na obr. 2.1. Plazma je zobrazená pomocou dvoj-
ice šošoviek, pričom prvá šošovka je umiestnená tak, aby sa jej predmetová ohnisková
rovina zhodovala s pozíciou plazmy. V obrazovej ohniskovej rovine druhej šošovky
je umiestnené optické vlákno, ktoré vedie svetlo do spektrometra. Optické vlákno
prenesie informácie iba z bodu plazmy, ale jeho posunom v ose x a z je možné získať
rovinné informácie daného skúmaného parametru. Takýmto spôsobom je možné sle-
dovať napríklad rozloženie teploty, emisnú intenzitu určitého prvku a iné. V prípade,
že spektrometer je napojený na ICCD kameru, dáta sú získané s dobrým časovým
rozlíšením.

2.2 Priame zobrazovanie na detektor
Po príchode CCD detektorov boli tieto kamery využité v LIBS analýze a nahradili
fotografie. Pomocou tejto technológie mohla byť plazma zobrazená na dvoj-rozmerný
detektor, čím vzniknú digitálne fotografie. Klasické kamery majú však v porovnaní
s rýchlosťou vzniku a zániku plazmy dlhý expozičný čas. Nedokážu tak poskytnúť
dobré časové rozlíšenie.
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Obr. 2.1: Experimentálna zostava priestorového skúmania plazmy za pomoci posunu
optického vlákna. Prevzaté z [82].

Avšak v prípade, keď sa pred čip dá zosilňovač1, správnym ovládaním privedeného
napätia na takúto dosku je možné získať lepšie časové rozlíšenie. V dnešnej dobe je
tak možné získať obrázky rádovo napríklad s 10 ns expozičnou dobou [84]. Keďže
podstatné deje v plazme sa odohrávajú iba niekoľko mikrosekúnd, takéto časové
rozlíšenie poskytne veľmi dobrý náhľad na priebeh, expanziu alebo vlastnosti plazmy.
V ďalšej časti je v pojednávanej literátúre použitá na zobrazovanie plazmy táto ICCD
kamera.

V prípade, že pred čipom je umiestnený filter, ktorý prepúšťa vlnovú dĺžku od-
povedajúcu spektrálnemu maximu emisnej čiary daného prvku [4, 84, 85] môžeme
pozorovať rozloženie pár jednotlivých prvkov v plazme.

2.2.1 Diferenciálna metóda zobrazenia plazmy

Po ablácii vzorky laserovým zväzkom vzniká plazma, ktorá má na začiatku existencie
výrazné spojité spektrum. Toto je však nežiaduce a považuje sa za šum, ktorý je
treba odstrániť. Pri bežnom LIBS experimente sa odčítava od emisnej intenzity
ktorá nás zaujíma intenzita, ktorá odpovedá tomuto spojitému spektru.

Tento spôsob je možné použiť nielen pri spektroskopickom zobrazení, ale aj pri
zobrazovaní plazmy na detektor, ako je napríklad ukázané v [86]. Aby bol získaný
obraz pre konkrétnu emisnú čiaru, je nutné umiestniť do optickej sústavy filter, ktorý
prepúšťa iba úzky pás spektra (napríklad 20 nm), v ktorom sa nachádza spektrálna
čiara pozorovaného prvku. Následne je filter vymenený za druhý, ktorý tiež pre-
púšťa úzke pásmo, ale už posunuté o niekoľko desiatok nanometrov od pozorovanej
spektrálnej čiary. Je potrebné, aby sa v tejto oblasti nachádzalo iba spojité emisné

1ICCD.

34



spektrum plazmy, tzv. pozadie alebo šum. Takto dva získané snímky sú od seba odčí-
tané, a vznikne obraz, ktorý nesie informácie iba pre pozorovaného prvku. Ukážka je
znázornená na obr. 2.2. 𝜆𝑜𝑛 odpovedá vlnovej dĺžke spektrálnej čiary prvku spoločne
s pozadím. 𝜆𝑜𝑓𝑓 predstavuje iba pozadie plazmy.

Obr. 2.2: Diferenciálna metóda získavania výsledného obrazu. Skúmané je C2 . Pre-
vzaté z [86].

Na výsledný obraz je tiež možné použiť rôzne matematické algoritmy, ako naprí-
klad vyhladzovanie. Jednotlivé získané obrázky odpovedajúcim samostatným parám
prvku je možné aj farebne upraviť2 a následne zložiť niekoľko obrázkov dohromady,
pre získanie lepšej predstavy zloženia plazmy. Takéto obrázky je možné vidieť na
ďalších stránkach, pre ktoré bol tento spôsob spracovania využitý. Výsledky získane
takýmto spracovaním je možné porovnávať s dátami zo spektroskopického zobrazo-
vania, pozri obr. 2.3.

Je vidieť, že ešte nie je celkom jasné s akou presnosťou je možné kvantitatívne
vyhodnocovanie pomocou zobrazovania na detektor. Je však zrejmé, že pri väčšom
časovom odstupe sa získané dáta z oboch metód pomerne dobre zhodujú. Je tak
možné, že detailnejšie pochopenie fyzikálnej podstaty vzniku a chovania plazmy
môže viesť k určitému pokroku v metóde LIBS.

2Priradiť konkrétnemu prvku / iónu farbu.
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Obr. 2.3: Porovnanie výsledkov zo spektroskopického zobrazenia (body) a priameho
zobrazenia na detektor (krivky). Prevzaté z [86].

2.2.2 Energia laserového pulzu

Jeden z dôležitých parametrov pri LIBS analýze je energia laserového pulzu, ktorý
je použitý na abláciu vzorky a generovanie plazmy. Ako je ukázané v [3, 84, 86, 87],
rozdielna energia laserového pulzu vyvolá rozdielne chovanie plazmy. Toto chova-
nie je možné zachytiť pri pozorovaní jednotlivých spektrálnych čiar daných prvkov.
Jedna z možností je napríklad pozorovať emisnú intenzitu za pomoci spektrometra,
pričom je možné získať aj priestorové rozlíšenie za pomoci optického vlákna, ktorého
posunutím je zachytená iná oblasť plazmy.

Pri porovnaní obrázkov 2.4 a 2.5, je vidieť, že pri použití laseru s vyššou energiou
(pozri obr. 2.4) má intenzita nielen väčšiu hodnotu, ale plazma hliníku (a) a jeho
iónov (b) zaberá väčší objem, rýchlejšie sa rozpína a má aj výrazne dlhšiu životnosť.
Pri pozorovaní elektrónovej hustoty (c) a teploty (d) je vidieť, že maximálne hodnoty
sú približne rovnaké, pričom ale plazma vzniknutá z vysoko energetického laseru je
väčšia z pohľadu rozmerov. Z toho sa dá usúdiť, že pri rozdielnej energii laserového
pulzu je aj dynamika plazmy odlišná. Za použitia nízko energetického pulzu (pozri
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Obr. 2.4: Závislosť nameranej intenzity na axiálnej vzdialenosti a čase pre hliník
(a) a jeho ión (b) v prostredí argónu, elektrónová hustota (c) a teplota plazmy (d).
Merané 500 ns, 1000 ns a 2000 ns po vzniku plazmy. Energia použitého pulzu je 50
mJ (energetický tok 160 J/cm2 ). Počiatok osy x odpovedá povrchu vzorky. Prevzaté
z [84].

obr. 2.5) chovanie plazmy odpovedá LSC vlne, čo znamená menej výrazné rozpínanie
plazmy. Pričom ale s vysoko energetickým pulzom prevláda LSD chovanie, čo je tiež
pozorované v [3].

Keďže plazmu je možné pozorovať aj pomocou kamery3, je možné priamo sledovať
tvar plazmy, ktorá odpovedá danému prvku. Na obr. 2.6 je vidieť zmenu chovania
plazmy za použitia rozdielneho energetického pulzu. Pre nízko energetický pulz (ľavý
stĺpec) je plazma viac kompaktnejšia a pomalšie sa rozpína. Toto chovanie odpovedá
LSC vlne, ktorá je charakteristická iba slabým ionizovaním okolitého plynu, vďaka
čomu väčšina energie je spotrebovaná na abláciu vzorky. Expanzia plazmy pochádza
zo stredu plynu, jej proces pripomína piest, ktorý tlačí všetok okolitý plyn preč [3].
Toto správanie má za dôsledok guľovitý tvar plazmy.

Pre vysoko energetický pulz je to presne opačne. Väčší rozmer a rýchlejšie roz-
pínanie plazmy je sprevádzané aj tienením dopadajúceho pulzu. Taktiež je zrejmé

3Napríklad CCD, CMOS alebo ICCD kamera.
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Obr. 2.5: Závislosť nameranej intenzity na axiálnej vzdialenosti a čase pre hliník
(a) a jeho ión (b) v prostredí argónu, elektrónová hustota (c) a teplota plazmy (d).
Merané 350 ns, 800 ns a 1500 ns po vzniku plazmy. Energia použitého pulzu je 20
mJ (energetický tok 65 J/cm2). Počiatok osy x odpovedá povrchu vzorky. Prevzaté
z [84].

výraznejšie miešanie jednotlivých plynov v plazme. Je možné, že tieto procesy spôso-
bujú ukladanie energie, pričom je kinetická energia expanzie postupne premieňaná
na termálnu energiu potrebnú k udržaniu emisie plazmy [83]. Toto správanie od-
povedá LSD vlne. Vysoká energia v čelnej vrstve plazmy a jej rozpínanie má za
následok predĺžený tvar.

Je vidieť, že výsledky získané pomocou spektrometra odpovedajú zisteniam,
ktoré pochádzajú z priameho zobrazovanie plazmy kamerou. Je preto možné, že
analýza klasického experimentu LIBS môže byť vylepšená hlbším skúmaním plazmy.

38



Obr. 2.6: Emisné zobrazenie plazmy s časovým rozlíšením neutrálneho hliníku (ze-
lená), jeho iónu (červená), neutrálneho argónu (modrá) a jeho iónu (šedá). Stĺpec
v ľavo predstavuje nízko energetický pulz a stĺpec vpravo vysoko energetický pulz.
Spodok obrázku predstavuje povrch vzorky. Prevzaté z [84].
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2.2.3 Dĺžka laserového pulzu

Ďalšia možnosť ako sledovať rozdielne chovanie plazmy je meniť dĺžku trvania lase-
rového pulzu [3, 87], ktorý dopadá na vzorku. V uvedenej literatúre skúmajú tento
efekt spoločne s menením energie laserového pulzu, čo naväzuje na predchádzajúcu
podkapitolu a prináša ďalšie informácie o morfológii plazmy.

Z obr. 2.7 je možné pozorovať, že pre krátky laserový pulz B (4 ns) vznikajú pary
neutrálneho hliníku (a) s výraznejšou intenzitou a expanziou, ktorá je aj rýchlejšia.
Pre dlhší laserový pulz C (25 ns) sú pary hliníku viac obmedzené, ostávajú pri
povrchu vzorky a vyžarujú žiarenie o menšej intenzite. V prípade iónov hliníku (b)
je správanie takmer totožné.

Obr. 2.7: Závislosť nameranej intenzity na axiálnej vzdialenosti a čase pre hliník (a),
jeho ión (b), neutrálny argón (c) a jeho ión (d). Merané 500 ns, 1000 ns a 2000 ns
po vzniku plazmy. Dĺžka pulzu laseru B sú 4 ns a laseru C 25 ns. Energia použitého
pulzu je 50 mJ (energetický tok 160 J/cm2). Počiatok osy x odpovedá povrchu
vzorky. Prevzaté z [3].

Obr. 2.7 (c) zobrazuje emisnú intenzitu neutrálneho argónu, ktorý slúži ako oko-
litý plyn v experimente. Je vidieť že pre krátky pulz sú pary jednotlivých prvkov
rovnomernejšie premiešané ako pre dlhý pulz. Pary hliníku sú vtedy koncentrované
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viac pri povrchu, zatiaľ čo argón je viac zastúpený na čele plazmy. Takisto je vidieť,
že pre dlhý pulz je emisia argónu o niečo výraznejšia ako aj jeho expanzia. Rovnaké
správanie je pozorované aj pre argónový ión (d).

Takéto chovanie za použitia vysoko energetického pulzu odpovedá zisteniam v
[84]. Dynamika plazmy odpovedá LSD vlne, pričom je tiež pozorované výrazné tie-
nenie plazmy. Rozdielne správanie plazmy pri odlišných dĺžkach laserového pulzu je
možné vysvetliť nasledovne. Pri krátkom pulze vzniká vrstva ionizovaného argónu,
ktorá následne pohlcuje časť pokračujúceho pulzu. Keďže je ale krátky, viac energie
stihne preniknúť touto vrstvou k povrchu vzorky, kde odparí väčšie množstvo hli-
níku. Preto je intenzita pár hliníku a jeho iónov výraznejšia ako pri dlhšom pulze.
V tomto prípade tiež vzniká vrstva ionizovaného argónu. Avšak energia z pulzu
je pohlcovaná po dlhší čas. Tým pádom je viac energie deponovanej do okrajovej
časti plazmy a na vzorku dopadne celkovo menej energie. To má za následok menej
výraznú intenzitu odpovedajúcu hliníku a jeho iónu, zatiaľ čo v prípade argónu je
vyššia.

Obr. 2.8: Závislosť nameranej intenzity na axiálnej vzdialenosti a čase pre hliník (a),
jeho ión (b), neutrálny argón (c) a jeho ión (d). Merané 350 ns, 800 ns a 1500 ns
po vzniku plazmy. Dĺžka pulzu laseru B sú 4 ns a laseru C 45 ns. Energia použitého
pulzu je 20 mJ (energetický tok 65 J/cm2). Počiatok osy x odpovedá povrchu vzorky.
Prevzaté z [3].
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Ako ukazuje obr. 2.8, rozdielnosť medzi krátkym a dlhým pulzom bola pozoro-
vaná aj pre nízko energetický laserový pulz. Na prvý pohľad je vidieť, že správanie
plazmy je výrazne odlišné ako pri vysoko energetickom pulze. V tomto prípade je
emisná intenzita hliníkových pár (a) a jeho iónov (b) výrazne vyššia pre krátky pulz
B (4 ns) ako pre dlhý pulz C (45 ns). Expanzia a veľkosť týchto pár je dosť podobná.
To isté platí aj pre argón (c) a jeho ión (d), pričom rozdielnosť v emisnej intenzite
nie je taká výrazná.

Ako už bolo spomenuté vyššie, pri použití nízko energetického laserového pulzu,
správanie plazmy odpovedá viac LSC vlne. V tomto prípade to znamená, že aj pre
dlhý a krátky pulz vzniká podobne hrubá vrstva ionizovaného plynu, ktorej tienenie
zvyšnej energie pulzu po ablácii nie je také výrazné. Väčšie množstvo energie tak
prenikne k povrchu vzorky, pričom pre dlhý pulz je pozorovaná väčšia efektivita.

Je zaujímave, že hodnota emisnej intenzity pre hliníkové pary pri použití krát-
keho, vysoko energetického pulzu je približne rovnaká, ako pre dlhý, nízko ener-
getický pulz. V prípade argónu je efekt presne opačný, čo odpovedá rozdielnym
hrúbkam ionizovanej vrstve plynu na kraji plazmy. Tieto výsledky hovoria o tom,
že vhodnou voľbou vstupných parametrov experimentu je možné získať lepší signál.

Obr. 2.9: Emisné zobrazenie neutrálneho hliníku (zelená), jeho iónu (červená), ne-
utrálneho argónu (modrá) a jeho iónu (šedá). Horný riadok prestavuje vysoko ener-
getický pulz, spodný nízko energetický pulz. Spodok obrázku predstavuje povrch
vzorky. Odstup snímania od ablácii je 100 ns, pre krátky pulz (a) a dlhý pulz (b).
Prevzaté z [4].
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Získané údaje pomocou spektroskopického pozorovania plazmy je možné overiť
aj pozorovaním plazmy kamerou, ktoré je znázornené na obr. 2.9. Pre vysoko energe-
tický laserový pulz (horný riadok) je možné pozorovať výraznejšiu ionizovanú vrstvu
okolitého plynu, pričom za použitia dlhého pulzu (b) plyny neutrálneho hliníku niesu
vidieť. To približne odpovedá zisteniu z obr. 2.7, (a). Nízko energetický pulz (dolný
riadok) vytvára slabšiu ionizovanú vrstvu argónu, čo dovoľuje lepšie prenikanie ener-
gie na vzorku. Pre dlhší pulz (b) je oblasť hliníku výraznejšia, čo odpovedá lepšej
efektivite ako už bolo spomenuté vyššie.

2.2.4 Vlnová dĺžka laserového pulzu

Ako je vidieť napríklad v [4, 82], na vlastnosti a chovanie plazmy má dopad aj
vlnová dĺžka použitého laseru. Jedná sa o rozdiel medzi infračerveným (ďalej iba
IR)4 a ultrafialovým (ďalej iba UV)5 laserom. Táto myšlienka vychádza z rozdielnych
absorpčných vlastností skúmaných materiálov na základe dopadajúcej vlnovej dĺžke.

Obr. 2.10: Emisné spektrum hliníku a argónu. Červená odpovedá IR (1064 nm)
a modrá UV (355 nm) laseru. Čas merania pre IR a UV po vzniku plazmy je 600 ns
a 650 ns. Prevzaté z [82].

Výrazný rozdiel je vidieť na obr. 2.10. Pri použití UV laseru je emisná intenzita
pre čiary hliníku slabšia, pričom pre argón sú čiary Ar II až zanedbateľné. Z to-
hoto dôvodu je vhodné pozorovať plazmu za použitia rôznych laserov pre hlbšie
pochopenie fyzikálnych dejov plazmy.

Jedným zo spôsobov je už známe pozorovanie pomocou spektrometra, kde ro-
vinné rozlíšenie je získané postupným posúvaním optického vlákna vzhľadom k po-
vrchu vzorku. Výsledok takéhoto experimentu je zobrazený na obrázku 2.11.

4Energia 50 mJ, tok 50 J/cm2. Dĺžka pulzu je 5 ns. Vlnová dĺžka je 1064 nm.
5Energia 46 mJ, tok 37 J/cm2. Dĺžka pulzu je 5 ns. Vlnová dĺžka je 355 nm.
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Obr. 2.11: Normovaná emisná intenzita pre hliník (a) a argón (b) za použitia IR
a UV laseru. Označenie D odpovedá času merania od výstrelu laserového pulzu.
Počiatok osy x odpovedá povrchu vzorku. Prevzaté z [82].

Je vidieť, že pre UV laser sú pary hliníku (a) bližšie k povrchu vzorky, pričom
ich expanzia je zanedbateľná. Čo sa týka argónu (b), jeho pary sú pomaly vytláčané
smerom od povrchu vzorky, pričom sa postupne premiešavajú s parami hliníku. Exis-
tencia pár iónov argónu nie je pri takom časovom odstupe pozorovaná. To znamená,
že tienenie ionizovanou vrstvou neexistuje, poprípade je zanedbateľné. Pri pozoro-
vaní elektrónovej hustoty a teploty (pozri obr. 2.12) je tiež vidieť plazmu s menším
objemom, pričom teplota je na začiatku pozorovania (650 ns) vyššia ako pri IR la-
seru. Rovnaké správanie je možné pozorovať aj pre hustotu elektrónov, avšak tieto
hodnoty rýchlo klesajú, čo značí o výrazne rýchlejšom zániku plazmy za použitia
UV ako pre IR laser.

Obr. 2.12: Elektrónová hustota (a) a Teplota (b) pre UV a IR laser. Prevzaté z [82].
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Avšak za použitia IR laseru sa plazma chová výrazne odlišne. Je pozorovaná
expanzia hliníkových pár smerom od povrchu vzorku. Premiešavanie pár hliníku
a argónu je výraznejšie ako za použitia UV laseru, čím je plazma homogénnejšia.
Je však pozorovaná aj vrstva ionizovaného argónu na kraji plazmy. Pri pohľade na
elektronovú hustotu a teplotu plazmy (pozri obr. 2.12) je zrejmé, že za použitia IR
laseru je plazma, čo sa týka objemu, väčšia. Taktiež je vidieť, že hustota a teplota
sú o niečo menšie, zatiaľ čo doba existencie takto vzniknutej plazmy je výrazne
predĺžená.

Toto správanie je možné popísať tak, že pre UV laser správanie plazmy odpovedá
viac LSC vlne. Pri tomto experimente laserový pulz prechádza cez okolitý plyn
takmer bez straty energie, čo je spôsobené rozdielnou absorpciou argónového plynu
pre rozdielne vlnové dĺžky laseru. Energia je tak postupne deponovaná na povrch
vzorky, pričom vzniká hustejšia plazma s väčšou teplotou. Expanzia má tak počiatok
na povrchu vzorku, čo vedie viac ku guľovitému tvaru plazmy.

Pre IR laser je proces odlišný. Väčšia absorpcia okolitého plynu pre danú vlnovú
dĺžku spôsobuje ionizáciu argónu a tým vzniká tieniaca vrstva na kraji plazmy,
pričom je tu pozorovaná aj väčšia teplota ako na povrchu vzorku (pozri obr. 2.12,
(b), D600). Tento proces odpovedá LSD vlne. Z dôvodu tienenia energie z laserového
pulzu je dynamika ionizovanej vrstvy výraznejšia ako pri UV laseru, čo by malo
mať za následok predĺžený tvar plazmy smerom od povrchu. Dôvod efektívnejšieho
premiešavania plynov v plazme nie je však možné vhodne vysvetliť. Vizualizácia
týchto rozdielov je možná pomocou priameho zobrazenia kamerou [4].

Obr. 2.13: Zobrazenie plazmy jednotlivých prvkov kamerou. Modrá - neutrálny ar-
gón, šedá - ión argónu, zelená - neutrálny hliník a červená - hliníkový ión. Vrchný
riadok odpovedá UV pulzu, spodný IR pulzu. Časový priebeh a - 55 ns až f - 550
ns. Prevzaté z [4].

Na obrázku 2.13 je možné pozorovať rozdielne chovanie jednotlivých plynov
v plazme. V hornom riadku je vidieť plazmu pre UV laser. Vrstva ionizovaného
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argónu nie je výrazná, čím je väčšia časť energie deponovaná na povrch vzorku
a vzniká tým hustejšia plazma. Jej expanzia je však pomalšia v porovnaní s IR
laserom. Taktiež je vidieť, že plyny argónu sú plazmou vytláčané von, pričom ne-
dochádza k výraznejšiemu premiešavaniu a plazma je tak heterogénnejšia. Ako bolo
zmienené už vyššie, toto správanie odpovedá LSC vlne.

Pre IR laser je pozorovaná výrazná vrstva ionizovaného argónu, čo odpovedá
LSD správaniu a spôsobuje absorpciu energie. Na povrch vzorky tak dopadá menej
energie a pary hliníku majú na začiatku podobný objem ako pre UV laser. Avšak
celková plazma je výrazne väčšia, pričom jej expanzia je rýchlejšia. Takisto premie-
šavanie plynov je výraznejšie a plazma je tak viac homogénna. Je teda zrejmé, že
na vlastnosti plazmy majú vplyv rôzne parametre experimentu. Niektoré javy ešte
niesu presne pochopené, čo nabáda k ďalšiemu skúmaniu.
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3 Experimentálna časť
Cieľom tejto časti je pozorovať správanie a morfológiu plazmy. Prvá časť je zameraná
na skúmanie možnosti porovnateľnosti spektroskopických dát so získanými dátami
zo snímania plazmy kamerou. Je tu sledovaná korelácia medzi intenzitami vybra-
ných spektrálnych čiar alebo určitých intervalov vlnovej dĺžky a plochou plazmy.
Spektroskopické dáta sú získané pomocou spektrometra, ktorý rozptyľuje žiarenie
na detektor s expozičnou dobou 50 µs. Aby bolo možné tieto výsledky porovnávať
so zobrazovacími, je nastavená expozičná doba zobrazovacej kamery tiež na 50 µs.
K spracovaniu takto získaných snímok slúži program ImageJ, pomocou ktorého
je určená plocha zachytenej plazmy na kameru. Výsledná korelácia je spracovaná
v programe R.

V ďalšej časti je sledovaný časový priebeh expanzie plazmy za použitia rôznych
intenzít laserového pulzu. Pri tomto experimente vnáša dostupná kamera (pozri ka-
pitola 3.1.2) komplikácie, keďže jej najkratšia expozičná doba je 10 µs. Z dôvodu
zjednodušenia bola ponechaná expozičná doba 50 µs ako v prvej časti experimentu.
Následný priebeh plazmy bol získaný postupným posunom snímacieho okna. Vzhľa-
dom k tomu, že s už zmienenou kamerou nebolo možné zachytiť presný moment
dopadu laserového pulzu, sú získané snímky vzťahované na prvotný snímok, na kto-
rom je plazma rozoznateľná od šumu na kamere. Následne bola pozorovaná nielen
veľkosť plazmy, ale aj dynamický priebeh jej expanzie.

Posledná experimentálna časť pojednáva o samoabsorpcii resp. tienení plazmy.
Takéto správanie je možné pozorovať snímaním plazmy (pozri kapitola 2). Táto
časť je nadviazaním na predchádzajúcu, pričom sú pozorované spektroskopické dáta
jednotlivých vybraných spektrálnych čiar za účelom sledovania samoabsorpcie. Ku
všetkým zmieneným experimentom slúži laboratórna zostava, ktorá je popísaná niž-
šie.

3.1 Laboratórna zostava
K experimentálnej časti slúži aparatúra Sci-Trace v laboratóriu laserovej spektro-
skopie na VUT v Brne. Na pozorovanie plazmy slúži optomechanický modul. Obe
tieto zostavy sú popísané nižšie.

3.1.1 Komora

Aparatúra Sci-Trace je popísaná na obr. 3.11. Na abláciu slúži FPSS Nd:YAG laser
CFR Ultra, ktorého laserový pulz je privedení pomocou optickej zostavy do komory.

1Lasery s označením 2 a 3 sú označené len pre úplnosť obrázku.
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Charakteristická emisia vniknutej mikro plazmy je pomocou optickej zostavy prive-
dená na spektrometer. Rozptýlené žiarenie spektrometrom je následne zaznamenané
kamerou.

Obr. 3.1: Experimentálna zostava Sci-Trace. 1 - Ablačný laser FPSS Nd:YAG laser
CFR Ultra. 2 - Laser Nd:YAG Solar CARAT. 3 - Laser Nd:YAG Brilliant B. 4 -
Spektrometer Andor Mechelle 5000. 5 - EMCCD kamera Falcon Blue. 6 - Interakčná
komora s mikroposunom. 7 - CCD kamera.

Primárny laser FPSS Nd:YAG CFR Ultra (pozri obr. 3.1, č. 1) s vlnovou dĺžkou
532 nm vytvára laserový pulz s dĺžkou trvania 10 ns a priemerom 7 mm. Zväzok to-
hoto laseru je privedený do komory pomocou zrkadiel z hornej strany2 a je zaostrený
pomocou skleneného dubletu s ohniskovou vzdialenosťou 30 mm.

Žiarenie plazmy je zachytené pomocou achromatickej objektívovej šošovky3 s oh-
niskovou vzdialenosťou 44,5 mm a pomocou optického vlákna s priemerom jadra
400 µm. Optické vlákno je privedené na vstup spektrometra Andor Mechelle 5000
(pozri obr. 3.1, č. 4). Rozložené žiarenie týmto spektrometrom je zaznamenané
EMCCD kamerou Falcon Blue (pozri obr. 3.1, č. 5).

Vzorka je umiestnená v interaktívnej komore (pozri obr. 3.1, č. 6), ktorá po-
skytuje posun v troch osách s vysokou presnosťou (2 µm). Tento posun je riadený
počítačovo, pričom je kontrolovaný pomocou náhľadovej CCD kamery (pozri obr.
3.1, č. 7). Vďaka tejto kamere môže byť prevedené mapovanie povrchu vzorky alebo
na fokusácia a automatické zaostrenie laserového zväzku.

2Dopadá kolmo na povrch vzorky.
3Kombinácia UVDS a CaF2 šošovky.
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Oneskorenie začiatku snímania žiarenia plazmy voči výstrelu laserového pulzu
(t𝑑) a dĺžka snímania spektra (t𝑏) je riadené pulzným generátorom AC-DDG4 (AtomT-
race, a.s.) a pomocou špeciálne vyvinutej elektroniky. Všetky zariadenia vyššie sú
riadené pomocou počítača.

3.1.2 Zostava na pozorovanie plazmy

Na pozorovanie plazmy slúži modul zobrazený na obr. 3.2. Tento modul je prichytený
na existujúcu komoru prírubou (pozri obr. 3.2, č. 1).

Obr. 3.2: Modul na pozorovanie plazmy.

Pomocou klietkového systému (pozri obr. 3.2, č. 2) je modul uchytený na prírubu.
Tento systém je zostavený z komponentov od firmy Thorlabs [88]. Pozostáva z dvoch
dosiek LCP014, ktoré sú kompatibilné so 60 mm klietkovým systémom. Tie sú spo-
ločne prepojené štvoricou tyčí ER24, pomocou ktorých je celý systém prichytený na
prírubu.

Tubus (pozri obr. 3.2, č. 3) SM2L30C slúži na odtienenie okolitého svetla, ktoré
by mohlo byť zachytené na kamere [88]. Taktiež slúži ako ochranný prvok pre ob-
jektív.

Objektív (pozri obr. 3.2, č. 4) s ohniskovou vzdialenosťou 75 mm od výrobcu
Computar M7528-MP (pozri obr. 3.3) [89]. Pomocou expandéru EX2C od rovnakého
výrobcu je ohnisková vzdialenosť optickej sústavy 150 mm. Keďže je vzdialenosť

4Označenie od príslušného výrobcu.
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objektívu od stredu komory, kde vzniká mikro plazma 150 mm, je zväčšenie tejto
optickej sústavy 1.

Ako kamera (pozri obr. 3.2, č. 5) slúži CMOS senzor daA1280-54uc od výrobcu
Basler [90]. Minimálna doba expozície je 10 µs. Senzor je uchytený na objektív
pomocou obruby typu C. Tento senzor je tiež elektronicky pripojený na kontrolnú
jednotku, ktorá je súčasťou komory Sci-Trace. Kvantová účinnosť senzoru je zná-
zornená na obr. 3.4. Vzhľadom k tomu, že je určený na snímanie vo viditeľnej časti
spektra, je k tomuto prispôsobený aj experiment.

Obr. 3.3: Objektív od výrobcu computar. Prevzaté z [89].

Obr. 3.4: Kvantová účinnosť CMOS kamery daA1280-54uc od firmy Basler. Účinnosť
je znázornená pre R (červená), G (zelená) a B (modrá) farebný model. Prevzaté
z [90].
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3.1.3 Vzorky a parametre experimentu

Ako vzorky slúžia na tieto experementy oceľ a mosadz. Obe vzorky majú úplne
rozdielne charakteristické spektrum. Oceľ je zliatina železa s uhlíkom, ktorá obsa-
huje väčší počet prímesových prvkov (mangán, chróm, volfrám, kremík a iné). To
spôsobuje, že charakteristické spektrum pre oceľ je výrazne komplikované a zložité.
Naopak mosadz je zliatina medzi a zinku, pričom prímesových prvkov je v porovnaní
s oceľou menej. Mosadz má tak jednoduché charakteristické spektrum. Tieto vzorky
boli zvolené práve z tejto rozdielnosti, pričom je cieľom sledovať, či nami prevádzané
experimenty vykazujú rovnaké alebo rozdielne výsledky.

Z dôvodu lepšej prehľadnosti a možnosti porovnania použitých energií s literatú-
rou sú použité energie laserového pulzu zapísané v tab. 3.1. 𝐸 je energia laserového
pulzu, 𝐼𝑟 je žiarivosť a 𝐼𝑒 je intenzita žiarenia.

Tab. 3.1: Energie laserového pulzu.

𝐸 [𝑚𝐽 ] 20 30 40 50 60 70 80
𝐼𝑟 [𝐺𝑊 · 𝑐𝑚−2] 2,130 2,419 2,422 2,970 3,552 4,074 4,578
𝐼𝑒 [𝐽 · 𝑐𝑚−2] 106,504 120,920 121,119 148,489 177,614 203,710 228,905
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3.2 Výsledky

3.2.1 Porovnanie spektroskopických a zobrazovacích dát

V prvej časti sú porovnávané spektroskopické dáta so zobrazovacími pri zmene in-
tenzity laserového pulzu. Cieľom je určiť, či existuje určitá závislosť medzi týmito
dvoma informáciami. Snímacie okná detektoru, ktorý zaznamenáva emisné žiarenie
plazmy a kamery na pozorovanie plazmy sú tak nastavené na rovnaké hodnoty, a to
50 µs. Začiatok snímania pre oba detektory začína 1,5 µs po výstrele laserového
pulzu.

Na základe získaných výsledkov je v druhej časti podrobnejšie skúmaná táto
závislosť pre určité energie laserového pulzu. V tomto prípade dochádza k porov-
návaniu emisnej intenzity vybraných spektrálnych čiar jednotlivých prvkov, resp.
niekoľkých intervalov vlnovej dĺžky, s plochou plazmy zachytenej na kameru. Sú
vybrané 3 typy plôch plazmy, pričom k ich určeniu a spracovaniu slúži program
ImageJ. V tejto časti sú skúmané dve rôzne vzorky, a to oceľ a mosadz.

Oceľ

Ako už bolo zmienené, na začiatku experimentálnej časti je sledovaná závislosť medzi
emisnou intenzitou a plochou plazmy. Na obr. 3.5 je zobrazený spôsob určenia plochy
plazmy a na obr. 3.6 je charakteristické emisné spektrum ocele. Energia laserového
pulzu je postupne zvyšovaná z 5 na 70 mJ s krokom 5 mJ.

Obr. 3.5: Príklad určenia plochy vzniknutej plazmy. Energia laserového pulzu je
35 mJ. Skúmaná vzorka je oceľ.
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Obr. 3.6: Charakteristické spektrum pre oceľ.
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Emisná intenzita je získaná spektometrom s expozičnou dobou 50 µs, pričom
začiatok merania je posunutý o 1,5 µs voči výstrelu laserového zväzku. Pre každú
energiu laserového pulzu bolo spravených 10 meraní. Výsledné spektrum bolo získané
spriemerovaním týchto 10 spektier, a po odčítaní pozadia bola výsledná intenzita
určená ako suma všetkých hodnôt emisnej intenzity v intervale vlnovej dĺžke 400
až 700 nm5. Následne prebehlo normovanie voči maximálnej hodnote nameraných
intenzít, ktorá odpovedá spektru získaného pre 70 mJ laserový pulz. Smerodajná
odchýlka týchto hodnôt je 7%.

Výsledná plocha plazmy (pozri obr. 3.5) bola určená ako priemer plôch získaných
z 10 obrázkov pre každú energiu laserového pulzu. Výsledná závislosť medzi týmito
dvoma veličinami je znázornená na obr. 3.7.

Z grafu je vidieť, že pre nižšie energie laserového pulzu je závislosť medzi týmito
dvoma pozorovanými veličinami takmer lineárna (pozri obr. 3.7). Tento výsledok
vedie k myšlienke, že za vhodných experimentálnych podmienok je možné spektro-
skopické a zobrazovacie dáta porovnávať. Tento záver je prezentovaný aj v [86]. Pre
vyššiu intenzitu dopadajúcej energie je vidieť, že plocha plazmy rastie oproti emis-
nej intenzite rýchlejšie. Ako je spomínané napríklad v [84, 87], toto správanie je
možné vysvetliť tienením a samoabsorpciou plazmy. Týmto javom bude v ďalších
experimentoch venovaná hlbšia pozornosť.

Obr. 3.7: Závislosť plochy plazmy na normovanej emisnej intenzity v intervalu 400
až 700 nm. Prvý bod v ľavo odpovedá energii laserového pulzu 5 mJ a posledný
70 mJ. Krok medzi jednotlivými bodmi je 5 mJ. body 10 až 25 mJ sú preložené
priamkou s determinačným koeficientom R2 = 0,996. Skúmaná vzorka je oceľ.

5Tento interval bol zvolený na základe typu použitej kamery, ktorá slúži na zobrazenie plazmy.
Kamera má mimo tento interval minimálnu kvantovú účinnosť.
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Na obr. 3.8 je znázornená plazma pri použití rôznych energií laserového pulzu.
Je možné pozorovať, že pre nižšie energie laserového pulzu rastie rozmer plazmy
s rastúcou intenzitou laseru výrazne rýchlo. Pri sledovaní vyšších energii je tento
nárast rozmeru plazmy výraznejšie menší.

Obr. 3.8: Zobrazená plazma kamerou v závislosti na zmene energie laserového pulzu.
Expozičná doba kamery je 50 µs. Skúmaná vzorka je oceľ.
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Vzhľadom na výsledky uvedené vyššie, bol navrhnutý ďalší experiment na hlbšie
preskúmanie korelácie medzi emisnou intenzitou a plochou plazmy pri použití nízko
energetického laserového pulzu. Mapa pre výstrely laserového pulzu 5x5 s krokom
0,75 mm medzi jednotlivými bodmi bola vytvorená. Do každého bodu mapy bolo
vystrelených 5 laserových pulzov s frekvenciou 0,5 Hz. Takto vzniklo 125 spektier,
zaznamenaných spektrometrom s kamerou s expozičnou dobou 50 µs, pričom začia-
tok merania je posunutý o 1,5 µs voči výstrelu laserového pulzu. Súčasne s týmito
dátami boli zaznamenávané aj snímky plazmy kamerou s rovnakou expozičnou do-
bou a rovnakým posunutím. Energia laserového pulzu bola postupne menená od 10
po 30 mJ s krokom 5 mJ. Tento rozsah energie bol zvolený z dôvodu lineárnej závis-
losti medzi emisnou intenzitou a plochou plazmy určenej v časti vyššie. Získané dáta
následne slúžili na určenie závislosti plochy plazmy na emisnej intenzity konkrétnych
spektrálnych čiar, alebo intervalu spektra.

Pri spracovaní snímkov plazmy boli zvolené tri rozdielne plochy plazmy (pozri
obr. 3.9). V programe ImageJ boli hranice plochy plazmy čiernobielych snímkov ur-
čené pomocou funkcie treshold. V jej konfigurácii bolo ponechané prvotné nastavenie
s červeným módom. Napríklad pre obr. 3.9 (a) bola hodnota tejto funkcie nastavená
na hodnotu 45 (tr45). To znamená, že každý pixel, ktorý prekračoval túto hodnotu
spadal do zvolenej plochy.

Obr. 3.9: Určenie plochy plazmy pomocou funkcie treshold. Hodnota tejto funkcie
pre (a), (b) a (c) je tr45, tr154 a tr207 v tomto poradí.

Typické spektrum získané pre oceľ je znázornené na obr. 3.6, ktorý je uvedený na
začiatku tejto kapitoly. Na obrázku sú vyznačené niektoré použité spektrálne čiary
a interval vlnovej dĺžky. Spektrálne čiary sú vypísané aj v tab. 3.2.

Z dôvodu zvýšenia presnosti merania slúži prvý výstrel do bodu mapy na od-
stránenie nečistôt a vytvorenie kavity. Z výsledných 100 spektier bola určená emisná
intenzita pomocou sumy jednotlivých emisných čiar alebo intervalu vlnovej dĺžky.
Smerodajná odchýlka určenej emisnej intenzity a hodnôt jednotlivých plôch plazmy
nepresahuje 10 %.
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Tab. 3.2: Prehľad vybraných spektrálnych čiar určených pre korelačný diagram.
Vzorka je oceľ. Hodnoty prevzaté z [70].

Stupeň ionizácie vlnová dĺžka [nm] Einsteinov koeficient [𝑠−1]
Al I 394,40 4,99·107

Al I 396,15 9,85·107

Cr I 425,44 3,15·107

Fe I 438,35 5,00·107

Ni I 471,44 4,60·107

Ni I 478,65 1,80·107

Fe I 526,95 0,13·107

Cr I 540,84 5,06·107

Na určenie korelácie medzi jednotlivými hodnotami slúži korelačný diagram (obr.
3.10) vypočítaný v programe R6. Je vidieť, že dosahujú vysokej korelácie, pričom ko-
relačný koeficient 𝑟 neklesol pod hodnotu 0,96. Hodnoty s najnižšou koreláciou odpo-
vedajú emisným čiaram prímesových prvkov (napríklad hliník alebo nikel). Hodnoty
plochy plazmy získané pomocou funkcie treshold vykazujú pomerne vysokú hodnotu
korelácie. Je zaujímavé pozorovať, že v prípade ocele, ktorá má veľmi komplikované
spektrum, dochádza k pomerne dobrej korelácii.

6Použitá funkcia corrplot 0,84.
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Obr. 3.10: Korelačný diagram zvolených emisných čiar, intervalov vlnovej dĺžky
a plôch plazmy. Interval A je pre 400 až 700 nm, interval B pre 450 až 550 nm
a interval C pre 300 až 400 nm. Vzorka je oceľ.
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Mosadz

Druhou vzorkou pre tento experiment bola mosadz. Postup pri spracovaní dát je rov-
naký ako pre oceľ, pričom prvý výstrel pulzu do bodu mapy tiež slúži iba na očistenie
povrchu a vytvorenie kráteru. Z vytvorenej mapy boli výsledné 100 spektrá sprieme-
rované. Následne boli určené hodnoty emisnej intenzity jednotlivých spektrálnych
čiar a intervalov vlnovej dĺžky pomocou sumy. Typické spektrum získané pre mosadz
je znázornené na obr. 3.11.

Obr. 3.11: Charakteristické spektrum pre mosadz.

Vybrané emisné čiary na analýzu sú vypísané v tab. 3.3. Zvolené intervaly vlnovej
dĺžky a spôsob určenia plochy plazmy je rovnaký ako v prípade ocele. Smerodajná
odchýlka dát pre emisné čiary hliníku presahujú takmer 50 %, zinku 10 % a medi
7 %. Pre plochy plazmy táto hodnota nepresahuje 10 %.

Pri pozorovaní korelačného diagramu7 (pozri obr. 3.12) je vidieť podobný výsle-
dok ako pre oceľ. Korelácia medzi hlavnými prvkami zliatiny mosadze (Cu a Zn)
s ostatnými pozorovanými veličinami vykazuje dobré hodnoty. Korelačný koeficient
medzi hodnotami emisnej intenzity čiar týchto prvkov alebo intervalov vlnovej dĺžky
s hodnotami rôznych typov plochy plazmy presahuje hodnotu 0,97. To znamená, že

7Použitá funkcia corrplot 0,84 v programe 𝑅.
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Tab. 3.3: Prehľad vybraných spektrálnych čiar určených pre korelačný diagram.
Vzorka je mosadz. Hodnoty prevzaté z [70].

Stupeň ionizácie vlnová dĺžka [nm] Einsteinov koeficient [𝑠−1]
Al I 394,40 4,99·107

Al I 396,15 9,85·107

Zn I 472,22 18,2·107

Zn I 481,05 18,2·107

Cu I 510,53 0,20·107

Cu I 515,29 6,00·107

Cu I 521,83 0,75·107

Cu I 578,18 0,17·107

tieto dva typy rozdielnych meraných veličín môžu byť určitým spôsobom porovná-
vané. Avšak v prípade, že je vo vzorke prímesný prvok s malých percentuálnym
obsahom, táto korelácia už nie je tak výrazná. V prípade mosadze sa jedná o hliník,
konkrétne čiary Al I 394,40 a Al I 396,15 nm. Z obrázku je vidieť, že korelačný
koeficient medzi týmito čiarami a ostatnými veličinami nepresahuje hodnotu 0,97.
Toto správanie je možné vysvetliť vysokou smerodajnou odchýlkou hodnoty emisnej
intenzity pre čiary hliníka.
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Obr. 3.12: Korelačný diagram zvolených emisných čiar, intervalov vlnovej dĺžky
a plôch plazmy. Interval A je pre 400 až 700 nm, interval B pre 450 až 550 nm
a interval C pre 300 až 400 nm. Vzorka je mosadz.
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3.2.2 Časový priebeh plazmy

Cieľom tejto experimentálnej časti je zachytiť časový priebeh plazmy pre dve vzorky,
oceľ a mosadz, pri zmene energie laserového pulzu. Vzhľadom k tomu, že použitý
detektor má najmenšiu možnú expozičnú dobu 10 µs, bola táto hodnota ponechaná
na 50 µs ako v kapitole 3.2.1. Časový priebeh bol docielený zmenou oneskorenia me-
dzi výstrelom laserového pulzu a začiatkom snímania detektoru s určitým krokom.
Napríklad pre zachytenie plazmy na začiatku jej vzniku bolo toto oneskorenie nasta-
vené tak, aby sa koniec snímacieho okna detektoru prekrýval so začiatkom existencie
plazmy (pozri obr. 3.13). Vzhľadom na nižšiu citlivosť detektoru a prítomnosť šumu
na čipe, nebolo možné presne stanoviť čas vzniku plazmy. Preto je táto experimen-
tálna časť zameraná nie na časový priebeh expanzie plazmy voči jej vzniku, ale voči
dobe, keď je plazma rozoznateľná na snímkoch8.

Obr. 3.13: Znázornený spôsob zachytenia priebehu plazmy na kameru. Posun medzi
jednotlivými snímacími oknami je 0,2 µs.

8Napríklad označenie + 1,0 µs odpovedá posunutiu snímacieho okna o jednu µs vzhľadom na
tento prvotný obrázok.
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Oceľ

Obr. 3.14: Časový priebeh expanzie plazmy. Energia laserového pulzu je 40 mJ.
Vzorka je oceľ.

Príklad časového priebehu plazmy pre 40 mJ laserový pulz je znázornený na obr.
3.14. Takto získané obrázky následne slúžia na porovnanie správania plazmy pri
jej vzniku a expanzii pre jednotlivé energie laserového pulzu. Ako je znázornené na
obr. 3.15, pre 20 mJ laserový pulz má plazma na začiatku vzniku (až po + 3,0 µs)
guľovitý tvar, ktorý je typický pre LSC expanziu (pozri kap. 1.3.2). Tento spôsob
expanzie odpovedá použitiu nízko energetického laserového pulzu. V našom prípade
sa pozorovaný výsledok zhoduje s teóriou. Avšak pre vyššie energie, zaujíma plazma
mierne predĺžený tvar, ako je napríklad spomínané v [84, 87]. Toto správanie od-
povedá LSD expanzii sprevádzané s tienením plazmy (pozri kap. 1.3.3) typické pre
vysoko energické laserové pulzy. Podrobnejšie snímky na časový priebeh plazmy pre
oceľ je možné nájsť v prílohe A.1.

Na obr. 3.16 je grafické znázornenie expanzie plazmy v čase. Je zaujímavé pozo-
rovať, že v 3 až 9 µs9 sa veľkosť plazmy výrazne nemení. Tento jav nie je pozorovaný

93 µs je pre gate delay 1171 3 µs a 9 µs pre gate delay 1165 µs.
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Obr. 3.15: Porovnanie snímkov plazmy pre 20, 40, 60 a 80 mJ laserový pulz. Vzorka
je oceľ.

v žiadnej dostupnej literatúre, ktorá sa zaoberá morfológiou plazmy a jej zobra-
zovaním na kameru. Plazma je tu pozorovaná primárne na začiatku jej existencie
(približne do 2,5 µs). To znamená, že tieto výsledky nie je možné potvrdiť ani vy-
vrátiť. Možným vysvetlením je napríklad to, že nami použitý detektor, resp. kamera
neposkytuje takú vysokú kvalitu snímkov, na ktorých by prípadné zmeny v tomto
intervale boli pozorovateľné.

Pri porovnaní týchto dát s rozmermi kráteru (pozri obr. 3.17), je vidieť, že pre
vyššie energie laserového pulzu je priemer kráteru takmer rovnaký. Avšak plazma
s rastúcou energiou pulzu naďalej rastie. Tento jav je možné vysvetliť tienením
plazmy, kde časť laserového žiarenia je pohltený vrstvou vzniknutej plazmy, čím je
ablatované približne rovnaké množstvo materiálu. Absorbovaná energia v plazme
prispieva k jej výraznejšej expanzii.
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Obr. 3.16: Závislosť veľkosti plazmy na posunutí snímacieho okna. Vzorka je oceľ.

Obr. 3.17: Priemer kráteru pre rôzne energie laserového pulzu.
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Mosadz

Časový priebeh plazmy bol zaznamenávaný aj pre vzorku mosadze. Podmienky
experimentu sú totožné ako podmienky pri skúmaní oceli. Časový priebeh expanzie
plazmy bol opäť získaný vzájomným posunom snímacieho okna kamery a prvotného
momentu, v ktorom je plazma na kamere rozoznateľná. Príklad časového priebehu
plazmy pre 40 mJ laserový pulz je znázornení na obr. 3.18.

Obr. 3.18: Časový priebeh expanzie plazmy. Energia laserového pulzu je 40 mJ.
Vzorka je mosadz.
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Porovnanie snímkov plazmy pre jednotlivé energie laserového pulzu je na obr.
3.19. Ako aj v prípade ocele, aj pre vzorku mosadze má plazma pri použití vysoko
energického pulzu predĺženejší tvar, čo poukazuje na LSD vlnu, ktorá je sprevádzaná
tienením plazmy. Tento jav je ale menej výrazný ako pre vzorku ocele. Podrobnejšie
snímky na časový priebeh plazmy pre mosadz je možné nájsť v prílohe A.2.

Obr. 3.19: Porovnanie snímkov plazmy pre 20, 40, 60 a 80 mJ laserový pulz. Vzorka
je mosadz.

Rovnako ako v prípade ocele, aj plazma n pre vzorku mosadze (pozri obr. 3.20),
nevykazuje v časovom intervale 3 až 9 µs výrazný rozdiel v rozmeroch plazmy. Je
zaujímave, že pre obe vzorky toto časové okno začína a končí v tom istom okamihu.
Je možné, že v tom čase dochádza pri našich experimentálnych podmienkach k ur-
čitej kvazirovnováhe plazmy. Taktiež je ale možné, že z dôvodu čiastočnej saturácie
samotného čipu kamery nie je možné zachitiť zmenu v expanzii plazmy. Tomuto
javu je venovaná pozornosť v diskusii (pozri 3.2.4).
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Obr. 3.20: Závislosť veľkosti plazmy na posunutí snímacieho okna. Vzorka je mosadz.
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3.2.3 Samoabsorpcia

Poslednou experimentálnou časťou je experiment, ktorý pracuje so spektroskopic-
kými dátami na overenie tienenia resp. samoabsorpcii plazmy za použitia vysoko
energického laserového pulzu. Dáta sú získane zo 125 spektier pre mapu 5x5, kde do
každého bodu je vystrelený laserový pulz 5 krát. Rovnako ako v 3.2.1, dáta odpove-
dajúce prvému výstrelu do bodu mapy sú zanedbané. Pre každú energiu laserového
pulzu je tak získané spektrum, ktoré je výsledkom spriemerovania 100 spektrier.
Po následnom odčítaní pozadia je určená emisná intenzita jednotlivých čiar železa
(oceľ) a medi (mosadz) ako suma intenzít pre danú čiaru. Dáta pre jednotlivé emisné
čiary sú následne normové k ich maximálnym hodnotám emisnej intenzity.

oceľ

Obr. 3.21: Závislosť veľkosti plazmy na posunutí snímacieho okna. Body sú prelo-
žené mocninou funkciou druhého rádu. Hodnoty emisnej intenzity sú normované
k jednotlivým čiaram. Vzorka je oceľ.

Pre prvú vzorku (pozri obr. 3.21) je vidieť, že pre nízko energický laserový pulz10

rastie intenzita lineárne podľa očakávania. Pre vysoko energický pulz11 dochádza
k odklonu od tejto linearity. V prípade ocele vykazujú dáta hlavne pre vyššie ener-
gie laserového pulzu výraznú smerodajnú odchýlku hodnôt. Tento jav a už zmienený

1020 až 40 mJ.
11Nad 40 mJ.
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nelineárny charakter emisnej intenzity s rastúcou intenzitou laserového pulzu po-
ukazuje na prítomnosť samoabsorpcie resp. tienenia plazmy. Za použitia vysoko
energetického laserového pulzu tak dochádza k zníženiu stability experimentu.

mosadz

Obr. 3.22: Závislosť veľkosti plazmy na posunutí snímacieho okna. Body sú pre-
ložené mocninou funkciou druhého rádu.Hodnoty emisnej intenzity sú normované
k jednotlivým čiaram. Vzorka je mosadz.

V prípade mosadze je možne pozorovať podobné správanie (pozri obr. 3.22). Pri
použití vyšších energií laserového pulzu12 rastie emisná intenzita vybraných spektrál-
nych čiar pomalšie ako pre nižšie energie. Smerodajná odchýlka nameraných hodnôt
nevykazuje tak výraznú hodnotu nepresnosti ako pre oceľ, ale stále je vidieť slabý
pokles v stabilite experimentu.

12Nad 40 mJ.
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3.2.4 Diskusia

Cieľom kapitoly 3.2.1 bolo zistiť, či je možné porovnávať spektroskopické dáta s dá-
tami získanými zobrazovacou metódou na detektor. Z výsledkov experimentu je
vidieť, že pokiaľ je laserový pulz nízko energický (pozri obr. 3.7), dvojica týchto
informácii vykazuje pomerne dobrú lineárnu závislosť. Taktiež korelačné diagramy
(obr. 3.10 a 3.12) pre oceľ a mosadz v tomto poradí potvrdzujú toto zistenie. K rov-
nakému výsledku, že spektroskopické a zobrazovanie dáta sú porovnateľné, vedie
článok [86].

V kapitole 3.2.2 je skúmaný časový priebeh plazmy pri zmene energie laserového
pulzu. Z dôvodu horšieho časového rozlíšenia použitého detektoru sú dáta v tejto
časti vztiahnuté na okamžik, v ktorom je plazma na detektore viditeľná. Ako je
zobrazené na obr. 3.15 a 3.19, pri použití nízko energického13 laserového pulzu má
plazma výraznejší guľovitý tvar. To predstavuje LSC charakter vzniku a rozpínania
plazmy. Pre vysoko energický pulz14 je tvar plazmy predĺženejší v smere zdroja
laserového pulzu. To poukazuje na LSD vlnu, pričom toto správanie je sprevádzané
výraznejším tienením plazmy. Výsledky tejto experimentálnej časti sa zhodujú so
závermi v [84, 87].

Obr. 3.16 a 3.20 vykazujú zaujímavé správanie plazmy v časovom intervale medzi
3 µs a 9 µs voči prvotnému snímku. V tomto intervale sa zdá, že plazma neexpanduje.
Vzhľadom k tomu, že snímač je v určitej oblasti už saturovaný v tomto čase, nie je
možné povedať, čo sa presne v tomto intervale deje. Súčasná literatúra pojednáva
o zobrazovaní časového priebehu plazmy maximálne iba do 2,5 µs, čo znamená,
že získané výsledky nie je možné potvrdiť ani vyvrátiť na základe literatúry. Jedna
z možností je, že plazma je v tej dobe v určitej rovnováhe a na konci tohoto intervalu
začne rýchlo zanikať, čo je sprevádzané následnou expanziou. Druhá možnosť je, že
daný detektor nie je dostatočne presný, aby zachytil v tomto intervale odlišnosti.
Dlhé expozičné okno (50 µs) vnáša do merania nepresnosti. Je však zvláštne, že aj
v prípade ocele a mosadze pre všetky energie laserového pulzu je toto časové okno
totožné.

V poslednej experimentálnej časti 3.2.3 sú skúmané spektroskopické dáta s cie-
ľom overiť tvrdenie o tienení resp. samoabsorpcii plazmy, ktoré je výsledkom 3.2.2.
Z obr. 3.21 a 3.22 je vidieť, že pri našich experimentálnych podmienkach dochádza
k samoabsorpcii plazmy nad 40 mJ pulz. Tento výsledok je porovnateľný s výsled-
kami zmienených vyššie alebo aj s [64], kde je tento jav pozorovaný pri použití
vysoko energického pulzu.

13Do 40 mJ.
14Nad 40 mJ.
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4 Záver
Cieľom diplomovej práce bolo previesť literárnu rešerš na tému LIBS a na sledovanie
morfológie plazmy za použitia zobrazovacej metódy. Na základe zistení z dostup-
nej literatúry následne navrhnúť optomechanický modul na pozorovanie morfológie
plazmy s použitím dostupného detektoru. Poslednou úlohou je pomocou tohoto mo-
dulu previesť skupinu experimentov, ktoré poslúžia na zistenie možností využitia
tohoto typu experimentu za daných podmienok. Taktiež podľa možností overiť zis-
tené informácie o správaní a morfológii plazmy z literatúry.

Začiatok tejto práce sa venuje literárnej rešerši, ktorá je rozdelená na dve časti.
Prvá polovica pojednáva o základných vlastnostiach metódy LIBS, ako napríklad
vznik plazmy, jej parametre a vlastnosti, využitie tejto metódy a pod. V druhej
časti je venovaná pozornosť morfológii plazmy, pričom je skúmaných niekoľko expe-
rimentov z literatúry. V tejto kapitole je popísané správanie plazmy za určitých
experimentálnych podmienok, ako aj možnosť využitia tejto metódy na rozpozná-
vanie jednotlivých prvkov v plazme. Informácie z tejto kapitoly následne slúžia na
navrhnutie experimentálnej časti.

V kapitole 3 je v stručnosti popísaná použitá aparatúra pri experimente, ako
aj základný optomechanický modul na pozorovanie plazmy. Samotná experimen-
tálna časť je následne rozdelená na tri časti, pričom dodatočné dáta je možné nájsť
v prílohe A.

V prvej experimentálnej časti (pozri kapitola 3.2.1) je skúmaná možnosť urči-
tého porovnania, resp. doplnenia spektroskopických dát so zobrazovacími, ktoré sú
získané už zmieneným modulom. Z výsledkov tejto podkapitoly je zrejmé že medzi
týmito dvoma skupinami dát dochádza k určitej korelácií (pozri obr. 3.10 a 3.12).
Tento záver je v súlade s experimentom v literatúre [86].

Ďalšia experimentálna čast (pozri kapitola 3.2.2) je zameraná na skúmanie ča-
sového priebehu plazmy za použitia rôznej intenzity laserového pulzu, pričom ďalšie
dáta sú v prílohe A. Zo získaných snímok je možné pozorovať rozdielne dynamické
procesy plazmy. Pre nízko energetický pulz je vidieť LSC charakter expanzie plazmy,
zatiaľ čo v prípade vysoko energetického pulzu má plazma LSD charakter. Tento vý-
sledok je tiež v súlade s výsledkami z rôznych experimentov [3, 4] ako aj teórie z li-
teratúrnej rešerše (pozri kapitola 1.3.2). Z výsledkov tohoto experimentu je možné
pozorovať tienenie, resp. samoabsorpcia plazmy, ktoré bolo očakávané pri našich
experimentálnych podmienok.

V poslednej experimentálnej časti (pozri kapitola 3.2.3) sú pozorované spektro-
skopické dáta s cieľom potvrdiť záver predchádzajúcej časti, a to konkrétne samo-
absorpcia plazmy. Zo získaných výsledkov v tejto časti (pozri obr. 3.21 a 3.22) je
možné vidieť toto chovanie pri použití vysoko energetického laserového pulzu, čo je
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v našom prípade nad 40 mJ. Tieto výsledky potvrdzujú predchádzajúcu časť, ako
aj teoretický predpoklad zistený z literatúry.

Do budúcna by bolo vhodné navrhnúť experiment, ktorý by sa okrem časovému
priebehu plazmy zachyteného kamerou venoval aj základným vlastnostiam plazmy
pri jej expanzii, ako je teplota alebo elektrónová hustota. Taktiež by bolo zaujímavé
do pozorovania implementovať aj meranie tlakovej vlny, ktorá pri ablácii vzorky
vzniká. Ďalej by bolo vhodné rozšíriť zobrazovací modul o ICCD kameru, ktorá by
poskytla lepšie časové rozlíšenie pre tento typ experimentu.
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Zoznam symbolov, veličín a skratiek
AES Atomic Emision Spectroscopy
CCD Charge-Coupled Device
CF-LIBS Calibration-free Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor
CT Computed Tomography
ICCD Intensified Charge-Coupled Device
FWHM Full-Width at Half Maximum
IMS Ion Mobility Spectrometry
IR Infrared
LIBS Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
LSC Laser-Supported Combustion
LSD Laser-Supported Denotation
LSR Laser-Supported Radiation
LTE Local Thermodynamic Equilibrium
PDA Photodiode Arrays
rLIBS Remote Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
TE Thermodynamic Equilibrium
UV Ultraviolet
XRF X-ray Fluorescence

83



𝐴𝑖𝑗 Transmisná pravdepodobnosť hladín 𝑖 a 𝑗

𝐴𝑚𝑛 Transmisná pravdepodobnosť hladín 𝑚 a 𝑛

𝑐 Rýchlosť svetla 299792458 𝑚 · 𝑠−1

𝐶p Tepelná kapacita [𝐽 · 𝑘𝑔−1 · 𝐾−1]
𝐶s Koncentrácia emitovaných častíc [𝑚−3]
𝐷 Priemer osvetlenej plochy šošovky [𝑚]
𝐸 Energia laserového pulzu [𝐽 ]
𝐸𝑖 Energia ionizácie [𝑒𝑉 ]
𝐸𝑖,𝑗 Energia hladiny 𝑖 alebo 𝑗 [𝑒𝑉 ]
Δ𝐸 Rozdiel medzi energickými hladinami [𝑒𝑉 ]
𝑒− Elektrón
𝑓 Ohnisková vzdialenosť [𝑚]
𝑓𝑀 Maxwellová distribučná funkcia
𝐹 Experimentálny parameter
𝑔𝑖,𝑗,𝑚 Štatistická váha pre hladinu 𝑖, 𝑗 alebo 𝑚

ℎ Planckova konštanta 4, 135667662 × 10−15 𝑒𝑉 · 𝑠

𝐼 Emisná intenzita
𝐼e Intenzita žiarenia [𝑊 · 𝑚−2]
𝐼min Potrebná intenzita na odparenie materiálu
𝐼 𝑖𝑗

𝜆 Intenzita spektrálnej čiary
𝐼r Žiarivosť [𝐽 · 𝑚−2]
𝐾 Boltzmannova konštanta 1, 38064 × 10−23 𝐽 · 𝐾−1

𝐿 Hrúbka plazmy [𝑚]
𝐿v Merné skupenské teplo varu [𝐽 · 𝑘𝑔−1]
𝑚𝑒 Hmotnosť elektrónu 9, 109383 × 10−31 𝑘𝑔

𝑀 Hmotnosť odpareného materiálu [𝑘𝑔]
𝑀𝑡 Typ atómu
𝑀𝑎 Atómová hmotnosť prvku [𝑘𝑔]
𝑀+ Ionizovaný atóm
𝑛 Počet fotónov
𝑛𝑠 Absolútna hustota prvku v plazme
𝑁𝑒 Elektrónová hustota [𝑚−3]
𝑁𝑗 Hustota populácie emitovaných atómov alebo iónov
𝑁𝑖,𝑗 Populácia hladiny 𝑖 alebo 𝑗

𝑁𝑜,𝑖 Hustota populácie atómov v základnom energickom stave
𝑁𝑜,𝑖𝑖 Hustota populácie iónov v základnom energickom stave
𝑁0 Celková populácia emitovaných atómov alebo iónov
𝑄𝑖,𝑟 Vnútorná štandardizácia
𝑅 Odrazivosť povrchu
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𝛿𝑡 Dĺžka laserového pulzu [𝑠]
𝑡𝑏 Snímacie okno emisnej intenzity [𝑠]
𝑡𝑑 Oneskorenie snímania emisie voči dopadu laserového pulzu [𝑠]
𝑇 Teplota plazmy [𝐾]
𝑇b Teplota varu [𝐾]
𝑇0 Teplota okolia [𝐾]
𝑈 𝑠(𝑇 ) Vnútorná partičná funkcia
𝑣𝜆(𝜆, 𝑇 ) Objemová spektrálna hustota [𝑊 · 𝑚−3]
𝑣𝑒 rýchlosť elektrónu [𝑚 · 𝑠−1]
𝑤 Tabuľková hodnota
𝑤0 Pás Gaussoveho zväzku [𝑚]
𝑍(𝑇 ) Funkcia pre danú teplotu [𝐾]
𝑍𝐼,𝐼𝐼 Funkcie pre atómy alebo ióny 𝑖 alebo 𝑗 [𝑒𝑉 ]
𝛼(𝜆) Absorbčný koeficient [𝑐𝑚−1]
𝜅 Koeficient termodifúzie
𝛾 Frekvencia [𝐻𝑧]
Γ Šírka spektrálnej čiary pre polovicu maxima [𝑚]
𝜆 Vlnová dĺžka [𝑚]
𝜆𝑖𝑗 Vlnová dĺžka pre energické hladiny 𝑖 a 𝑗 [𝑚]
𝜆𝑚𝑛 Vlnová dĺžka pre energické hladiny 𝑚 a 𝑛 [𝑚]
𝜆0 Centrálna vlnová dĺžka spektrálnej čiary [𝑚]
Δ𝜆D Rozšírenie spektrálnej čiary [𝑚]
𝜀(𝜆) Emisivita
𝜎 Vlnové číslo [𝑚−1]
𝜎0 Centrálne vlnové číslo [𝑚−1]
𝜌 Hustota materiálu [𝑘𝑔 · 𝑚−3]
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A Príloha

A.1 Oceľ

Obr. A.1: Časový priebeh expanzie plazmy. Energia laserového pulzu je 20 mJ.
Vzorka je oceľ.
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Obr. A.2: Časový priebeh expanzie plazmy. Energia laserového pulzu je 40 mJ.
Vzorka je oceľ.
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Obr. A.3: Časový priebeh expanzie plazmy. Energia laserového pulzu je 60 mJ.
Vzorka je oceľ.
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Obr. A.4: Časový priebeh expanzie plazmy. Energia laserového pulzu je 80 mJ.
Vzorka je oceľ.
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A.2 Mosadz

Obr. A.5: Časový priebeh expanzie plazmy. Energia laserového pulzu je 20 mJ.
Vzorka je mosadz.
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Obr. A.6: Časový priebeh expanzie plazmy. Energia laserového pulzu je 40 mJ.
Vzorka je mosadz.
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Obr. A.7: Časový priebeh expanzie plazmy. Energia laserového pulzu je 60 mJ.
Vzorka je mosadz.
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Obr. A.8: Časový priebeh expanzie plazmy. Energia laserového pulzu je 80 mJ.
Vzorka je mosadz.
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