
 

 
 

 

 

 

  

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

 BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ 

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 

 

 

ÚSTAV FYZIKÁLNÍHO INŽENÝRSTVÍ 

INSTITUTE OF PHYSICAL ENGINEERING 

 

 

 

 

 

 

VLIV ATMOSFÉRY NA LASEROVOU ABLACI MATERIÁLŮ 

IMPACT OF THE ATMOSPHERE ON LASER ABLATION OF MATTERS 

 

  

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

MASTER'S THESIS  

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR  

Bc. Svatava Černá 

VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR 

 

BRNO 2020 

 

Ing. Pavel Pořízka, Ph.D. 
 
 
   
  



 

 

 

 

 

Zadání diplomové práce 

 

Ústav:    Ústav fyzikálního inženýrství 

Student:   Svatava Černá 

Studijní program:  Aplikované vědy v inženýrství 

Studijní obor:   Přesná mechanika a optika 

Vedoucí práce:  Ing. Pavel Pořízka, Ph.D. 

Akademický rok:  2019/20 

 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a 

zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma diplomové práce: 

Vliv atmosféry na laserovou ablaci materiálů 

 

Stručná charakteristika problematiky úkolu: 

Materiálová analýza metodou spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS; z angl. Laser-

Induced Breakdown Spectroscopy) je ze své podstaty ovlivněna také procesy následujícími po 

interakci laserového záření se samotnou studovanou látkou. Průběh laserové ablace je tak určen 

parametry laserového pulzu, fyzikálně-chemických vlastností vzorku a kvalitou okolního 

prostředí. Tlak a druh nárazníkového plynu jsou předmětem studia této diplomové práce, a 

budou studovány z pohledu změny vlastností plazmatu a intenzity detekovaného signálu 

vybraných analytů. 

  



 

Cíle diplomové práce: 

Literární rešerše interakce laserového záření s látkou s ohledem na dynamiku laserové ablace v 

podtlacích a nárazníkových plynech. Návrh experimentu a srovnání vlivu atmosfér 

nárazníkových plynů (např. argon, helium) a jejich tlaků (1-1200 mbar). Vyhodnocení vlivu 

atmosféry na vlastnosti plazmatu a signál zvolených analytů. 

 

Seznam literatury: 

MIZIOLEK, A. W., V. PALLESCHI a I. SCHECHTER, 2006. Laser Induced Breakdown 

Spectroscopy. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-051-1541-261. 

HAHN, D. W. a N. OMENETTO, 2012. Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS), Part 

II: Review of Instrumental and Methodological Approaches to Material Analysis and 

Applications to Different Fields. Applied Spectroscopy. 66(4), 347-419. DOI: 10.1366/11-

06574. 

 

Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2019/20 

V Brně, dne: 

 

 

 

 

___________________________ ________________________________ 

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. 

ředitel ústavu děkan fakulty 

  



 

ABSTRAKT 

 Tato práce se zabývá všeobecným přehledem spektrometrie laserem buzeného 

plazmatu–ablací materiálu a vzniku plazmatu při změně okolního prostředí. Cílem je stanovit 

ideální podmínky pro zlepšení detekce, jež je u některých prvků obtížná, pokud měření probíhá 

ve vzduchu za atmosférického tlaku. Proto provádíme změnu podmínek okolního prostředí, 

tedy typ plynu (vzduch, helium, argon) a jeho tlak. Nárazníkové plyny (helium, argon) mají 

zásadní vliv na průběh ablace materiálu a vlastnosti vniklého plazmatu, proto studujeme změny 

v intenzitě signálu s ohledem na jednotlivé atmosféry (změna signálu v atmosféře argonu, helia 

oproti atmosféře vzduchu). V první části práce uvádíme princip a fyzikální podstatu laserové 

ablace se stručnou rešerší doposud provedených experimentů pro podobné účely. Na základě 

této rešerše jsou stanoveny předpokládané závěry experimentu ohledně vlivu inertních plynů a 

tlaku na detekci studovaných prvků. Ve druhé části práce je pak představen vlastní řízený 

experiment, který se skládal z detekce spektrálních čar fluoru a draslíku, viz kap. 5.6 a 

molekulových přechodů fluoridu vápenatého, viz kap. 5.10.  

 V řízeném experimentu jsme stanovili dva předpoklady. Prvním předpokladem je vliv 

atmosféry inertního plynu, ta by měla výrazně zlepšit detekci fluoru i draslíku oproti atmosféře 

vzduchu.  Toto zjištění jsme potvrdili jen pro argonovou atmosféru. Naopak v atmosféře helia 

nedošlo ke zlepšení detekce ani jednoho z prvků. Druhým předpokladem je vliv snižování 

okolního tlaku, ten by měl v kombinaci s inertním plynem umožnit detekci fluoru i při nízké 

koncentraci ve vzorku. Právě za takový vzorek považujeme měřený skleněný disk v kap. 5.7. 

Tento předpoklad potvrzen není, jelikož při snižování tlaku ve vakuové komoře se nijak 

neprojevuje zvýšená intenzita spektrální čáry fluoru. Závěrem v kap. 7 byly z výsledků 

jednotlivých částí experimentu navrženy nejvhodnější podmínky pro budoucí detekci měřených 

látek: fluoru, draslíku a molekul fluoridu vápenatého.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Laser, laserová ablace, LIBS, plazma, nárazníkové plyny, spektrální čáry, spektrometr, 

spektroskopie, spektroskopie laserem buzeného plazmatu, změna atmosféry, změna tlaku. 

  



 

ABSTRACT 

 This thesis deals with a general overview of laser-induced breakdown spectroscopy - 

ablation of material and plasma formation when a change of the surrounding environment 

occurs. The aim is to establish ideal conditions for improving detection, which is difficult for 

some elements when the measurement takes place in the ambient atmosphere. This is the reason 

why we change the ambient conditions, the gas (air, helium, argon) and its pressure. Buffer 

gases (helium, argon) influence the development of the material ablation and quality of 

generated plasma. That is why we inspect the changes in the signal according to particular 

atmospheres (signal change in buffer gases compared to the ambient atmosphere).  The first 

part of the thesis presents the principle and physical nature of laser ablation with a brief search 

of experiments performed so far for similar purposes. Based on this search we determine 

conclusions about the influence of buffer gasses and pressure on the detection used gasses. In 

the second part of the work, the controlled experiment is presented, which consisted of the 

detection of spectral lines of fluorine and potassium, see chapter 5.6 and molecular transitions 

of calcium fluoride, see chapter 5.10.  

 In a controlled experiment, we established two assumptions. The first assumption is the 

influence of the inert gas atmosphere, which should significantly improve the detection of 

fluorine and potassium compared to the air atmosphere. We confirmed this finding only for the 

argon atmosphere. In contrast, in the helium atmosphere, the detection of none of the elements 

improved. The second assumption is the effect of reducing the ambient pressure, which in 

combination with an inert gas should allow the detection of fluorine even at low concentrations 

in the sample. We consider the measured glass disk in chapter 5.7 to be such a sample. This 

assumption is not confirmed, as the increased intensity of the fluorine spectral line does not 

manifest itself in any way when the pressure in the vacuum chamber decreases. Finally, in 

chapter 7 from the results of individual parts of the experiment, the most suitable conditions for 

the future detection of the measured substances were proposed: fluorine, potassium and calcium 

fluoride molecules. 

 

KEY WORDS 

Laser, laser ablation, LIBS, plasma, buffer gases, spectral lines, spectrometer, spectroscopy, 

laser-induced breakdown spectroscopy, change of atmosphere, change of pressure. 
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1. Úvod 
 

Spektroskopické metody jsou dnes již běžně užívány pro povrchovou analýzu 

materiálů. Podle analytických požadavků si lze vybrat z mnoha spektroskopických metod. 

Jednou z nich je právě metoda LIBS, spektroskopie laserem buzeného plazmatu (z angl. 

Laser-Induced Breakdown Spectroscopy). LIBS je využíván v celé ředě odvětví, od 

výzkumu, přes průmysl po farmakologii. Jediným laserovým pulsem jsme například 

schopni určit nezávadnost nebo škodlivost zkoumané látky. 

Moderní metoda LIBS poskytuje řadu výhod, je časově nenáročná, výsledky jsme 

schopni dostat v rámci sekund. Vzorky pro LIBS nevyžadují předchozí úpravu. Analýza 

je možná i na dálku a je to jediná technologie, která umožňuje spektrální analýzu všech 

chemických látek v jakémkoliv prostředí. Ačkoliv ne vždy lze jednotlivé prvky detekovat 

za stejných podmínek, příkladem může být námi prováděný experiment, kdy k detekci 

fluoru běžné okolní podmínky nestačí. LIBS můžeme provádět při atmosférických 

podmínkách, ve vakuu i v inertních plynech, za sníženého tlaku nebo kombinací výše 

zmíněných za použití interakční komory. LIBS umožňuje analýzu pevných, kapalných a 

plynných látek, v této práci se však výhradně věnujeme analýze pevných vzorků. Další 

využití nacházíme v extrémních aplikacích, jako jsou například analýza složení hornin na 

planetě Mars. Díky těmto vlastnostem jsou možnosti využití metody LIBS předmětem 

neustálého vývoje. [1,2] 

Extrémní aplikace nám ukazují, jak je důležité znát vliv atmosféry inertních plynů a 

nízkého tlaku na schopnost detekce prvků. Pokud bychom tyto podmínky předem 

nezkoumali, nešlo by v tak specifickém prostředí jako je například atmosféra planety 

Mars, kde tlak dosahuje hodnot 6-10 mbar a atmosféra se skládá převážně z oxidu 

uhličitého, měřená data interpretovat. Naopak, znalost vlivu jiných atmosfér a sníženého 

tlaku může v praxi vést ke zvýšení citlivosti metody v případě určitých analytů. [1] 

Metodu LIBS tak lze využít v případech, kdy zkoumaný prvek není za běžných 

podmínek detekovatelný, příkladem jsou halogeny. Nejčastěji zkoumaným zástupcem 

halogenu je fluor. Důvodem je jejich vysoký excitační potenciál, který znamená, že pro 

detekci prvku je třeba použít několikanásobně většího množství energie než pro snadno 

detekovatelný prvek, například draslík. Proto jsme zvolili právě tyto dva prvky, abychom 

na nich mohli demonstrovat vliv atmosfér argonu, helia a sníženého tlaku. [1,3,4] 

Tato práce je rozdělena do dvou celků, první část-teoretická se zabývá obecně 

metodou spektroskopie, atomovou emisní spektroskopií, užitou metodou LIBS a je 

zakončena rešerší podmínek detekce spektrálních čar, kde zároveň uvádíme 

předpokládané vlivy provedených změn. Ve druhé části práce je proveden samotný řízený 

experiment, který jsme prováděli v laboratoři LIBS na ÚFI VUT. 

Výstupem této práce je provedení řízeného experimentu LIBS analýzy fluoru a 

draslíku. Zkoumali jsme jiné atmosféry a nízký tlak. Experiment jsme také doplnili o 
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změnu LIBS aparatury, metodu více laserových výstřelů double-pulse LIBS. Naměřená 

data jsme porovnali s provedenou rešerší. Tato práce tak může sloužit k případnému 

podrobnějšímu zkoumání těchto nestandardních podmínek. 
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2. Spektroskopie 
 

Spektroskopie je fyzikální obor, založený na faktu, že každá látka má své 

charakteristické spektrum. Spektrum je dáno atomární strukturou zkoumané látky a pro 

každou látku je jedinečným chemickým otiskem prstu. Průkopníkem v této oblasti byl 

Isaac Newton, kterému se pomocí optického hranolu podařilo rozložit složené světlo na 

základní monochromatické barvy. Dalšími osobnostmi v této oblasti jsou G.R.Kirchhoff 

a R.W.Bunsen, kteří svými pokusy objevili nové prvky cesium a rubidium. Zjednodušený 

princip spektroskopu je zobrazen na obr.1. [5,6] 

 

Obrázek 1: Princip spektroskopu. Zdroj světla-sonda, která emituje potřebný typ záření, 

štěrbina-eliminuje parazitní světlo, kondenzor a zobrazovací čočka-optická soustava pro 

fokusaci paprsků, hranol-provede rozklad světla na monochromatické složky, stínítko-

zachytí spektrum. Při rozkladu bílého světla na jeho jednotlivé složky vznikne na stínítku 

schéma rozložení barev podle jejich vlnové délky, nejvíce se tedy láme světlo fialové, 

méně pak zelené a nejméně červené barvy, v obrázku označeno jako zkratky č, z a f. 

Převzato a upraveno z: [7] 

 

2.1. Princip spektroskopie 

Základní princip spektroskopie je založen na schopnosti látek pohlcovat, či 

vyzařovat elektromagnetické vlnění specifických vlnových délek. Emitované nebo 

absorbované spektrum totiž není spojité, ale skládá se z mnoha linií (čar nebo pásů). Díky 

spektroskopii bylo objeveno i několik prvků – rubidium, talium, galium apod.  

Nenajdeme dvě chemicky odlišné látky, které by se prokázaly stejným absorpčním nebo 

emisním spektrem. [8,9] 
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2.2. Dělení spektroskopie 

Spektroskopii můžeme dělit podle dvou základních hledisek: 

1. Podle vlnové délky, tj. jakou část elektromagnetického spektra použijeme. 

2. Podle typu sondy. 

 

 Samostatné spektroskopické metody dělíme podle různých hledisek: dle typu 

informace, kterou chceme získat (chemické složení, struktura, stav povrchu), dle hloubky, 

ze které chceme informace získat, dle poškození analyzovaného vzorku nebo dle citlivosti 

a rozlišení dané metody. 

2.2.1. Dělení dle vlnové délky 

Vlnová délka elektromagnetického záření, kterou excitujeme zkoumanou látku je 

kritériem k dělení spektroskopie. Dělení probíhá na oblasti infračerveného, viditelného, 

ultrafialového, rentgenového a gama záření. 

Spektroskopii daleké infračervené oblasti odpovídá každý pás změně rotace 

molekuly, ve střední a bližší infračervené oblasti změně vibrace a rotace molekuly, ve 

viditelné a ultrafialové oblasti spekter dochází k elektronovým změnám (přeskokům z 

orbitalů různých energií) ve vnějších slupkách molekulových a atomových orbitalů, v 

oblasti rentgenového záření dochází ke změnám ve vnitřních slupkách atomů, 

radioaktivní záření gama vede k přeskokům jaderných částic mezi jednotlivými 

energiovými hladinami jádra. Celkový přehled je uveden v tabulce 1. 

 

Tabulka 1: Rozdělení interakce s hmotou dle typu záření. 

Typ záření Vlnová délka Frekvence Interakce s hmotou 

Záření gama (γ) λ < 1 pm 3×1020 Hz Rozpad atom. jader 

Rentgenové záření (RTG) 1 pm-10 nm 3×1020-3×1016 Hz  Ionizace 

Ultrafialové záření (UV) 10 nm-400 nm 3×1016-7,5×1014 Hz Přechody elektronů 

Viditelné záření (VIS) 400 nm-790 nm 7,5×1014-3,8×1014 Hz Přechody elektronů 

Infračervené záření (IR) 790 nm-0,3 mm 3,8×1014–1×1012 Hz Vibrace molekul 

Mikrovlnné záření (MW) 0,3 mm-1 m 1×1012-3×108 Hz Rotace molekul 

Rádiové záření (LW) 1 m-30 km 3×108-1×104 Hz Přechod jader. spinu 

 

 Se zkracující se vlnovou délkou záření se zvyšuje jeho energie a také účinek záření 

na atomy, či molekuly je znatelnější. Zatímco radiové vlny svým dopadem ovlivní jen 

orientaci jaderného spinu a účinek na molekulu je téměř nulový, tak vlivem gama záření 

může dojít až k rozpadu atomových jader. [10,11] 
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2.2.2. Dělení podle sondy  

Ve spektroskopii můžeme použít různé prostředky neboli „sondy“ k excitaci 

látky. Excitujeme-li látku elektromagnetickými vlnami, je sondou elektromagnetické 

záření. Sondou mohou být i elektrony, využívané v metodě spektroskopie ztráty 

elektronové energie neboli EELS (z angl. electron energy loss spectroscopy). Neutrony 

jsou využívány v metodě nepružného elektronového rozptylu. Dalším typem sondy 

mohou být i atomy, ty užíváme při atomové emisní, absorpční, fluorescenční nebo 

hmotnostní spektrometrii. Zástupcem atomové emisní spektroskopie je právě metoda 

LIBS. Sondy můžeme také kombinovat, a to například při rentgenové fotoelektronové 

spektroskopii (XPS), kdy dopadající elektromagnetické záření předá svoji energii 

elektronům ve vrchní slupce atomu vzorku a následně využije fotoelektrický jev. [11] 
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3. Atomová emisní spektroskopie 
 

 Atomová emisní spektroskopie neboli AES vyniká tím, že se jako první na konci 

19. století začala využívat pro prvkovou analýzu a tento princip se v moderních 

povrchových analýzách užívá dodnes.  

 AES se založena na několika základních krocích: destrukci chemických vazeb a 

rozložením zkoumaného materiálu na elementární částice, excitace těchto částic, detekce 

emitovaných částic, které vznikly důsledkem energiových přechodů a spektroskopické 

analýzy. 

 Emitované spektrum je charakteristické pro každý prvek a jeho intenzita závisí na 

počtu emitovaných částic zachycených při detekci. Detekce probíhá pomocí sběrné 

optické soustavy. Ta je složena z čoček a optických vláken s vhodnou spektrální 

propustností. Spektrometr rozloží záření dle vlnové délky. Jednotlivé spektrální čáry 

nalezneme v databázi, příkladem je spektrální databáze NIST. 

 Využitím AES může být kvalitativní analýza neboli pouhé stanovení přítomnosti 

prvku ve vzorku. Stanovujeme-li pak relativní koncentraci prvku ve vzorku, jde o 

kvantitativní analýzu, ta vyžaduje předchozí kalibraci měřící aparatury. [1,3] 

 

3.1. Budící zdroje 

 Abychom provedli destrukci chemických vazeb, rozklad na elementární částice a 

jejich následnou excitaci, volíme různé budící zdroje. 

 Nejstarší metodou, kterou spojujeme i s počátkem AES, jsou plamenové budící 

zdroje. Ty využívají hořících směsí a jsou typické svou nízkou teplotou a dobrou 

stabilitou. Plamenové zdroje jsou dostupným a využívaným prostředkem hlavně pro 

absorpční a fluorescenční spektroskopii.  

 Novějším zástupcem jsou zdroje elektrické. Zdroje jsou lépe kontrolovatelné a 

využívají plazma elektrického výboje, např. obloukový výboj nebo vysokonapěťovou 

jiskru. V praxi jsou rozšířeny hlavně v hutním průmyslu. 

 Ideálnímu zdroji za účelem AES se nejvíce podobají zdroje plazmové. A to pro 

svou citlivost, přesnost a jednoduchou obsluhu. Jelikož dosahuje vysoké teploty, dochází 

zároveň k ionizaci a excitaci atomů do vyšších energiových stavů. Detektorem následně 

změříme zářením absorbované nebo emitované atomy, které jsou důsledkem energiových 

přechodů elektronu v obalu atomu. Jedním ze zástupců těchto zdrojů je právě laserem 

buzené plazma (LIP, z angl. Laser-Induced Plasma) užívané pro metodu LIBS. [1,6] 
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3.2. Spektrum 

Spektra látek pozorujeme spektroskopy. Principem spektroskopu je rozklad 

světla, buď ohybem na mřížce, nebo lomem v hranolu. Přichází-li paprsky přímo do 

spektroskopu, získáváme spektrum emisní. Projde-li světlo předtím skrze nějakou látku, 

vzniká spektrum absorpční. Průchodem přes toto prostředí, dojde k pohlcení těch 

vlnových délek, které zkoumané prostředí samo vyzařuje. Získáme tak obrácené emisní 

spektrum, tzn. absorpční spektrum. Pro absorpční spektrum jsou typické tmavé absorpční 

čáry ve spojitém spektru. Emisní i absorpční spektra mohou být spojitá, čárová nebo 

pásová. Zaznamenáváme je např. na fotografickou desku nebo na CCD kameru. 

Spojité spektrum je charakteristické pro rozžhavené látky všech skupenství (např. 

plamen svíčky, elektrický oblouk) a najdeme v jejich spektru světlo všech vlnových 

délek, viz na obr. 2.  

 

Obrázek 2: Zobrazené rozdíly mezi kontinuálním, emisním a absorpčním spektrem. 

Převzato a upraveno z [5]. 

 

Čarové spektrum je složeno z jednotlivých čar nebo tzv. dubletů a tripletů, což 

jsou dvojité a trojité čáry. Čarové spektrum je typické pro páry prvků. Příkladem jsou 

zářící páry Na, které vytváří charakteristické emisní spektrum, v němž pozorujeme dvě 

spektrální čáry žluté barvy s vlnovou délkou 589,0 nm a 589,6 nm. Poloha čar spektra 

každého prvku je odlišná a pro daný prvek zcela specifická. Každý prvek může emitovat 

nebo pohlcovat jen fotony o dané energii. Neexistují dva prvky se stejným čárovým 

spektrem, můžeme je tedy brát jako jejich chemické otisky prstů.  

Posledním druhem spektra je spektrum pásové, to se vyznačuje velkým počtem 

čar ležících u sebe v těsné blízkosti. Tyto čáry tvoří charakteristické pásy, které oddělují 

temné úseky. Pásy tvořené spektrem jsou dány blízkostí jednotlivých energiových 

přechodů, jejich vibrací a rotací molekul. Zdrojem takového spektra jsou sloučeniny, 

zářící molekuly látek. [6,8] 
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Pro člověka i ostatní organismy na Zemi je nejdůležitějším zdrojem světla Slunce. 

Absorpční spektrum Slunce obsahuje hned několik temných čar. Jejich původ je způsoben 

tím, že záření z vnitřní vrstvy o vyšší teplotě (fotosféra), projde vnější vrstvou o nižší 

teplotě (chromosféra). Spektrum fotosféry je samo o sobě spojité, ale při průchodu 

chromosférou dojde k absorpci záření určitých vlnových délek, ty se pak projeví jako 

temné čáry ve specifických místech spektra. Sluneční spektrum popsal poprvé William 

Wollaston roku 1802. Na jeho práci navázal Joseph Fraunhofer, ten od roku 1814 studoval 

různé druhy skel, z nichž brousil optické hranoly a následně je používal v jednoduchém 

spektroskopu.  Výsledkem byla mapa slunečního spektra se 324 čarami. Následně našel 

tmavé čáry ve spektrech nejjasnějších hvězd i sodíkový dublet ve spektru laboratorního 

kahanu. Nicméně stále neznal příčinu jejich existence.  

G.R. Kirchhof a R.W. Bunsen roku 1859 v laboratoři v Heidelbergu zjistili, že 

polohy tmavých čar slunečního spektra jsou shodné s polohami emisních čar ve spektru 

plamene, do něhož byly dopraveny atomy různých prvků. Přiřadili tak každému z tehdy 

známých prvků spektrální čáry, které vyzařuje. Navíc objevili další množství čar, které 

identifikovat nemohli. Domnívali se tak, že čáry patří k dosud neznámým prvkům. 

Výsledkem těchto poznatků byly základy analytické metody zjišťování chemického 

složení látek – spektrální analýzu. [1,5,6] 

  



20 

 

3.3. Emisní spektrální analýza 

Spektrální analýza emitovaného spektra je základem všech metod AES. 

Spektrální analýzy určuje kvantitu i kvalitu obsažených prvků v plazmatickém stavu. 

Záření plazmatu je utvářeno emisí iontů, atomů a molekul. Spektrum je určeno 

diskrétními přechody elektronů z hladiny o vyšší energii na hladinu s nižší energií. Tyto 

přechody jsou podmíněny absorpcí nebo emisí určitého kvanta energie. Energie 𝐸, která 

se uvolní při přeskoku elektronu z vyšší energiové hladiny 𝐸2 do nižší energiové hladiny 

𝐸1 je popsána vztahem (1) 

𝐸 = (𝐸2 − 𝐸1) = ℎ𝜈,         (1) 

kde ℎ je Planckova konstanta, která vyjadřuje kvantum pohlceného 

elektromagnetického záření a 𝜈 je frekvence tohoto záření. 

 Využití emisní spektrální analýzy najdeme hlavně ve strojírenském a hutnickém 

průmyslu při analýze kovů. [6,12] 
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3.4. Vlastnosti spektrálních čar 

Spektrální čára svým umístěním a intenzitou ve spektru identifikuje prvek nebo 

jeho množství ve vzorku. Vlastnosti, které u spektrální čáry popisujeme jsou šířka 

spektrální čáry a intenzita spektrální čáry. 

3.4.1. Šířka spektrální čáry  

 Dle teorie by měl tvar spektrální čáry odpovídat delta funkci. Při samotném 

procesu vyzařování a detekci dochází k jejímu rozšiřování. Rozšíření může být buď 

homogenní nebo nehomogenní. Pro profil spektrální čáry zavádíme obvykle pojem 

„pološířka“ neboli FWHM (z angl. full width at half of maximum), jedná se o šířku 

spektrální čáry v polovině její maximální intenzity, viz obr.3. Mezi základní příčiny 

rozšíření spektrální čáry řadíme přirozené rozšíření, dopplerovské rozšíření, lorentzovské 

rozšíření a Starkův jev.  

 

Obrázek 3: Znázornění pološířky spektrální čáry (FWHM). [13] 
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Mezi mechanismy rozšíření spektrální čáry řadíme: 

3.4.1.1. Přirozené rozšíření 

 

 Profil spektrální čáry podléhající přirozenému rozšíření popíšeme „pološířkou“. 

Pokud k popisu používáme frekvenci, označíme pološířku symbolem 𝛥𝜈1/2,  použijeme-

li k popisu vlnovou délku, využijeme symbol 𝛥𝜆1/2.  Vzájemnou souvislost pak 

popisujeme vztahem (2) 

𝛥𝜆1/2 = 𝜆 −
𝑐

𝜈+𝜈1/2
, (2) 

𝜆 je centrální hodnota vlnové délky, 𝜈 je frekvence a 𝑐 rychlost světla. Minimální 

pološířka přirozeného rozšíření je dána Heisenbergovým principem neurčitosti. 

Přirozené rozšíření spektrální čáry, které tak vznikne vyjádříme vztahem (3)  

𝛥𝜈1/2 =
1

2𝜋𝛥𝑡
, (3) 

kde 𝛥𝑡 označuje časovou neurčitost setrvání atomu v excitovaném stavu. 

 Porovnáme-li přirozené rozšíření s nadcházejícímy jevy, je jeho vliv na šířku 

spektrální čáry zanedbatelný. Tvar spektrální čáry vlivem přirozeného rozšíření je 

označován jako lorentzovský profil. 

3.4.1.2. Dopplerovské rozšíření  

 

 Dopplerovské rozšíření spektrální čáry nastane vlivem tepelného pohybu zářících 

atomů a iontů, které je součástí Dopplerova jevu. Dopplerovské rošíření závisí na teplotě 

systémmu 𝑇, frekvenci emitovaného záření 𝜈 a atomové hmotnosti 𝑀. Konstanta 

𝑘 označuje Boltzmanovu konstantu. Pološířku spektrální čáry vlivem Dopplerovského 

rozšíření popíšeme vztahem (4) 

  𝛥𝑣1/2 =
2𝜈

𝑐
 √

2𝑘𝑇

𝑀
𝑙𝑛 (2). (4) 

Tvar spektrální čáry označujeme jako gaussovský profil.  

3.4.1.3. Lorentzovské rozšíření  

 

 Lozentzovské rozšíření nastane vlivem zvýšení hustoty plynu. Uvažujeme tedy 

vzájemné interakce mezi přítomnými částicemi, ty jsou buď neutrální (atomy, molekuly) 

nebo nabité (elektrony, ionty). Srážkou neutrálních a nabitých částic se pak doba života 

excitovaného atomu snižuje a dojde tak k rozšíření spektrální čáry. 
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 Dochází-li ke srážkám mezi neutrálními částicemi, hovoříme o Van der Waalsově 

rozšíření. Srazí-li se nabité částice, hovoříme o Starkově rozšíření. Tvar spektrální čáry 

vlivem Lorentzovského rozšíření označujeme jako lorentzovský profil. 

Starkovo rozšíření 

 

 Působením Starkova rozšíření dojde k posunutí a rozštěpení energiových hladin 

zářícího atomu vlivem působení elektrického pole. Následkem je rozšíření spektrální 

čáry. Starkův jev dělíme na lineární a kvadratický, podle závislosti na hodnotě 

elektrického pole.  

 Pokud je rozšíření spektrální čáry úměrné první mocnině intenzity elektrického 

pole, vyjadřujeme velikost rozšíření vztahem (5) 

 𝛥𝜈1/2 = 3,25𝐶2𝑁𝑒
2/3

, (5) 

kde 𝑁𝑒 je elektronová hustota a 𝐶 je hodnota odpovídající způsobu interakce mezi 

částicemi.  

 Je-li rozšířeni spektrální čáry úměrné druhé mocnině intenzity elektrického pole, 

jde o kvadratický Starkův jev, který vyjadřujeme vztahem (6)  

 𝛥𝜈1/2 = 6,18
𝜆2

𝑐
𝐶4

2/3
𝜈 

1/3𝑁𝑒
 . (6) 

Kromě míry závislosti jevů na elektrickém poli, se lineární a kvadratický jev liší faktem, 

že při kvadratickém Starkově jevu dochází k posunutí spektra vzhledem k počáteční 

frekvenci. Při lineárním Starkově jevu k posunu nedochází. 

Van der Waalsovo rozšíření 

 

Rozšíření spektrální čáry způsobené interkací mezi indukovaným dipólem a excitovanu 

molekulou se nazývá Van der Waalsovo rozšíření. Toto rozšížení je vyjádřeno vztahem 

(7) 

 𝛥𝜈1/2 = 1,3𝐶6
2/5

𝜈 
3/5𝑁𝑒

 . (7) 

Při Van der Waalsově rozšíření také dochází k posunu spektra vzhledem k počáteční 

frekvenci.  
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Obrázek 4: Porovnání Dopplerova a Lorentzova profilu. [14] 

 

Kombinace rozšíření spektrální čáry 

 Na reálnou šířku spektrální čáry může působit i několiv vlivů současně, nejčastěji 

jde o dopplerovské a lorentzovské rozšíření spektrální čáry. Kombinací těchto dvou 

profilů, viz obr. 4, vzniká Voigtův profil. Tvar spektrální čáry Voigtova profilu závisí na 

poměru šířky lorentzovské dopplerovské spektrální čáry. [6,14] 
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3.4.2. Intenzita spektrálních čar 

Při termickém buzení se koncentrace částic 𝑁𝑚 s určitou danou excitační hladinou 

stanoví podle Boltzmanova vztahu (8) 

 𝑁𝑚  =  𝑁0  
𝑔𝑚

𝑔0
 𝑒𝑥𝑝−(

𝐸𝑚
𝑘𝑇

) (8) 

Intenzita spektrální čáry 𝐼𝑚𝑛, odpovídající spontánnímu přechodu vybuzeného atomu 

nebo iontu mezi hladinami m→n vyplývá ze vztahu (9) 

 𝐼𝑚𝑛  =  𝑁0 ℎ𝜈𝑚𝑛𝑃𝑚𝑛
𝑔𝑚

𝑔0
 𝑒𝑥𝑝−(

𝐸𝑚
𝑘𝑇

)
, (9) 

kde 𝑁0 je počet atomů nebo iontů, 𝑃𝑚𝑛 pravděpodobnost přechodu, 𝑔𝑚,a 𝑔0 statistická 

hmotnost vybuzené a základní hladiny, 𝐸𝑚 energie vzbuzené hladiny, 𝑘 Boltzmanova 

konstanta a 𝑇 absolutní teplota. 

Energie 𝐸𝑚𝑛 vyzářená za sekundu je tudíž: 

 𝐸𝑚𝑛  =  𝐴𝑚𝑛 𝑁0 ℎ𝑣, (10) 

kde 𝐴𝑚𝑛 značí Einsteinův koeficient spontánní emise. 

Ze vztahu (8) vyplývá, že koncentrace částic s určitou excitační hladinou se rychle 

zmenšuje se zvyšováním jejich energie.  

U prvků s malým počtem možných kvantových přechodů je koncentrována 

podstatná část energie záření do několika velmi intenzivních čar s nízkým budícím 

potenciálem (alkalické kovy, kovy alkalických zemin aj.). U prvků se složitými spektry, 

jejichž atomy mají velký počet hladin s blízkými energiemi a vysokou multiplicitou, je 

energie záření rozdělena do mnoha čar malé intenzity (U, Th, aj.). 

Uvedené závislosti jsou dány vlastnostmi samotného vyzařujícího atomu a 

nemohou být změnou budících podmínek ovlivněny.  

Podstatná je však závislost intenzity spektrální čáry na koncentraci částic určitého 

druhu v plazmatu a tím na koncentraci prvku a na teplotě plazmatu. Se zvyšováním 

teploty vzrůstá intenzita čar, zvyšuje se však také stupeň ionizace, což se projevuje tím, 

že intenzita čáry prvku s rostoucí teplotou roste, při určité hodnotě dosahuje maxima a 

opět klesá.  

Maxima intenzity čar prvků s nízkým ionizačním potenciálem se dosahuje 

v plameni nebo oblouku s nízkou teplotou (vysoká koncentrace alkalického kovu ve 

výboji). Při vysokých teplotách výboje se zvyšuje intenzita čar prvků s vysokými 

ionizačními potenciály. S teplotou výboje souvisí také stupeň atomizace, definovaný jako 

poměr koncentrace volných atomů prvku k celkové koncentraci tohoto prvku ve všech 

formách. Stupeň atomizace hraje značnou roli u nízkoteplotních zdrojů, především 
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plamenových, kde spolurozhoduje o charakteru spektra (je také rozhodující v případě 

atomové absorpční spektrometrie). 

Změnou teploty výboje, zředěním vzorku určitými látkami nebo změnou 

obklopujícího plynného prostředí lze vytvořit podmínky vhodné k vybuzení čar určitého 

prvku a zajistit nejlepší mez detekce, citlivost a reprodukovatelnost. [6,15,16] 



27 

 

4. LIBS 
 

 Počátky metody LIBS se řadí do 70.let 20.století. Konkrétně roku 1963 byly 

publikovány první práce na témata využití laserem buzeného plazmatu pro 

spektrochemickou analýzu povrchů. Další výzkum v tomto směru byl však v 

následujících desetiletích jen okrajovou záležitostí. Opětovného vědeckého uplatnění se 

metoda dočkala počátkem osmdesátých let. Hlavním důvodem byla možnost užívání 

vysoce výkonných pulzních laserů. Průkopníky v této oblasti byli svými četnými pracemi 

D.A.Cremer a L.J.Radziemski. Tito pánové také poprvé užili zkratky LIBS. 

4.1. Princip přístroje 

 Spektroskopie laserem buzeného plazmatu, ve zkratce LIBS (Laser–Induced 

Breakdown Spectroscopy), je metoda založena na principu AES, kapitola 3.3. Základní 

princip je využití fokusovaného laserového pulzu jako excitačního zdroje, který na 

povrchu vzorku vybudí mikroplazma. Záření plazmatu je přenášeno sběrnou soustavou 

do spektrometru a dále je rozloženo dle vlnové délky. Ačkoliv popis a pochopení dějů, 

užívaných v této metodě, patří k těm složitějším, samotný princip a realizace LIBS 

aparatury jsou relativně jednoduché. Schéma LIBS aparatury je znázorněn na obrázku 5. 

[1,6] 

 

 

Obrázek 5: Schéma typické aparatury pro spektroskopii LIBS: 1. zdroj laseru, 2. hlavice 

laseru, 3. fokusační optika, 4. vzorek, 5,6. sběrná soustava, 7. spektrometr, 8. detektor, 9. 

PC se softwarem na vyhodnocení spektra. [17] 
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4.2. Plazma 

 Plazma je ionizovaný plyn složený z iontů, elektronů a neutrálních částic, který 

má vlastnosti kvazineutrality a kolektivního chování. Kolektivní chování plazmatu 

znamená, že je schopno reagovat na vnější podněty jako celek a kvazineutralita, že se 

chová jako neutrální médium. Volné ionty a elektrony obsažené v plazmatu se můžou 

shlukovat a elektricky na sebe působit na malé vzdálenosti.  

4.2.1. Podmínky vzniku plazmatu 

 

Chceme-li ionizovaný plyn definovat jako plazma, musí být splněno několik podmínek. 

 

 V ionizovaném plynu o rozměru 𝐿 musí nastat kvazineutralita, ta nastane je-li 

systém L řádově menší než Debeyova délka 𝜆𝐷 (𝐿 <  𝜆𝐷). Debeyova délka je typická 

vzdálenost v plazmatu, ve které je potenciál bodového náboje odstíněn v poměru 1/𝑒. 

Druhou podmínkou je, že ionizovaný plyn nesmí být řídký, tedy v objemu velikosti 

Debyeovy sféry musí být mnohem větší počet částic větší než jedna (𝑁𝐷 >> 1). Třetí 

podmínka je dlouhý charakteristický čas 𝜏, který je mnohem větší, než je převrácená 

hodnota elektronové plazmové frekvence (𝐼𝐽 >> 𝜔 − 1). Pokud jsou splněny tyto 

podmínky, je ionizovaný plyn definován jako plazma. [18] 

 

4.2.2. Vývoj plazmatu  

Procesy probíhající v plazmatu jsou ovlivňovány plošnou hustotou výkonu 

laserového paprsku (řádově GW/cm2) a tepelnými vlastnostmi zkoumané látky. 

Minimální plošná hustota zářivého toku 𝐼𝑚𝑖𝑛 [W/m2], aby došlo k odpaření vzorku, je 

dána vztahem (11) 

 𝐼𝑚𝑖𝑛 = 𝜌𝐿𝑣√
𝜅

𝛥𝑡
, (11) 

převzatým z [19], kde 𝜌 je hustota odpařeného materiálu, 𝐿𝑣 je skupenské teplo varu, 𝜅 

je koeficient termodifuze a 𝛥𝑡 je délka laserového pulsu. Energie pulsu je zaměřena do 

malého spotu, kde dochází k absorpci fotonů vzorkem a následnému zahřívání látky. V 

závislosti na energii laseru může být zkoumaný materiál zahřátý až na teploty okolo 

103– 104 𝐾. Z důvodu velké plošné hustoty zářivého výkonu dochází k explozivnímu 

zahřívání látky na vysoké teploty. Následně dochází k uvolňování částic z povrchu hmoty 

ve formě par a aerosolu, které dále pohlcují energii laseru. Z povrchu vzorku se odštěpí 

atomy, ionty a molekuly. Všechny tyto procesy jsou doprovázeny rázovou vlnou, která 

se projevuje hlasitým prasknutím. Dochází k rychlé expanzi plazmy a postupnému 

zahřívání na vysoké teploty, což je způsobeno inverzním brzdným zářením. Následkem 

tohoto procesu dojde k poklesu elektronové hustoty až pod kritickou mez 𝑛𝑐 danou 

vztahem (12) 
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 𝑛𝑐~(
1021

𝜆2 )/𝑐𝑚3, (12) 

 

 převzatým z [19] kde 𝜆 je vlnová délka v μm. Poté laserový paprsek opět dopadá 

na vzorek a odpaří se další materiál a toto se opakuje po dobu trvání pulsu. Teplota, při 

které dochází k ablaci, značně převyšuje teploty varu materiálů obsažených ve vzorku, a 

proto můžeme předpokládat, že všechny prvky jsou zastoupeny v plazmatu ve stejném 

poměru jako ve zkoumaném vzorku. Plazma má krátkou dobu života, protože k vytvoření 

a udržení kvazineutrálního skupenství je potřeba přísun energie vyvolávající ionizaci. 

Přesto po skončení laserového pulsu dochází ještě několik dalších nanosekund k rozvoji 

plazmatu a v této době nabývá plazma i maximálních teplot. V tomto stádiu je emitováno 

záření rekombinujících iontů a spojité spektrum brzdného záření. V průběhu chladnutí se 

objevují atomová emisní spektra, která jsou zpočátku zastíněna brzdným zářením. O 

několik mikrosekund později se objevují rovněž molekulové pásy. [1,19] 

4.2.3. Teplota plazmatu 

 Chceme-li popsat plazma pouze pomocí teploty, je nutné splnit podmínku lokální 

termodynamické rovnováhy (LTE). Teplotu plazmatu poté určíme nejčastěji pomocí 

Boltzmannova grafu, kdy musíme znát intenzitu alespoň dvou spektrálních čar totožného 

prvku a jejich energie excitovaného stavu. Intenzita spektrální čáry je dána rovnicí (13)  

 

 𝐼 =
ℎ𝜐𝑔𝐴𝑁

4𝜋
= (

ℎ𝑐𝑁𝑜𝑔𝐴

4𝜋𝜆𝑍(𝑇)
)𝑒𝑥𝑝(−

𝐸

𝑘𝑇
)
, (13)  

kde 𝐼 je energie vyzářena za jednotku času do jednotkového prostorového úhlu , 

ℎ je Planckova konstanta, 𝜐 je frekvence spektrální čáry, 𝐴 je pravděpodobnost přechodu, 

𝑔 je statistická váha odpovídající hladiny, 𝑍 je partiční funkce závislá na teplotě, 𝑁0 je 

celková hustota populace emitujících částic, 𝑁 je hustota částic na odpovídající hladině, 

𝐸 je energie dané hladiny, 𝑘 je Boltzmannova konstanta a 𝑇 je termodynamická teplota 

systému Abychom odstranili exponent v rovnici (13) provedeme logaritmus rovnice a pak 

vyneseme do souřadného systému intenzitu a další parametry v závislosti na energii horní 

hladiny vybrané čáry. Směrnice přímky proložené vzniklými body pak určuje teplotu. 

[20] 
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4.2.4. Dělení plazmatu 

Jakmile laserový puls umožní vznik plazmatu, dojde v závislosti na hustotě (počet 

částic 𝑁 v cm-3), teplotě a prostředí, ve kterém je plazma tvořeno, k jeho rozšiřování až 

do úplného zániku.  

Podle hustoty dělíme plazma do 3 skupin: 

1. Plazma, kdy 𝑁 > 1019 cm-3: Této hustoty se dosáhne nově vytvořená LIP během 

začátku expanze v zemské atmosféře nebo ve vysokotlakém prostředí. Ve druhém 

uvedeném případě je vysoká hustota také spojena s rychlým poklesem teploty v 

důsledku výskytu rekombinace. Tento jev se může tvořit chemickými reakcemi 

mezi částicemi LIP a částicemi plynu. Tato podmínka je také obvyklá pro LIP v 

kapalném prostředí, je také vhodná pro tvorbu nanočástic. Pro takovou vysokou 

hustotu a s vysoký stupněm ionizace jsou emisní spektra charakterizována hlavně 

zářením kontinua a jen několika velmi rozšířených liniemi kvůli energiovému 

přechodu mezi nízko položenými energiovými hladinami. 

 

2. Plazma, kdy 1016 < 𝑁 < 1019 cm-3: Toto číselné rozmezí hustoty je typické pro LIP 

s plynným pozadím při atmosférickém tlaku nebo za sníženého tlaku po několika 

stovkách nanosekund od expanze. V tomto případě jsou spektra charakterizována 

řadou emisních čar. V tomto stavu je LIP běžně využíván pro spektroskopii 

laserem buzeného plazmatu(LIBS). 

 

3. Plazma, kdy 𝑁 < 1016 cm-3: LIP produkované ablací pevných látek obecně 

dosahuje tohoto stavu v pozdních fázích expanze, kdy hustota a teplota 

elektronového čísla silně poklesla. V takových podmínkách hraje důležitou roli 

interakce částic LIP s prostředím pozadí a emisní pásy mohou být jasně 

detekovány z molekul vytvořených na rozhraní plazma / pozadí. Kromě toho jsou 

takové hodnoty hustoty obecně pozorovány v prostředí se sníženým tlakem při 

velkých vzdálenostech (řádově centimetrů) detekční optiky od cíle. [6,19] 
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4.2.5. McWhirterovo kritérium 

 Popis plazmatického stavu a vyhodnocení jeho základních fyzikálních parametrů 

jsou přísně spojeny s konceptem termodynamické rovnováhy. Pokud je plazma v úplné 

termodynamické rovnováze, jsou všechny procesy vyvážené a lze je popsat jedinou 

hodnotou termodynamické teploty 𝑇. Nejčastějším kritériem, které tuto podmínku stanoví 

je McWhirterovo kritérium, které definuje minimální hustotu elektronového počtu, 

přítomného v plazmě, aby byla zaručena podmínka LTE.  

 Existenci LTE tedy potvrzujeme tehdy, když je počty jednotlivých energiových 

hladin elektronů popisujeme Maxwell–Boltzmannovou distribuční funkcí. Pro tuto funkci 

je potřeba relativně vysoká hodnota elektronové hustoty Ne. Hodnotu elektronové hustoty 

vyjadřuje McWhirterovo kritérium (14) 

 𝑛𝑒 ≥ 1,6 × 1012(𝑇)1/2(𝛥𝐸)3, (14) 

kde 𝛥𝐸 je hodnota nejvyššího energiového přechodu, při kterém nastává LTE. 

 Zatímco McWhirterovo kritérium může být rychle testováno dle teploty plazmatu 

a hustoty elektronových čísel, další podmínky je mnohem obtížnější testovat 

experimentálně, protože to vyžadují informace o časovém vývoji a prostorovém rozložení 

těchto parametrů.  

 V rámci TE je každý proces vyvážen inverzním procesem, pokud tato situace 

nenastává, pozorujeme odklon od TE. Jelikož je ale McWhirterovo kritérium odvozeno 

pro homogenní, stacionární a opticky tenké plazma, a tak je pouze nezbytnou, ale 

nedostatečnou podmínku LTE. [2] 
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4.3. Klady a zápory metody LIBS 

Mezi klady metody patří hned několik faktorů: vzorky není nutné jakkoli 

speciálně připravovat (drtit, pokovovat), ablace na povrchu laserem odpaří minimální 

množství materiálu (v řádech ng–μg), jsme schopni provést i víceprvkovou detekci, lze 

dále analyzovat všechna skupenství, kvantitativní výsledky jsou dostupné v reálném čase, 

v kombinaci s vhodným spektrometrem pokryjí široké spektrum vlnových délek a 

možnost analýzy na dálku v nedostupných či rizikových prostředích, tzv. in situ.  

Naopak mezi nevýhody aparatury řadíme např. vysoké množství faktorů 

ovlivňujících výsledný analyzovaný signál, dále také musíme brát v zřetel, že nejde o 

„absolutní“ metodu, tzn. při kvantitativním měření látek, musíme přístroj předem 

kalibrovat. Navíc všechny prvky nejsou svým emisním spektrem pro analýzu metodou 

LIBS vhodné. [1] 

4.4. Využití v praxi 

V dnešní době, kdy čím dál tím častěji používáme termín čtvrtá průmyslová 

revoluce, se neustále zvyšuje poptávka po možnosti, jak zkvalitnit, zefektivnit nebo 

zlevnit výrobní procesy produktů. Důležitou částí těchto výrobních procesů je právě 

vstupní a výstupní kontrola kvality, která často zahrnuje kontrolu chemického složení. V 

automobilovém průmyslu se např. zkoumá složení povlakových vrstev. Plastikářský 

průmysl vyžaduje analýzu chemického složení vyrobených výlisků apod. Automatizace 

výroby si proto žádá vývoj metod, které by splňovaly přísné požadavky moderního 

výrobního procesu. Právě metoda LIBS, je jednou z moderních metod, která tyto 

požadavky splněn.  

Metoda LIBS se stala velice rozšířenou zejména pro své jednoduché použití a 

okamžitou interpretaci výsledků. Metoda LIBS je využívána i v geologii, v hutnickém 

průmyslu nebo při průzkumu vesmíru. [1,21,22] 
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5. Podmínky detekce spektrálních čar 

5.1. Modifikace analýzy spekter při změně experimentálních 
podmínek 

Spektrální čáry nejsou dokonalé. Na jejich tvar a průběh má vliv řada faktorů. Bez 

nich by byly spektrální čáry definovány jen strukturou atomu a byly by tvarem dokonale 

ostré a přesné. V praxi tomu tak ale není, čáry jsou neostré a sám jejich tvar v sobě nese 

množství informací. Kromě neostrosti a tvaru spektrální čáry, je pro některé prvky obtížná 

samotná detekce, jedná se o prvky s vysokým excitačním potenciálem-např. halogeny. 

Vysoký excitační potenciál v praxi znamená, že je třeba pro detekci použít 

několikanásobně většího množství energie v porovnání se snadno detekovatelnými prvky 

jako jsou alkalické kovy, např. draslík (viz tabulka 2). Nejnižší excitační potenciál ze 

skupiny halogenů má fluor. 

Fluor je široce používán v průmyslových a vědeckých oborech. Prvek a jeho sloučeniny 

najdeme v hasicích přístrojích, farmakách nebo průmyslových výrobcích. Nalezneme jej 

i v extrémních podmínkách na Marsu, kde jej detekuje zařízení ChemCam umístěné na 

vozidle Mars Curiosity. Mezi běžné analytické metody používané pro stanovení fluoru 

patří iontová a plynová chromatografie. Tyto analytické metody vyžadují předem 

zpracování vzorků, jako je rozpouštění nebo separace. Další techniky přímého zkoumání 

pevných látek jsou např. neutronová aktivační analýza NAA (z angl. Neutron activation 

analysis) a rentgenová fuorescence XRF (z angl. X-ray fluorescence). 

Ačkoliv má metoda LIBS široké možnosti využití, jako každá spektroskopická 

metoda má svá omezení, jedním z nich je limit detekce hůře excitovatelných prvků. Proto 

se v této práci snažíme vylepšit podmínky detekce spektrálních čar konkrétních prvků. 

Jako prvky jsme zvolili zástupce s vysokým excitačním potenciálem-fluor a jako 

komparativní vzorek, prvek s několikanásobně nižším excitačním potenciálem-draslík.  

Z jiných studií, které popisují variabilitu metody LIBS víme, že užití různých 

druhů plynů (He, Ar, vakuum) v atmosféře vzorku má významný vliv na vývoj a strukturu 

plazmy pevných látek. Stejně tak byl v minulosti zaznamenán vliv tlaku v atmosféře 

vzorku na intenzitu spektrálních čar, molekulárních přechodů a poměru signálu k šumu. 

[2,4,23]  

Motivací pro následující experiment jsou obtížně detekovatelné prvky, jejichž 

zástupcem jsou halogeny pro jejich vysoký excitační potenciál. Pracujeme tedy s různými 

atmosférami, okolními tlaky vzorku, popř. dalšími proměnnými a z výsledků 

jednotlivých experimentů se pokusíme potvrdit předpoklady vyplývající z předchozích 

prací na toto téma. [21,22,24,25] Závěrem je pak návrh ideálních podmínek pro jejich 

detekci v laboratoři ÚFI FSI VUT, kde jsou všechna měření prováděna. 
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Jednotku kinetické energie 𝐸𝑘 udávanou v elektronvoltech, můžeme vyjádřit i 

teplotou 𝑇. Ta se kromě jednotek Kelvina může udávat i v elektronvoltech. K převodu 

nám postačí pouze znalost Boltzmannovy konstanty 𝑘. Plazmu charakterizuje teplota 𝑇, 

které odpovídá kinetická energie plazmy 𝐸𝑘. Závislost jedné veličiny na druhé popisuje 

vztah (15). 

 𝑇 =
𝐸𝑘

𝑘
. (15) 

 

Z hodnot 𝐸𝑘 určíme teplotu 𝑇, které musí plazma dosáhnout, aby bylo možné 

detekovat spektrum hledaného prvku, viz tabulka 2.  

Tabulka 2: Zde uvádíme rozdíl mezi potenciálovou energií Ek fluoru (F), jež je 

potřebná k přechodu elektronu na vyšší energiovou hladinu, s potenciálovou energií 

draslíku (K). Ke každému prvku uvádíme i vlnovou délku, Einsteinův koeficient a 

teplotu, které musí plazma dosáhnout, aby bylo možno spektrální čáru prvku detekovat. 

[19] 

Spektrální čára Vlnová 

délka 𝜆 [nm] 

Potenciálová 

energie 𝐸𝑘 [eV] 

Einsteinův 

koeficient 𝐴12[s-1] 

Teplota 𝑇 [K] 

F I 685,60 nm 685,60 14,5050 4,01×107 168 323,54 K 

K I 766,49 nm 766,49 1,6100 3,78×107 18 683,27 K 

 

Poměrně jednoduchým výpočtem jsme si sami dokázali, že k detekci halogenů je 

třeba, aby plazma u halogenů dosahovalo mnohem vyšší teploty. Proto se zaměříme na 

takový výběr podmínek, do kterých umístíme vzorek, které vylepšily podmínky detekce 

spekter fluoru v analytu. 
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5.2. Změna podmínek experimentu 

Abychom mohli stanovit ideální podmínky pro detekci vzorků, je třeba uvést 

výčet podmínek, které lze při experimentu změnit a u nichž předpokládáme určitý vliv na 

měřené spektrum. Budeme se tedy zabývat změnou okolní atmosféry vzorku, změnou 

tlaku v komoře vzorku 𝑝, energií laserového pulsu 𝐸𝐿 a zpožděním expozice, tzv. gate 

delay 𝐺𝐷 a použijeme i metodu dvou po sobě následujících výstřelů neboli DP-LIBS. 

5.2.1. Změna atmosféry vzorku 

Vysoké detekční limity, potřebné k detekci prvků, jako jsou např. halogeny se 

mění v závislosti na atmosféře, ve které prvek detekujeme. Je-li detekční limit emisní 

spektrální čáry vysoký ve vzduchu, je obecně vhodné na jeho místo použít inertní plyn.  

 Důvodem užití inertního plynu je vysoká energie pulsu, která je potřebná k jeho 

ionizaci, což je způsobeno úplným zaplněním valenční vrstvy elektronů. V porovnání se 

vzduchem, který je v atmosféře vždy alespoň částečně ionizován účinkem kosmického 

záření nebo radioaktivitou zemské kůry, tak vede ke zlepšení citlivosti detekce 

spektrálních čar a zvýšení populace halogenu v excitovaném stavu. Vysoká ionizační 

energie plynu má za následek také menší hustotu jeho elektronů, tím pádem i slabší emisi 

pozadí. Přítomnost inertních plynů navíc vede k menšímu stínícímu efektu. Právě tyto 

parametry jsou příčinou ke zkoumání vlivu atmosféry vzorků, ve kterých jsou hledaná 

spektra za běžných atmosférických podmínek nedetekovatelná. [2,23] 

  Z dřívějších prací, které se zabývaly detekcí halogenů v inertním plynu víme, že 

experiment byl prováděn, buď ve zředěném inertním plynu, nebo pod proudem plynu, 

tzv. „ofukem“. Nicméně ani jednu z těchto možností nelze kombinovat s kontrolou tlaku 

v komoře a nebylo tak možné zkoumat vliv tlaku okolního plynu a změnu atmosféry 

zároveň. [20,24] 

 Mezi nejčastější zástupce inertních plynů pro LIBS analýzu řadíme helium (He) a 

argon (Ar). Heliová atmosféra se využívá často např. ve farmaceutickém průmyslu, kde 

zlepšuje detekci fluoru a chloru, které jsou přítomny v léčebných přípravcích ve 

stopovém množství. Argon se využívá např. v archeologii k detekci stopových prvků v 

nalezeném skle (např. sodíku nebo zinku), a následně nám podle těchto použitých příměsí 

udává místo jeho výroby. [21]  
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Obrázek 8: Schéma typické aparatury pro změny tlaku a atmosféry při užití metody LIBS. 

Kromě obvyklého vybavení pro metodu LIBS budeme potřebovat k 

tlakovému/atmosférickému experimentu vhodné prostředí. To zahrnuje ablační komoru 

vybavenou vakuovým čerpadlem, měřící zařízení pro řízení tlaku, přívody se zásobami 

plynu. [22]  

 

5.2.2. Tlak okolní atmosféry 

Tlak okolní atmosféry ovlivňuje rychlost rozvoje plazmatu. Pokud dojde ke 

snížení tlaku, vytvořené plazma se bude rozpínat rychleji a dojde k nižší intenzitě 

emitovaného záření a nižší elektronové teplotě. Nicméně plazma vzniklé za sníženého 

tlaku bude mít stálejší tvar ablačního kráteru, nižší hodnoty emitovaného pozadí, a 

získáme tak lepší poměr signálu k šumu, viz obrázek 4. Zlepšení poměru signálu k šumu 

je tak pravděpodobně dosaženo sníženou hustotou elektronů v prostředí, kde vzniká 

plazma. [6,24] 

Využití LIBS metody při vysokém tlaku je zkoumáno z důvodů užití této metody 

na místech, kde není možné dosáhnout lepších podmínek. I když při užití vyššího tlaku 

na zkoumaný vzorek nedosahujeme žádných viditelných výhod, je důležité vědět, jak 

takto získaná spektra vypadají, abychom byli schopni v budoucnu provést jejich 

interpretaci. Ve své práci např. Arp a kol. zkoumali bazaltové horniny za podmínek 

vyššího tlaku pro potenciální využití LIBS při budoucích misích na Venuši, kde dosahuje 

atmosféra těchto hodnot vyššího tlaku (93,33 bar). [25,26] 
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Obrázek 9: Na obrázku vidíme degradaci LIBS spekter v rozsahu 137,8 až 0,8 bar. Dále 

vidíme, že při zvýšení tlaku je intenzita samotného spektra i poměr S / N výrazně snížený. 

Převzato a upraveno z [27]. 

5.3. Úprava LIBS aparatury  

Principem dvou-pulsní nebo také DP–LIBS metody, je vyslání dvou po sobě 

následujících laserových pulsů na stejné místo vzorku. Důvodem použití dvojího pulsu je 

zvýšení citlivosti LIBS analýzy. Nejčastěji je využíván přístup buzení plazmatu prvním 

pulsem a následně v době jeho chladnutí vybuzení druhého pulsu, jež plazma reexcituje. 

Tak docílíme lepšího vázání energie do plazmatu. Větší množství energie v plazmatu pak 

vede k efektivnější produkci detekovaných atomů v excitovaném stavu. 

Existuje několik metod, jak generovat dva pulsy. Puls může vyjít jen z jednoho 

laseru, který obsahuje tzv. Q–spínání, pomocí něhož je možno generovat dva pulsy v 

rámci jednoho výboje. Tyto pulsy jsou pak tedy kolineární, tzn. jsou limitovány časovým 

rozmezím 𝛥𝑡, což je vzájemné zpoždění mezi dvěma generovanými pulsy. Dalším 

způsobem je využití dvou pulsních laserů. Užití tohoto způsobu klade vysoké nároky na 

fokusaci laserů, ale na druhou stranu nabízí flexibilitu, ať už se týká sekvence pulsů, 

vlnové délky pulsu, energií pulsu nebo doby trvání pulsu. Různé konfigurace dvou-pulsní 

LIBS aparatury vidíme na obrázku 10. [1] 

 

 

Obrázek 10: konfigurace pro dvou pulsní LIBS aparaturu, šipky znázorňují směr šíření 

pulsů laseru a čísla časovou posloupnost pulsů. [1] 
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V prvním případě, v kolineárním postavení, jsou oba pulsy umístěny na stejné ose 

šíření a jsou orientovány kolmo k povrchu vzorku (Obrázek 10.a). V případě 

ortogonálního uspořádání jsou vůči sobě lasery nastaveny kolmo. Existují dva způsoby 

využití tohoto postavení. První je postavení ortogonální s následným znovu ohřátím 

plazmatu pulsem jdoucím rovnoběžně se vzorkem (Obrázek 10.b). Při tomto postavení 

dojde k reekxcitaci ablatovaného materiálu pomocí emise vzniklé znovu ohřátím 

plazmatu. Při užití tohoto postavení vznikne menší ablační kráter oproti druhému 

ortogonálnímu postavení (Obrázek 10.c.).  

Druhým případem je tzv. preablační ortogonální uspořádání (Obrázek 10.c). Při 

něm první laser vyšle laserový puls rovnoběžně s povrchem vzorku a vytvoří plazma 

těsně nad povrchem vzorku v jeho atmosféře. Druhý puls míří kolmo na vzorek. Měření 

je tak podobné měření ve vakuu., jelikož plazma vzniklá při druhém impulsu není výrazně 

ovlivňována. To nastane tehdy, pokud prostředí, ve kterém se tvoří, bylo již předem 

ionizováno.  

Zkřížené uspořádání paprsků je dáno dvěma paprsky rozdělenými na dva pulsy 

jdoucí symetricky pod stejným úhlem dopadu 45° (viz Obrázek 10.d). Úhel dopadu může 

být modifikován v závislosti na vzorku a parametrech, které potřebujeme měřit. Existují 

také další modifikace geometrie uspořádání aparatury, které jsou kombinací či určitou 

alternativou zde zmíněných. [1,28] 
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5.4. Technologie LIBS na UFI 

 V laboratoři UFI FSI se nachází sestava LIBS. Využíváme zařízení pod názvem 

LIBS Discovery, které bylo vyvinuto výzkumnou skupinou Laserové spektroskopie. 

Hlavní komponentou je integrovaný Nd:YAG laser Quantel CFR Ultra s vlnovou délkou 

λ=532nm, echelle spektrometr(EMU 120/65, Catalina Scientific) s EMCCD snímačem 

(Falcon Blue, Raptor Photonics), komora umožňující změnu typu a tlaku okolní 

atmosféry vzorku. K softwarové navigaci je využíván program LIBS Navigator(CEITEC 

VUT) pro ovládání spektrometru je využívám program Kestrel(Catalina Scientific) a pro 

finální zpracování dat LIBS Anylyzer(CEITEC VUT).  

5.5. Vzorky 

Pro experiment jsme zvolili dva různé typy vzorků, skleněný disk a lisované 

peletky. U obou vzorků známe předem jejich přesné složení. Skleněný disk XRF-U37 od 

firmy Breitländer obsahuje 0,5 % fluoru, vzorek F1 a 2,08 % draslíku, vzorek K1. Jeho 

detailní složení je vypsáno v tabulce 4. Peletky s různými obsahy fluoridu vápenatého 

CaF2, viz tabulka 5, uváděné jako vzorky V1 až V2 jsou již dříve vyrobeny v laboratoři 

LIBS. 
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Tabulka 4: Procentuální obsah skleněného disku XRF-U37. 

Molekula/prvek Procentuální složení 

SiO2 73,0 

Na2O 12,0 

CaO 8,0 

MgO 0,05 

K2O 2,5 

Al2O3 1,9 

SO3 0,15 

Fe2O3 0,05 

Sb2O3 0,29 

F 0,5 

ZnO 1,0 

CoO 0,25 

 

Tabulka 5: Vzorky V1-V2 s jejich poměrovým složením. 

Název vzorku Prvky Poměrové 

složení 

V1 CaF2:C:Ca2+ 0,5:1:1 

V2 CaF2:C 1:1 

 

Pokud nejsou okolní podmínky stanoveny jinak, jsou v experimentu prováděny 

takto: energie pulsu 22 mJ, GD 1,5 μs, tlak atmosféry 1000 mbar.  

Každý vzorek (skleněný disk i peletky) byl měřen 125krát při 25 akumulacích s 

krokem 750 μm mezi jednotlivými zaměřenými místy. Pokud jsme použili jinou 

atmosféru než vzduch, byla komora vakuována na tlak 1 mbar a poté plněna na 

požadovanou hodnotu tlaku. Inertní plyny, které jsme využili jsou helium (≥ 99,998% 

čistota; SIAD) a argon (≥ 99.996% čistota; SIAD). Data jsou dále zpracována v softwaru 

LIBS Analyzer (CEITEC VUT). Každé LIBS spektrum bylo normalizováno na svou 

celkovou intenzitu. Vyšší počet akumulací pomáhá překonat potenciální výkyvy při 

měření systému, proto jsme ze souboru naměřených dat žádná neodstraňovali. 

Zobrazované výsledky jsou vždy průměrem daného měření.  
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5.6. Měření: skleněný disk – změna atmosfér 

Analyzovali jsme vzorek-skleněný disk XRF-U37 s obsahem fluoru 0,5 % a 

draslíku 2,08 %. Měření jsme prováděli při tlaku 1000 mbar, proměnnou byla okolní 

atmosféra (vzduch, argon, helium), jejíž změna probíhala ve vakuové komoře. Na 

obrázku 11 je znázorněn graf, v němž jsou zanesena spektra atmosfér měřených vzorků. 

Zobrazená spektrum pro jednotlivé atmosféry vzniklo vždy průměrem všech měření 

v dané atmosféře. Ve spektru je červeně vyznačená oblast se spektrální čarou fluoru F I 

687,02 nm a modře vyznačená oblast se spektrální čarou draslíku K I 766,49 nm. Tyto 

dva prvky jsme zvolili, proto, že k excitaci draslíku je potřeba několikanásobně méně 

potenciálové energie než k excitaci fluoru. Prvky se tak zdají být vhodné pro následné 

srovnání, zda potenciálová energie ovlivní intenzitu spektrálních čar. Experiment jsme 

prováděli při podmínkách 𝐸𝐿=22 mJ a 𝐺𝐷=1,5 μs.  

 

Obrázek 11: Spektrum skleněného disku zpracované v programu LIBS Analyzer. 

Spektrální čára F I 687,02 nm vyznačena červeně, K I 766,49 nm modře. 
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Obrázek 12: Zvětšený detail okolí spektrální čáry F I 687,02 nm. Data zahrnují měření ve 

všech atmosférách využitých pro experiment při tlaku 1000 mbar. 

 

 

Obrázek 13: Zobrazený detail okolí spektrální čáry K I 766,49 nm. Data zahrnují měření 

ve všech atmosférách využitých pro experiment při tlaku 1000 mbar. 
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V prvním experimentu bylo cílem porovnat schopnost detekce fluoru a draslíku 

ve vzorku skleněného disku XRF-U37. Měření proběhlo v zemské atmosféře, heliu a 

argonu. Provedená rešerše předpokládá zlepšení detekce spektra fluoru v inertních 

plynech. Z obrázků 12 i 13 ale vyplývá, že fluor byl detekovatelný pouze v atmosféře 

argonu při tlaku 1000 mbar.  

Detekce draslíku je možná ve všech třech atmosférách, což může být způsobeno 

nízkým excitačním potenciálem prvku. Nejvyšší intenzitu ale detekujeme opět 

v atmosféře argonu. Vzhledem k faktu, že nejlepší detekce dosahujeme pro oba prvky 

v argonové atmosféře budeme dále zkoumat pouze vliv argonu a doplníme jej o další 

přidané hodnoty jako jsou změna tlaku, energie pulsu a zpoždění expozice. 
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5.7. Měření: skleněný disk – změna tlaku 

V dalším kroku zjistíme možné vylepšení detekce intenzity spekter v atmosféře 

argonu, měření doplníme o změnu tlaku v interakční komoře. Tlak jsme měnili vždy s 

krokem 200mbar v rozmezí 200-1000 mbar. Měření jsme prováděli od nejnižší hodnoty, 

abychom zamezili možné kontaminaci atmosféry vzduchem, jež by mohla vzniknout 

opakovaným vyčerpáváním a napouštěním komory. Opět jsme zvolili energii pulzu 22 

mJ a gate delay 1,5μs.  

Obrázek 14: Graf intenzity fluoru v argonové atmosféře při změnách tlaku. 

 

Obrázek 15: Graf intenzity draslíku v argonové atmosféře při změnách tlaku. 
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 Z obrázku 14 a 15 vidíme, že nejlepší podmínky detekce spektrální čáry fluoru F 

I 687,02 nm jsou v argonu při tlaku 800 mbar za použití energie pulsu 22 mJ a GD 1,5 

μs. Při tlaku 1000 mbar je intenzita fluoru srovnatelná. Snižování tlaku v interakční 

komoře ale vede ke zhoršení detekce fluoru. Má tak opačnou tendenci, než předpokládá 

provedená rešerše. 

 Naopak pro detekci draslíkové spektrální čáry K I 766,49 nm se jako nejlepší 

projevily podmínky: tlak 200 mbar, energie pulsu 22 mJ a GD 1,5 μs. Efekt změny tlaku 

má u analytů opačné tendence. Spektrum draslíku tak následuje stanovenou hypotézu, 

kdy předpokládáme zlepšení limitu detekce prvku v nižších tlacích. V obou grafech také 

vidíme že snižování tlaku vede ke snížení směrodatné odchylky měření, měřená spektra 

tudíž dosahovala ustálenějších hodnot. Pro detekci fluoru se jeví jako nejlepší podmínkou 

tlaky vyšší, tzn. 800 a 1000 mbar a pro draslík nejnižší měřená hodnoty 200 mbar. 
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5.8. Měření: skleněný disk – změna energie laserového 
pulzu 

 Z předchozích měření vyplynuly nejlepší podmínky pro volbu atmosféry a tlaku. 

Abychom si ideální podmínky detekce našich prvků upřesnili, zvolili jsme jako další 

proměnnou energii laserového pulsu v rozmezí 10–30 mJ, kterým ostřelujeme vzorek a 

GD v rozsahu 0,5–2 μs. Tento rozsah jsme zvolili v závislosti na hodnotách použitých 

v předchozím měření a dle možnosti LIBS aparatury. 

 

Obrázek 16: Graf intenzity fluoru v argonové atmosféře při změnách energie. 

Obrázek 17: Graf detekované intenzity draslíku v atmosféře argonu při změnách 

energie. 
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 Z obrázků 16 a 17 vyplývá, že nejlepší podmínky detekce spektrální čáry fluoru 

F I 687,02 nm jsou v atmosféře argonu při tlaku 800 mbar a gate delay 1,5 μs a energii 

pulsu 30 mJ. Intenzita spektra má tendenci se zvyšující se energií stoupat, zároveň s ní 

ale dochází ke zvyšování odchylky jednotlivých měření, což by mohlo mít negativní vliv 

na přesnost výsledku, pokud bychom pracovali s menším množstvím dat. 

 Detekce draslíkové spektrální čáry K I 766,49 nm má stejný trend jako v kap. 5.7., 

kdy jsme snižovali tlak v interakční komoře. Nejvyšší intenzity tak dosahujeme při 

podmínkách argonové atmosféry, tlaku 200 mbar, gate delay 1,5 μs a energie pulsu 10 

mJ. Na rozdíl od spektra fluoru, zde nedochází k viditelné změně odchylky měření.  

O obou analytech můžeme říct, že mají protichůdný trend při podmínkách detekce. To 

může být dáno rychlostí rozpínání jednotlivých prvků v plazmatu, kdy snižování tlaku 

vede rychlejšímu rozpínání plazmatu a ve chvíli kdy dochází k expozici (v experimentu 

používáme gate delay 1,5 μs) už plazma nedosahuje hodnot vhodných k detekci fluoru. 

Ačkoliv tyto podmínky nejsou vhodné pro fluor, pravděpodobně zvyšují intenzitu 

spektrální čáry draslíku. Tento trend se tak shoduje s předchozím měřením v kap. 5.7.  
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Obrázek 18: Graf intenzity fluoru v atmosféře argonu při změnách GD a energie 

laserového pulsu. 

 

 

Obrázek 19: Graf intenzity draslíku v atmosféře argonu při změnách GD a energie 

laserového pulsu. 
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 Jako poslední proměnnou, kterou bylo možno v laboratorních podmínkách zvolit, 

byla hodnota gate delay, tedy čas od výstřelu laseru, za který dojde k detekci spektra. 

Z důvodu přehlednosti grafu jsme zvolili pouze dvě krajní hodnoty: 0,5 μs a 2,0 μs.  Na 

obrázcích 18 a 19 je tak jasně čitelný průběh změn při změně energie pulzu.  

 Ve výsledku se jako nejvhodnější podmínky pro detekci fluoru v pevné podobě 

jeví argonová atmosféra, tlak 800 mbar, energie pulsu 30 mJ a GD 0,5 μs. Pro draslík jsou 

nejvhodnější podmínky detekce argonová atmosféra, tlak 200 mbar, energie pulsu 15 mJ 

a GD 2,0 μs. 
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5.9. Měření: skleněný disk – DP-LIBS 

 

Obrázek 20: Graf intenzity fluoru v atmosféře argonu při použití DP-LIBS. 

 

 

Obrázek 21: Graf intenzity draslíku v atmosféře argonu při použití DP-LIBS. 



51 

 

 Úpravou aparatury LIBS, jsme mohli využít i metody dvou výstřelů laseru 

zasebou DP-LIBS. Tato metoda využívá tzv. předehřátí/znovu ohřátí plazmatu druhým 

výstřelem laseru. V laboratoři jsme použili lasery v ortogonálním postavení, viz obr.10, 

kap. 5.3. a měnili jsme gate delay pro přidaný laser, který vystřelil rovnoběžně 

s povrchem analytu. O jaký časový interval vystřelil přidaný laser je zapsáno v obr. 20 a 

21 na ose 𝑥, jde-li o zápornou hodnotu, vystřelil dřívě, došlo tak k předehřátí vzorku. 

Pokud je hodnota kladná, tak došlo k dodatečnému výstřelu, plazma se znovu ohřálo a 

došlo k jeho reexcitaci. Hodnota gate delay 0 μs značí, že k výstřelům došlo současně. 

Z obrázku 20 vidíme, že fluor při preheatingu dosahuje velmi podobných hodnot, při 

současných výstřelech je intenzita prvku nejvyšší a při následném reheatingu má tendenci 

klesat. 

 Měřením pro draslík jsme dosáhli poměrně nestálých výsledků, je tedy obtížné 

stanovit z obr.21 trend jež by měření provázel. V obrázku 20 a 21 neuvádíme 

směrodatnou odchylku, pro lepší čitelnost dat. Směrodatná odchylka byla do 15 %. 

 DP-LIBS je tedy schopen detekce obou měřených prvků v atmosféře argonu, ale 

maximální dosaženou intenzitu spekter jsme naměřili při použití metody SP-LIBS. 
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5.10. Peletky 

Dále jsme se kromě detekce samotné spektrální čáry fluoru zabývali detekcí 

molekulových přechodů fluoridu vápenatého CaF, ty se nachází v blízkosti vlnových 

délek λ1=530 nm a λ2=600 nm. Jejich detekcí prokazujeme přítomnost molekulové vazby 

mezi fluorem a vápníkem. Zároveň mohou molekulové pásy CaF nahradit spektrální čáru 

F při kvantitativní i kvalitativní LIBS analýze. [4] 

 

Obrázek 22: Spektrum peletky V1 zpracované v programu LIBS Analyzer. 
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Obrázek 23: Graf intenzity molekulového přechodu V1 CaF2 v různých atmosférických 

podmínkách. 

 

 

 

Obrázek 24: Graf intenzity molekulového přechoduV1 CaF2 v různých atmosférických 

podmínkách. 
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Obrázek 25: Spektrum peletky V2 zpracované v programu LIBS Analyzer. 

 

Obrázek 26: Graf intenzity molekulového přechodu V2 CaF2 v různých atmosférických 

podmínkách. 



55 

 

 

Obrázek 27: Graf intenzity molekulového přechodu V2 CaF2 v různých atmosférických 

podmínkách. 

 Pro detekci molekulových přechodů CaF2 při vyšších tlacích se zvýšení intenzity 

spekter vlivem inertního plynu nepotvrdilo, jelikož jsme největší intenzity přechodů CaF 

dosáhli v zemské atmosféře. Jedinou výjimkou je vzorek V2. Pokud pro něj užijeme tlak 

200 mbar, je nejvyšší intenzity spekter dosaženo v atmosféře argonu. 
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6.Výsledky 
 

 Měření v atmosféře inertního plynu potvrdilo první předpoklad dle kapitoly 5.2.1. 

a to, že spektroskopická analýza metodou LIBS, která probíhá v inertním plynu, zlepšuje 

detekci fluoru. 

Předpoklad potvrzují naměřená data z kapitoly 5.6., kdy jsme potvrdili zlepšení 

detekce pro fluor i draslík v atmosféře inertního plynu, konkrétně argonu. V našem 

experimentu jsme kromě argonu, využili inertní plyn – helium. Při užití atmosféry helia 

ke zlepšení detekce prvků nedošlo. Při měření intenzity molekulových přechodů fluoridu 

vápenatého v atmosféře inertního plynu jsme také nenaměřili vyšší intenzitu 

molekulových pásů při změně atmosféry. 

 Druhým předpokladem, dle kapitoly 5.2.2., byl fakt, že metoda LIBS aplikovaná 

za podmínek nižšího tlaku způsobuje zvýšenou intenzitu měřených spekter. Také jsme 

předpokládali, že kombinace inertního plynu a podmínek sníženého tlaku umožňuje 

detekovat prvek i při nízké koncentraci ve vzorku. Experiment jsme prováděli v kapitole 

5.7. 

 Druhý předpoklad potvrzen není. Při postupném snižování tlaku v komoře, se 

nijak neprojevuje zvýšená intenzita spektrální čáry fluoru. Neprojevila se ani detekce 

fluoru při nízké koncentraci látky ve vzorku. Nicméně měření pro tuto část experimentu 

jsme prováděli při nejnižším možném tlaku 200 mbar a z dřívějších prací provedených na 

podobná témata je zřejmé že výrazné zlepšení intenzity spekter se projevuje až při tlaku 

𝑝 < 100 mbar. Předpoklad byl potvrzen pouze pro draslík, kdy se intenzita spekter 

zvyšovala s klesajícím tlakem. 
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7. Závěr 
 

 Cílem této práce bylo vytvořit komplexní rešerši způsobů zvýšení citlivosti a 

zlepšení podmínek detekce spektrálních čar. Rešerše doposud provedených experimentů 

na podobné téma se výběrem analytu zaměřovaly většinou na halogeny pro jejich vysoký 

excitační potenciál. Proto jsme se zaměřili na analýzu detekce prvků fluoru (F) a molekul 

fluoridu vápenatého (CaF2), jako zástupce halogenů a draslíku (K) jako srovnávacího 

prvku s nízkým excitačním potenciálem. K měření jsme použili přístroj Discovery, který 

se nachází na Ústavu fyzikálního inženýrství VUT v Brně. Metodou spektroskopie 

laserem buzeného plazmatu jsme provedli spektrální analýzu několika vzorků, se 

známým obsahem měřených prvků.  

 V teoretické části práce jsou popsány základy spektroskopie, spektroskopické 

metody a metoda LIBS. Dále byly popsány měřené vzorky a byly zde popsány podmínky 

detekce spektrálních čar, které jsme v této práci měnili. Vzhledem k podmínkám detekce 

spektrálních čar v kapitolách 5.6. a 5.7. jsme se poté zaměřili na dva předpoklady. Prvním 

předpokladem byl vliv atmosféry na zlepšení detekce prvků a druhým předpokladem byl 

vliv nízkého tlaku.   

 V průběhu měření jsme si navíc vyzkoušeli zmiňované výhody metody LIBS, 

časovou nenáročnost a dobré výsledky při měření s předem neupraveným vzorkem. 

Nejnáročnější částí měření tak bylo zpracování naměřených dat a jejich interpretace. 

Měření jsme prováděli ve třech různých atmosférách: heliu, argonu a zemské atmosféře. 

Jako první jsme nalezli nejvhodnější plyn k analýze vzorku, viz kapitola 5.6., kdy se 

nejlépe projevil vliv argonové atmosféry. Dále jsme, již v argonové atmosféře, zkoumali 

vliv tlaku na detekci fluoru. Nejlepších výsledků jsme takto dosáhli při tlaku 800 mbar.  

Jako poslední jsme provedli detailnější určení vhodných podmínek detekce vzorků 

změnou energie laserového pulsu a gate delay. Nejlepších výsledků jsme dosáhli při 

energii pulsu 30 mJ a GD 0,5 μs. Dále jsme vyzkoušeli měření doplnit o metodu double-

pulse LIBS, kdy se ale neprojevil vliv dvou laserových pulsů a nejlepších výsledků jsme 

dosáhli použitím metody jednoho laserového pulsu.  

 Závěrem této práce jsme stanovili nejlepší podmínky pro detekci samostatně 

vázaného fluoru, draslíku i pro molekulové přechody fluoridu vápenatého, kterých lze 

dosáhnout v laboratorních podmínkách laboratoře LIBS na FSI.  
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Seznam zkratek: 

 

LIBS – spektroskopie laserem buzeného plazmatu, z angl. laser induced breakdown 

spectroscopy 

SP-LIBS – jednopulzní spektroskopie laserem buzeného plazmatu, z angl. single-pulse 

laser induced breakdown spectroscopy 

DP-LIBS – dvoupulzní spektroskopie laserem buzeného plazmatu, z angl. double-pulse 

laser induced breakdown spectroscopy 

EELS – spektroskopie ztráty elektronové energie, z angl. electron energy loss 

spectroscopy 

XPS – rentgenová fotoelektronová spektroskopie, z angl. X-Ray photoelectron 

spectroscopy 

AES – atomová emisní spektroskopie 

NIST – Národní institut standardů a technologie, z angl. The National Institute of 

Standards and Technology 

LIP – laserem buzené plazma, z angl. laser-induced plasma 

LTE – lokální termodynamická rovnováha, z angl. local thermodynamic equilibrium 

TE – termodynamická rovnováha, z angl. thermodynamic equilibrium 


