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Abstrakt
Obsahem předkládané práce je srovnání metod kvantitativní analýzy využívaných ve spek-
troskopii laserem buzeného plazmatu (LIBS). Nejdříve je vysvětlen princip LIBSu, ná-
sledně je provedena rešerše nejčastěji užívaných metod kvantitativní analýzy s jejich
popisem umožňujícím pochopení a případné použití v praxi. Vše je završeno použitím
vybraných metod ke zpracování dat z reálného experimentu a srovnáním výsledků.

Summary
The aim of the submitted work is a comparison of methods of quantitative analysis used
in laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS). The principles of LIBS method are
explained at first, followed by a research of the most often used methods of quantita-
tive analysis. The next part provides their description enabling a better comprehension
and an eventual use of the methods in practice. Finally, the chosen methods are used
to process data from the real experiment and the results are compared.
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1. Úvod
Spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS z anglického laser-induced breakdown

spectroscopy) je jednou z metod patřících do skupiny atomové emisní spektroskopie. Po-
pularita LIBSu v minulých desetiletích výrazně rostla a s tím se zvyšoval i počet vydaných
odborných článků zabývajících se touto metodou, jak je vidět z Obrázku 1.1.

Obrázek 1.1: Časový vývoj počtu článků zabývajících se metodou LIBS vydaných za rok.
Graf byl vytvořen pomocí údajů z databáze Web of Science [1].

Ruku v ruce s tím jdou i snahy o zavedení této metody do praxe. V současné době lze
možnosti využití hledat například při zkoumání stopových prvků v ocelích, zkoumání ar-
cheologických nálezů či v geochemii. Nejznámější využití metody LIBS je pak dozajista
její podíl na zkoumání povrchu Marsu. Zde byla na vozítku zvaném „Curiosity roverÿ
připevněna sestava zvaná „Chemcamÿ, která umožňovala analyzovat složení hornin na-
cházejících se právě na této planetě.

Výhodou metody LIBS je nenáročnost na přípravu vzorku, možnost analýzy in situ
díky dálkovému LIBSu, rychlost získávání potřebných dat atd. Metoda také umožňuje ana-
lýzu vzorků libovolného skupenství, je tedy možné analyzovat jak pevné látky (např. [2],
[3]) tak kapaliny (např. [4], [5]) a také plyny (např. [6], [7]). V mnoha ohledech ovšem tato
metoda zatím nedosáhla svého potenciálu. Problematická je opakovatelnost experimentů
vzhledem k fluktuacím naměřeného signálu mezi jednotlivými výstřely. Ta je způsobena
jednak fluktuací množství odpařeného materiálu, různým množstvím záření vyprodukova-
ného plazmatem a pak také různou propustností záření systémem. Kvantitativní analýza
metodou LIBS se tím stává poměrně komplikovanou, a musí se potýkat se značnou nejisto-
tou měření. Tématem této práce se tedy stalo porovnání existujících přístupů ke kvantita-
tivní analýze metodou LIBS, což je učiněno v první části práce, a poté použití vybraných
metod na analýzu reálných měření a následné srovnání výsledků daných metod.
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2. Motivace
Kvantitativní analýza se dá označit za jednu ze slabin metody LIBS. To je způsobeno

především značnou komplexností interakce laseru se vzorkem, která je závislá na mnoha
proměnných, jako jsou vlastnosti laseru a samotného vzorku, a pak také například at-
mosféra, ve které k interakci dochází. Dalším aspektem je pak samotná interakce částic
v plazmatu, která je navíc časově a prostorově závislá. Tím do samotného procesu kvan-
tifikace vstupuje množství proměnných. Značným problémem je také fluktuace signálu
naměřeného na spektrometru mezi jednotlivými výstřely. To lze částečně odstranit vhod-
ným akumulováním spekter, či také průměrováním spekter naměřených ve více bodech.
Tím ovšem může docházet k fluktuaci signálu z důvodu nehomogenity vzorku. Důsled-
kem všech těchto komplikací většinou je, že výsledky získané kvantitativní analýzou bývají
značně nepřesné.

V průběhu let došlo k vytvoření většího množství přístupů k zjištění složení neznámého
vzorku. Tyto přístupy lze obecně zařadit do tří kategorií. První z kategorií jsou kalibrační
metody, tedy metody, které vyžadují k analýze několik vzorků o známém složení, ty jsou
analyzovány a následně pomocí vytvořeného modelu dochází k stanovení složení vzorku
neznámého. Nevýhodou může být nutnost volit vzorky o podobném prvkovém složení
jako je vzorek známý (tzv. matrix-matched standards). To znamená, že již před samotnou
analýzou je nutné znát alespoň orientačně složení zkoumaného vzorku. V mnoha případech
dokonce nemusí být podobné vzorky k dispozici, a to například při studiu archeologických
nálezů, či při studiu vesmírných hornin.

Druhou kategorií metod kvantitativní analýzy jsou metody bezkalibrační. Při jejich
použití, jak již název napovídá, není třeba žádných standardů, a jejich užití se tím stává
flexibilnějším. Značnou nevýhodou ovšem je, že je u nich třeba identifikovat všechny prvky
ve vzorku obsažené. To v mnoha případech není možné, jelikož v rozsahu vlnových délek,
které umožňuje studovat použitý spektrometr, se nemusí žádná vhodná čára nacházet,
případně mohou být spektrální čáry některých prvků příliš slabé a mohou se nacházet
pod limitem detekce systému.
Poslední z kategorií metod kvantitativní analýzy je kategorie metod využívajících jednoho
kalibračního standardu k stanovení některého neznámého parametru plazmatu, který je
následně využit pro bezkalibrační analýzu neznámého vzorku. Cílem toho je zlepšení přes-
nosti celého procesu. Jak je jistě patrné, to s sebou nese částečně výhody i nevýhody obou
z předchozích přístupů.

Z předchozího výčtu vyplývá, že kvantitativní analýza v metodě LIBS není nikterak
jednoduchá, a samotný výběr vhodného přístupu nemusí být snadný. V minulosti vznikly
články srovnávající vzájemně některé z metod kvantitativní analýzy (např. [8],[9]), v žád-
ném ovšem nebyla provedena analýza všech zde publikovaných metod a jejich vzájemné
srovnání na výsledcích experimentu, a to především z hlediska jejich přesnosti. Tato práce
si proto dala za cíl umožnit nezasvěcenému člověku najít na jednom místě výčet použí-
vaných metod ke stanovení složení neznámého vzorku, jejich podrobný popis umožňující
pochopení průběhu výpočtu a měření za užití těchto metod, a nakonec i samotné použití
těchto metod při reálném měření a následné srovnání obdržených výsledků.
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3. Teorie metody LIBS
Schématické znázornění LIBS sestavy, na kterém je možné vysvětlit její princip, vidíme

na Obrázku 3.1.

Obrázek 3.1: Schéma LIBS sestavy. Převzato z [10].

Nejdříve je pomocí laseru generován laserový pulz, obvykle je používán Nd:YaG laser1

(použit např. v[11],[2]) se základní vlnovou délkou 1064 nm. Pulz je dále pomocí fokusační
čočky zaostřen na vzorek do stopy o velikosti typicky od desítek mikrometrů po jednotky
milimetrů. Plošná hustota výkonu na vzorku dosahuje řádově GW/cm2, čímž dochází
k optickému průrazu a k postupnému ohřevu, tavení, odpaření, excitaci a ionizaci mate-
riálu při vzniku plazmatu. To se následně rozpíná, dochází k jeho deexcitaci a chladnutí.
Současně s deexcitací je emitováno záření charakteristické pro daný materiál vzorku. Toto
záření je poté pomocí sběrné optiky přivedeno na spektrometr, pomocí kterého je možné
měřit intenzitu světla na jednotlivých vlnových délkách, a toto spektrum je pak možné
analyzovat pomocí počítače. Je nutné dodat, že všechny zde popsané procesy se dějí velice
rychle, přičemž doba života plazmatu je typicky v řádu desítek či spíše stovek mikrosekund
[12].

Obrázek 3.2: Příklad spektra získaného analýzou hliníkového standardu metodou LIBS.

1Nd:YaG laser je typ pevnolátkového laseru, kde aktivním médiem je izotropní krystal yttrium alu-
minium granátu dopovaný ionty neodymu.
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Příklad LIBS spektra je možné vidět na Obrázku 3.2. Spektrum se skládá z několika
částí. Jednak z kontinuálního záření tvořeného brzdným zářením a zářením vznikajícím
v důsledku rekombinace atomů (toto záření je dominantní především v prvních nanosekun-
dách po vzniku plazmatu), a také z charakteristického záření, které je specifické pro prvky
obsažené ve vzorku. Charakteristické záření má diskrétní charakter a je tvořeno jednotli-
vými spektrálními čarami. Ty vznikají díky zářivým přechodům v atomech, kdy elektron
z horní energiové hladiny o energii Ej [J] přechází do dolní hladiny o energii Ei [J] za sou-
časného vyzáření fotonu, jehož vlnová délka λji [m] je dána rovnicí (3.1).

hc

λji
= Ej − Ei. (3.1)

Konstanty h [J · s] a c [m · s−1] v rovnici (3.1) značí postupně Planckovu konstantu a rych-
lost světla ve vakuu. Samotnou intenzitu dané spektrální čáry je pak možné získat integrací
plochy pod křivkou spektrální čáry nad úrovní pozadí.

Přítomnost spektrálních čar daného prvku v naměřeném spektru lze využít ke kvali-
tativní analýze. Pro ni je klíčové, abychom byli schopni přiřadit jednotlivé čáry danému
prvku. Spektra získaná analýzou LIBS obsahují pro každý prvek velké množství jeho
čar. Ty spolu v mnoha případech vzájemně interferují. Obvykle je tedy otázka identi-
fikace prvků závislá především na zkušenosti a umu daného pracovníka. V této práci
pak bývá nápomocna databáze spektrálních čar, s tím, že jedna z nejpoužívanějších je
databáze NIST [13]. Minimální koncentrace daného prvku nutná k stanovení jeho přítom-
nosti ve vzorku se nazývá limitem detekce (LOD z anglického limit of detection). Ten je
dán rovnicí (3.2) ukázanou například v [14],

cL =
klsB
a

, (3.2)

kde cL je LOD, sB je směrodatná odchylka pozadí, a směrnice kalibrační křivky (viz.
kapitola 4.1) a kl je parametr, jehož hodnota udává spolehlivost určení limitu detekce.
Často se používá hodnota kl = 3, což odpovídá spolehlivosti 99,7 %.

Zjištěním intenzity dané spektrální čáry jsme schopni stanovit jak některé vlastnosti
plazmatu (rozebráno dále v této kapitole), tak i koncentraci jednotlivých prvků ve zkou-
maném vzorku (kapitola 4). Minimální koncentrace daného prvku ve vzorku nutná k sta-
novení jeho koncentrace je daná limitem kvantifikace (LOQ z anglického limit of quanti-
fication). Ten je dán stejnou rovnicí (3.2) jako limit detekce, s tím rozdílem, že parametr
kl = 10.

3.1. Stanovení elektronové hustoty

Elektronovou hustotu plazmatu je možné určit ze znalosti Starkova jevu, při němž
dochází k posunu a štěpení energiových hladin v důsledku působení externího elektric-
kého pole. V samotném spektru jsou pak maxima spektrálních čar posunuta a čáry jsou
rozšířeny. Další možností je pak také určení elektronové hustoty ze Sahovy-Boltzmannovy
rovnice.
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3.1.1. Starkův posun

Závislost posunu dané spektrální čáry dtotal [m] na hustotě elektronů v plazmatu
Ne [m−3] vyjadřuje následující rovnice

dtotal ≈
[
d

w
± 2A(1− 0, 75R)

]
w
Ne

N ref
e

, (3.3)

kde d [m] je parametr elektronově-srážkového posunu (z anglického electron-impact shift
parametr), w [m] je elektronová srážková pološířka (z anglického electron-impact half wi-
dth), A [-] je parametr iontového rozšíření (z anglického ion broadening parametr), R [-] je
poměr střední vzdálenosti mezi ionty a Debyeova stínící délky 2 a N ref

e [m−3] je referenční
elektronová hustota, za které byly stanoveny parametry A a R. Takto určená elektro-
nová hustota ovšem obvykle nabývá velké nejistoty, a to jak díky nejistotě spočítaných A
a R, a pak také díky malé hodnotě posunu spektrálních čar (řádově pm), což je v mnoha
případech pod rozlišovací schopností spektrometru.

3.1.2. Starkovo rozšíření

Pro vodík a jeho ionty dochází k tzv. lineárnímu Starkovu jevu. Závislost tím způso-
beného rozšíření spektrální čáry na elektronové hustotě lze vyjádřit následovně

Ne = C(Ne, T )∆λ3/2
s , (3.4)

kde ∆λs [Å] je šířka čáry v polovině jejího maxima (FWHM z anglického full width at half

maximum) a C(Ne, T ) [Å
−3/2

cm3] je parametr jen slabě závislý na teplotě a počítané
elektronové hustotě. Hodnoty toho parametru byly tabelovány například v [15]. Pro atomy
obsahující více elektronů pak uvažujeme tzv. kvadratický Starkův jev, jímž způsobené
rozšíření spektrální čáry wtotal je popsáno rovnicí (3.5)

wtotal ≈ [1 + 1, 75A(1− 0, 75R)]w
Ne

N ref
e

, (3.5)

kde význam všech proměnných je totožný s rovnicí (3.3). Rovnice (3.5) je platná pouze pro
A ≤ 0, 5 a R ≤ 0, 8. Pro jednou ionizované zářiče je pak třeba hodnotu 0, 75R nahradit
hodnotou 1, 25R.

3.2. Stanovení teploty

Nachází-li se plazma v termodynamické rovnováze, všechny procesy v něm jsou vzá-
jemně vyvážené, konkrétně proces excitace atomů kolizí s elektrony je v rovnováze s de-
excitačním procesem, kolizní ionizace je v rovnováze s kolizní rekombinací a vyzářená
radiace se rovná té absorbované, jak je popsáno v [12], a lze ho popsat jedinou teplotou3.
V případě laserem indukovaného plazmatu většinou podmínky úplné termodynamické

2Debyeova délka je vzdálenost, na které elektrostatický potenciál bodového náboje zeslábne o 1/e.
V plazmatu je nutné, aby všechny jeho rozměry byly větší nežli tato vzdálenost z důvodu zachování
kvazineutrality.
3Teplota je stavovou veličinou, jejíž definice je dána nultým zákonem termodynamiky.
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rovnováhy splněny nejsou. Pokud ovšem jsou podmínky termodynamické rovnováhy spl-
něny vždy alespoň v nějakém malém okolí pozorovaného bodu, mluvíme o existenci lokální
termodynamické rovnováhy (LTE z anglického local thermodynamic equilibrium). K sta-
novení, zda je plazma v LTE, slouží McWhirterovo kritérium (publikováno v [16]), které
udává minimální hodnotu elektronové hustoty Ne [cm−3], které musí plazma dosahovat,
aby bylo v LTE.

Ne ≥ 1, 6 · 1012T 1/2(4E)3, (3.6)

kde T [K] značí termodynamickou teplotu a 4E [eV] je energie daného energiového pře-
chodu. Jak bylo ovšem studováno v [17], tato podmínka je pro existenci LTE nutnou,
ne ovšem dostačující. Byly zde proto uvedeny další podmínky, které dále omezují změnu
teploty a elektronové hustoty plazmatu v čase (rovnice (3.7) a (3.8)) a v prostoru (rov-
nice (3.9) a (3.10)).

T (t)− T (t+ τrel)

T (t)
� 1, (3.7)

Ne(t)−Ne(t+ τrel)

Ne(t)
� 1, (3.8)

T (x)− T (x+ λ)

T (x)
� 1, (3.9)

Ne(x)−Ne(x+ λ)

Ne(x)
� 1, (3.10)

kde t [s] je čas, τrel [s] je relaxační doba, x [m] je souřadnice, ve které se zkoumaná veličina
mění, a λ [m] je difúzní vzdálenost během relaxační doby. Při splnění těchto podmínek
tedy lze říci, že se plazma nachází v lokální termodynamické rovnováze.

3.2.1. Boltzmannův graf

Konstrukce Boltzmannova grafu vychází z následující rovnice, která udává závislost
emisního koeficientu integrovaného přes plochu spektrální čáry εzs [W ·m−3] na teplotě
plazmatu [18].

εzs =
hcN

λji
Ajigj

Cs
100

e−E
z
j,s/kT

Us(T )
, (3.11)

kde h [J · s] je Planckova konstanta, c [m · s−1] je rychlost světla ve vakuu, N [m−3] je
hustota atomů v plazmatu, Aji [s−1] je Einsteinův koeficient spontánní emise z horní
hladiny (j) do dolní hladiny (i), gj [-] je statistická váha horní energiové hladiny, λji [m] je
vlnová délka odpovídající energii přechodu z hladiny j na hladinu i, Cs [%] je koncentrace
daného prvku s, Ej,s [J] je energie horní energiové hladiny daného energiového přechodu,
k [J ·K−1] je Boltzmannova konstanta, T [K] je teplota plazmatu, index z značí stupeň
ionizace a Us(T ) [-] je partiční funkce. Tato funkce je nazývána také statistickou sumou,
a jak je vidět v rovnice (3.12), jedná se o sumu Boltzmannových faktorů, vynásobených
statistickou vahou daných energiových hladin, přes všechny energiové hladiny systému.

Us(T ) =
∑
i

gie
−Ei/kT . (3.12)
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Použitím přirozeného logaritmu na obě strany rovnice a následnou úpravou dostáváme

ln

(
εzsλji
Ajigj

)
= − 1

kT
Ez
j,s + ln

(
hcN

Us(T )

Cs
100

)
. (3.13)

Rovnice (3.13) tedy vlastně vyjadřuje lineární závislost mezi naměřenou intenzitou spek-
trální čáry a teplotou plazmatu. Tuto závislost lze matematicky zapsat jako y = ax+ bs,
kde význam jednotlivých symbolů je následující

y = ln

(
εzsλji
Ajigj

)
, (3.14)

x = Ez
j,s, (3.15)

a = − 1

kT
, (3.16)

bs = ln

(
hcN

Us(T )

Cs
100

)
. (3.17)

Při vynesení této závislosti do grafu a po proložení přímkou lze z její směrnice a určit
teplotu plazmatu a z průsečíku s osou y bs pak koncentraci daného prvku, jak bude
rozebráno v kapitole 4.3. Příklad Boltzmannova grafu vidíme na Obrázku 3.3.

Obrázek 3.3: Ukázka Boltzmannova grafu.

Boltzmannův graf tedy umožňuje určit teplotu plazmatu za nutnosti použití intenzity
spektrálních čar pouze jednoho prvku. To samo o sobě vnáší jistou nevýhodu, kdy je
potřeba volit vhodný prvek, pro který je možné identifikovat dostatek čar pro přesné
stanovení teploty. Je třeba také volit spektrální čáry s výrazně jinou energií horní hladiny
daného přechodu tak, aby se tyto čáry nacházely v grafu co nejdále od sebe a výpočet byl
přesnější. Z tohoto pohledu je výhodnější použít Sahův-Boltzmannův graf, který umožňuje
použití čar z atomů o různém stupni ionizace, jejichž čáry jsou pak v grafu více vzdáleny.
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3.2.2. Sahův-Boltzmannův graf

Konstrukce Sahova-Boltzmannova grafu vychází z rovnice (3.18).

ln

(
εzsλji
Ajigj

)∗
= − 1

kT
Ez∗
j,s + ln

(
hcN

Us(T )

Cs
100

)
, (3.18)

kde hvězdička značí korigované souřadnice pro ionty. Výraz pro korigované souřadnice
můžeme vidět v

ln

(
εzsλji
Ajigj

)∗
= ln

(
εzsλji
Ajigj

)
− zln

(
2

(2πmek)3/2

h3

T 3/2

Ne

)
= y, (3.19)

Ez∗
j = Ez

j +
z−1∑
k=0

(E∞ −∆E∞) = x, (3.20)

kde me [kg] je hmotnost elektronu, E∞ [J] značí ionizační energii atomu a ∆E∞ [J] je
korekce ionizační energie v důsledku interakcí v plazmatu. Vynesením závislosti (3.18)
a jejím proložením přímkou dostáváme lineární závislost, kterou lze zapsat matematicky
jako y = ax+ bs, kde význam jednotlivých proměnných je patrný z rovnic (3.19), (3.20),
(3.16) a (3.17). Ze směrnice takto získané přímky dostáváme teplotu plazmatu analogicky
s Boltzmannovým grafem. Pro případ z = 0, tedy pro neutrální atomy, je rovnice (3.18)
shodná s rovnicí (3.13). Nutné je dodat, že se jedná o metodu iterativní, jelikož ke sta-
novení teploty je třeba teplotu znát. Na začátku se tedy volí referenční teplota, a ta je
následně srovnána s teplotou vypočtenou. Vypočtená teplota je následně referenční tep-
lotou pro další krok iterace. Výpočet končí v okamžiku, kdy rozdíl referenční a vypočtené
teploty nepřesahuje předem zvolenou hodnotu. Přesnost této metody je pak dána touto
hodnotou, vzdáleností bodů v grafu, a také přesností stanovení intenzity. Příklad Sahova-
-Boltzmannova grafu vidíme na Obrázku 3.4.

Obrázek 3.4: Ukázka Sahova-Boltzmannova grafu.

V případě znalosti teploty plazmatu lze ze Sahovy-Boltzmannovy rovnice (3.18) stano-
vit jeho elektronovou hustotu. Toho lze dosáhnout jednoduše jejím vyjádřením z rovnice
a dosazením za všechny proměnné.
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4. Strategie kvantitativní analýzy
Podstatou kvantitativní analýzy je zjištění chemického složení zkoumaného vzorku.

Dle [19] jsou hlavní faktory ovlivňující přesnost kvantitativní analýzy metodou LIBS ná-
sledující:

• Energie, vlnová délka a opakovací frekvence laseru.

• Citlivost a linearita detektoru, případně přesnost časování.

• Ohnisková vzdálenost fokusační čočky, nastavení sběru záření, složení a tlak okolního
plynu.

• Homogenita složení vzorku, matriční jevy.

Jeden z efektů ovlivňujících správnost kvantitativní analýzy je matriční jev. Tím se rozumí
závislost naměřené intenzity spektrální čáry daného prvku na vzorku, ve kterém je obsažen
(na matrici). Tento jev pak může zásadně ovlivnit výsledky získané kalibrační metodou 4.1,
kdy je třeba volit jako standardy vzorky s podobnou matricí, jakou má vzorek zkoumaný.

V podstatě všechny metody kvantitativní analýzy za použití metody LIBS mají tři
základní předpoklady, které musí být dodrženy. Za prvé, plasma musí být opticky tenké,
čímž se chápe, že nedochází k samoabsorpci, tedy, že záření plazmatu vzniklé v jeho
středu není pohlceno na jeho chladnějším okraji. Důsledkem poté bývá nižší intenzita
spektrálních čar a jejich větší šířka. Podmínka opticky tenkého plazmatu bývá málokdy
splněna pro všechny vlnové délky a uvažuje se, že je samoabsorpce alespoň pro použité
spektrální čáry zanedbatelná. Druhou podmínkou je existence lokální termodynamické
rovnováhy (vysvětleno v kapitole 3.2) a třetí je stochiometická ablace. Poslední z podmínek
znamená, že nedochází k preferenčnímu odpařování některého z prvků, a tedy, že poměr
koncentrací všech prvků v plazmatu je totožný s jejich poměrem ve vzorku.

4.1. Kalibrační křivka

Kalibrační křivka (z anglického calibration curve) se ke kvantitativní analýze využívá
nejen v metodě LIBS, ale i v dalších metodách (např. ICP-OES, XPS, LEIS atd.). K sesta-
vení kalibrační křivky je využito několika vzorků o známém chemickém složení, se stejnou
matricí jako má vzorek zkoumaný (anglicky matrix-matched standards). Pro vybranou
spektrální čáru zvoleného prvku je vynesena závislost intenzity této čáry na koncentraci
prvku v daném vzorku. Tato závislost je následně proložena křivkou. Pro vzorek o ne-
známé koncentraci daného prvku je následně z intenzity zvolené spektrální čáry (totožné
s čarou, pro kterou je konstruován graf) dopočítána koncentrace daného prvku. Pro každý
prvek, který má být zkoumán, je tak zapotřebí sestavit samostatnou kalibrační křivku.
Příklad kalibrační křivky lze vidět na Obrázku 4.1.
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Obrázek 4.1: Příklad kalibrační křivky.

Jak je popsáno v [20], k odstranění některých negativních vlivů ovlivňujících přes-
nost užití kalibrační křivky, konkrétně fluktuací signálu a matričního jevu, se využívá
normování signálu, respektive intenzity spektrální čáry vybrané ke konstrukci kalibrační
křivky. Ta bývá normována intenzitou spektrální čáry vybranou dle následujících kritérií
popsaných v [21] a [22]:

• Analyzovaná a referenční čára by měly ležet ve spektru blízko sebe a měly by být
ve spektru pořízeném stejným detektorem.

• Analyzovaná a referenční čára by neměly podléhat interferenci s dalšími čarami.

• Intenzita referenční čáry by měla být o jeden až dva řády vyšší než intenzita analy-
zované čáry.

• Analyzované a referenční čáře by měly odpovídat energiově podobné hladiny daného
přechodu a měly by mít srovnatelné i ostatní spektrometrické konstanty.

• Analyzovaná ani referenční čára by neměly podléhat samoabsorpci.

Takto popsaný postup využívá interního normovacího standardu, tedy jiné čáry nacháze-
jící se ve stejném spektru. Při externím normování je intenzita analyzované čáry dělena
intenzitou stejné čáry nacházející se v referenčním vzorku, případně jiným externím zdro-
jem informace.

4.2. Multivariační regresní analýza

Multivariační regresní analýza, podobně jako u kalibrační křivky, využívá ke konstrukci
kalibračního modelu vzorků o známém prvkovém složení. Na rozdíl od metody kalibrační
křivky však jsou využita celá spektra kalibračních vzorků, a to k nalezení jejich souvislostí
s prvkovým složením těchto vzorků. Následně je model schopen pomocí nalezení podob-
ností spektra neznámého vzorku s referenčními spektry určit složení neznámého vzorku.
K sestavení vhodného modelu je tedy dobré využít velkého množství vzorků o různé ma-
trici. Nejčastěji využívaná metoda multivariační regresní analýzy používaná v metodě
LIBS je metoda parciálních nejmenších čtverců (PLS z anglického partial least squares).
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Metoda PLS hledá lineární regresní model pomocí projekce předpovídaných proměnných
(z anglického predicted variables) a pozorovatelných proměnných (z anglického observa-
ble variables) do nového prostoru. Následně je hledán směr v x-ovém prostoru (odpovídá
vlnovým délkám), který nejlépe odpovídá směru maximální variance v prostoru y (odpo-
vídá intenzitám). Oproti ostatním, zde popisovaným metodám kvantitativní analýzy, je
velkou výhodou metody PLS, že k stanovení obsahu určitého prvku ve vzorku není třeba
najít žádnou jeho spektrální čáru ve zkoumaném spektru. Další výhodou je, že tato me-
tody přímo počítá s existencí matričního jevu, a nedochází tedy v důsledku něj k zhoršení
přesností výpočtu. Samoabsorpční jev lze ve výpočtu potlačit tak, že čáry, které jsou
tímto jevem evidentně ovlivněny, jsou z výpočtu vyloučeny. Detailní popis metody PLS je
nad rámec této práce, a lze jej najít například v [23]. Možnosti kompenzování matričního
jevu a samoabsorpce u metod multivariační regresní analýzy, a obecně i u dalších zde
zmíněných metod kvantitativní analýzy, jsou rozebrány v [20].

4.3. Bezkalibrační metoda

V roce 1999 byla v článku [24] publikovaná metoda, která později začala být ozna-
čována jako bezkalibrační LIBS (CF-LIBS z anglického calibration-free LIBS ). Jak již
napovídá název, podstatnou výhodou této metody je, že není třeba žádných kalibračních
standardů, a není třeba ani znát přibližné složení vzorku před začátkem analýzy. Metoda
vychází z Boltzmannovy rovnice (3.11), která byla popsána v kapitole 3.2.1. Tu lze napsat
ve tvaru

I = F absN
Cs
100

Aji
gje
−Ej/kT

Us(T )
, (4.1)

kde I [m−3s−1] je měřená intenzita spektrální čáry zintegrovaná přes její plochu a korigo-
vaná na spektrální citlivost systému, F abs [-] je experimentální parametr beroucí v úvahu
objem plazmatu, integrační čas a velikost zorného pole sběrného systému, N [m−3] je
hustota atomů v plazmatu, Cs [%] je relativní koncentrace prvku s v plazmatu, Aji [s−1]
je Einsteinův koeficient spontánní emise z hladiny j na hladinu i, gj [-] je statistická
váha horní energiové hladiny daného přechodu, Ej [J] je energie horní energiové hladiny,
k [J ·K−1] je Boltzmannova konstanta, T [K] je teplota plazmatu a Us(T ) [-] je partiční
funkce. Použitím přirozeného logaritmu na obě strany rovnice lze rovnici (4.1) přepsat
do tvaru

ln

(
I

gjAji

)
= −Ej

kT
+ ln

(
F absN

Us(T )

Cs
100

)
, (4.2)

který odpovídá rovnici přímky y = ax + bs. Význam jednotlivých proměnných je pak
patrný z následujících rovnic:

y = ln

(
I

gjAji

)
, (4.3)

x = Ej, (4.4)

a = − 1

kT
, (4.5)

bs = ln

(
F absN

Us(T )

Cs
100

)
, (4.6)
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kde hodnoty bs lze využít k výpočtu neznámé koncentrace prvku ve zkoumaném vzorku.
Z rovnice (4.6) vyjádříme koncentraci a dostáváme

Cs
100

=
1

F absN
Us(T )ebs , (4.7)

kde problém vzniká v důsledku neznámých parametrů F abs a N . Ty ovšem určíme nor-
mováním této rovnice k jedné, což nám říká, že celková relativní koncentrace všech prvků
ve vzorku je rovna jedné

1

100

∑
s

Cs =
1

F absN

∑
s

Us(T )ebs = 1, (4.8)

Neznámé parametry F abs a N tedy vyjádříme jako

F absN =
∑
s

Us(T )ebs , (4.9)

a dosazením rovnice (4.9) do rovnice (4.7) dostáváme

Cs
100

=
Us(T )ebs∑
s

Us(T )ebs
. (4.10)

Přesnost takto stanovené koncentrace je ovlivněna různými vlivy. Jednoznačnou nevýho-
dou metody je nutnost detekce všech prvků obsažených ve vzorku. To v některých přípa-
dech není možné v důsledku nepřítomnosti vhodných spektrálních čar, a tím je vnesena
nepřesnost do stanovení koncentrace všech ostatních prvků.

Vliv nejistot vybraných veličin na přesnost stanovení koncentrace bezkalibrační me-
todou byl rozebrán ve článku [18]. Nejdříve byl simulován vliv fluktuace intenzity spekt-
rální čáry. Ta je zatížena několika různými druhy chyb. Jednak fluktuacemi odpovídají-
cími Poissonovu rozdělení, které jsou různé pro různou vlnovou délku, pak je problémem
také špatná reprodukovatelnost spektra z pohledu změny odpařeného materiálu, velikosti
plazmatu atd. Odděleně je zde zmíněn problém korekce spektrální efektivity systému,
který ovšem také ovlivňuje naměřenou intenzitu. Je způsoben různou citlivostí systému
na různých vlnových délkách, a to v rozsahu až dvou řádů mezi ultra fialovým (UV z an-
glického ultraviolet) a blízkým infračerveným (NIR z anglického near-infrared) zářením.
Fluktuace intenzity záření byla simulována pomocí násobení intenzit jednotlivých čar
náhodnými čísly podléhajícími Gaussovskému rozdělení o dané střední hodnotě a směro-
datné odchylce. Střední hodnota byla určena jako hodnota získaná z měření a hodnota
směrodatné odchylky byla stanovena na 0,1 a 0,5. Pro experiment byly použity dva vzorky,
a to konkrétně binární vzorek s certifikovanou koncentrací (Fe 75 % a Mn 25 %) a slitina
hliníku opět s certifikovanou koncentrací (Al 97,6 %, Fe 0,2 %, Mg 0,37 %, Mn 1,13 %
a Cu 0,44 %). Nejistota koncentrace jednotlivých prvků pak byla u binární slitiny 0,5
a 4,7 % pro Fe a 3,0 a 16,0 % pro Mn a pro slitinu hliníku 0,1 a 0,5 % pro Al, 8,1 a 42,0 %
pro Fe, 12,0 a 56,4 % pro Mg, 7,4 a 37,6 % pro Mn a 11,3 a 51,7 % pro Cu, kde první
nejistota odpovídá nižší směrodatné odchylce Gaussovského rozdělení a druhá nejistota
vyšší.

Chyba ve stanovení elektronové hustoty se při určování koncentrace daného prvku
projevuje v případě určování teploty a prvkové koncentrace pomocí Sahova-Boltzman-
nova grafu. K němu je znalost elektronové hustoty nezbytná, a při jejím špatném sta-
novení dochází ke změně jak sklonu, tak průsečíku stanovené přímky s osou y. Simulace
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byla provedena v intervalu 0, 1n̄e ≤ n̄e ≤ 3n̄e. Vliv stanovení elektronové hustoty na vý-
počet teploty plazmatu a určení složení zkoumaného vzorku vidíme na obrázcích 4.2 a 4.3.

Obrázek 4.2: Vliv změny elektronové hustoty na teplotu plazmatu (a) a prvkovou kon-
centraci (b a c) u slitiny hliníku. Převzato z [18].

Obrázek 4.3: Vliv změny elektronové hustoty na teplotu plazmatu (a) a prvkovou kon-
centraci (b) u binární slitiny železa a manganu. Převzato z [18].
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Posledním studovaným jevem byl vliv stanovení partiční funkce. Její přesné stanovení
je ve většině případů problematické, a musíme se spokojit s výpočtem přibližným. Autoři
použili hodnoty z databáze NIST [13]. Výsledky pak můžeme vidět na obrázcích 4.4 a 4.5.
Byla vždy měněna hodnota jedné z partičních funkcí, při zachování konstantní hodnoty
funkcí zbylých.

Obrázek 4.4: Vliv hodnoty partiční funkce na vypočítané složení slitiny hliníku. Jsou uká-
zaný partiční funkce reprezentativních prvků a jejich různých ionizačních stavů. Převzato
z [18].
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Obrázek 4.5: Vliv hodnoty partiční funkce na vypočítané složení slitiny železa a manganu.
Jsou ukázaný partiční funkce reprezentativních prvků a jejich různých ionizačních stavů.
Převzato z [18].

U všech provedených simulací byl zjištěn velký vliv variace daných veličin na prvky
o malé koncentraci, zatímco u prvků o koncentraci vysoké nebyla změna vypočtené kon-
centrace tak zásadní. Dá se tedy říci, že zatímco pro matriční prvky je bezkalibrační
metoda použitelnou pro stanovení koncentrace, pro minoritní prvky dává příliš velkou
nejistotu a výsledek je spíše kvalitativní.

4.4. Inverzní bezkalibrační metoda

Inverzní bezkalibrační metoda (z anglického calibration-free inverse LIBS ) byla poprvé
popsána v [2]. Základem metody je předpoklad, že plazma vytvořené za stejných expe-
rimentálních podmínek a na vzorku o podobném chemickém složení má stejnou teplotu.
Přísně vzato se nejedná o bezkalibrační metodu, jelikož je zapotřebí jednoho referenčního
vzorku. Ten je použit k stanovení teploty plazmatu pomocí minimalizace odchylek vypoč-
tené koncentrace od certifikované koncentrace pro jednotlivé prvky v referenčním vzorku.
Minimalizovaný výraz ∆wt.%(T ) [-] lze matematicky zapsat jako

∆wt.%(T ) =
|wt.%cert − wt.%det(T )|

wt.%cert

, (4.11)

kde wt.%cert [%] je certifikovaná koncentrace daného prvku a wt.%det(T ) [%] je vypočtená
koncentrace, která je funkcí teploty. Příklad závislosti minimalizovaného výrazu na teplotě
plazmatu můžeme vidět na Obrázku 4.6.
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Obrázek 4.6: Závislost ∆wt.%(T ) na teplotě pro každý prvek ve vzorku (a) a zprůměrovaný
pro všechny prvky (b). Každá křivka v (a) byla normována k nejvyšší hodnotě ∆wt.%.
Převzato z [2].

Samotná koncentrace je stanovena z rovnic (4.12), (4.13), (4.14) a (4.15).

Ns,atF
abs =

εsUs,at
gjAjihνji

exp

(
Ej
kT

)
, (4.12)

Ns,ionF
abs = 2

NatUs,ion
NeUs,at

(
2πmekT

h2

)3/2

exp

(
−EI
kT

)
, (4.13)

NsF
abs = NatF

abs +NionF
abs, (4.14)

wt.%s =
NsF

absMs∑
sNsF absMs

, (4.15)

kde Ns,at [m−3] a Ns,ion [m−3] jsou relativní hustoty neutrálních atomů a iontů daného
prvku, εs [W ·m−3] je emisního koeficient integrovaný přes plochu spektrální čáry, gj [-]
udává statistickou váhu hladiny j, Aji [s−1] je Einsteinův koeficient spontánní emise,
νji [Hz] je frekvence fotonu odpovídající přechodu elektronu z hladiny j na hladinu i,

20



Ej [J] je energie horní energiové hladiny, Us,at [-] a Us,ion [-] jsou atomové a iontové par-
tiční funkce, Ne [m−3] je elektronová hustota, EI [J] je ionizační energie, Ms [kg ·mol−1] je
molární hmotnost prvku s a F abs [-] je experimentální faktor, který je vyloučen z výpočtu
pomocí normování. V prvním kroku je tedy v podstatě použita bezkalibrační metoda,
a pro různé teploty je stanovena koncentrace všech prvků. Minimalizací odchylek spočte-
ných koncentrací od těch certifikovaných je stanovena teplota plazmatu, která je následně
použita v druhém kroku ke stanovení koncentrace neznámého vzorku. Ta je stanovena
obdobným způsobem za použití rovnic (4.12), (4.13), (4.14) a (4.15). K výpočtu z těchto
rovnic je dostačující použití pouze jedné spektrální čáry, a je proto vhodné použít čáru
s co nejpřesněji stanovenými spektroskopickými konstantami. Na druhou stranu tato me-
toda může být také prospěšná k určování čar vhodných pro spektroskopickou analýzu, jak
sami autoři naznačují.

4.5. Metoda jednobodové kalibrace

Metoda jednobodové kalibrace (z anglického One-point calibration method) byla na-
vržena v [25]. Je použit jeden vzorek o známém složení, u kterého je provedena bezkalibra-
ční metoda k stanovení koncentrace jednotlivých prvků v něm obsažených. Je porovnána
vypočtená koncentrace s tou certifikovanou, a pomocí toho jsou spočítány koeficienty,
které upravují intenzitu jednotlivých spektrálních čar. Tato úprava jde vidět v následují-
cích rovnicích:

y′ = − Ej
kbT

+ bs + ln
C ′e
Ce
, (4.16)

∆y = y′ − y, (4.17)

P ′(λ) = F (λ)gjAjie
−∆y = F ′(λ)gjAji, (4.18)

kde bs je výraz daný rovnicí (3.17), Ce [-] a C ′e [-] jsou postupně koncentrace prvku sta-
novená bezkalibrační metodou a certifikovaná koncentrace, ∆y [-] je rozdíl y souřadnic
opraveného y′ a původního Boltzmannova grafu y a P ′(λ) [-] opravený parametr zahrnující
odchylku v důsledku rozdílné spektrální citlivosti systému F (λ) [-] a v důsledku nejistot
statistické váhy gj [-] a Einsteinova koeficientu spontánní emise Aji [s−1] . Význam ostat-
ních proměnných je shodný s rovnicí (3.11). Takto získané koeficienty, různé pro různé
prvky obsažené ve vzorku, jsou pak použity pro opravu intenzity u neznámého vzorku,
a tedy k zpřesnění výpočtu koncentrace neznámého vzorku bezkalibrační metodou.

Striktně řečeno se u metody jednobodové kalibrace stejně jako u inverzní bezkalibrační
metody nejedná o metodu bezkalibrační, jelikož je potřeba jednoho standardu o podobném
chemickém složení jako má zkoumaný vzorek. V případě jednobodové kalibrace ovšem není
třeba tuto podmínku podobného chemického složení dodržet tak důsledně. Výhodou je
také to, že není nezbytné určovat spektrální účinnost systému, a je možné použít k výpočtu
spektrální čáry s větší nejistotou spektroskopických konstant.
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4.6. CSigma metoda

V roce 2014 Aragon a Aguilera popsali v [26] další z metod kvantitativní analýzy,
a to metodu CSigma. K jejímu provedení je ze všeho nejdříve třeba stanovit teplotu
a elektronovou hustotu plazmatu. Následně je do grafu vynesena následující závislost

Inorm.
Lp∆λL

= f(10−2Cσl), (4.19)

kde Inorm. [-] je normovaná intenzita spektrální čáry, Lp = Lp(λ0, T ) [W ·m−3sr−1] je
Planckovo záření černého tělesa o teplotě T , které je brané jako konstantní pro celou
spektrální čáru s maximem v λ0 a výraz pro něj můžeme vidět v rovnici (4.20), ∆λL [m]
je Lorentzovské rozšíření čáry, C [%] je koncentrace a σl [m2] je tzv. čárový průřez (z an-
glického line cross-section, který je daný rovnicí (4.21).

Lp =
2hc2

λ5
ji

1

ehc/λjikT − 1
, (4.20)

σl = ktri
1

∆λL
, (4.21)

kde kt [m3] je parametr úměrný optické tloušťce plazmatu a ri [-] je ionizační faktor.
Parametr kt lze vypočítat z rovnice (4.22), ri z rovnice (4.23) nebo (4.24) a S10 [-] z rov-
nice (4.25).

kt(T ) =
λ4
ji

8πc
Aji

gje
−Ei/kT

UZ(T )
(1− e−(Ej−Ei)/kT ), (4.22)

ri =
1

1 + S10
pro neutrální atomy, (4.23)

ri =
S10

1 + S10
pro jednou ionizované atomy, (4.24)

S10(T,Ne) =
2U1

NeU0

(
mekT

2πh̄2

)3/2

exp−E
0
∞ −∆E0

∞
kT

, (4.25)

kde λji [m] je vlnová délka dané spektrální čáry, c [m · s−1] je rychlost světla ve vakuu,
U(T ) [-] je partiční funkce, kde index z=0 pro neutrální atomy a z=1 pro jednou ionizované
atomy, Ei [J] a Ej [J] jsou postupně energie dolní a horní energiové hladiny daného pře-
chodu, me [kg] je hmotnost elektronu, h̄ [J · s] je redukovaná Planckova konstanta, E0

∞ [J]
je ionizační energie a ∆E0

∞ [J] je korekce ionizační energie v důsledku interakcí v plazmatu.
CSigma graf je tedy zobecněnou kalibrační křivkou vyjadřující závislost normované inten-
zity (podělené intenzitou Planckova záření) na součinu koncentrace a čarového průřezu.
Všechny čáry v daném spektru by měly tvořit jednu křivku v grafu. Nejdříve je tedy se-
staven CSigma graf pro jeden prvek o známé koncentraci. Poté je sestaven tento graf i pro
ostatní prvky s náhodně zvolenou koncentrací, která je následně dopočítána tak, aby body
v grafu odpovídající všem prvkům spadaly na jednu křivku. Příklad CSigma grafu vidíme
na Obrázku 4.7. Na něm je vyznačeno několik křivek pro různé hodnoty Lorentzovského
rozšíření čáry. Limitem všech těchto křivek při CλL → 0 je víceprvkový Boltzmannův graf.
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Obrázek 4.7: Závislost intenzity spektrální čáry dělené zářením černého tělesa a Lorentzov-
skou šířkou čáry na součinu koncentrace s účinným průřezem. Graf je vynesen pro různé
hodnoty Lorentzovské šířky čáry při Dopplerovském rozšíření ∆λD = 0,03 Å. Přerušovaná
čára vyznačuje lineární limit křivek. Převzato z [26].

V článku [26] byla metoda CSigma zkoumána při použití tzv. dvou-homogenního mo-
delu (HD model z anglického homogeneous double model). Ten počítá zvlášť s neutrálními
a jednou ionizovanými atomy (vyšší ionizace jsou zanedbány.) Tím vzniká nutnost tvorby
CSigma grafu zvlášť pro oba stupně ionizace.
CSigma graf také umožňuje identifikovat vhodnost či nevhodnost jeho použití. Pro vysoké
hodnoty intenzit spektrálních čar a pro vysoké koncentrace daných prvků přestává pla-
tit předpoklad homogenního plazmatu, který je nutný k stanovení teploty a elektronové
hustoty. Tento limit byl v článku [26] experimentálně stanoven na (τl∆λL)lim ∼= 0,1 Å,
kde τL [-] je optická tloušťka čáry.

CSigma je v porovnání s ostatními, zde popsanými metodami kvantitativní analýzy,
relativně novou metodou a její potenciál se jistě ukáže v následujících letech.
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5. Parametry experimentu
5.1. Vzorky

Pro měření bylo využito 9 standardů ocelí s certifikovaným složením, které byly po-
skytnuty v rámci soutěže LIBS 2008 pořádané společností BAM (Bundesanstalt für Mate-
rialforschung und -prüfung, Německo.) Jejich složení vidíme v Tabulce 5.1. Z kvantitativní
analýzy byl vyloučen vzorek C5, vzhledem k tomu, že při konstrukci kalibračních křivek
body jemu příslušející neodpovídaly trendu bodů ostatních vzorků. To mohlo být způso-
beno nejspíše špatným označením vzorku.

Tabulka 5.1: Složení použitých vzorků s koncentrací uvedenou v procentech.
vzorek Fe Ni Mn Cr C Si Mo Co

C1 73,81 12,550 0,740 12,350 0,092 0,460 – –
C2 78,06 6,124 0,686 14,727 0,010 0,374 0,014 –
C3 74,01 12,850 0,722 11,888 0,035 0,463 0,030 –
C4 69,27 10,200 1,400 18,460 0,019 0,270 0,265 0,116
C5 53,06 20,050 0,791 25,390 0,086 0,570 – 0,054
C6 71,45 9,240 1,380 17,310 0,066 0,405 0,092 0,053
C7 67,36 10,200 1,311 17,840 0,014 0,480 2,776 0,018
C8 69,87 8,900 1,700 17,960 0,143 1,410 – 0,018
C9 77,24 5,660 0,890 14,140 0,050 0,210 1,590 0,220
C10 68,00 10,720 1,745 16,811 0,020 0,537 2,111 0,053

5.2. Aparatura a parametry měření

Schéma aparatury použité při měření dat pro tuto práci vidíme na Obrázku 5.1.

Obrázek 5.1: LIBS aparatura použitá pro měření prezentovaná v této práci. Převzato z
[27].

Jako ablační laser byl použit laser LQ 529a (SOLAR, Bělorusko) operující na druhé
harmonické (532 nm). Časová délka produkovaných laserových pulzů byla zhruba 10 ns
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a jejich energie byla 22 mJ na pulz. Opakovací frekvence použitého laseru je 10 Hz. Lase-
rový svazek byl přiveden kolmo na vzorek a fokusován pomocí tripletu (Sill optics, Ně-
mecko) o ohniskové vzdálenosti 32 mm. Vzorek byl uchycen v manipulátoru umožňujícím
přesný pohyb uvnitř interakční komory (AtomTrace, Česká republika). Bod dopadu la-
seru na vzorek byl zaměřen a kontrolován pomocí CCD kamery. Záření vyprodukovaného
plazmatu bylo sbíráno pomocí UV-NIR achromatického systému zrcadel CC52 (ANDOR,
Velká Británie) a přivedeno pomocí optických vláken (25µm, Thorlabs, USA) na vstup
spektrometru v Echelle konfiguraci (Mechelle5000, ANDOR, Velká Británie). Jako detek-
tor byla použita ICCD kamera (iStar 734i, ANDOR, Velká Británie). Časově rozlišené
měření mohlo být provedeno díky generátoru zpoždění (z anglického delay generator)
(DG535, Stanford Research System, USA) a také díky speciálně vyvinutému elektronic-
kému přepínači. Tím byla zajištěna požadovaná synchronizace laseru s kamerou. Ovládání
pak bylo možné pomocí speciálně vyvinutého softwaru, který umožňuje jednak ovládání
laseru, přesný pohyb vzorku, a také ovládání detekčního systému. Všechna měření byla
provedena ve vzduchu a za atmosférického tlaku.

Parametr gate delay, neboli zpoždění začátku snímání záření plazmatu oproti dopadu
laserového svazku, byl 1,5µs a parametr gate width, neboli doba, po kterou bylo záření
plazmatu snímáno, byl 15µs.

5.3. Použité spektrální čáry

Při výpočtech byly použity spektrální čáry, které vidíme vypsané v Tabulce 5.2, včetně
odpovídajících spektroskopických konstant, které byly nalezeny v databázi NIST [13]. λji
značí vlnovou délku odpovídající energii přechodu z hladiny j na hladinu i, Aji Ein-
steinův koeficient spontánní emise, gj statistickou váhu horní hladiny daného přechodu
a Ej respektive Ei energii horní respektive dolní hladiny daného přechodu. Římská číslice
I odpovídá čarám neutrálních atomů a číslice II čarám atomů jednou ionizovaných.

5.4. Zpracování dat

Výsledky prezentované v této práci byly zpracovány ve výpočetním prostředí Matlab
2015b. Data pro jednotlivé vzorky byla pořízena pomocí mapy 5x5, kde v každém bodu
bylo provedeno 5 výstřelů a signál byl akumulován. Výsledných 25 spekter bylo normováno
tak, aby intenzita zintegrovaná přes celé spektrum dávala jedničku. Tím byl snížen vliv
fluktuací intenzity mezi jednotlivými výstřely. Dále byla spektra zprůměrována a pro ka-
ždý vzorek tak vzniklo jedno spektrum. Rozestup mezi jednotlivými body v mapě byl
1 mm v obou směrech, a to proto, aby nedocházelo k jejich vzájemnému ovlivnění.

Nutné bylo také korigovat různou citlivost spektrometru na různých vlnových délkách.
To bylo učiněno pomocí halogenové a deuteriové lampy. Bylo naměřeno spektrum obou
lamp a následně srovnáno se spektrem certifikovaným. Tím byl pro každou snímanou
vlnovou délku získán koeficient, který koriguje spektrální efektivitu systému. Pro vlnové
délky od 220 nm po 400 nm bylo využito záření deuteriové lampy a pro vlnové délky
od 400 nm do 956 nm záření halogenové lampy. Nutno říci, že pro nízké vlnové délky
(pod 300 nm) je použitý spektrometr velmi málo citlivý a i přes použitou metodu korekce
není získané spektrum v této oblasti příliš přesné. Převládala proto snaha při výpočtech
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Tabulka 5.2: Tabulka obsahující všechny použité spektrální čáry, včetně užitých spek-
troskopických konstant.

prvek λji [nm] Aji [108 s−1] gj [-] Ej [eV] Ei [eV]

H I 434,05 0,025 50 13,05 10,20
Cr I 425,44 0,315 9 2,91 0,00
Cr I 427,48 0,307 7 2,90 0,00
Cr I 428,97 0,316 5 2,89 0,00
Cr I 464,62 0,087 7 3,70 1,03
Cr I 465,22 0,058 5 3,67 1,00
Cr I 520,60 0,514 5 3,32 0,94
Cr I 524,76 0,019 3 3,32 0,96
Cr I 534,83 0,017 7 3,32 1,00
Cr I 540,98 0,062 7 3,32 1,03
Cr II 284,98 0,920 8 5,86 1,51
Cr II 311,86 1,700 4 6,40 2,42
Cr II 312,04 1,500 6 6,41 2,43
Fe I 430,79 0,338 9 4,43 1,56
Fe I 432,58 0,516 7 4,47 1,61
Fe I 435,27 0,036 5 5,07 2,22
Fe I 438,35 0,500 11 4,31 1,48
Fe I 441,51 0,119 7 4,42 1,61
Fe I 487,13 0,244 5 5,41 2,87
Fe I 489,15 0,308 7 5,39 2,85
Ni I 349,30 0,980 3 3,66 0,11
Ni I 361,94 0,660 7 3,85 0,42
Mn I 403,08 0,170 8 3,08 0,00
Si I 288,16 2,170 3 5,08 0,78

Mo I 550,65 0,361 7 3,59 1,34
Co I 345,35 1,100 12 4,02 0,43

využívat spektrálních čar vyskytujících se na vyšších vlnových délkách. Toho bylo docíleno
ve všech případech až na jeden. Pro křemík žádná vhodná spektrální čára nad touto
pomyslnou hranicí nalezena nebyla, a byla proto použita čára 288,16 nm.

Pro výpočet elektronové hustoty bylo užito spektrální čáry Hγ 434,05 nm viz. tabulka
5.2. Tato spektrální čára vodíku byla vybrána z důvodu její nejvyšší intenzity. Užití ji-
ných vodíkových čar by tedy mohlo být problematické právě z hlediska jejich nízké inten-
zity. Výpočet byl proveden na základě Starkova rozšíření spektrální čáry z rovnice (3.4),

kde hodnota konstanty C(Ne, T ) [Å
−3/2

cm3] byla nalezena v [15]. Blíže je pak proble-
matika stanovování elektronové hustoty ze Starkova rozšíření vodíkových čar rozebrána
v [28].

Teplota plazmatu byla stanovena ze Sahova-Boltzmannova grafu (viz. podkapitola
3.2.2). Byly užity spektrální čáry chromu uvedené v Tabulce 5.3. Užití Sahova-Boltzman-
nova grafu místo Boltzmannova grafu bylo zdůvodněno přílišnou blízkostí bodů v Bolt-
zmannově grafu, a díky možnosti užití iontových čar v Sahově-Boltzmannově grafu se tím
přesnost stanovení teploty plazmatu podstatně zvýšila.

Nejistoty byly v této práci počítány na hladině spolehlivosti 95 %. Hojně pak bylo
používáno Gaussova zákona šíření nejistot, který vidíme ve zjednodušené formě v rov-
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Tabulka 5.3: Spektrální čáry použité ke stanovení teploty plazmatu pomocí Sahova-Bolt-
zmannova grafu.

prvek λji [nm] Aji [108 s−1] gj [-] Ej [eV] Ei [eV]

Cr I 425,44 0,315 9 2,91 0,00
Cr I 427,48 0,307 7 2,90 0,00
Cr I 428,97 0,316 5 2,89 0,00
Cr I 520,60 0,514 5 3,32 0,94
Cr I 540,98 0,062 7 3,32 1,03
Cr II 284,98 0,920 8 5,86 1,51
Cr II 311,86 1,700 4 6,40 2,42
Cr II 312,04 1,500 6 6,41 2,43

nici (5.2). Za předpokladu (5.1), že funkce y je funkcí proměnných x1, x2, . . . , xn pak
nejistotu ∆y této funkce lze určit při znalosti nejistot ∆x1,∆x2, . . . ,∆xn právě pomocí
rovnice (5.2). Nutno dodat, že rovnice (5.2) je platná za předpokladu, že všechny v něm
uvažované veličiny mají normální rozdělení a jsou nezávislé. Blíže je toto téma rozebráno
například v [29].

y = f(x1, x2, . . . , xn), (5.1)

∆y =

√(
∂y

∂x1

∆x1

)2

+

(
∂y

∂x2

∆x2

)2

+ · · ·+
(
∂y

∂xn
∆xn

)2

. (5.2)

V případě výpočtu teploty ze Sahova-Boltzmannova grafu a také v případě určování
složení vzorku pomocí kalibrační křivky bylo užito vážené metody nejmenších čtverců. Ta
je rozebrána například v [30]. Oproti metodě nejmenších čtverců zde pracujeme s daty,
které mají různé, a především známé nejistoty. Jednotlivým bodům jsou tedy ve výpočtu
přiřazeny váhy tak, že největší váhu mají body s nejmenší nejistotou. Dále je již výpočet
velmi podobný výpočtu metodou nejmenších čtverců.

Ze všech výpočtů (až na metodu PLS) musel být vyloučen uhlík. Ve zkoumaném spek-
trálním rozsahu se totiž nenachází žádná vhodná spektrální čára, která by umožnila jeho
analýzu. To bylo způsobeno jednak nízkou koncentrací uhlíku ve všech zkoumaných vzor-
cích, a pak také interferencí některých jeho čar s čarami železa. Intenzivní čáry uhlíku
se nachází v UV oblasti, ve které už ovšem použitý spektrometr není citlivý. Zanedbá-
ním uhlíku pak byla zanesena chyba do výpočtu složení vzorku bezkalibrační metodou,
inverzní bezkalibrační metodou, a také metodou jednobodové kalibrace. Vzhledem k níz-
kému obsahu uhlíku ve vzorcích a relativně velkým nejistotám bylo ovšem tento příspěvek
možné zanedbat.
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6. Ověření metod kvantitativní
analýzy v praxi a jejich srovnání

6.1. Kalibrační křivka

Metoda kalibrační křivky byla popsána v části 4.1. Ke konstrukci byly použity spek-
trální čáry, které vidíme v Tabulce 6.1, kde λji značí vlnovou délku, které odpovídá ma-
ximum dané čáry, Aji Einsteinův koeficient spontánní emise, gj statistickou váhu horní
hladiny daného přechodu a Ej a Ei jsou postupně energii horní a dolní hladiny daného
přechodu.

Tabulka 6.1: Spektrální čáry použité pro konstrukci kalibrační křivky.
prvek λji [nm] Aji [108 s−1] gj [-] Ej [eV] Ei [eV]

Fe I 438,35 0,500 11 4,31 1,48
Ni I 349,30 0,980 3 3,66 0,11
Mn I 403,08 0,170 8 3,08 0,00
Cr I 425,44 0,315 9 2,91 0,00
Si I 288,16 2,170 3 5,08 0,78

Mo I 550,65 0,361 7 3,59 1,34

Jako známé vzorky byly ve výpočtu použity vzorky C1, C2, C3, C4, C6, C7 a C8
se složením daným Tabulkou 5.1. Za neznámé vzorky byly považovány vzorky C9 a C10.
Vypočítané koncentrace, včetně jejich nejistot a hodnoty spolehlivosti R2 vyjadřující kva-
litu modelu vytvořeného metodou vážených nejmenších čtverců, vidíme v tabulkách 6.2
a 6.3. Spolehlivost R2 nabývá hodnot mezi 0 a 1, kdy 1 značí nejkvalitnější model a 0
nejméně kvalitní model. Výpočet toho parametru včetně způsobu stanovení nejistoty
u metody nejmenších čtverců je rozebrán v [31]. Výpočet je tu popsán pro program Micro-
soft Excel, vzorce jsou ovšem použitelné obecně.

Tabulka 6.2: Výsledky obdržené metodou kalibrační křivky pro vzorek C9.
prvek ccert.[%] ckal. [%] R2 [-]

Fe 77,24 80 ± 40 0,82
Ni 5,66 7 ± 4 0,79
Mn 0,89 1,1 ± 0,5 0,92
Cr 14,14 16 ± 8 0,82
Si 0,21 0,3 ± 0,3 0,86

Mo 1,59 2,11 ± 0,07 1,00

Ilustrativní příklad kalibrační křivky obdržené pro mangan vidíme na obrázku 6.1.
Pro žádnou ze sestrojených kalibračních křivek nebyla použita žádná spektrální čára jako
interní standard. To bylo způsobeno nenalezením vhodné čáry splňující kritéria popsané
v podkapitole 4.1. Pokud už byly nalezeny čáry o dostatečné intenzitě, neměly srovnatelné
spektroskopické parametry. Obecně ovšem vycházely kalibrační křivky relativně přesně,
a použití interního standardu proto nebylo v tomto případě nezbytně nutné.
U obou vzorků a všech prvků se certifikovaná hodnota koncentrace daného prvku ve vzorku
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Tabulka 6.3: Výsledky obdržené metodou kalibrační křivky pro vzorek C10.
prvek ccert.[%] ckal. [%] R2 [-]

Fe 68,00 70 ± 30 0,82
Ni 10,72 11 ± 7 0,79
Mn 1,75 1,9 ± 0,7 0,92
Cr 16,81 17 ± 9 0,82
Si 0,54 0,6 ± 0,4 0,86

Mo 2,11 2,58 ± 0,15 1,00

nacházela v odpovídajícím konfidenčním intervalu. Jedinou výjimkou byl molybden. U něj
vyšla nejvyšší spolehlivost, a model tedy lze považovat za nejpřesnější, na druhou stranu
se certifikovaná koncentrace v konfidenčním intervalu nenacházela. To je způsobeno nej-
spíše nedostatečným počtem standardů molybden obsahujících (v tomto případě jich bylo
pět).

Obrázek 6.1: Kalibrační křivka získaná pro mangan.

6.2. Metoda parciálních nejmenších čtverců

Z metod multivariační regresní analýzy byla v této práci testována metoda PLS (parci-
álních nejmenších čtverců), viz. podkapitola 4.2. Její výpočet byl proveden pomocí funkce
„plsregressÿ, která je v prostředí Matlab 2015b již předdefinována. Jako známé vzorky
byly použity vzorky (C1, C2, C3, C4, C6, C7 a C8), na jejichž základě byl vytvořen mo-
del. Ten byl pak použit pro stanovení složení neznámých vzorků (C9 a C10). Výsledky
můžeme vidět v tabulkách 6.4 a 6.5.

Velice špatně dopadl v případě metody PLS výsledek pro kobalt. V případě vzorku
C9 vyšla jeho koncentrace dokonce záporně. Důvod bude podobný, z jakého byl vyloučen
z analýzy metodou kalibrační křivky. Jeho koncentrace byla příliš malá, sice se nacházel
nad limitem detekce, ale ne již nad limitem kvantifikace. Pro sestavení vhodného kalibra-
čního modelu bylo také nežádoucí, že se hodnoty jeho koncentrace v jednotlivých vzorcích
jen málo lišily. Velmi nepřesné výsledky (výsledky s velkou nejistotou) dal model i pro
nikl a molybden. Zde je již nalezení problému horší. Velký interval nejistoty může být
způsoben samoabsorbcí spektrálních čar daného prvku či jejich nedostatečnou intenzitou.
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Tabulka 6.4: Výsledky získané metodou PLS pro vzorek C9.
prvek ccert.[%] cPLS [%]

Fe 77,24 80 ± 40
Ni 5,66 10 ± 40
Mn 0,89 0,8 ± 0,8
Cr 14,14 15 ± 7
C 0,05 0,0 ± 0,3
Si 0,21 1 ± 2

Mo 1,59 1 ± 5
Co 0,22 -0,02 ± 0,14

Tabulka 6.5: Výsledky získané metodou PLS pro vzorek C10.
prvek ccert.[%] cPLS [%]

Fe 68,00 70 ± 30
Ni 10,72 10 ± 40
Mn 1,75 1,3 ± 0,3
Cr 16,81 18 ± 9
C 0,02 0,1 ± 0,2
Si 0,54 1 ± 2

Mo 2,11 1 ± 5
Co 0,05 0,03 ± 0,09

6.3. Bezkalibrační metoda

Princip bezkalibrační metody je popsán v části 4.3. Za neznámé vzorky byly považo-
vány vzorky C9 a C10. Základem bylo stanovení elektronové hustoty a teploty plazmatu.
Pro výpočet elektronové hustoty ze Starkova rozšíření (podkapitola 3.1.2) bylo využito
spektrální čáry Hγ 434,05 nm. Elektronová hustota pak vyšla (5, 1± 0, 9) · 1014 cm−3 pro
vzorek C9 a (4, 4± 0, 8) · 1014 cm−3 pro vzorek C10. K výpočtu teploty plazmatu pomocí
Sahova-Boltzmannova grafu byly použity spektrální čáry chromu uvedené v Tabulce 5.3.
Výsledná teplota pak byla (5, 7 ± 0, 5) · 103 K pro vzorek C9 při spolehlivosti modelu
R2 = 0, 993 a (5, 7± 0, 5) · 103 K pro vzorek C10 při R2 = 0, 993. Oba Sahovy-Boltzman-
novy grafy vidíme na obrázcích 6.2 a 6.3.
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Obrázek 6.2: Sahův-Boltzmannův graf sestrojený k určení teploty plazmatu získaného
analýzou vzorku C9.

Obrázek 6.3: Sahův-Boltzmannův graf sestrojený k určení teploty plazmatu získaného
analýzou vzorku C10.

Jak bylo zmíněno v podkapitole 4.3, u bezkalibrační metody je třeba nalézt u všech
vzorků nejen spektrální čáry neutrálních prvků, ale i iontů. V tomto případě byla ovšem
tato otázka problematická, když pro některé prvky (Ni, Mo) nebyly nalezeny žádné
vhodné čáry, případně byly příliš málo intenzivní. Proto byl obsah iontů daného prvku
zjištěn z parametru S10 daného rovnicí (4.25). Tento parametr udává poměr neutrálních
atomů ku jednou ionizovaným atomům pro daný prvek. Nejdříve byl tedy spočítán sou-
čin U · ebs(význam symbolů popsán v kapitole 4.3), následně byl z parametru S10 určen
tento součin i pro ionty daných prvků, a poté probíhal výpočet dále v souladu s popisem
v podkapitole 4.3. Hodnoty parametru S10 pro všechny prvky a pro oba studované vzorky
vidíme v Tabulce 6.6.

K výpočtu bezkalibrační metodou bylo použito, pro jednotlivé prvky, spektrálních čar
uvedených v Tabulce 6.7 Výsledky obdržené bezkalibrační metodou můžeme vidět v ta-
bulkách 6.8 a 6.9. U všech obdržených výsledků byl obdržen velký konfidenční interval.
Pro všechny prvky to stačilo k tomu, aby se certifikovaná hodnota nacházela uvnitř to-
hoto intervalu. Jedinou výjimku tvořil nikl, jehož obsah byl pro vzorek C9 i C10 značně
podhodnocen, a certifikovaná hodnota se v konfidenčním intervalu nenacházela.
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Tabulka 6.6: Hodnoty parametru S10 včetně nejistoty pro vzorky C9 a C10.
prvek S10

C9 [-] S10
C10 [-]

Fe 0,70 ± 0,16 0,75 ± 0,17
Ni 0,28 ± 0,06 0,30 ± 0,07
Mn 1,4 ± 0,3 1,5 ± 0,4
Cr 3,0 ± 0,7 3,2 ± 0,7
Si 0,16 ± 0,04 0,17 ± 0,04

Mo 2,0 ± 0,5 2,1 ± 0,5
Co 0,43 ± 0,10 0,46 ± 0,10

Tabulka 6.7: Spektrální čáry (a odpovídající spektroskopické konstanty) použité při sta-
novování složení vzorků C9 a C10 bezkalibrační metodou.

prvek λji [nm] Aji [108 s−1g gj [-] Ej [eV] Ei [eV]

Fe I 438,35 0,500 11 4,31 1,48
Ni I 361,94 0,660 7 3,85 0,42
Mn I 403,08 0,170 8 3,08 0,00
Cr I 540,98 0,062 7 3,32 0,00
Si I 288,16 2,170 3 5,08 0,78

Mo I 550,65 0,361 7 3,59 1,34
Co I 345,35 1,100 12 4,02 0,43

Tabulka 6.8: Výsledky obdržené bezkalibrační metodou pro vzorek C9.
prvek ccert.[%] cbkal. [%]

Fe 77,24 70 ± 60
Ni 5,66 1,3 ± 1,0
Mn 0,89 2,0 ± 1,5
Cr 14,14 30 ± 20
Si 0,21 0,3 ± 0,3

Mo 1,59 2,3 ± 1,8
Co 0,22 0,15 ± 0,12

Tabulka 6.9: Výsledky obdržené bezkalibrační metodou pro vzorek C10.
prvek ccert.[%] cbkal. [%]

Fe 68,00 60 ± 50
Ni 10,72 1,3 ± 1,1
Mn 1,75 2,6 ± 1,8
Cr 16,81 30 ± 20
Si 0,54 0,3 ± 0,3

Mo 2,11 3 ± 2
Co 0,05 0,17 ± 0,14

6.4. Inverzní bezkalibrační metoda

Inverzní bezkalibrační metoda byla v této práci popsána v podkapitole 4.4. Jako refere-
nční vzorek byl použit vzorek C4. Nejdříve byla stanovena elektronová hustota plazmatu
pomocí Starkova rozšíření čáry Hγ. Výsledná hodnota byla (4, 6±0, 8)·1014 cm−3. V dalším
kroku byla provedena analýza bezkalibrační metodou, za použití čar totožných s čarami
použitými v podkapitole 6.3, pro teploty v rozsahu 1000-9000 K s krokem 1000 K. Pro ka-
ždý prvek byl určen průběh parametru ∆wt.%(T ) daného rovnicí (4.11), bylo nalezeno mi-
nimum toho parametru, a výsledná teplota pak byla určena jako průměr teplot odpovída-
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jících těmto minimům. Tímto výpočtem jsme dostali teplotu plazmatu (5, 0±0, 5) ·103 K.
Ta byla použita k výpočtu složení vzorků C9 a C10 bezkalibrační metodou. Ilustrativní
příklad průběhu parametru ∆wt.%(T ) v závislosti na teplotě můžeme vidět na Obrázku
6.4.

Obrázek 6.4: Průběh parametru ∆wt.%(T ) v závislosti na teplotě získaný výpočtem pro
mangan.

Teplota získaná výpočtem popsaným výše byla následně použita k výpočtu bezka-
librační metody pro vzorky C9 a C10. Nejdříve byla stanovena elektronová hustota jako
(5, 1±0, 9) ·1014 cm−3 pro vzorek C9 a (4, 4±0, 8) ·1014 cm−3 pro vzorek C10. Dále byl vy-
počítán parametr S10, jehož hodnoty pro všechny prvky zahrnuté v analýze a pro vzorky
C9 a C10 vidíme v Tabulce 6.10. Dalším výpočtem pak bylo obdrženo složení vzorků C9

Tabulka 6.10: Hodnoty parametru S10 včetně nejistoty pro vzorky C9 a C10.
prvek S10

C9 [-] S10
C10 [-]

Fe 0,057 ± 0,013 0,066 ± 0,015
Ni 0,023 ± 0,005 0,027 ± 0,006
Mn 0,13 ± 0,03 0,15 ± 0,04
Cr 0,35 ± 0,08 0,40 ± 0,09
Si 0,012 ± 0,003 0,014 ± 0,003

Mo 0,21 ± 0,05 0,24 ± 0,05
Co 0,034 ± 0,008 0,039 ± 0,009

a C10, které vidíme v tabulkách 6.11 a 6.12. Vidíme, že u všech prvků je konfidenční in-
terval veliký, a u niklu se certifikovaná hodnota v případě vzorku C10 nenachází v tomto
intervalu.

6.5. Metoda jednobodové kalibrace

Metoda jednobodové kalibrace byla v této práci popsána podrobně v podkapitole 4.5.
Nejdříve bylo spočítáno složení vzorku C4 za použití bezkalibrační metody. Spektrální
čáry použité při všech výpočtech v této kapitole se shodovaly s čarami použitými v pod-
kapitole 6.3. Elektronová hustota měla hodnotu (4, 6 ± 0, 8) · 1014 cm−3. Teplota, jejíž
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Tabulka 6.11: Výsledky obdržené inverzní bezkalibrační metodou pro vzorek C9.
prvek ccert.[%] cinv. [%]

Fe 77,24 80 ± 100
Ni 5,66 2 ± 2
Mn 0,89 1,3 ± 1,4
Cr 14,14 13 ± 14
Si 0,21 0,6 ± 0,8

Mo 1,59 1,4 ± 1,6
Co 0,22 0,2 ± 0,2

Tabulka 6.12: Výsledky obdržené inverzní bezkalibrační metodou pro vzorek C10.
prvek ccert.[%] cinv. [%]

Fe 68,00 80 ± 100
Ni 10,72 2 ± 2
Mn 1,75 1,7 ± 1,8
Cr 16,81 14 ± 16
Si 0,54 0,8 ± 1,1

Mo 2,11 1,7 ± 1,9
Co 0,05 0,2 ± 0,3

hodnota vyplynula ze Sahova-Boltzmannova grafu, který vidíme na Obrázku 6.5, byla
(5, 7 ± 0, 5) · 103 K.

Obrázek 6.5: Sahův-Boltzmannův graf sestrojený k určení teploty plazmatu získaného
analýzou vzorku C4.

Hodnoty koeficientů ∆y opravujících intenzitu spektrálních čar, které byly zjištěny
výpočtem, můžeme vidět v Tabulce 6.13. Koeficienty ∆y byly následně použity k opravě
intenzity spektrálních čar u vzorků C9 a C10, a byla u nich provedena bezkalibrační
metoda. Elektronová hustota, teplota plazmatu a hodnota parametru S10 se shodovaly
s hodnotami získanými při výpočtu bezkalibrační metodou v podkapitole 6.3. Výsledné
složení stanovené metodou jednobodové kalibrace můžeme vidět v tabulkách 6.14 a 6.15.
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Tabulka 6.13: Parametr ∆y stanovený při výpočtu metodou jednobodové kalibrace.
prvek ∆y [−]

Fe 0,0 ± 0,8
Ni 1,9 ± 0,8
Mn -0,6 ± 0,7
Cr -0,4 ± 0,7
Si 0,0 ± 0,9

Mo -0,9 ± 0,7
Co -0,5 ± 0,8

Tabulka 6.14: Výsledky získané metodou jednobodové kalibrace pro vzorek C9.
prvek ccert.[%] cjedn. [%]

Fe 77,24 70 ± 90
Ni 5,66 9 ± 8
Mn 0,89 1,1 ± 1,7
Cr 14,14 20 ± 30
Si 0,21 0,3 ± 0,4

Mo 1,59 1,0 ± 1,9
Co 0,22 0,09 ± 0,15

Tabulka 6.15: Výsledky získané metodou jednobodové kalibrace pro vzorek C10.
prvek ccert.[%] cjedn. [%]

Fe 68,00 70 ± 80
Ni 10,72 9 ± 9
Mn 1,75 1 ± 2
Cr 16,81 20 ± 30
Si 0,54 0,3 ± 0,5

Mo 2,11 1 ± 2
Co 0,05 0,10 ± 0,17

6.6. CSigma metoda

Metoda CSigma byla v této práci popsána v podkapitole 4.5. Analýza touto metodou
byla provedena pro vzorky C9 a C10. Ze všeho nejdříve byla stanovena elektronová hustota
a teplota plazmatu. Elektronová hustota dosahovala hodnoty (5, 1 ± 0, 9) · 1014 cm−3

pro plazma vytvořené na vzorku C9 a (4, 4 ± 0, 8) · 1014 cm−3 pro plazma vytvořené na
vzorku C10. Pro stanovení teploty plazmatu bylo využito stejných čar jako v případě
bezkalibrační metody, a byl tedy obdržen i stejný výsledek, a to (5, 7 ± 0, 5) · 103 K pro
vzorek C9 a (5, 7±0, 5) ·103 K pro vzorek C10. Jako referenční prvek k analýze byl použit
chrom, u nějž jsme tedy uvažovali, že jeho podíl ve zkoumaných vzorcích známe, a jako
neznámý prvek bylo použito železo. K sestrojení CSigma grafů bylo použito spektrálních
čar, které vidíme v Tabulce 6.16.

K sestavení Csigma grafu bylo zapotřebí spočítat hodnoty veličin S10, kt, ri a σl,
jejichž hodnoty vidíme v tabulkách 6.17, 6.18 a 6.19.

Nejdříve byl tedy sestaven CSigma graf pro chrom o známém složení, a také pro železo
o jednotkové koncentraci. Tyto grafy pro vzorek C9 a C10 můžeme vidět na obrázcích 6.6
a 6.7. Následně byla lineární část CSigma grafu chromu proložena přímkou, a pomocí
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Tabulka 6.16: Použité spektrální čáry pro sestavení CSigma grafu včetně užitých spek-
troskopických konstant.

prvek λji [nm] Aji [108 s−1] gj [-] Ej [eV] Ei [eV]

Cr I 427,48 0,307 7 2,90 0,00
Cr I 428,97 0,316 5 2,89 0,00
Cr I 534,83 0,017 7 3,32 1,00
Cr I 540,98 0,062 7 3,32 1,03
Cr I 524,76 0,019 3 3,32 0,96
Cr I 465,22 0,058 5 3,67 1,00
Cr I 464,62 0,087 7 3,70 1,03
Fe I 438,35 0,500 11 4,31 1,48
Fe I 435,27 0,036 5 5,07 2,22
Fe I 430,79 0,338 9 4,43 1,56
Fe I 432,58 0,516 7 4,47 1,61
Fe I 489,15 0,308 7 5,39 2,85
Fe I 487,13 0,244 5 5,41 2,87
Fe I 441,51 0,119 7 4,42 1,61

Tabulka 6.17: Hodnoty parametrů S10 a ri využitých při výpočtu metodou CSigma.
prvek S10

C9 [-] S10
C10 [-g rC9

i [-] rC10
i [-]

Cr 3,0 ± 0,8 3,2 ± 0,8 0,25 ± 0,05 0,24 ± 0,05
Fe 0,69 ± 0,15 0,74 ± 0,16 0,59 ± 0,05 0,57 ± 0,05

Tabulka 6.18: Hodnoty parametru kt použité při výpočtu metodou CSigma.
prvek λji[nm] kC9

t [10−30 m3] kC10
t [10−30 m3]

Cr I 427,48 16 ± 4 16 ± 4
Cr I 428,97 12 ± 3 12 ± 3
Cr I 540,98 0,29 ±0,08 0,28 ± 0,07
Cr I 534,83 0,9 ± 0,2 0,9 ± 0,2
Cr I 524,76 0,12 ± 0,03 0,12 ± 0,03
Cr I 465,22 0,32 ± 0,08 0,29 ± 0,08
Cr I 464,62 0,8 ± 0,2 0,67 ± 0,18
Fe I 438,35 2,2 ± 0,4 2,1 ± 0,4
Fe I 435,27 0,004 ± 0,001 0,003 ± 0,001
Fe I 430,79 1,04 ± 0,19 1,02 ± 0,19
Fe I 432,58 1,1 ± 0,2 1,1 ± 0,2
Fe I 489,15 0,061 ± 0,011 0,058 ± 0,011
Fe I 487,13 0,026 ± 0,005 0,025 ± 0,005
Fe I 441,51 0,28 ± 0,05 0,27 ± 0,05

rovnice (6.1) byla spočtena koncentrace železa taková, pro kterou jeho body spadají na
stejnou přímku jako body chromu.

10−2C =
1

a

n∑
i=1

(wiσiyi)
n∑
i=1

wi −
n∑
i=1

(wiσi)
n∑
i=1

(wiyi)

n∑
i=1

(wiσ2
i )

n∑
i=1

wi − (
n∑
i=1

(wiσi))2

. (6.1)
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Tabulka 6.19: Hodnoty parametru σl použité při výpočtu metodou CSigma.
prvek λji[nm] σC9

l [10−20 m2] σC10
l [10−20 m2]

Cr I 427,48 22 ± 5 21 ± 5
Cr I 428,97 16 ± 4 16 ± 4
Cr I 540,98 1,2 ± 0,3 1,1 ± 0,3
Cr I 534,83 0,37 ± 0,09 0,35 ± 0,09
Cr I 524,76 0,15 ± 0,04 0,15 ± 0,04
Cr I 465,22 0,40 ± 0,10 0,37 ± 0,09
Cr I 464,62 1,0 ± 0,2 0,9 ± 0,2
Fe I 438,35 2,4 ± 0,4 2,3 ± 0,4
Fe I 435,27 0,004 ± 0,001 0,003 ± 0,001
Fe I 430,79 1,13 ± 0,19 1,12 ± 0,19
Fe I 432,58 1,2 ± 0,2 1,2 ± 0,2
Fe I 489,15 0,061 ± 0,010 0,060 ± 0,010
Fe I 487,13 0,027 ± 0,005 0,025 ± 0,004
Fe I 441,51 0,30 ± 0,05 0,29 ± 0,05

Obrázek 6.6: CSigma graf chromu a železa při zvolené jednotkové koncentraci u železa.
Graf byl sestrojen pro vzorek C9.

Obrázek 6.7: CSigma graf chromu a železa při zvolené jednotkové koncentraci u železa.
Graf byl sestrojen pro vzorek C10.
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C [%] v rovnici (6.1) značí koncentraci, wi [-] váhu, za kterou je obvykle u metody vážených
nejmenších čtverců pokládána převrácená hodnota druhé mocniny směrodatné odchylky
proměnné vystupující v grafu, a je směrnice přímky, kterou byla proložena lineární část
CSigma grafu a xi [m2] a yi [W−1m2sr] značí x-ovou a y-ovou souřadnici v CSigma grafu.
Všechny sumy v rovnici pak sumují přes body v CSigma grafu, jejichž počet je n. V případě
tohoto výpočtu byla každá váha určena jako odmocnina ze součtu druhých mocnin poměrů
nejistoty obou souřadnic ku jejich střední hodnotě.

n∑
i=1

(wi(yi − axi − b)2). (6.2)

Rovnici (6.1) lze odvodit minimalizací výrazu 6.2, odpovídající vážené metodě nejmenších
čtverců.

Pomocí předchozího výpočtu byly získány CSigma grafy, které vidíme na obrázcích 6.8
a 6.9.

Obrázek 6.8: CSigma graf chromu a železa pro dopočítanou koncentraci železa. Graf od-
povídá výpočtu pro vzorek C9.

Obrázek 6.9: CSigma graf chromu a železa pro dopočítanou koncentraci železa. Graf od-
povídá výpočtu pro vzorek C10.

Tímto způsobem byla stanovena relativní koncentrace železa vzhledem k chromu. Při
zpětném přepočtu dostáváme koncentraci železa ve vzorcích C9 a C10, kterou můžeme
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vidět v Tabulce 6.20.

Tabulka 6.20: Výsledky obdržené metodou CSigma pro železo.
vzorek ccert. [%] cCσ [%]

C9 77,24 54 ± 11
C10 68,00 56 ± 12

Metodou CSigma byla provedena pouze analýza obsahu železa ve vzorcích C9 a C10.
Pro ostatní prvky nebylo možné najít dostatek spektrálních čar pro sestrojení CSigma
grafu. Důvodem je z části jejich nízký obsah ve vzorcích, a pak také malá citlivost použi-
tého spektrometru. Oproti článkům, ve kterých byla tato metoda publikována ([26] a [32]),
byl totiž při analýze použit spektrometr typu Echelle, zatímco v těchto článcích byl použit
spektrometr typu Czerny-Turner. Ten má obecně vyšší citlivost. V těchto článcích navíc
autoři pro tvorbu jednoho spektra akumulovali spektra vzniklá ze 100 měření, což zvýšilo
celkovou přesnost dosažených výsledků.

6.7. Srovnání jednotlivých metod

Všechny výsledky, které byly spočítány v této práci, vidíme v souhrnných tabulkách
6.21 a 6.22 pro vzorek C9 a v tabulkách 6.23 a 6.24 pro vzorek C10.

Tabulka 6.21: Složení vzorku C9 určené metodou kalibrační křivky, metodou PLS a bez-
kalibrační metodou.

prvek ccert. [%] ckal. [%] cPLS [%] cbkal. [%]

Fe 77,24 80 ± 40 80 ± 40 70 ± 60
Ni 5,66 7 ± 4 10 ± 40 1,3 ± 1,0
Mn 0,89 1,1 ± 0,5 0,8 ± 0,8 2,0 ± 1,5
Cr 14,14 16 ± 8 15 ± 7 30 ± 20
C 0,05 0,0 ± 0,3
Si 0,21 0,3 ± 0,3 1 ± 2 0,3 ± 0,3

Mo 1,59 2,19 ± 0,13 1 ± 5 2,3 ± 1,8
Co 0,22 -0,02 ± 0,14 0,15 ± 0,12

Tabulka 6.22: Složení vzorku C9 určené inverzní bezkalibrační metodou, metodou jedno-
bodové kalibrace a metodou CSigma.

prvek ccert. [%] cinv. [%] cjedn. [%] cCσ [%]

Fe 77,24 80 ± 100 70 ± 90 54 ± 11
Ni 5,66 2 ± 2 9 ± 8
Mn 0,89 1,3 ± 1,4 1,1 ± 1,7
Cr 14,14 13 ± 14 20 ± 30
C 0,05
Si 0,21 0,6 ± 0,9 0,3 ± 0,4

Mo 1,59 1,4 ± 1,6 1,0 ± 1,9
Co 0,22 0,2 ± 0,2 0,09 ± 0,15

Obecným problémem kvantitativní analýzy metodou LIBS jsou výsledky s relativně
vysokými intervaly nejistoty. To je způsobeno jednak fluktuacemi intenzity jednotlivých
spektrálních čar mezi jednotlivými výstřely, a pak také tím, že některé metody vyžadují
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Tabulka 6.23: Složení vzorku C10 určené metodou kalibrační křivky, metodou PLS a bez-
kalibrační metodou.

prvek ccert. [%] ckal. [%] cPLS [%] cbkal. [%]

Fe 68,00 70 ± 30 70 ± 30 60 ± 50
Ni 10,72 11 ± 7 10 ± 40 1,3 ± 1,1
Mn 1,75 1,9 ± 0,7 1,4 ± 0,3 2,6 ± 1,8
Cr 16,81 17 ± 9 18 ± 9 30 ± 20
C 0,02 0,1 ± 0,2
Si 0,54 0,6 ± 0,4 1 ± 2 0,3 ± 0,3

Mo 2,11 2,58 ± 0,15 1 ± 5 3 ± 2
Co 0,05 0,03 ± 0,09 0,17 ± 0,14

Tabulka 6.24: Složení vzorku C10 určené inverzní bezkalibrační metodou, metodou jed-
nobodové kalibrace a metodou CSigma.

prvek ccert. [%] cinv. [%] cjedn. [%] cCσ [%]

Fe 68,00 80 ± 100 70 ± 80 56 ± 12
Ni 10,72 2 ± 2 9 ± 9
Mn 1,75 1,7 ± 1,8 1 ± 2
Cr 16,81 14 ± 16 20 ± 30
C 0,02
Si 0,54 0,76 ± 1,07 0,3 ± 0,5

Mo 2,11 2 ± 2 1 ± 2
Co 0,05 0,2 ± 0,3 0,10 ± 0,17

relativně komplikovaný výpočet, který následně nejistotu výsledku ještě zvyšuje. V grafu
6.10 vidíme rozdíl mezi certifikovanou koncentrací a koncentrací určenou jednotlivými
metodami. V grafu 6.11 vidíme poměr nejistoty koncentrace stanovené jednotlivými me-
todami ku střední hodnotě této koncentrace. V obou případech je graf sestrojený pro že-
lezo, jelikož pro něj byla provedena analýza všemi zde prezentovanými metodami. Vidíme,
že v obou těchto kritériích si vedly v porovnání s ostatními metodami velice dobře me-
tody kalibrační. Metoda CSigma dala velice nízkou hodnotu nejistoty, střední hodnota
byla ovšem dále od hodnoty koncentrované, nežli u ostatních metod.

Velké nejistoty měření, dosažené v této práci, jsou nejspíše způsobeny nedostatečnou
kvalitou měření, která má na obdržené výsledky zásadní vliv. Jejího zlepšení by bylo
možné dosáhnou například průměrováním většího množství spekter.
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Obrázek 6.10: Rozdíl vypočítané koncentrace železa ve vzorcích C9 a C10 a koncentrace
certifikované pro jednotlivé, zde prezentované, metody.

Obrázek 6.11: Poměr nejistoty vypočítané koncentrace železa ve vzorcích C9 a C10 ku
střední hodnotě odpovídající koncentrace pro jednotlivé, zde prezentované, metody.

Z hlediska nejistoty ze všech zde uvedených metod vyšla nejlépe metoda CSigma. Ta
dala pro železo nejmenší konfidenční interval, na druhou stranu se ovšem certifikovaná
hodnota koncentrace v tomto intervalu nenacházela. Značnou nevýhodou se ukázala nut-
nost detekce velkého počtu čar daného prvku k tomu, aby analýza touto metodou mohla
být provedena. Jedná se o nejnovější ze zde uvedených metod, a dá se proto očekávat,
že bude v dalších letech snaha tuto nevýhodu zredukovat.

Relativně přesné výsledky byly obdrženy pro metodu kalibrační křivky a metodu PLS.
Metoda kalibrační křivky je ze zde prezentovaných metod asi nejjednodušší na výpočet,
a její značná výhoda je, že přesnost výpočtu touto metodou je snadno ověřitelná na
hodnotě spolehlivosti R2. Metoda PLS pak prokazuje další výhodu, a to tu, že není třeba
detekovat žádnou spektrální čáru prvku, který je analyzován, k tomu, aby byla stanovena
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jeho koncentrace. Naproti tomu je tato metoda výpočetně složitější než metoda kalibrační
křivky. Společnou nevýhodou obou metod je nutnost použití vzorků o známém chemickém
složení, podobném složení vzorku analyzovaného. Na základě zde uvedených výsledků se
ale dá říci, že v případě, kdy je analýza metodou kalibrační křivky (či metodou PLS)
možná, je vhodné ji upřednostnit před ostatními zde uvedenými metodami.

Výsledky stanovené bezkalibrační metodou dosahovaly opravdu velkých nejistot, a dá
se je označit spíše za orientační. Při použití inverzní bezkalibrační metody a metody jed-
nobodové kalibrace byly tyto nejistoty dokonce ještě větší. Tyto dvě metody je vhodné
použít v případě, kdy existuje důvodné podezření na chybnost výpočtu bezkalibrační me-
todou. Inverzní bezkalibrační metodu je vhodné použít, pokud dosahuje výpočet teploty
plazmatu pomocí Boltzmannova či Sahova-Boltzmannova grafu velké nejistoty, a v tom
případě může dojít ke zpřesnění celkového výpočtu. To ovšem nebyl případ výpočtu v této
práci, a výsledek získaný touto metodou dosahoval v konečném výsledku větších nejistot
než výpočet bezkalibrační metodou.

Metodu jednobodové kalibrace je vhodné použít především v případě, kdy máme po-
dezření, že náš systém je špatně zkalibrovaný vzhledem k jeho spektrální citlivosti. To
nebyl případ našeho výpočtu, a větší komplikovaností výpočtu došlo k zvětšení jeho ne-
jistoty. Dá se tedy říci, že bezkalibrační metodu je vhodné použít v případě, kdy nejsou
k dispozici vhodné standardy pro použití metody kalibrační, a odvozené metody (inverzní
bezkalibrační metodu a metodu jednobodové kalibrace) v případě, kdy máme podezření,
že výpočet bezkalibrační metodou není správný.
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7. Závěr
Cílem předkládané práce bylo teoreticky popsat současné přístupy ke kvantitativní

analýze metodou LIBS, a následně je srovnat na výsledcích experimentu. Toho bylo do-
cíleno pomocí devíti vzorků o známém složení (viz. Tabulka 5.1), z nichž dva (C9 a C10)
byly považovány za neznámé. Za využití experimentální aparatury popsané v podkapitole
5.2 byla naměřena data, kde popis jejich zpracování je popsán v podkapitole 5.4, a ná-
sledné výsledky pro jednotlivé přístupy kvantitativní analýzy jsou popsány v kapitole 6.

Z hlediska velikosti konfidenčního intervalu vyšla z provedeného experimentu nejlépe
metoda CSigma, certifikovaná koncentrace železa se ovšem v tomto intervalu nenacházela.
Analýza metodou CSigma byla provedena pouze pro železo, jelikož pro ostatní prvky ne-
bylo v naměřeném spektru možné najít dostatečné množství vhodných spektrálních čar.
Dobré výsledky byly také dosaženy pomocí kalibračních metod, a to konkrétně metody
kalibrační křivky a metody PLS. U nich je nevýhodou nutnost použití standardů o zná-
mém složení, které nemusí být vždy k dispozici. Bezkalibrační metodu je vhodné použít
v případě, kdy není možné použít žádnou z metod kalibračních. Odvozené metody, a to
inverzní bezkalibrační metodu a metodu jednobodové kalibrace, je poté vhodné použít
v případě podezření na chybný výpočet metodou bezkalibrační.

Nejistota měření se ukázala být velkou slabinou všech zde prezentovaných metod. Je
způsobena především fluktuacemi naměřených spekter a pak také relativní komplikova-
ností výpočtu u některých metod. Snížení fluktuací jednotlivých spekter by mohlo být
dosaženo průměrováním většího množství spekter. Pro další vývoj kvantitativní analýzy
v metodě LIBS se proto zdá být klíčové fluktuace v naměřených spektrech potlačit, a to
pomocí normování signálu. Způsoby takovéhoto normování u metody kalibrační křivky
byly popsány v podkapitole 4.1.
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9. Seznam zkratek
BAM Německý spolkový úřad pro materiálový výzkum a zkušebnictví

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

CF-LIBS Bezkalibrační spektroskopie laserem indukovaného plazmatu
Calibration Free Laser Induced Breakdown Spectroscopy

FWHM Šířka čáry v polovině jejího maxima
Full Width at Half Maximum

HD Dvou-homogenní
Homogeneous Double

ICCD Zesílené zařízení s vázanými náboji
Intensified charge-coupled device

ICP-OES Emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy

LEIS Nízkoenergiový rozptyl iontů
Low-Energy Ion Scattering

LIBS Spektroskopie laserem buzeného plazmatu Laser-Induced Breakdown
Spectroscopy

LOD Limit detekce
Limit Of Detection

LOQ Limit kvantifikace
Limit Of Quantication

LTE lokální termodynamická rovnováha Local Thermodynamic Equilibrium

Nd:YaG laser Typ pevnolátkového laseru, kde aktivním médiem je izotropní krystal
yttrium aluminium granátu dopovaný ionty neodymu.

NIR Blízký infračervený
Near-InfraRed

NIST Národní institut standardů a technologie
National Institute of Standards and Technology

PLS Metoda parciálních nejmenších čtverců
Partial Least Squares

UV Ultrafialový
UltraViolet

XPS Rentgenová fotoelektronová spektroskopie
X-ray Photoelectron Spectroscopy
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10. Seznam použitých symbolů
3. Teorie metody LIBS

a směrnice přímky

A parametr iontového rozšíření [-]

Aji Einsteinův koeficient spontánní emise z hladiny j na hladinu i [s−1]

bs průsečík přímky s osou y

c rychlost světla ve vakuu 299792458 m · s−1

C(Ne, T ) parametr slabě závislý na teplotě a elektronové hustotě [Å
−3/2

cm3]

cL limit detekce

Cs koncentrace prvku [%]

d parametr elektronově-srážkového posunu [m]

dtotal posun maxima spektrální čáry vlivem Starkova posunu [m]

4E energie daného energiového přechodu [eV]

Ei energie dolní energiové hladiny [J]

Ej energie horní energiové hladiny [J]

E∞ ionizační energie atomu [J]

∆E∞ korekce ionizační energie v důsledku interakcí v plazmatu [J]

εzs emisní koeficient integrovaný přes plochu spektrální čáry [W ·m−3]

gj statistická váha horní energiové hladiny [-]

h Planckova konstanta 6, 626070040x10−34 J · s

k Boltzmannova konstanta 1,38064852 J ·K−1

kl parametr udávající spolehlivost určení limitu detekce

λ difúzní vzdálenost [m]

λji vlnová délka odpovídající přechodu elektronu z energiové hladiny j na
hladinu i [m]

∆λs šířka čáry v půlce jejího maxima [Å]

N hustota atomů v plazmatu [m−3]

Ne elektronová hustota [cm−3]
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N ref
e referenční elektronová hustota [cm−3]

R poměr střední vzdálenosti mezi ionty a Debyeova stínící délky [-]

sb směrodatná odchylka pozadí

t čas [s]

T termodynamická teplota [K]

τrel relaxační doba [s]

Us partiční funkce [-]

w elektronová srážková pološířka [m]

wtotal rozšíření spektrální čáry způsobené Starkovým jevem [m]

z stupeň ionizace [-]

4. Strategie kvantitativní analýzy

a směrnice přímky

Aji Einsteinův koeficient spontánní emise z hladiny j na hladinu i [s−1]

bs průsečík přímky s osou y

c rychlost světla ve vakuu 299792458 m · s−1

C ′e certifikovaná koncentrace prvku [%]

Ce koncentrace prvku [%]

Cs koncentrace prvku [%]

E∞ ionizační energie atomu [J]

∆E∞ korekce ionizační energie v důsledku interakcí v plazmatu [J]

Ei energie dolní energiové hladiny [J]

Ej energie horní energiové hladiny [J]

EI ionizační energie [J]

F (λ) parametr opravující spektrální citlivost systému [-]

F (λ) opravený parametr opravující spektrální citlivost systému [-]

F abs experimentální zahrnující vliv objemu plazmatu, integrační doby a
velikost zorného pole sběrného systému [-]

gj statistická váha horní energiové hladiny [-]

h Planckova konstanta 6, 626070040x10−34 J · s
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h̄ redukovaná Planckova konstanta 1, 054571800x10−34 J · s

I intenzita spektrální čáry [m−3s−1]

Inorm. normovaná intenzita spektrální čáry [-]

k Boltzmannova konstanta 1,38064852 J ·K−1

kt parametr úměrný optické tloušťce plazmatu [m3]

Lp Planckovo záření černého tělesa [W ·m−3 · sr−1]

λji vlnová délka odpovídající přechodu elektronu z energiové hladiny j na
hladinu i [m]

∆λL Lorentzovské rozšíření čáry [m]

me hmotnost elektronu 9, 10938356x10−31 [kg]

Ms molární hmotnost [kg ·mol−1]

N hustota atomů v plazmatu [m−3]

Nat hustota atomů v plazmatu [m−3]

Nion hustota iontů v plazmatu [m−3]

νji frekvence fotonu odpovídající přechodu elektronu z hladiny j na hla-
dinu i [Hz]

P ′(λ) parametr zahrnující odchylku v důsledku spektrální citlivosti systému
a chyby spektroskopických konstant [-]

ri ionizační faktor [-]

S10 poměr jednou ionizovaných atomů ku neutrálním atomům v plazmatu
[-]

σl čarový průřez [m2]

T termodynamická teplota [K]

τl optická tloušťka čáry [-]

Us partiční funkce [-]

Uat partiční funkce atomů [-]

Uion partiční funkce iontů [-]

∆wt.% výraz minimalizovaný při výpočtu inverzní bezkalibrační metody [-]

wt.%cert. certifikovaná koncentrace prvku [%]

wt.%det. vypočítaná koncentrace prvku [%]
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∆y oprava y souřadnice Boltzmannova grafu [-]

5. Parametry experimentu

Aji Einsteinův koeficient spontánní emise z hladiny j na hladinu i [s−1]

C(Ne, T ) parametr slabě závislý na teplotě a elektronové hustotě [Å
−3/2

cm3]

Ei energie dolní energiové hladiny [J]

Ej energie horní energiové hladiny [J]

gj statistická váha horní energiové hladiny [-]

λji vlnová délka odpovídající přechodu elektronu z energiové hladiny j na
hladinu i [m]

6. Ověření metod kvantitativní analýzy v praxi a jejich srovnání

Aji Einsteinův koeficient spontánní emise z hladiny j na hladinu i [s−1]

ccert. certifikovaná koncentrace [%]

ckal. koncentrace stanovená pomocí kalibrační křivky [%]

cPLS koncentrace stanovená pomocí metody parciálních nejmenších čtverců
[%]

cbkal. koncentrace stanovená pomocí bezkalibrační metody [%]

cinv. koncentrace stanovená pomocí inverzní bezkalibrační metody [%]

cjedn. koncentrace stanovená pomocí metody jednobodové kalibrace [%]

cCσ koncentrace stanovená pomocí metody CSigma [%]

Ei energie dolní energiové hladiny [J]

Ej energie horní energiové hladiny [J]

gj statistická váha horní energiové hladiny [-]

Inorm. normovaná intenzita spektrální čáry [-]

kt parametr úměrný optické tloušťce plazmatu [m3]

λji vlnová délka odpovídající přechodu elektronu z energiové hladiny j na
hladinu i [m]

ri ionizační faktor [-]

R2 spolehlivost [-]

S10 poměr jednou ionizovaných atomů ku neutrálním atomům v plazmatu
[-]

56



σl čarový průřez [m2]

w váha užitá při výpočtu metodou vážených nejmenších čtverců [-]

∆y oprava y souřadnice Boltzmannova grafu [-]
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11. Seznam příloh
• kody.zip (Dokument obsahuje kódy použité ke zpracování dat v programu Matlab.)
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