
Katedra experimentálnej fyziky 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

[1] CIUCCI, A., CORSI, M., PALLESCHI, V., RASTELLI, S., SALVETTI, A., TOGNONI, E. , 1999: 

New Procedure for Quantitative Elemental Analysis by Laser-Induced Plasma Spectroscopy, 
In Applied Spectroscopy,  : Baltimore : Society for Applied Spectroscopy, vol. 53, no. 8

Metóda kvantitatívneho vyhodnocovania CF-LIBS bola prvýkrát uverejnená 
Ciucci et al. [1]. Keďže je oslobodená od kalibrácie, našla využitie pri množstve 
vzoriek, ktorých zloženie nie je dopredu známe. 
Naším cieľom je jej aplikácia na biologické vzorky mäkkých a tvrdých tkanív. 
 
Metóda je založená na konštrukcii Saha-Boltzmannových diagramov, 
podľa uvedených rovníc [3]:

Pre každý prvok tak získame súbor bodov. Zastúpenie určujeme na základe 
lineárnej regresie bodov jednotlivých prvkov. V ideálnom prípade má lineárny fit 
pre každý prvok rovnaký sklon a priesečník s osou y nesie informáciu o zastúpení 
daného prvku vo vzorke (Obr. 3).

Pre aplikáciu metódy je dôležité najskôr vyvinúť programy, ktoré umožnia vyhodnocovanie 
rýchlo a efektívne. Taktiež je potrebné overiť metodológiu na vzorkách so známym zložením
a praktické skúsenosti získané pri ich analýze aplikovať na neznáme vzorky.
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Výsledky:

Nepresnosti mohli byť spôsobené viacerými faktormi. Ovplyvnenie niektorých použitých čiar 
samoabsorpciou, spôsobom výpočtov plochy spektrálnej čiary,  štatistickými fluktuáciami 
použitých koeficientov a geometriou experimentálnej aparatúry. Bodový charakter metódy
môže byť zodpovedný za chyby, ktorých pôvod môže byť v prípadnej nehomogenite vzoriek 
(napr. u metalických pásikov). Možným rozšírením programu v budúcnosti je pridanie kontroly 
samoabsorpcie spektrálnych čiar, prípadne jej korekcia.

Obr. 3: Ukážka Saha-Boltzmannových diagramov pre metalické pásiky, 
X a Y zodpovedajú uvedeným rovniciam
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Obr. 1: Ukážka fitovaných spektrálnych čiar železa (metalické pásiky) Obr. 2: Ukážka fitovaných spektrálnych čiar dusíka (vzduch)

Na vyhodnotenie vybraných spektier bol použitý nový program implementovaný v prostredí Java vrámci diplomovej práce. Overili sme 
jeho funkčnosť na vzorkách so známym zložením. Určené prvkové zastúpenia dosahujú presnosť typickú pre použitý spôsob analýzy. 
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