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Úvod

Lidská populace ovlivňuje prostředí, ve kterém žije. Mění krajinný ráz, vodní režim,
klima a způsobuje znečištění planety odpady a exhaláty. Po dobu existence naší civilizace je
k lidskému životu využíváno a spotřebováváno obrovské množství surovin, které jsou
přetvářeny na materiály různých skupenství o různém stupni toxicity. Současná „vyspělá“
civilizace si už nedovede představit život bez těchto materiálových a energetických zdrojů.
Někteří lidé si naštěstí uvědomují dopad svojí činnosti a snaží se změny způsobené
přírodě napravovat nebo alespoň zmírnit. Aby mohli účinně pomoci a nenapáchali ještě více
škod, musí pochopit složité přírodní mechanismy, do kterých tak necitlivě zasahují.
Snaha porozumět přírodním procesům s sebou přináší řadu problémů a otázek, jejichž
řešení je tématem zahrnujícím veškerá vědní odvětví. Hlavní aspekty jsou charakteru
fyzikálně - chemického, avšak s dramatickým dopadem v oblasti biologie, ekonomie,
sociologie atp. Lidstvo na výzkum problematiky znečištění životního prostředí vynakládá
nemalé materiální a finanční prostředky prostřednictvím mezinárodních programů.
K systémům nejvíce narušených lidskou činností patří ovzduší. Průmyslové aktivity
člověka způsobují zvýšení koncentrace tzv. „skleníkových plynů“. Jedná se o plyny, které
absorbují v infračervené spektrální oblasti slunečního záření. Jsou to především H2O, CO2,
CH4, troposférický O3, oxidy dusíku (NOx) aj. Zvyšování koncentrace skleníkových plynů
může vést k růstu teploty dolních vrstev atmosféry a zemského povrchu a způsobit nevratné
klimatické změny.
Cesta vedoucí k zastavení nebo alespoň zpomalení tohoto nepříznivého trendu vede
přes rozpoznání hlavních příčin globálních problémů, definici současného stavu, tj. podrobné
zmapování složení jednotlivých vrstev atmosféry, odhalení probíhajících fotochemických
reakcí, studium chemismu atmosféry a porovnání se situací v minulosti. Z těchto poznatků je
možné vypozorovat vývoj vlivu lidské civilizace na přírodní mechanismy a vyvodit budoucí
trendy.
K hlavním analytickým metodám využívaným pro analýzu plynných složek atmosféry
patří spektroskopické metody. Mezi jejich hlavní výhody patří rychlost stanovení,
nedestruktivnost, přesnost, selektivita a možnost dálkové detekce molekul na velké
vzdálenosti. Veškerá astrofyzikální pozorování, měření a výzkum jsou odkázána na použití
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spektroskopických metod, které jsou jediné schopné poskytnout informace o okolním vesmíru
a procesech probíhajících uvnitř i mimo naši sluneční soustavu.
K monitorování atmosférických spécií je možné využít infračervené spektroskopie
s polovodičovými lasery jako zdroji záření. Díky možnosti proladění laseru, úzké spektrální
linii laserového svazku, vysokému rozlišení, citlivosti a selektivitě oproti konvenčním
absorpčním technikám lze laser diodovou spektroskopii využít pro detekci řady molekul
absorbujících v infračervené oblasti spektra. Použití speciálních modulačních technik
umožňuje v principu detekci molekul řádově v jednotkách ppbV. Hledání technik a nových
možností detekce jsou hlavními tématy této disertační práce.
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1. 1

CÍLE PRÁCE
Cílem této disertační práce je spolupráce na vývoji nových typů polovodičových

laserů pracujících za laboratorní teploty a emitujících záření v oblasti absorpce methanu.
Methan je hlavní složkou zemního plynu. Úkolem je vyvinout zdroj proladitelného
koherentního záření v oblasti absorpce

methanu a následně navrhnout a zkonstruovat

jednoduchý kompaktní systém umožňující jeho detekci v zemním plynu.
V současnosti je zemní plyn v Evropě distribuován z několika nalezišť (Severní moře,
Norsko, Rusko, Alžírsko) a jeho složení je specifické pro danou lokalitu. Obsah methanu se
mění v rozsahu od 90 do 99 %, čímž se jednotivé směsi liší svou výhřevností. V dnešní době
se v Evropě platí za objem spotřebovaného plynu bez ohledu na jeho kvalitu.
Hlavní ideou stimulující vývoj nových laserů je konstrukce jednoduchého zařízení
umožňujícího monitorování spotřeby a složení distribuovaného plynu přímo v jednotlivých
domácnostech.
Lasery splňující zmiňovaná kritéria byly připraveny v rámci projektu Evropské unie
GLADIS. Ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR jsou lasery charakterizovány
z hlediska studia vlastností emitovaného záření pomocí spektroskopických technik
(modulační techniky, fotoakustická detekce a interferometrie s Fourierovou transformací).
Důraz je kladen na spektrální rozsah

laserové emise a její překryv s absorpčními pásy

methanu. Během projektu bylo složení polovodičového materiálu několikrát měněno a
optimalizováno.
Optimálním způsobem výroby nového diodového laseru je vytvořit sadu
polovodičových materiálů o různém chemickém složení. Následné detailní spktroskopické
testy rozhodnou o nejvhodnějším poměru dotovaných prvků. Vysoce rozlišená spektroskopie
je pak neocenitelným pomocníkem při studiu generovaného záření.
Dalším cílem práce je využít tyto lasery pro analytické a spektroskopické účely.
Jednou z možností studia vlastností laserového záření je použití laserů v kombinaci
s interferometrem pracujícím při vysokém rozlišení. Toto spojení se ukazuje jako velice
efektivní v případě charakterizace laserů z hlediska jejich modálních vlastností v závislosti na
teplotě. Dříve se tyto vlastnosti studovaly pomocí znalosti vysoce rozlišených spekter
referenčních plynů a jejich srovnáním s absorpčními spektry generovanými diodou za různých
teplotních podmínek. Často docházelo k překryvu jednotlivých laserových módů a jejich
vzájemná seprace a tím i určení absolutního vlnočtu byla obtížná.
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V současnosti je velká pozornost soustředěna na vývoj nových technik umožňujících
sledování množství skleníkových plynů v ovzduší. Během procesu testování jednotlivých
polovodičových laserů se ukazuje, že GaInAsSb/AlGaAsSb lasery s několikanásobnou
kvantovou jámou disponují dostatečným výkonem (ve srovnání s jinými polovodičovými
lasery, např. PbSe emitujícími v infračervené oblasti spekter), který umožňuje jejich spojení
s fotoakustickou detekcí.
Cílem je navrhnout mobilní absorpční fotoakustickou celu s miniaturními mikrofony,
která by eliminiovala použití řady složitých optických komponent a umožnila by detekci řady
plynů řádově v jednotkách ppbV.
Zkušenost s modulačními technikami je využita při spojení diodových laserů (jako
zdrojů záření) se spektrometrem vysokého rozlišení s Fourierovou transformací. Lasery jsou
modulovány v širokém proudovém rozsahu a vlastní detekce je provedena interferometrem.
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1. 2

PROBLEMATIKA ATMOSFÉRICKÉHO ZNEČIŠTĚNÍ
Vliv člověka na planetární procesy již dnes není zanedbatelný a stále roste. Změny

způsobené člověkem jsou do jisté míry ireversibilní. Ekosystém Země a jeho mechanismy
jsou vzájemně provázány. Pokud je jediná komponenta tohoto systému pozměněna či
nefunguje správně, projeví se to na funkci celého celku. Atmosféra a její složení ovlivňuje
mořské proudy a tím i klima na celé planetě. V současné době je diskutováno především téma
„skleníkového efektu“, způsobeného tzv. „skleníkovými plyny“, které pohlcují dopadající
záření a zabraňují úniku odraženého záření od zemského povrchu do prostoru.
V roce 1824 objevil a popsal Jean-Baptiste Joseph Fourier absorpci slunečního záření
atmosférickými plyny, kterou nazval „skleníkovým efektem“ [1]. Tato absorpce je způsobena
tzv. „skleníkovými plyny“, které absorbují dopadající infračervené spektrum slunečního
záření a znemožňují záření odraženému od zemského povrchu uniknout do vesmírného
prostoru. Důsledkem je ohřev planetárního povrchu a atmosférického obalu.
Roku 1896 byl vliv skleníkového efektu poprvé kvantifikován. Švédský badatel
Swante Arrhenius [2] vypočítal, že kdyby se koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře
zdvojnásobila, její teplota by se mohla zvednout až o 5 °C a odvodil souvislost mezi poklesy
CO2 a výskytem dob ledových. Skleníkový efekt se dělí na přírodní a antropogenní,
(způsobený člověkem). Průměrná teplota zemského povrchu je nyní okolo 14 °C. Bez
skleníkového efektu by činila pouze -19 °C [3]. Přírodní skleníkový efekt tedy způsobuje
ohřev povrchu Země o 33 °C a tím umožňuje podmínky pro život, jak jej známe.
Průmyslová aktivita člověka má za následek nárůst koncentrace skleníkových plynů
v ovzduší. Od 70. let 20. století, s růstem ekologického povědomí, se stává předmětem sporů
skutečnost, zda antropogenní skleníkový efekt má vliv na globální oteplování nebo ne. Část
vědecké obce přikládá změny klimatu přirozenému vývoji [4, 5, 6]. Člověk má podle nich na
klima vliv malý nebo vůbec žádný. V posledních letech však převažuje názor vědců, že
skleníkový efekt způsobený rostoucí koncentrací CO2 a jiných plynů, které jsou produktem
lidské činnosti, významně přispívá k současnému globálnímu oteplování [7, 8, 9]. Doposud
proběhlo již několik mezinárodních konferencí, na kterých bylo přijato usnesení, že za
současným globálním oteplováním stojí člověk [10, 11].
Kvantifikace procentuelního příspěvku jednotlivých plynů ke skleníkovému efektu
není jednoduchá díky komplexnosti problému. Mírou, jak ovlivňují jednotlivé plyny globální
klima, je tzv. „global warming potencial“ (GWP) [12]. Jedná se o relativní škálu vzhledem
k oxidu uhličitému, kterému náleží hodnota 1.
10

(1.1)
GPW je počítán jako poměr množství absorbovaného slunečního záření jedním
kilogramem daného plynu (ax) vůči množství absorbovaného slunečního záření jedním
kilogramem oxidu uhličitého (ar) po libovolný časový horizont (TH). Výraz x(t) je rozpad
daného plynu (x(t) = e-t/τ) kde t je aktuální čas, po který se GWP počítá, a τ je doba života
plynu v atmosféře. Odpovídajícím způsobem je definován výraz r(t) pro oxid uhličitý. GWP
je proto závislý na časovém úseku, po který se tyto hodnoty počítají.
GWP není měřítkem, jak silně plyn klima ve skutečnosti ovlivňuje, protože záleží na
koncentraci, v jaké se v atmosféře vyskytuje. Oxid uhličitý má na světové klima největší vliv
ze všech plynů, pro které je hodnota GWP definována, i když ji má mnohem nižší než většina
ostatních skleníkových plynů. Důvodem je právě jeho vyšší koncentrace.
Mezi hlavní skleníkové plyny patří vodní páry. I přesto není pro vodu hodnota GWP
definována z hlediska jejího chování (viz. níže), které je způsobeno výskytem této sloučeniny
ve více skupenstvích. Dalšími dominantními skleníkovými plyny jsou CO2, CH4, N2O, O3, aj.

1. 2. 1 Voda
Vodní páry hrají při oteplování Země složitou roli [13]. Podle některých zdrojů
způsobují až 60 % přirozeného skleníkového efektu [14]. Je však nutno zmínit, že se hodnoty
uváděné v publikacích pro vodní páru pohybují v rozmezí 36 až 60 %. Je to dáno rozdíly
v počátečních předpokladech jednotlivých modelů, jež byly použity pro výpočet.
Vliv vodních par se liší podle místní koncentrace, směsi s jinými plyny, vlnové délky
světla, odlišného chování v různých vrstvách atmosféry atd. Podle toho se uplatňuje spíše
pozitivní nebo negativní zpětná vazba. Pozitivní (negativní) vazbou se rozumí růst
skleníkového efektu se zvyšující se (snižující se) koncentrací vodní páry v atmosféře.
Koncentrace vodních par v atmosféře podléhá do jisté míry autoregulaci. Vysoká vlhkost
způsobuje formování oblačnosti, která silně ovlivňuje teplotu, ale odlišným způsobem než
samotné vodní páry. Oblačnost totiž odráží velkou část dopadajícího slunečního záření zpět
do prostoru. V reakci na zvýšený výskyt vodních par dochází v atmosféře k nové rovnováze a
zvýšené tvorbě oblačnosti. Protože oblačnost má vyšší odrazivost, způsobuje ochlazení
zemského povrchu a atmosféry a tím odstranění vodních par formou deště.
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Díky tomuto koloběhu je výskyt vodních par v atmosféře poměrně krátký, přibližně
týden, takže lokální výkyvy v koncentraci se poměrně rychle vyrovnávají. Naproti tomu cykly
CO2, methanu a dalších zmíněných skleníkových plynů jsou dlouhé desítky let a proto výkyvy
oproti dlouhodobému průměru přetrvávají [15].
Voda má silné absorpční pásy v infračervené oblasti okolo 1600 cm-1 (ν2) a 3600 cm-1
(ν3).

1. 2. 2 Oxid uhličitý
Oxid uhličitý je druhým nejvýznamnějším plynem, který hraje roli v problematice
skleníkového efektu a má na něm podíl asi 30 %. Ve sporu, zda za globálním oteplováním
stojí člověk, převládá názor vědců, kteří si myslí, že tomu tak je. Ve prospěch tohoto tvrzení
hovoří výsledky výzkumu, kdy bylo zkoumáno složení vzorků ledu starých až 800 000 let
[16]. Během této časové periody oscilovala koncentrace CO2 v ovzduší od 180 ppmV do 270
ppmV až do začátku industriální éry lidstva. Mezitím tato hodnota vzrostla na 313 ppmV do
roku 1960 a dále stoupala až na současných 375 ppmV (obrázek 1) [17].

Obrázek 1: Graf nárůstu množství oxidu uhličitého v ovzduší [18].
Koloběh CO2 v přírodě je velmi dobře prostudován. Na jeho vzniku se v současnosti
podílí zejména člověk spalováním fosilních paliv. Přirozenou cestou je oxid uhličitý
produkován například sopečnou činností, přirozenými lesními požáry a samozřejmě
dýcháním. Oxid uhličitý je plyn poměrně dobře rozpustný ve vodě. Jeho obsah ve světových
oceánech je odhadován na 1,5×1017 kg, což je 50 krát větší množství než v atmosféře, kde je
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ho ve formě plynu 3,0×1015 kg. Především v oceánech dochází k jeho ukládání ve formě
uhličitanů. Obrovskou roli v jeho vázání do formy složitějších organických sloučenin hraje
fotosyntéza.
Oxid uhličitý má silné absorpční linie v infračervené oblasti okolo 670 cm-1 (ν2) a
2350 cm-1 (ν3).

1. 2. 3 Methan
Dalším skleníkovým plynem s hodnotou GWP okolo 27 (po dobu 100 let) je methan
[19]. Jeho koncentrace v atmosféře činí v současné době 1,7 ppmV a stále roste (obrázek 2).
Methan je hlavní složkou zemního plynu a navíc je produkován z různých dalších
zdrojů. Z těch přírodních to jsou bažiny a vlhké oblasti, kde vzniká tlením organického
materiálu, dále vzniká v trávicím traktu přežvýkavců. Největším současným producentem
methanu je ovšem opět člověk. Hlavními zdroji jsou intenzivně obdělávaná rýžová pole,
především ve východní Asii nebo stáda domestikovaných přežvýkavců. Methan je vedlejším
produktem při hoření, spalování fosilních paliv, uniká při těžbě a zpracování zemního plynu,
atd. V souvislosti s globálním oteplováním je často zmiňován methan obsažený v permafrostu
na Sibiři [20, 21]. Roztátím by se množství odhadované na 7,0×1013 kg postupně uvolňovalo
do atmosféry.
Do doby před 18 000 lety množství methanu v ovzduší nepřesáhlo hranici koncentrace
0,35 ppmV [22]. Od té doby jeho množství v atmosféře průběžně rostlo. Ovšem až
v posledních 300 letech došlo k rapidnímu nárůstu z hodnoty 0,75 ppmV na současnou
koncentraci 1,7 ppmV.
Chemická doba života methanu v atmosféře je okolo 10 let. V jeho případě je problém,
že jedinou efektivní možností odbourání jsou fotochemické reakce v atmosféře. Přes 90 %
odbouraného methanu připadá na reakci s OH radikálem v troposféře. Zbylých 10 % zreaguje
s OH radikálem ve stratosféře (7 %), dále pak s chlorem (2%) nebo singletním kyslíkem (1 %)
[23]. Se zvyšující se koncentrací methanu dochází k prodloužení doby života v atmosféře a
tím nárůstu hodnoty GWP.
Methan má absorpční linie v infračervené oblasti okolo 1300 cm-1 (ν2, ν5, ν6), 3000
cm-1 (ν1, ν3, 2ν2, ν2 + ν4 a 2 ν4) a 4300 cm-1 (ν2 + ν4, ν2 + ν3).
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Obrázek 2: Graf nárůstu množství methanu v ovzduší [18].

1. 2. 4 Další skleníkové plyny
Diskutabilním skleníkovým plynem je ozón [24]. I když se na skleníkovém efektu
podílí 3 – 7 %, což ho řadí na čtvrté místo, jeho účinek není výhradně negativní. Jeho hlavním
přínosem je ochrana Země před krátkovlnným zářením, proto není snižování jeho
koncentrace, především ve stratosféře, žádoucí. V současnosti je problémem spíše to, že
dochází k jeho odbourávání halogenovanými uhlovodíky a narušování ozónové vrstvy.
I přes svou nízkou koncentraci, okolo 314 ppbV (v preindustriální éře byla jeho
koncentrace 270 ppbV), je oxid dusný pátým nejvýznamnějším skleníkovým plynem [21, 25].
Je to dáno faktem, že jeho doba života v ovzduší se pohybuje okolo 115 let a hodnota GWP
v horizontu sta let činí 310. K přírodním zdrojům N2O patří bakterie a živočišné výkaly.
V současnosti je ovšem jeho hlavním producentem člověk. Obecně oxidy dusíku vznikají při
spalovacích procesech, především jsou obsaženy ve výfukových zplodinách.
K plynům s nejvyššími hodnotami GWP (řádově tisíce) patří halogenované
uhlovodíky. Jejich role při oteplování planety je však zanedbatelná vzhledem k nízké
koncentraci v atmosféře a hlavním rizikem je především již zmiňované snižování koncentrace
stratosférického ozónu.
Nejvyšší známá hodnota GWP je 23 900 pro fluorid sírový.
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1. 2. 5 Formaldehyd
Formaldehyd nepatří k plynům, o kterých by se hovořilo v souvislosti se skleníkovým
efektem. Představuje však zdravotní riziko pro lidský organismus. Ještě do nedávné doby byl
řazen mezi látky, které jsou z karcinogenity pouze podezřelé, ovšem v současnosti je
klasifikován jako prokázaný karcinogen [26]. Především chronická expozice je spojována
s rakovinou nosu a nosohltanu. Hlavním zdrojem formaldehydu jsou automobilové emise.
Obecně vzniká při nedokonalém spalování, obsahují ho pojidla některých stavebních
materiálů jako dřevotříska nebo překližka. V atmosféře se vyskytuje jako meziprodukt
oxidace methanu, kdy je sám fotolyzován při 320 nm na CO. Je snadno odbouratelný a jeho
doba života v atmosféře není velká, pouze několik hodin [27]. Není tedy takovým problémem
ve venkovním prostředí, jako spíše v ovzduší uvnitř budov, především pak v průmyslových
závodech na zpracování dřeva a papírnách. Ve vnitřních prostorách je jeho koncentrace
obvykle 10 krát vyšší než je tomu v okolním ovzduší a pohybuje se řádově v desítkách ppbV
[28]. Problematikou monitorování formaldehydu ve vnitřních prostorách se zabývá řada prací
[28, 29, 30, 31, 32, 33].
K detekci formaldehydu se používá několik technik. K nejcitlivějším patří
fluorimetrické stanovení produktu Hantzschovy reakce [34] diacetyl-1,4-dihydrolutidinu,
který vzniká reakcí formaldehydu s acetylacetonem v přítomnosti octanu amonného a
kyseliny octové [35]. Záření o vlnové délce 350 nm excituje molekuly vzniknuvšího diacetyl1,4-dihydrolutidinu, které pak emitují záření s maximem o vlnové délce 450 nm. V současné
době je tato metoda schopna dosáhnout detekčních limitů v řádech jednotek pptV [36].
Formaldehyd byl stanoven i pomocí fotoakustické detekce na úrovni ppbV [37], kdy
byl jako zdroj použit Nd:YAG laser o výkonu 6 W v kombinaci s optickým parametrickým
oscilátorem a periodicky přepolovávaným krystalem LiNbO3. Měřeno bylo v rozsahu 2785 2840 cm-1 s limitem detekce 3 ppbV.
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1. 3

LASERY
Laser (z anglického Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tj.

zesilování světla pomocí stimulované emise záření) je optický zdroj elektromagnetického
záření, neboli světla v širším slova smyslu. Světlo je z laseru vyzařováno ve formě úzkého
svazku o velké hustotě záření. Na rozdíl od světla přirozených zdrojů je směrové, časově i
prostorově koherentní a monochromatické [38].

1. 3. 1 Historie laseru
Předpoklady pro vývoj laseru byly položeny již roku 1917, kdy Albert Einstein
diskutoval princip stimulované emise [39]. Roku 1928 Rudolph W. Landenburg potvrdil
existenci stimulované emise, která však byla poprvé demonstrována Willisem Eugenem
Lambem a Robertem C. Retherfordem až roku 1947 na spektru vodíku [40]. V roce 1950
Alfred Kastler navrhl techniku optického čerpání, kterou experimentálně potvrdil o dva roky
později [41]. Roku 1966 pak získal za svůj přínos v oboru fyziky Nobelovu cenu.
První teoretické práce, zabývající se zařízením, které by využívalo princip stimulované
emise, pocházejí z roku 1953, kdy byl princip generace monochromatického záření
diskutován pro vlnové délky v oblasti mikrovln [42]. První maser sestavil Charles Hard
Townes, James P. Gordon a Herbert J. Zeiger ve stejném roce [43]. O pět let později se
objevuje první práce Arthura Leonarda Shawlowa a Townese zabývající se již laserem, tedy
podobným zařízením, pracujícím s vlnovými délkami viditelného spektra [44, 45]. Princip
laseru byl následně experimentálně ověřen roku 1960 Theodorem Haroldem Maimanem na
monokrystalu rubínu, kdy byl sestaven první funkční tříhladinový laser pracující v pulsním
režimu [46].
Fyzici Nikolaj Genadijevič Basov a Alexandr Michajlovič Prochorov pracovali
nezávisle na problému kvantového oscilátoru [47]. Roku 1955 vyřešili problém nepřetržitého
výstupu záření tím, že použili více než tři energetické hladiny, navrhli optické čerpání pro
vícehladinový systém a umožnili tím ustanovení permanentní populační inverze.
Roku 1961 Ali Javan realizoval první plynný laser ve směsi helia a neonu [48, 49].
Javan a Basov jako první nastínili myšlenku diodových laserů, kdy by byl využit PN přechod
pro generaci záření. Laserovou diodu na bázi GaAs, která zářila v blízké infračervené oblasti
(850 nm), vyrobil roku 1962 Robert N. Hall [50]. Jako většina těchto zařízení i GaAs dioda
měla nízkou účinnost a musela se chladit, aby bylo odváděno parazitní teplo. Až roku 1970
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vytvořil Žores Ivanovič Alfjorov diodu s heterostrukturním přechodem, která pracovala za
laboratorní teploty [51]. Jedním z posledních objevených druhů laserů byl laser na volných
elektronech, jehož vznik je datován do roku 1976.
U většiny vědeckých objevů byli badatelé inspirováni přírodou a procesy, které v ní
probíhají. O laserovém záření v optické spektrální oblasti se zpočátku soudilo, že je
výdobytkem pouze lidského intelektu a v přírodě nemá obdobu (koherentní mikrovlnné záření
bylo tehdy ve vesmíru známé).
Tento mýtus padl v roce 1973, kdy Yatendra P. Varshni publikoval zprávu o
specifickém typu záření v kvasarech, které se nápadně podobalo koherentnímu laserovému
záření [52]. Jednalo se o vlnové délky 374,8 a 434,9 nm, přiřazené později ionizovanému
kyslíku O+, 451,5 nm, patřící pravděpodobně N2+ a 465,2 nm přiřazené linii C2+ [53]. V roce
1979 pak bylo detegováno blízké infračervené záření mezi 3,3 - 5,5 m z mlhoviny Orion a
mimořádně silná linie 4,65 m, přiřazené molekule CO [54]. Rok 1981 pak znamenal objev
infračerveného laserového záření CO2 z povrchu Marsu [55] a o dva roky později i z povrchu
Venuše [56]. Seznam kosmických těles, na nichž je generována laserová emise, se rozšířil v
roce 1993, kdy bylo pozorováno laserové záření z komety [57]. Objevy nových zdrojů
vesmírného koherentního záření pokračovaly v roce 1995, kdy pomocí Hubbleova teleskopu
bylo objeveno ultrafialové intenzivní záření nestabilní hvězdy Eta Carinae [58, 59].
Časem se tedy ukázalo, že příroda je schopna generace koherentního záření v široké
spektrální oblasti. V současnosti je používána celá škála materiálů, které tvoří laserové aktivní
prostředí umožňující změnu vlnové délky emitovaného záření od submilimetrových vln až po
rentgenovou oblast spektra. Lasery jsou v dnešní době nejrozšířenějším zdrojem
monochromatického koherentního záření a nacházejí uplatnění ve vědě, v průmyslu,
telekomunikaci i každodenním životě jako součást běžné elektroniky.

1. 3. 2 Laserové diody (LD)
Principem laseru je stimulovaná emise elektromagnetického záření aktivních částic
buzených vnějším zdrojem energie. Podmínkou je dosažení inverzní populace na
energetických hladinách aktivního prostředí. Laserové zařízení se skládá ze tří základních
částí: ze zdroje budící energie, z optického rezonátoru tvořeného zpravidla dvěma zrcadly,
z nichž jedno je polopropustné a druhé totálně odrazivé, a aktivního prostředí.
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Obrázek 3: Vznik PN přechodu v pásovém modelu. Ei je střed zakázaného pásu, EF je
Fermiho hladina, d je oblast PN přechodu.
Lasery se dělí podle mnoha kritérií. Základním kritériem je rozdělení podle aktivního
prostředí na lasery plynové, kapalinové a pevnolátkové, jejichž speciálním druhem jsou lasery
polovodičové [60]. Většina polovodičových součástek využívá ke své činnosti vlastností
struktury, kde polovodič s elektronovou vodivostí (typ N) přechází v polovodič s děrovou
vodivostí (typ P). Toto rozhranní se nazývá PN přechod (obrázek 3) [61].
V případě polovodičových laserů je aktivním prostředím okolí PN přechodu, kde
dochází k injekci elektronů a děr mezi vodivostním a valenčním pásem. Při přechodu
elektronu mezi vodivostním a valenčním pásem dochází k emisi fotonu. Doba života
elektronů a děr je pro polovodičové materiály typicky několik nanosekund. Ke stimulované
emisi dochází v případě, kdy foton vyzářený na stejném přechodu prochází aktivním
prostředím v době než dojde k rekombinaci a případné spontánní emisi. V takovém případě
foton stimuluje přechod elektronu do nižší energetické hladiny a tedy i emisi dalšího fotonu,
stejného směru, fáze i polarizace jako má foton stimulující.
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Přiložíme-li na polovodič typu P kladné napětí a na N záporné, což je princip laserové
diody, pólujeme PN přechod v propustném směru a dojde ke snížení potenciálové bariéry a
posunu Fermiho hladiny o vnější napětí Uvn (obrázek 4).
Přiložením napětí v propustném směru vznikají na obou stranách přechodu PN
nadbytečné koncentrace nosičů. Tento jev je označován jako injekce minoritních nosičů
náboje. Udif je difůzní napětí nutné k přeskoku nosiče náboje mezi vodivostními hladinami
polovodiče typu N a P, Uvn je vnější napětí, WC je vodivostní pás, WV je valenční pás, WFP je
Fermiho hladina polovodiče typu P, WFN je Fermiho hladina polovodiče typu N, JP respektive
JN jsou proudové hustoty nosičů náboje, protonů respektive elektronů.

Obrázek 4: PN přechod v propustném směru.

Obrázek 5: PN přechod v závěrném směru.
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Přiložíme-li na polovodič typu N kladné napětí, pólujeme PN přechod v závěrném
směru. Působením vnějšího elektrického pole jsou nosiče náboje odsávány z oblasti přechodu,
ochuzené oblasti se rozšíří a přechod vykazuje velmi malou vodivost (obrázek 5).
PN přechod může být realizován buď uvnitř jednoho monokrystalu (homogenní
přechod PN) a nebo mezi dvěma různými materiály (heteropřechod PN).
Homogenní přechod (obrázek 6) není pro fungování laseru vhodný, protože skokový
rozdíl v indexu lomu je minimální a tím nedochází k optickému soustředění do požadovaného
směru. Není zde ani potenciálová bariéra umožňující soustředění nosičů náboje. Proudové
hodnoty jsou díky ztrátám ve všech směrech značné a je nutno zařízení na tomto principu
intenzivně chladit.

Obrázek 6: Schéma homostrukturní laserové diody.
V praxi se uplatňují spíše laserové čipy s heterostrukturním přechodem (obrázek 7).
Na rozhraní dvou materiálů je skoková změna indexu lomu a slouží tím jako stěna vlnovodu.
Zároveň se liší i šířky zakázaných pásů, které tvoří potenciálovou bariéru a tím dochází ke
koncentraci nosičů náboje v aktivní vrstvě typu P.

Obrázek 7: Schéma laserové diody s dvojitým heteropřechodem.
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Proudové hustoty v takovýchto zařízeních klesají v porovnání s homogenním
přechodem až na pětinu. Vylepšením je pak použití více heteropřechodů vedle sebe. Aktivní
oblast je obklopena z obou stran materiálem o větší šíři zakázaného pásu a tím je hustota
záření i nosičů náboje zvyšována z obou stran. Z toho vyplývá vyšší účinnost, menší ztráty a
soustředění laserového záření v jedné ploše.
V tenkých vrstvách se nosiče náboje chovají podle zákonů kvantové fyziky.
Snižováním tloušťky aktivní vrstvy na velikost srovnatelnou s velikostí atomů dostaneme
kvantovou jámu. Kvantové jámy bývají silné několik desítek nanometrů, v mnoha případech
jsou tvořeny pouze vrstvou několika atomů. Vrstvy takovýchto rozměrů se připravují
metodami epitaxního růstu. Jámy jsou odděleny kvantovými bariérami. Materiál vrstvy tvořící
kvantovou jámu má užší zakázaný pás nežli materiál kvantové bariéry. Elektronům (v případě
polovodiče typu N), popřípadě dírám (v případě polovodiče typu P), se proto jeví jako
potenciálová jáma ve vodivostním respektive valenčním pásu. Ve směru rovnoběžném
s vrstvami není jejich pohyb nijak omezován a jejich energie je kontinuální. Při pohybu ve
směru kolmém k vrstvám jsou hodnoty jejich vlnových vektorů kvantovány a nabývají pouze
diskrétních energetických hladin.
Heterostruktura s kvantovou jámou tak má tu výhodu, že rekombinace probíhá mezi
elektrony a dírami o podobné energii. Výsledkem celého procesu je laserové záření na úzké
spektrální linii. Na druhou stranu se laser s jedinou kvantovou jámou vyznačuje vyšším
prahovým proudem Ith (threshold current). Tento nedostatek lze odstranit vhodnou kombinací
několika kvantových jam oddělených bariérami.
Vývoj materiálů a zařízení jde ještě dál a kvantové jámy jsou nahrazovány v laserech
kvantovými tečkami (obrázek 8) [62]. V kvantové tečce je řádově několik milionů atomů a
těchto teček jsou miliardy v aktivní oblasti. Nosiče náboje mají striktně vymezené energetické
hladiny. Tím je dosaženo vysoké monochromatičnosti a vlnová délka záření méně závisí
na teplotě.
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Obrázek 8: Schéma laserové struktury s kvantovými tečkami.
V posledních letech dochází k rozvoji především kaskádových laserů [63, 64]. Díky
možnosti přípravy materiálů s přesně definovaným rozdělením energetických hladin lze
připravit krystal z vrstev, jejichž hladiny se vůči sobě liší o stejný energetický rozdíl. Toto
uspořádání umožňuje rozložení přiloženého napětí tak, aby jednotlivé struktury v kaskádě
byly správně čerpány tunelovým efektem ze struktury předchozí a docházelo tak k nastolení
inverzní populace (obrázek 9). V celé soustavě se vyskytuje na rozdíl od klasických diod
pouze jeden typ nosičů náboje. Polovodičový materiál je pouze jediného typu, buď P nebo N.
Mezi výhody kaskádových laserů patří velký optický výkon, vysoká diferenciální citlivost,
malá prahová hustota proudu a vysoká maximální povolená teplota.

Obrázek 9: Schéma funkce kaskádového laseru.
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Laserové diody se vyznačují vysokou hustotou aktivního prostředí ve srovnání
s ostatními lasery. Aktivní prostředí plynových a kapalinových laserů mají obecně menší
koncentraci aktivních částic. U pevnolátkových laserů jsou aktivními částicemi pouze
příměsové ionty rozprostřené v nízké koncentraci. Tak je tomu i u rubínového krystalu, kde
jsou aktivní ionty Cr3+ pouze příměsí v matrici Al2O3, nebo u Nd YAGu, kde jsou ionty Nd3+
v krystalové mřížce yttrito-hlinitého granátu Y3Al5O12 (YAG). Polovodičové materiály
používané k výrobě laserových diod vykazují vysoký index lomu. Tím je zajištěna vysoká
odrazivost na rozhraní krystal – vzduch, proto je možné využít planparalelní stěny krystalu
jako zrcadla rezonátoru. U některých krystalů je na jejich stěnu litograficky vyryta mřížka,
která vybírá pouze jedinou spektrální linii tím, že ji odráží v požadovaném směru kolmo na
druhé výstupní polopropustné zrcadlo. V tomto případě mluvíme o rozložené zpětné vazbě
(DFB distributed feedback). Je tak možné připravovat monomódové lasery velice malých
rozměrů s poměrně vysokým výkonem. Vzhledem k malé vzdálenosti stěn krystalu není
kvalita emitovaného záření vysoká jako u ostatních laserů, především divergence svazku je
vyšší.
Nejdůležitější charakteristikou laserové diody je watt-ampérová charakteristika, což je
závislost jejího optického výkonu na procházejícím proudu. Postupným zvyšováním
vloženého proudu v propustném směru, vykazuje laserová dioda nejprve spontánní emisi,
která je charakterizovaná nízkou intenzitou a širokou spektrální oblastí. Při těchto proudových
hustotách ještě nedochází k nastolení inverzní populace. Po dosažení prahového proudu Ith
dojde ke skokovému přechodu z režimu spontánní emise do režimu stimulované emise.
Intenzita emitovaného svazku se začne prudce zvyšovat a spektrální šířka se výrazně zúží.
Laserová dioda pak svítí monochromatickým koherentním zářením, jehož intenzita je lineární
funkcí budícího proudu.
Hodnota prahového proudu je základním parametrem laserové diody a je jedním
z nejdůležitějších kritérií sloužícím pro porovnání kvality. Čím je nižší, tím můžeme
laserovou diodu označit za kvalitnější. Kvalitní laserové diody dosahují prahových proudů
v řádu jednotek mA. Vlastnosti laserových diod se výrazně zhoršují s rostoucí teplotou.
Prahový proud vzrůstá. Hlavním důvodem je, že při vyšší teplotě se aktivují nezářivé procesy
v polovodiči, které přemění část vycházející laserové emise na teplo.
Další vlastností je módová charakteristika laserové diody. Mód je stacionární
rozložení záření určité frekvence, které se ustálí v rezonátoru. Obecně laser vyzařuje na
několika módech, které mohou být spektrálně odděleny, nebo se překrývat, což je nežádoucí.
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Snahou je proto vyrábět jednomódové lasery, kde jsou jiné parazitní módy potlačeny. Toho
lze dosáhnout například zúžením aktivního prostředí, připravit tedy laser s kvantovou jámou.
Kvalita laserové diody je dána tím, v jak širokém frekvenčním rozsahu je ji možné proladit
změnou vloženého proudu a teploty.
Laserové diody se dnes vyrábějí z rozmanitých materiálů. Jedná se o především o
sloučeniny typu AIIIBV, jako je například GaAs, InP či GaSb. Lasery na této bázi pracují za
laboratorní teploty v blízké infračervené oblasti a jsou hojně využívány při přenosech dat
(InGaAsP/InP), ve spotřební elektronice (AlGaAs/GaAs v CD přehrávačích), aj. Dalším
rozšířeným typem jsou diody na bázi sloučenin AIVBVI, jako jsou například tzv. „lead salt“
diody. Jedná se o nestechiometrické binární sloučeniny prvků IV. skupiny jako olovo či cín
s chalkogenidy, obsahujícími ještě prvky jako je kadmium nebo zinek. Tyto lasery emitují
záření v široké oblasti od 2,8 do 30 µm, ale již musí být chlazeny na teploty pod 80 K.
V současné době pokrývají laserové diody celou spektrální oblast od viditelné až po
dalekou infračervenou. Díky relativně velké intenzitě, úzké spektrální čáře emitovaného
svazku a dobré vlnočtové laditelnosti jsou skvělým nástrojem pro studium rotačně-vibračních
projevů plynných sloučenin a široce se uplatňují ve spektroskopii vysokého rozlišení.

1. 4

FOTOAKUSTICKÁ DETEKCE
Fotoakustika [65, 66] je fyzikální disciplína, která se věnuje studiu buzení zvukových

vln elektromagnetickým zářením. Fotoakustický jev, který se při fotoakustické detekci
využívá, vzniká při interakci záření s hmotou, kdy dochází k předání energie fotonu
kvazičástici fonon, což je nejmenší kvantum energie kmitů krystalové mřížky, eventuelně
periodických změn hustoty v nekrystalických látkách.

1. 4. 1 Historie fotoakustiky
Fotoakustický jev poprvé pozoroval roku 1880 Alexander Graham Bell [67]. Pouštěl
sluneční záření mechanickým přerušovačem do kapalného vzorku a pomocí sluchátka
zaznamenával akustický signál, který měl stejnou frekvenci jako byla frekvence přerušovače.
O svém pozorování doslova napsal: „Slyšel jsem hlas Slunce“. Záhy po opublikování tohoto
objevu se fotoakustikou začali zabývat John Tyndall [68], John William Rayleigh [69],
William Henry Preece [70] a Wilhelm Conrad Rőntgen [71]. Brzy bylo zjištěno, že tento jev
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se projevuje ve všech materiálech nezávisle na složení po expozici elektromagnetickým
zářením.
V průběhu několika desetiletí upadl tento jev do pozadí, až se jím v roce 1938 začal
zabývat M. L. Viengerov. Viengerov poprvé využil fotoakustického jevu k analýze plynů a
položil tak základy fotoakustické spektroskopie [72]. Počet badatelů užívající tuto metodu
stoupal a roku 1943 se povedlo docílit citlivosti při detekci plynů na koncentrace v řádech
ppmV [73].
Renesanci fotoakustické detekce umožnila konstrukce laserů v 50. a 60. letech 20.
století. Jejich použití jako silných monochromatických zdrojů budícího záření umožnilo
zlepšení detekčních limitů. Prvně byl laser použit ve spojení s fotoakustickou detekcí v roce
1968 [74]. Edwin L. Kerr a John G. Atwood použili CO2 laser k detekci oxidu uhličitého ve
směsi s dusíkem. Diodové lasery na bázi směsného selenidu sulfidu olovnatého (PbS1-x Sex),
které emitují v infračervené oblasti, byly prvně použity pro vybuzení fotoakustického signálu
Vansteenkistem v roce 1981 [75]. Při měření CO dosáhl detekčního limitu 50 ppmV.
Fotoakustická detekce byla úspěšně aplikována v celé škále různých vědních oborů,
jako například při zkoumání životního prostředí [76, 77], v medicíně [78] či v biologii [79].
V současné době byla publikována celá řada prací zabývajících se úspěšným použitím
fotoakustických

zařízení

k monitorování

stopových

množství

molekulárních

plynů

v atmosféře [80, 81, 82, 83, 84, 85].

1. 4. 2 Princip fotoakustické detekce
Ozáříme-li vzorek plynu zářením o vhodné vlnové délce, která odpovídá vibračním
přechodům plynu, dojde u absorbujících molekul k excitaci na vyšší vibrační hladiny [65, 66].
Excitovaná částice má několik způsobů, jak se zbavit přebytečné energie, aby se vrátila do
základního stavu. První možností je zářivá relaxace totiž vyzáření pohlcené energie zpět ve
formě elektromagnetického záření. Druhou možností je nezářivá relaxace, kdy dojde k vnitřní
konverzi. Energie je transformována v kinetickou translační energii. V praxi to znamená
ohřátí plynu. To má za následek zvětšení objemu a tvorbu akustické vlny.
Co je vlastně výstupem fotoakustické spektroskopie? Jak vlastně vypadá fotoakustický
signál? V tomto ohledu závisí především na parametrech budícího záření. Použijeme-li
širokospektrální zdroj, dostaneme pouze jakousi úroveň odezvy na mikrofonu, která se mění
s intenzitou zdroje a koncentrací všech látek, které v daném spektrálním rozsahu v kyvetě
absorbují.
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Podobný výstup bude i v případě, když použijeme laserovou linii například CO2
laseru. Výhodou (ale může to být i nevýhoda) je vysoká selektivita takového stanovení ve
směsi plynů, protože na této určité úzké linii absorbuje málo látek, především však ta, z které
byl generován laserový svazek, v tomto případě to je CO2.
Bude-li však zdrojem budícího záření laditelný laser, můžeme v průběhu měření měnit
vlnovou délku emise. Vynesením závislosti intenzity signálu z mikrofonu na vlnové délce
během proladění laseru pak získáme klasické absorpční spektrum, kterému lze z kalibračních
měření přiřadit přesnou hodnotu vlnočtu (obrázek 10). Má-li laser dostatečně úzkou emisní
čáru, lze měřit spektra ve vysokém rozlišení.

Intenzita (a.u.)

FT spektrum

Absorpční signál

Fotoakustický signál

4349,5

4350,0

4350,5

4351,0

4351,5

4352,0

-1

Vlnočet (cm )

Obrázek 10: Porovnání spektra methanu změřeného různými spektroskopickými technikami.
Metoda fotoakustické detekce patří k tzv. metodám „nulového offsetu“. To znamená,
že pokud není v kyvetovém prostoru žádná molekula absorbující záření, je signál z detektoru
nulový. To je velká výhoda oproti klasické absorpci, především při detekci malých
koncentrací. Při klasickém absorpčním uspořádání dopadá na detektor maximální intenzita
záření právě tehdy, když je v absorpční cele nulová koncentrace absorbujícího plynu. Při
velice nízkých koncentracích dochází pouze k malému úbytku záření a tato malá změna může
být na detektoru ztracena v silném energetickém pozadí dopadajícího záření.
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1. 4. 3 Typy fotoakustické detekce
Zlepšení detekčních limitů ovšem nesouvisí pouze s použitím intenzivnějších zdrojů
záření. Od dob Bella, který použil k detekci akustických vln vlastní sluch, byly vyzkoušeny
nejrůznější membrány a nejmodernější mikrofony. Elektronický signál byl zvyšován použitím
Lock-in zesilovačů. Další zesílení signálu a možnosti měření přinesly nové konstrukce
fotoakustických cel.
Jako příklad může být uvedena mnohocestná Herriottova cela [86]. Na koncích jsou
umístěna zrcadla, která vstupní paprsek mnohokrát odrazí, takže optická dráha může
dosáhnout délky až několik kilometrů. Cela je hermeticky uzavřena a naplněna na pracovní
tlak. Na stěně je umístěna membrána s čidlem, která zaznamenává výkyvy tlaku uvnitř cely.
Použitím pulsních laserů lze odečítat změnu tlaku způsobenou absorpcí budícího záření a
ohřátím plynu.
Metodou diferenční fotoakustické detekce [87] je možné stanovovat látku
v přítomnosti jiných částic, které absorbují záření na stejné vlnové délce. Jedná se vlastně o
dvě fotoakustické kyvety se společnou pružnou membránou. Obě jsou naplněné identickou
směsí plynů, z toho v jedné je navíc sledovaná látka. Do obou cel je zároveň pouštěn laserový
svazek o stejné intenzitě. Výchylka membrány je pak úměrná koncentraci právě stanovované
látky, jejíž příspěvek k síle akustické vlny je právě ten převažující nad silou vlny generované
v sousední cele. Podmínkou úspěšného používání je ovšem znalost přesného složení plynu
tvořícího pozadí.
Dalším vylepšením fotoakustické metody je použití akustického rezonátoru [88, 89].
Plynný vzorek je umístěn do trubice a akustické vlny jsou zesíleny použitím modulovaného
záření na frekvenci, kdy dochází k akustické rezonanci v této válcovité cele.
Fotoakustický rezonátor a umístění detekčních mikrofonů v něm do značné míry
ovlivňuje kvalitu sledovaného signálu. V praxi se mikrofony umisťují doprostřed rezonátorů,
kam je ve většině případů záření fokusováno a kde se předpokládá maximální intenzita
akustické vlny. Při konstantních veličinách, jako je intenzita budícího záření, citlivost
detektoru a konstrukční parametry cely, jsou dominantními faktory koncentrace stanovované
látky a celkový tlak. Důležité je najít optimální poměr těchto dvou veličin.
Technikou, která je schopna citlivé detekce malých množství plynů je „quartzenhanced photoacoustic spectroscopy“ (QEPAS) [64, 90]. Pro odfiltrování nežádoucího
akustického šumu a měření pouze při určité frekvenci se využívá jako akustického rezonátoru
ladící vidlice (obrázek 11). Ta je vyrobena z piezoelektrického materiálu, jako je například
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křemen. Budící záření je fokusováno mezi hroty vidlice a objem studovaného plynu nemusí
být větší než 1 mm3.

Obrázek 11: Ladící vidlice používaná jako detektor fotoakustického signálu. Dílek na měřítku
ve spodní části obrázku je 1 mm.

1. 4. 4 Matematický popis fotoakustického signálu
Pro vznik fotoakustického signálu je nutné molekulu excitovat na vyšší energetické
hladiny [65, 66]. V případě jednoduchého systému o dvou energetických hladinách, vyšší EN´
a nižší EN´´, a s celkovým počtem absorbujících molekul N, je v základním nižším stavu N"
částic a v excitovaném stavu N' molekul. Rychlost změny počtu částic v excitovaného stavu
v čase lze spočítat ze vztahu:

dN´´
dt

N´

a

N´´(

Φ je tok fotonů tekoucí jednotkovou plochou za jednotku času,
veličina

vyjadřuje dobu života vybuzeného stavu,

-1

1
a

a

(1.2)

)

je účinný absorpční průřez,

je rychlost relaxace z vyššího stavu

EN´ na nižší EN´´ hladinu a lze jí vyjádřit pomocí reciprokého času

nr

nezářivé a

r

zářivé

relaxace podle vztahu
1

1
nr

1
r

(1.3)

K produkci tepla a tím i vzniku fotoakustického signálu přispívá pouze nezářivá
relaxace. V případě infračervené spektrální oblasti, kde se nacházejí vibrační stavy
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molekulárních plynů, převládají za atmosférického tlaku nezářivé přechody nad zářivými. Je
to dáno velkým počtem kolizí molekul v excitovaném stavu. Vibračně translační doba
rozpadu

r

se pohybuje v rozmezí 10-6-10-9s, zatímco

r

je mezi 10-1až 10-3s. Při nízkých

koncentracích, kdy je nízká absorpce, může být rovnice (1.2) zjednodušena na

dN´´
dt

N´´

N

a

(1.4)

Množství vzniklého tepla je závislé na vlastnostech zdroje záření i absorbujícím plynu.
Toto teplo je funkcí času a prostoru H(r, t) neboť je přímo úměrné součinu intenzity
elektromagnetického záření I(r, t) a absorbance α:

I

(1.5)

Absorbanci α je možné vyjádřit jako součin absorpčního účinného průřezu

a

H

a

hustoty absorbujících molekul:
N

(1.6)

a

Vzniklé teplo je zdrojem akustické vlny, kterou je možné popsat pomocí akustického
tlaku p(r,t). Akustický tlak je rozdíl okamžitého tlaku v místě absorpce záření Pc a jeho
průměrné okolní hodnoty Po
p

Pc

(1.7)

Po

Vztah mezi teplem H(r,t) vzniklým absorpcí, které je přeměněno na zvukovou vlnu, a
akustickým tlakem lze při zanedbání akustických ztrát způsobených vodivostí a viskozitou
média popsat rovnicí:
2

p

1
cz

2

2

p

t

2

1 H
t
cz
2

(1.8)

cz je rychlost zvuku a γ je podíl tepelných kapacit plynu za konstantního tlaku a objemu
(cp/cv).
Jestliže je ve vzorku přítomen pouze jeden druh absorbujících molekul, signál
z mikrofonu S(λ) je popsán rovnicí:
S( )

CP( ) N
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a

( )

(1.9)

C je konstanta charakterizující vlastnosti akustické kyvety, P(λ) je výkon laserového záření, N
je počet absorbujících molekul a σa(λ) je účinný absorpční průřez. Na základě rovnice (1.6) a
(1.9) lze odvodit vztah pro nejmenší absorpční koeficient αmin:

min

S min
CP

(1.10)

Smin je minimální signál z mikrofonu limitovaný šumem ať již elektronickým šumem
z mikrofonů nebo akustickými vlnami z okolí, které mohou vznikat například absorpcí
rozptýleného záření na stěnách rezonátoru. Z rovnice (1.10) lze odvodit vztah pro výpočet
minimální

měřitelné

koncentrace

cmin absorbujících

molekul

ve

směsi

s jinými

neabsorbujícími částicemi o celkovém počtu Ntot:
c min

1
N tot

min

S min
N tot CP

(1.11)

V případě směsi, kdy každý druh částic absorbuje jsou uvedené vztahy rozšířeny o
sumu příspěvků jednotlivých specií.
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2

Experimentální část

2. 1

GaInAsSb/AlGaAsSb LASERY
Monomódové laserové diody pracující v kontinuálním režimu (CW) jsou založené na

GaInAsSb/AlGaAsSb heterostruktuře s několika kvantovými jámami a byly vyrobeny v rámci
projektu Evropské unie GLADIS (Gas Laser Analysis by Infrared Spectroscopy) [91, 92, 93].
Lasery byly připraveny speciálně pro spektrální oblast 2,3 µm, kde absorbují kombinační pásy
methanu a kde je tzv. atmosférické okno, tj. oblast bez rotačně-vibračních projevů majoritních
atmosférických plynů (CO2, H2O). Struktura laseru byla vyrobena metodou molekulární
epitaxe na n-GaSb substrát v Centru elektroniky a mikrooptoelektroniky v Montpellier.

Obrázek 12: Schéma struktury GaInAsSb/AlGaAs laserové diody.
Struktura GaInAsSb/AlGaAsSb laserové diody (obrázek 12) se skládá z několika
vrstev lišících se optoelektronickými vlastnostmi. Tři kvantové jámy o tloušťce 10 nm tvoří
materiál o složení Ga0.65In0.35As0.15Sb0.85. Odděleny jsou kvantovými bariérami o složení
Ga0,65Al0,35As0,03Sb0,97. Celý systém kvantových jam a bariér je uzavřen v optických
bariérách, které tvoří materiál Ga0,10Al0,90As0,05Sb0,95, a plynule přechází v n-GaSb použitý
jako podklad pro epitaxní růst polovodičové heterostruktury.
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Na takto připraveném materiálu byla firmou Nanoplus litograficky za pomoci
elektronového svazku vytvořena chromová mřížka zajišťující rozprostřenou zpětnou vazbu.
Vlastní laserové krystaly o rozměrech 350 x 500 μm byly naštípány a umístěny do měděných
pouzder (obrázek 13).

Obrázek 13: Vlastní polovodičový GaInAsSb/AlGaAsSb krystal uchycený do měděného
pouzdra s kontakty pro napájení.
Vlnovou délku laserové emise diody je možné ladit změnou parametrů struktury
aktivní oblasti a mřížky umožňující rozloženou zpětnou vazbu. Tyto parametry lze jednoduše
ovlivnit změnou teploty laseru a velikostí vloženého proudu. GaInAsSb/AlGaAsSb lasery
pracují v rozsahu teplot 273 – 333 K, maximální bezpečná hranice vstupního proudu je 120
mA. Výkon laserů se pohyboval okolo 1 mW.
Laserová dioda byla umístěna v držáku Thorlab TCLDM9 na temperované měděné
podložce. Teplota byla stabilizována pomocí teplotního regulátoru vlastní výroby na principu
Peltierova efektu, pracujícím v rozsahu 253 až 333 K. Vstupní proud procházející diodou byl
regulován proudovým zdrojem Laser Photonics L5731 pro frekvence od 50 Hz do 1 kHz nebo
pak jednotkou Laser Photonics L5820 pro frekvence 1-10 kHz. Polarita napájení byla
v případě GaInAsSb/AlGaAsSb diody kladná.

32

2. 2

InAsSb/InAsSbP LASER
Multimódový InAsSb/InAsSbP laser [88, 94, 95, 96] pracující v kontinuálním režimu

(CW) byl připraven metodou kapalné epitaxe na p-InAs substrát v IOFFE Fyzikálně
technickém institutu v Sankt Petěrsburgu. Struktura diody se skládá ze čtyř vrstev: z pInAsSbP optické bariéry, n-InAsSb aktivní vrstvy, druhé n-InAsSbP optické bariéry a
kontaktní n-InAs vrstvy. Laserový krystal s délkou Fabry-Perotova rezonátoru 350 µm byl
připraven štípáním z původního materiálu a zapouzdřen do pozlaceného měděného držáku
(obrázek 14).

Obrázek 14: InAsSb/InAsSbP laserový krystal uchycený do pozlaceného měděného pouzdra.
Vlastnosti InAsSb/InAsSbP diody byly studovány v teplotním rozsahu 58–74 K.
Ladění vlnové délky emitovaného záření bylo realizováno především změnou vstupního
proudu, jehož maximální bezpečná hodnota byla 220 mA. Výkon laseru se pohybuje okolo
1 mW.
Laserová dioda byla umístěna do heliem chlazeného kryostatu. Teplota laseru byla
stabilizována teplotním regulátorem Laser Photonics model L573, pracující v rozsahu 12 –
100 K. Vstupní proud procházející diodou byl regulován proudovým zdrojem Laser Photonics
L5731 pro frekvence od 50 Hz do 1 kHz nebo pak jednotkou Laser Photonics L5820 pro
frekvence 1-10 kHz. Polarita napájení byla v případě InAsSb/InAsSbP diody záporná.
Z důvodu laserové emise v několika módech, které se překrývaly, bylo nutné pro
optickou separaci vlnové délky použít monochromátor. Kryostat s diodou byl umístěn do
diodového spektrometru (obrázek 15), kde byl laserový svazek usměrněn toroidním zrcadlem
přes CaF2 dělič svazků do Czerny-Turnerova monochromátoru pro odfiltrování parazitních
módů. Součástí spektrometru byl i trasovací He-Ne laser.
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monochromátor

laser

He-Ne laser

čerpání

chlazení
Obrázek 15: Laser diodový spektrometr.

2. 3

FTIR SPEKTROSKOPIE
Při studiu laserové emise byl použit spektrometr FTIR Bruker IFS 120 HR (obrázek

16). Jedná se o jednopaprskový spektrometr s dvěmi kyvetovými prostory. Maximální dráha
pohyblivého zrcadla činí 1,5 m, která umožňuje měření s rozlišením 0,0035 cm-1. Srdcem
přístroje je interferometr Michelsonova typu, na kterém dochází k interferenci paprsků.
Součástí optické sestavy jsou vyjímatelné KBr, SiO2 a CaF2 děliče svazku. Jako zdroj slouží
zářiče globar, pro střední infračervenou oblast, a halogenová wolframová lampa, pro blízkou
infračervenou oblast. V kombinaci s dusíkem chlazenými detektory HgCdTe (MCT) a InSb a
křemíkovou fotodiodou pracující bez chlazení je možné pokrýt spektrální oblast od 400 do 20
000 cm-1.
Spektrometr může pracovat ve dvou uspořádáních, emisním a absorpčním. Při
absorpčním uspořádání je používána jako budící záření emise jeho vlastních zdrojů.
V emisním uspořádání je možné zdroje vyjmout a detegovat vnější záření fokusované do
vstupní štěrbiny spektrometru.
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Obrázek 16: Spektrometr FTIR Bruker IFS 120 HR.
Vysoce rozlišená FT spektroskopie byla použita k několika experimentům. Ve všech
zmíněných případech byla spektra měřena s rozlišením 0,01 cm-1 za použití CaF2 děliče
svazku a dusíkem chlazeným InSb detektorem. Pro výpočet spektra z interferogramu byla
použita Blackman-Harris 3-Term apodizační funkce.
a) Spektra plynů (H2CO, CH4, NH3, N2O) změřena na spektrometru FTIR Bruker IFS
120 HR v absorpčním módu byla použita pro kalibraci pro fotoakustických měření. Absorpční
cela s KBr okénky byla dlouhá 26,5 cm, s průměrem 5 cm. V případě formaldehydu byla
naplněna na tlak 1 Torr, pro methan, amoniak a oxid dusný byl tlak 10 Torr. Výsledná FT
spektra byla složena z 50 skenů měřených v rozsahu 1800-6500 cm-1 za použití žhaveného
wolframového vlákna jako zdroje záření pro blízkou infračervenou oblast.
b) Spektrometr FTIR Bruker IFS 120 HR v emisním módu byl využit ke studiu
modálních charakteristik laserů v závislosti na měnící se teplotě a vstupním proudu. Spektra
byla získána kumulací 10 skenů. V případě GaInAsSb/AlGaAsSb diody byl studovaný
spektrální rozsah 4200-4500 cm-1, v případě InAsSb/InAsSbP laseru to bylo 2700-2900 cm-1.
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Laserový svazek byl fokusován do vstupní štěrbiny FTIR spektrometru parabolickým
zrcadlem a CaF2 čočkou.
c) Laserové diody byly použity jako relativně silné zdroje záření ve spojení s
technikou Fourierovy transformace umožňující tak vyšší citlivost měření s přesnou
charakterizací vlnové délky. V kyvetovém prostoru FTIR spektrometru byla uložena 26,5 cm
dlouhá absorpční cela o průměru 5 cm s KBr okénky. Naplněna byla formaldehydem,
případně methanem, na tlak 7 Torr. Spektra byla akumulována (50 skenů). Vstupní proud
procházející laserovou diodou byl modulován v případě GaInAsSb/AlGaAsSb laseru
negativní asymetrickou trojúhelníkovou pilou z nastavené střední hodnoty proudu na obě
strany k vyšším i nižším hodnotám, v některých případech i nad maximální bezpečnou
hodnotu. V případě InAsSb/InAsSbP diody byla použita pozitivní asymetrická trojúhelníková
pila jako tvar proudové modulace. Důvodem použití inverzní proudové modulace byla opačná
polarita laserů. Frekvence modulace byla vyzkoušena v rozsahu 1 až 14 kHz.

2. 4

LASER-DIODOVÁ FOTOAKUSTICKÁ DETEKCE
Laserové záření bylo frekvenčně modulováno. Experimentálně byla zjištěna optimální

frekvence fotoakustického rezonátoru pro podélný mód [97]. Pro vlnočet okolo 4350 cm-1
(GaInAsSb/AlGaAsSb laser) činila tato hodnota 380 Hz, pro vlnočet blízký 2800 cm -1
(InAsSb/InAsSbP laser) to bylo 500 Hz. Signál z mikrofonů a polovodičového InSb detektoru
byl přiveden přes elektronický předzesilovač do fázově citlivého Lock-in zesilovače (Stanford
Research System-SR 530 Lock-in amplifier) (obrázek 17). V Lock-in zesilovači byl signál
vyhodnocen na druhé harmonické frekvenci 2f, kde f je modulační frekvence laserového
svazku. Druhá derivace signálu poskytovala nejlepší výsledky z pohledu poměru signálu ku
šumu. Data byla shromažďována v PC, kterým bylo řízeno proladění laseru během měření.
Fotoakustická spektra byla měřena s časovou konstantou 3 s po dobu 150 s. V případě
slabších signálů při detekci nízkých koncentrací plynů byla spektra několikrát akumulována.
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čočka

Rezonátor
InSb
detektor

Laser

Mikrofony
Mikrofony
Mikrofony
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laseru

PA signál
PAPP signál

Zdroj
proudu

Předzesilovač

D/A
převodník

Absorpční
signál
Lock-in

Obrázek 17: Schéma zapojení fotoakustické aparatury.

2. 4. 1 Cela s 20 cm rezonátorem
Sestavu pro fotoakustické měření zachycuje obrázek 18.

He-Ne laser
InSb detektor

čočka

mikrofony

diodový
laser

Obrázek 18: Experimentální sestava pro měření fotoakustických spekter.
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Záření laseru bylo směrováno parabolickým zrcadlem a CaF2 čočkou fokusováno do
fotoakustické cely. Na výstupu z kyvety lze prošlé záření souběžně s fotoakustikou detegovat
polovodičovým dusíkem chlazeným InSb detektorem. Tohoto detektoru bylo využito pro
získání klasických absorpčních spekter při proměřování laserů.

Obrázek 19: Fotoakustická cela s 20 cm rezonátorem s dvojicí mikrofonů Knowles EK-3024.
Fotoakustická cela (obrázek 19), zkonstruována Veronikou Horkou [93, 98, 99], je
dvouplášťová skleněná kyveta s optickou dráhou 50 cm. Na koncích jsou duralové příruby
s 2 mm tlustými CaF2 okénky, jejichž rovina svírá s osou kyvety Brewsterův úhel. Dva
ventily umístěné na vnějším plášti slouží k plnění a čerpání. Většina fotoakustických měření
byla prováděna bez průtoku plynu v uzavřené kyvetě. Pro průtoková měření však musela být
cela upravena tak, že otvor pro vstup plynu byl vytvořen na přední přírubě, aby plyn
procházel přímo rezonátorem. Na horní stěně je vývod pro dvojici baratronů pracujících
v rozsazích tlaků 0 – 100 Torr a 0 – 1000 Torr. Jádrem fotoakustické cely je skleněný
rezonátor umístěný v ose laserového svazku v první polovině délky. Uchycen je ve středících
teflonových vzpěrách přes silikonový těsnící kroužek. Délka rezonátoru činí 20 cm o vnitřním
průměru 5 mm. Uprostřed délky rezonátoru jsou vyvrtány proti sobě dva otvory sloužící k
ukotvení dvojice mikrofonů Knowles EK-3024 s citlivostí 33 mV/Pa, pracující ve
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frekvenčním rozsahu 100 až 10 000 Hz. Signál z mikrofonů je vyveden vakuovými
průchodkami v koncových přírubách. Vypočítaná hodnota Q-faktoru je 20.

2. 4. 2 Cela s 3 cm rezonátorem
Několikaletými testy a zkoušením byla fotoakustická cela zjednodušena a
miniaturizována. Experimentální uspořádání elektronických přístrojů, jako PC, zdroj či Lockin zesilovač, se oproti měření v cele s 20 cm rezonátorem nezměnilo. Nově připravená cela se
skládá ze skleněného pláště ve tvaru T z trubic o průměru 2 cm (obázek. 20). Na koncích
kyvety jsou dvě 2 mm silná křemenná okénka. Na bočním výstupu je umístěna speciálně
upravená příruba sloužící pro vyvedení kontaktů mikrofonů a pro přívod a čerpání
studovaných plynů. Měření byla prováděna výhradně v uzavřené kyvetě, neboť její
konstrukce neumožňovala průtok plynu rezonátorem. Rezonátor se sestává z 3 cm dlouhé
pozlacené skleněné trubice o vnitřním průměru 5 mm umístěné přímo za vstupním okénkem.
Stejně jako u cely s 20 cm rezonátorem je uchycen ve středících teflonových vzpěrách přes
silikonový těsnící kroužek. Uprostřed délky rezonátoru jsou vyvrtány proti sobě dva otvory,
kde je umístěna dvojice mikrofonů Knowles EK-3024 s citlivostí 33 mV/Pa, pracující ve
frekvenčním rozsahu 100 až 10 000 Hz. Vypočítaná hodnota Q-faktoru je 25.

diodový
laser

fotoakustická cela

mikrofony

Obrázek 20: Fotoakustická cela s 3 cm rezonátorem s dvojicí mikrofonů Knowles EK-3024.
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2. 5

STANOVENÍ

AMONIAKU

GENEROVANÉHO

ELEKTROCHEMICKOU

REAKCÍ
Fotoakustická cela s 20 cm rezonátorem a GaInAsSb/AlGaAsSb laserem jako zdrojem
záření byla použita k detekci a určení množství amoniaku, jež byl generován
elektrochemickou reakcí

N2 + 6 e- + 6 H+ → 2 NH3

(2.1)

katalyzovanou redukovaným komplexem fullerenu C60 v molekulární dutině γ-cyklodextrinu
[100]. Reakce probíhala za atmosférického tlaku při 333 K. Při reakci byl roztok probubláván
v elektrochemické cele (obrázek 21) dusíkem, který následně procházel vymrazovací baňkou
s 30 ml 0,1 M kyseliny sírové. Po ukončení reakce byla tato baňka propojena s další
evakuovanou vymrazovací baňkou chlazenou kapalným dusíkem. Do baňky s H2SO4 byl
přidán nadbytek KOH, aby byl uvolněn zachycený amoniak a kvantitativně převeden do
evakuované chlazené baňky. Stejným způsobem byl amoniak uvolněn i z reakční směsi
v elektrochemické cele.

Obrázek 21: Elektrochemická cela pro přípravu amoniaku.
Nádoba s amoniakem byla propojena s fotoakustickou celou a zahřáta, aby se uvolnil
zmrzlý amoniak. Ten byl následně zředěn vzduchem a stanoven při tlaku 65 Torr.
Pro

kvantitativní

stanovení

elektrochemicky

připraveného

amoniaku

byla

zkonstruována kalibrační křivka na základě fotoakustických měření při přesně definovaných
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koncentracích amoniaku za tlaku 65 Torr. Z kalibrační křivky bylo spočítáno množství
amoniaku ve vzorku.

PŘÍPRAVA MĚŘENÝCH PLYNŮ

2. 6

Pro přípravu vzorků a ředění plynů byly používány zásobníky plynů od firmy Linde.
Studovaný plyn byl do zásobníků přečerpán z tlakových lahví a naředěn vzduchem nebo
jinými plyny v příslušném poměru nutném pro kalibrační měření.
Výjimečná byla především příprava formaldehydu. Plynný formaldehyd byl připraven
tepelnou degradací paraformaldehydu na vodní lázni při 353 K. Čistý plyn bylo možné získat
maximálně do tlaku 10 Torr a bylo jej nutné urychleně naředit dusíkem a sčerpat na nižší tlak,
jinak docházelo ke zpětné polymerizaci a usazování na vnitřních stěnách kyvety.
V takovýchto případech hrozilo, že přesnost měření bude negativně ovlivněna nejen změnou
koncentrace formaldehydu v plynné fázi, ale i snížením citlivosti z důvodu tvorby vrstvy
paraformaldehydu na membráně mikrofonu.
Veškerá měření byla prováděna za laboratorní teploty studovaného plynu.

2. 7

SEZNAM POUŽITÝCH CHEMIKÁLIÍ

Amoniak

99 %

Fluka

Argon

99,998 %

Messer

Formaldehyd

≥ 95 %

Fluka

Hydroxid draselný

p. a.

Lachema

Chlorid amonný

p. a.

Lachema

Kyselina sírová

96 % p. a.

Lachema

Oxid dusný

99,5 %

Linde

Methan

99,95 %

Linde
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3

Výsledky a diskuze

3. 1

CHARAKTERIZACE GaInAsSb/AlGaAsSb DIODOVÉHO LASERU
Laserové záření nově vyvinutých GaInAsSb/AlGaAsSb laserů bylo nejprve nutné

charakterizovat. Sada sedmi laserů na bázi GaInAsSb/AlGaAsSb heterostruktury byla
proměřena změnou vstupního proudu a teploty. Maximální bezpečná hodnota proudu byla
120 mA. Nejnižší proudové hodnoty byly dány pro každý laser a teplotu hodnotou prahového
proudu Ith, v případě nižších teplot byla spodní hranice proudu určena tím, kdy ještě
nedocházelo k přeskoku módů. Teplota se měnila v rozsahu od nejmenší hodnoty, kdy ještě
laser vyzařoval monomódově, po maximální teplotu 333 K. Nejvyšší bezpečná teplota byla
okolo 353 K [101]. Zde však docházelo k zužování spektrálního rozsahu díky rostoucí
hodnotě prahového proudu s rostoucí teplotou (obrázek 23). Pro přesné určení emitované
vlnové délky byla diodovými lasery změřena absorpční spektra methanu (příklad na obrázku
22) a porovnána se spektrem naměřeným pomocí FT spektrometru. Tím byla zajištěna
přesnost určení vlnočtu spektrální linie vyšší než 0,01 cm-1.
Lasery na bázi GaInAsSb/AlGaAsSb se lišily v rychlosti proladění. Pro každý laser
byla spočtena rychlost změny vlnové délky na změně teploty a vstupního proudu. Tato
hodnota byla pro daný laser konstantní a v rámci přesnosti měření se neměnila v závislosti na
vlnové délce. Výsledky pro jednotlivé lasery jsou shrnuty v tabulce 1.
označení

rozsah

rychlost proladění

rozsah
-1

laseru

proladění (cm )

teplot (K)

cm-1/K

cm-1/mA

097/21-06

4342,8 – 4368,0

333,0 – 287,5

0,410

0,056

097/21-07

4344,5 – 4364,0

333,0 – 289,0

0,206

0,032

097/23-06

4346,5 – 4367,1

333,0 – 293,5

0,426

0,027

097/23-08

4342,2 – 4362,3

333,0 – 295,2

0,602

0,083

097/23-09

4348,1 – 4363,4

333,0 – 295,2

0,415

0,095

097/23-10

4347,5 – 4356,5

306,9 – 296,1

-

-

097/23-11

4334,1 – 4354,7

333,0 – 295,2

0,404

0,088

Tabulka 1: Základní charakteristiky GaInAsSb/AlGaAsSb laserů.
POZN.:U laseru 097/23-10 docházelo k překryvu módů.
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Laser 97/23-08
-1
-1
proladění 0,602 cm /K a 0,083 cm /mA
1500
0
-1500

T = 333,0 K, I = 100-120 mA
4342,5

1500
0
-1500

4343,0
T = 331.1 K, I = 89-109 mA

4344,5
1500
T = 321.2 K, I = 91-111 mA
0
-1500
4345,5
4346,0
1500
0
-1500

Intenzita (a.u.)

3000
1500
0
-1500

1500
0
1500
0
-1500
1500
0
-1500
1500
0

4345,5

4347,0

4348,5

4349,5

4350,5
T = 311.6 K, I = 93-113 mA

4350,0

4351,0

4352,0
T = 311.6 K, I = 73-93 mA

4353,5

4351,5

4352,5

4353,0

4354,0
T = 304,0 K, I = 93-113 mA

4355,0
T = 304,0 K, I = 74-94 mA

4354,5

4355,5

4355,0

4356,0

4356,5
4357,0
T = 304,0 K, I = 55-75 mA

4357,5

4358,5
T = 295.2 K, I = 81-101 mA

4359,0

4359,5
4360,0
T = 295.2 K, I = 64-84 mA
4361,0

4344,0

4346,5
T = 324.3 K, I = 86-106 mA

4349,0
T = 320.6 K, I = 67-87 mA

1500
0
-1500
1500
0
-1500

4345,0

4347,5
4348,0
T = 320.6 K, I = 86-106 mA

1500
0
-1500
1500
0
-1500

4343,5

4360,5

4361,5

4362,0

4356,5

4358,0

4359,5

4361,0

4362,5

-1

Vlnočet (cm )

Obrázek 22: Absorpční spektrum methanu změřeného v plném rozsahu proladění
(GaInAsSb/AlGaAsSb laser 097/23-08).
Chování laserů bude v dalším textu demonstrováno na vlastnostech laseru nesoucím
pracovní označení 097/23-08.
Základní charakteristikou laserových diod je závislost prahového proudu na teplotě
(obrázek 23). Prahový proud byl proměřován od nejnižší teploty, kdy už snižováním hodnoty
vstupního proudu nedocházelo k přeskoku na jiný mód, ale ustávalo vyzařování laserové
emise. V případě laseru 097/23-08 byly tyto minimální hodnoty 33 mA při 298 K. Prahový
proud se stoupající teplotou vzrůstal až na hodnotu 79 mA při maximální teplotě 333 K.
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Obrázek 23: Závislost prahového proudu na teplotě pro laser 097/23-08 na bázi
GaInAsSb/AlGaAsSb.
Studium vlastností laserů na základě absorpce záření v plynech je poměrně obtížná a
časově náročná technika, jež vyžaduje detailní znalost spektra měřeného plynu. Zjišťování
spektrální šíře proladění laseru proměřením spektra plynu má tu výhodu, že získáváme
informace o měnící se vlnové délce svazku kontinuálně. Máme tedy jistotu, že nemůže
docházet k přeskoku na parazitní mód a zpět, jak by tomu mohlo být v případě, kdy měříme
v separátních krocích. Nejsme však již schopni určit spektrální šířku laserové linie ani její
přesnou střední hodnotu. Je to dáno především šířkou absorpční linie plynu, na kterou má vliv
např. Dopplerovské či tlakové rozšíření. Šířky laserových čar bývají řádově desetitisíciny
reciprokých centimetrů, což je za běžných podmínek až o dva řády méně než šíře rotačně
vibračních linií [94].
Řešení nabízí technika Fourierovy transformace. Nemodulovaný laserový svazek
GaInAsSb/AlGaAsSb diody byl fokusován do spektrometru FTIR Bruker IFS 120 HR
v emisním uspořádání a byl sledován vliv teploty a vstupního proudu laseru na vlnovou délku
emitovaného záření. Při konstantním proudu 80 mA byla měřena emisní spektra v teplotním
rozsahu 273-323 K (obrázek 24). Z obrázku 24 je zřejmé, že s klesající teplotou roste intenzita
laserové linie. GaInAsSb/AlGaAsSb laser se chová monomódově téměř v celém rozsahu
studovaného teplotního intervalu s výjimkou krátkého úseku mezi 290 a 294 K. Zde dochází k
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přeskoku mezi jednotlivými základními módy. Záření je zde rozděleno do série několika
módů a laser

I = 80 mA

T = 273 K
T = 283 K
T = 293 K
T = 303 K
T = 313 K
T = 323 K

4350

4360

4370

4380

4390

4400

4410

4420

4430

4440

4450

-1

Vlnočet (cm )

Obrázek 24: FT spektra závislosti laserové emise GaInAsSb/AlGaAsSb laseru na teplotě při
konstantní hodnotě proudu 80 mA. Teplota byla měněna s krokem 10 K, spektra jsou složena z
10 skenů s rozlišením 0,01 cm-1.
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Obrázek 25: FT spektra závislosti laserové emise GaInAsSb/AlGaAsSb laseru na vstupním
proudu při konstantní teplotě 303 K. Spektra jsou složena z 10 skenů s rozlišením 0,01 cm-1.
Reálná intenzita signálu při 40 mA byla 50 x nižší, než je uvedena v obrázku.
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vyzařuje na několika vlnových délkách (4410-4430 cm-1). Pod teplotou 283 K se laser opět
chová monomódově, ale dochází ke značné skokové změně vlnové délky emitovaného záření.
V tomto případě je to 70 cm-1.
Při konstantní teplotě 303 K, je hodnota prahového proudu nižší než 40 mA. Intenzita
laserového svazku roste přímo úměrně se zvyšujícím se vstupním proudem. Zároveň
s rostoucím proudem dochází k posunu laserové linie k nižším hodnotám vlnočtu
(obrázek 25). Při stálé teplotě je možné laser proladit pouze změnou vstupního proudu
v rozsahu 5 cm-1, přičemž horní bezpečná hranice je 120 mA. Kombinací obou parametrů,
teploty a vstupního proudu se podařilo laser kontinuálně proladit ve spektrálním rozsahu
přibližně 20 cm-1.

3. 2

CHARAKTERIZACE InAsSb/InAsSbP DIODOVÉHO LASERU
Závislosti prahového proudu InAsSb/InAsSbP laseru byly studovány již dříve

proměřováním na rotačně-vibračních liniích plynů [96]. Při proměřování linií plynu je třeba
optický filtr, který vybere vždy jediný mód, který se studuje. Pomocí FT spektroskopie lze
pozorovat všechny módy simultánně bez optických filtrů. Podobně jako při studiu emise
GaInAsSb/AlGaAsSb laseru, byl nemodulovaný svazek fokusován do FTIR

Obrázek 26: FT spektra závislosti laserové emise InAsSb/InAsSbP laseru na teplotě při
konstantní hodnotě proudu 200 mA. Spektra jsou složena z 10 skenů s rozlišením 0,01 cm-1.
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spektrometru v emisním uspořádání. Byla sledována vlnová délka laserového záření
v závislosti na změně teploty a vstupního proudu. Spektra pro různé teploty byla změřena při
konstantním proudu 200 mA (obrázek 26).
Jak je z obrázku 18 patrné, intenzita emitovaného záření stoupá s klesající teplotou
laseru. Vlnová délka laseru není ovlivněna změnou teploty v celém teplotním rozsahu a její
posun není větší než 0,01 cm-1. Při teplotách nad 74 K přestává InAsSb/InAsSbP laser
pracovat. Při 58 K je ve spektru laserové emise dominantní pouze jediný mód u 2821,75 cm-1.
V dalším kroku byly studovány změny vlnočtu laserového záření v závislosti na
změně proudu při konstantní teplotě. Na obrázku 27 je vidět závislost rozložení intenzity
jednotlivých módů v rozsahu proudů od hodnoty prahového proudu 140 mA po maximální
bezpečný proud 220 mA při teplotě 66,1 K. Dominantní je mód okolo 2821 cm-1, objevuje se
zde však ještě jeden slabší u 2813,5 cm-1. Při vstupním proudu 220 mA dochází k poklesu
intenzity módu u vyššího vlnočtu tak, že je jeho intenzita srovnatelná s původně slabším
módem u 2813,5 cm-1. Celkový výstupní výkon laserového svazku není lineárně závislý na
vstupním proudu. Vlnočet laserového svazku je na měnící se proud citlivější, než tomu bylo u
měnící se teploty, ovšem posun jednotlivých módů dosahuje přibližně 1 cm-1.

140 mA
160 mA
180 mA
200 mA
220 mA

T = 66,1 K
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Obrázek 27: FT spektra závislosti laserové emise InAsSb/InAsSbP laseru na vstupním proudu
při konstantní teplotě 66,1 K. Spektra jsou složena z 5 skenů s rozlišením 0,01 cm-1.
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Méně přehlednější o to však zajímavější je situace rozložení jednotlivých spektrálních
módů při teplotě 74 K, kdy již laser blíží hraniční teplotě, při níž přestává pracovat (obrázek
28). Intenzita emitovaného záření InAsSb/InAsSbP laseru při 2821 cm-1 je při této teplotě až o
řád nižší než při teplotách nižších a objevují se zde další parazitní módy srovnatelné intenzity.
Stále je zde patrný mód při 2813,5 cm-1, navíc se však objevují dva nové módy u 2809,5 a
2817,5 cm-1. Vývoj celkové intenzity ani intenzity jednotlivých módů není lineárně závislý na
vstupním proudu.
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Obrázek 28: Závislost laserové emise InAsSb/InAsSbP laseru na vstupním proudu při
konstantní teplotě 74 K. Spektra jsou složena z 5 skenů s rozlišením 0,01 cm-1.

3. 3 FT SPEKTROSKOPIE MODULOVANÝCH LASEROVÝCH SVAZKŮ
Jak je patrné z obrázků 24 až 28, FT spektroskopie je rychlá metoda pro studium
charakteristik jednotlivých laserů. Charakterizace laserových diod pomocí FT spektroskopie
vedla k myšlence vyžití laserové emise jako potenciálního vysoko-energetického zdroje pro
absorpční FT spektroskopii. Optimální by bylo použití laserů vyzařujících v širokém
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spektrálním rozsahu. To ovšem není případ laserových diod, které mají úzkou spektrální čáru.
Z toho důvodu byla navržena a použita modulace amplitudy vloženého proudu.
Modulace se projevovala rychlou periodickou změnou hodnoty proudu protékajícího
laserem. Vlnočet laserové emise byl měněn v závislosti na aktuálním proudu. Při vyšších
frekvencích docházelo k rozšíření laserové čáry a k emisi v širokém spektrálním rozsahu
(obrázek 29). Modulace byly testovány na spektrech methanu a formaldehydu ve spektrálních
oblastech jejich absorpce.

FTIR spektrum formaldehydu

FTIR spektrum laserové emise
(s modulací)
FTIR spektrum laserové emise
(bez modulace)

2820,0 2820,5 2821,0 2821,5 2822,0 2822,5 2823,0 2823,5 2824,0
-1
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Obrázek 29: Porovnání klasického FT spektra formaldehydu se spektry, kdy byl pro detekci
formaldehydu využit modulovaný a nemodulovaný svazek InAsSb/InAsSbP laseru.
V případě použití modulovaného laserového svazku, se ve spektru vždy objevily
interference vstupního modulovaného záření se zářením odraženým od pohyblivého zrcadla
interferometru. Pozice těchto interferencí v FT spektru se měnila v závislosti na změně
rychlosti pohyblivého zrcadla i změnou modulační frekvence laseru.
Optimální parametry měření při použití modulovaného laserového svazku jako zdroje
infračerveného záření byly nalezeny experimentálně tak, aby se interference nepřekrývaly se
studovanou spektrální oblastí (oblast emise laseru). Jak je patrné z obrázku 30, poměr signálu
ku šumu rostl se zvyšující se frekvencí modulace laseru. Při konstantní rychlosti pohyblivého
zrcadla interferometru 40 kHz se poměr signálu ku šumu výrazně nelepší nad hodnotou
rychlosti modulace 10 kHz. Nad touto hodnotou již není třeba synchronizace frekvence
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laserové modulace s frekvencí pohybu zrcadla, neboť při vyšších frekvencích se laser chová
pro interferometr kvazikontinuálně a falešné signály v širokopásmovém spektru slábnou.
V našem případě byla nejvyšší frekvence laserové modulace 22,9 kHz, maximální hodnota,
která se dala pomocí komerčně dostupného proudového zdroje nastavit.

1.7 kHz

10.0 kHz
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Obrázek 30: FT spektra formaldehydu při různých frekvencích modulace InAsSb/InAsSbP
laseru při teplotě 66 K, proudu 200 mA a rychlosti zrcadla interferometru 40 kHz.
Vzhledem k tomu, že operační zesilovače zdrojové jednotky L5731 použité k napájení
laseru jsou konstruovány pro maximální modulační frekvenci 10 kHz, dochází v krajních
mezích modulace (od střední hodnoty proudu) ke zkreslení modulační pily. To má za
následek nelinearitu v intenzitě generovaného signálu viz. obrázky 30 a 31. Intenzita
modulovaného laserového svaku při těchto okrajových hodnotách proudu vzrostla nad
celkový průměr, proto byla ostrá maxima na okrajích laserové emise v obrázcích pro
přehlednost spekter oříznuta Tato nelinearita závisí také na citlivosti laseru na změnu
modulačního proudu.
Většina našich měření byla prováděna při frekvenci 10 kHz. V případě methanu, který
má v oblasti 4350 cm-1 silné absorpční linie, stačilo použít modulační frekvenci pouze 1 kHz
(obrázek 31). I za této nízké frekvence byl poměr signálu k šumu dostatečně velký. V případě
formaldehydu musela být použita modulační frekvence 10 kHz (obrázek 32), neboť v oblasti

50

4350 cm-1 je intenzita kombinačních linií formaldehydu o tři řády nižší, než je tomu u
fundamentálních přechodů v oblasti 2800 cm-1.
FTIR methan
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± 8 mA / 3.5
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Obrázek 31: FT spektrum methanu porovnané se spektry měřenými při různé velikosti
modulační amplitudy GaInAsSb/AlGaAsSb svazku. Intenzity jsou pro přehlednost sníženy
vydělením faktorem uvedeným u spekter (10 skenů, proud 102,5 mA, modulace 1 kHz).

3. 3. 1 GaInAsSb/AlGaAsSb laser
Další charakteristikou laseru je šíře „rozmytí“ laserové čáry pomocí modulace
vstupního proudu. Použitá střední hodnota proudu byla 102,5 mA, teplota laseru činila 303 K.
Proud protékající diodou byl měněn v rozsahu od ±1 do ±44 mA od této střední hodnoty.
Obrázky 31 a 32 porovnávají spektra methanu a formaldehydu změřených při různých
amplitudách proudu modulovaného negativním asymetrickým trojúhelníkovým tvarem s
klasickými FT spektry plynů a nemodulovaného svazku. Maximální možná amplituda, kterou
lze nastavit na proudovém zdroji, kdy se rozsah proudu protékajícího laserem pohyboval mezi
57,5 mA a 146,5 mA, umožnila laserem pokrýt spektrální rozsah 7 cm-1. Protože má methan
ve studované oblasti 4355 cm-1 velké množství silných absorpčních linií, byl tento plyn použit
pro demonstraci závislosti kvality spektra a šíři laserové linie na velikosti modulační
amplitudy.
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FTIR formaldehyd
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Obrázek 32: FT spektrum formaldehydu porovnané se spektry měřenými při různé velikosti
modulační amplitudy GaInAsSb/AlGaAsSb svazku. Intenzity jsou pro přehlednost sníženy
vydělením faktorem uvedeným u spekter (10 skenů, proud 102,5 mA, modulace 10 kHz).
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Obrázek 33: FT spektrum formaldehydu porovnané se spektry měřenými při různé velikosti
modulační amplitudy InAsSb/InAsSbP svazku. Intenzity jsou pro přehlednost sníženy
vydělením faktorem uvedeným u spekter (10 skenů, proud 200 mA, modulace 10 kHz).
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3. 3. 2 InAsSb/InAsSbP laser
Emise InAsSb/InAsSbP laseru byla studována při různých amplitudách proudu
modulovaného pozitivní asymetrickou trojúhelníkovou pilou. Dioda pracovala při teplotě 66
K a středním proudu 200 mA. Proud protékající diodou byl měněn okolo této hodnoty
v rozsahu od ± 1 do ± 44 mA. Na obrázku 33 jsou ukázána FT spektra formaldehydu a
nemodulované laserové linie a jsou porovnána se spektry formaldehydu změřenými při
různých velikostech modulační amplitudy budícího proudu. Maximální možná amplituda,
kterou lze nastavit na proudovém zdroji, kdy se rozsah proudu protékajícího InAsSb/InAsSbP
diodou pohyboval v rozsahu od 156 mA do 244 mA, umožnila pokrýt laserovým svazkem
spektrální rozsah 2 cm-1.

3. 4

FOTOAKUSTICKÁ DETEKCE
Hlavní idea projektu GLADIS byla konstrukce laseru umožňující detekci methanu

v zemním plynu. Složení polovodičového materiálu bylo v průběhu projektu několikrát
optimalizováno tak, aby došlo k překryvu vlnové délky laserové emise s nejsilnějšími
absorpčními liniemi methanu v oblasti 4350 cm-1, které náleží kombinačním přechodům
(obrázek 34).

CH4
Vlnočet (cm-1)

Obrázek 34: FT spektrum methanu. Barevně je zvýrazněna spektrální oblast v rozsahu
laserové emise GaInAsSb/AlGaAsSb laseru.
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Výhodnější by samozřejmě bylo, kdyby laserová dioda pracovala v oblasti silnějších
fundamentálních přechodů okolo 3000 cm-1. Laser však byl navržen tak, aby jej nebylo nutné
chladit a jeho výroba nebyla technologicky náročná a finančně nákladná (v případě masové
produkce). Tato kritéria v současné době neumožnila vyrobit požadovanou diodu pro oblast
3000 cm-1.
GaInAsSb/AlGaAsSb laser pracuje vynikajícím způsobem při pokojové teplotě a
vyšší, proto byla veškerá měření s ním, ať už klasická absorpční či fotoakustická, prováděna
při vysokoteplotním módu, tj. ve spektrálním rozsahu 4342,2 – 4362,3 cm-1.

3. 4. 1 Detekční limity amoniaku, methanu a oxidu dusného
I přestože byla GaInAsSb/AlGaAsSb laserová dioda navržena pro měření spekter
methanu, ve spektrální oblasti laserové emise se nacházejí absorpční linie i dalších plynů.
K nalezení těchto molekul byla využita databáze molekulárních spekter HITRAN [102] a
vlastní databáze FT spekter [103], která obsahuje spektra většiny plynů proměřených ve
vysokém rozlišení v širokém spektrálním rozsahu. V oblasti laserové emise byly nalezeny
linie amoniaku, oxidu dusného a formaldehydu. Pro danou oblast byly vybrány nejsilnější
linie, na kterých bylo prováděno další měření. U amoniaku to bylo na linii 4355,3046 cm-1

Obrázek 35: Závislost intenzity fotoakustického signálu na tlaku. Plyny byly zředěny v poměru
1:9 se vzduchem.
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(přechod 0110s-0000s), u methanu na linii 4362,0651 cm-1 (přechod 00011112-00000000) a u
oxidu dusného na linii 4361,6470 cm-1 (přechod 0002-0000).
Lasery byly kombinovány s fotoakustickou detelční celou s 20 cm rezonátorem a na
této aparatuře byly stanoveny optimální podmínky pro detekci. Ve směsích 1:9 se vzduchem
byly proměřeny závislosti intenzit fotoakustického signálu na tlaku pro jednotlivé plyny
(obrázek 35). Z křivek byly určeny hodnoty optimálních tlaků, kdy byla intenzita
fotoakustického signálu pro daný plyn nejvyšší. Pro amoniak to byl tlak 65 Torr, pro methan
90 Torr a pro oxid dusný 100 Torr.
Pomocí fotoakustické aparatury s GaInAsSb/AlGaAsSb lasery byly určeny detekční
limity pro zmiňované plyny při optimálních tlacích a na jejich nejsilnějších liniích. Nejlepší
detekční limit byl získán pro amoniak 0,1 ppmV, pro methan 50 ppmV a pro oxid dusný to
bylo pouze 10 000 ppmV.

3. 4. 2 Detekce formaldehydu
V oblasti okolo 4350 cm-1 se nacházejí kombinační pásy formaldehydu (obrázek 36).
Spektrum formaldehydu bylo absorpčně proměřeno a určena nejsilnější linie u 4356,000 cm-1

B

A

H2CO
Vlnočet (cm-1)

Obrázek 36: FT spektrum formaldehydu. Barevně jsou označeny oblasti laserové emise
InAsSb/InAsSbP laseru (A) a GaInAsSb/AlGaAsSb laseru (B).
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Obrázek 37: Fotoakustické spektrum formaldehydu zředěného v poměru 1:9 dusíkem
změřeného GaInAsSb/AlGaAsSb diodou při tlaku 55 Torr.
Optimální tlak pro fotoakustická měření byl zjištěn experimentálně a činil 55 Torr. Spektrum
formaldehydu

naředěného

v poměru

1:9

dusíkem

bylo

fotoakusticky

proměřeno

GaInAsSb/AlGaAsSb laserem při tlaku 55 Torr (obrázek 37). Veškeré kombinační linie
formaldehydu v této oblasti nalezené ve spektru jako ν3 + ν5 pás, ν2 + ν5 linie, ν2 + ν3 + ν6
čáry, ν2 + ν3 + ν4 vibrační projevy a 2ν3 + ν6 se podařilo přiřadit díky publikaci Tiptona [104]
a fitu Flauda [105] (tabulka 2).
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Tabulka 2: Výpis a přiřazení nalezených linií formaldehydu v oblasti laserové emise
GaInAsSb/AlGaAsSb diody.
__________________________________________________________________________
horní hladina
dolní hladina
relativní
Linie
J
K
KC
J
K
KC
intenzitaa)
__________________________________________________________________________
4350,911
T
9
0
9
8
1
8
0,126
4351,318
9
3
6
10
2
9
0,011
4351,650
T
12
1
11
12
0
12
0,022
4352,059
T
4
1
4
3
0
3
0,022
4352,171
21
5
16
22
4
19
0,020
4352,730
*
22
4
19
23
5
18
0,012
4353,256
T
13
1
12
13
0
13
0,017
4353,691
T
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0
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9
1
9
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15
8
7
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9
6
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**
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8
8
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9
7
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T
5
1
5
4
0
4
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*
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0
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3
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**
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8
6
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9
5
0,010
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8
7
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9
6
4355,015
T
14
1
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0
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*
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6
7
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7
6
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*
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6
6
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7
7
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13
2
11
13
1
12
0,052
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12
2
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12
1
11
0,173
4356,178
15
2
13
15
1
14
0,092
4356,430
*
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5
12
17
6
11
0,082
4356,513
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2
14
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1
15
0,042
4356,744
T
9
2
7
9
1
8
0,065
13
4
9
14
3
12
4356,923
15
1
14
15
0
15
0,019
4356,994
17
2
15
17
1
16
0,040
4357,106
T
8
2
6
8
1
7
0,059
4357,491
T
7
2
5
7
1
6
0,052
4357,579
***
19
2
17
20
1
19
0,014
****
21
5
17
20
4
16
4357,633
18
2
16
18
1
17
0,036
4357,878
6
2
4
6
1
5
0,051
4358,248
T
5
2
3
5
1
4
0,045
4358,436
19
2
17
19
1
18
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4358,585
T
4
2
2
4
1
3
0,034
4358,871
T
3
2
1
3
1
2
0,028
4358,962
T
16
1
15
16
0
16
0,012
4359,021
T
12
4
9
13
3
10
0,010
4359,096
T
2
2
0
2
1
1
0,012
4359,146
T
12
0
12
11
1
11
0,056
4359,406
***
24
6
19
25
5
21
0,025
20
2
18
20
1
19
57

4359,576
4359,669
4359,822
4360,000
4360,152
4360,561

T
T
T
**
**
T
T
T

bez hvězdičky

2
2
1
2
8
1
8
7
3
2
2
3
33
0
33
34
19
4
16
20
4
2
3
4
5
2
4
5
- ν3 + ν5 linie přiřazené Tiptonem [104]

1
0
1
1
5
1
1

2
7
3
34
15
4
5

0,014
0,022
0,025
0,018
0,032
0,042

- ν3 + ν5 linie [105]

*

- ν2 + ν3 + ν6 [105]

**

- ν2 + ν5 [105]

***

- ν2 + ν3 + ν4 [105]

**** - 2ν3 + ν6 [105]
a)

Relativní intenzity byly vzaty z FT dat
Pro určení detekčního limitu formaldehydu byla vybrána malá část spektra se třemi

liniemi v okolí nejsilnější z nich při 4356 cm-1. Formaldehyd se ukázal při měření značně
problematický. Formaldehyd byl ředěn vzduchem, dusíkem a argonem. V případě ředění
vzduchem jsme dostávali horší výsledky, než tomu bylo pro argon či dusík jako ředící plyny.
Detekční limit byl okolo 100 ppmV. V dalších měřeních jsme se rozhodli používat k přípravě
ředěných směsí dusík. Důvod proč dostal přednost byl ten, že tím bylo zamezeno kontaminaci
fotoakustické cely atmosférickou vlhkostí. Formaldehyd je totiž ve vodě dobře rozpustný plyn
a vlhkost na vnitřních skleněných stěnách cely a na rezonátoru zachytávala nezanedbatelné
množství formaldehydu a ovlivňovala tím přesnost jeho stanovení. Po každém měření byla
cela 10 krát propláchnuta dusíkem.
Zjistilo se, že bylo velice důležité ponechat směs v cele před měřením alespoň 20
minut, při určováních detekčního limitu jsme časovou prodlevu zvýšili na 30 minut. Během
prvních deseti minut signál pomalu vzrůstal a kalibrační křivka nebyla lineární. Tato
nepraktičnost fotoakustické cely je dána pravděpodobně konstrukcí vnitřního rezonátoru,
jehož vnitřní průměr je 5 mm a délka 200 mm. Při ředění plynu v kyvetě nedochází
k dostatečnému promíchání uprostřed rezonátoru, kde jsou umístěny mikrofony k detekci
fotoakustického signálu. Druhým důvodem může být i ustavení rovnováhy formaldehydu
v plynné fázi s molekulami sorbovanými na stěnách cely.
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Obrázek 38: Fotoakustická spektra formaldehydu při tlaku 55 Torr s GaInAsSb/AlGaAsSb
laserem, jako zdrojem budícího záření. Plyn v cele byl ředěn dusíkem až na 1 ppmV. Pro
přehlednost jsou intenzity vyděleny faktorem uvedeným u jednotlivých spekter.
Za výše uvedených podmínek byl stanoven detekční limit formaldehydu ve směsi s
dusíkem pomocí fotoakustické aparatury s GaInAsSb/AlGaAsSb laserem jako zdrojem při
tlaku 55 Torr na nejsilnější linii u 4356,000 cm-1. Jeho hodnota byla 1 ppmV (obrázek 38).
Fotoakustická detekce se ukázala jako vysoce citlivá metoda pro stanovení malých
koncentrací formaldehydu. Protože na relativně slabých liniích kombinačních pásů v oblasti
4355 cm-1 bylo dosaženo detekčního limitu 1 ppmV, pokusili jsme se určit detekční limit na
silnějších fundamentálních přechodech formaldehydu u 2800 cm-1. Pro měření byl využit
InAsSb/InAsSbP laser, který emituje ve zmiňované spektrální oblasti. Laser pracoval při
teplotě 62 K a byl prolaďován v rozsahu 156 – 176 mA. V tomto rozsahu pokryl laserový
svazek spektrální oblast, kde se nachází dvojice silných linií při 2821,756 cm-1 a 2821,796
cm-1, které odpovídají fundamentálním vibračním přechodům ν5 (J 11, K 1, KC 10 – J10, K2,
KC 9), respektive ν1 (J 17, K 0, KC 17 – J16, K0, KC 16). Detekční limit získaný pro tuto
spektrální oblast činil 0,01 ppmV (obrázek 39), což je o dva řády lepší výsledek než tomu
bylo pro oblast 4355 cm-1. Jelikož oba lasery mají podobný výkon okolo 1 mW, je tento
výsledek v souladu s poměrem intenzit linií v obou oblastech.
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I když bylo dosaženo uspokojivých výsledků při určení detekčních limitů
formaldehydu, je otázka, zda by se tato měření dala využít v praxi. Stanovení formaldehydu
se ukázalo jako problematické při použití vzduchu jako ředícího plynu s ohledem na
atmosférickou vlhkost. Tento problém se zatím nepodařilo jednoduchým způsobem vyřešit.
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Obrázek 39: Fotoakustická spektra formaldehydu při tlaku 55 Torr s InAsSb/InAsSbP
laserem, jako zdrojem budícího záření. Plyn v cele byl ředěn dusíkem až na 10 ppbV. Pro
přehlednost jsou intenzity vyděleny faktorem uvedeným u jednotlivých spekter.

3. 4. 3 Vývoj nové fotoakustické cely s 3 cm rezonátorem
Jak bylo ukázáno při předchozích měřeních, poskytuje spojení fotoakustické detekce
s diodovými lasery velice zajímavé výsledky při stanovování malých množství plynů
v ovzduší. Takovéto zařízení by pak snadno mohlo najít cestu k praktickému uplatnění při
monitorování atmosférického znečištění plynnými polutanty. Pro masové použití je však u
podobných zařízení nutné, aby bylo skladné, mobilní, pořizovací ani provozní náklady nebyly
velké a obsluha byla pokud možno co nejjednodušší. V případě fotoakustické cely s 20 cm
rezonátorem (obrázky 18 a 19) je skladnost a mobilnost problém. Optické prvky použité
v našem uspořádání neúměrně navyšují pořizovací hodnotu případného komerčně vyráběného
zařízení. Z hlediska ceny i jednoduchosti přístroje by bylo výhodnější provádět měření přímo
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za atmosférického tlaku. Z těchto důvodů bylo cílem co možná nejvíce zjednodušit a
miniaturizovat některé části aparatury.
Ze zkušeností s měřením na fotoakustické aparatuře byla zkonstruována nová malá
cela s 3 cm rezonátorem (obrázek 20). V porovnání s původní celou je mnohem menší, její
délka činí pouhých 15 cm a použití optických elementů bylo sníženo na minimum. Laser je
umístěn přímo na začátku rezonátoru. Divergence svazku procházejícího 3 cm rezonátorem
ihned za výstupem z laserového čipu je tudíž zanedbatelná. Pro případ, že by divergence byla
příliš velká, byl skleněný rezonátor pozlacen, aby fungoval jako vlnovod.
Největší výhodu nově vyvinuté cely ovšem přineslo zkrácení rezonátoru z původních
20 cm na 3 cm. Celková citlivost aparatury je komplexní problém zahrnující vlastní citlivost
detektoru, intenzitu budícího záření a poměr absorbující složky v plynné fázi ku
neabsorbujícím molekulám. Zkrácením rezonátoru jsme očekávali především zvýšení hodnoty
optimálního tlaku, v ideálním případě až tlaku atmosférickému. Proměřením závislosti
intenzity fotoakustického signálu na tlaku plynu (obrázek 40), se ukázalo, že tento předpoklad
byl správný.
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Obrázek 40: Porovnání závislosti intenzity fotoakustického signálu na tlaku staré kyvety s 20
cm rezonátorem s nově vyvinutou s 3 cm rezonátorem.
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V případě cely s kratším rezonátorem byla hodnota optimálního tlaku více jak
dvojnásobně větší. Z původních 65 Torr se zvýšila na 150 Torr. Křivka závislosti intenzity
fotoakustického signálu na tlaku v případě cely s krátkým rezonátorem neklesá při vyšších
tlacích tak rapidně k nule. Maximální citlivost systému se však nezvýšila, při měření
detekčního limitu methanu za optimálního tlaku bylo dosaženo stejné hodnoty jako pro celu
s delším rezonátorem, to jest 50 ppmV. Zvýšila se však citlivost měření při atmosférickém
tlaku. Především se vylepšil poměr signálu ku šumu.
Z obrázku 41 je patrné, že fotoakustický signál je skoro o dva řády silnější. Detekční
limit za atmosférického tlaku byl určen na 10000 ppmV methanu.
Pro porovnání obou cel byla použita stejná směs plynu, stejný budící laser
(GaInAsSb/AlGaAsSb) i stejné mikrofony Knowles EK-3024 detegující fotoakustický signál.
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Obrázek 41: Porovnání fotoakustického signálu cely s krátkým a dlouhým rezonátorem
měřeného za atmosférického tlaku na linii methanu zředěného 1:9 se vzduchem.

3. 4. 4 Stanovení amoniaku generovaného elektrochemickou reakcí
Fotoakustická detekce s GaInAsSb/AlGaAsSb laserem byla využita pro detekci a
určení množství amoniaku generovaného elektrochemickou reakcí z molekulárního dusíku
katalyzovanou redukovaným komplexem fullerenu C60 v molekulární dutině γ-cyklodextrinu.
Nejprve bylo potvrzeno, že v připraveném vzorku z chemické reakce se skutečně nachází
amoniak. Jeho množství bylo určeno z kalibrační křivky. Hodnoty byly získány z ploch
absorpčních linií amoniaku ze spekter měřených a kalibračních vzorků (obrázek 42).
Množství amoniaku bylo 162 ppmV, což odpovídalo koncentraci 3 μmol v reakční směsi.
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Měření bylo prováděno několikrát a ukázalo se, že rozptyl v získaných hodnotách činí
až 20 %. Problém byl především v odběru vzorku, kdy ne vždy bylo dosaženo kvantitativního
převedení uvolněného amoniaku z roztoku do plynné fáze.
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Obrázek 42: Fotoakustická spektra amoniaku získaného z reakční směsi a z kalibračních
směsí plynů. Spektra byla měřena při tlaku 65 Torr.
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4

Shrnutí

V rámci této disertační práce byla spektroskopicky charakterizována sada nově
vyvinutých GaInAsSb/AlGaAsSb laserů. Byl zjišťován spektrální rozsah laserové emise
v závislosti na teplotě a vstupním proudu a také závislost prahového proudu na teplotě. Tyto
základní vlastnosti byly studovány metodami FT spektroskopie, klasické absorpční techniky a
fotoakustické detekce molekul v plynné fázi.
Na základě těchto měření bylo optimalizováno složení polovodičového materiálu tak,
aby došlo k maximálnímu překryvu laserové emise s absorpčními liniemi methanu.
Byly zkoumány a ukázány možnosti spojení FT spektroskopie s diodovými lasery na
bázi GaInAsSb/AlGaAsSb a InAsSb/InAsSbP, jejichž modulovaný svazek byl použit jako
zdroj budícího záření spektrometru.
Diodové lasery byly využity pro detekci vysoce rozlišených spekter plynů a ve spojení
s fotoakustickou detekcí pro stanovení nízkých koncentrací plynných polutantů, především
formaldehydu, amoniaku a methanu.
V rámci spolupráce s oddělením Elektrochemie (Ústav fyzikální chemie J.
Heyrovského) byla metoda fotoakustické detekce použita pro kvantitativní stanovení
amoniaku generovaného elektrochemickou reakcí v systému γ-cyklodextrin - fulleren.
Byla zkonstruována zjednodušená fotoakustická cela s 3 cm rezonátorem. Tato cela
umožnila detekci za tlaků vyšších než 150 Torr a poskytla výsledky měření srovnatelné
s původní fotoakustickou kyvetou o optické dráze 50 cm a rezonátoru 20 cm. Konstrukčně
byly eliminovány optické elementy tak, aby navržený fotoakustický systém maximálně
vyhovoval požadavkům pro praktické aplikace.
Kombinací levného, komerčně dostupného, zdroje koherentního záření s levnou
metodikou

fotoakustické

detekce

bylo

získáno

zařízení

umožňující

monitorování

atmosférických polutantů na základě jejich vysoce rozlišených rotačně - vibračních spekter
s citlivostí řádově stovek ppbV a jednotek ppmV v závislosti na studovaném plynu.
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