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Anotace 

SUCHÁNEK, J. Laserová fotoakustická spektroskopie v kondenzované fázi. Ostrava: VŠB –

 TUO, Diplomová práce, 2010. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc. 

Práce se zabývá analytickými možnostmi laserové fotoakustické spektroskopie 

v kondenzovaném stavu – metody založené na fotoakustickém jevu, která se často používá 

jako doplňková metoda k zavedeným optickým metodám při studiích interakce 

elektromagnetického záření s látkou a poskytuje energetické a kinetické informace o 

excitovaných speciích. Metoda je odzkoušena na porfyrinech a nově syntetizované látce – 

boranovém komplexu. Jsou řešeny možnosti detekce a monitorování nebezpečných látek ve 

vodě a jsou diskutovány možnosti této metody v této oblasti. Výsledky mohou být využity při 

dalším vývoji zařízení speciálně určených pro detekci nebezpečných látek ve vodě, popřípadě 

k analýze znečištění vody. 

Klíčová slova: fotoakustika; detekce nebezpečných látek; analýza vody; boranové komplexy. 

Annotation 

SUCHÁNEK, J. Laser-photoacoustic spectroscopy in condensed phase. Ostrava: VŠB – 

TUO, Diploma thesis, 2010. Supervisor of diploma thesis doc. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc 

This thesis features laser-photoacoustic spectroscopy in condensed phase – a method 

based on photoacoustic phenomenon, often used as a complementary method to other well -

established spectroscopic methods to study interaction of radiation with a medium, providing 

energetic and kinetic information about species. The method is tested on porfyrins and a 

newly synthesized substance – boran cluster. The possibilities of hazardous substances 

detection and monitoring in water are discussed , as well as the utilization of this method in 

this domain. The results can be used for further development of fascilities capable of 

hazardous substances detection in water.  

 

Key-words: photoacoustic; hazardous substances detection; water analysis; boran clusters.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji vedoucímu mé diplomové práce, Ing. Zdeňku Zelingerovi  CSc., a RNDr Pavlu 

Kubátovi, CSc  za poskytnuté rady, cenné připomínky a věnovaný čas  

 



Obsah 

1 Úvod ................................................................................................................................... 1 
2 Teoretická část.................................................................................................................... 3 

2.1 Možnosti detekce nebezpečných látek ve vodě.......................................................... 4 
2.1.1 Znečištění povrchových vod .............................................................................. 5 
2.1.2 Metody monitorování ......................................................................................... 6 

2.2 Spektroskopické metody ............................................................................................ 8 
2.2.1 Spektroskopie ................................................................................................... 10 
2.2.2 Lasery jako zdroje záření ................................................................................. 13 
2.2.3 Přehled spektrometrických metod pro měření v kapalinách ............................ 18 

2.3 Laserová fotoakustická spektroskopie ..................................................................... 26 
2.3.1 Detekce akustického signálu ............................................................................ 27 
2.3.2 Fotoakustický signál......................................................................................... 28 
2.3.3 Časové řešení.................................................................................................... 30 
2.3.4 Vliv teploty na naměřený signál....................................................................... 33 
2.3.5 Využití fotoakustiké detekce ............................................................................ 34 

3 Experimentální část .......................................................................................................... 37 
3.1 Experimentální soustava .......................................................................................... 37 

3.1.1 Optimalizace experimentálního uspořádání ..................................................... 40 
3.2 Postup experimentu .................................................................................................. 40 

3.2.1 Příprava vzorků ................................................................................................ 41 
3.2.2 Sběr a zpracování experimentálních dat........................................................... 43 
3.2.3 Závislost signálu na koncentraci ...................................................................... 44 
3.2.4 Měření porfyrinů .............................................................................................. 45 
3.2.5 Měření boranových komplexů ......................................................................... 47 
3.2.6 Zhodnocení experimentu.................................................................................. 51 

3.3 Využití metody pro detekci látek ve vodě................................................................ 52 
4 Závěr................................................................................................................................. 53 
5 Literatura .......................................................................................................................... 55 
6 Seznam obrázků ............................................................................................................... 58 
7 Seznam tabulek ................................................................................................................ 58 
8 Použité zkratky................................................................................................................. 59 

 



 1 

1 Úvod 
S rostoucím objemem zpracovávaných nebezpečných látek roste i pravděpodobnost 

vzniku závažných havárií a jejich dopady na zdraví a životy lidí, majetek a životní prostředí. 

Při průmyslových haváriích dochází často ke kontaminaci vodních zdrojů a následnému šíření 

kontaminantu ve složkách životního prostředí. Mezi další bezpečnostní hrozby dneška patří 

úmyslná kontaminace vodních zdrojů nebezpečnými látkami různými teroristickými či 

extremistickými skupinami. V neposlední řadě dochází k znečišťování povrchových 

i podzemních vod při běžném provozu průmyslových podniků. Včasná detekce takové 

události je často klíčová pro vykonání nezbytných kroků k minimalizaci následků.  

Mezi metody, které se dají použít k detekci nebezpečných látek v kapalinách, se řadí i 

laserová fotoakustická (optoakustická) spektroskopie (zkratka PAS – photoacoustic 

spectroscopy), která dokáže detekovat látky už při velmi malých koncentracích. Tato metoda 

má výhodu oproti jiným čistě optickým metodám, že je efektivní i pro opticky ne zcela čisté 

vzorky. Metoda vychází z fotoakustického jevu, kdy je při interakci mezi látkou 

a elektromagnetickým vlněním v látce generován akustický signál. Tento signál je poté 

vhodným zařízením snímán a dále vyhodnocován.  

V prvním kroku umožňuje laserová fotoakustická spektroskopie určit, že se v kapalině 

nachází látka, která na dané vlnové délce absorbuje, a to již při velmi malých koncentracích. 

Při dalším rozboru zpracovaného signálu lze dále studovat jevy, které v kapalině 

s analyzovanou látkou při interakci s elektromagnetickým zářením probíhají (především 

přeměnu absorbované energie na translační energii pohybu molekul), což může mít 

interpretační a praktické uplatnění nejen v bezpečnostním inženýrství, ale v celé řadě různých 

oborů. 
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Cíle práce 

Tato diplomová práce se zabývá vývojem a laboratorní aplikací metody laserové 

fotoakustické spektroskopie v kapalné fázi. Dílčí cíle práce lze shrnout v následujících 

bodech: 

� Rešeršní práce zaměřená na metodiku detekce stopových koncentrací v kondenzované 

fázi pomocí laserové fotoakustické spektroskopie; 

� Vývoj a aplikace laserové fotoakustické spektroskopie v kondenzované fázi se 

zaměřením na analytické využití metody při detekci nebezpečných látek; 

� Sestavení experimentální sestavy umožňující měření při různých teplotách vzorku – 

návrh, realizace a testování sestavené aparatury; 

� Pilotní měření zvolených látek (porfyrinového a boranového typu) a interpretace 

naměřených dat – sledování komplementárních procesů k zářivým procesům ve 

vzorcích. 

 

Na základě naplnění těchto dílčích cílů bude zhodnocen potenciál metody 

fotoakustické spektroskopie v oblasti detekce nebezpečných látek rozpuštěných ve vodě. 
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2 Teoretická část 
Metody analytické chemie jsou dnes nepostradatelné v mnoha odvětvích lidské 

činnosti, ať už se jedná o chemický či fyzikální výzkum, kontrolu a řízení výrobních procesů, 

nebo monitorování životního prostředí. V dnešní době, pro kterou je charakteristické 

vzrůstající ohrožení nebezpečnými látkami ať už ze strany průmyslových objektů, nebo 

hrozby teroristických akcí, sehrávají tyto metody důležitou roli při ochraně lidského života a 

zdraví. Pro moderní analytické metody je charakteristická jejich vysoká citlivost, rychlost, 

často vysoká selektivita.  

Metody analytické chemie dělíme na: 

� klasické (chemické); 

� instrumentální. 

Instrumentální metody lze dále dělit podle fyzikálně chemické podstaty měření nebo 

postupu na metody [1]: 

� separační; 

� optické; 

� elektrochemické; 

� radiochemické; 

� termické. 

Základní princip instrumentální analýzy je na Obr. 1. 

 

Obr. 1: Princip instrumentální analýzy [1]. 
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Důležitou vlastností dané instrumentální metody je její citlivost. Přístroj reaguje na 

určitou vlastnost analyzované složky (analytu) a generuje signál, který je úměrný obsahu 

analytu ve vzorku. Citlivost lze vyjádřit tím, jak moc se změní signál, změní-li se obsah 

analyzované složky ve vzorku, a tím, jaké nejmenší množství složky lze dokázat. Pro 

instrumentální metody je charakteristická jejich vysoká citlivost a lze jimi stanovit stopová 

množství analyzované složky ve vzorku. Nejmenší množství složky ve vzorku, které lze 

dokázat, vyjadřuje veličina zvaná mez postřehu, nebo také detekční limit. Tato hodnota je 

závislá na zvolené pravděpodobnosti, s jakou signál dokazuje přítomnost analytu a na úrovni 

šumu – hodnoty signálu oscilujícího kolem nuly, změříme–li vzorek neobsahující analyt (tzv. 

slepý pokus nebo také „blank“) [1].  

Mezi instrumentální analytické metody se řadí také laserová fotoakustická 

spektroskopie. Tato metoda může být použita jak pro plynné, tak pro pevné a kapalné vzorky. 

Laserová fotoakustická detekce v plynech se již ukázala v minulosti užitečná v monitorování 

stavu ovzduší a má i četné jiné použití v oblasti bezpečnostního inženýrství – např. při detekci 

výbušnin a drog (odkazy [1] až [8]). Laserové fotoakustické detekci pro látky 

v kondenzovaném stavu [10], kterou se tato práce zabývá, nebyla z tohoto pohledu věnována 

taková pozornost. Ačkoliv je principiálně podobná k detekci v plynech, liší se konstrukčně. 

Tato metoda může být využita k detekci nebezpečných látek ve vodě. Následující část bude 

proto pojednávat o možnostech detekce, analýzy a monitorování nebezpečných látek ve vodě. 

2.1 Možnosti detekce nebezpečných látek ve vodě 

Voda je základní složkou životního prostředí a nezbytnou podmínkou existence života 

na Zemi. Po vzduchu je to druhá nejdůležitější složka nezbytná pro lidský život. Voda je 

nezastupitelná a plní následující funkce [12]: 

� Biologickou - je univerzálním rozpouštědlem v živých organismech; 

� Zdravotní – hraje významnou úloho v osobní i veřejné hygieně člověka, slouží 

k mytí, čištění, odstraňování odpadů; 

� Kulturní a estetickou – výrazně ovlivňuje krajinný ráz. 

Podle výskytu dělíme vody na povrchové a podzemní, podle způsobu užití (jakosti) na 

pitnou, užitkovou a provozní. 
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2.1.1 Znečištění povrchových vod 

Rozvinutý průmysl spolu s intenzivním zemědělstvím a závažné havárie s únikem 

látek do životního prostředí mají nepříznivý vliv na čistotu povrchových vod. Podle Světové 

zdravotnické organizace je znečištění vody definováno takto: „Řeka je znečištěna, je-li 

složení vody změněno v důsledku přímé nebo nepřímé činnosti člověka tak, že je méně 

vhodná pro některé účely, pro které je vhodná voda v přirozeném stavu“[12]. 

Podle zdrojů znečištění rozdělujeme vody na: 

� průmyslové a odpadní (tzv. bodové znečištění); 

� průsakové a splachové (tzv. plošné znečištění); 

� srážkové. 

Z hlediska způsobu a druhu znečištění povrchových vod se znečištění dělí na: 

(1) Primární znečištění – je způsobeno látkami přítomnými v odpadních vodách, 

popř. změnou některých vlastností, dále se dělí na:  

� inertní materiály – půda, kaolín aj.; 

� organické látky (přirozeného původu – např. splašky, antropogenního původu 

– ropné látky, fenoly, pesticidy aj.); 

� anorganické látky (např. těžké kovy); 

� bakteriální látky;  

� tepelné; 

� radioaktivní. 

(2) sekundární znečištění – je způsobeno nadměrným rozvojem některých 

mikroorganismů v důsledku přísunu vhodných látek – dusičnanů, fosforečnanů 

– tzv. eutrofizace vodních nádrží – zarůstání řasami, sínicemi) [12]. 

Množství škodlivých látek, které mohou být v povrchových vodách a v pitné vodě 

přítomny, je legislativně upraveno – např. vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 

Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost pitné vody a rozsah a četnost její kontroly, dále zde 

existuje celá řada norem, kterými se řídí klasifikace a kontrola jakosti povrchových vod. Při 

hodnocení jakosti vod se sleduje řada ukazatelů, které lze rozdělit do šesti kategorií:[12] 
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� kyslíkový režim - rozpuštěný kyslík, biochemická a chemická  spotřeba 

kyslíku aj.; 

� základní chemické a fyzikální ukazatele – např. pH, teplota, rozpuštěné 

a nerozpuštěné látky; 

� doplňující chemické ukazatele; 

� těžké kovy; 

� biologické a mikrobiologické ukazatele; 

� ukazatele radioaktivity. 

Dle výše uvedených ukazatelů se vody řadí do pěti jakostních tříd – od velmi čisté 

vody (I. Třída) až po velmi silně znečištěnou vodou (V. třída) [13]. 

Vedle kontaminace způsobené průmyslovou a zemědělskou činností je v dnešní době 

aktuální bezpečnostní hrozba ze strany teroristických skupin. Kromě úmyslné kontaminace 

povrchových vod, vodáren a podobně, je reálné zavedení nebezpečné látky přímo do 

distribučního systému – do vodního potrubí. Tento způsob, zvaný „backflow attack“, je 

proveditelný s minimálními finančními nároky a se snadno sehnatelným vybavením. Již 

několik litrů vysoce toxické látky by mohlo při strategicky zvoleném místě vpravení do 

potrubí ohrozit desetitisíce lidí [10].   

2.1.2 Metody monitorování 

Při rozboru a hodnocení povrchových vod se odeberou vzorky vody a ty se následně 

analyzují řadou metod v laboratoři. Odběry jsou přitom buď jednorázové – v případě, že se 

kvalita vody moc nemění, nebo řadové – např. časový odběr, kdy se sleduje proměnná kvalita 

vody v průběhu času. Jelikož se při rozboru sleduje celá řada ukazatelů kvality vody (to 

znamená velké množství různorodých látek), existuje taky široká škála analytických metod, 

které se používají, a to jak klasických, tak instrumentálních [12]. 

Systém časového odběru vzorků je vhodný pro sledování jakosti vody, avšak při 

havarijním úniku nebezpečných látek do povrchových vod, popřípadě při úmyslné 

kontaminaci, je zapotřebí okamžitá detekce. V takovém případě je třeba použít zařízení, které 

bude schopno pracovat kontinuálně a provádět online monitoring. Systém včasného varování 

nežádoucí události by měl být schopen analýzy, interpretace a předání těchto dat na vhodná 

místa.  
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Takový systém by měl splňovat jisté charakteristiky [10]: 

� Rychlá odezva; 

� Schopnost detekce dostatečně široké oblasti možných kontaminantů; 

� Dostatečný stupeň automatizace včetně automatického odběru vzorků; 

� Možnost údržby; 

� Dostatečná citlivost pro detekci kontaminantů; 

� Minimální počet falešných positivních/negativních reakcí; 

� Dostatečná robustnost a odolnost pro práci ve vodním prostředí; 

� Možnost dálkového ovládání; 

� Práce v kontinuálním režimu. 

Je jasné, že sestavení systému, který by splňoval veškeré tyto požadavky, sebou nese 

celou řadu technických překážek. Analýza vody v reálných podmínkách představuje mnoho 

problému, jedním z nich je velká různorodost fyzikálních i chemických parametrů, jako např. 

pH, vodivost, a jiné. Dalším problémem (v případě využití zařízení k detekci úmyslné 

kontaminace) je velké množství chemických látek, které mohou být zneužity jako zbraň, ať už 

jsou to bojové chemické látky jako Sarin, Soman, nebo komerčně dostupné herbicidy 

a pesticidy, těžké kovy a mnoho dalších průmyslových chemikálií, tak množství biologických 

agens. Pro detekci těchto látek existují různé přístupy – např. testování toxicity, použití matice 

senzorů na čipu, nebo využití instrumentálních analytických metod [10]. 

Monitorování toxicity  

Toxicitu lze definovat jako schopnost látky poškozovat organismus, daná jejími 

fyzikálními a chemickými vlastnostmi [14]. Dále může být dělena na akutní, chronickou 

a subchronickou. Podstatou je studie účinků na standardní testovací organismy ve vzorku. 

Jako organismy mohou posloužit např. ryby – kdy se sleduje jejich pohyb v monitorovaném 

prostředí pomocí světelné bariéry, a systém reaguje na pokles pohybu pod stanovenou úroveň, 

ústřice, které zavírají svou schránku, jsou-li vystaveny nepříznivým podmínkám. Další 

možností je např. monitorování a vyhodnocování pohybu dafnií, nebo sledování luminiscence 

určitých bakterií. Jednou z výhod těchto metod při online monitorování je velké množství 

potencionálních nebezpečných látek, které je možno detekovat. Nedostatkem je naopak 
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signifikantní rozdíl mezi reakcemi použitých organismů a reakcemi člověka, metoda také není 

schopna detekovat biologické agens [10].  

Využití mikrotechnologií 

V podstatě se jedná o miniaturní zařízení, která pracují na principech tradičních 

analytických a biochemických metod. Na takové zařízení lze umístit velké množství senzorů 

(matice senzorů), které jsou schopny detekovat různé cíle. Tyto mikroelektromechanické 

systémy, známé též jako „laboratoř na čipu“ (lab-on-a-chip) dnes nacházejí uplatnění zvláště 

v oblasti medicíny. Díky jejich přijatelné ceně, a spolu s tím, jak se stávají robustnější, se 

oblast jejich využití rozrůstá na další analytické aplikace, včetně analýzy vody. Nevýhodou 

těchto zařízení je jejich nevhodnost pro nepříznivé prostředí, které se vyskytuje v reálných 

podmínkách – částice, které se běžně nacházejí v povrchových vodách, i ve vodách 

v potrubním systému, mohou snadno zablokovat mikrokanály těchto zařízení [10]. 

Využití instrumentálních analytických metod 

Základní rozdělení instrumentálních metod bylo zmíněno již dříve v textu. Tato práce 

je zaměřena na jednu z těchto metod – laserovou fotoakustickou spektroskopii. 

V následujícím textu budou tudíž rozebrány některé v současnosti používané spektrometrické 

metody. 

2.2 Spektroskopické metody 

Podstatou všech spektroskopických metod je interakce záření se hmotou. Při studiu 

látek se využívá různého typu záření – elektromagnetického záření (např. UV/VIS 

spektrometrie), proudu elementárních částic (elektronů, protonů neutronů – hmotnostní 

spektrometrie), proudu jader atomů (pozitrony), proudu iontů. 

Pro pochopení jevů, které se dějí při interakci záření s látkou, je vhodné uvést základní 

znalosti o struktuře atomů. Již v 5. století př. n . l. vznikla v Řecku teorie, že se látky skládají 

z elementárních, dále nedělitelných částic, které byly podle této vlastnosti nazvány atomy. Na 

počátku dvacátého století dokázal E. Rutherford, že se atomy skládají z kladně nabitého jádra 

obklopeného elektrony. Rutherford předpokládal, že se elektrony pohybují kolem jádra po 

kružnicových drahách, podobně jako se planety pohybují kolem slunce. Tento model, 

nazvaný modelem planetárním, však vykazoval jisté nedostatky (podle klasické fyziky by 

musel být pohyb elektronu kolem jádra doprovázen elektromagnetickým vlněním, energie 

elektronu by postupně klesala a elektron by se nakonec zřítil do jádra). Podle tohoto modelu 
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také nebylo možno vysvětlit čárový charakter atomových spekter (podle planetárního modelu 

by mělo být spektrum spojité). 

Niels Bohr doplnil planetární model atomu o poznatky z kvantové fyziky. Podle něj se 

elektrony po stacionárních drahách, tj. po kružnicích s určitým poloměrem, mohou pohybovat 

s konstantní energií bez vyzařování elektromagnetického vlnění. Z pokusně získaných spekter 

dále usoudil, že se energie elektronu v atomu může měnit pouze po určitých dávkách – 

kvantech, a to při přechodu z jedné stacionární dráhy na druhou. Bohrův model vystihl 

základní vlastnost elektronu v atomu, která je i podstatná pro spektroskopii – a to schopnost 

(elektronu) existovat jen ve stavech s určitou energií a tuto energii měnit pouze skokově, 

nikoli spojitě. Spektrum získané rozkladem elektromagnetického vlnění vyzařovaného 

atomem se skládá z čar, které odpovídají přechodům elektronů mezi stacionárními drahami. 

Frekvence čáry ve spektru pak odpovídá přechodu ze stavu s energií E2 do stavu s energií E1 

(E2 > E1) a souvisí s vyměňovaným kvantem energie ∆E = E2 – E1 Planckovým vztahem 

hν = ∆E. Ani Bohrův model atomu však neodpovídá skutečnosti a jeho platnost je omezena na 

systémy s jedním elektronem. Pomocí tohoto modelu nebylo možno vypočítat intenzitu 

spektrálních čar a neosvědčil se ani při výkladu chemické vazby. 

Bohrův model atomu byl tedy nahrazen kvantově mechanickým modelem. Tento 

model vychází se zákonitostí kvantové mechaniky – teorie, která popisuje chování 

mikročástic (částic v atomovém měřítku), které se zásadně odlišuje od chování těles běžných 

rozměrů a nelze je postihnout klasickou (newtonovskou) mechanikou. Mezi specifika 

mikročástic se řadí skutečnost, že je jejich energie v určitých případech kvantována a může 

nabývat pouze určitých hodnot, dále se mikročástice vyznačují korpuskulárně – vlnovým 

dualismem – v některých případech se chovají jako částice (hmotné kuličky – korpuskule – 

nepatrných rozměrů), v jiných případech jako vlna. Dalším specifikem je platnost principu 

neurčitosti – principiálně není možné současně přesně stanovit jejich hybnost a polohu a je 

nutno omezit se na pravděpodobnostní popis. Kvantově mechanický model je tak modelem 

matematickým, a jeho názornost je do značné míry omezena [15]. Stav částice je popsán 

pomocí veličiny zvané vlnová funkce a je funkcí prostorových souřadnic a času. Pokud se 

omezíme pouze na stacionární stavy (energie nezávisí na čase), lze ji získat řešením 

stacionární Schrödingerovy rovnice. Z jejího řešení vyplývají tzv. kvantová čísla – čísla 

popisující stav částice. Tyto čísla mohou nabývat pouze určitých hodnot. 
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n = 1, 2, 3, …, ∞  hlavní kvantové číslo, udává energii elektronu v atomu  

l = 0, 1, 2, …, n - 1 vedlejší kvantové číslo, kvantuje moment hybnosti elektronu 

ml = 0, ±l, ±2, …, ±l magnetické kvantové číslo, projekce složky momentu hybnosti 

do určitého směru 

 

Kromě výše uvedených kvantových čísel je elektron charakterizován ještě další 

hodnotou, tzv. spinem. Kromě orbitálního momentu hybnosti má elektron ještě vlastní 

moment hybnosti – spinový moment neboli spin [16]. 

2.2.1 Spektroskopie 

Spektroskopické (spektrometrické) metody jsou obecně založeny na interakci záření se 

vzorkem. Patří mezi nejdůležitější metody studia struktury molekul. U základu spektroskopie 

stojí Isaac Newton, kterému se podařilo pomocí optického hranolu rozložit světlo a objevil tak 

monochromatické světlo (Obr. 2). První spektrometr byl však vytvořen až roku 1860 

Kirchhofem a Bunsenem [17]. Spektroskopie může být dělena podle různých hledisek. 

Interakci (a tím i metody) lze rozdělit do dvou hlavních skupin [18]: 

� metody, při nichž dochází k výměně energie mezi hmotou a zářením; 

� metody, při nichž nedochází k výměně energie a jsou pouze ovlivněny vlastnosti 

procházejícího záření (měření indexu lomu). 

Metody, u nichž dochází k výměně energie, mohou být dále děleny podle typu 

interakce záření se hmotou. Atom může záření pohltit (absorpce), nebo může uvolnit energii 

ve formě záření (emise), nakonec může záření pohltit a po čase opět vypustit (fluorescence a 

fosforescence). Podle toho, zda dochází při absorpci a emisi záření ke změnám energie 

atomů, nebo celých molekul, dělíme metody na metody atomové spektrometrie a metody 

molekulové spektrometrie.  
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Obr. 2: Rozklad světla na optickém hranolu [10]. 

 

Mnohé spektroskopické metody (včetně laserové fotoakusticiké spektroskopie) 

využívají schopnost látek pohlcovat elektromagnetické záření. Protože mohou molekuly 

existovat pouze v určitých energetických stavech, absorbují elektromagnetické záření pouze 

určitých vlnových délek, jak již bylo zmíněno v části věnující se stavbě atomu. U atomů je 

možný pouze přechod elektronů mezi elektronovými energetickými hladinami – to je důvod, 

proč jsou atomová spektra čárová. U molekul jsou však možné i jiné přechody – energetické 

přechody způsobené rotacemi či vibracemi molekul. Rotací molekuly se rozumí rotace celé 

molekuly kolem její osy, vibrací potom změna délek a úhlů vazeb. Také tyto (vibrační a 

rotační) energetické stavy jsou kvantovány. Energetické hladiny těchto stavů jsou mnohem 

blíže u sebe, než je tomu u elektronových hladin. Absorpční spektrum molekul je tvořeno 

širokými pásy. Kromě výše uvedeného může dojít ke změně orientace spinu elektronu nebo 

spinu jádra [16] .  

Dalším hlediskem může být použitá vlnová délka a tím i typ záření. Nejdůležitější 

přehled molekulových spekter, spolu s jednotlivými spektroskopickými disciplínami udává 

Tabulka č. 1. 
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Tabulka č. 1: Molekulová spektra (dle [16]). 

Používané 
záření 

Vlnová 
délka 

[m] 

Studovaný jev 
Děje probíhající v 
molekule 

Spektroskopie 

Radiové vlny 10-1 -102 
absorpce 
v magnetickém 
poli 

změna orientace 
jaderného spinu 

nukleární 
magnetická 
rezonance (NMR) 

absorpce 
v magnetickém 
poli 

změna orientace 
elektronového spinu 

elektronová spinová 
rezonance (ESR) 

Mikrovlny 10-3 –10-1 

absorpce 
změna rotačního 
stavu molekuly 

mikrovlnná 

Infračervené 
(IČ) 

10-6 –10-3 absorpce 
změna rotačního a 
vibračního stavu 
molekuly 

infračervená 

absorpce 
změna elektronového 
stavu molekuly 

elektronová či 
elektronická 

emise po 
předchozí 
excitaci 

změna elektronového 
stavu molekuly 

luminiscenční 

neelastický 
rozptyl 

změna vibračního a 
rotačního stavu 
molekuly 

Ramanova 

Viditelné a 
ultrafialové 
(UF) 

10-7 –10-6 

změna rychlosti 
šíření a absorpce 
polarizovaného 
záření 

změna 
polarizovatelnosti 
molekuly 

optická rotační 
disperze 
cirkulárního 
dichroismu 

Vakuové 
ultrafialové 

10-9 –10-7 
fotoemise 
elektronu 

změna valenčního 
elektronu 

ultrafialová 
fotoelektronová 
(UPS) 

Rentgenové 10-10 –10-9 
fotoemise 
elektronu 

ztráta vnitřního 
elektronu 

rentgenová 
fotoelektronová  

gama 10-12 –10-10 absorpce 
změna stavu 
atomového jádra 

Mössbauerova 
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Účinky záření na atomy či molekuly se liší v závislosti na jeho vlnové délce. Radiové 

vlny ovlivní svým dopadem pouze orientaci jaderného spinu, záření gama je schopno již štěpit 

atomy. Výsledkem měření absorpce záření v nepřítomnosti vnějšího magnetického pole jsou 

spektra rotační, vibrační, elektronová a Mössbauerova. Při spektroskopii nukleární 

magnetické rezonance (NMR) a elektronové spinové rezonance se sleduje absorpce záření 

látkou umístěnou ve vnějším magnetickém poli, při spektroskopii nukleární kvadrupólové 

rezonance (NQR) ve vnějším elektrickém poli [16], [17], [20]. 

2.2.2  Lasery jako zdroje záření 

Slovo „LASER“ je akronymem anglického názvu Light Amplification by Stimulated 

Emision of Radiation, což lze přeložit jako „zesilování světla stimulovanou emisí záření“. 

V podstatě je to kvantový generátor a zesilovač koherentního (sfázovaného) optického záření, 

pro něž je typická vysoká monochromatičnost (tj. všechny fotony mají stejnou vlnovou délku 

a frekvenci), nízká rozbíhavost svazku (všechny fotony laserového záření se pohybují stejným 

směrem) a vysoká hustota přenášeného výkonu či energie. Žádné jiné záření, než záření 

generované laserem tyto vlastnosti nemá [21]. Je to zařízení, pracující na principech kvantové 

mechaniky, které generuje záření unikátních vlastností s širokým uplatněním nejen ve vědě, 

ale také v praktickém životě. 

Objev laseru ovlivnil širokou škálu různých vědních odvětví a umožnil velký rozvoj 

v oblasti spektroskopie. První práce o maseru (předchůdce laseru) a laseru pochází 

z padesátých let dvacátého století, experimentálně byl princip laseru poprvé ověřen v roce 

1960. Od této doby došlo k velkému rozvoji v této oblasti a dnes se lasery používají ve všech 

oblastech lidské činnosti.V padesátých letech minulého století byl položen základ nového 

oboru – kvantové elektroniky. V této době byl použit poprvé termín MASER – název 

pocházející z počátečních písmen anglického názvu „Microwave Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation“, do češtiny přeloženo jako „zesilování mikrovln stimulovanou emisí 

záření“. Později bylo sestrojeno zařízení pracující na obdobném principu a generující a 

zesilující záření v oblasti viditelného spektra. Zpočátku se jim říkalo optické masery, později 

se vžil název LASER, kdy bylo v akronymu MASER změněno počáteční písmeno za L – 

Light (anglicky světlo). Od té doby se tento název používá pro všechna zařízení, která pracují 

na principu stimulované emise záření, ačkoliv generují záření v široké spektrální oblasti od 

daleké infračervené do daleké ultrafialové oblasti spektra [22]. 
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Princip laseru 

Pro vysvětlení principu laseru jsou podstatné základní poznatky z kvantové fyziky. 

V mikrosvětě atomů a molekul mohou systémy zaujímat stavy jen s určitou energií. Systémy 

energii přijímají nebo předávají pouze ve formě energetických kvant, jejichž velikost je rovna 

rozdílu energie příslušných stavů. To platím pro elektrony v elektronovém obalu, podobně je 

kvantována i energie v jádře atomů. Veškeré fyzikální systémy se snaží zaujmout stav 

s nejmenší možnou energií – tento stav se nazývá v kvantové fyzice základní energetický stav. 

Při přechodu atomu do vyššího energetického stavu přijme energii rovnou rozdílu energie 

vyššího a základního energetického stavu, naopak při návratu do základního stavu stejné 

množství energie vydává. Při korpuskulárním (částicovém) přístupu k elektromagnetickému 

záření chápeme záření jako proud částic s nulovou klidovou hmotností – proud fotonů. Každý 

foton nese energii úměrnou frekvenci záření ν, podle vztahu  

E hν=             (1) 

kde h = 6,626.10-34 J.s je univerzální Planckova konstatnta. Pokud je atom v proudu fotonů, 

může dojít k interakci s fotonem pouze tehdy, jestliže je energie fotonu E rovna rozdílu 

energetických hladin v atomu, vyjádřeno vztahem 2: 

1 0h E E Eν = = −        (2) 

kde E1 a E0 je energie horní, resp. dolní hladina. Hovoříme o pohlcení fotonu atomem 

a energie fotonu je přeměněna na vnitřní energii atomu. Pokud nemá foton vhodnou energii, 

nedojde k interakci s atomem a foton může být nanejvýš odchýlen ze své dráhy. Atom 

vybuzený na energeticky vyšší hladinu setrvává v excitovaném stavu po určitou dobu, která se 

nazývá dobou života. Tato energie je poté vyzářena ve formě fotonu spontánního záření. 

Jestliže se však atom během doby, po kterou setrvává v excitovaném stavu, dostane do 

interakce s fotonem záření o energii rovné energetickému rozdílu horního a dolního stavu, 

může dojít ke stimulovanému vyzáření fotonu. Stimulovaně vyzářený foton má stejnou 

energii, směr, fázi a polarizaci s fotonem iniciačním, spontánně vyzářený foton má na druhou 

stranu náhodnou fázi, polarizaci i směr. Proces stimulované emise má pro laser zásadní 

význam [22]. 
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Existuje velké množství laserových generátorů, všechny však mají společné tři 

základní součásti: 

� Laserové aktivní prostředí ve kterém probíhá zesilování záření 

� Zdroj čerpání pro excitaci aktivního prostředí 

� Rezonátor vytvářející zpětnou vazbu mezi zářením a aktivním prostředím vedoucí ke 

vzniku laserových oscilací (některé lasery vyzařují superradiačně bez potřeby 

optického rezonátoru) 

Obecně lze popsat princip laseru následovně: zdroj budící energie zajišťuje, že se v aktivním 

prostředí nachází dostatek kvantových soustav v excitovaném stavu. Při přechodu některé 

kvantové soustavy do nižšího energetického stavu (na nižší hladinu) spontánní emisí bude 

uvolněné kvantum stimulovat i další kvantové stavy k přechodu na spodní energetickou 

hladinu a emisi fotonů. Může dojít k opětovné absorpci části fotonů kvantovými soustavami. 

Pokud však bude v aktivním prostředí více kvantových soustav v excitovaném stavu (tzv. 

inverze populace hladin) bude se optické záření řetězovou reakcí zesilovat. Stimulovaná 

emise bude převažovat nad spontánní emisí a generované záření nabude jednotné povahy – 

bude koherentní a monochromatické. Aktivní prostředí se formuje do tvaru dlouhého válce, 

aby byla zajištěna směrovost laserového záření. Aktivní prostředí je umístěno uvnitř 

rezonátoru  - ten zajišťuje selektivní kladnou zpětnou vazbu – pouze rezonující fotony se 

budou zesilovat. Po dostatečném zesílení je laserový svazek z rezonátoru vyveden. Rezonátor 

je obyčejně tvořen proti sobě umístěnými rovinnými nebo sférickými zrcadly, z nichž je jedno 

polopropustné a umožňuje tak vyvázání laserového paprsku z rezonátoru. Vlnová délka 

laserového paprsku je určena aktivním prostředím [21]. Tento princip je znázorněn na Obr. 3. 

Na obrázku jsou vyznačeny kvantové soustavy v základním (1.) a v excitovaném stavu (2.), 

stimulovaná emise (3.) a energetické hladiny kvantových soustav E1 a E2. 

 

 

Obr. 3: Princip generování laserového paprsku [21]. 
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Druhy laserů 

Existuje velké množství laserů, které se liší konstrukčně i realizací jednotlivých částí. 

Lasery lze dělit do kategorií podle různých kritérií, např. podle skupenství aktivního prostředí 

se dělí na lasery pevnolátkové, kapalinové, plynové a plazmatické. Podle režimu generace se 

dělí na dvě velké třídy: lasery kontinuální a pulsní. Podle způsobu čerpání se rozdělují na 

opticky čerpané, lasery čerpané elektrickým výbojem, chemickou reakcí, elektronovým 

svazkem atd. Dále je možno dělit lasery podle frekvenční oblasti, ve které je laserové záření 

generované, podle struktury laserového svazku nebo podle rozsahu generovaných frekvencí. 

Výše uvedené kategorie se neustále mění a doplňují, dělení podle skupenství aktivního 

prostředí je víceméně univerzální [21]. 

Pevnolátkové lasery 

V širším slova smyslu zde patří veškeré lasery, jejichž aktivní prostředí se nachází 

v pevném stavu – ty mohou být dále rozděleny podle vodivosti aktivního prostředí na 

polovodičové lasery a na lasery, jejichž aktivní prostředí je tvořeno izolanty. V užším slova 

smyslu jsou za pevnolátkové lasery označovány pouze opticky čerpané pevnolátkové iontové 

lasery. Pevná fáze, kterou tvoří krystalické, popřípadě amorfní látky, je dopována příměsí 

iontů a tyto látky tak tvoří jen nosný skelet aktivního prostředí. K vlastnímu optickému 

zesilování dochází na elektronových přechodech iontů příměsí, jejich koncentrace jen 

málokdy překročí 1%. Aktivní ionty jsou u krystalických materiálů zabudovány v krystalové 

mřížce a mají stálou, orientovanou polohu v silovém poli mřížky. Jako příměsí se nejčastěji 

používá iontů vzácných zemin (Nd3+,Tm3+, Pr2+ a jiné) nebo prvků s podskupiny 4A 

Mendělejovy periodické tabulky (hlavně Cr3+, U3+). Nejznámějším představitelem této 

skupiny je rubínový laser, který je současně i prvním fungujícím laserem vůbec. Materiálem 

aktivního prostředí je zde rubín - oxid hlinitý (Al2O3) dopovaný ionty Cr3+. Oxid hlinitý se 

používá často jako materiál aktivního prostředí krystalické povahy a tvoří i základ dalšího, 

nejrozšířenějšího a pravděpodobně nejlépe technicky zvládnutého pevnolátkového laseru, 

označovaného jako Nd:YAG. Jeho aktivním prostředím je neodymem dopovaný yttrium 

aluminium granát. Pevnolátkové lasery jsou schopny generovat záření ve viditelné až 

infračervené oblasti. Jejich výhodou je robustnost, stabilita a malé nároky na údržbu [21], 

[22]. 
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Kapalinové Lasery 

Zde tvoří aktivní prostředí nejčastěji opticky buzené roztoky organických barviv. Díky jejich 

širokému fluorescenčnímu spektru je možné přelaďovat vlnovou délku generovaného záření, 

často se používá kombinace několika barviv a je tak možno prakticky spojitě pokrýt pásmo 

vlnových délek v rozsahu 300 nm až 1500 nm. Mezi typické představitele se řadí 

rhodaminový laser generující pulsní záření od zelené po červenou oblast spektra. Mezi hlavní 

nevýhody se řadí toxicita těchto laserů a nepříliš dlouhá doba životnosti aktivního prostředí – 

to se účinkem tepla a světla rozkládá [22]. 

Plynové lasery 

Aktivní prostředí je zde tvořeno atomy (He-Ne laser), ionty (Ar laser), molekuly (CO2 

laser) nebo jejich směsi v plynné fázi. Inverze obsazení energetických hladin nastává mezi 

energetickými hladinami některé složky – zatímco u atomů se jedná o energetické hladiny 

v elektronovém obalu, u molekul se tyto hladiny dále štěpí na vibrační a rotační stavy, což 

umožňuje generování paprsku v rozsáhlé oblasti spekter u těchto laserů. Pro buzení se 

využívá nejčastěji elektrický výboj ve zředěném plynu. Mezi výhody těchto laserů patří 

vysoká účinnost, dobrá homogenita laserového svazku a jeho nízká rozbíhavost. Kvůli 

nízkému výkonu vzhledem k jednotce objemu aktivního prostředí jsou však výkonné plynové 

lasery značně rozměrné. Nejznámějším, nejrozšířenějším a zároveň prvně vyrobeným 

plynovým laserem je atomární He-Ne laser. Dalším hojně používaným laserem je CO2 laser. 

Mezi plynové lasery se řadí i excimérový laser, který byl použit pro generování 

fotoakustického signálu v této práci, proto mu bude věnována bližší pozornost [21]. 

Excimerový laser 

Jedná se o plynový pulsní laser, jeho aktivní prostředí je tvořeno zvláštním druhem 

molekul, tzv. excimerů. Někdy je tento typ laseru řazen do zvláštní skupiny – do skupiny 

chemických laserů, jelikož zde dochází ke štěpení vazeb. Excimery jsou molekuly, které 

mohou existovat pouze ve vybuzeném stavu, při návratu do základního stavu se rozpadnou na 

jednotlivé atomy. Název excimer vznikl kombinací dvou anglických slov – „excited“ a 

„dimer“, neboli excitovaná molekula. Ke vzniku těchto molekul (excimerů) dochází při 

srážkách atomů plynů se svazkem elektronů o vysoké energii. Typickou plynovou náplní jsou 

kombinace halogenů a vzácných plynů, většina vyzařuje v ultrafialovém pásmu. Použitý 

excimerový laser generuje paprsek o vlnové délce 308 nm a jako náplň používá směs xenonu 

a chloru (Xe + Cl2)[23]. 
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Pro shrnutí obsahuje Tabulka č. 1 přehled vlnových délek nejpoužívanějších aktivních 

prostředí. 

Tabulka č. 2: Aktivní prostředí a jejich vlnová délka (dle [23]). 

Aktivní prostř.    Vlnová délka (nm)    Poznámka    

Argon - fluor 193 UV, excimer 

Krypton – fluor 248 UV, excimer 

Xenon – chlor 308 UV, excimer 

Helium – kadmium 325, 442 UV, excimer 

Argon 488, 514 Viditelné 

Rubín 694 Viditelné 

Nd:YAG 532, 1064 Viditelné, IČ 

Helium – neon 543, 594, 612, 633, 1150, 3390 Viditelné, IČ 

Polovodičové diody 375 – 2000 UV, viditelné, IČ 

Erbium 1540 IČ 

Oxid uhličitý 9600 – 10600 IČ 

 

2.2.3 Přehled spektrometrických metod pro měření v kapalinách 

Spektroskopie je dnes nepostradatelným nástrojem pro studium struktury molekul a 

z toho vychází její rozsáhlé využití jako analytické metody. Následuje přehled 

nejpoužívanějších spektroskopických metod.  

Ultrafialová a viditelná spektrometrie 

Podstatou této metody je absorpce ultrafialového a viditelného záření (200 až 800 nm) 

zředěnými roztoky molekul. Při absorpci dochází k excitaci elektronů, proto jsou molekulová 

absorpční spektra v ultrafialové a viditelné oblasti svou podstatou elektronová spektra. 

Absorpční spektrofotometrie je jeden z nejčastěji využívaných oborů analytické chemie. Při 

této metodě se sleduje změna zářivého toku, který prošel absorbujícím vzorkem. Porovnává se 

při určité vlnové délce tok záření prošlého kyvetou obsahující čisté rozpouštědlo (Φ0) s tokem 

záření, který prošel kyvetou s měřeným vzorkem (Φ). Poměr těchto hodnot (rovnice 3) udává 

transmitanci neboli propustnost vzorku. 

0

T
Φ

=
Φ

               (3) 

Tato hodnota nám udává, kolik záření vzorkem prošlo, často se (po vynásobení stem) 

udává v procentech. Je-li transmitance rovna jedné, vzorek na dané vlnové délce neabsorbuje. 



 19 

Na většině spektrometrů však lze odečíst hodnotu absorbance A, což je dekadický logaritmus 

převrácené hodnoty propustnosti (rovnice 4). 

 01
log logA

T

Φ
= =

Φ
               (4) 

S rostoucí absorpcí tedy roste absorbance. Pro představu, nulovou absorbanci má 

vzorek, který nepohltí žádné světlo, absorbance rovna jedné znamená, že vzorkem prošla 

právě jedna desetina světla, absorbance 2 znamená, že vzorkem prošla jedna setina a tak dále. 

Pro praktické měření mají zpravidla význam hodnoty nepřekračující jednotku [24], [25].  

Závislost propustnosti či absorbance na vlnové délce (frekvenci) nazýváme absorpční 

spektrum. Absorpční spektrum je tvořeno absorpčními pásy. Absorpční pás charakterizujeme 

polohou jeho maxima, propustností (nebo asborbancí) v jeho maximu a jeho tvarem. 

Analytické využití spektrofotometrie 

Spektrofotometrie lze využít jak ke kvalitativní, tak kvantitativní analýze. Absorpční 

spektrum slouží k identifikaci sloučenin – zejména organických, s chromoforními skupinami 

(skupinami, které jsou příčinou zbarvení molekul), jako např. C=O, N=N, N=O, 

konjugovanými dvojnými vazbami a podobně. V kvalitativní analýze se tato metoda většinu 

používá jako metoda doplňková. Naměřená spektra se porovnávají se spektry známých látek. 

Zjištění shody však není dostatečné k učinění závěru o průkaznosti identifikace, spektra 

poskytují pro identifikaci látky pouze omezené množství informací. Získané informace však 

vhodně doplňují informace, získané měřením infračervených spekter, NMR a hmotnostních 

spekter. 

Těžiště aplikací spektrofotometrie ve viditelné a UV oblasti leží v kvantitativní 

analýze. Kvantitativní analýza je založena na Lambertově-Beerově zákoně, podle kterého je 

absorbance při dané vlnové délce přímo úměrná látkové koncentraci c (mol l-1) (rovnice 5). 

A clλε=         (5) 

ε….. molární absorpční koeficient (konstanta pro danou látku za daných podmínek při určité 

vlnové délce (dm3mol-1cm-1) 

c….. látková koncentrace (mol dm-3) 

l….. tloušťka absorbující vrstvy (cm) 

Tento zákon je platný pouze v určitém koncentračním rozmezí – zhruba do koncentrací 10-2 

mol dm-3. Lambert-Beerův zákon také neplatí v případě, že dochází k jiným interakcím látky 
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s prostředím (např. fluorescence, fosforenscence). Ve většině případů však platí a lze jej 

využít k stanovení koncentrace látky v roztoku. Platnost tohoto zákona lze ověřit sestrojením 

závislosti absorbance na koncentraci při konstantní vlnové délce a tloušťce vrstvy. Pokud je 

tato závislost přímková, zákon platí a výsledná přímka se nazývá kalibrační přímka. 

Menším nedostatkem této metody je, že lze zjistit pouze koncentraci látek 

absorbujících ve viditelné nebo alespoň ultrafialové oblasti. Velká většina kationtů ve 

zředěných roztocích absorbuje jen velmi málo, proto se kationty převádějí do barevných 

stabilních komplexů. Absorpční spektrofotometrii lze také využít např. k určení 

stechiometrického složení a konstanty stability komplexu. Moderní technologie dnes 

umožňují aplikovat tuto metodu pro analýzu mimo laboratoř a metoda může být použita ke 

kontinuální analýze vody [26]. 

Absorpční spektrofotometr 

Konstrukčně se dělí spektrofotometry na jednopaprskové a dvoupaprskové. Absorpční 

spektrofotometr je tvořen čtyřmi základními částmi (Obr. 4) 

� Zdroj záření; 

� Monochromátor; 

� Absorpční prostředí; 

� Detekční systém. 

 

Obr. 4: Zjednodušené schéma jednopaprskového spektrofotometru [20]. 

 
Zdroj záření 

Zdrojem spojitého elektromagnetického záření pro viditelnou oblast je běžně 

wolframová nebo halogenová žárovka, pro ultrafialovou oblast deuteriová lampa. 
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Monochromátor 

Monochromátor je tvořen vstupní a výstupní štěrbinou, rozkladným prvkem a 

zrcadlovou nebo čočkovou soustavou. Rozkladným prvkem může být hranol, nebo reflexní 

mřížka. Pro viditelnou oblast spektra (400 až 800 nm) se používá hranol ze skla. Natáčením 

rozkladného prvku se postupně zobrazují jednotlivé monochromatické obrazy vstupní štěrbiny 

na štěrbinu výstupní.  

Absorpční prostředí 

Tvoří jej kyveta s měrným, popřípadě srovnávacím roztokem. Materiál kyvet je volen 

podle použité oblasti spetra. Pro viditelnou oblast se používá kyveta ze skla, pro ultrafialovou 

křemenná kyveta. Absorpční prostředí většinou tvoří roztok látky ve vhodném rozpouštědle, 

pro viditelnou oblast spektra je nejčastějším rozpouštědlem voda. Kyveta musí být udržována 

v dokonalé čistotě, je nutno zabránit otiskům prstů, které mohou způsobit rozptyl světla a 

tudíž chyby v měření.  

Detekční systém 

Je složen z detektoru záření a zařízení na zpracování jeho odezvy. Zářivý tok je 

převáděn detektorem na elektrický signál, ten je zpracován v zesilovači a jeho výstup je 

zobrazen na měřidle nebo displeji. Jako detektory záření se používají fotonásobiče, 

polovodičové fotoelektrické články, diodová pole a detektory CCD. 

Ze zdroje vychází svazek polychromatického záření, dopadá na vstupní štěrbinu 

monochromátoru a po rozkladu na optickém hranolu nebo reflexní mřížce vychází z výstupní 

štěrbiny svazek přibližně monochromatického záření. Toto záření je charakterizována 

intervalem vlnových délek, jehož střední hodnota je nastavená vlnová délka. Velikost 

intervalu je závislá na konstrukci přístroje. Paprsek, který projde kyvetou se vzorkem, dopadá 

na detektor, kde je přeměněn na elektrický signál, který se dále zpracovává v zesilovači a je 

převeden na digitální výstup [20], [24], [25].  

Infračervená spektrometrie  

Infračervená spektrometrie je metoda, která poskytuje cenné informace o struktuře a 

složení molekuly a jako metoda identifikace látek patří mezi nejužívanější metody, může být 

použita jak ke kvalitativní tak ke kvantitativní analýze. Je to metoda založená na interakci 

infračerveného záření se hmotou. Infračerveným zářením rozumíme elektromagnetické vlnění 

o vlnových délkách 800 nm až 1 mm a dále se dělí na blízké (800 až 2500 nm), střední 
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(2,5µm až 25 µm) a daleké (25 µm až 1000 µm). Největší význam pro určování struktury má 

záření střední. Při interakci infračerveného záření dochází ke změně vibračního stavu 

molekuly. Infračervená absorpční spektra tak poskytují informace o vibračních pohybech 

molekuly. Jak už bylo výše řečeno, vibrací molekuly se rozumí změna délky a úhlů vazeb. 

Absorpce záření je možná díky jeho interakci s oscilujícím dipólem molekuly. Elektrický 

dipól vzniká nestejným rozmístěním náboje, molekula tudíž musí mít dipólový moment, aby 

absorbovala infračervené záření. Pro kvalitativní analýzu se využívá faktu, že jsou 

absorbovaná kvanta při dané vlnové délce záření charakteristická pro určité skupiny – 

absorpce je navíc jen málo ovlivněna okolím molekuly – tyto skupiny tudíž mohou být v 

molekule určeny. Podobně jako u UV/VIS spektrometrie se stanovuje závislost absorbance na 

vlnové délce. Ve spektru se zkoumají absorpční pásy – šířka a poloha maxima a jeho relativní 

intenzita.  

Z hlediska kvalitativní analýzy má infračervené spektrum dvě významné vlastnosti: 

� Je charakteristické pro jednotlivé látky, neexistují dvě sloučeniny, které by 

měly infračervené spektrum stejné. Tento fakt umožňuje vytvoření knihovny 

spekter pro známé látky a pomocí této knihovny mohou být látky zpětně 

identifikovány; 

� Jednotlivé funkční skupiny se ve spektru projevují podobně, rozborem IČ 

spektra lze tudíž zjistit přítomnost konkrétních funkčních skupin . 

Jsou sestaveny tabulky vlnočtů pro nalezení funkčních skupin. V nich jsou 

jednotlivým skupinám přiřazeny intervaly vlnočtů, na kterých musí dojít k absorpci spolu 

s relativní intenzitou absorpčního pásu 

Metoda může být použita i pro kvantitativní analýzu, podobně jako předchozí metoda 

využívá platnosti Lambert – Beerova zákona, tedy že absorpce (a absorbance) je přímo 

úměrná koncentraci. 

Infračervený spektrometr 

Je to přístroj, který umožňuje měřit závislost absorpce vzorku na vlnové délce 

v oblasti IČ záření. Jako zdroj záření slouží keramická tyčinka, která při zahřátí na 1000°C 

emituje spojité záření v infračervené oblasti. Záření je po průchodem vzorkem detekováno a 

vyhodnoceno a výsledkem je infračervené spektrum látky – závislost transmitance nebo 

absorbance na vlnové délce [20], [27], [28].  
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Problém této metody při použití k analyzování látek ve vodě je, že samotná voda silně 

absorbuje v infračervené spektru. Kvůli tomuto faktu je zapotřebí relativně velkých 

koncentrací, aby bal detekce úspěšná. Metoda musí být tudíž doplněna extrakcí do 

organického rozpouštědla, které absorbuje v IČ méně [29]. 

Hmotnostní spektrometrie 

Hmotnostní spektrometrie (MS – Mass Spectrometry) je fyzikálněchemická metoda 

založena na separaci iontů látky podle podílu jejich efektivní hmotnosti a elektrického náboje 

m/z. Tato metoda podává cenné informace o struktuře látky. Hmotnostní spektra jsou pro 

látku charakteristické, tudíž jí lze použít k jednoznačné identifikaci látky. Hmotnostní 

spektrometr je iontově optické zařízení, které převede látku na ionizovanou plynnou fázi. 

V zařízení musí být hluboké vakuum, aby nedocházelo ke vzájemným kolizím částic v plynné 

fázi. 

Základními kroky v této technice jsou: 

� Odpaření vzorku; 

� Ionizace; 

� Akcelerace iontů do hmotnostního analyzátoru; 

� Separace iontů hmotnostním filtrem; 

� Detekce iontů. 

Jedná se tedy o metodu destruktivní, dochází k rozkladu studovaného vzorku. Ionizace 

nastává většinou nárazem prudce letících elektronů nebo chemickou reakcí. Existuje ale celá 

řada dalších možností ionizace, např. desorpce polem, laserem nebo plazmou, ionizace 

rychlými atomy a ionty a jiné. K separaci iontů se používají nejčastěji dva způsoby. 

V magnetickém analyzátoru se využívá různé zakřivení urychlených iontů v magnetickém 

poli podle poměru m/z. Změnou magnetické indukce tohoto pole lze dosáhnout toho, že na 

detektor dopadají různé ionty (Obr. 5). 
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Obr. 5: Separace iontů v proměnném magnetickém poli [1]. 

Na obrázku: iontový zdroj (1) – vzorek je zde bombardován elektronovým svazkem, 

akcelerační komora (2), ionty jsou urychleny napětím U (3 až 10 kV).V moderních menších 

přístrojích se používá jako hmotnostní analyzátor kvadrupól nebo kvadrupólová iontová past. 

Kvadrupólový analyzátor (Obr. 6) obsahuje čtyři rovnoběžné tyčové elektrody, které jsou 

prostorově umístěné v rozích čtverce. Na tyto tyče je přiváděna stejnosměrná složka napětí 

(řádově stovky V) a současně složka radiofrekvenčního pole. Hodnoty těchto složek 

předurčují trajektorii drah pohybů iontů s určitou hodnotou m/z. Výhodnou tohoto 

analyzátoru je rychlost produkce celého spektra, schopnost pracovat za vyšších tlaků než 

ostatní analyzátory, z tohoto důvodu je vhodné jeho spojení s počítačem a plynným, 

popřípadě kapalným chromatografem. Zařízení umožňuje snadnou automatizaci, je relativně 

levné a malé. Má však menší rozsah měřených hmotností a nižší rozlišení 

 

Obr. 6: Kvadrupólový analyzátor [30]. 

 

Při detekci iontů je proud dopadajících iontů přeměňován na proud elektronů. Výstup je 

hmotnostní spektrum – závislost relativní intenzity iontového proudu na podílu m/z (relativní 

intenzita nejintenzivnějšího iontového proudu je 100 %). 
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Analytické využití 

Hmotnostní spektrometrie je rychlá a citlivá analytická metoda, využívá se ke 

kvalitativní i kvantitativní analýze, poskytuje velké množství informací o vzorku a jeho 

složení, napomáhá významně k identifikaci, určení struktury organické látky a určení její 

relativní molekulové hmotnosti. Výhodné je také propojení s plynovým chromatografem [20], 

[30]. 

Ramanova spektrometrie 

 Ramanova spektrometrie je založena na sledování rozptýleného záření. Rozptýlené 

záření může mít stejnou frekvenci jako původní záření (Tyndalův a Rayleighův rozptyl), nebo 

se může jeho frekvence změnit (Ramanův rozptyl). Tato změna je spojena se změnou 

vibračního nebo rotačního stavu molekuly. Metodou je registrován Ramanův posun, daný 

rozdílem frekvencí (vlnových délek) původního a rozptýleného záření. Tato hodnota je daná 

mírou energie potřebné ke změně vibračního, resp. rotačního stavu molekuly. Podobně jako 

infračervená spektrometrie tedy dává metoda informace o vibracích molekul. Na rozdíl od IR 

spektrometrie se jako excitační zdroj využívají lasery pracující ve viditelné oblasti. 

Podmínkou zde však je, že analyzovaný vzorek nesmí absorbovat na použité vlnové délce, 

tato metoda tedy vyžaduje selektivně laditelné lasery v rozsahu celého viditelného spektra. 

Dalším rozdílem oproti IČ spektrometrii je intenzita pásem. IČ spektrometrie dobře 

detekuje polární molekuly (v důsledku jejich dipólového momentu). U Ramanovy 

spektrometrie je interakce podmíněna změnou polarizovatelnosti molekuly – což je míra 

schopnosti posouvat v molekule elektrický náboj. Tuto schopnost mají především nepolární 

molekuly, naopak u polárních je velmi malá. Oproti IČ spektrometrii je méně citlivá, protože 

pouze malá část záření jde na Ramanův rozptyl. Na druhou stranu Ramanovy pásy vody jsou 

mnohem slabší než IČ pásy.  

Ramanova spektrometrie slouží ke strukturní analýze látek. Podobně jako u IČ 

spektrometrie a hmotnostní spektrometrie existují knihovny se spektry konkrétních látek i s 

posuny Ramanových pásu funkčních skupin. Pro kvantitativní analýzu platí stejná pravidla 

jako pro IČ spektrometrii. Metoda se dá se využít pro detekci nebezpečných látek ve vodě – 

např. k detekci polyaromatických uhlovodíků [18], [29]. 
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2.3 Laserová fotoakustická spektroskopie 

Fotoakustickým jevem se rozumí nezářivé uvolnění energie, probíhající při interakci 

mezi světlem a hmotou. Při této relaxaci (uvolnění) energie jsou generovány akustické vlny. 

Fotoakustický jev byl poprvé popsán Grahamem Bellem v roce 1880, kdy přes mechanický 

přerušovač zaostřil sluneční záření do kapalného vzorku a pomocí sluchátka registroval 

akustický signál se stejnou frekvencí, jakou měl přerušovač [30]. Bell dále popsal 

fotoakustickou detekci absorbovaného elektromagnetického záření, kdy ukázal rozdíly mezi 

úrovní akustického signálu generovaného různými látkami a při použití různých vlnových 

délek v oblasti viditelného spektra. Jako zdroje akustického signálu bylo dále použito černého 

tělesa v kombinaci s pomůckami na rozptyl záření (optické mřížky, štěrbiny). Bell použil ke 

kvalitativnímu stanovení vlastností studovaných materiálů pouze svého sluchu (citlivější 

elektromechanické zařízení nebylo ještě k dispozici). Využití mikrofonů umožnilo získaný 

signál vyhodnocovat také kvantitativně.  

Další rozvoj fotoakustické detekce umožnilo využití laserů jako zdroje 

elektromagnetického záření. Jedním z prvních výzkumníků, kteří se zabývali využitím 

fotoakustického jevu pro detekci chemických látek, byl Kreuzer. Ten nahlásil ppb (part-per-

billion) úroveň detekce methanu v dusíku, což lze pokládat za zrod moderní fotoakustické 

spektroskopie. V praxi se začala fotoakustická detekce uplatňovat k detekci stopových prvků 

v atmosféře. V roce 1968 byl poprvé použit CO2 laser pro detekci CO2 v dusíku [32]. 

Vznik fotoakusického signálu lze vysvětlit následovně: při absorbci 

elektromagnetického záření dochází k excitaci molekuly (většinou k přechodu elektronu do 

vyšších excitovaných hladin). Z tohoto stavu přechází molekula (atom) rychle zpět do 

základního stavu a dochází přitom k nezářivé relaxaci energie – tzn. při přechodu na nižší 

energetickou hladinu není vyzářen foton, ale dochází k rozvibrování molekuly a následným 

kolizím s okolními částicemi, což vede k zahřátí ozářené oblasti a k její expanzi. Inertní - 

nereaktivní efekty uvnitř látky zapříčiní, že se ozářená oblast roztahuje a stlačuje a tudíž 

generuje akustickou vlnu. Ačkoliv všechny metody, které detekují přímo či nepřímo termální 

(tepelnou) vlnu mohou být obecně označeny jako fototermální, termín „fototermální“ se 

omezuje na detekční zařízení, která přímo detekují nárůst teploty. Zvukové vlny generované 

termální expanzí mohou být detekovány akustickými detektory a v tomto případě jsou tyto 

metody označovány jako fotoakustické, popřípadě optoakustické [33], [34], [35]. 
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Obecně je velikost optoakustického (OA) efektu v kapalinách menší než v plynech – 

je to způsobeno jejich větší hustotou, kvůli níž jsou kapaliny méně zahřívány v porovnání 

s plyny při téže absorbované energii, a také menším přesunem částic. Existují dvě běžně 

používané OA metody: metoda modulované spojité vlny (CW – continuum wave) – 

excitovaný paprsek je modulovaný přibližně 50 % doby; a pulsní metoda – pro ní jsou 

charakteristické krátké pulsy s vysokou intenzitou. Z experimentů vyplývá, že při použití 

stejné průměrné optické intenzity na vzorek se slabou absorpcí má pulsní metoda mnohem 

větší citlivost než metoda se spojitou vlnou. U pulsní metody je signál „kompresován“ do 

signálu s velkou amplitudou během krátké periody s dobře definovaným časem zpoždění od 

excitovaného pulsu. Signál lze detekovat v krátkých časových úsecích - toto umožňuje 

odfiltrování nežádoucích hluků. OA signály generované v kondenzované fázi pulsním laserem 

jsou opět pulsní se superponovanou harmonickou složkou a s dobou nárůstu na úrovni µs 

[36]. 

2.3.1 Detekce akustického signálu 

Existují dvě hlavní metody k OA detekci absorbované energie v kondenzované fázi: 

přímá a nepřímá detekce akustických vibrací. V případě přímé metody jsou akustické vibrace 

detekovány přímo ve studovaném vzorku, akustický snímač je k němu připojen. Ve druhém 

případě jsou akustické vibrace detekovány v plynu či tekutině, které jsou v kontaktu se 

vzorkem. Z principiálního hlediska lze rozdělit detektory na snímače a optické detektory. 

Snímače – které zahrnují akustické mikrofony a piezoelektrická čidla, nabízejí v porovnání 

s optickými detektory většinou vyšší citlivost, optické detektory však umožňují nekontaktní 

spektroskopické měření nebo citlivá interferometrická měření. 

Piezoelektrické snímače 

Piezoelektrický jev (z řeckého piezein – tlačit) je schopnost krystalu generovat 

elektrické napětí při jeho deformování, popřípadě jev opačný, kdy se krystal v elektrickém 

napětí deformuje. Může se vyskytovat pouze u krystalů, které nemají střed symetrie. [37]. Je 

dostupných mnoho typů piezoelektrických keramických materiálů. Pro OA detekci musí mít 

piezoelektrický element obvykle pokovované elektrody a musí být namontovaný vhodným 

způsobem. Citlivost piezoelektrických snímačů je mnohem menší než citlivost citlivých 

mikrofonů. Nicméně jsou tyto snímače preferovány pro pulsní OA v kondenzovaném stavu, 

protože mikrofony jsou mnohem výhodnější při snímání tlakových vln v plynu, kdy je kontakt 

typu pevná látka (např. membrána) – plyn, zatímco v případě OA v kondenzované fázi (pro 
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přímou metodu - viz výše) je přenos vibrací výhodnější pro kontakt typu: pevná látka – pevná 

látka nebo kapalina – pevná látka díky mnohem rychlejší reakci a lepší akustické impedanci. 

Lze použít i jiné snímače pro detekci OA pulsního signálu. Patří zde např. kapacitní 

snímače, snímač kontinuálního laserového paprsku nasměrovaného na povrch vzorku 

k detekování deformací povrchu vlivem termálního a akustického efektu způsobeného 

pulsním laserem, snímač kontinuálního laserového paprsku k detekování změn indexu lomu. 

Při zahřívání kapaliny pulsním laserem vzniká teplotní gradient, který se pomalu rozptyluje 

termální difusí. Existuje mnoho metod k detekování pulsního fototermálního zahřívání – např. 

profil indexu lomu spojený s termální difusí detekovaný různými metodami [36]. 

2.3.2 Fotoakustický signál 

 Fotoakustický signál závisí mimo jiné na samotné experimentální soustavě, teplotě 

vzorku, intenzitě laseru a parametrech laserového paprsku. Zjednodušené schéma 

fotoakustické soustavy zobrazuje Obr. 7. Kyveta obsahuje vzorek – roztok obsahující látku 

schopnou absorbovat elektromagnetické záření. Když laserový puls prochází  kyvetou, část 

jeho energie je absorbována. U některých látek dochází k okamžité přeměně veškeré 

absorbované energie na teplo a vzniká tak fotoakustický efekt – zvuková vlna, která se šíří 

kapalinou. Takových látek se pak využívá jako reference (viz kapitola 2.3.5). U jiných látek 

se část absorbované energie spotřebuje na nějaký jiný proces, který je většinou předmětem 

zkoumání (např. štěpení vazby). 

 

Obr. 7: Schéma experimentální soustavy 

Vzniklá akustická vlna je detekována a zobrazena na osciloskopu. Amplituda 

S změřené akustické vlny je úměrná změně objemu V∆ , což je znázorněno v rovnici (6): 

S k V= ∆          (6) 
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Jak už bylo výše uvedeno, naměřený signál je závislý na měřící soustavě a 

parametrech laseru – teda na geometrickém uspořádání soustavy (např. umístění detektoru 

vůči průchozímu laserovému paprsku), parametrech samotného paprsku (jeho šířce, době jeho 

trvání), i na parametrech samotného detektoru (piezoelektrcikého čidla). Některé z těchto 

vlivů jsou dále popsány a diskutovány v následující literatuře[32], [34]. Tyto vlivy jsou 

zahrnuty ve členu k rovnice (6), představujícím kalibrační konstantu. Změna objemu V∆  je 

způsobena termální expanzí a může být vyjádřena rovnicí (7): 

( )1nrV X T Eφ∆ = −            (7) 

Tato rovnice popisuje, že změna objemu je přímo úměrná roztokem absorbované 

energii (člen ( )1 T E− , kde T  je transmitance vzorku a E  energie laserového pulsu. nrφ  je 

výtěžek z celkové absorbované energie, která se spotřebuje na nezářivou relaxaci (nr = non 

radiant). Je to bezrozměrná veličina, která může dosahovat hodnot 0;1  a často je 

požadovaným výsledkem experimentu. U referenčních vzorků je tato hodnota známa, 

nejčastěji rovna jedné. X je koeficient adiabatické expanze rozpouštědla a závisí na 

termoelastických vlastnostech rozpouštědla: hustotě ρ , tepelné kapacitě pC  a koeficientu 

teplotní roztažnosti pα  (rovnice 8): 

p

p

X
C

α

ρ
=              (8) 

Zkombinování rovnic (6) a (7) získáme funkční rovnici pro amplitudu fotoakustického 

signálu, vyjádřené rovnicí (9): 

( )1nrS K T Eφ= −    (9) 

V této rovnici je obsažena základní závislost OA signálu na intenzitě laserového záření 

– vždy se musí jednat o lineární závislost, která obsahuje nulový bod, tj. graf této závislosti 

prochází nulou. Jak bude uvedeno dále v textu, pro tuto rovnici platí určité omezení. 

Kalibrační konstanta K  je závislá jak na samotné soustavě ( k ), tak na termoelastických 

parametrech rozpouštědla ( X ), rovnice (10): 

K kX=  (10) 
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Tato konstanta může být určena pomocí kalibrace, kterou je porovnávací měření, 

provedené za naprosto stejných podmínek jako hlavní experiment, ale s použitím referenčního 

vzorku (nazývaného také standard). Reference jsou vzorky, u nichž je hodnota nrφ známa nebo 

v lepším případě rovna jedné, jako například hydroxybenzofenon, který byl použit jako 

reference v této práci. Při výběru reference je důležité, aby tato dobře absorbovala na 

používané excitační vlnové délce [35], [38].Obr. 8 znázorňuje akustický signál, získaný při 

měření reference. Pro další vyhodnocování naměřených výsledků se počítá pouze s první 

amplitudou (vyznačena na obrázku jako S), další signál už je zkreslený různými 

interferencemi uvnitř vzorku. 

 

Obr. 8: Ilustrativní křivka fotoakustického signálu. 

 

2.3.3 Časové řešení 

Rovnice (9) představuje pouze amplitudu, popis celé vlny v závislosti na čase je 

mnohem složitější a ve většině případů nestanovitelný. Při různých zjednodušeních může být 

vlna popsána např. rovnicí (11): 

( )
( )

( ) ( )0//0
0 02 ,,

00

/ 1
( ) 1 cos

1/

ttS t K T E e e t sin t
ττν τ

φ ν ν
ν τν τ

−−   
= − − −  

 +   
 (11) 



 31 

Kde t  je doba života (lifetime) procesu generovaného laserovým pulsem, 0ν  je 

charakteristická frekvence detektoru a 0τ  je doba relaxace detektoru. Tato rovnice je pouze 

aproximací, vypočítaná pro sférický zdroj tepelné expanze (ve skutečnosti je signál generován 

v cylindrické oblasti, která odpovídá oblasti ozářené laserem), sledované bodovým 

detektorem (ve skutečnosti má detektor, přitlačený na stěnu kyvety, plochu S) a za 

předpokladu dalších zjednodušení. I když se rovnice liší od signálu získaného v reálných 

podmínkách experimentu, vysvětluje důležitý rys fotoakustické spektroskopie – časové okno. 

 

Obr. 9: Normalizovaná odezva detektoru (s charakteristickou frekvencí 0,5 MHz) pro procesy s různou 
dobou života [30]. 

Obr. 9 zobrazuje několik akustických vln podle zjednodušeného matematického 

modelu, představovaného rovnicí (11) pro procesy s různou dobou života: (a) t = 1 fs, 1 ps 

nebo 1ns; (b) 200 ns; (c) 1 µs (d) 10 µs; (e) 200 µs. Z obrázku vyplývají dva limitní případy: u 

velice rychlých procesů (1 ns a rychlejší, v literatuře často označované jako „prompt“) závisí 

amplituda pouze na množství tepla, které je v látce během procesu uloženo – u těchto procesů 

tedy signál nezávisí na jejich době života, platí pro ně rovnice (9) a je zde při vyhodnocování 

možné přímé porovnání získaného signálu (amplitudy) S s referencí. Na druhou stranu pomalé 
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procesy (doba života ≥  1 ms) nezpůsobují žádný signál, což může být výhodné, jelikož se 

s nimi dále nemusí počítat při vyhodnocování signálu (probíhá-li ve vzorku více procesů) – 

tyto procesy k signálu nijak nepřispívají. Mezi těmito limitními případy je oblast, ve které je 

výsledný signál závislý na době života procesu. S prodlužující se dobou života se vlna 

rozšiřuje a amplituda díky tomu klesá (neklesá tedy v důsledku toho, že by ve vzorku bylo 

uloženo méně tepla). Tento efekt je způsoben různou odezvou detektoru v závislosti na 

rychlosti procesu a závisí na jeho charakteristické frekvenci ν . U časově závislých signálů 

tedy nelze použít pouhé srovnání naměřených signálů s referencí, ale výsledný signál se musí 

dále (matematicky) upravovat (tyto signály obsahují informaci o době života procesů a signál 

může být podroben časovému řešení. Tato metoda se označuje jako time-resolved 

photoacoustic (TR PA)). Je třeba poznamenat, že na časové rozlišení daného experimentu má 

vliv kromě doby života daného procesu (v literatuře označované časovou konstantou) a 

odezvy snímacího zařízení (piezoelektrického detektoru) také šířka laserového pulsu a 

geometrické uspořádání experimentu. Pečlivým nastavením celého systému lze tedy do jisté 

míry časové rozlišení optimalizovat. Tímto problémem se dále zabývají následující studie 

[35], [41]. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že rovnice (9) má platnost pouze pro velmi rychlé 

procesy. Pro platnost této rovnice je však nutný ještě jeden předpoklad – fotoakustická vlna je 

generována pouze v důsledku termální expanze ozářené oblasti. Tento předpoklad je pro 

mnoho systémů nesprávný a při prvních aplikacích této metody byl přehlížen. Ke generování 

fotoakustické vlny mechanismem termální expanze často přispívají i tzv. „vnitřní změny 

objemu“ (v literatuře „intrinsic volume changes“). Tyto objemové změny taktéž vedou ke 

vzniku akustické vlny a jsou charakteristické např. pro produkci excitovaných stavů s velkými 

změnami polarity nebo pro chemické reakce, jako fotodisociace. 

Produkce zvukových vln pomocí tohoto mechanismu je analogická k produkci 

způsobené termální expanzí. Expanze kapaliny je však indukovaná chemicky, kdy se 

molekuly rozpouštědla přeskupí kolem místa, které je nyní okupováno nově vzniklými 

chemickými speciemi. Pokud není tento příspěvek k akustickému signálu oddělen od 

výsledného signálu, může to poté vést k závažným chybám. 

Jelikož se během měření může vyskytovat několik procesů, ať už probíhajících 

zároveň či po sobě, je důležité tyto procesy určit a oddělit je od sebe. V dnešní době jsou 

k dispozici komerčně dostupné algoritmy ve formě počítačových programů, které jsou 

schopny tento problém řešit a pro pozorované průběhy provést dekonvoluci [38], [39]. 
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2.3.4 Vliv teploty na naměřený signál 

Při provádění experimentů za různých teplot bylo zjištěno, že se velikost signálu 

s různou teplotou při jinak identických podmínkách experimentu mění. Systematicky se tímto 

jevem zabývali např. Adelhelm a kolektiv [40]. V této studii byl zkoumán vliv teploty na 

signál ve vodných roztocích, v polárních i nepolárních organických rozpouštědlech. Zatímco 

ve vodných roztocích byl pozorován nárůst signálu s rostoucí teplotou od 20 do 40ºC až o 

200%, v použitých organických rozpouštědlech (acetonu a ethanolu) byl pozorován opačný 

efekt – tedy pokles signálu o 15 - 20% s rostoucí teplotou v tomtéž teplotním intervalu. Tento 

efekt nezávisel na použité rozpuštěné látce, ani její koncentraci. 

Výsledky byly v souladu s teoretickým základem. Akustický signál je závislý na tzv. 

termoelastických parametrech, které se mění s teplotou. Vyjádření fotoakustického signálu se 

může v literatuře lišit, ve výše zmíněné práci užívají např. tohoto vyjádření (rovnice 12): 

2
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kde S je naměřený akustický signál, k je kalibrační konstanta aparatury, I0 energie laseru, α 

absorpční koeficient. Člen 
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představuje termoelastické parametry: β je koeficient 

teplotní expanze (
1 V

V T
β

∂
=

∂
), v rychlost zvuku v rozpouštědle a Cp specifické teplo při 

konstantním tlaku. Tato rovnice je jiným vyjádřením rovnice (9). Hlavní vliv na změnu 

signálu s měnící se teplotou mají koeficient teplotní roztažnosti β a rychlost zvuku 

v v rozpouštědle. Ve vodných roztocích i v organických rozpouštědlech se s rostoucí teplotou 

β zvyšuje, ve vodných roztocích je tento efekt velice výrazný. Na druhou stranu, rychlost 

zvuku se zvyšuje s rostoucí teplotou ve vodných roztocích, ale v organických rozpouštědlech 

s rostoucí teplotou klesá. V případě organických rozpouštědel převažuje tento pokles nad 

pomalým růstem koeficientu teplotní expanze β. Z toho vyplývá, že signál výrazně roste 

s rostoucí teplotou ve vodných roztocích, v organických rozpouštědlech naopak mírně klesá.  

Ze silné teplotní závislosti signálu zvláště ve vodných roztocích vyplývá, že pro 

správnost experimentu je velice důležité zajištění teplotní stability studovaného vzorku. 

Závislost signálu na teplotě má však i další využití při zkoumání procesů, probíhajících ve 

studovaném vzorku, jak bude ukázáno dále. 
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2.3.5 Využití fotoakustiké detekce 

Měřením tepla produkovaného ve vzorku po absorpci elektromagnetického záření 

mohou být zjištěny kinetické informace (kvantové výtěžky, doby formování a zániku 

excitovaných stavů) a termodynamické informace o excitovaných nebo jinak metastabilních 

stavech, produkovaných přímo či nepřímo (např. přenosem náboje) v systému [35].  

Postupem času získaly fotoakustické metody popularitu mezi vědci, zabývající se 

fotochemií, jako doplňkový nástroj k jiným, již zavedeným spektroskopickým metodám, 

poskytujícím energetické a kinetické informace o speciích (excitované singletní, tripletní 

stavy, isomery, radikály a další), které vznikají v důsledku absorpce záření. Fotoakustická 

metoda je tedy často používaná jako metoda doplňková, jelikož ostatní metody detekce po 

excitaci elektromagnetickým zářením (např. optické metody založené na detekci záření v  Uv-

viditelné oblasti, Ramanův rozptyl a další), pokud jsou technicky proveditelné, poskytují 

spektroskopické a kinetické informace o přechodových jevech v široké oblasti doby života, 

často s vyšší citlivostí. Fotoakustická metoda však může být výhodně využita tam, kde je 

optická detekce nemožná – např. v neprůhledných či zakalených vzorcích (opticky nečistých). 

Jelikož je fotoakustická detekce ve své podstatě kalorimetrickou metodou, lze při 

získávání termodynamických informací využít jednoduchou rovnici energetické rovnováhy 

(rovnice 13): 

a f f a st stE E E Eφ α φ= + +           (13) 

kde Ea je absorbovaná molární energie. První člen na pravé straně rovnice představuje část 

energie, která je vyzářena fluorescencí, vyjádřena jako součin kvantového výtěžku 

fluorescence fφ  a molární energie fluoreskujícího stavu Ef. Druhý člen představuje tu část 

energie, která je uložena ve vzorku jako teplo a způsobuje fotoakustický jev. Třetí člen 

představuje energii uloženou v speciích s delší dobou života, než je časová rozlišitelnost této 

metody (viz časové řešení; index st u tohoto členu znamená stored – v překladu uskladněný, a 

značí, že je zde teplo skladované po delší dobu). Mohou to být např. stabilní produkty. Pokud 

se při interakci elektromagnetického záření se vzorkem vyskytují i jiné procesy, měly by být 

taktéž zahrnuty do rovnice (13) (např. fosforescence) [35].  

V nejjednodušším případě, pro který platí rovnice (9), lze použitím rovnice 

energetické rovnováhy získat informace o změně entalpie, která je spojena s fenoménem 

probíhajícím v studovaném systému. Pro nejjednodušší případ fotochemické reakce platí 

rovnice (14): 
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m r r obsE H Hφ= ∆ + ∆   (14) 

kde Em je molární energie laserového pulsu. Pokud je znám kvantový výtěžek reakce rφ , její 

entalpie může být určena po získání množství tepla uloženého v roztoku ( obsH∆ - obs značí 

„observed“, čili pozorované) z fotoakustikcého experimentu pomocí rovnice (15) [38]: 

obs nr mH Eφ∆ =  (15) 

Pokud však přispívá zkoumaný děj k objemovým změnám (jiným než těm 

způsobených termální expanzí), je potřeba tyto při zpracovávání výsledků zohlednit a 

rozlišovat mezi jednotlivými příspěvky k celkové změně objemu. Označíme-li si změnu 

objemu způsobenou termální expanzí jako thV∆  a změnu objemu, jež vyplývá 

z molekulárního procesu jiného než zahřívání či ochlazení jako rV∆ , může být popsán signál 

rovnicí 16: 

[ ]th rS k V V= ∆ + ∆                  (16) 

kde k je konstanta zohledňující geometrické a instrumentální parametry. Na rozdíl od thV∆  je 

rV∆ , minimálně v první aproximaci, nezávislé na teplotě. Naměřený signál pro vzorek může 

být tedy vyjádřený rovnicí 17: 

/nr a p rS k E C Vφ β ρ = + ∆                  (17) 

kde Ea je vzorkem absorbovaná energie a nrφ je kvantový výtěžek nezářivé relaxace. 

Na druhou stranu, změna termoelastických parametrů způsobené buďto teplotní 

změnou nebo změnou rozpouštědla může být výhodně využita ke stanovení rV∆ . Změny 

signálu s teplotou se nejvýhodněji používá ve vodných roztocích, kde jsou termoelastické 

parametry silně teplotně závislé. Při stanovení rV∆ se používá reference, u níž je 0rV∆ = . Pro 

referenci tudíž platí: r

thS k V= ∆  a poměr mezi referencí a vzorkem vede k rovnici 18: 

( )/ / /s r S

n n nr r a pS S V E Cφ ρ β= + ∆        (18) 

kde s

nS a r

nS jsou optoakustické signály normalizované vzhledem k intenzitě laseru pro vzorek 

(s jako „sample) a referenci. Poměry těchto signálů naměřených při různých teplotách je pak 
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možno vynést do grafu vůči pC ρ

β
 
 
 

. Průsečík s osou y poté udává hodnotu nrφ  a směrnice 

udává / s

r aV E∆ . 

Při analýze dat při různých teplotách je možno využít dvou přístupů: měření při 

několika teplotách (ST-several temperature). Zde se vynáší závislost amplitudy (v případě 

nutnosti upravené dekonvolucí) na termoelastických parametrech. Další metoda je založena 

na měření při dvou teplotách (TT- two temperatures method). Vychází z toho, že reference při 

koeficientu teplotní roztažnosti β=0 dává nulový signál. U vody je tato teplota rovna 3,9°C, ve 

vodných roztocích je třeba tuto hodnotu zjistit. Měření při jiné teplotě se provádí z důvodu 

odstranění kalibrační konstanty. Při ST metodě se provádí jedno měření pro každou teplotu, 

při TT metodě se provádí tři až pět měření pro každou teplotu. Používají se zprůměrňované 

hodnoty. Vždy je třeba se ujistit, že signál vykazuje lineární závislost na intenzitě laseru 

s nulovým průsečíkem [42]. 
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3 Experimentální část 
V experimentální části této diplomové práce jsem se zaměřil na využití analytických 

možností laserové fotoakustické spektroskopie. Hlavním cílem bylo sestavení a optimalizace 

experimentální soustavy pro fotoakustická měření v kapalné fázi. První kapitola je věnována 

této soustavě, jsou zde popsány jednotlivé prvky soustavy a proces jejího sestavování. Po 

prvotních měření prováděných za účelem kalibrace soustavy (získání lineární závislosti 

signálu na intenzitě) proběhlo několik měření s vybranými látkami. Postup experimentu spolu 

s výsledky a jejich diskusí jsou předmětem další části. V poslední kapitole experimentální 

části jsou rozebrány možnosti metody při detekci nebezpečných látek ve vodě. 

3.1 Experimentální soustava 

Jako excitační zdroj byl použit excimerový xenon-chlorový laser (Lambda Physik). 

Princip laseru je teoreticky rozebrán v kapitole 2.2.2. Excimerový XeCl2 laser generuje UV 

záření na vlnové délce 308 nm. Měření byla prováděna v pulsním režimu s délkou pulsu ~ 28 

ns a opakovací frekvencí 1 Hz. Energie laserového pulsu byla regulována změnou napětí 

pomocí ovládacího modulu laseru. Relativní energie laserových pulsů byla snímána měřičem 

výkonu (Coherent). V průběhu měření byla odečítána průměrná hodnota relativní energie 

deseti laserových pulsů.  

 

Obr. 10: Detail modulu fotoakustické kyvety. 

Piezoelektrický 

detektor Kyveta 

Stabilizační 

konstrukce 
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Modul fotoakustické kyvety, do níž se umisťuje vzorek se studovanou látkou, byl 

vyroben na zakázku na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského (Obr. 10). Tvoří jej dvě 

částečně odklopitelné části (kovové bloky), mezi něž se umisťuje kyveta. Tyto části jsou 

k sobě přitlačovány pérky, aby byla zajištěna stabilita kyvety. Dva kruhové otvory po stranách 

těchto bloků umožňují instalaci piezoelektrického detektoru tak, aby byl v kontaktu s kyvetou. 

Pro měření byla použita standardní kyveta z křemenného skla, která je vhodná pro měření 

v UV oblasti spektra (viz Obr. 11). 

 

Obr. 11: Detailní snímky křemenné kyvety (a) a piezoelektrického detektoru (b). 

 

Pro detekci akustického signálu jsem využil piezoelektrické čidlo, které je natlačeno 

na stěnu kyvety a přes zesilovač napojeno na osciloskop (viz Obr. 11). Spojení je realizováno 

pomocí šroubku, který tlačí na detektor (viz Obr. 10). Samotné čidlo sestává z: 

� Předzesilovače s velkým vstupním odporem; 

� Pružiny; 

� Olověné destičky; 

� Piezokeramiky; 

� Přítlačné destičky z nerezoceli.  

Stabilitu detektoru zajišťuje šroubek, tlačící na detektor. Aparatura umožňuje změnu 

teploty a je připojena na externí regulátor teploty pomocí kabelu. Chlazení zajišťují větráčky, 

instalované na povrchu kovových bloků. Celá aparatura je stabilizována za použití pomocné 

konstrukce tak, aby se při manipulaci nepohybovala. Otvor s čtvercovým profilem umožňuje 

průchod laserového paprsku. Celkové experimentální uspořádání sestavené v rámci této 

diplomové práce zachycuje fotografie a schéma na následující straně (Obr. 12). 
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Obr. 12: Ilustrativní snímek a schématické znázornění experimentálního uspořádání. 
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3.1.1 Optimalizace experimentálního uspořádání 

Před pevným nastavením všech částí měřící soustavy musela být soustava 

odzkoušena – bylo nutno předběžně vyzkoušet a správně nastavit vzájemnou polohu 

jednotlivých částí. Laserový paprsek, generovaný excimerovým laserem, zeslabený na optické 

mřížce asi na desetinu původní hodnoty, byl zúžen clonkou, za níž byl umístěn dělič paprsku 

(čočka), který odrazil část paprsku, a část jím prošla. Laser byl nastaven na pulsní režim, 

s frekvencí 1 Hz (mezi jednotlivými pulsy byla tedy prodleva 1 s). Výška zařízení, do něhož 

se umísťuje kyveta, musela být nastavena tak, aby do ní dopadal paprsek, který prošel clonou 

a děličem paprsku. Do dráhy druhého paprsku byl umístěn detektor elektromagnetického 

záření, který byl dále připojen na vyhodnocovací zařízení (měřič výkonu). Před clonku bylo 

umístěno zrcátko tak, aby paprsek mohl procházet clonkou a část paprsku se odráželo do 

fotodiody, připojené na osciloskop (Agilent). Takto bylo zajištěno trigerování – externí 

synchronizace. Piezoelektrický detektor, natlačený na stěnu kyvety, byl připojen k zesilovači 

a dále k osciloskopu. Část detektoru, která je v kontaktu s kyvetou, byla pomazána tukem, aby 

byl zajištěn lepší přenos akustické vlny. Při odzkoušení funkčnosti soustavy – tedy zjištění, 

zda po průchodu laserového pulsu je detekován akustický signál, bylo zjištěno, že signál, 

zobrazovaný osciloskopem, je nestabilní a po každém pulsu se mění výrazně počáteční 

hodnota signálu vzhledem k ypsilonové ose osciloskopu. Takový signál byl neměřitelný, 

celou soustavu bylo tudíž nutno uzemnit. Nakonec bylo měřící zařízení s kyvetou pevně 

fixováno s použitím pomocné konstrukce, aby nedocházelo k nepřesnostem v experimentu 

vlivem změny kalibrační konstanty aparatury (změnou geometrického uspořádání při 

manipulaci se zařízením – např. při výměně vzorků v kyvetě). Na naměřený signál (zvláště 

jeho průběh) mělo velký vliv natlačení piezoelektrického čidla na stěnu kyvety. Čidlem bylo 

teda manipulováno tak dlouho, až byl získán vhodný časový průběh signálu – první amplituda 

signálu musela mít pokud možno hladký průběh a obsahovat jak záporný, tak kladný vrchol 

(při nesprávném nastavení čidla byl v důsledku interferencí uvnitř kyvety naměřen např. 

pouze záporný vrchol). 

3.2 Postup experimentu 

Na základě studia literatury jsem navrhl a následně realizoval metodický postup pro 

získání požadovaných experimentálních dat. Pro účely testování a pilotních měření byly 

zvoleny vhodné vzorky chemických látek (viz Tabulka č. 3). Jedná se o standardní (známé) 

molekuly vhodné pro fotoakustickou detekci v kapalné fázi. V rámci diplomové práce byla 
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zvolenou technikou měření studována také zcela nová, dosud neprozkoumaná sloučenina 

(boranový komplex). 

Tabulka č. 3: Specifikace použitých chemických látek (vzorků a reference). 

Vzorek Chemický vzorec CAS číslo 
Skalice modrá CuSO4 7758-99-8 
Porfyrin (TPPS) C44H26N4Na4O12S4 × H2O 652154-11-5 
Hydroxybezofenon HOC6H4COC6H5 117-99-7 
Boranový komplex (PMe2Ph)4(CO)Pd2B10H10 - 

 

Jednotlivé experimentální úlohy byly koncipovány tak, aby umožnily získat prvotní 

zkušenosti s měřící aparaturou a postupem sběru a zpracování dat. Tyto zkušenosti jsou 

nutným krokem pro optimalizaci uspořádání experimentální soustavy a pro další rozvoj 

metody fotoakustické detekce nebezpečných látek v kapalné fázi. Experimentální měření, 

která jsem provedl v rámci této diplomové práce lze rozdělit do tří dílčích částí (viz Tabulka 

č. 4). 

Tabulka č. 4: Provedené experimenty. 

Chemická látka(vzorek) Rozpouštědlo Účel experimentu 

1 Skalice modrá H2O Získání závislosti signálu na koncentraci 

2R Hydroxybenzofenon CH3OH 

2S Porfyrin CH3OH 

Sledování objemových změn způsobených 
intramolekulárními energetickými přechody 

3R Hydroxybenzofenon CH2Cl2 

3S Boranový komplex CH2Cl2 

Sledování objemových změn způsobených 
disociací vazby 

Pozn.: R=reference, S=vzorek 

 

3.2.1 Příprava vzorků 

Jelikož je fotoakustické měření ve většině případů měřením srovnávacím, bylo třeba 

vždy namíchat vzorek i referenci tak, aby oba pohlcovali stejné množství energie na použité 

vlnové délce 308 nm. Pro vzorek a referenci bylo vždy použito stejného rozpouštědla. Jak 

bylo uvedeno v kapitole 2.2.3., množství absorbované energie udává veličina zvaná 

absorbance a lze ji měřit na spektrofotometru. Spektrofotometr (podrobně rozebrán v kapitole 

2.2.3) byl napojen na počítač a výstup byl ukládán na disketu pro další zpracování. Na 

absorpčním spektrofotometru byla teda naměřena absorbance vzorku a reference byla poté 
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namíchána na stejnou hodnotu postupným ředěním tak, aby se absorbance vzorku i reference 

lišila maximálně o jednu setinu. Vzorek i reference byli vždy měřeny ve stejné kyvetě a byly 

měněny pomocí pipety. Kyveta byla vždy při výměně propláchnuta rozpouštědlem. Na Obr. 

13 lze vidět výstup z měření hyfroxybenzofenonu - závislost absorbance na vlnové délce – 

absorpční spektrum. Reference a vzorek byly namíchány tak, aby jejich absorbance byla mezi 

0,2 – 0,6. Při vyšší absorbanci by mohlo docházet k nerovnoměrné absorpci záření (záření by 

mohlo být absorbováno pouze v přední části kyvety vůči prostupujícímu laserovému pulsu). 

 

Obr. 13: Absorpční spektrum hydroxybenzofenonu. 

 

Z důvodu zachování kalibrační konstanty měřící soustavy bylo důležité zachovat 

vzájemnou polohu piezoelektrického čidla a kyvety. Kyveta byla tedy v soustavě ponechána 

napevno a vzorky a reference byly měněny pomocí pipety. Po vysátí vzorku pipetou byla 

kyveta propláchnuta rozpouštědlem. 

Jak už bylo diskutováno, teplotně závislé měření může být využito pro získání 

kvantových výtěžků a reakčních objemových změn. Aby byla zjištěna reprodukovatelnost 

výsledků, proběhlo pokusné měření s referenčním vzorkem při třech různých teplotách 

v rozmezí 10 – 40°C, načež byly výsledky zpracovány a měření se opakovalo znovu od 

nejnižší teploty s tím, že výsledky budou porovnány. Při opětovném měření, kdy byla teplotně 

regulovatelná část aparatury schlazena ze 40 stupňů na 10, byla zjištěna významná změna 



 43 

časového profilu signálu. Pravděpodobnou příčinou této skutečnosti byla změna natlačení 

piezoelektrického čidla na stěnu kyvety v důsledku tepelné roztažnosti materiálu. Tím došlo 

také ke změně kalibrační konstanty soustavy. Tato skutečnost není až tak závažná, jelikož při 

porovnávání signálu vzorku a reference je kalibrační konstanta odstraněna. Experiment však 

poukázal na citlivé místo této soustavy – vzájemnou polohu piezoelektrického čidla 

s kyvetou. Do budoucna by bylo vhodné zajistit větší stabilitu tohoto spojení (např. přímým 

nalepením, ale to pak znemožní výměnu kyvety). V zájmu dobrých výsledků experimentu 

byla snaha provádět měření vzorku a reference v co nejkratším čase po sobě, aby byla možná 

změna kalibrační konstanty soustavy působením různých (zvláště teplotních) vlivů co 

nejmenší. 

3.2.2 Sběr a zpracování experimentálních dat 

Základem experimentu bylo vždy měření vzorku při různé intenzitě laseru a sestavení 

závislosti signálu na intenzitě. Podle rovnice (9) by tato závislost měla být lineární a přímka 

by měla procházet nulou. Měření probíhalo vždy při jedenácti různých intenzitách (intenzita 

byla měněna změnou napětí na laseru). Excimerový laser umožňuje změnu napětí v rozmezí 

od 18 kV do 28 kV a intenzita je přímo úměrná napětí.  

Průběh experimentu byl následující: byl spuštěn excimerový laser, nastavený na 

nejmenší intenzitu. Měřič výkonu laseru byl vynulován a nastaven na průměrování hodnot. 

Stejně tak na osciloskopu bylo nastaveno průměrování optoakustického signálu deseti 

laserových pulsů. Po deseti pulsech byla zaznamenána průměrná křivka časové závislosti 

optoakustického signálu. Tato křivka byla z digitálního osciloskopu exportována do datového 

formátu (ASCII soubor). Výsledné signály byly poté vyhodnoceny v programu OriginLab 

(verze 7.5). V tomto prostředí jsem na základě odhadu vhodných datových bodů (prvního 

lokálního maxima a prvního lokálního minima) odečítal velikost amplitudy optoakustického 

signálu (viz Obr. 8). Tuto hodnotu signálu (uváděno v jednotkách V) jsem tabeloval společně 

s příslušnou hodnotou průměrné energie laserových pulsů. Napětí bylo postupně zvyšováno a 

tím se i zvyšovala intenzita, postup se opakoval jedenáctkrát. Do grafu se na souřadnici x 

vynášela intenzita laseru, na souřadnici y příslušná velikost amplitudy. Vzniklo tak jedenáct 

bodů, jimiž byla proložena přímka (Obr. 14). Prvotní měření probíhala s použitím 

referenčního vzorku – hydroxybenzofenonu, v němž je veškerá absorbovaná energie 

přeměněna na teplo. 
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Obr. 14: Závislost signálu na intenzitě. 

 

3.2.3 Závislost signálu na koncentraci 

Z rovnice (9) a z Lambert-Beerova zákona vyplývá, že je signál v určitém 

koncentračním rozmezí přímo úměrný koncentraci absorbující látky. Tento fakt se dá využít 

při detekci známých látek ke stanovení koncentrace – využije se metoda kalibrační přímky. 

Naměří-li se signál při různých koncentracích a výsledek se vynese do grafu vůči 

koncentracím, lze poté zpětně z křivky odvodit koncentraci pro naměřený signál. Jak už bylo 

zdůrazněno výše, musí toto měření probíhat za identických podmínek, za jakých byla 

naměřena kalibrační křivka – nesmí dojít ke změně kalibrační konstanty. Pokud se bude 

metody používat pro detekci přítomnosti nebezpečných látek, měření bude probíhat s velkou 

pravděpodobností ve vodě, které má silně teplotně závislé termoelastické parametry. Je zde 

tedy obzvláště důležité, aby měření probíhalo vždy za stejné teploty jako byla určována 

kalibrační křivka (pro případ aplikace jako analytického využití metody by bylo asi velmi 

obtížené dodržovat tyto podmínky, musela by se vzít v úvahu chyba, která je způsobeny 

teplotními výkyvy). 



 45 

Jako vzorek pro toto měření byla zvolena skalice modrá (CuSO4), rozpuštěná ve vodě. 

Výběr vzorku není zcela nejšťastnější, jelikož skalice absorbuje na 308 nm velice málo a 

vyžaduje tudíž velké koncentrace, ale je to reference, která se ve fotoakustických měřeních 

velice často používá. Jako rozpouštědlo byla zvolena voda, právě kvůli praktickému uplatnění 

této metody k detekci nebezpečných látek ve vodě a skalice byla zvolena s ohledem na dobrou 

rozpustnost ve vodě. Vhodnější vzorek nebyl k dispozici. Proběhlo pět měření při různých 

koncentracích a byl sestrojen graf závislosti signálu na absorbanci, která je přímo úměrná 

koncentraci. 

 

Obr. 15: Závislost signálu na absorbanci. 

 

Výsledky zobrazuje Obr. 15. Z obrázku je patrné, že při jisté koncetraci už signál 

neroste (nebo roste velice pomalu). Lambert-Beerův zákon je platný pouze v určitém 

koncentračním rozmezí. Vhodnou volbou vlnové délky použitého excitačního zdroje lze toto 

rozmezí ovlivňovat a tím i měnit citlivost měření. 

3.2.4 Měření porfyrinů 

Aby bylo odzkoušeno, zda je měřící soustava schopna naměřit změny v signálu při 

měření vzorku a reference v souladu s teorií, byly jako vzorek použity porfyriny, na kterých 

byla již tato metoda v minulosti s úspěchem použita. Porfyriny jsou biologicky významné 

látky - organické cyklické sloučeniny. Jsou to barviva nebo barvivům podobné sloučeniny, 
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patří mezi ně např. chlorofyl. Jsou známy silnou fluorescencí v červené oblasti při ozáření UV 

světlem. Použitým porfyrinem byl TPPS (5,10,15,20-tetrafenyl-21H,23H-porfin-4,4',4'', 4'''-

čtyřsodné soli tetrasulfonové kyseliny). Jedná se o dobře známý ve vodě rozpustný porfyrin 

využívaný v lékařství. Porfyrin i reference (HBF) byly rozpuštěny v methanolu. 

Výsledky měření  

Výsledek pokusu zobrazuje Obr. 16. Lze zde vidět rozdílnou směrnici vzorku a 

reference 

 

Obr. 16: Porfyrin vs Reference. 

Diskuse výsledků 

Na Obr. 16 lze vidět rozdílnou směrnici vzorku a reference. U porfyrinů nejde veškerá 

energie laserového pulsu na okamžité teplo, část se spotřebuje na fluorescenci a část na 

excitaci tripletních stavů (souvisí se změnou spinu elektronu). Z tohoto pohledu se jeví 

výsledek překvapivě, jelikož je směrnice porfyrinu větší než ta reference. Samotné formování 

tripletních stavů je však doprovázeno objemovými změnami, které přispívají 

k fotoakustickému signálu. Fotoakustické měření použitého porfyrinu je detailně popsáno 

v následující publikaci [42]. Pro další zpracování výsledků by bylo nutno použít dekonvoluční 

postupy a provádět paralelní spektroskopická měření, která nebyla v možnostech 

experimentu. Cílem tohoto měření bylo pouze zaznamenat změny ve směrnicích. 
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3.2.5 Měření boranových komplexů 

Jako zcela originální část experimentu spočívala v pokusu o první fotoakustická 

měření boranových komplexů. Jsou to nové, synteticky připravené sloučeniny ve formě 

prášků, které mají schopnost vázat na sebe molekuly plynů. Sloučeniny ještě nebyly 

publikovány, probíhají s nimi však již experimenty na Ústavu fyzikální chemie 

J. Heyrovského a připravuje se článek k publikaci [43]. Komplex je schopen navázat např. 

molekulu CO. Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Je silně toxický a 

extrémně hořlavý, vzniká nedokonalým spalováním při nedostatku kyslíku. Jeho 

nebezpečnost tkví hlavně v silné afinitě k hemoglobinu – krevnímu barvivu. Tato vazba je 

200x až 300x silnější než vazba s kyslíkem [44].  

Při ozáření komplexu, který je nasycen molekulami CO, je část energie spotřebována 

na okamžité teplo (promt heat) a část se spotřebuje na fotodisociaci vazby. Tento jev je 

vratný – molekula CO se po čase naváže zpět na komplex. Podle teorie by tato disociace měla 

být doprovázena objemovými změnami, které se projeví ve výsledném fotoakustickém 

signálu. Cílem experimentu bylo zaznamenat změny ve směrnicích závislostí signálu na 

intenzitě mezi vzorkem a referencí, podobně jako tomu bylo u porfyrinů. Dále pokud možno 

zjistit objemové změny spojené s disociací a zjistit kvantový výtěžek fotodisociace pomocí 

teplotně závislého měření. Struktura těchto komplexů a reakce vratné disociace CO je na Obr. 

17. 

Pd Pd

L LL L
C

O

Pd Pd

L LL L

hν - CO

+ CO

P
CH3

H3C

L =

 

Obr. 17: Fotodisociace CO z boranového komplexu [35]. 
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Po namíchání roztoku (boranovách komplexů rozpuštěných v dichlormethanu) byl 

roztok probublán oxidem uhelnatým a byla změřena jeho absorbance. Samotné fotoakustické 

měření vzorku bylo časově velice náročné. Po disociaci vazby je třeba počkat přibližně 20 s, 

něž se oxid uhelnatý naváže zpět. Tato hodnota byla zjištěna spektroskopickým měřením. 

Minimální modulační frekvence použitého excimerového laseru je 1 Hz. Protože bylo mezi 

pulsy zapotřebí vytvořit 20 s prodlevu, bylo vždy 20 pulsů zacloněno na jeden prošlý. Pro 

jednu naměřenou hodnotu pro danou intenzitu laseru bylo zapotřebí 10 pulsů (kvůli 

zvolenému průměrování). Měření jedenácti hodnot pro různé intenzity tak zabralo kolem 

jedné hodiny. Kvůli co nejpřesnějším výsledkům bylo toto měření provedeno pětkrát za 

sebou. Jistou komplikaci při tomto měření představuje manipulace se vzorkem – při 

přemisťování vzorku z kyvety dochází k úniku oxidu uhelnatého. Nejdřív tedy proběhlo všech 

pět měření vzorku, poté byla namíchána reference a proběhlo pět měření s referencí. Měření 

proběhlo při pokojové teplotě.  

Výsledky měření 

 

Obr. 18: Porovnání vzorku (boranový klastr) s referencí (hydroxybenzofenon). 
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Obr. 19: Srovnání prvního a posledního pokusu. 

 

 

Obr. 20: Vzorek (boranový komplex nasycený CO) vs reference (hyfroxybenzofenon) při 35 °C. 
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Obr. 21: Vzorek (boranový komplex nasycený CO) vs reference (hyfroxybenzofenon) při 15 °C. 

 

Diskuse výsledků 

Z grafu na Obr. 18 lze vyčíst nepatrný rozdíl mezi směrnicemi vzorku a reference, 

který není v rámci experimentální chyby. Směrnice reference je 8,268E-4 ±8,9E-6, směrnice 

vzorku 0,0011 ± 8,5E-4. Na druhou stranu průsečík s osou y vzorku ani reference není roven 

nule. Minimálně u reference by měla křivka závislosti signálu na intenzitě procházet nulou, 

jak vyplývá z rovnice (9). Při dalším zkoumání výsledků bylo zjištěno, že se liší směrnice u 

téhož vzorku mezi prvním a posledním pokusem (Obr. 19). 

Proběhlo tedy nové měření, tentokrát už jen pro jedenáct hodnot intenzity. Mezi 

měřením vzorku a reference tak byla menší prodleva. Měření proběhlo při teplotě 35 °C. Při 

tomto pokusu byly obě směrnice totožné (Obr. 20). Pokus byl znova opakován při 15 °C (Obr. 

21). Výsledek je obdobný jako při měření, které proběhlo při 35 °C. Směrnice se liší pouze 

v rámci experimentální chyby. Výsledky těchto pokusů jsou důvěryhodnější než měření, jehož 

výsledky zobrazuje Obr. 18, jelikož v těchto pokusech prochází sestrojené přímky nulou.  

Důvod, proč se směrnice neliší, není zcela jasný. Výsledek může naznačovat, že je 

součet teplotního a objemového příspěvku k signálu u reference stejný, jako teplotní 

příspěvek u reference. Pokud by tomu tak bylo, měl by se výsledek lišit alespoň u jednoho 
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měření, provedeného při jiné teplotě, protože zatímco příspěvek k signálu způsobený teplotní 

expanzí je závislý na teplotě, objemové změny by měly být v daném teplotním rozsahu 

konstantní. Další možností je nedostatečná citlivost experimentální soustavy – objemové 

změny spojené s disociací můžou být příliš malé, než aby je konkrétní použitá sestava 

dokázala detekovat. V tomto případě by zároveň muselo platit, že kvantový výtěžek 

fotodisociace je velice malý, jinak by směrnice vzorku měla být menší než směrnice 

reference. Pro další diskusi by bylo vhodné metodu podpořit jinými metodami, které 

umožňují sledovat změny spojené s disociací CO – např. absorpční měření spekter – tento 

návrh je součástí připravované disertační práce. 

3.2.6 Zhodnocení experimentu 

Celkový přehled výsledků experimentů udává Tabulka č. 5. Pozitivně lze hodnotit 

získání lineární závislosti signálu na intenzitě, dále schopnost zaznamenat objemové změny, 

které nejsou způsobené termální expanzí. Experimenty přinesly užitečné poznatky jak o 

měřící soustavě, tak o samotné metodě. V průběhu experimentů bylo odhaleno slabé místo 

aparatury – spoj kyvety a piezoelektrického čidla, do budoucna by bylo vhodné zajistit 

stabilnější spojení buď pevným spojem, nebo nějakým jiným mechanismem. Pro další vývoj 

sestavy je také možné odzkoušet několik piezoelektrických čidel s různými charakteristikami 

a vybrat to nejvhodnější – výběr je závislý na požadavcích konkrétního experimentu. 

Zjednodušení (a zrychlení) experimentu by mohla přinést částečná automatizace – např. při 

zpracování výsledků. 

Tabulka č. 5: Zhodnocení experimentu. 

 Experiment Výsledek 

1 Získání závislosti signálu na koncentraci 
Prokázána lineární 
závislost 

2 
Sledování objemových změn způsobených intramolekulárními 
energetickými přechody 

Úspěšné zaznamenání 
objemových změn 

3 Sledování objemových změn způsobených disociací vazby 
Objemové změny 
nezaznamenány 

 

Provedené experimenty přinesly zásadní poznatky pro rozvoj a potenciální využití 

metody fotoakustické spektroskopie pro detekci, popřípadě monitorování nebezpečných látek 

ve vodě. 
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3.3 Využití metody pro detekci látek ve vodě 

Laserová fotoakustická spektroskopie je schopna detekovat absorbující látky 

v roztocích. Této vlastnosti se dá využít k detekci nebezpečných látek ve vodě. Jednou z jejich 

předností je fakt, že je vhodná pro ne zcela opticky čisté vzorky, kdy je využití ostatních 

optických metod vlivem odrazu a rozptylu záření vyloučeno. Výhodou je tedy možnost 

měření v opticky špinavých prostředích jako jsou znečištěné vody ať už jinými kapalinami 

nebo částicemi. To je jeden z důvodů, který by ji mohl upřednostňovat před těmito metodami 

při monitorování znečištění vody v reálných podmínkách.  

Pro tyto účely se může využití této metody ubírat dvěmi směry. Prvním je detekování 

konkrétní látky, u které očekáváme, že by se mohla ve vodě vyskytnout. V takovém případě 

lze zvolit vhodný typ laseru jako budícího zdroje, použít vlnovou délku, na které látka nejvíce 

absorbuje a celkově vyladit zařízení tak, aby byla jeho citlivost co největší. V tomto případě 

by bylo možno využít metodu i pro kvantitativní analýzu využitím kalibrační přímky. Zde je 

však důležité zajistit stabilní teplotu vzorku, kvůli závislosti signálu na teplotně závislých 

termoelastických parametrech. Citlivost metody lze mimo použitou vlnovou délku částečně 

ovlivnit geometrickým uspořádáním detekční soustavy, výběrem vhodného detektoru 

akustického signálu, parametry laserového pulsu i vhodnou teplotou vzorku.  

Druhou možností je detekce předem nespecifikovaných kontaminantů. Otázkou je 

selektivita této metody. Měření na jedné vlnové délce, které bylo využíváno v této práci, je 

pro bližší určení látky nedostačující, samotný signál (viz. rovnice 9) neobsahuje žádné bližší 

informace o absorbující látce. Další informace o látce můžou přinést její fotoakustická 

spektra, podobně jako absorpční spektra v UV/VIS a infračervené spektrometrii. Na rozdíl od 

těchto metod je zde však výstupem závislost fotoakustického signálu na vlnové délce (nikoliv 

absorbance nebo transmitance). Fotoakustický signál je pak úměrný absorbované energii. Pro 

získání spekter daného vzorku je třeba využít laseru (popřípadě v kombinaci s dalšími 

spektrálními prvky), který bude laditelný v požadovaném rozmezí vlnových délek. Další 

vývoj by mohl směřovat k vytvoření dostatečně citlivého systému a zkoumání informací, 

které získané spektrum může o látce poskytnout, zda je takové spektrum pro látku dostatečně 

specifické, popřípadě vymezit okruh látek, které by byla metoda schopna detekovat a blíže 

určit. 
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Další otázkou je citlivost této metody. Získaný signál je závislý na termoelastických 

parametrech, které jsou u vody z hlediska šíření signálu nepříznivé v porovnání s jinými 

organickými rozpouštědly, jinými slovy, součin termoelastických parametrů je u vody nízký. 

Tento fakt dokládá výrazně menší naměřený signál u vzorku rozpuštěného ve vodě, než při 

použití jiných rozpouštědel. Dále se nesmí zapomínat na fakt, že při teplotě 3,9 °C je signál ve 

vodě nulový, systém by musel být vybaven teplotní regulací. Zvýšení citlivosti by mohla být 

otázka dalšího vývoje. 

4 Závěr 
Diplomová práce je zaměřena na aplikaci a vývoj laserové fotoakustické detekce pro 

látky v kondenzovaném stavu. Cílem této práce bylo zpracování rešerše týkající se této 

metody, sestavení experimentální soustavy, aplikování metody na vybraných látkách a dále 

diskuse možností metody v oblasti detekce nebezpečných (toxických) látek. 

Úroveň splnění cílů lze shrnout následovně: V teoretické části byly důkladně 

rozebrány principy metody a její využití jako analytického nástroje pro studium jevů, které 

probíhají při interakci elektromagnetického záření s látkou. Byly přitom využity četné zdroje 

týkající se teorie generování fotoakustického signálu v kapalinách i aplikací metody na 

konkrétních experimentech. Dále byly rozebrány základní přístupy při detekci nebezpečných 

látek ve vodě a vybrané spektrometrické analytické metody, které se pro tento účel používají, 

popřípadě mohou být využity. 

V rámci praktické části byla úspěšně zkonstruována a sestavena experimentální 

soustava, schopná generovat a detekovat fotoakustický signál a umožňující provádět měření 

při různých teplotách. Dalším vyladěním soustavy byl úspěšně získán nutný signál základního 

(požadovaného) tvaru, z kterého lze odečíst amplitudu fotoakustického signálu. Testem 

úspěšnosti bylo získání lineární závislosti signálu na intenzitě excitačního laserového zdroje, a 

průchod této přímky nulou. Dále byl proveden základní analytický experiment demonstrující 

možnost koncentračního monitorování. Následovaly experimenty s porfyriny, na kterých byla 

ověřena schopnost zaznamenat změny ve směrnicích mezi referencí a vzorkem v souladu 

s teorií. Metoda byla pak použita pro studium fotodisociace molekuly CO z boranového 

komplexu. Směrnice reference a vzorku byly stejné, příčiny tohoto výsledku nebylo zatím 

možno zjistit. Jedná se o zcela novou látku a budou s ní probíhat další experimenty.  

Na základě zkušeností a znalosti metody byla diskutována možnost jejího využití pro 

detekci nebezpečných látek. Byly řešeny její výhody a nevýhody pro tyto účely, možnosti 
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ovlivnění citlivosti, možnosti kvalitativní a kvantitativní analýzy.Závěrem lze říci, že mezi 

hlavní výhody metody patří schopnost detekce v podmínkách, v jakých klasické optické 

metody selhávají – tedy v zakaleném (opticky nečistém) prostředí. Nevýhodou vůči použití 

OA detekce v plynech je nižší citlivost v důsledku horšího šíření akustického signálu ve vodě. 

Pro zkoumání energetických cest ve vzorcích je potřeba teplotně stabilního prostředí 

v případě kvantitativní analýzy. Další vývoj bude směřovat ke zvýšení rychlosti a citlivosti 

metody konstrukční optimalizací tlakových snímačů OA signálů. Další významný směr se 

bude týkat simultánní kombinace použití OA metody a citlivých optických metod (především 

fluorescence), která umožní komplexnější průzkum dějů odehrávajících se v absorbujícím 

vzorku a přispěje k vyšší selektivitě a dokonalejší kvantitativní analýze. Součástí budoucích 

studií bude i tvorba a zkoumání fotoakustických spekter, určení jejich specifičnosti pro 

konkrétní látky a případně tvorba knihoven těchto spekter.  
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8 Použité zkratky 
PAS Photoacoustic spectroscopy 

NMR Nulkeárná magnetická rezonance 

ESR Elektronová spinová rezonance 

UPS Ultrafialové fotoelektronová spektroskopie 

NQR Nukleárná kvadrupólová rezonance 

IČ Infračervený 

UV (UF) Ultrafialový 

MS Mass Spectrometry – hmotnostní spektrometrie 

OA Optoakustický 

ST Several temperature 

TT Two temperature 

CW Continuum wave 

 


