
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorování emisních spekter plamene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Tomáš Kollárik 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Václav Nevrlý, Ph.D. 

Studijní obor: Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu  

Datum zadání diplomové práce: 30.11.2010 

Termín odevzdání diplomové práce: 15.4.2011 



  



  

P R O H L Á Š E N Í  
Prohlašuji, že  

• jsem byl/a seznámen/a s tím, že na moji diplomovou/bakalářskou práci se plně vztahuje  

zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů;  

• beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním  

své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších  

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu  

na výsledek obhajoby 1);  

• beru na vědomí, že diplomová/bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě  

v univerzitním informačním systému Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále 

jen VŠB – TUO), dostupná k prezenčnímu nahlédnutí;  

• beru na vědomí, že VŠB – TUO má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě 

diplomovou/bakalářskou práci užít v souladu s § 35 odst. 3 2);  

• beru na vědomí, že podle § 60 3) odst. 1 autorského zákona má právo VŠB – TUO na uzavření 

licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;  

• beru na vědomí, že podle § 60 3) odst. 2 a 3 mohu užít své dílo – diplomovou/bakalářskou  

práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem VŠB – TUO, 

která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, 

které byly VŠB – TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše);  

• beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování diplomové/bakalářské práce  

využito softwaru poskytnutého VŠB – TUO nebo jinými subjekty pouze ke studijním a 

výzkumným účelům (tedy pouze k nekomerčnímu využití), nelze výsledky diplomové/bakalářské 

práce využít ke komerčním účelům;  

• beru na vědomí, že pokud je výstupem diplomové/bakalářské práce jakýkoliv softwarový  

produkt, považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se projekt 

skládá. Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce.  

Jméno, příjmení 

Tomáš Kollárik 

Adresa 

Stříbrnice 4, 75201 Kojetín 

Dne:15.4.2011 Podpis:………………………  
 

 

 

1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních  

předpisů, § 47 Zveřejňování závěrečných prací:  
(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků  

oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis  

vysoké školy.  

(2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním 

obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě  

pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo  

rozmnoženiny.  
(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.  

2) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění 

pozdějších právních předpisů, § 35 odst. 3:  

(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého  

hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo  

studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacího zařízení (školní dílo).  

3) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění 

pozdějších právních předpisů, § 60 Školní dílo:  
(1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 35 odst.  

3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez vážného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u  

soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno.  

(2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy  

nebo školského či vzdělávacího zařízení.  

(3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti  

s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle  

okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití  

školního díla podle odstavce 1. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení: 
Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně. 

V Ostravě dne 15 dubna 2011 

..................................................... 

Tomáš Kollárik 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poděkování: 

Touto cestou bych rád poděkoval mému vedoucímu diplomové práce panu Ing. Václavu 

Nevrlému, Ph.D. Panu Ing. Petru Bitalovi za spolupráci na dílčích experimentálních 

úkolech. Na zavěr doc. Ing. Zdeňku Zelingerovi, CSc. za odborné konzultace a za 

umožnění spolupráce s jeho pracovištěm na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského 

AVČR, v.v.i. 



 

 



 

 

Anotace 

 
KOLLÁRIK, T. Monitorování emisních spekter plamene. Diplomová práce. Ostrava, 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 2011. 51 stran. 

 

Emisní spektroskopie je efektivním nástrojem vhodným pro získání informací o 

chemické a teplotní struktuře plamene se širokým potenciálem uplatnění při diagnostice 

procesů hoření a hašení. Tato práce shrnuje principy emisní spektroskopie, včetně popisu 

základních teoretických i praktických aspektů. Práce je zaměřena na monitorování 

chemiluminiscence plamene methanu a ethylenu v laboratorních podmínkách. Pro tyto 

účely byly použity dvě odlišná experimentální uspořádání. Z hlediska testování měřících 

soustav je pozornost věnována sledování intenzivních přechodů dvouatomových molekul 

ve viditelné oblasti, zejména tzv. Swanovým pásům molekuly uhlíkového dimeru. Součástí 

práce je podrobný popis postupu měření a optimalizace použitých měřících sestav i 

interpretace naměřených dat provedená na základě simulace vibronického spektra 

s využitím odpovídajích molekulárních parametrů. 

 

 

 

 

Anotation 

 
KOLLÁRIK, T. Monitoring of Emision Spectra of Flames. Diplom thesis. Ostrava, VŠB – 

Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering. 2011. 51 pages. 

 

Emission spectroscopy is the effective tool for deriving information about chemical and 

temperature structure of flame with broad range of potential application in combustion and 

fire supression diagnostics. This work summarizes the principles of emission spectroscopy 

including basic theoretical and practical aspects. The aim of the work is monitoring 

chemiluminescence of methane and ethylene flame in laboratory conditions. Two different 

experimental setups were employed for this purpose. In order to test the given setups, this 

task was focused on intensive transitions of diatomic molecules in visible spectral range, 

mainly to so-called Swan bands of dicarbon molecule. Measurement techniques and 

approaches to optimization of experimental setup as well as interpretation of vibrinic 

spectra by the means of simulation based on proper molecular parameters are described 

in details. 
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1. Úvod 
Počátky spektroskopie sahají již na konec 19. století, kdy se řada vědců a badatelů 

věnovala charakterizaci záření pocházejícího z plamene a objektů ve vesmíru. Emisní 

spektrum nese řadu užitečných informací o chemické a teplotní struktuře prostředí 

plamene. Tato diplomová práce je zaměřena na monitorování emisních spekter 

uhlovodíkového plamene (methanu a ethenu) v laboratorních podmínkách. V teoretické 

i praktické části práce je věnována zvláštní pozornost sledování chemiluminiscence 

molekulárního uhlíku (radikálu C2). Systém tzv. Swanových pásů (elektronového přechodu 

d
3
Πg → a

3
Πu) je typický nejen pro emisní spektra uhlovodíkového plamene, ale také 

uhlíkového plazmatu nebo hvězd, komet a mlhovin. V rámci teoretické části jsou shrnuty 

základy struktury dvouatomových molekul a jejich elektronových stavů, včetně vysvětlení 

konvenčně užívané notace. Tyto poznatky jsou následně aplikovány při simulaci struktury 

vibronických přechodů pro účely interpretace experimentálních dat získaných v rámci této 

diplomové práce. Důležitým kritériem celé diplomové práce je uplatnitelnost získaných 

teoretických i praktických poznatků pro budoucí měření v rámci studia procesů hoření 

a hašení. 

1.1. Rešerše 

Detailnímu popisu teoretických a praktických aspektů spektroskopie plamene je 

věnována monografie Spectroscopy of Flames [3] A. G. Gaydona. Autor popisuje teorii 

spektroskopie plamene již od historických počátků. Je zde možné nalézt rozsáhlý popis 

vlastností a struktury plemene a principy elektronových přechodů mezi jednotlivými stavy. 

Dále se zmiňuje o potřebném přístrojovém vybavení, jenž se používá pro účely měření. 

Rozsáhlé informace o teorii molekulových orbitalů, jejich tvarech, podobě lze najít 

v knize Gerharda Herzberga The Spectra and Structures of Simple Free Radicals [6]. Autor 

se postupně věnuje stavbě a podobě dvouatomových molekul, energetickým vlastnostem 

molekulových orbitalů, dělbou energie na příspěvky transmisní, vibrační a rotační. Jsou 

zde popsány výstavbový princip obsazování energetických hladin, principy přechodů 

elektronů mezi hladinami a výběrová pravidla možných elektronových přechodů. Autor 

uvádí vzorce pro výpočet jednotlivých příspěvků energie, k možnosti výpočtu frekvence 

emitovaného fotonu a řadu další informací.  

Základní teorie elektronových spekter dvouatomových molekul je popsána v [1]. 

Autor postupně v textu uvádí odvození matematických vztahů a vysvětlení jednotlivých 
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veličin potřebných pro interpretaci spekter elektronových přechodů s rozlišením rotačních 

hladin (rovibronických spekter).  

Reakčním mechanismem hoření uhlovodíkových paliv se věnují autoři článku [22]. 

Konkrétně se autoři zabývají modelováním procesů hoření uhlovodíků. Cílem je zisk 

informací o parametrech hoření. Popisují zde strukturu jednotlivých chemických reakcí 

procesů hoření. 

T. Kathrotia se ve svém článku [8] zabývá studiem chemiluminiscence radikálů 

OH*, CH* a C2* v plameni CH4. Chemiluminiscence je považována za vhodný nástroj 

k určení intenzity tepelného toku. Bylo zde zjištěno že OH*a CH* jsou vhodným 

prostředkem k určování oblastí uvolňování tepla. 

Problematice přenosu a šíření tepla zářením je určena kniha Michaela Modesta 

s názvem Radiative Heat Transfer [12]. Jsou zde popsány principy šíření tepla, druhy 

spekter dle skupenství vyzařujícího tělesa či látky. Kapitoly se věnují vlnové teorii, 

vlastnostem vyzařování reálných těles a základům tepelné radiace. 

Spektroskopii s vysokým rozlišením je věnována monografie Michaela Hollase 

s názvem High resolution spectroscopy [7]. Jsou zde popsány rozličné spektroskopické 

metody včetně principu jejich funkce. Obsahem je i náhled do historie oboru. Autor se zde 

věnuje jednotlivým součástem spektroskopické sestavy, od zdrojů záření, přes optické 

přístroje, detektory, zesilovače a další příslušenství. Jednotlivé prvky jsou podrobně 

popsány, včetně názorných ilustrací jednotlivých funkcí. Popisovány jsou zde lasery a další 

zdroje záření. 

Giorgio Zizak se ve svém článku [24] zabývá teorií emisních spekter plamenů 

uhlovodíkových paliv. Obsažena je zde teorie dělení emisních spekter dle skupenství 

a složení zdroje. Článek obsahuje přehledy emisních spekter radikálů zaznamenaných 

v plameni methanu, vodíku a butenu. 

2. Teoretická část 
Následující podkapitoly této diplomové práce jsou věnovány teoretickému rozboru 

směřujícímu k vysvětlení principů metod emisní spektroskopie plamene a jejich využití 

v rámci přípravy, realizace a vyhodnocení laboratorního experimentu. 

2.1. Struktura a charakter vyzařování plamene 

Emise elektromagnetického záření je typickým projevem hoření. Podstatou tohoto 

jevu je skutečnost, že fyzikálně-chemické procesy probíhající v prostředí plamene mají 

z globálního hlediska exotermní charakter, přičemž tento systém není v termodynamické 
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rovnováze s okolím. Znakem lokální termodynamické nerovnováhy je chemiluminiscence, 

která vedle emise pevných sazových částic se spektrální charakteristikou kontinua černého 

tělesa dominuje emisi plamene ve viditelné oblasti. Spolu s monitorováním rotačně-

vibračních spekter stabilních produktů hoření (CO2, H2O, CO) v infračervené oblasti, patří 

snímání chemiluminiscence k základním technikám emisní spektroskopie vhodným 

pro diagnostiku procesů hoření. 

2.1.1.  Předmísený plamen 

Plamen je možné charakterizovat jako chemicky reaktivní tok. Za reálných 

(i laboratorních) podmínek obvykle plamen vykazuje prostorově nehomogenní strukturu. 

Lokální parametry emise a absorpce záření závisí na chemickém složení a teplotě 

(termodynamické rovnováze) v daném místě a čase. V bezrozměrném přiblížení lze tento 

systém reprezentovat následujícím schématem (Obrázek 1) zahrnujícím vstup reaktantů 

(paliva a oxidačního činidla), reakční zónu a výstup produktů hoření. V reakční zóně se 

reaktanty transformují na produkty hoření. 

 

 
 

Obrázek 1: Schéma procesu hoření v bezrozměrné (0D) aproximaci. 

 

Za předpokladu nekonečně rychlé reakční kinetiky by tato transformace byla 

okamžitá, avšak vlivem konečné rychlosti chemických reakcí a komplexního charakteru 

chemických mechanismů hoření probíhají tyto procesy v plameni v časovém měřítku 

na úrovni zlomků (v řádech 10
-6 

až 10
-1

) sekund. V předmíseném plameni je palivo a 

oxidační činidlo nejprve smíšeno. K procesům hoření tedy dochází až po jejich vzájemném 

promísení. Základ fenoménu šíření předmíseného plamene spočívá v difúzních procesech, 

přičemž nutné gradienty jsou zajišťovány probíhajícími chemickými reakcemi. Parametry 

těchto reakcí, a tedy vlastnosti předmíseného plamene ovlivňuje především typ (chemická 

struktura) paliva a jeho poměr k oxidačnímu činidlu v hořlavé směsi. Za předpokladu 

dokonalého spalování jsou při hoření ve stechiometrickém poměru všechny molekuly 

paliva reakcí plně přeměněny na konečné produkty spalování, jimiž v případě plamene 

uhlovodíků jsou oxid uhličitý (CO2) a vodní pára (H2O). V případě přebytku paliva je směs 

 

Reakční 

zóna 
Reaktanty Produkty 
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označována jako bohatá na palivo. V tomto případě dochází k nedokonalé oxidaci paliva a 

vzniku uhlovodíkových meziproduktů hoření (např. C2H2) účastnících se procesu tvorby a 

růstu sazových částic. Při přebytku oxidačního činidla směs nazýváme chudou na palivo, 

kdy rychlost chemických reakcí je limitována nedostatkem paliva a dochází k redukci 

teploty plamene. Zjednodušeným zápisem dokonalého spalování methanu je chemická 

rovnice (1) ilustrovaná Obrázkem 2, kde hořlavý soubor schématicky představuje 

1 molekula metanu, 8 molekul dusíku a 2 molekuly kyslíku (předpoklad poměru 

objemových koncentrací [O2]/[N2]  = ¼). 

 

CH4 + 2O2 + 7,52 N2 → CO2 + 2H2O + 7,52N2 (1) 

 

 

PALIVO + VZDUCH 

  

Obrázek 2: Schéma předmíseného plamene. 

 

Konfigurace hořáku a způsobu přívodu paliva a oxidačního prostředku do reakční 

zóny zásadním způsobem ovlivňuje morfologii plamene. Při studiu procesů hoření 

v laboratorních podmínkách se osvědčily především dva typy předmísených plamenů:  

o předmísený plamen Bunsenova typu; 

o plochý předmísený plamen. 

 

Bunsenův hořák je konstrukčně poměrně jednoduché zařízení vyvinuté okolo roku 

1855 německým vědcem Robertem Bunsenem. Toto zařízení tradičně slouží v laboratořích 

k produkci tepla a oxidačního nebo redukčního prostředí. Hořák je zpravidla vyroben 

z mosazi nebo oceli a je tvořen spojením tří částí – podstavce, tubusu hořáku a prstence 

s otvorem pro přívod vzduchu.  
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Obrázek 3: Předmísený plamen hořáku Bunsenova typu. 

 

Otočným prstencem lze regulovat množství přisávaného vzduchu a tím přizpůsobit 

charakter plamene. Při uzavřeném prstenci přechází plamen do režimu nepředmíseného 

hoření, naopak při plně otevřeném otvoru získáme předmísený plamen tvořený tzv. 

vnitřním kuželem (primární reakční zónou) a vnější sekundární reakční zónou. Plamen 

Bunsenova hořáku má obecně konický tvar a vykazuje osovou symetrii. 

 

 
 

Obrázek 4: Konstrukční řešení plochého předmíseného hořáku (dle [5]). 
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Výhoda plošného hořáku spočívá z diagnostického hlediska ve tvaru plamene 

a jeho relativní prostorové homogenitě. Jedná se v podstatě o jednorozměrný plamen, kde 

lze předpokládat, že reakční kinetika probíhá pouze ve vertikálním směru. Možné 

konstrukční řešení plochého předmíseného plamene popisuje Hartung et al. [5] 

(viz Obrázek 4). Vrchní plát hořáku je v tomto případě chlazen vodou mj. z důvodu 

zabránění zpětného prošlehnutí plamene. 

2.1.2. Emise a absorpce záření v prostředí plamene. 

Plamen lze obecně charakterizovat jako plynné prostředí tvořené zejména 

molekulami reaktantů, produktů a intermediátů hoření (stabilní molekuly i reaktivní 

radikály), případně také atomy. Emise a absorpce elektromagnetického záření je důležitou 

formou přenosu energie v prostředí plamene. Pohlcení (absorpce) fotonu je případem 

interakce molekuly s elektromagnetickým zářením, jejímž výsledkem je zvýšení vnitřní 

energie spojené s přechodem molekuly do vzbuzeného (excitovaného) stavu, viz Obrázek 

5 a). Spontánní emise fotonu je opačným procesem, který doprovází přechod molekuly 

z vyšší energetické hladiny (E’) do nižší energetické hladiny (E’’) při současném vyzáření 

kvanta elektromagnetického záření (fotonu), viz Obrázek 5 b). 

 

 

Obrázek 5: Schéma absorpce a) a emise záření b) (dle [4]). 

 

Energie emitovaných nebo absorbovaných fotonů závisí na jejich vlnové délce, 

přičemž platí vztah (2) 
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 ~ch
c
hhEEE  , 

(2) 

kde h je Planckova konstanta (6,626 × 10
-34

 J.s),   frekvence záření v jednotkách s
-1, c je 

rychlost světla ve vakuu (2,998 × 10
8
 m.s

-1
) a   je vlnová délka (v metrech). Symbol 

~ označuje vlnočet (zde v jednotkách m
-1

). Vlnočet uváděný v jednotkách cm
-1

 se 

ve spektroskopii tradičně používá z důvodu přímé úměrnosti k energii kvant 

elektromagnetického záření. Vlnová délka záření ve viditelné oblasti spektra se obvykle 

udává v jednotkách nanometrů (nm), pro převod na reciproké centimetry (cm
-1

) v tomto 

případě platí převodní vztah ~ = 10
7
/λ (např. 500 nm odpovídá 20 000 cm

-1
). Pro popis 

vlnové délky se z historického hlediska může používat také jednotka Angstroem (Å), 

přičemž 1 Å odpovídá 0,1 nm. 

Obecně je možné konstatovat, že v ultrafialové a viditelné oblasti spektra lze 

metodami emisní spektroskopie pozorovat výskyt emisních linií (spektrálních pásů) 

souvisejících s deexcitací elektronových stavů molekul a atomů. Další kapitoly 

teoretického rozboru budou podrobněji věnovány právě této problematice. Přechody mezi 

rotačně-vibračními hladinami, které se projevují spektrálními pásy v blízké a střední 

infračervené (IR) oblasti a čistě rotační přechody spadající do mikrovlnné, případně 

vzdálené IR oblasti přesahují rámec této diplomové práce. 

V plameni se mohou vyskytovat také částice v pevném skupenství, především 

se jedná o sazové částice, které v tomto prostředí podléhají značně komplikovaným 

procesům tvorby, růstu a oxidace. Pevné částice se projevují spojitým spektrem vyzařování 

s charakterem kontinua černého tělesa. Emise takovýchto částic při teplotách 

dosahovaných v zóně hoření (1000-2000 K) má za následek tzv. svítivost plamene. Tento 

efekt pozorovatelný jako žluté až oranžové zbarvení plamene vyplývá ze spektrální 

citlivosti lidského oka [14]. 

2.1.3. Chemiluminescence radikálů a pokročilá diagnostika procesů hoření 

Emise záření doprovází přechod molekul do nižší energetické hladiny (rotačního, 

vibračního nebo elektronického stavu). O chemiluminiscenci hovoříme pokud je původní 

excitace dané molekuly důsledkem chemické reakce. V případě uhlovodíkového plamene 

se v této souvislosti nejčastěji jedná o hydroxylový radikál (OH), methylidenový radikál 

(CH) nebo dimer uhlíku (C2), případně také oxid uhličitý (CO2). Některé z cest vzniku 

těchto chemicky excitovaných meziproduktů hoření uvádějí následující rovnice, kde XY
*
 

symbolizuje molekulu XY v elektronicky excitovaném stavu (3-8): 
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CH + O2 → OH* + CO  (3) 

C2H + O2 → CH* + CO2 (4) 

C2H + O → CH* + CO (5) 

CO + O + M → CO2* + M (6) 

C2 + OH → CH* + CO (7) 

C + CH → C2* + H (8) 

 

Chemiluminiscenční přechod následuje po výše zmíněných reakcích. Například 

v případě C2* dochází ke změně elektronového uspořádání, tedy přechodu z excitovaného 

stavu C2(d 
3
Πg) na elektronový stav o nižší energetické hladině C2(a 

3
Πu). Během přechodu 

dochází k uvolnění fotonů o vlnočtu cca 19 000 cm
-1

. 

C2(d
3
Πg) → C2(a

3
Πu) + hν (9) 

 

Obrázek 6: Schéma vzniku excitovaném stavu při hoření uhlovodíků. 

 

Chemiluminiscenční reakce lze zahrnout do obecného schématu hoření uhlovodíků 

(alkanů a alkenů), viz Obrázek 6. Následující popis chemického mechanismu oxidace 

methanu je převzatý z [16]. Iniciačním krokem tohoto mechanismu je bimolekulární reakce 

spojená s odštěpením atomu vodíku (CH4 + M → CH3 + H + M) nebo oxidační reakce 

s molekulárním kyslíkem (CH4 + O2 → CH3 + HO2), přičemž důležitost druhé z těchto 

reakcí roste při nižších teplotách. Tepelné (pyrolytické) štěpení popsané první z reakcí je 

v případě metanu pomalejší než u ostatních uhlovodíků z důvodu vysoké pevnosti C−H 

vazby v molekule CH4. Takto vznikající molekuly HO2 resp. H-atom, rychle poskytují 
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zdroj radikálů (HO2 → O + OH) potřebných pro další rozvoj řetězových reakcí. Molekuly 

paliva (CH4) jsou následně napadány těmito radikály (např. CH4 + OH → CH3 + H2O). Jak 

je patrné z Obrázku 6, metyl radikál (CH3) se dále může účastnit sekvence oxidačních 

reakcí s molekulárním kyslíkem za vzniku formaldehydu (CH2O). Pokud je koncentrace 

CH3 radikálu dostatečně vysoká je předchozí dvoustupňová sekvence produkce 

formaldehydu nahrazena reakcí s atomárním kyslíkem (CH3 + O → CH2O + H). Toto 

poměrně jednoduché reakční schéma (viz spodní sekvence reakčního schématu v Obrázku 

6) pak značně komplikuje rekombinační reakce metyl radikálu (CH3 + CH3 → C2H6), která 

předurčuje rozsáhlou škálu následných reakcí souvisejících s oxidací a pyrolýzou etanu 

(C2H6). Ve stechiometrických předmísených metanovzdušných plamenech tato 

rekombinace spotřebuje přibližně 30% radikálů CH3. V případě směsi bohatých na palivo 

může tento podíl dosahovat až 80%. Globální kinetický mechanismus je limitován 

nejpomalejšími reakcemi v sekvenci, kterými jsou v případě hoření uhlovodíků oxidační 

reakce metyl (CH3) a etyl (C2H5) radikálu. Z této skutečnosti vyplývá chemická podobnost 

plamenů alkanů a alkenů. 

Přítomnost chemiluminiscence (zejména radikálů CH*, OH* a C2*) vyznačuje 

reakční zónu plamene a představuje tak vhodný nástroj pro diagnostiku procesů hoření. 

Problematika  stanovení vhodných „markerů“ reakční zóny pro plameny různého typu 

je velice aktuálním tématem výzkumu v dané oblasti (viz [8,19] a další zde uvedené 

zdroje). 

2.2. Emisní spektra dvouatomových molekul 

Struktura elektronového obalu molekuly je tvořena elektronovými hladinami. 

Celková energie molekuly je za předpokladu oddělení energetického pohybu jader a 

pohybu elektronů (Born-Oppenheimerova aproximace) je tvořena jednotlivými příspěvky 

energie elektronové, vibrační a rotační. Při emisi elektromagnetického záření dochází ke 

změně energie dané sumou těch jednotlivých příspěvků. Lze tuto změnu určit pomocí 

rovnice (10). : 

rotvibel EEEEh   (10) 

Elektronové přechody mohou probíhat mezi jednotlivými energetickými hladinami. 

Současně s elektronovými přechody dochází i ke změnám populace vibračních hladin. 

Současný přechod mezi vibračními a elektronovými stavy se označuje jako vibronický 

přechod. Při dostatečném rozlišení spektrometru je možné zaznamenat i rotační strukturu 



 

 10 

těchto přechodů. Zjednodušená struktura energetických, elektronových, rotačních a 

vibračních hladin jsou znázorněna na Obrázku 7. 

 

 
 

Obrázek 7: Elektronové vibračně rotační hladiny molekul a přechody mezi nimi [4]. 

 

2.2.1. Molekulové orbitaly a elektronová konfigurace 

Metoda lineární kombinace atomových obrbitalů LCAO-MO je snadnou 

přibližující metodou odvození molekulových orbitalů dvou a více atomových molekul 

lineární kombinací atomových orbitalů. Počátky této metody sahají do dvacátých 

až třicátých let 20. století, kdy ji tvořili Friedrich Hund, Erich Hückel, Robert Sanderson 

Mulliken [12]. Molekula je dle této metody polycentrický útvar. Elektrony se nachází 

na určitých orbitalech patřících této molekule. Systém obsazování molekulových orbitalů 

(MO) je zde téměř analogický obsazování atomových orbitalů (AO). Tvar a energie MO se 

odvozuje z tvaru a energie AO atomů, které se podílí na stavbě molekuly. MO jsou zde 

představovány jako průnik a překryv vybraných AO. Vlnová funkce MO se tvoří 

lineárními kombinacemi vlnových funkcí AO [15]. 

Dva AO, které se navzájem spojí, se při narůstajícím překryvu mění na dvojici 

orbitalů MO
b
 (bonding, vazebný) a MO

* 
(antibonding, antivazebný). Energie MO

b
 je menší 

než MO
*
. Podle symetrie, tj počtu ploch obsahujících spojnici jader, se MO označují: 

σ s žádnou plochou obsahující spojnice, π s jednou plochou a δ se dvěma. Toto značení je 

analogické k AO (s, p, d), kde se počítá počet rovin procházejících středem jádra. MO σ
b
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má spojnici jader v oblasti maximální pravděpodobnosti výskytu elektronu. U π a δ 

orbitalu je na spojnici jader nulová pravděpodobnost výskytu elektronu. 

Za účelem rozlišení σ, π... orbitalů můžeme použít hodnoty kvantových čísel n a l, 

odpovídající spojenému atomu. Symbolický zápis je následující: 1sσ, 2sσ, 2pσ, 2pπ, 

3sσ,..., kde číslo n udává pořadí orbitalu, orbitální číslo l hodnotu s, p, d,... jako je tomu 

u jednotlivých spojovaných atomů[6,15]. 

2.2.2. Elektronové stavy molekul a jejich notace 

Molekuly se mohou vyskytovat pouze v diskrétních kvantových stavech. Takovým 

stavům přísluší určitá energie. Molekula může přejít z jednoho stavu do druhého, přičemž 

dochází-li k přechodu na nižší energetickou hladinu, je emitováno elektromagnetické 

záření. V případě neutrálních homonukleárních molekul (obě jádra mají stejný náboj) může 

být vlnová funkce popisující pravděpodobnost rozložení elektronů v prostoru symetrická 

nebo nesymetrická vzhledem ke středu symetrie. Ten je v tomto případě přesně v polovině 

pomyslné spojnice dvou jader. Tato symetrická vlastnost orbitalu se značí při zápise 

dolním indexem g nebo u (z německého „gerade“ „ungerade“- přímý nebo nepřímý). 

Molekulové orbitaly jsou popsány σg, σu, πg, πu.  

Symetrie elektronového stavu vůči rovině ležící na spojnici jader je vyjádřeno 

horními indexy, kde symbol „+“ značí symetrii „–“ udává asymetrii. Znaky a symboly 

uvedené v popisu jednotlivých elektronických stavů mají následující význam. První 

písmeno udává pořadí termu, dle hodnoty energie T(n) stavu n. Základní energetický stav 

molekuly je vždy značen velkým písmenem X. Následující stavy jsou označeny velkými 

(A, B, C, D...) nebo malými (a, b, c, d...) písmeny latinské abecedy podle toho, zda mají 

multiplicitu (viz níže) shodnou nebo odlišnou od základního stavu. Na druhé pozici 

figuruje řecký symbol odpovídající hodnotě kvantového čísla Λ, což je průmět výsledného 

orbitalového úhlového momentu elektronů do mezijaderné osy. Značení koresponduje 

s kvantovými čísly L pro výsledný orbitalový úhlový moment v atomech, kdy jeho 

hodnotám Λ = 0, 1, 2, 3,... odpovídají písmena S, P, D, F, atd. Pro elektronové stavy 

dvouatomových molekul jsou analogicky používána řecká tiskací písmena Σ, Π, Δ, Φ, atd. 

Číslice, která je uvedena jako horní index výsledného orbitalového momentu udává 

multiplicitu elektronového stavu. Multiplicita M se vypočítá pomocí vzorce M = 2 S + 1, 

kde hodnota S je absolutní hodnota celkového spinu molekuly. Například stav (term) 
3
Π 

čteme jako: „triplet pí“[6,13]. Značení jednotlivých termů a jim příslušející potenciálové 

křivky pro molekulu C2 jsou součástí Obrázku 8.  
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Obrázek 8: Potenciálové křivky vybraných elektronových stavů molekuly C2 

s vyznačenými vibračními hladinami [23]. 

 

2.2.3. Vibronické přechody (výběrová pravidla a struktura pásů) 

Přechody elektronů mezi jednotlivými elektronovými stavy se řídí výběrovými pravidly 

jejíž přehled je uveden v následující tabulce. Přechody mezi jednotlivými vibračními stavy 

nejsou nijak omezené. Při přechodu z jednoho vibračního stavu do druhého se určuje 

celková změna vibračního čísla Δυ .  

  , (11) 

 

kde se jedná se o rozdíl mezi hodnotou počátečního a koncového vibračního kvantového 

čísla  a   . Výběrová pravidla pro přechody mezi elektronovými hladinami uvádí 

Tabulka 1. 
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Tabulka 1: Přehled povolených elektronových přechodů [1]. 

 

Povolené přechody Příklady  

ΔΛ = 0, ±1 Σ↔Σ, Π↔Π, Σ↔Π, Δ↔Π  

ΔS = 0 
1
Σ↔

1
Σ, 

3
Π↔

3
Π, 

1
Σ↔

1
Π, 

3
Σ↔

3
Π 

+ ↔ + Σ
+
↔Σ

+ 

- ↔ - Σ
-
↔Σ

-
 

g↔ u Σg
+
↔Σu

+
, Σg↔Πu 

 

Vyjadření celkové energie molekuly je možné provést na základě vztahu (12). 

)()()( JFGnTE eJn    , (12) 

kde E nυJ  je energie pro rotačně vibračně elektronický stav, Te (n) je elektronová část 

energie v elektronovém stavu o hlavním kvantovém čísle n, G(υ) symbolizuje příspěvek 

energetické hladiny o vibračním čísle υ. Fυ(J) je příspěvek rotační energie v daném 

vibračním stavu pro rotační hladinu odpovídajícímu rotačnímu kvantovému číslu J. 

...
2

1

2

1

2

1
)(

32



























  eeeee yxG , (13) 

kde použité konstanty jsou vibrační frekvence ωe (cm
-1

) v rovnovážném stavu (při 

rovnovážné mezijaderné vzdálenosti re, υ je vibrační kvantové číslo a xe, ye jsou konstanty 

anharmonicity.  

  21)1()(  JJDJJBJF  , (14) 

kde Bυ je rotační konstanta a Dυ je konstanta centrifugální distorze pro vibrační stav υ, 

přičemž dále platí:  

...
2

1

2

1
2


















  eeeBB , (15) 

kde Be je rovnovážná rotační konstanta, a dále e a e  jsou konstanty. 

...
2

1









  eeDD , (16) 

 

De je rovnovážná centrifugální distorzní konstanta, e je konstanta. 

Pozice (vlnočet) spektrálního pásu příslušného vibronického přechodu lze vypočítat na 

základě rovnice (17). 
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ee

eeeeenn

x

TxTEE

 (17) 

Zde Te
´ 

-  Te
´´ 

 určuje energetický rozdíl mezi potenciálovými minimy dvou různých 

elektronových stavů. Intenzita daného vibračního přechodu (pásu) je určena třemi faktory: 

vnitřní odolnost vůči přechodu, populací příslušných hladin elektronových, a Franck-

Condonovmi faktory. Intenzita vibronického přechodu (pásu) je přímo úměrná čtverci 

dipólového momentu elektronového přechodu a tzv. Franck–Condonovu faktoru qυ´υ´´ dle 

rovnice (18). [1] 

   qRI e

2

, (18) 

kde Re je dipólový moment elektronového přechodu (v jednotkách C.m). 

2.2.4. Excitované stavy radikálu C2 a Swanovy pásy (d
3
Πg → a

3
Πu) 

V roce 1939 předvídal Mulliken existenci 33 elektronových stavů C2 a teoreticky určil 

vazebné délky. Na následujícím obrázku jsou znázorněny vybrané hlavní elektronové 

přechody C2
*
.Součástí obrázku je detailní popis obsazení jednotlivých elektronových 

hladin v molekule C2  ve stavu d
3
Πg  a stavu a

3
Πu. Stav a

3
Πu byl považován v minulosti 

za základní energetický stav C2
*
 a v literatuře [5,22] je popisován jako X

3
Πu. Zápis 

elektronové struktury molekuly je pro stav d
3
Πg σ1s

2
σ*1s

2
σ2s

2
σ*2s

1
π2p

3
σ2p

2
. Nižší 

elektronový stav a
3
Πu má následující obsazení energetických hladin: 

σ1s
2
σ*1s

2
σ2s

2
σ*2s

2
π2p

3
σ2p

1
. 
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Obrázek 5: Elektronový přechod molekuly C2. 
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2.3. Instrumentace pro monitorování emisních spekter 

2.3.1. Historický vývoj 

Koncem 19. století se spektroskopie stala velmi užitečným astronomickým 

nástrojem při studiu plamene i vesmíru. Pomocí této metody bylo zrychleno poznání 

unikátní struktury molekul. Komety odhalily velkou všudypřítomnost uhlíkatých 

Swanových pásů, emise uhlovodíků v okolí 430 nm a širokou emisi uhlíku v kyanové 

struktuře. Základním fyzikům byl tento jev odhalen astronomickými spektroskopisty. 

Základní pochopení tohoto jevu však muselo počkat na příchod kvantové mechaniky. 

Fraunhofer , který byl zkušeným sklářem a výrobcem nástrojů, vynalezl v roce 

1814 první spektroskop. Lokalizoval 574 černých linií objevujících se ve slunečním 

spektru. Tyto černé linie jsou dodnes na jeho počest označovány jako Frauenhoferovy 

linie. Postupně byla velká řada tmavých linií, jevících se ve slunečním spektru, pozorována 

v emisi laboratorního plamene ve spojení s jednotlivými prvky, které se v něm nacházely. 

D linie sodíku pozorované Wollastonem a Fraunhoferem jsou takto uváděny. Přesné 

vysvětlení výskytu linií v absorpci a emisi podává Kirchhoff a Bunsen, kteří v roce 1860 

publikovali seznam laboratorních linií a jejich shodující se absorpční rysy ve slunečním 

spektru [9]. Mezi nimi se vyskytovaly například vápník a sodík. O pár let dříve, William 

Swan popsal emisi pásem, což vyneslo jeho jméno do královské společnosti Edinburg. 

Tato pásma byla pozorována Wollastonem jako hlavní emise z modré části plamene.  

Swanův pás byl dále v historii pozorován řadou vědců ve spektrech hvězd, mlhovin 

a komet. Obrázek 9 zachycuje kopii deskové rytiny prvního spektroskopu, publikované 

v knize Annalen der Physik, z roku 1860. Byl stvořen Kirchhoffem a Bunsenem. Součástí 

sestavy je i známý bunsenův hořák. Tímto spektroskopem byly pozorovány Swanovy pásy 

a uhlovodíkové pasy CH
*
. 
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Obrázek 9: Spektroskop z roku 1860 [11]. 

  

2.3.2. Mřížkový monochormátor 

Po dlouhá léta byla spektroskopie důležitým nástrojem pro práci fyziků 

a v současné době je stejně důležitá i pro astronomická, biologická, chemická, 

metalurgická a mnohá další analytická zkoumání. První experimentální testy kvantové 

mechaniky použité při zkoumání spektra vodíku byly uskutečněny pomocí mřížkového 

spektroskopu. V chemii, toxikologii a forenzní vědě jsou přístroje využívající optickou 

mřížku používány k určení aktuálních koncentrací chemických specií a vzorků. 

První difrakční mřížku vyrobil americký astronom David Rittenhouse v roce 1875. 

Oznámil vyrobení půl palce široké mřížky obsahující 53 štěrbin. Patrně však prototyp dále 

nerozvíjel a není evidováno zda byla mřížka někdy použita [19]. 

Základní funkcí optické mřížky je disperze (rozklad), která je důsledkem odrazu 

nebo difrakce záření a následná interference odražených nebo ohnutých paprsků. Mřížky 

jsou vyráběny rytím nebo holograficky. Mřížka může mít rovinný či konkávní tvar. 

Teorii difrakční mřížky rozvíjel Rowland již kolem roku 1893. Mřížka se skládá 

ze sérií rovnoměrně oddělených, paralelních štěrbin. Šířka štěrbin nabývá srovnatelné 

hodnoty jako je vlnová délka záření, které má být rozkládáno. 
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Obrázek 10: Mechanismus difrakce na optické mřížce. 
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Dopadá–li na mřížku rovnoběžný svazek paprsků, dochází v závislosti na vlnové 

délce záření k odrazu pod různými úhly. Pokud je dráhový rozdíl paprsků roven 

celočíselnému násobku λ, pak dojde k interferenci a v určitých směrech je možno 

pozorovat vznik maxim intenzity záření. Mřížkové spektrum se skládá z více řádů, které 

se překrývají. Při úhlu β (0. řád) dochází k interferenci pro λ, λ/2, λ/3, .... To odpovídá 

1., 2., ...řádu spektra. U eschellete mřížek se prakticky využívá 1. a 2. řád spektra. Kvalita 

disperzního prvku je hodnocena podle parametrů uvedených níže. Úhlová disperze 

je velikost úhlu, který spolu svírají dva paprsky lišící se vzájemně o dλ. Reciproká lineární 

disperze dλ/dx nám určuje spektrální interval dλ dopadající do roviny výstupní štěrbiny dx. 

Rozlišovací schopnost monochromátoru R nám udává minimální vzdálenost dvou 

rozlišitelných čar za dané vlnové délky. 

 dR /  (23) 

Dle materiálu, ve kterém jsou mřížky uloženy, se mřížky dělí na transmisní 

(propouští záření) a reflexní (odráží záření). Transmisní mřížky jsou velmi úzce užívány, 

jelikož vyžadují delší světelnou dráhu než reflexní mřížky. Jednou z metod výroby reflexní 
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mřížky je rytí sérií paralelních drážek. Ryje se diamantem do vhodného materiálu. Dříve 

bylo užíváno zrcadlového kovu (33% cín, 67% měď), jeho nevýhodami byla ztráta lesku 

působením vzduchu a špatná reflexivita v UV oblasti. Z velké části byl nahrazen hliníkem. 

Surové sklo je zde potaženo chrómem a následně aluminiem. Chrom funguje jako pojivo 

mezi hliníkem a sklem, rýhy jsou v hliníkové vrstvě. Surový předlisek optického skla může 

být plochý nebo vydutý,.v závislosti na tom jak bude mřížka použita; rovinná mřížka se 

chová jako rovinné zrcadlo, stejně tak i jako mřížka, a vydutá mřížka se chová jako 

konkávní zrcadlo.V NIR oblasti jsou občas využívány mřížky ze zlata, kvůli jejich vysoké 

odrazivosti a chemické netečnosti. Ve vzdálené UV oblasti, přibližně 150 až 110 nm, 

je možno zvýšit odrazivost hliníku vrstvou fluoridu hořečnatého (MgF2) [7]. 

S rostoucím počtem čar (vrypů) na mm klesá rozptyl vlnových délek pro které 

je daná optická mřížka vhodná. Orientační  použitelnost mřížek s různou hustotou vrypů je 

následující: 

300 čar/mm – sledování spektrálních pásů v IR oblasti 

1200 čar/mm – univerzální mřížka pro viditelnou a blízkou IR oblast 

2400 čar/mm – sledování rotačně rozlišených čar spekter ve viditelné oblasti  

3600 čar/mm – stanovení profilů spektrálních čar ve viditelné oblasti a ultrafialové oblasti 

U monochromátorů s rostoucí ohniskovou vzdáleností narůstá spektrální rozlišení. 

Pro monitorování spekter plamene je vhodné rozmezí ohniskové vzdálenosti 300 až 600 

mm. Velikost vstupní a výstupní štěrbiny také ovlivňuje vlastnosti monochromátoru. 

S klesající šířkou štěrbiny dochází k osvětlování větší části mřížky a zároveň narůstá 

rozlišení avšak současně klesá množství světla. Tzv. „blaze“ vlnová délka je 

charakteristikou optické mřížky. Udává hodnotu vlnové délky, pro kterou je daná mřížka 

na maximu své efektivity. Pro výstupní štěrbinu při klesající šířce je charakteristický výběr 

menšího úseku spektra, jehož fotony jsou detekovány. 

Monochromátory se dělí na: 

- sekvenční, 

- simultánní 

- simultánně-sekvenční. 

U sekvenčních spektrometrů se spektrum snímá postupně. Měří se zde intenzita 

dopadajícího záření do výstupní štěrbiny se změnou λ. Provádí se sken na určitém intervalu 

vlnových délek. Simultánní spektrometry umožňují okamžitá měření na celém spektrálním 

rozsahu. Simultánně-sekvenční spektrometry jsou mezistupněm mezi oběma zmíněnými 

typy. 
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Vnitřních uspořádání spektrometrů může více typů [6]. Nejčastějšími uspořádáními 

monochromátoru s rovinnou otočnou mřížkou jsou: 

- Czerny-Turner 

- Ebertovo 

- Litrowovo  

 

 

Obrázek 11: Czerny Turner uspořádání. 

 

Pro praktická měření je často používaným Czerny-Turner uspořádání. Přístroj 

s tímto uspořádáním se skládá ze dvou konkávních zrcadel a jedné ploché difrakční 

mřížky. První zrcadlo fokusuje paprsky světelného zdroje na optickou mřížku a druhé 

zaostřuje rozptýlené světlo z mřížky na výstupní štěrbinu monochromátoru. Geometrické 

uspořádání zrcadel v Czerny-Turner sestavě je flexibilní. S využitím asymetrického 

geometrického uspořádání může být Czerny-Turner sestava konstruována tak, aby 

vytvářela plochou spektrální oblast s dobrou korekcí asymetrické chyby pro jednu vlnovou 

délku. Sférická odchylka a astigmatismus, neboli nepřesné zaostření, setrvává při všech 

vlnových délkách [7, 11]. 
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Obrázek 12: Ebertovo uspořádání a) a Litrowovo uspořádání b) mřížkového 

monochromátoru. 

 

2.3.3. Kolimační a fokusační optické prvky 

Kolimační a fokusační optické prvky jsou užity k usměrňování světelných paprsků. 

V prvním případě se usměrňují paprsky z ohniska do nekonečna, v druhém případě 

naopak. Jako kolimační a fokusační prvky je možno použít čočky nebo zrcadla. 

Nežádoucím jevem, ke kterému může při použití čoček docházet, je chromatická aberace. 

Jedná se o jev, který způsobuje rozdílná ohnisková vzdálenost čoček pro jednotlivé vlnové 

délky. Čočky, u nichž se projevuje tento jev, lámou světlo každé vlnové délky jiným 

způsobem. Možností korekce této vady je použití achromatické dvojice čoček. Vhodnou 

možností jak eliminovat chromatickou aberací je využití zrcadel. U zrcadla nedochází 

k průchodu světla materiálem zrcadla, nenastává tudíž problém s rozdílným indexem lomu. 

Platí zde zákon dopadu a odrazu záření, který je pro všechny hodnoty vlnových délek 

shodný. 

a) b) 
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Obrázek 13: V pravé části vznik chromatické aberace a)eliminace chromatické 

aberace pomocí dvojice čoček b). 
 

2.3.4. Detektory a metody fázově citlivého zpracování signálu 

Detektor je jednou ze základních součástí spektroskopické sestavy. Většina 

detektorů funguje na principu převodu přijímaných fotonů na elektrický signál. Takový 

elektrický signál může být zesílen a následně převeden do srozumitelné podoby pro lidské 

bytosti. Detektory je možno dělit na následující dvě skupiny:  

Jednokanálové detektory, mezi které patří fotonásobiče nebo diody. Tyto 

jednokanálové detektory umožňují díky předřazené výstupní štěrbině dosažení lepšího 

rozlišení vlnových délek. Nevýhodou však může být nutnost postupného zdlouhavého 

skenu úseku spektra. Toto uspořádání je však vhodné pro měření profilů spektrálních čar. 

Křemíkový detektor uvedeného typu byl použit v rámci experimentální úlohy v sestavě 

přístrojů určené k fázově citlivé detekci emisních spekter. Tato úloha bude dále popsána 

v experimentální části této práce. Každý detektor se vyznačuje specifickou spektrální 

citlivostí. proto je třeba vždy vybrat vhodný detektor s dostatečnou účinností pro danou 

oblast vlnových délek.  

Druhou skupinu tvoří vícekanálové řádkové PDA nebo plošné CCD (Charge 

Coupled Device) detektory. Na společné polovodičové desce typu N jsou umístěny 

elektrody 1 až n, které mají podobu kovových pásků. Tyto elektrody jsou odděleny 

izolační vrstvou oxidu křemíku. Každá elektroda tvoří společně s polovodičem 

kondensátor. Náboje které jsou zdrojem signálu, můžeme do struktury CCD zavést 

osvětlením. Jejich předností je možnost současného snímání celého úseku spektra, 

zpravidla na několik záběrů. Záběry jsou dále zpracovány pomocí PC, kde se navzájem 

spojují. Rozlišení získaného spektra je dáno velikostí (šířkou) jednotlivého pixelu. 

Nevýhodou těchto zřízení je nutnost jejich chlazení za pomocí vody, vzduchu nebo 
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kapalného dusíku. Výhodami CCD detektorů jsou dlouhá životnost, linearita obrazu dat 

a poměrně vysoká citlivost. 

3. Experimentální část 
V rámci experimentální části této diplomové práce jsem navrhl a realizoval měřící 

sestavu pro monitorování emisních spekter plamene včetně systému sběru a zpracování 

dat. Na této experimentální sestavě jsem následně provedl sérii měření předmíseného 

plamene, přičemž jsem použil laboratorní hořák bunsenova typu. Byla monitorována 

emisní spektra plamene methanu (CH4) a ethylenu (C2H4) především ve viditelné (VIS) 

a blízké infračervené (NIR) oblasti, kde je předpokládán výskyt chemiluminiscence 

(elektronických přechodů) radikálů charakteristická pro hoření uhlovodíků. V této 

souvislosti jsem se zaměřil na pozorování tzv. swanových pásů radikálu C2 ve spektrálním 

rozsahu 400nm – 600 nm. Struktura těchto vibronických přechodů byla simulována 

na základě dat získaných z literatury [10] a zároveň výsledky simulací byly srovnány 

s experimentálně stanovenými spektry.  

3.1. Návrh a realizace experimentální sestavy pro monitorování emisních 

spekter plamene 

Základem soustav pro měření emisních spekter jsou optické disperzní prvky 

pro rozklad polychromatického záření (např. filtr, interferometr, optická mřížka, 

monochromátor). Další nutné součásti spektrometru tvoří prvky pro kolimaci a fokusaci 

světla, detektor záření a komponenty zajišťující sběr a zpracování signálu. 

V rámci své diplomové práce jsem pro účely monitorování emisních spekter 

plamene využil dvou rozdílných experimentálních sestav: 

1. Kompaktního spektrometru s prvky vláknové optiky. 

2. Kombinace samostatného mřížkového monochromátoru s kolimačními 

a fokusačními optickými prvky a systémem fázově citlivé detekce. 

Detailnímu popisu řešení těchto sestav jsou v následujícím textu věnovány 

samostatné kapitoly (3.1.2. resp. 3.1.3). V obou případech byl disperzním optickým 

prvkem sestavy monochromátor typu Czerny-Turner. 

Sestava kompaktního spektrometru s využitím kolimace a fokusace světla pomocí 

prvků vláknové optiky představuje řešení s poměrně nižší náročností, především co se týče 

fáze přípravy měření (fokusace a optimalizace optické dráhy). Díky grafickému 

uživatelskému rozhraní softwaru tvořícího příslušenství spektrometru je možné 

zefektivitnit i samotná měření spekter i proces vyhodnocování dat. Citlivost detekce 
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je však v tomto případě limitována, zejména s ohledem na rozměry zařízení a použité 

optické a detekční prvky.  

Vyšší citlivosti při měření emisních spekter lze dosáhnout zvýšením optické 

účinnosti jednotlivých prvků měřící soustavy v kombinaci s metodou fázově citlivého 

zpracování signálu.  

3.1.1. Popis hořáku (předmísený plamen) 

Pro sérii měření provedených v rámci této diplomové práce jsem použil hořák bunsenova 

typu. Ten byl v průběhu experimentu umístěn na horizontálním mikroposuvu (Standa 

8MT175) ovládaném pomocí osobního počítače (PC) přes rozhraní USB 2.0 a řízeném 

softwarem SMCView. Tento mikroposuv (s hořákem) byl upevněn na manuálně 

nastavitelném vertikálně posuvném stojanu. Díky těmto dvěma komponentům byla 

zajištěna možnost manipulace s plamenem ve vertikálním a také horizontálním směru, 

což umožnilo pevné nastavení optických prvků. Přívod paliva (methanu a ethylenu) 

do hořáku byl realizován z tlakové lahve přes redukční ventil a systém polyethylenových 

(PE) hadiček a standardních spojek (Swagelok). 

 

 

Obrázek 14: Sestava kompaktního spektrometru. 
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3.1.2. Sestava kompaktního spektrometru s využitím vláknové optiky 

Spektrometr (Ocean Optics HR 4000) použitý v rámci této diplomové práce 

představuje měřící sestavu v přenosné a kompaktní formě. Zahrnuje vstupní štěrbinu, 

soustavu fokusačních zrcadel, mřížkový monochromátor typu Czerny – Turner a lineární 

detektorové pole (CCD čip). Konkrétně je zde aplikován detektor (Toshiba TCD1304AP), 

který má 3647 opticky aktivních pixelů. Spektrometr, jehož součástí je uvedený CCD 

detektor je chlazený vzduchem. Součástí komerčně dostupné sestavy tohoto kompaktního 

spektrometru je také ovládací software SpectraSuite, který jsem použil při nastavování 

parametrů spektrometru i ke sběru a záznamu experimentálních dat. 

V případě provedených měření bylo světelné záření do spektrometru přiváděno 

pomocí optického vlákna (Ocean Optics P400-2-SR) připojeného šroubovacím konektorem 

na vstupní štěrbinu. Na opačném konci bylo toto optické vlákno připojeno na kolimátor 

(Ocean Optics 74 UV), který slouží k fokusaci kolimovaného optického svazku do vlákna. 

3.1.3. Sestava spektrometru s fázově citlivou detekcí 

Sestava byla složena dle následujícího schématu (Obrázek 15). Podrobný popis 

jednotlivých prvků sestavy je uveden v následujícím textu. 

 

 

 

Obrázek 15: Návrh sestavy fázově citlivé detekce. 
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Monochromátor (LOT-Oriel Omni-lambda 300), dále jen monochromátor, 

je modulární sestava typu Czerny-Turner. Přístroj tvoří vstupní a výstupní otvory opatřené 

vertikálními štěrbinami s mikrometrickými šrouby pro manuální nastavení jejich rozměru. 

Uvnitř monochromátoru se nalézá soustava zrcadel a dále pak krokovým motorem 

ovládaná otočná hlava s možností umístění tři optických mřížek. V rámci mé diplomové 

práce jsem použil optickou mřížku (MSG68-750-600) s hustotou 600 vrypů na 1 mm 

a optimální („blaze“) vlnovou délkou 750 nm. Ohnisková vzdálenost mezi optickou 

mřížkou monochromátoru a výstupní štěrbinou je 30 cm. Monochromátor je specifikován 

charakteristickým ohniskovým poměrem tzv. F-číslem, které je dané poměrem ohniskové 

vzdálenosti k průměru osvícené plochy optického prvku D. Použitý monochromátor má 

hodnotu F = 3,9. Čočka, která kolimuje přicházející záření z  „nekonečna“ na vstupní 

štěrbinu přístroje, byla volena se stejnou hodnotou F čísla. Jako vhodnou jsem vybral 

běžně prodávanou čočku (Thorlabs AC 254-100-A) průměru 1 coulu (2,54 cm) 

a ohniskové vzdálenosti 10 cm. Tato čočka je provedena s achromatickou povrchovou 

úpravou která minimalizuje vznik chromatické aberace. 

 

 

 

Obrázek 16: Kolimační a fokusační optika upevněná na posuvných stojanech. 
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Druhou čočkou, která usměrňovala paprsek z ohniska v plameni do nekonečna 

směrem k první čočce byla zvolena (Thorlabs AC 254-500-A). Ohnisková vzdálenost je 

50 cm a průměr taktéž 1 coul (2,54 cm). Čočky byly upevněny na držácích optiky (Standa) 

opatřených mikrometrickými šrouby pro vertikální i horizontální adjustaci. Každý, 

z optických prvků byl umístěn a pohyblivě spojen s kolejnicí (Standa). Výhoda kolejnice 

spočívá v pevném nastavení optické dráhy a efektivní zaostření světelného paprsku 

na vstupní štěrbinu monochromátoru. 

Dále byla v optické dráze řazena clona a optický přerušovač. Paprsek záření 

vystupujícího z monchromátoru byl usměrňován konkávním zrcadlem (Thorlabs CM 508 -

 050 POM) za výstupní štěrbinou na křemíkovou fotodiodou detektoru (Thorlabs 

PDA 36A). U tohoto detektoru je možnost nastavení zesílení. Optický přerušovač 

(Stanford Research SR540), dále jen detektor, zajišťoval modulaci paprsku. Informace 

o modulační frekvenci byl přenášen z ovládací jednotky (Stanford Research SR540) 

pomocí BNC kabelu do referenční větve lock-in zesilovače (Stanford Research SR810). 

Signál z detektoru byl přiváděn také na lock-in zesilovač a zde zpracován. Data z lock-in 

zesilovače byla analogově přenášena pomocí BNC kabelu na vstupní rozhraní pro sběr dat 

a dále na vstupní hradlo PCI karty (Omega DaqBoard2001), která sloužila k převodu 

signálu z analogového na digitální. K záznamu naměřených dat jsem použil software 

(DaqView, verze 9.0.0). Světelné záření, přicházející ze studovaného zdroje (plamene, 

případně kalibrační lampy), je v tomto případě mechanicky modulováno pomocí optického 

přerušovače. Informace o modulační frekvenci je z ovládacího panelu přerušovače 

přenášena do lock–in zesilovače. Modulovaný signál z detektoru je v lock-in zesilovači 

zpracován společně se signálem z přerušovače. lock-in zesilovač je zařízení vhodné 

k měření signálu, který je spojen se značným šumem. Šum je separován od signálu díky 

synchronní demodulaci signálu. 
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Obrázek 17: Celkový pohled na použitou sestavu pro fázově citlivou detekci. 

 

Jednotlivé prvky sestavy použité k měření se vyznačují specifickou spektrální 

charakteristikou průchodu, odrazu nebo absorpce určitých vlnových délek. Jednotlivé 

spektrální vlastnosti dílčích prvků jsou uvedeny v grafu na Obrázku 18. K zisku výsledné 

citlivosti systému jsem provedl vzájemné vynásobení hodnot citlivosti (účinnosti) všech 

součástí navzájem. 
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Obrázek 18: Účinnost jednotlivých součástí sestavy na souhrnném grafu. zrcadlo a), 

čočka b), monochromátor c), detektor d). 

 

K zisku výsledné citlivosti systému, která může ve velké míře ovlivnit úspěšnost 

měření, jsem provedl vzájemné vynásobení hodnot citlivosti (účinnosti) všech součástí 

navzájem. Obrázek 19 zobrazuje výslednou účinnost mnou sestavené aparatury určené 

k měření spekter plamene.  

 

Obrázek 19: Výsledná spektrální účinnost sestavy. 
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3.2. Postup měření kompaktním spektrometrem 

3.2.1. Nastavení a kalibrace systému 

Nastavení optické dráhy jsem provedl pomocí zdroje světla napojeného na kolimátor 

ve směru k předpokládané pozici plamene, přičemž jsem předpokládal shodný charakter 

světelného svazku i v případě následného monitorování emisních spekter plamene. Daný 

postup je navrhován výrobcem spektrometru [18] a v literatuře. [8]. Jako zdroj světla byla 

pro tyto účely použita deuterium-wolfram-halogenová lampa (Ocean Optics DT-MINI-2-

GS), dále jen DWH lampa. Při fokusaci systému byla zapnuta pouze wolfram-halogenová 

část zdroje produkující kontinuální VIS-NIR záření v oblasti nad 500 nm (pozorovatelné 

okem jako světlo oranžové barvy). Pomocí kousku papíru použitého jako stínítko byl při 

zhaslém osvětlení v místnosti zaostřen paprsek vystupující z kolimátoru na pozici, kde se 

bude při následném měření nacházet pozorovaná část plamene. Ostření jsem prováděl 

pomocí pohyblivé části kolimátoru. Jakmile bylo dosaženo minimální velikosti osvícené 

(oranžové) plochy na stínítku, byla čočka kolimátoru zaaretována. Poté byl místo lampy 

na optické vlákno připojen spektrometr. 

 

 

 

Obrázek 20: Kolimace paprsku do optického vlákna. 

 

Spektrální kalibrace byla provedena pomocí kalibrační lampy (Ocean Optics HG-1) 

s rtuťovo-argonovou výbojkou, dále jen HgAr lampa. Tabulka 2 uvádí vlnové délky 

odpovídající tabelovaným (λTAB) hodnotám atomárních linií rtuti a argonu. 
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Tabulka 2: Atomární linie rtuti a argonu. 

 

Hg 

λTAB   

Ar 

λTAB 

253,652   696,543 

296,728   706,722 

302,15   714,704 

313,155   727,294 

334,148   738,398 

365,015   750,387 

404,656   763,511 

407.783   772,376 

435,833   794,818 

546.074   800.616 

576,96   811,531 

579,066   826,452 

    842,465 

    852,144 

    866,794 

    912,297 

    922,45 

 

Záznam spektra HgAr lampy byl proveden před a po měření emisních spekter 

plamene v prostředí software SpectraSuite, kde byly nalezeny naměřené pozice (λMER) 

vrcholů jednotlivých atomárních linií. Poté byla na základě srovnání tabelovaných 

a naměřených hodnot stanovena korekční funkce pro přepočet vlnových délek. Lineární 

regresi jsem prováděl pro čtyři intenzivní linie rtuti vyskytující se v oblasti vlnových délek 

400-600 nm. Korekční funkce má podobu: 

ba.  MERKAL   (24) 

kde faktory a a b jsem získal z výpočtu lineární regrese . 

3.2.2. Záznam a zpracování dat 

Naměřená spektra byla vyexportována v datovém formátu a následně zpracována. 

Byly vytvořeny grafy spekter. V prvním případě spektrum hodnot s odečteným pozadím. 

Pro zisk ostřejších přechodů byla hodnota naměřená v plameni podělena hodnotou pozadí. 

Ze získaných spekter jsem provedl odečet hodnot vlnový délek pro jednotlivé vrcholy. 

Jako první bylo naměřeno spektrum záření plamene HgAr lampy, pomocí kterého 

byla následně provedena korekce vlnových délek zaznamenaných kompaktním 

spektrometrem. Naměřené spektrum kalibrační lampy je uvedeno na Obrázku 21. 
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Obrázek 21: Spektrum kalibrační lampy (Ocean Optics HG-1). 

 

Po zpracování dat naměřených ve spektru kalibrační lampy, jsem provedl 

porovnání jednotlivých vrcholů čar, s čarami Hg a Ar, jenž jsou tabelovány [10]. Provedl 

jsem proložení bodů přímkou, jejíž rovnice je: 

0,54550,99916.  MERKAL   (25) 

Tuto rovnici jsem v dalším průběhu vyhodnocování dat použil k přepočtu 

(kalibraci) naměřených hodnot. Hodnota λKAL je kalibrovaná vlnová délka. λMER 

je označení pro vlnovou délku naměřenou kompaktním spektrometrem. 

 

3.3. Postup měření sestavou spektrometru s fázově citlivou detekcí 

V této kapitole popíši podrobný postup práce při provádění experimentálního 

měření sestavy. Součástí bude informace o způsobu záznamu a zpracování naměřených 

dat. 

3.3.1. Nastavení a kalibrace systému  

Po ustavení jednotlivých prvků na svá místa, jsem mohl zahájit optimalizaci 

optické dráhy. K tomuto účelu mi posloužila kalibrační DWH lampa, tedy zdroj světla, 
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které je pozorovatelné také okem. Světlo přivádělo optické vlákno na kolimátor, který byl 

upevněn před první čočku (L1). Nejprve proběhlo nasměrování a fokusování paprsku na 

vstupní štěrbinu. K ověření roviny průchodu paprsku jsem použil optickou clonku. 

Po dosažení optimálního dopadu paprsku na vstupní štěrbinu jsem pokračoval optimalizací 

výstupního paprsku. Konkávní zrcadlo bylo upevněno do pozice, ve které na něj dopadal 

paprsek z kolimátoru a zároveň byl paprsek odrážen na povrch fotodiody detektoru. 

Přítomnost paprsku byla zjišťována pomocí listu papíru využitého jako stínítko. 

V následující fázi optimalizace získaného signálu z detektoru jsem využil osciloskop 

(LeCroy WaveSurfer X62). Signál z detektoru byl pomocí BNC kabelu přenášen 

na vstupní konektor osciloskopu. Optický přerušovač již v této fázi moduloval signál. 

Modulace byla pozorovatelná na osciloskopu ve formě sinusoidy. Cíl této fáze 

optimalizace spočíval v dosažení co možná nejvyšší hodnoty amplitudy vlnění, což 

znamenalo nejvyšší signál. Pomocí softwaru (OmniControl) jsem nastavil vlnovou délku, 

na které byl silný signál. Zvýšení intenzity bylo dosaženo pomocí jemného ostření. 

To umožňovaly dvojice šroubů umístěné jak na čočkách, tak i na zrcadle. Ostření 

probíhalo v každém možném směru pohybem do momentu, kdy se začala snižovat 

amplituda signálu na osciloskopu. Jako nejvhodnější oblast vlnových délek 

pro optimalizaci se mi jevila oblast v intervalu vlnových délek 700 nm až 1100 nm. V této 

oblasti má sestava nejvyšší citlivost. Tento parametr byl především ovlivněn účinností 

detektoru s křemíkovou fotodiodou. 

Jakmile byla dokončena optimalizace systému pomocí osciloskopu, tak jsem 

přistoupil k obdobnému kroku, avšak s využitím fázově citlivého zpracování signálu  lock -

  in zesilovačem. Osciloskop se vyznačoval poměrem signálu k šumu SNR (Signál to 

Noise Ratio) hodnotou 4. Na vstupní konektory byl přiváděn jedním BNC kabelem 

modulovaný signál z detektoru. Druhý BNC kabel přiváděl referenční signál s hodnotou 

frekvence, kterou bylo záření modulováno pomocí přerušovače. lock in zesilovač je 

schopen i ze silně zašuměného signálu, pomocí fázově citlivého vyhodnocení získat 

vysokou hodnotu signálu. Hodnota signálu cca 1000 krát vyšší než hodnota šumu. Byly 

zde k zaznamenání linie, které nebylo na osciloskopu možné zaznamenat. 

Na osciloskopu bylo používáno tlačítko automatické úpravy fáze, kdy dochází 

k úpravě fází referenčního signálu a signálu z detektoru. Byla zde možnost nastavení 

integračního času, po který se sčítaly naměřené hodnoty. Data z lock-in zesilovače byla 

přenášena formou elektrického signálu BNC kabelem na vstupní hradlo PCI karty (Omega 

DaqBoard2001). Data z PCI karty byla zaznamenávána pomocí prostředí softwaru 
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(DaqView Version 9.0.0). Jakmile byl zopakován proces optimalizace pomocí ostření nebo 

posuvu optiky a zároveň dosažena nejvyšší hodnota signálu, byla sestava připravena 

k dalším dílčím úlohám. 

3.3.2. Záznam a zpracování dat 

K prvnímu orientačnímu měření byla na místo DWH lampy připojena na optické 

vlákno jako zdroj záření HgAr lampa. Tato lampa je charakteristická čárovými spektry 

argonu a rtuti které již byly popsány výše. Monochromátor byl nastaven na hodnotu 

jednotlivých známých  spektrálních čar a tím byla ověřena jejich přítomnost.  

Následně jsem provedl synchronizaci systému ovládání monochromátoru 

v prostředí softwaru (Omni Control). Software umožňuje nastavení monochromátoru 

na konkrétní vlnovou délku, dále výběr jedné ze tří optických mřížek nebo provedení scanu 

vlnových délek na požadovaném rozsahu. Pomocí tlačítka „Scan Setup“ lze nastavit 

parametry scanu, což je krok růstu vlnové délky, přičemž minimální hodnota je 1 nm. Dále 

lze zvolit časový interval, po kterém dojde k dalšímu krokovému posuvu. Rozsah vlnových 

délek scanu byl nastaven na intervalu 400 nm až 800 nm. Mou hlavní zájmovou oblastí 

však bylo okolí vlnové délky 516 nm, kde se nachází nejsilnější oblast chemiluminiscence 

C2. 

Záznam dat z PC karty byl prováděn pomocí programu (DaqView ver. 9.0.0). Zde 

bylo nutné nastavit dobu záznamu dat, která byla v mém případě 2048 s a bylo provedeno 

10 záznamů hodnot za 1 sekundu. Tato hodnota byla nastavena tak, aby vzorkovací 

interval byl kratší než časová konstanta Lock-in zesilovače a aby bylo zamezeno ztrátě 

údajů o spektru. 

Jelikož není v současnosti vyřešena synchronizace obou procesů, používal jsem 

k provedení měření následující postup.  

1.  V prostředí DaqView jsem zahájil záznam. 

2. V programu SMC View byl zahájen sken ve zvoleném rozsahu vlnových délek 

a s danou časovou prodlevou jednotlivých kroků. 

3. V ovládacím okně programu SMC View, jakmile jsem zaznamenal počátek skenu 

v programu DaqView, spustil jsem záznam dat. 

4. Po dokončení skenu je zobrazen v okně programu DaqView graf naměřených hodnot 

odpovídajících velikosti napětí na daném vstupním kanále karty v závislosti na čase. 

5. Data jsem po každém měřícím skenu uložil jako ASCII soubor s označením např. 

„daqv1.txt 
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V dalším kroku bylo provedeno přiřazení hodnot vlnové délky k hodnotám času 

v záznamu. K tomuto účelu jsem vybral tři hlavní linie HgAr lampy, které jsou 

ve spektrech a nedochází u nich ke spektrálnímu překryvu se sousedními liniemi. Tyto 

linie (546,074 nm, 750,387 nm a 763,511 nm) sloužily pro spektrální kalibraci 

zaznamenaných dat. Tyto linie byly použity i během pokusu o monitorování 

chemiluminiscence. V tomto případě jako kalibrátor.  

Po ukončení měření bylo třeba data převést z txt souboru. Záznam dat v tomto 

souboru neumožňoval jejich jednoduché užití v jiném softwaru. Ve  výpočetním programu 

bylo provedeno vyhodnocení naměřených dat. Nejprve bylo nutné převést graf závislosti 

relativní intenzity záření na čase na graf závislosti relativní intenzity na vlnové délce. 

Nejprve jsem vytvořil graf závislosti intenzity na čase. V tomto grafu jsem provedl určení 

pozice třech jasných linií které jsou charakteristické pro HgAr lampu. Byly vybrány linie 

546,074 nm, 750,387 nm a 763,511 nm. K těmto liniím byly vždy přiřazeny odpovídající 

hodnoty času konkrétního měření. Pozice vrcholů (v jednotkách sekund) jsem proložil linií 

s profilem Gaussovy křivky. Hodnotami těchto tří linií jsem proložil přímku. Rovnice této 

přímky sloužila k přepočtu časových hodnot na hodnoty vlnové délky, jelikož jsem 

předpokládal pravidelné otáčení mřížky poháněné krokovým motorem. Po provedení 

přepočtu jsem vytvořil graf závislosti relativní intenzity na vlnové délce. Abych získal 

informaci o spektrálním rozlišení měřící sestavy, provedl jsem opětovné proložení linie 

546 nm. V rámci této úlohy bylo dosaženo při šířce výstupní štěrbiny 0.5 mm spektrální 

rozlišení v hodnotě v okolí 2,78 nm, což lze považovat za úspěch. 

3.4. Simulace struktury Swanových pásu (přechodu Δυ = 0 a Δυ = ±1) 

V rámci experimentální části jsem provedl simulaci pomocí softwaru SIMUL 

(verze 3.1.2) [25]. Tento program je určen k provádění simulací spekter jednotlivých 

elektronových přechodů. Součástí programu je databáze obsahující již předdefinované 

elektronové stavy určitých molekul. Vzhledem k tomu, že C2 molekula nebyla mezi 

uloženými, bylo třeba nejprve nadefinovat jednotlivé elektronové stavy pomocí 

molekulových konstant. Jako zdroj posloužila databáze [10]. 

Pro simulaci byly použity konstanty uvedené v Tabulce 3. Význam jednotlivých 

konstant je popsán v teoretické části této práce. Po doplnění jednotlivých stavů do databáze 

se mohlo přikročit´nastavení parametrů simulace. Ke značení jednotlivých stavů je pro 

výchozí stav použita indexace „´“ a pro energeticky nižší konečný stav elektronového 

přechodu index „´´“. V okně nastavení simulace byl postupně vybrán vyšší a nižší 
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energetický stav elektronového přechodu a následně zadány hodnoty použitých vibračních 

čísel, vibrační teplota a rozsah vlnových délek simulace. 

 

Tabulka 3: Konstanty použité při simulaci vibronických spekter. 

 

Konstanta Term d 3Πg Konstanta Term a
3
Πu 

Te 20022.5 Te 716.24 

ωe 1788.22 ωe 1641.35 

ωexe 16.44 ωexe 11.67 

ωeye -0.5067 ωeye - 

Be 1.7527 Be 1.63246 

αe 0.01608 αe 0.01661 

γe -0.00127 γe - 

De 6.74E-06 De 6.44E-06 

βe 1.03E-07 βe - 

re 1.2661 re 1.3119 

ν00 19378.44 ν00 - 

 

Pro simulaci byla nastavena hodnota vibrační a rotační teploty pro modelování 

spektra (Tvib = Trot  = 2300K pro plameni CH4 a Tvib = Trot = 2500K pro plamen C2H4). 

Hodnotu rozlišení jsem nastavil v prvním případě na hodnotu 0,5 Å (rotačně rozlišená 

struktura vibronických spekter) a ve druhém 12, 3 Å (interpretace naměřených 

vibronických spekter). Simulace byla prováděna pro vlnové délky 400 až 600 nm. 

 Na závěr jsem vyplnil tabulku pravděpodobností přechodů mezi jednotlivými 

vlnovými délkami. Jedná se o tzv. Franck-Condonovy faktory, které byly použity 

z literatury [3]. Konkrétně použité faktory jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tabulka 4: Franck-Condonovy faktory [2]. 

 

v´´  v´ 0 1 2 3 4 5 6 

0 0.7015 0.2583 0.0276 0.0007371 0.0000005629 0.000000005787 0.0000001029 

1 0.244 0.3219 0.3722 0.006706 0.002493 0.000000009214 0.000001899 

2 0.05077 0.2750 0.1309 0.4157 0.1108 0.004783 0.00002452 

3 0.009619 0.09975 0.2571 0.03954 0.4226 0.1526 0.006179 

4 0.001576 0.02613 0.1367 0.2081 0.005483 0.4163 0.1867 

5 0.0002239 0.005664 0.04674 0.1573 0.1499 0.0001222 0.4150 
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Po vyplnění všech potřebných údajů bylo nastavení uloženo, pro možnost dalšího 

použití. Následně mohlo být zahájeno spuštění výpočtu spektra. Simulaci jsem provedl pro 

sekvence Δυ = 0 a Δυ = ±1. Swanova pásu.(d
3
Πg → a

3
Πu.). Data ze získaného grafu 

emisního spektra jsem ihned po každé simulaci uložil do datového souboru který byl 

následně zpracován v programu MS Excel. Výsledné spektrum znázorňuje Obrázek 22. 

 

 

Obrázek 22: Simulace sekvencí Δυ = 0 a Δυ = ±1. Swanova pásu při rozlišení 0,5 A 

(rotačně rozlišená struktura vibronického přechodu). 

 

4. Výsledky a diskuse 

4.1. Výsledné spektrum naměřené kompaktním spektrometrem 

Po provedení spektrální kalibrace jsem uskutečnil měření emisních spekter plamenů 

C2H4 a následně CH4. Po každém měření spektra plamene jsem zaznamenal při stejném 

nastavení spektrometru spektrum pozadí. Všechna měření byla prováděna stejným 

postupem při zachování nastavení integračního času a počtu opakovaných skenů, které 

byly následně zprůměrňovány. 
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Obrázek 23: Spektrum plamene CH3.a), spektrum pozadí b) výsledné spektrum po 

odečtení c). 

a) 

c) 

b) 
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Data získaná při měření prošla nejprve kalibrací vlnové délky (přepočet pomocí 

výše uvedené rovnice). Následně byly použity dva postupy. První variantou bylo odečtení 

emisního spektra pozadí od spektra naměřeného v plameni. Při tomto postupu nedocházelo 

ke zkreslení relativní intenzity záření. 

V druhém případě jsem použil operaci dělení, kdy výsledné spektrum je podíl dat 

naměřených v plameni ku hodnotám pozadí. Nevýhodou je zkreslení výsledné relativní 

intenzity. Předností tohoto postupu je zisk vrcholů, které jsou jasněji (ostřeji) odděleny 

od druhých. Jsou zde snadněji určitelné vlnové délky jednotlivých vrcholů a pásem 

emisních spekter. 

 

Obrázek 24: Spektrum CH4 plamene – data upravená odečtením pozadí. 

 

V emisním spektru naměřeném v plameni methanu jsem provedl identifikaci 

spektrálních pásů OH*, CH*,a C2*. Konkrétně se jednalo o přechody v případě OH* 

ze stavu A
2
Σ

+ 
na stav X

2
Π. . U CH* jsem určil dva přechody, kde na nižší vlnové délce 

dochází k přechodu ze stavu B
2
Σ na základní stav X

2
Π a v druhém případě k přechodu 

z A
2
Δ na základní term X

2
Π. Z mého pohledu nejočekávanější byl přechod d

3
Πg → a

3
Πu, 

Zde se mi podařilo určit pět větví vibronických spekter pro Δυ = 0, které dosahuje nejvyšší 
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intenzity, dále Δυ = 1, Δυ = -1, která dosahují zhruba pětinové intenzity. K zaznamenání 

byly i čáry pro Δυ = -2, Δυ = 2, a Δυ = -3 která již není jednoznačně rozlišitelná.  

 
Obrázek 25: Spektrum CH4 plamene – data upravená dělením. 

 

U spekter, která byla zpracována odečtením signálu pozadí, nedochází ke zkreslení 

hodnot relativní intenzity. Avšak pro snadnější určení jednotlivých vrcholů je vhodná 

úprava dělením spektrálních dat daty pozadí. Jednotlivé spektrální čáry v tomto případě 

vykazují ostřejší přechody a lze je snadněji rozlišit. 

Na následujícím grafu jsem provedl, na detailním záběru na oblast přechodu C2* 

ze d
3
Πg na a

3
Πu odpovídající vlnovým délkám 450nm až 570 nm, přiřazení pozic 

jednotlivých vibračních přechodů. Data jsou experimentálního původu a byla čerpána 

ze zdroje [19]. Na Obrázku 26 je také zobrazeno modelované spektrum. Model byl 

v případě methanového plamene prováděn při Tvib = Trot = Ttransl = 2300 K, teplotě která 

odpovídá adiabatické teplotě plamene při stechiometrickém poměru paliva a vzduchu. 

Při porovnání modelového a naměřeného spektra je možné zaznamenat rozdílné 

pozice jednotlivých vrcholů. Tento jev může být způsoben nižším rozlišením spektrometru 

a tím mohlo dojít ke spojení jednotlivých vrcholů v jeden širší celek. V pravé části grafu, 
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ve větvi pro Δυ = -1 je vidět shodný profil modelovaného spektra a spektra naměřeného. 

Modelované spektrum má v nejintenzivnějším bodě vyšší hodnotu než naměřené, toto 

mohlo vzniknout vlivem rozdílné hodnoty šířek jednotlivých linií. Stejná měření a 

vyhodnocení jsem provedl i pro plamen C2H4. Reakční zóna plamene ethylenu v porovnání 

s plamenem methanu se vizuálně vyznačovala mnohem intenzivnějším modrou-zeleným 

zbarvením. Intenzity jednotlivých spektrálních pásů naměřených kompaktním 

spektrometrem v plameni ethylenu odpovídají přibližně desetinásobku intenzit naměřených 

v plameni methanu. Poměř intenzit pásů chemiluminiscence jednotlivých radikálů se 

rovněž u obou plamenů liší. Vysvětlení je nutné hledat v chemických mechanismech (viz 

Obrázek 6), což však přesahuje rámec této diplomové práce. Důvodem vyšší intenzity 

Swanových pásů v plameni ethylenu je zřejmě také na palivo bohatší směs, která je 

v tomto případě způsobena tím, že použitý hořák je konstruován pro spalování methanu.    

 

Obrázek 26: Swanův pás s vyznačenými vibračními přechody a modelované 

spektrum. 
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Obrázek: 27 Spektrum v plameni C2H4 upravené odečtením pozadí. 

 

Opět i ve spektru na Obrázku 27 bylo možné označit jednotlivé případy přechodů, shodné 

se spektrem CH4, konkrétně přechod OH* ze stavu A
2
Σ

+ 
na stav X

2
Π. Jako další CH*, 

u něhož jsem určil dva přechody, kde na nižší vlnové délce dochází k přechodu ze stavu 

B
2
Σ na základní stav X

2
Π a v druhém případě k přechodu z A

2
Δ na základní term X

2
Π. 

Jako nejsilnější z pohledu intenzity byl opět přechod d
3
Πg → a

3
Πu,. U spektra C2H4 se 

taktéž povedlo identifikovat pět větví vibronických spekter pro Δυ = 0, které dosahuje 

nejvyšší intenzity, dále Δυ = 1, Δυ = -1, která dosahují zhruba pětinové intenzity. 

K zaznamenání byly i čáry pro Δυ = -2, Δυ = 2, a Δυ = -3 která již není jednoznačně 

rozlišitelná. 
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Obrázek 28: Spektrum C2H4, jehož data byla upravena dělením. 

 

Obrázek 28 zobrazuje spektrum naměřené v plameni ethenu. Výsledná data prošla 

úpravou dělení. Opět jsou zde snadněji rozlišitelné ostré vrcholy jednotlivých spektrálních 

čar. Relativní intenzita naměřeného signálu je v tomto grafu zkreslená. 

Za účelem interpretace naměřených spekter jsem provedl simulaci spektrálního 

přechodu radikálu C2* v plameni C2H4, přičemž jsem předpokládal lokální 

termodynamickou rovnováhu a přibližně adiabatickou teplotě hoření stechiometrické směsi 

ethenu a vzduchu (Tvib = Trot = Ttransl = 2500 K). Výsledek simulace společně s přiřazením 

jednotlivých vibračních přechodů v naměřeném spektru, jsem taktéž pro možnost srovnání 

uvedl do společného grafu, jehož podoba je na Obrázku 29. 

Na grafu je pozorovatelný rozdíl mezi nejintenzivnější linií modelovaného spektra 

a spektrem naměřeným v plameni ethenu. Naměřené spektrum je na úrovni relativní 

intenzity 17000 náhle ukončeno, kdežto modelové spektrum je intenzivnější. Toto mohlo 

být způsobeno saturací některých pixelů detektorového pole signálem z intenzivního 

plamene ethenu.  
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Obrázek 29: Swanův pás s přiřazenými vibračními přechody a modelované spektrum 

(šedá barva). 

 

Při porovnání poměru signálu ku šumu (SNR) vychází pro plamen methanu 

hodnota SNR ≈ 6 a pro plamen C2H4 přibližně stanovené SNR ≈  60. Dalšího zvýšení 

poměru signálu k šumu je možné dosáhnout prodloužením doby expozice detektoru 

(integračního času) v kombinaci s dlouhodobým průměrováním signálu. Další možností 

zisku většího signálu by mohlo být užitím konkávního zrcadla umístěného za plamenem. 

Toto by usměrnilo větší množství paprsků na kolimátor, který usměrňuje záření z plamene 

do optického vlákna. 

4.2. Výsledky měření sestavou pro fázově citlivou detekci. 

Cílem prvních čtyř měření bylo vyhodnocení působení velikosti výstupní štěrbiny 

na spektrální rozlišení naměřených spekter na základě hodnoty pološířky jednotlivých čar 

v naměřeném spektru HgAr lampy. Předpokládal jsem zde rostoucí rozlišovací schopnost 

s klesající velikostí štěrbiny. Hodnoty jsem porovnával pro velikosti štěrbiny 2mm, 1mm, 

0,5 mm a 0,25 mm. Obrázek 30 ilustruje vliv velikosti výstupní štěrbiny monochromátoru 
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na tvar a podobu emisních spekter. Spektrální čárou patřící linii rtuti 546,16 nm jsem vždy 

proložil křivku gaussova typu a provedl výpočet pološířky vrcholu. 

 

 

Obrázek 30: Srovnání spekter při rozdílné velikosti výstupní štěrbiny. Štěrbina 0,25 

mm a), štěrbina 0,5 mm b), štěrbina 1 mm c), štěrbina 2 mm d). 

 

 

Tabulka 5 uvádí přehled naměřených hodnot pološířky vrcholu pro jednotlivé 

velikosti výstupní štěrbiny monochromátoru. 

 

Tabulka 5: Porovnání pološířek vrcholů pro rozdílné velikosti výstupní štěrbiny. 

 

Velikost štěrbiny (mm) Pološířka vrcholu (nm) 

0.25 2,11 

0.5 2,79 

1 4,73 

2 9,42 
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Z uvedené tabulky je možno vyčíst, že nejlepšího rozlišení je možno dosáhnout při 

velikosti výstupní štěrbiny 0,5mm a 0,25mm. Vzhledem k poměru signálu a schopnosti 

rozlišení jednotlivých vlnových délek byla pro další měření zvolena jako optimální 

velikost výstupní štěrbiny hodnota 0,5 mm. Při této hodnotě byly prováděny všechny 

následující měření emisních spekter.  

Závěrečnou částí této úlohy bylo provedení měření spektra plamene methanu. Jako 

první jsem provedl měření plamene společně se zářením z kalibrační lampy. Postup byl 

téměř analogický měření prováděnému při nastavování velikosti štěrbiny. V druhém 

případě jsem provedl měření spektra pozadí společně se zářením z kalibrační lampy.  

Obrázek 31 zobrazuje na prvním místě spektrum plamene CH4 společně se 

spektrem kalibrační lampy. Na druhé pozici spektrum pozadí a HgAr lampy, které jsem 

změřil bezprostředně po záznamu spektra plamene. Na třetím místě je spektrum vzniklé 

odečtením pozadí a spektra kalibrační lampy. V těchto spektrech identifikováno žádné 

spektrum náležející plameni.  

Spektrum vlnových délek, na které se soustředila tato práce je ve viditelné oblasti 

elektromagnetického záření, avšak spektrometr je vhodný i pro měření v IR oblasti, kde je 

účinnost tohoto přístroje vyšší než v mojí zájmové oblasti. 

Spektroskopická soustava s fázově citlivou detekcí je obecně citlivější, dochází zde 

k zesílení signálu pomocí lock-in zesilovače o řády tisíců. Detektor (Thorlabs PDA 36) 

s křemíkovou fotodiodou je určen pro IR oblast vlnových délek, na kterých převážně 

probíhají spektroskopická měření plazmatu. Spektrální citlivost je ve VIS oblasti poměrně 

nízká. 

Další možnou úpravou pro zvýšení intenzity signálu je užití zrcadel na místo 

čočkové optiky k fokusaci záření na vstupní štěrbinu monochromátoru. U zrcadel 

nedochází k takovým ztrátám signálu jako u čoček. Nehrozí zde také vznik chromatické 

aberace. 

V současnosti není vyřešena synchronizace spouštění skenu monochromátoru 

a záznamu dat. Tento problém je spojen  s nejistotou zda krokový motor zajištující pohyb 

optické mřížky, udržuje konstantní intervaly otáčení. 
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Obrázek 31: Spektra CH4 plamene + HgAr lampy a), pozadí + HgAr  lampy b), 

výsledné spektrum CH4  c). 
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Funkčnost optické sestavy, monochromátoru a fázového zesílení byla prokázána při 

dílčím měření provedeném za účelem optimalizace velikosti výstupní štěrbiny. Bylo 

dosaženo rozlišení (pološířky) vrcholů v hodnotách jednotek nanometrů. Pomocí lock-in 

zesilovače bylo možné zaznamenat signál. Pro další měření touto sestavou bude vhodné 

vyřešit výše jmenované problémy citlivosti detektoru, optické dráhy a synchronizace 

záznamu dat. 

5. Závěr 
V rámci této diplomové práce jsem navrhl a realizoval dvě experimentální sestavy 

pro monitorování emisních spekter plamene. Tyto sestavy jsem použil k měření plamene 

methanu a ethylenu. Uskutečnil jsem sérii testovacích a kalibračních měření. Rovněž jsem 

provedl simulaci struktury vibronických spekter. Poznatky získané na základě této 

diplomové práce lze shrnout v následujících bodech:  

- Sestava kompaktního spektrometru (Ocean Optics HR4000) s použitým příslušenstvím 

představuje účinný nástroj pro monitorování emisních spekter plamene. Jeho výhodou 

je zejména vysoká mobilita v kombinaci s poměrně jednoduchou obsluhou 

a manipulací dat. 

- Sestava spektrometru s fázově citlivou detekcí je slibnou alternativou pro diagnostiku 

procesů v laboratorním plameni a plazmatu i pro měření rotačně rozlišených 

vibronických spekter. V současné konfiguraci není optimalizován ve viditelné 

spektrální oblasti. Adaptace použité sestavy může přinést řadu poznatků o procesech 

hoření a hašení. 

- Swanovy pásy radikálu C2*, zejména pozorované v předmíseném plameni ethylenu, 

jsou vhodným kandidátem pro optimalizaci a testování soustav emisních spektrometrů.  

- V kombinaci se simulacemi spekter vibronických přechodů může monitorování 

Swanových pásů sloužit jako nástroj diagnostiky prostředí plamene. Například 

z hlediska určení parametru lokální termodynamické rovnováhy (stanovení rotační 

a vibrační teploty), se pro tyto účely jeví jako vhodná zejména sekvence Swanových 

pásů delta Δυ = 0 a Δυ = ±1. 

Je možné konstatovat, že cíl práce, kterým byl návrh a realizace experimentální 

sestavy pro měření emisních spekter a identifikace molekulárních spekter vybraných 

radikálů v předmíseném plameni, byl splněn. 
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