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ا استفاده از ب  های اتمیشدگی استارک گونهپارامتر برخورد پهن گیریاندازه

 نگاری لیزریبیناب

  2، حمید رضا شیروانی مهدوی1یده زهرا شورشینیس ،1وشنویی الهام اکبری

 دانشگاه الزهرا، تهرانشیمی، -.  دانشکده فیزیک1

 . گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، تهران2

این حیح تصبرای  .گسیلی است یهای بینابدر بیناب نگاری فرو شکست لیزری اثر خود جذبی خطهای اصلی یکی از مشکل – چکیده

 در پهنترین کمیت، عنوان مهم،  بهپارامتر برخورداز مقدار  آگاهیها آندر بسیاری از  شود کهپیشنهاد می گوناگونی هایحلهرا ،اثر

 Ca)  بار یونیزهمربوط به کلسیم یک  nm 393.36 بینابی  خط برخوردپارامتر  ،در کار حاضرری است. ضروهر خط  شدگی استارک

II) ،شود.مییین تع ،این گونههای بینابی برخورد سایر خطمتر پاراو نیز لیزری  پالسمایبیناب نگاری با استفاده از ، برای نخستین بار 

 

Measurement of the Stark broadening parameter of atomic species by 
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Abstract- One of the main problems in laser-induced breakdown spectroscopy is self-absorption effect of 

emission spectral lines. To correct this effect, various solutions are proposed; in many of which knowing the 

amount of collision parameter, as the most important quantity, is essential in the Stark broadening of each line. 

In the present research work, collision parameter of the spectral line 393.36 nm related to once-ionized calcium 

(Ca II), for the first time, is determined using laser plasma spectroscopy and also other spectral lines of the 

species. 
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          مقدمه

از روش  یکی(LIBS) یزریفروشکست ل ینگار نابیروش ب

و  یمخرب کم ریغ یریاست که اندازه گ یعنصر زیآنال یها

 یو گاز( را ممکن م عیمختلف )جامد، ما یدر فاز ها یفیک

کم و سرعت، امروزه  نهی، هزیسادگ لیروش به دل نیسازد.ا

 یک،فیزیمیش،یپژوهشگران در علوم مختلف پزشک انیدرم

، یو کاربرد نیروش نو کیبه عنوان  مواد زیجهت آنال  ...و

 یسبب بررس نی. به اردیگ یمورد استفاده قرار م اریبس

برطرف کردن آن ها  یبرا یو راه LIBS شیآزما یخطاها

مورد توجه قرار گرفته  شیاز پ شیتوسط پژوهشگران ب

مربوط به  LIBS شیآزما یخطاها نیز مهمترا یکی است.

بر دقت اندازه  یاثر خودجذب.باشد  یم یاثرات خودجذب

و غلظت عناصر  یالکترون یشدت خطوط، دما، چگال یریگ

شدت  در یخودجذب ریتاث ریاخ یگذارد. در سال ها یاثر م

رار ق یمورد بررس یادیدر مقاالت ز یکیاپت یلیخطوط گس

 یحل ها اهاثر تاکنون ر نیحذف ا یگرفته است و برا

 [.1ارائه شده است ] یمختلف

موثر به منظور محاسبه و حذف اثر  یاز روش ها یکی

 یاستفاده از پهن شدگ یلیدر شدت خطوط گس یخودجذب

روش مشخص  نیاستفاده از ا یاستارک است.از آنجا که برا

 اری، بسیاتم یلیبودن پارامتر برخورد استارک خطوط گس

پارامتر  عیدارد لذا در کار حاضر به محاسبه سر تیاهم

که  nm 393.36با طول موج Ca IIگونه  رکبرخورد استا

وجود ندارد، به روش  یدر اطالعات کتابخانه ا نمقدار آ

 .میپرداخت یزریل ینگار نابیب

تئوری              

ترازهای اتمی توسط میدان ناشی از الکترون  پالسما،در 

. هایی با سرعت زیاد و حرکت آرام یون ها جا به جا می شود

که به این اثر استارک پهن شده  یدر نتیجه خط های گسیل

 : ]2و3 [این پهن شدگی عبارت است از گفته می شود. 
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چگالی cmen)-3(استارک،دگی اثرش پهن starkΔλ(nm)که

ضریب ثابت Bپارامتر پهن شدگی ناشی از یون،Aالکترون،

 ،1.2برای یون ها  و0.75که برای اتم های خنثی

W(nm)و  پارامتر برخورد الکترون DN  تعداد ذرات در کره

دوم در معادله  جملهLIBSمی باشد.در پالسمای نوع یدبا

 قابل چشم پوشی است.1

چگالی طیفی شار فوتونی برای یک طول موج مشخص در 

 (LTE)در شرایط تعادل ترمودینامیکی ،lپالسمایی به طول 

 و حضور اثر خودجذبی به صورت زیر تعریف می شود:

𝐼(𝜆, 𝑙) =
𝜀(𝜆)

𝑘(𝜆)
 (1 − 𝑒𝑘(𝜆)𝑙)                            (2) 

  :به صورت زیر تعریف می شود k(λ)وε(λ)که در این رابطه 

   𝜀(𝜆) =  ℎ 
𝑐

λ0
 𝐴𝑗𝑖  𝑛𝑖𝐿(𝜆)                                 (3)  

𝑘(𝜆) =  
𝜆0
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( طول موج گذار،0λ (cm)سرعت نور،cm.s C)-1(که
1-(sjiA 

 cm)-3(و  cmin)-3)،تراز پایینر از تراز باالیی به احتمال گذا

jn  تراز پایینی، و تراز باالیی جمعیتبه ترتیبigوjg وزن

  شکل خط گسیلی   L(λ)و  آماری ترازهای پایینی و باالیی

 عبارت است:با توجه به پهن شدگی استارک است 

L(λ) =
𝛥𝜆0

(𝛥𝜆)0
2+ 4(𝜆 − 𝜆0)2   

                          (5) 

 کامل در نیم ماکسیمم است.بیانگر پهنای   λΔ0که 

نسبت شدت خط گسیلی در حالت حضور خودجذبی به 

  عبارت است از:  𝜆0طول موج  حالت خودجذبی کم در

𝐼(𝜆0)

𝐼0(𝜆0)
=

(1 − 𝑒−𝑘(𝜆0)𝑙)

𝑘(𝜆0)𝑙
= 𝑆𝐴                          (6) 

 ضریب خودجذبی نامیده می شود.SAکه 
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از آنجا که اثر خودجذبی هم روی شدت و هم روی پهنای 

خط اثر می گذارد از این پس در محاسبات از شدت خط 

Ī  )  (انتگرالی  = ∫ 𝐼(𝜆)𝑑𝜆 استفاده میکنیم.در این صورت ،

، به شدت (Ī)نسبت شدت خط انتگرالی با وجود خودجذبی 

 (، برابر است با:0Ī(خط انتگرالی بدون خودجذبی 

Ī

 Ī
0

=
∫𝐼(𝜆)𝑑𝜆

∫ 𝐼0 (𝜆)𝑑𝜆
=

𝐼(𝜆𝑖𝑗)𝛥𝜆

𝐼0(𝜆𝑖𝑗)𝛥𝜆0

                   (7) 

Ī

 Ī
0

= (𝑆𝐴)(𝑆𝐴)𝛼 = (𝑆𝐴)𝛽                           (8) 

به پهنای مشاهده شده  Δλنسبت  و  α =  β+1 = 0.46 که

0Δλ  پهنا در عدم حضور خودجذبیαSA [4]می باشد. 

مربوط به هر گونه را می توان  Iاز طرفی با توجه به اینکه  

 با توجه به معادله بولتزمن به شکل زیر در نظر گرفت:

𝐼𝑗𝑖 = 𝑔𝑗   𝐴𝑗𝑖  𝑒
−𝐸𝑗

𝐾𝐵𝑇                                              (9) 

توان  می9و8برای هر دو گونه یکسان با استفاده از روابط 

 نوشت:

 
(Δ λ0)2

(Δ λ0)1
=

(Δ λ)2
(Δ λ)1

[
(Ī)2
(Ī)1

]

−𝛼
𝛽

[
 
 
 
 (𝑔𝑗  𝐴𝑗𝑖  𝑒

−𝐸𝑗

𝐾𝐵𝑇)
2

(𝑔𝑗 𝐴𝑗𝑖  𝑒
−𝐸𝑗

𝐾𝐵𝑇)
1]
 
 
 
 

𝛼
𝛽

(10) 

چنانچه داده های مربوط به پارامتر برخورد یکی از گونه ها 

در اطالعات کتابخانه ای موجود نباشد ،می توان به کمک 

نسبت پارامترهای برخورد گونه برای دو گسیل  1معادله 

 در نظر گرفت:به صورت زیر  را مختلف

(Δ λ0)2

(Δ λ0)1
=

(𝑊𝑠(𝑇))
2

(𝑊𝑠(𝑇))
1

                                       (11) 

 چیدمان آزمایش

شود.  ی( مشاهده م1در شکل ) شیآزما دمانیاز چ یینما 

با طول  Nd : YAG Q-Switch زریل کیشامل  هیآرا نیا

ژول و  یلیم 126-180 ی، انرژns5 ییرپای، دnm1064موج

ر ب زرینور ل یساز یهرتز است. به منظور کانون 1نرخ تکرار 

 سانتی 20 یهمگرا با فاصله کانون یعدس کینمونه از  یرو

 یکرومتریم هیپا کی یشد. نمونه ها را بر رو استفادهمتر 

.تابش میبود قرار داد میقابل تنظ XYZ یکه در سه راستا

آن  هیکه زاو ینور بریف کی قیپالسما از طر کرویحاصل از م

 یکه برا یعدس کیدرجه و  30-20 زرینسبت به پرتو ل

 تیهدا نگار نابیوصل بود، به ب ینور بریجمع کردن نور به ف

 یبود. برا بایمدل توش CCD هینگار مجهز به آرا نابیشد. ب

 CCD-TOOIمجهز به نرم افزار  انهیرا کیاز  نابیثبت ب

بت و ث هیاول دیسف نابی. به منظور حذف بدیاستفاده گرد

 1 یزمان ریبا مقدار تاخ یساز دست ریخاز تا یاتم نابیب

به عنوان نمونه  استفاده شد.ساخته شده در کشور  هیکروثانیم

از خون لیوفیلیزه شده آزمایشگاهی استفاده شد. این پودر جهت 

از با استفاده از قرص سجلوگیری از پاشیدگی هنگام تابش لیزر 

  به صورت قرص هایی استوانه ای تبدیل شد.

                     
 LIBS:چیدمان آزمایش 1 شکل

 تحلیل داده ها و نتایج 

کز لیزر بر روی نمونه برای یناب گسیلی حاصل از تمرب

  نشان داده شده است:2در شکل  mJ126انرژی

 
 میلی ژول 126: بیناب گسیلی در انرژی 2شکل 

 Ca II (nmبه منظور تعیین پارامتر برخورد خط        

،در این کار مربوط به آن وجود نداردکه اطالعات (393.36

با طول موج ( Ca IIدو خط گسیلی کلسیم )ما از 

http://www.opsi.ir/
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از طرفی از .استفاده کردیمnm422.67 و nm393.36های

آنجا که پارامتر برخورد تابعی از دما می باشد ابتدا با رسم 

منحنی بولتزمن دمای میکروپالسمای حاصل تعیین 

با استفاده از پارامتر برخورد خط سپس  .=K6822(T)شد

توانستیم پارامتر برخورد کلسیم   nm422.67کلسیم 

nm393.36  دست آوریم: صورت زیر به را به  

      
(Δ λ0)2

(Δ λ0)1
=

(Δ λ)2

(Δ λ)1
 [

(𝑁𝑝)
2

(𝑁𝑝)
1

]

−𝛼

𝛽

[
(𝑔𝑖  𝐴𝑖𝑗 𝑒

−𝐸𝑖
𝐾𝐵𝑇)

𝑔𝑖  𝐴𝑖𝑗 𝑒

−𝐸𝑖
𝐾𝐵𝑇

]

𝛼

𝛽

= 0.176                                                              

     (𝑊𝑠)2
(𝑊𝑠)1

=
0.0048

(𝑊𝑠)1
= 0.176 → (𝑊𝑠)1 = 0.027  

در دماهای  ،می توان با تغییر انرژیبه این ترتیب 

به nm393.36با طول موج Ca IIرا برای خط W(T)مختلف

در نهایت به منظور بررسی صحت نتیجه مقدار  دست آورد.

0.356 SA= لسیم برای خط کnm393.36.محاسبه شد 

گیرینتیجه  

کار ما نشان دادیم می توان با کمک روش ساده و   دراین

سریع بیناب نگاری لیزری پهن شدگی استارک خطوط را 

محاسبه کرد .در این محاسبات نیازی به تعیین چگالی 

الکترونی نیست و تنها با استفاده از خطوط گسیلی دو گونه 

  یکسان امکان پذیر است.
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