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تیؼت ٍ یکویي کٌفشاًغ اپتیک ٍ فَتًَیک ایشاى
ٍ ّفتویي کٌفشاًغ هٌْذػی ٍ فٌاٍسی فَتًَیک ایشاى
 داًـگاُ ؿْیذ تْـتی،۳262 ُ دی ها32  تا32

اثرات اًرشی لیسر ٍ فاصلِ زهاًی تیي دٍپالس تر افسایص سیگٌال در رٍش طیفسٌجی
فرٍضکست القایی لیسری دٍ پالسی تا استفادُ از پیکرتٌذی تازگرهایص
 هشین تحشیٌی ٍ ػیذ حؼي تَػلی،علی صفی
 تْشاى، داًـگاُ ؿْیذ تْـتی،پظٍّـکذُ لیضس ٍ پالػوا
.چکیذُ – در رٍش طیف سٌجی فرٍضکست القایی لیسری دٍپالسی از دٍ پالس لیسر ترای افسایص ضذت تاتصّای طیفی استفادُ هی ضَد
 در ایي هقالِ پیکرتٌذی تازگرهایص تر رٍی ًوًَِ آلَهیٌیَهی در فطار اتوسفری.در ایي رٍش از پیکرتٌذیّای هختلفی استفادُ هی ضَد
 از پالسّای لیسر دٍم ترای گرم کردى ٍ ترّنکٌص تا پالسوای ایجاد ضذُ تَسط لیسر اٍل استفادُ هی.َّا هَرد هطالعِ قرار گرفتِ است
 ترای ایي پیکرتٌذی تاثیر اًرشی ٍ فاصلِ زهاًی تیي دٍ پالس لیسر تر ضذت تاتص پالسوا ترای خطَط طیفی هختلف هَرد تررسی قرار.ضَد
 فاصلِ زهاًی تْیٌِ تیي دٍ پالس لیسر ٍ ترکیة اًرشی تْیٌِ ترای تیطیٌِ افسایص سیگٌال،ُ تا تَجِ تِ ًتایج تذست آهذ.گرفتِاست
.گسارش ضذُ است
 فاصلِ صهاًی تیي دٍ پالغ، عیف ػٌجی فشٍؿکؼت المایی لیضسی دٍ پالؼی، پیکشتٌذی تاصگشهایؾ، افضایؾ ػیگٌال-ُکلیذ ٍاط

Effects of laser energy and inter-pulses delay time on signal enhancement in
double pulse laser induced breakdown spectroscopy using reheating
configuration
Ali Safi, Maryam Bahreini and Seyed Hassan Tavassoli
Laser & Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Evin, Tehran, Iran.
Abstract- In double pulse laser induced breakdown spectroscopy method, two laser pulses are used to increase the intensity of
spectral radiation. This method is used various configurations. In this paper reheating configuration of double pulse laser
induced breakdown spectroscopy is studied on aluminum sample at atmospheric pressure in air. In this configuration, the
second laser pulses are used for heating and interaction with the plasma created by the first laser pulse. For this configuration,
the effects of laser pulse energy and delay time between two laser pulses on signal enhancement for various spectral lines are
investigated. According to our results, the optimal inter-pulses delay time and energy combination for maximum signal
enhancement are reported.
Keywords: Double pulse LIBS, Inter-pulses delay, Reheating configuration, Signal enhancement
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 32تا  32دیواُ  ،۳262داًـگاُ ؿْیذ تْـتی

 -1هقذهِ
سٍؽ  LIBSیکی اص سٍؽّای آًالیض عٌصشی هَاد تش پایِ
عیفػٌجی هی تاؿذ ،کِ تشای تجضیِ ٍ تحلیل کوی ٍ
کیفی عٌصشی هَاد هختلف تؼیاس هَسد تَجِ لشاس گشفتِ
اػت .اتضاس ٍ ٍػایل سٍؽ ً LIBSؼثت تِ دیگش سٍؽّای
هتذاٍل ،ػادُتش ٍ اسصاىتش اػت تِ گًَِای کِ هیتَاى
هجوَعِای اص ایي اتضاس سا تصَست یک ٍػیلِ لاتل حول،
لذستوٌذ ٍ لاتل اػتفادُ دس ّش هحیغی ػاخت .سٍؽ
 LIBSدس کٌاس هضایای فشاٍاًی کِ داسد هعایثی سا ًیض داسا
هی تاؿذ ،کِ هْن تشیي آى ،حؼاػیت ضعیف ایي سٍؽ
دس همایؼِ تا سٍؽ ّای دیگش هی تاؿذ .یکی اص سٍؽ ّایی
کِ تشای افضایؾ حؼاػیت  LIBSپیـٌْاد ؿذُاػت سٍؽ
 LIBSدٍ پالؼی هی تاؿذ کِ تاعث تْثَد حؼاػیت،
افضایؾ دلت ،کاّؾ اثش هاتشیغ ٍ تِ عَس کلی تاعث
تْثَد هعایة سٍؽ  LIBSؿذُ اػت .خاػتگاُ ٍ هٌـأ
اصلی آصهایؾ  LIBSدٍ پالؼی ،دس آصهایؾ کِ تَػظ
کشهش دس ػال  ۳651اًجام ؿذًْ ،فتِ اػت .ایي آصهایؾ
تش سٍی هحلَل آتی ٍ تشای تْثَد کیفیت آؿکاسػاصی
عٌاصش هَجَد دس هحلَل ٍ تا اػتفادُ اص پیکشتٌذی هَاصی
اًجام ؿذ[ .]۳دس سٍؽ  LIBSدٍ پالؼی اص پیکشتٌذیّ-ای
هختلفی اػتفادُ هی ؿَد کِ دس ایي همالِ پیکشتٌذی
هتعاهذ تاصگشهایؾ هَسد تشسػی لشاس گشفتِ اػت [.]3
دس پیکشتٌذی تاصگشهایؾ پالغ اٍل هؼیش عوَد تش صفحِ
ًوًَِ سا عی هیکٌذ ٍ ًمؾ کٌذگی سا تاصی هیکٌذ .پالغ
دٍم داسی هؼیش اًتـاسی هَاصی صفحِ ًوًَِ ٍ عوَد تش
هؼیش اًتـاس پالغ اٍل هیتاؿذ ٍ تا پالػوای ایجادؿذُ تِ
ٍػیلِ پالغ اٍل تشّنکٌؾ هیدّذ .ایي پالغ لیضس ًمـی
دس کٌذگی ًوًَِ ًذاسد ٍ صشفاً تشای تشّنکٌؾ ٍ گشم
کشدى هجذد پالػوای اٍل اػتفادُ هیؿَد.
دس ػال  ۳66۳اٍلیي تاس یَتیٌگ ٍ دػتیاساًؾ تِ هغالعِ
پیکشتٌذی  LIBSدٍ پالؼی هتعاهذ تاصگشهایؾ تش سٍی
ًوًَِ جاهذ فلضی پشداختِ ٍ تْثَدی خَتی تشای تاتؾ
پالػوا گضاسؽ کشدًذ [.]2
ًتایج ایي آصهایؾ ًـاى داد کِ اص آى جا کِ ،همذاس
لاتلتَجْی اص اًشطی پالغ لیضس تَػظ پالػوا جزب
هیؿَد ،هی تَاى ًتیجِ گشفت کِ تا اػتفادُ اص دٍ پالغ
یا چٌذ پالغ پـت ػش ّن هیتَاى تِ تحشیک ٍ گشم
ؿذى هجذد پالػوا کوک کشد.
سٍؽ  LIBSدٍ پالؼی کاستشدّای ٍػیعی داسد .تِ عٌَاى
ًوًَِ هی داًین ،لیضس فوتَ ثاًیِ ٍ فَق کَتاُ دس همایؼِ تا
لیضسّای ًاًَ ثاًیِ داسای عوك کٌذگی تْتش ،دلیكتش ٍ لاتل
کٌتشلتشی ّؼتٌذ ،دسحالیکِ لیضّای ًاًَ ثاًیِ دس
همایؼِ تا لیضسّای فوتَثاًیِ داسای تاتؾ پالػوای لَی تش
ّؼتٌذ .یکی اص اهتیاصات سٍیکشد دٍ پالؼی ،تشکیة

 -2چیذهاى تجرتی
چیذهاى تجشتی پیکشتٌذی هتعاهذ تاصگشهایؾ سا دس
ؿکلً ۳وایؾ دادُ ؿذُ اػت .دس ایي آصهایؾ اص دٍ لیضس
 Nd:YAGپالؼی تا عَل هَجّای ّاسهًَیک اصلی ۳631
ٍ ّاسهًَیک دٍم ً 223اًَهتش تا ًشخ تکشاس ّ 3شتض اػتفادُ
هیؿَد .صهاى تاخیش تشای ایي آصهایؾ  3هیکشٍ ثاًیِ ٍ
پٌجشُ صهاًی تشای عیف گیشی  ۳6هیکشٍثاًیِ هیتاؿذ.
ًوًَِ اػتاًذاسد آلَهیٌیَم تا آلیاط  36۳4دس ایي آصهایؾ
هَسد تشسػی لشاس گشفتِ اػت .یک دػتگاُ هَلذ تاخیش
یشای کٌتشل فَاصل صهاًی لیضسّا ٍ ساُ اًذاختي ICCD
اػتفادُ هی ؿَد .لذست تفکیک پزیشی عیف ػٌج دس
حذٍد ً 6.63اًَهتش هی تاؿذ.

ؿکل  7۳چیذهاى آصهایؾ
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لیضسّای فوتَ ثاًیِ ٍ ًاًَ ثاًیِ هیتاؿذ کِ تاعث افضایؾ
همذاس کٌذگی ٍ همذاس تاتؾ پالػوا هیؿَد ،دسًتیجِ ایي
سٍیکشد هٌجش تِ افضایؾ حؼاػیت  LIBSهیؿَد[.]1
تشکیةّای هختلفی اص عَل هَج ،اًشطی ،پٌْای صهاًی،
ٌّذػِ پشتَّای لیضس ٍ فَاصل صهاًی تیي دٍ پالغ لیضس
هیتَاًذ تِ صَست تؼیاس هَثشی ػثة تْیٌِػاصی ٍ
افضایؾ عولکشد LIBSدٍ پالؼی ؿَد[.]2
دس ایي همالِ ٍ دس تخؾ اٍل ًتایج حالت تاصگشهایؾ ،تأثیش
فاصلِ صهاًی تیي دٍ پالغ لیضس سا تش ؿذت تاتؾ پالػوا
هغالعِ هیکٌین ٍ دسصذد ایي ّؼتین کِ تاصُ صهاًی
تْیٌِای سا کِ ؿاّذ افضایؾ ؿذت تاتـی تیـیٌِ ّؼتین
گضاسؽ کٌین .دس اداهِ دس تاصُ صهاًی تْیٌِ تأثیش تشکیة
اًشطی ّای هختلف سا هغالعِ هیکٌین ٍ تشکیة اًشطی
تْیٌِ سا گضاسؽ خَاّین کشد.

 32تا  32دیواُ  ،۳262داًـگاُ ؿْیذ تْـتی

ً -3تایج

 -1-3تأثیر فاصلِ زهاًی دٍ پالسلیسر تر ضذت

ؿکل 72تاثیش فاصلِ صهاًی دٍ پالغ لیضس تش ؿذت تاتؾ پالػوا

تاتص پالسواٍ تعییي فاصلِ زهاًی تْیٌِ:
فاصلِ صهاًی دٍ پالغ لیضس یک عاهل تعییيکٌٌذُ دس
آصهایؾ  LIBSدٍ پالؼی هیتاؿذ .تؼتِ تِ فاصلِ صهاًی
دٍ پالغ لیضس ،تشّنکٌؾ لیضس تا پالػوا ٍ ًوًَِ تفاٍت
عوذُای خَاٌّذ داؿت .دس اتتذا ها عیف حاصل اص
آصهایؾ  LIBSتک پالغ تا اًشطی  36هیلی طٍل (هٌحصشاً
تشای کٌذگی اػتفادُ هیؿَد) سا تا عیف حاصل اص
آصهایؾ  LIBSدٍ پالؼی تا اًشطی هجوَع  ۳36هیلی طٍل
( )36+36کِ  36هیلی طٍل آى تشای لیضس اٍل کِ کٌذگی
ًوًَِ سا تش عْذُ داسد ٍ  36هیلی طٍل دیگش تشای لیضسی
اػت کِ تا پالػوای ایجادؿذُ تشّنکٌؾ هیکٌذً .تایج
ایي آصهایؾ تشای تعذادی اص خغَط عیفی آلَهیٌیَم دس
ؿکل 3لاتلهـاّذُ هیتاؿذ.
ّواًغَس کِ هـاّذُ هیؿَد صهاًی کِ اص پالغ لیضس دٍم
تشای گشم کشدى پالػوا اػتفادُ هیکٌین ،افضایؾ ؿذت
تاتـی لاتلهالحظِای سا خَاّین داؿت .هغلة دیگش کِ اص
ایي ؿکل هیتَاى گفت ،سفتاس هختلف افضایؾ ؿذت
تاتـی تافاصلِ صهاًی هیتاؿذّ .واى عَس کِ اص ؿکل3
هـخص هیتاؿذ دس فاصلِ صهاًی صیش  ۳هیکشٍثاًیِ تیي دٍ
پالغ لیضس ؿاّذ افضایؾ ؿذت تاتؾ تشای خغَط عیفی
هختلف ّؼتین ،دسحالیکِ تا افضایؾ فاصلِ صهاًی دٍ لیضس
،کاّؾ ؿذت تاتؾ پالػوا سا هـاّذُ هیکٌین .تٌاتشایي
تاصُ صهاًی هَثش تشای هـاّذُ افضایؾ ؿذت تاتؾ پالػوا
سا دس فَاصل صیش  ۳هیکشٍثاًیِ دس ًظش هیگیشین ٍ ّن-
چٌیي تیؾتشیي همذاس افضایؾ ؿذت تاتؾ پالػوا سا تشای
فاصلِ صهاًی ً ۳66اًَ ثاًیِ تیي دٍ پالغ لیضس هـاّذُ
هیکٌین کِ ایي صهاى سا تِ عٌَاى صهاى تْیٌِ ایي آصهایؾ
دس ًظش هیگیشینً .تایج آصهایؾّا هختلف ًـاى هی دّذ
کِ چگالی الکتشًٍی ٍ ضشیة جزب پالػوا دس صهاىّای
اٍلیِ تـکیل پالػوا تؼیاس صیاد هیتاؿذ ٍ ػپغ تِ
ػشعت افت پیذا خَاّذ کشد .تِ ّویي دلیل ،دس لحظات
اٍلیِ تـکیل پالػوا تِ دلیل حضَس الکتشٍىّای صیاد،
پالغ لیضس دٍم تش اػاع فشآیٌذ هعکَع تشم اؿتشالًگ
تَػظ پالػوا جزب هیؿَد ٍ دهای آى سا تاال هیتشد کِ
ًتیجِ آى افضایؾ ؿذت تاتؾ پالػوا خَاّذ تَد.

 -2-3هقایسِ  LIBSتک پالس  121هیلی شٍل
تا  LIBSدٍ پالسی تا هجوَع اًرشی 121
هیلی شٍل ()01+01
دس ایي تخؾ ؿذت تاتؾ پالػوا سا تشای حالت تک پالغ
 LIBSتا اًشطی تش پالغ  ۳36هیلی طٍل ًؼثت تِ LIBS
دٍ پالؼی تا هجوَع اًشطی  ۳36هیلی طٍل ( )36+36کِ
فاصلِ دٍ پالغ لیضس ً ۳66اًَ ثاًیِ هیتاؿذ همایؼِ
هیکٌین .اص آى جایی کِ دس تخؾ لثل صهاى تْیٌِ سا ۳66
ًاًَ ثاًیِ تِ دػت آٍسدین ،دس اداهِ اص ؿذت تاتؾ
پالػوای  LIBSدٍ پالؼی تا ایي فاصلِ صهاًی اػتفادُ
هیکٌینً .تایج ایي همایؼِ سا دس ؿکل  2هـاّذُ
هیکٌیذ .تشای همایؼِ تْتشً ،ؼثت ؿذت تاتؾ دٍ پالؼی
تِ ؿذت تک پالؼی سا دس هحَس عوَدی ٍ ّنچٌیي
خغَط عیفی هختلف سا دس هحَس افمی لشاس دادُاین.
ّواىعَس کِ دس ایي ؿکل هـاّذُ هی کٌیذ تشای ایي
حالت ؿاّذ افضایؾ ؿذت تاتـی تشای حالت دٍ پالؼی
ًؼثت تِ تک پالغ ّؼتین ٍلی همادیش افضایؾ ؿذت
تاتـی لاتل تَجِ ًوی تاؿذ ٍ دس تیـتشیي حالت خَد تِ
همذاس افضایـی  ۳.3تشاتش هی سػذ.

ؿکل ً 7 2ؼثت ؿذت تاتؾ پالػوا دس حالت دٍ پالؼی (۳36
هیلی طٍل )∆T=100 ns،تِ حالت تک پالغ ( ۳36هیلی طٍل)
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ّواًغَس کِ دس همذهِ رکش ؿذ دس اتتذا تأثیش فاصلِ صهاًی
تیي دٍ پالغ لیضس تش ؿذت تاتؾ پالػوا هَسد هغالعِ لشاس
هی گیشد ٍ تاصُ صهاًی تْیٌِای کِ ؿاّذ افضایؾ ؿذت
تاتـی تیـیٌِ ّؼتین گضاسؽ خَاّذ ؿذ ٍ دس اداهِ دس
ایي تاصُ صهاًی تْیٌِ تأثیش تشکیة هختلف اًشطی هَسد
هغالعِ لشاس گشفتِ ٍ تشکیة اًشطی تْیٌِ گضاسؽ خَاّذ
ؿذ.

 32تا  32دیواُ  ،۳262داًـگاُ ؿْیذ تْـتی

 -3-3هقایسِ  LIBSتک پالس  121 ٍ 01هیلی
شٍل تا  LIBSدٍ پالسی تا هجوَع اًرشی
 121هیلی شٍل ()31+01( ٍ )01+31

ؿکلً 7 2وَداس ًؼثت ؿذت تاتؾ پالػوا دس حالت دٍ پالؼی
( 26+66هیلی طٍل )∆T=100 ns،تِ حالت تک پالغ (36ٍ۳36
هیلی طٍل)

 -3-3الف -اًرشی لیسر کٌذگی 31هیلی

( ۳36هیلی طٍل) تشای تیـتش خغَط عیفی تاالی ۳
هیتاؿذ کِ تشتشی حالت دٍ پالؼی ًؼثت تِ تک پالغ سا
تشای افضایؾ ؿذت تاتـی ًـاى هیدّذ.

شٍل،اًرشی لیسر تاز گرهایص 01هیلی شٍل
ًتایج ایي تشکیة اًشطی سا دس ؿکل 1هـاّذُ هیکٌیذ.
هحَس عوَدی ًؼثت ؿذت تاتؾ حالت دٍ پالؼی تِ تک
پالغ تشای ایي تشکیة اًشطی ٍ دس هحَس افمی خغَط
عیفی هختلف سا هـاّذُ هیکٌیذ .تشای ّش خظ عیفی دٍ
ػتَى دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت ،کِ ػتَى ػوت ساػت
ؿذت تاتؾ دٍ پالؼی تِ تک پالغ تا اًشطی  ۳36هیلی
طٍل ٍ ػتَى ػوت چپ ًؼثت تِ تک پالغ  36هیلی
طٍل هیتاؿذ.
ؿکلً 1ـاى هیدّذ کِ ایي تشکیة اًشطی ،تفاٍت
چٌذاًی تا تشکیة اًشطی ً 36+36ذاسد ٍ ًؼثت تِ حالت
تک پالغ  36هیلی طٍل افضایؾ خَتی دیذُ هیؿَد ٍلی
ًؼثت تِ حالت تک پالغ  ۳36هیلی طٍل افضایؾ خَتی
هـاّذُ ًویگشدد.

ً -4تیجِگیری
آصهایؾ  LIBSدٍ پالؼی تشای حالت هتعاهذ تاصگشهایؾ
ًـاى داد کِ تیـتشیي افضایؾ ؿذت تاتؾ پالػوا دس
فاصلِ صهاًی صیش ۳هیکشٍ ثاًیِ تیي دٍ پالغ لیضس هی تاؿذ.
دس اداهِ تشای حالت تاصگشهایؾ ،تشکیة اًشطی هختلف
هَسد تشسػی لشاس گشفت ٍ هـاّذُ ؿذ کِ ،تشکیة اًشطی
 66( 26+66هیلی طٍل تشای کٌذگی 26 ،هیلی طٍل تشای
تاصگشهایؾ) ًؼثت تِ دٍ تشکیة اًشطی دیگش کاسایی
تیـتشی داسد.
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اًرشی لیسر تاز گرهایص 31:هیلی شٍل
ًتایج ایي تشکیة اًشطی ًیض تا تَجِ تِ تَضیحات رکش
ؿذُ ،دس ؿکلً 2وایاى هیتاؿذ ایي ًوَداس ًؼثت تِ دٍ
تشکیة اًشطی دیگش افضایؾ ؿذت تْتشی سا ّن ًؼثت تِ
هَاسد تک پالغ  ۳36هیلی طٍل ٍ تک پالغ  36هیلی
طٍل ًـاى هیدّذّ .واى عَس کِ دس ایي ًوَداس هـاّذُ
هیکٌیذ ًؼثت ؿذت حالت دٍ پالؼی تِ حالت تک پالغ

ؿکل ً 71وَداس ًؼثت ؿذت تاتؾ پالػوا دس حالت دٍ پالؼی (66+26
هیلی طٍل )∆T=100 ns،تِ حالت تک پالغ ( 36ٍ۳36هیلی طٍل)

331

][1
][2
][3

][4

][5

Downloaded from opsi.ir at 15:23 +0330 on Wednesday November 14th 2018

دس ایي تخؾ تشای تِ دػت آٍسدى ؿشایظ تْیٌِ دس
آصهایؾ دٍ پالؼی ،تأثیش تشکیة اًشطی تش افضایؾ ؿذت
تاتـی پالػوا هَسد هغالعِ لشاس هیگیشد .دٍ تشکیة اًشطی
صیش تشای  LIBSدٍپالؼی دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت:

