
Laboratorium Laserowej Spektroskopii Wzbudzeniowej 



Laserowa Spektroskopia Wzbudzeniowa (LIBS)

Postęp technologiczny jest motorem rozwoju cywilizacji i niesie ze sobą całą gamę korzyści  
przejawiających się w każdym elemencie życia ludzkiego. Pociąga za sobą jednak również wiele zagrożeń takich jak 
zanieczyszczenie środowiska, skażenie produktów żywnościowych i przedmiotów powszechnego użytku.  
Niektóre z tych zjawisk są nie do uniknięcia w wytwarzających kontrolowaną ilość odpadów procesach  
technologicznych, z których spektakularnym jest emisja dwutlenku węgla. Ich intensywność i zasięg są tak potężne, 
że wywierają zasadniczy wpływ na oblicze planety, sprowokowało to nawet do nazwania aktualnej epoki  
geologicznej Antropocenem. Procesy te mają degradujący wpływ na ekosferę, dlatego staramy się je ograniczać,  
kontrolować i optymalizować. Dążymy do tego by działania te miały charakter międzynarodowy, gdyż w tylko w ten 
sposób jesteśmy w stanie uniknąć długofalowych skutków naszego dzisiejszego dobrobytu.

Niestety, istnieje też wiele innych zjawisk wiążących się z przypadkowym zanieczyszczeniem lub, co gorsze,  
z umyślnym fałszowaniem składu chemicznego w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznej lub nawet dokonywania 
przestępstw. Z reguły mają one mniejszy wpływ globalny, lecz ich skutki lokalne bywają o wiele bardziej  
szkodliwe dla grup mających nieszczęście znalezienia się w obszarze oddziaływania. Mimo dokładania wszelkich 
starań, działania takie wymykają się jakimkolwiek globalnym strategiom przeciwdziałania, na skutek czego co i rusz  
słyszymy o niebezpiecznych skażeniach żywności (której fałszowanie stało się zjawiskiem nagminnym), obecności 
niebezpiecznych substancji w zabawkach czy też innych przedmiotach powszechnego użytku jak również fałszowa-
niu składu surowcowego substancji. Głównym powodem jest skala trudności prowadzenia analizy chemicznej 
wymagającej stosowania zaawansowanych technik laboratoryjnych wykorzystujących drogie odczynniki  
i wymagających czasochłonnego przygotowania próbek w restrykcyjnych i ściśle określonych warunkach.



Zasada działania metody LIBS

Metodą posiadającą potencjał do poradzenia sobie z przynajmniej częścią tych problemów jest LIBS  
(Laser Induced Breakdown Spectroscopy), czyli Laserowa Spektroskopia Wzbudzeniowa, która polega  
na wytworzeniu za pomocą impulsu laserowego mikroskopijnej ilości plazmy, której świecenie jest następnie 
analizowane za pomocą spektrometru. Najistotniejszymi zaletami tej techniki są: szybkość działania, możliwość 
aplikacji bez konieczności specjalnego przygotowania próbek ani stosowania odczynników, jak również 
prowadzenie analizy poza laboratorium za pomocą systemów przenośnych. Dzięki temu opracowano liczne 
układy pomiarowe LIBS, które sprawdziły się w wielu dziedzinach nauki i techniki: od metalurgii i analizy surowców 
kopalnych, przez zastosowania w przemyśle samochodowym, rolnictwie i przemyśle spożywczym, a także  
w ochronie środowiska i dziedzictwa kulturalnego, po realizacje w biotechnologii i mikrobiologii. Spektakularnym 
osiągnięciem były eksperymenty LIBS wykonane za pomocą układu ChemCam wysłanego na Marsa z łazikiem 
Curiousity. Posłużyły one analizie chemicznej marsjańskiej gleby. W obecnej misji Perseverance również bierze 
udział aparat LIBS. Jest on elementem układu SuperCam, który służy poszukiwaniom organicznych składników 
gleby mających zweryfikować hipotezę o istnieniu życia w przeszłości Czerwonej Planety. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mimo tych sukcesów, zasadniczym problemem, który utrudnia komercjalizację LIBS są natomiast trudności 
z uniwersalnością: układ jak również analiza danych musi być każdorazowo optymalizowane dla danego 
zastosowania. Analiza ilościowa wymaga kalibracji, która posiada stosunkowo wąski zakres stosowalności 
ograniczony przez tzw. efekt matrycowy polegający na zmianach intensywności linii spektralnych dla różnych 
materiałów osnowy (np. linie niklu przy 5 % stężeniu w stali będą mieć inne natężenie niż przy 5 % stężeniu  
w innym stopie). W celu poradzenia sobie z tym problemem opracowana została tzw. metoda bez kalibracyjna (CF 
– Calibration Free), jednak wymaga ona stosowania bardziej dokładnego sprzętu oraz bardziej zaawansowanych 
technik analizy danych, co właściwie ogranicza jej zastosowanie do badań naukowych prowadzanych  
w laboratorium.

Jakkolwiek trudne są problemy z analizą ilościową, LIBS jest potężnym narzędziem analizy jakościowej pozwalającej 
na klasyfikację i segregację badanych próbek. Dzięki temu jest doskonałym środkiem do walki z fałszowaniem 
materiałów oraz wykrywania ich zanieczyszczeń. Zastosowania tego typu są przedmiotem prac prowadzonych  
w laboratorium LIBS w IFPiLM.



Laboratorium Laserowej Spektroskopii Wzbudzeniowej (LLSW) w IFPiLM

Badania nad LIBS w IFPiLM mają korzenie w pracach rozwojowych nad opanowaniem energetyki termojądrowej w 
wariancie MCF (Magnetic Confinement Fusion), w których koniecznością stało się opracowanie metody usuwania 
paliwa (deuteru i trytu) gromadzącego się na powierzchni ściany wewnętrznej komory eksperymentalnej. Podczas 
testowania laserowych metod realizacji tego zadania zaproponowano LIBS jako metodę monitorowania poziomu 
koncentracji deuteru, które w perspektywie dalszych badań może posłużyć zaprojektowaniu automatycznego sys-
temu sterowania.  

Prace nad adaptacją LIBS na potrzeby międzynarodowych programów fuzyjnych nabrały znaczenia wraz ze zgłę-
bianiem zagadnień związanych z migracją materiału i zanieczyszczeń z komory głównej reaktora termojądrowego 
(tzw. tokamaka) do divertora, czyli elementu urządzenia, w którym dochodzi do oddziaływań termicznych oraz 
służącemu odpompowaniu produktu reakcji termojądrowych  
(helu-4). Doprowadziło to do rozwoju badań w tej dziedzinie, które w IFPiLM wykroczyły poza wysiłki związane z 
fuzją termojądrową i objęły analizę innych materiałów jak również wzbogacenie ich  
o elementy zastosowania uczenia maszynowego (ML – Machine Learning). Wariantem metody LIBS rozwijanym w 
IFPiLM jest DP (Dual Pulse) LIBS, dzięki któremu można uzyskać znacznie lepszą dynamikę sygnału, co minimalizuje 
błędy pomiarowe. 

Background



Obecne kierunki badań

W 2020 laboratorium LIBS zostało wydzielone z Laboratorium Badań Plazmy Metodami Spektroskopowymi jako 
Pracownia Spektroskopii Plazmy Wzbudzonej Laserem. Trzon osobowy stanowią naukowcy zaangażowani w prace 
nad adaptacją LIBS dla zastosowań termojądrowych, których koronnym sukcesem było wykonanie pierwszych 
na świecie pomiarów LIBS przy użyciu zdalnie sterowanej głowicy zainstalowanej w tokamaku FTU we Frascati. 
Eksperyment ten został przeprowadzony w 2019 roku we współpracy z ENEA Frascati, po testach wykonanych na 
makiecie FTU w roku poprzednim. 
Mimo że prace nad adaptacją techniki LIBS na potrzeby technologii fuzji termojądrowej w dalszym ciągu stanowią 
istotny element działań laboratorium, prowadzone są również inne badania mające na celu poszerzenie zakresu 
kompetencji. Główny nacisk przyłożony jest obecnie do adaptacji metod uczenia maszynowego do analizy 
uzyskiwanych widm. Ze względu na charakter systemów tego typu, do prac wykorzystywane są nie tylko dane 
eksperymentalne, ale również symulacyjne, które zapewniają odpowiednią ilość danych wymaganą przez układy 
ML. Widma symulowane są za pomocą narzędzia LIBS udostępnianego przez NIST (National Institute of Standards 
and Technology). Dzięki badaniom na danych syntetycznych możliwy jest odpowiedni dobór i optymalizacja 
algorytmów klasyfikacji i regresji wykorzystujących takie techniki jak Regresja logistyczna i liniowa, SVM, kNN, RF 
oraz różne warianty sztucznych sieci neuronowych (ANN).
W czasie licznych eksperymentów zgromadzono wiele widm nie tylko dla materiałów stosowanych w technologii 
fuzyjnej, ale również innych takich jak metale i ich stopy (w tym różne gatunki stali), tworzywa sztuczne, gleby, 
minerały oraz próbki organiczne. Dla niektórych z nich, np. stali przeprowadzono analizy za pomocą metod 
uczenia maszynowego, które zarówno dla danych symulacyjnych jak i eksperymentalnych potwierdziły skuteczność 
algorytmów klasyfikacyjnych.



Infrastruktura badawcza LLSW

Laboratorium posiada kompletne oprzyrządowanie do prowadzenia pomiarów spektrometrycznych dwuimpul-
sową metodą LIBS. Jako źródło impulsów laserowych wykorzystywany jest system LOTIS TII LS-2134D. Pozwala on 
na generację impulsów o czasie trwania (FWHM) 12-15 ns, energii do 200 mJ oraz częstotliwości repetycji do 10 Hz. 
Odstęp między impulsami można ustawiać w zakresie 0-80 us z rozdzielczością wynoszącą 1 ns.

Laser może służyć do wywalania innych urządzeń przez sygnał TTL ze zboczem narastającym pojawiającym się w 
momencie włączenia lampy błyskowej lub q-switch’a pierwszego lub drugiego kanału (w zależności od wykorzysta-
nego wyjścia). Możliwe jest również wyzwalania zarówno lampy jak i obu q-switch’y z urządzenia zewnętrznego, np. 
spektrometru lub układu sterującego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie producenta: https://www.lotis-tii.com/eng/productid16.php

Laser



Infrastruktura badawcza LLSW

Spektrometrem stosowanym w IFPiLM jest MECHELLE 5000 wyposażony we wzmacniacz obrazu ISTAR.  
Umożliwia on obserwację widma w zakresie od 200 do 900 nm z rozdzielczością            wynoszącą 5000.  
Dzięki wyposażeniu spektrometru we wzmacniacz obrazu można obserwować zjawiska zachodzące z emisją  
niskiego poziomu sygnału, jak również uzyskiwać bardzo dobrą rozdzielczość czasową pomiarów.  
 
Synchronizacja odbywa się bardzo precyzyjnie dzięki wyposażeniu urządzenia w DDG (Digital Delay Generator -  
Cyfrowy generator opóźnienia). Umożliwia on regulację zarówno czasu opóźnienia jak i otwarcia bramki  
z rozdzielczością nanosekundową. 

Spektrometr sterowany jest przy pomocy oprogramowania SOLIS, które umożliwia nie tylko identyfikację linii w 
zmierzonym widmie, lecz również różne typy pracy, jak np. kinetic series, pozwalające na wykonywanie kolejnych 
pomiarów ze stałym lub zmiennym przesuwaniem okna obserwacji, tryb akumulacji lub zawężenie obserwowanego 
obszaru widmowego (dzięki czemu można uzyskać większą częstotliwość repetycji).
Dane uzyskane ze spektrometru są przetwarzane i analizowane za pomocą stworzonych przez zespół programów 
w języku Python, dzięki którym możliwa jest wsadowa konwersja i kalibracja natężeniowa, a następnie dopasowan-
ie linii oraz wyznaczenie temperatury i koncentracji elektronowej.

Bardziej szczegółowe informacje na temat spektrometru można znaleźć na stronie producenta: 
https://andor.oxinst.com/products/mechelle-spectrograph/mechelle-5000

W celu zbudowania systemu całkowicie przystosowanego do pracy poza laboratoryjnej w 2020 zaadaptowano 
oryginalnie dostępny w wersji OEM spektrometr IBSEN FREEDOM UV-NIR FSA-380. Jest on ekonomicznym rozwiąza-
niem oferującym mniejszą rozdzielczość lecz kompaktowym i bardziej mobilnym oraz zachowującym możliwość 
pomiarów w szeroki przedziale widmowym. od 200 do 1100 nm. Jego kluczowymi zaletami są łatwość budowania 

Spektrometry

Oferta LLSW

• klasyfikacja dowolnych materiałów na podstawie dostarczonych oryginalnych próbek;

• wykrywanie fałszerstw materiałów; 

• wykrywanie zanieczyszczeń w materiałach; 

• analiza ilościowa zawartości określonych składników na podstawie próbek kalibracyjnych.


