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Предговор 

На другој години студија студенти „Физичког факултета Универзитета у 
Београду“ имају курсеве „Лабораторије физике 3“ и „Лабораторије физике 4“ у 
којима су обрађене експерименталне вежбе из електромагнетизма и оптике. 
Курс „Лабораторије савремене физике“ је замишљен као изборни предмет за 
студенте треће године, па ми се чинило да би природан наставак наведених 
курсева биле области физике јонизованих гасова и ласера и оптичка 
спектроскопија. Ово са друге стране припада научној области којом се 
„Лабораторија за физику и технологију плазме“, којој припадам, бави, чиме је 
атрибут „савремен“ у називу курса оправдан. Циљ овог курса је да студентима 
приближи научни рад у лабораторији кроз екперименталне методе које се у њој 
користе. Ово је донекле и проблем, јер на трећој години студенти још нису 
одслушали курсеве из oбласти физике јонизованих гасова и ласера и оптичке 
спектроскопије, тако да је овај курс морао да буде прилагођен њиховом нивоу 
знања. Због тога је курс осмишљен тако да студенти са нивоом знања курсева 
опште физике могу да га без великог напора усвоје. 

Курс је замишљен као практикум експерименталих вежби који студенти у 
највећој мери сами изводе, али уз обавезно присуство наставника. Књига 
садржи довољно велике теоријске уводе пред сваку групу вежби, али сама не 
може да замени предавања и упућивање у експериментални рад. Дакле, књига 
је неопходна, али није и довољна за савладавање курса. Сматрам да је 
бављење експерименталном физиком једна врста заната, па је за студенте 
неопходно да редовно похађају предавања и вежбе, јер ће само тако успети да 
у потпуности савладају предвиђено градиво.  

 

Братислав Обрадовић 

новембар 2012. године  
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1. Електрично гасно пражњење 
 
1.1. Основни појмови 
 

Електрично гасно пражњење је појава провођења електричне струје кроз гас 
под дејством електричног поља. Електрично пражњење се може остварити помоћу 
електрода или безелектродно; при сталном електричном пољу, споро 
променљивом и високофреквентном пољу. Примењено променљиво поље може 
бити једносмерно или наизменично. Пражњење се може остварити при ниском 
притиску,  атмосферском притиску и притисцима вишим од атмосферског. 

Под нормалним условима гас се састоји од неутралних молекула или атома. 
Термално кретање ових честица доводи до међусобних судара и судара за 
зидовима суда у којем се гас налази.  Како честице гаса немају термалну енергију 
довољну да изврше јонизацију молекула или атома гаса, то се гас при нормалним 
условима понаша као електрични изолатор. Строго говорећи у гасу увек постоје 
електрони и јони због дејства јонизујућег  космичког зрачења на гас (n ~ 1 jon/cm3 ). 
Међутим овако мала концентрација не утиче битно на електричне карактеристике 
гаса као изолатора. Гас се може учинити проводним када се изврши јонизација 
молекула. Јонизацијом се добијају електрони и позитивни јони. Кроз гас који се 
налази у електричном пољу неће протицати струја, ако јачина поља није изнад 
критичне вредности при којој долази до ефекта електричног пробоја у гасу. Ако на 
гас делује неки спољашњи извор јонизације (γ зрачење, X зрачење и ултра-
љубичасто зрачење) створиће се слободни носиоци налектрисања - електрони и 
јони. Под дејством електричног поља наелектрисане честице ће се кретати ка 
одговарајућим електродама и тако успоставити струју у колу (слика 1.1). 
Електрони и јони ће се при свом кретању, убрзани електричним пољем сударати 
са неутралним честицама гаса. При нееластичним сударима  се могу створити 
нови слободни електрони и јони. Ако се уклони спољашњи извор јонизације 
престаје провођење струје кроз гас. Овај тип електричног пражњења које зависи 
од спољашњег извора јонизације се назива несамостално пражњење. 
Повећањем напона на електродама повећава се енергија коју електрони и јони 
добијају од електричног поља, а тиме и број судара који доводи до образовања 
нових јона и електрона. Тај лавински процес при даљем повећању напона доводи 
до пробоја у гасу, тј. до појаве самосталног електричног пражњења. Услов 
пробоја у гасу је да сваки електрон који дође до аноде мултипликативним 
процесима обезбеди стварање једног новог електрона на катоди. Самостално 
електрично гасно пражњење је праћено светљењем гаса које потиче од 
деексцитације молекула гаса који су у сударима побуђени у виша енергијска 
стања.  

Основна карактеристика сваког гасног пражњења је зависност јачине струје од 
напона на електродама тзв. струјно-напонска карактеристика (или чешће волт-
амперска карактеристика). Волт-амперска карактеристика гасног пражњења се 
може одредити помоћу електричног кола приказаног на слици 1.1 и за самостална 
пражњења има облик графика са слике 1.1. Према јачини струје која протиче кроз 
њих самостална пражњења се деле на тамна, тињава и лучна.  
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1.2. Тињаво пражњење 
 
Тињаво пражњење је добило назив по светлећој области у близини катоде од 

које је одвојена тамним простором. Јачина струје у тињавом пражњењу може бити 
од 10-5 А до 10-1 А. Код овог типа пражњења електрони се емитују из катоде услед 
бомбардовања јонима (γ процеси) и мањим делом услед фотоефекта од зрачења 
из пражњења. Из гасног пражњења се емитује зрачење чији интензитет није 
равномерно распоређен дуж цеви за пражњење (слика 1. 2.).  

 

 

U [V] 

 10-10        10-5          10-4           10-3         10-2          10-1           1          I [A]      

Тињаво пражњење 

800 

600 

400 

200 

нормално 

суб-
нормално 

аб-
нормално 

Лучно 
пражњење 

Тамно 
пражњење 

U 
A 

R 

Слика 1.1. Струјно - напонска карактеристика једносмерног самосталног пражњења.  
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Непосредно уз катоду је танак тамни слој који се назива Астонов (Aston) тамни 

простор. После овога следи светао катодни слој или катодно светљење, који често 
може да буде уз саму катоду и да тако маскира Астонов тамни простор. Затим 
следи нешто шири катодни или Круксов (Crookes) тамни простор. Ово није потпуно 

тамни простор, али је интензитет светла много мањи него код осталих светлих 
слојева. Релативно оштра граница дели овај слој од следеће светле области која 
се назива негативно светљење. Светлост из ове области је најинтензивнија у 
поређењу са осталим светлим областима. Интензитет области негативног 
светљења, који је најсјајнији са катодне стране постепено слаби према следећем 
тамном слоју који се назива Фарадејев (Faraday) тамни простор. Поменути слојеви 
(негативни слојеви) припадају катодном делу тињавог пражњења и ту се дешавају 
сви процеси неопходни за одржавање пражњења. Иза Фарадејевог слоја почиње 
анодни део пражњења дугачким светлим слојем који се назива позитиван стуб и 
он може да заузме највећи део пражњења. У зависности од врсте гаса и јачине 
струје иза позитивног стуба се могу појавити светли анодни слој, а затим уз саму 
аноду тамни анодни слој.  

Променом растојања између катоде и аноде мења се дужина позитивног стуба 
док дужина негативних слојева остаје непромењена. Смањењем међуелектродног 
растојања позитивни стуб може потпуно да нестане. Тиме се доказује да 
позитивни стуб није значајан за одржавање пражњења.  

При условима под којима се одржава нормално тињаво пражњење, у 
процесима емисије електрона и провођења струје не мора да учествује цела 
површина катоде. Повећањем јачине струје повећава се површина катоде која 
учествује у пражњењу, тако да при нормалном тињавом пражњењу, густина струје 

Тамни простори 

Астонов Фарадејев катодни анодни 

катодно 
светљење 

негативно 
светљење 

позитивни 
стуб 

анодно 
светљење 

Светле области 

Слика 1.2. Распоред светлих и тамних области тињавог пражњења. 
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остаје константна. Изнад неке граничне вредности јачине струје, када цела 
површина катоде постане активна, повећање јачине струје узроковаће и повећање 
густине струје. То даље доводи до повећања катодног пада потенцијала и до 
повећања енергије односно брзине јона. Тако убрзани јони повећавају 
коефицијент емисије електрона из катоде, а такође и количину распршеног 
материја катоде. При овим условима нормално тињаво пражњење прелази у 
абнормално тињаво пражњење. 
 Једно од типова абнормалног пражњења је пражњење са шупљом катодом, 
види сл. 1.3. У овом типу пражњења се јасно уочавају само катодне области 
пражњења, закључно са облашћу негативног светљења, која испуњава средишњи 

део шупље катоде. Пражњење је осмишљено за потребе спектрохемијских 
анализа и познато је по интензивном светљењу спектралних линија атома 
избијених из материјала катоде. Ово је последица геометрије самог пражњења 
где се функција шупље катоде састоји у томе да  велики део енергије електрона 
(који би иначе се изгубио на аноди) „задржи“унутар шупље катоде и да се та 
кинетичка енергија трансформише у енергију екцитације и јонизације. 
Комерцијалне лампе са шупљом катодом су испуњене неоном или аргоном 
(понекад и водоником) на притиску ~ 100 – 500 Pa. У овом курсу ће бити 
коришћене као извори спектралних линија аргона, неона и водоника и материјала 
катоде (нпр. Pb, Zn, Ca...).  

прозор 

изолатор 
анода 

катода 

керамика 

Слика 1.3. Шематски приказ лампе са шупљом катодом. 
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Други тип светлосних извора заснованих на електричном гасном пражњењу су 
Гајслерове (Geissler) лампе, слика 1.4, коришћене још у 19. веку за демонстрацију 
електричних гасних пражњења. Оне такође раде на сниженом притиску. 
Гајслерове лампе могу бити најразличитијих облика, а оне које ми имамо су 
дизајниране тако да емитују интензивну светлост из најужег дела стаклене цеви. 
Користимо их као изворе спектралних линија различитих гасова (племенити 
гасови, водоник, деутеријум, азот, кисеоник, водена пара, пара живе, угљен 

диоксид, ваздух). 
Тињава пражњења су пример неравнотежних или нетермалних (енг. non-thermal) 
пражњења која се карактеришу различитим температурама електрона, Tg са једне, 
и јона Ti и неутрала гаса Tg са друге стране. Наведене температуре се значајно 
разликују: Те >> Ti ≈ Tg. На пример Tе је 5000 – 10 000 К, док је температура јона и 
неутрала неколико стотина келвина. 
Осим на ниском притиску, нетермална пражњања могу постојати и на 
атмосферском притиску. Пример за то су корона пражњења и баријерна 
пражњења.  
 
1.3. Корона пражњење 
 
Нетермалнo корона пражњење се јавља на високим притисцима (укључујући и 
атмосферски притисак), али само у областима са јако  нехомогеним електричним 
пољем. Поље у близини једне или обе електроде мора бити много јаче него у 

Слика 1.4. Фотографија Гајслерове лампе. 

Слика 1.4. Фотографије корона пражњења. а) конфигурација са шиљком; 
б) конфигурација са жицом. 



Електрично гасно пражњење 

 6 

осталом простору. Ово је изражено у близини оштрих врхова, ивица, 
или жица малих пречника. Ако су континуална, корона пражњења имају малу 
снагу, па се зато често, у различитим применама, користе импулсна корона 
пражњења. Код оваквих корона пражњења је Те ≥ 1 eV (1 eV = 11 600 K), док је гас 
на собној температури. Карактеристични напони који се користе у импулсним 
корона пражњењима су неколико десетина хиљада волти, трајање импулса је 
неколико микросекунди. Овако кратак напонски импулс је неопходан да би се 
избегло стварање варничног пражњења, које има знатно веће температуре јона и 
доводи до оштећења катоде.  
 
1.4. Диелектрично баријерно пражњење 
 
Док се код импулсне короне ограничење струје постиже ограничењем дужине 
трајања напона, код диелктричног баријерног пражњења се време трајања 

струјног импулса ограничава уметањем диелектричне баријере између металних 
електрода. Диелектрик онемогућава транспорт неелектрисања из пражњења у 
спољашње електрично коло и на та тај начин „гаси“ пражњење. Баријерна 
пражњења се напајају наизменичним напоном и до поновног електричног пробоја 
у гасу настаје при довољно високом напону, сада промењеног поларитета.  Скице 
различитих конфигурација баријерних пражњења су приказане на слици 1.5. 

Слика 1.5. Типичне конфигурације електрода ДБП-а. а) планарна 
геометрија; б) Цилиндрична геометрија; в) Површинско пражњење; 
г) Копланарно пражњење. 

а) 

б) 

в) г) 

диелектрик 

електрода 
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Фотографије два типа баријерних пражњења реализованих у Лабораторији за 
физику плазме Физичког факултета у Београду су приказани на слици 1.6.  
 
1.5. Мерење електричних параметара гасних пражњења 
 
Електрични параметри гасних пражњења су напон на пражњењу и струја 
пражњења. Ти параметри могу бити временски зависни, као у случају импулсних и 
пражњења са променљивим напоном напајања. На основу њих је могуће одредити 
електричну снагу пражњења и енергију пражњења у одређеном временском 
интервалу.  
У оквиру овог курса је предвиђено да се параметри пражњења мере за лампу са 
шупљом катодом, импулсну корону и диелектрично баријерно пражњење. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 1.6. Фотографије баријерних пражњења а) Цилиндрична 
геометрија са централном стакленом баријером; б) планарна геометрија 
са транспарентном горњом електродом. 

а) б) 
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Вежба 1.1 Електричне карактеристике лампе са шупљом катодом 
 
Лампа са шупљом катодом је пражњење које се напаја једносмерним напоном па 
је за мерење њених електричних параметара довољно коришћење стандардних 
лаборатроријских волтметара и амперметара. За мерење напона и струје 
пражњења користи се електрична шема приказана на слици 1.7.  Волтметар и 
амперметар су мерни уређаји фабрички уграђени у напонски стабилисани извор 
високог напона, па је због тога потребно измерити и отпор баластног отпорника R. 
Напон на пражњењу се тада рачуна по формули: U = UP – IR.   
 

 
Поступак мерења 
 
Користећи шему електричног кола приказаног на слици 1.7 измерити струју и 
напон три различите лампе са шупљом катодом. Користити лампе пуњене 
водоником, аргоном и неоном. Мерења започети од најниже вредности напона при 
којој струја у колу има стабилну вредност (нема тзв. осцилација струје). Струју  
повећавати у корацима од по 1 mA, до максималне дозвољене вредности струје 
написане на лампи.  

• Нацртати графике зависности U = f(I) са грешкама мерења.  
• На основу графика U = f(I) закључити којем типу тињавог пражњења 

припадају коришћене лампе.  
• Нацртати графике зависности P = f(I) са грешкама мерења, где је P 

електрична снага пражњења. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UP 

A 
R 

Слика 1.7. Шема електричног кола за лампу са шупљом катодом. 
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Вежба 1.2 Електричне карактеристике пражњења типа импулсне короне 
 
Импулсна корона је пражњење за чије напајање се користе високонапонски 
импулсни извори. У нашој лабораторији као високонапонски извор користимо 
Марксов (Marx) генератор сопстене израде. У Марксововом генератору су 
високонапонски кондензатори тако повезани да се паралелно пуне, а редно 
празне користећи варничаре. Наш Марксов генератор може да оствари напон до 
200 kV, а у експериментима се максимални напон може мењати мењањем броја 
укључених секција, види слику 1.8. Електрична шема мерења напона и струје у 
импулсној корони је приказана на слици 1.8. За мерење струје и напона у 
импулсним пражњењима се користе високонапонске сонде и струјне сонде 
засноване на калему Rоговског (Rogowsky). У принцип рада тих сонди се овде 

нећемо упуштати. Сонде се повезују са дигиталним осцилоскопом. Користећи 
снимљене струјне и напонске сигнале израчунавају се електрична снага 
пражњења и енергија депонована у пражњењу у одређеном временском 
интервалу. Пример струјног и напонског сигнала импулсне короне у конфигурацији 
жица-плоча је приказан на слици 1.9.  

Слика 1.8. Шематски приказ Марксовог генератора са импулсном короном. 
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Слика 1.9. Пример напонског и струјног сигнала импулсне короне. 
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Поступак мерења 
 

• Користећи шему електричног кола приказаног на слици 1.8 снимити струјни 
и напонски сигнал импулсне короне у ваздуху на атмосферском притиску. 
На истом графику (у два „лејера“) представити сигнале U(t) и I(t). 

• Нацртати график зависности U = f(I) са процењеним грешкама мерења.  
• Нацртати график зависности снаге од времена, P = P(t) и зависности 

енергије од времена W = W(t).   
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Вежба 1.3 Електричне карактеристике диелектричних баријерних пражњења 
 
Баријерна пражњења у нашој лабораторији се напајају изворима синусоидалног 
високог напона (до 20 000 V, фреквенција од 50 Hz до 17 000 Hz). У зависности од 
врсте радног гаса, растојања између електрода, фреквенције и напона, баријерна 
пражњења могу бити филаментарна (пражњење између електрода је облику 
великог броја уских малих пражњења која се наизглед хаотично крећу) и слична 
тињавим на сниженом притиску. У зависности од типа пражњења, зависиће и 
метод мерења снаге и депоноване енергије. Код баријерних пражњења сличних 
тињавим снага се може одредити, као и код импулсне короне, множењем 
напонског и струјног сигнала тј. P(t) = U(t)∙I(t ); депонована енергија у временском 

интервалу [t1, t2] је:         
На слици 1.10 су приказани примери напонских и струјних сигнала за баријерно 
пражњење у хелијуму на атмосферском притиску. 

 
Електрична снага баријерног пражњења филаментарног типа се не може 
одредити на поменути начин. Разлог томе је велики број филамената (сами су 
посебна пражњења) који се појављују у току једног периода напона. Трајање 
појединог филамента је реда 100 ns, а времена трајања филамената у баријерном 
пражњењу се често преклапају, тако да је немогуће одредити снагу пражњења 
само множећи струјни и напонски сигнал. Пример електричних сигнала баријерног 
пражњења је дат на слици 1.11 .   
Електрични параметри баријерног пражњења: U(t) – напон пражњења, I(t) – струја 
пражњења, Q – наелектрисање протекло кроз пражњење у току једног периода 

∫ ⋅=−
2

1

)()()( 12

t

t

dttItUttW

Слика 1.10. Напонски и струјни сигнали баријерног пражњења у хелијуму на 
атмосферском притиску. а) Максимална вредност примењеног напона је 1000 V, 
б) максимална вредност примењеног напона је 1700 V. 

а ) б ) 
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мере се коришћењем електричног кола приказаног на слици 1.12.  Облик струјног 
сигнала I(t) се одређује мерењем пада напона на отпорнику редно везаним са 
пражњењем. Зависност Q – U, која се користи при одређивању електричне 
енергије баријерних пражњења филаментарног типа (за један период) назива се 

Rm Cm 

I Q 

U 

U 

I ↔ Q 
x 

 y 

високонапонска 
сонда 1:1000 

напонска сонда 
1:10 

осцилоскоп 

Слика 1.12. Електрична шема за мерење напона,  струје и протеклог наелектрисања. 

Слика 1.11. а) Струјна карактеристика пражњења. б) Појединачни струјни 
сигнал, усредњен 128 пута. Баријерно пражњење у азоту на притиску 
800 mbar. Међуелектродно растојање 2 mm. 
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Лисажуова (Lissajous) фигура. Наелектрисање Q се израчунава на основу пада 
напона Um на кондензатору Cm који је редно повезан са пражњењем. U је пад 
напона на пражењу и кондензатору редно повезаним са њим (види слику 1.12). 
Отпорник Rm и кондензатор Cm се бирају тако да је пад напона на њима 

занемарљив у поређењу са падом напона на самом пражњењу. Дакле, отпор 
треба да је мали (Rm ~ 50Ω), а капацитет велики (Cm ~ 10 nF).  
Приликом коришћења отпорника треба имати у виду да су због кратког времена 
трајања филамента (~10 - 100 ns) идуктивни ефекти веома изражени, па је при 
мерењу струје (односно пада напона на отпорнику Rm) потребно користити 
неиндуктивни отпорник и ширмоване каблове.  
На основу једноставне геометријске анализе Q – U графика може се одредити 
количина наелектрисања протекла кроз пражњење у једном циклусу и енергија 
унета у пражњење. Може се такође одредити и пробојни напон пражњења. При 
анализи Q – U графика треба узети у обзир и паразитски капацитет који потиче од 
свих капацитета каблова и ефеката крајева и паралелан је капацитету пражњења. 
Облик Лисажуових фигура садржи важне информације о самом пражњењу. За 
идеалне капацитете, Лисажуове фигуре су праве линије, а за идеалне отпорнике, 
елипсе. У већини баријерних пражњења (генератори озона, ексцимерске лампе) 
фигуре су блиске идеалном паралелограму. Енергија пражњења у току једног 
периода се израчунава као: 
 
W  = ∫ u(t)dQ = Cm ∫ u(t)dum  =  површина ограничена Q – U дијаграмом 

Слика 1.13 Q – U дијаграм (Лисажуова фигура) без урачунатог паразитског 
капацитета. 
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Електрична снага пражњења је P = W∙f, где је f = 1/Т, фреквенција пражњења тј. 
фреквенција напона напајања, а Т је период. 
Управо због могућности једноставног одређивања снаге пражњења на основу 
мерења њене површине, Лисажуове фигуре се веома често користе у 
дијагностици баријерних пражњења. 
 
Поступак мерења 
 

• Користећи електричну шему приказану на слици 1.12 снимити струјне и 
напонске сигнале план-паралелног диелектричног баријерног пражњења на 
атмосферском притиску у хелијуму и графички их представити.  

• Нацртати графике U = f(I), P = P(t) и W = W(t) за пражњење у хелијуму.  
 

• Снимити струјне и напонске сигнале цилиндричног диелектричног 
баријерног пражњења на атмосферском притиску у ваздуху и графички их 
представити 

• Користећи Лисажуове фигуре одредити енергију цилиндричног пражњења у 
ваздуху за један период и његову електричну снагу.  (Cm = 470 nF, f 
 = 300 Hz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Оптички детектори 
 
Најважнија сврха оптичких детектора је да јачину светлости у области 0,1 – 
10 µm што поузданије квантификују. То се код савремених оптичких 
детектора постиже фотоелектричном детекцијом тј. превођењем оптичког у 
струјни сигнал. Можемо рећи да детектор преводи светлосни флукс Φ(λ) у 
спектралном интервалу Δλ у струјни сигнал Ј, чији интензитет зависи од 
таласне дужине светлости λ. Ефиксност тог процеса превођења (конверзије)  
S(λ) се назива спектрална осетљивост детектора и дефинише се као 
количник излазне струје детектора и упадног флукса светлости. 
   

𝑆(𝜆) =
𝐽

𝛷(𝜆) 
 

(2.1) 

 
Уместо флукса се најчешће користи снага светлости P тако да се чешће 
користи формула  
 

𝑆(𝜆) =
𝐽

𝑃(𝜆) 
 

(2.2) 

 
a S има димензије AW-1. 
Веома битан појам у карактеризацији оптичких детектора, који се дефинише 
независно од енергије упадних фотона, је квантна ефикасност дефинисана 
као количник броја упадних фотона које детектор апсорбује и броја 
електрона који детектор произведе на свом излазу:  
 

𝜂(𝜆) =
број произведених електрона 

број упадних фотона
=  

𝑁𝑒
𝑁𝑝

 
 

(2.3) 

 
где је Ne – број електрона у секунди, Np - број фотона у секунди. Веза 
између спектралне осетљивости детектора S(λ) и квантне ефикасности η(λ)  
се успоставља преко енергије фотона E = hc/λ на следећи начин: 
 

𝑆(𝜆) =
𝐽

𝑃(𝜆)
=  

𝑁𝑒𝑒

𝑁𝑝
ℎ𝑐
𝜆

 
 

(2.4) 

 

𝑆(𝜆) = 𝜂(𝜆)
𝑒𝜆
ℎ𝑐

 
 

(2.5) 
 
У овом курсу ће укратко бити описани само детектори који ће бити 
коришћени у вежбама, а то су: фотодиода (енг. PhotoDiode - PD), 
фотомултипликатор (енг. PhotoMultiplier Tube – PMT) и CCD (енг. Charge 
Couple Device).      
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У табели 1 су приказане најважније типичне карактеристике наведених 
оптичких детектора. 
 
Табела 2.1. Типичне карактеристике фотодиоде, фотомултипликатора и CCD–а. 
 Фотодиода (PD) Фотомултипликатор 

(PMT) 
CCD 

Конструкција Полупроводнички спој Вакуумска цев Интегрисано коло 
полупроводника 

Величина Дебљина: 0,1 – 5,0 mm 
Пречник: 0,1 – 100 mm  

Дужина: > 2 cm 
Пречник: >1 cm  

Дужина: до ~2 cm 
Ширина пиксела: 
~10 µm 

Квантна 
ефикасност 

До 100% До 30% До 90% 

Спектрална 
област 

190 – 10000 nm 190 – 1000 nm 190 – 1000 nm 

Осетљивост До један електрон по 
фотону 
(0,5 A/W) 

Милиони електрона 
по фотону 
(1 A/µW)  

До један електрон 
по фотону 
(0,5 A/W) 

Минимална 
осветљеност 

10 fW 0,01 aW ~100 fW 

Максимална 
осветљеност 

1 mW 1 nW  

Време одговора > 0,01 ns > 0,1 ns ~ 1 ms 
Напајање 0 – 60 V  500 – 2000 V 0 – 60 V 
Намена -мерење снаге ласера 

-изолација електричних 
сигнала 
-CD и DVD уређаји 
-телекомуникације 

-спектроскопија 
-астрономија 
-нуклеарна и физика 
елементарних 
честица 
-интерферометрија 

-дигитална 
фотографија 
-спектроскопија 
-астрономија 
 

 
2.1. Фотодиода 
 
Фотодиода је обична диода у којој је диодни p-n спој изложен светлости. 
Светлост (довољне енергије, тј. довољно кратаке таласне дужине) ствара 
пар електрон-шупљина у слоју између p и n области (види слику 2.1). Овај 
механизам је такође познат као унутрашњи фотоелектрични ефекат. 
Слободни електрони путују кроз n-област (n – "negative") ка негативној 
електроди и слично, позитивно наелектрисане шупљине се крећу кроз p-
област (p - "pozitive") ка позитивној електроди. Овако генерисана фотоструја 
тече у обрнутом смеру од уобичајеног смера струје кроз диоду. Заправо 
фотоструја је збир струје мрака (без светла) и струје генерисане светлом, 
па зато струја мрака мора бити сведена на минимум да би се побољшала 
осетљивост ове врсте фотодетектора. Велика кванта ефикасност (типично 
око 80%) је уобичајена за фотодиоде. Оне су уз то компактне и неосетљиве 
на магнетно поље. На тржишту постоји велики избор фотодиода које се 
производе од силицијума германијума и легуре HgCdTe, покривајући 
спектралну област 0,3 – 5,2 µm, при раду на собној температури. Поменимо 
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и лавинску фотодиоду која има могућност умножавања електрона користећи 
спољашње електрично поље. 

 
 
 
Фотодиода је може користити у два режима рада: фотонапонском и 
фотопроводном. У фотонапонском режиму фотодиода се понаша као 
идеални струјни  извор и може се због тога повезати директно са 
амперметром, као што је приказано у колу на слици. 2.2, омогућујући 
најосетљивија мерења интензитета светлости. У фотопроводном режиму, 
се користи инверзни режим рада диоде, као што је приказано у колу на 
слици 2.2. У том режиму је краће време одзива што омогућава регистрацију 
временски краћих сигнала. Фотопроводни режим се користи за прецизно 

мерење светлостних сигнала веће снаге и кратког трајања. 
Било да ради у фотонапонском или фотопроводном режиму, струја 
генерисана у фотодиоди је пропорционална упадној снази светлости, што 
фотодиоду чини једноставним и прецизним мерачем оптичке снаге. У 
фотонапонском режиму се струја директно очитава пикоамперметром или 
се појачава струјним појачавачем, а затим приказује нпр. осцилоскопом. У 
фотопроводном режиму се напон мери волтметром на отпорнику R. Треба 
напоменути да иако се коришћењем фотопроводног режима рада 

Слика 2.1. Шематски приказ конструкције и рада PN фотодиоде. 

Слика 2.2. Шематски приказ фотонапонског и фотопроводног режима рада 
фотодиоде. 
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фотодиоде могу измерити временски много краћи сигнали, долази такође 
до значајнијег повећања електронског шума и струје мрака. 
 
 
2.2. Фотомултипликатор 
 
У фотомултипликатору, као у фотодиоди, један упадни фотон генерише 
електрон, али са том разликом што фотомултипликатор има уграђен 
„појачавач“ којим се могу генерисати и милијарде електрона за сваки упадни 
фотон. Због овог појачања фотомултипликатори су погодни за мерење 
веома малих интензитета светлости као нпр. у техници бројања 
појединачних фотона (енг. single photon counting). Принцип рада фото-
мултипликатора је илустрован сликом 2.3. Појачање се постиже низом 
динода D између фотокатоде С и аноде А. Свака динода је на потенцијалу 
који се степенасто повећава од катоде до аноде. Електрони емитовани из 
фотокатоде (потенцијал Vc) услед спољашњег фотоелектричног ефекта, 
убрзавају се и фокусирају електричним пољем, према на одговарајући 
начин о обликованој и позиционираној првој диноди (на потенцијалу V1). 
Убрзани електрони имају довољно енергије, e(V1 − Vc), да избију секундарне 
електроне из диноде D. Просечан број емитованих електрона са диноде D 
подељен са бројем упадних електрона назива се коефицијент секундарне 
емисије δ и зависи од материјала диноде, њене површине, упадног угла и 
кинетичке енергије примарних електрона. За најчешће коришћене 
материјале диноде, δ има вредности између  4 и 14 на 200 eV. Процес се 
понавља од диноде до диноде док лавина електрона не достигне аноду која 
је на потенцијалу Vа. Приказани систем са n динодa се зове n-степена 
фотомултипликаторска цев.  За специјалан случај једнаких коефицијената 
секундарне емисије и савршене ефикасности колекције свих секундарних 
електрона, укупан фактор појачања је G износи G = δn. 

 
 
 
Напон за електроде се обично доводи коришћењем линеарног делитеља 
напона са отпорницима, приказаним на слици 2.4. Напајање мора да буде 

Слика 2.3. Шематски приказ принципа рада фотомултипликатора. 
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добро стабилисано да би се гарантовала стабилност појачања. Као правило 
се узима да анодна струја IA никад не сме бити већа од 1% струје IR кроз 
отпорнике делитеља напона, иначе ће напони између последњих динода 
опасти услед велике струје која кроз њих протиче. Како се потенцијал 
између катоде и аноде одржава константним −Uc, то пад напона на 
последњим има за последицу раст напона на првим динодама, што доводи 
до промене појачања фотомултипликатора. При пројектовању делитеља 
напона треба обратити посебну пажњу на његово омско загревање у циљу 
избегавања повећања укупног шума.  

 
 
 
2.3. CCD 

 
CCD је вишеканални оптички детектор који може бити у облику 
једнодимензионог низа или дводимензионе површи (низ × низ) појединачних 
детектора. Број детектора у низу је неколико хиљада, а на површи неколико 
милиона. Сваки елемент (пиксел) је кондензатор заснован на метал-

Слика 2.4. Електрично коло фотомултипликатора са делитељем напона 

Слика 2.5. Шематски приказ једног пиксела CCD детектора. 
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оксидном полупроводнику на допираном силицијумском супстрату (енг. 
metaloxide-semiconductor - MOS) и шематски је приказан на слици 2.5.   

Силицијум диоксид служи као изолатор. Апсорбовани фотон унутар пиксела 
ствара пар електрон-шупљина, а напон успостављен на крајевима 
кондензатора задржава наелектрисања у области пиксела. Треба уочити да 
је начин „конверзије“ фотона у електрон исти као код фотодиоде; разлика је 
у начину „очитавања“ наелектрисања. Код фотодиоде се мери тренутна 
струја насталог фотоелектрона (тј. напон на отпорнику), а код пиксела CCD-
а се нелектрисања прво акумулирају у кондензатору, па тек касније мери на 
њему успостављен напон. Тачније, после контролисаног времена 
интеграције одговарајућа секвенца напонских импулса преноси „пакете 
наелектрисања“ из сваког пиксела понаособ кроз низ кондензатора, док се 
не достигне последњи кондензатор у низу, где се одговарајуће промене 
напона ишчитавају аналогно-дигиталним (A/D) конвертором и складиште у 
меморију за будућу обраду. Типично време „читање“ низа детектора у CCD 
детектору је реда  мили секунде, што ограничава њихову примену за 
дијагностику релативно спорих процеса у плазми.  
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Вежба 2.1 Мерење осетљивости фотодиоде 
 
У лабораторији је на располагању силицијумска фотодиода са појачавачем, 
модел PDA36A, произвођача ThorLasbs, приказана на слици 2.6. Фотодиода 
је осетљива у области 350 - 1100 nm. Појачавач је реализован као идеалан 
напонски извор и омогућава промену појачавања помоћу преклопника све 
до вредности од 70 dB. У овом систему (фотодиода + појачавач) ћемо 
осетљивост фотодиоде изразити у VW-1. Осетљивост меримо у 
фотонапонском и фотопроводном режиму рада фотодиоде. Фотонапонски 
режим се остварује при искљученом напајању фотодиоде, а фотопроводни 
при укљученом напајању и без појачања. Као додатак вежби може бити 
измерена и осетљивост са различитим појачањима.  

Осетљивост фотодиоде ће се у оквиру вежбе мерити на две таласне 
дужине, 633 nm и 810 nm, користећи HeNe ласер и ласерску диоду. Снагу 
ласерског зрачења меримо ручним мерачем снаге, произвођача Edmund 
Optics (за снаге лас. зрачења: 0,5 µW – 1 W; област осетљивости: 400 nm – 
1064 nm; тачност 5%). Снагу зрачења на површини фотодиоде мењамо 
коришћењем сивих филтера степенасто променљиве густине произвођача 
Edmund Optics. 
Мерач снаге ласерског зрачења и сиви филтери су приказани на слици 2.7. 
 
 

 
 

Слика 2.6. Фотографија фотодиоде са појачавачем и њена електрична шема. 

Слика 2.7. Ручни мерач снаге ласерског зрачења и сиви филтер променљиве густине. 
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Поступак мерења 
 
Фокусирати ласерски сноп тако да цео спот пада на активну површину 
мерача снаге (постављеног на статив) и измерити снагу зрачења за оба 
коришћена ласера. На место где је био мерач снаге поставити фотодиоду и 
искључити њено напајање. Коришћењем степенасто променљивих 
калибрисаних сивих филтера мењати снагу ласерског зрачења на 
фотодиоди. Измерити напон U на BNC крају фотодиоде за десет различитих 
вредности снаге ласерског зрачења P.  

• Нацртати графике зависности U = f(P) за две коришћене таласне 
дужине и помоћу њих одредити осетљивости фотодиоде (у VW-1).  

• Користећи формулу (2.5) одредити квантну ефикасност фотодиоде на 
две таласне дужине.  

• Наведени поступак поновити за фотодиоду у фотопроводном режиму 
(укључено напајање без појачања тј. јединично појачање). 
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Вежба 2.2 Мерење осетљивости фотoмултипликатора 
 

Важно: Фотомултипликатор је веома осетљив на светлост и може се оштетити 
ако се осветли светлошћу снаге веће од 1 mW (нпр. уобичајена светлост у 
просторији) ако је на високом напону. Чак и кад није под напоном, собно 
светло ће узроковати повећање струје мрака фотомултипликатора и после 
неколико сати од његовог краткотрајног излагања светлу. Ово је последица 
постојања дугоживећих флуоресцентних дефеката у стаклу. 

 
Задак у оквиру ове вежбе је измерити осетљивост фотомултипликатора на 
таласним дужинама 633 nm и 810 nm, користећи HeNe ласер и ласерску 
диоду. За различите вредности снаге ласерског зрачења P треба измерити 
сигнал са фотомултипликатора. У овој вежби неће бити мерена фотоструја, 
већ пад напона који она производи на завршном отпорнику 
фотомултипликатора.  
 
Поступак мерења 
 
Како је фотомултипликатор далеко осетљивији од фотодиоде интензитет 
ласерског зрачења треба значајно смањити. Због тога треба користити још 
један сиви филтер, осим поменутог променљивог филтера. Интензитет 
зрачења HeNe ласера ослабити филтром тако да се на белом папиру 
зрачење једва види. Подесити напон на фотомултипликатору на вредност   
- 200 V, а затим повећавати напон до вредности која је оптимална за његов 
рад (најчешће је то -1000 V). Измерити интензитет ласерског зрачења 
калибрисаним мерачем снаге, поменутим у претходној вежби. На место 
мерача снаге лас. зрачења поставити фотомултипликатор. Подесити 
положај ласерског спота на фотомултипликатору тако да је измерени напон 
на његовом BNC крају (тј. на завршном отпорнику) има највећу вредност (не 
сме да буде већа од 100 mV), да би били сигурни да је сво зрачење пало на 
катоду фотомултипликатора. Овај поступак спровести у замраченој 
просторији. Иако је фотомултипликатор у кућишту заштићеном од светла 
које пада са стране, може доћи до његовог осветљавања са оне стране са 
које је осветљен ласерским зрачењем, па онда собно светло има ефекат 
шума. Поставити променљиви сиви филтер испред самог отвора на кућишту 
фотомултипликатора.  

• Коришћењем филтра мењати интензитет зрачења које пада на 
детектор и снимити зависност напонског сигнала са 
фотомултипликатора U од снаге ласерског зрачења P.  

• Нацртати график U = f(P), онда на основу њега одредити осетљивост 
фотомултипликатора на таласној дужини HeNe ласера.  

 
• Поступак поновити користећи зрачење диодног ласера на 811 nm.  

 
Мерење осетљивости самог CCD детектора неће бити рађено, већ ће се 
мерити осетљивост система спектрограф + CCD детектор.  
 



3. Спектроскопски инструменти 
 
Спектроскопске методе нуде велики избор могућности за истраживање 
лабораторијске и астрономске плазме, користићи притом апаратуре које 
нису превише компликоване. У овом практикуму ћемо се ограничити само 
на лабораторијске изворе плазме, који су у опсегу од ниских температура и 
мале густине (електрична гасна пражњења на ниском притиску која се 
користе у различитим областима процесирања плазмом), до средњих 
температура и густина (као код импулсних лукова). Конкретно, кад говоримо 
о емисионој спектроскопији плазме под тим подразумевамо снимање 
електромагнетног зрачења из плазме, његово спектрално разлагање, 
анализу и интерпретацију. Резултати те анализе се изражавају терминима 
параметара плазме или карактеристичним параметрима емитера 
(молекула, атома, јона). Ово је најдиректнији приступ одређивања 
параметара плазме без њеног ремећења (непертурбативни метод) и за то 
нам је потребан само један „отвор“ кроз који ће зрачење напустити плазму, 
(која заједно са зрачењем чини затворени систем). Емисиона 
спектроскопија плазме има један недостатак, а то је да дуж оптичког пута 
можемо добити само интегралне карактеристике плазме. Иста примедба 
важи и за метод оптичке апсорпционе спектроскопије.  
 
3.1. Спектралне области 
 
Плазма постоји у веома широком распону температура од 102 К до 108 К.  
Повећањем температуре плазме се, према Планковом (Plank) закону 
максимум емисије зрачења (континуални и дискретни спектар), помера ка 
краћим таласним дужинама, тако да спектроскопија плазме типично покрива 
спектaр од инфрaцрвене (енг. Infra Red – IR) области до области Х - 
зрачења. Иако су физички принципи који леже у основи зрачења у 
наведеној области спектра исти, различите технике мерења се примењују, 
па се зато дата област спектра дели на више подобласти. 
 
380–750 nm – видљива област (енг. скр. VIS) 
Ова спектрална област је добро дефинисана кривом осетљивости људског 
ока. Зрачење које припада овој области спектра се простире кроз ваздух 
практично без губитака, а то такође важи и за суседне области спектра 
према краћим и дужим таласним дужинама. Обично стакло пропушта 
зрачење из ове области, а за краће таласне дужине, испод 380 nm, се мора 
узети у обзир и његова апсорпција.  
 
200 - 380 nm –  ултраљубичаста област (енг. скр. UV) 
У овој спектралној области се користе прозори од кварцног стакла, који 
пропуштају зрачење до око 210 nm (најбољи кварц проушта зрачење и до 
180 nm). 
 
105 - 200 nm – вакуум ултраљубичаста област (енг. скр. VUV) 
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Испод 200 nm електромагнетно зрачење се апсорбује у ваздуху, прво од 
стране молекула кисеоника, са почетком од око 195 nm, а затим од 
молекула азота на 145 nm. Да би се избегла апсорпција зрачења ваздух 
мора бити евакуисан из спектрографског система и дуж оптичког пута 
зрачења. Из тог разлога је наведени спектрална област и названа вакуум 
ултраљубичастом. У овој области се користе оптички елементи (прозори и 
сочива) израђени од материјала као LiF и CaF2.  
 
3.2. Спектроскопске јединице 
 
Флукс електромагнетног зрачење са неке површи приказан као функција 
фреквенције ν или таласне дужине λ се назива спектар. Таласна дужина у 
вакууму и фреквенција зрачења су повезане релацијом: 

где je c брзина светлости у вакууму. Фреквенција се изражава у херцима (He 
rtz; 1 Hz = 1 s-1), а таласна дужина у нанометрима (nm), ангстремима 
(Ångström; 1 Å = 10-1 nm) и микрометрима (µm). 
Таласни број σ дефинисан као: 

се чешће користи за веће таласне дужине, нарочито када се ради о 
молекулским  прелазима. Јединица таласног броја је m-1 , али се у пракси 
таласни број обично изражава у cm−1.  
На краћим таласним дужинама енергија фотона E = hν се најечшће 
изражава у електронволтима (eV)). Таласна дужина у вакууму и енергија су 
тако повезане релацијом  

Таласне дужине спектралних линија атома и њихових јонизационих стања 
се могу наћи у великом броју референтних публикација, као и у базама 
података. Jедна таква база података, лака за рад, доступна и изузетно 
корисна је база Националног института за стандарде и технологију 
Сједињених Америчких Држава (енг. NIST) којој се може приступити на 
адреси: http://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/lines_form.html 
Подаци о спектралним линијама су критички прегледани и представљени са 
енергијским нивоима, конфигурацијама и вероватноћама прелаза. 
Енергијски нивои могу осим у eV бити представљени и у cm−1  
(1 eV = 8065,541 cm−1) тако да се таласни број и његова таласна дужина у 
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вакууму једноставно добијају разликом горњег E(p) и доњег енергијског 
нивоа E(q): σ = E(p) − E(q) = 1/λ.  
На крају напоменимо да су таласне дужине у вакууму и ваздуху на 
нормалним условима повезане релацијом: 
λn = λ/n 
где је n ≈ 1 + 6, 4328∙10−11. 
 

3.3. Спектроскопски инструменти 
 
Избор уређаја који омогућавају добијање спектралне расподеле зрачења тј. 
спектрографских система, укључујући и детекторе, зависи од  
неколико аспеката: 

• Област таласних дужина од значаја за истраживање 
• Ниска или висока резолуција спектрометарских мерења, 

истраживање спектра за потребе идентификација линија и 
мерење њихових интензитета или детаљна истраживања профила 
линија 

• Слаби или јаки емитери светлости што обично одговара плазмама 
мале или велике густине 

• Ниска или висока временска резолуција, која у основи одређује 
тип детектора који ће бити коришћен 

• Степен астигматичности (верност лика оригиналу) лика плазме у 
излазној равни спектрометра.  

 
Обично се спектрометри за ултраљубичасти (UV), видљиви (VIS) и 
инфрацрвени (IR) део спектра састоје се од: 
 

• Улазног прореза 
• Дисперзионог елемента 
• Оптичког система, који формира спектрално разложени лик 

улазног прореза у излазној равни 
• Детектора у излазној равни 

 
Слика 3.1 илуструје шематски распоред елемената спектрометра. 
Дисперзиони елемент је призма или дифракциона решетка. Могуће су и 
конфигурације спектрометара са више призми или више решетки. Оптички 
систем спектрометра се састоји обично од сочива L1 (или огледало М1) који 
усмерава зрачење са улазног прореза (енг. slit) на дисперзиони елемент и 
сочива L2 (или огледала М2) које зрачење после дисперзионог елемента 
фокусира на излазну раван (раван лика). Иако су на слици приказана 
сочива најчешће се у спектрометрима користе огледала. Огледала, за 
разлику од обичних сочива немају проблем са хроматском  аберацијом и 
могу се користити и за зрачење краћих таласних дужина где сочива имају 
изражену апсорпцију зрачења. Нажалост, рефлесивност огледала се 
смањује на кратким таласним дужинама, што може бити отклоњенo у 
извесној мери смањењем броја површина које рефлектују и коришћењем 
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сферичних или тороидалних дифракционих решетки у којима су обједињене 
улоге дисперзионог и оптичког система спектрометра. Наравно, тада 
оптички елементи L1 и L2 (или М1 и М2) постају непотребани. 
Дисперзиони елементи се карактеришу угаоном дисперзијом дефинисаном 
као:  

где је dθ угаона разлика два светлосна зрака после проласка кроз 
дисперзиони елемент чија је разлика таласних дужина dλ (види слику). 
Јединица угаоне дисперзије је rad/nm. У излазној равни спектроскопског 
система се може дефинисати линерна дисперзија  

као растојање зрака различитих таласних дужина у излазној равни. Често се 
у пракси користи величина реципрочна линеарна дисперзија чије су 
јединице nm/mm или Å/mm.  
Моћ разлагања R спектрометра се карактерише минималним спектралним 
раздвајањем δλ две блиске спектралне линије једнаких интензитета. R се 
може изразити и преко таласног броја или фреквенције и дефинише се као:  

Оптички систем спектрометра образује лик улазног прореза у излазној 
равни и за монохроматско зрачење (ширина спектралне линије тежи нули) 
облик „спектралне линије“ који се добија се назива инструментални 
профил. То није идеалан лик улазног прореза већ је проширен услед 
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Слика 3.1. Шематски приказ спектрометра. 
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механичких дефеката, оптичких аберација и дифракције на ивицама 
диперзионог елемента. Сужавањем улазног прореза сужава се „линија“ у 
излазној равни спектрометра и повећава моћ разлагања. За квантитативно 
изучавање облика спектралних линија потребно је одредити 
експериментално облик инструменталног профила за сваку коришћену 
ширину улазног прореза.  
Ако се у излазној равни спектрометра постави фотографска плоча или CCD 
детектор, који омогућавају снимање ширег спектралног интервала, онда се 
такав уређај назива спектрограф. Уколико се у излазној равни 
спектрометра постави излазни прорез (ширине 0,05 – 100 μm) тако да је 
снимљени спектрални интервал узак (најчешће захвата само једну 
спектралну линију) такав уређај се назива монохроматор. Ако је омогућено 
померање излазног прореза са детектором (најчешће фотомултипликатор) 
или ротирање дисперзионог елемента, онда уређај називамо скенирајући 
монохроматор.  
 
3.4. Дисперзиони елементи 
 
Призма као дисперзиони елемент је делимично обрађена у курсу оптике, а 
детаљније ће бити обрађена у курсу спектроскопије. 
 
Дифракционе решетке 
 
Дифракционе решетке имају већу моћ разлагања од призми и могу се 
користити у много широј спектралној области. Постоје рефлексионе и 
трансмисионе дифракционе решетке. Рефлексионе дифракционе решетке 
се најчешће користе. Трансмисионе решетке користе за веће таласне 
дужине у инфра-црвеној области спектра и у области малих таласних 
дужина код меког Х-зрачења.  
Стандардне дифракционе решетке су равне или конкавне површи које 
садрже идентичне структуре на међусобно једнаким растојањима. Те 
структуре у облику правилних удубљења или испупчења се називају 
зарезима (енг. groovs) и њихови профили утичу на расподелу 
дифрактованог зрачења. Решетке се производе на два начина: 
појединачним механичким нарезивањем дијамантским ножем или 
интерференцијом два ласерска зрака на фотоосетљивом слоју. Профил 
зареза добијених првим начином је облика троугла и покрива се 
рефлексионим слојем, најчешће алуминијумом (или златом за мање 
таласне дужине). Решетке добијене интерференцијом се називају 
холографске и профил њихових “зареза” је облика синусоиде.    
За сноп паралелног зрачења који заклапа угао α са нормалом  површине 
решетке, први дифракциони максимум (којим се добијају спектралне линије) 
је у правцу одређеним углом β који се појављује у основној једначини 
дифракционе решетке: 
 

mλ = d (sinα + sinβ) 
 

(3.7) 
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где су α и β позитивни кад се налазе са исте стране нормале на решетку, m 
– дифракциони ред и d - растојање између два суседна зареза тј. период 
дифракционе решетке. Произвођачи најчешће наводе густину зареза 
решетке (1/d) тј. број зареза на једном милиметру. Дифракциони максимуми 
вишег реда обичних дифракционих решетки су много мањег интензитета од 
максимума првог реда, па се врло ретко користе у спектроскопији. Изузетак 
су Echelle дифракционе решетке о којима ћемо касније говорити.    
Слика 3.2 приказује типични профил нарезане дифракционе решетке. Због 
троуганог облика зареза дифракционе решетке, дифрактовано зрачење је 

усмерено на такав начин да постоји правац у коме интензитет тог зрачења 
има изразити максимум.  Угао који тај правац заклапа са нормалом решетке 
βB се назива „српски“ угао blaze-а. Таласна дужина која одговара том углу λB 
је величина коју произвођач наводи и која кориснику указује на спектралну 
област највеће осетљивости. 
 
Због симетричности зареза холографске дифракционе решетке немају угао 
blaze-а.   
Може се показати да је теоријска моћ разлагања спектрометра  

где је m дифракциони ред, а N укупан број осветљених зареза. Ако уведемо 
величину ширину осветљености решетке W = Nd онда добијамо  

 
За исту вредност константе решетке d, достигнута вредност W одређује 
резолуцију спектрометра. Дакле, иста резолуција се може постићи са малим 

 

 

 
(3.8) 
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Слика 3.2. Профил нарезане дифракционе решетке. 
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растојањем међу зарезима (тј. већим бројем зареза по милиметру) у првом 
(евентуално другом) дифракционом реду и са великим растојањем међу 
зарезима у високим дифракционим редовима. Други начин постизања 
велике резолуције се остварује коришћењем посебно дизајниране 
дифракционе решетке типа echelle, приказане на слици 3.3.  
 
Зарези решетке имају облик степеница, а зрачење пада нормално на ужу 
страну зареза. Дифрактовано зрачење је уобичајено у правцу упадног 

зрачења (види слику 3.3), али су могуће и друге конфигурације. Код овај 
типа решетки се дифрактовано зрачење посматра у високим дифракционим 
редовима. Невоља је што се тада спектралне области многих 
дифракционих редова преклапају, па је потребно користити још један 
(укрштени) дисперзиони елемент да би се оне раздвојиле. У ту сврху се 
често користи трансмисиона дифракциона решетка. 
 
 
3.5. Спектрометри са равном решетком 
 
Спекторометри које ћемо користити у овом курсу су типа Ebert–Fastie и 
Czerny–Turner. Оба типа спектрометра су приказана на слици 3.4.  
Ebert–Fastie спектометар има једно велико сферно огледало које користи за 
колимацију зрачења на дифракциону решетку и фокусирање дифрактованог 
зрачења на излазну раван или прорез спектрометра. То су обично велики 

инструменти са жижном даљином огледала већом од једног метра. Због 

Слика 3.3. Шематски приказ echelle дифракционе решетке. 

Слика 3.4. Шематски приказ спектрометра типа Ebert–Fastie и Czerny–Turner. 
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оптичке аберације зване кома, лик улазног прореза је закривљен у излазној 
равни, па се мора ограничити његова висина. Због тога се чешће користи 
спектрометар типа Czerny–Turner, који уместо једног сферног има два 
цилиндрична огледала. Коришћењем овакве конфигурације кома се лако 
може потпуно избећи, а астигматизам прилично смањити. Међутим, 
подешавање огледала код оваквог система је знатно захтевније. 
 
3.6. Калибрација спектрометра  
 
3.6.1. Калибрација по таласним дужинама 
 
Комерцијални спектрометри се обично испоручују са неком калибрацијом по 
таласним дужинама, али је за поуздан рад потребно спектрометар поново 
калибрисати. Постоји велики број светлосних извора са карактеристичним 
линијским спектрима који се могу користити за калибрацију. Таласне дужине 
спектралних линија из тих извора су дате са великом тачношћу у базама 
података које су доступне на Интернету. Jедна таква база података 
Националног института за стандарде и технологију Сједињених Америчких 
Држава је већ поменута. 
За калибрацију у UV-VIS и блиској IR области се обично користе лампе са 
шупљом катодом, али се могу користити и Гајслерове лампе. Посебно су за 
калибрацију погодне лампе са водоником и хелијумом због њихових 
једноставнох спектара и лампа са живом због јаких ултраљубичастих линија 
и равномерном расподелом линија у видљивом делу спектра.  
 
 
3.6.2. Калибрација осетљивости  
 
Апсолутни интензитет емитованог зрачења из светлостног извора снимљен 
детектором спектрометарског система (пројективна оптика, спектрометар, 
детектор) “постаје” релативни интензитет тог зрачења, чија вредност зависи 
од оптичких особина спектрометарског система. Изражено формулом: 

где је Irel - релативни интензитет зрачења, Iaps - апсолутни интензитет 
зрачења, fspec(λ) - функција преноса спектрометарског система. Та функција 
преноса се назива калибрациона крива спектрометра и добија се 
експериментално - калибрацијом спектрометра по осетљивости. 
Калибрација се заснива на мерењу познатих интензитета емитованог 
зрачења из стандардних светлосних извора. За калибрацију се обично 
користе деутеријумска лампа у области 180 – 270 nm и халогена лампа са 
волфрамовом жарном нити у области 270 – 650 nm. Обе лампе су 
секундардни стандарди NIST-а. 
 
 

 

 
(3.10) ( )rel aps specI I f λ=
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Вежба 3.1 Калибрација спектрографа по таласним дужинама 
 
Калибрацију по таласним дужинама урадити за два спектрографа са 
значајно различитим резолуцијама. Један спектрограф је USB - 2000 са 
реципрочном линеарном дисперзијом од 30 nm/mm (слика 3.5), а други 
MSDD1000 са дисперзијом од 0,78 nm/mm (слика 3.6). Оба спектрографа 
имају за детектор једно- димензионе CCD камере са 2048 пиксела, сваки 
величине 14 μm × 200 μm.  
Светлосни извори који се користе за калибрацију су Гајслерове цеви 
пуњене хелијумом, водоником, неоном и аргоном, и лампа пуњена живином 

паром на ниском притиску. Како су Гајслерове цеви стаклене, то се оне могу 

Слика 3.5. Излед спектрографа USB - 2000 и његова оптичка шема. 1 – улазни 
прорез, 4 – колимирајуће огледало, 5 - дифракциона решетка, 6 – излазно 
фокусирајуће огледало, 7 - CCD камера. 

. 

Слика 3.6. Излед спектрографа MSDD1000 са пратећим додацима и његова оптичка 
шема. 11 i 12 – улазни прорези, 2 – двоположајно улазно огледало, 3 – улазно 
фокусирајуће огледало, 41, 71 i 42, 72 два пара дифракционих решетки, 5 i 6 – равна 
огледала, 8 – излазно фокусирајуће огледало, 9 – двоположајно излазно огледало, 
101 i 102 – жижне равни (101 – излазни прорез, 102 - CCD камера), 111 i 112 - затварачи. 
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користити само за таласне дужине > 300 nm. За мање вредности таласних 
дужина користи се живина лампа са кошуљицом од кварцног стакла.  
 
Поступак мерења 
 
Светлост из лампе (код Гајслерових цеви је то ужи део лампе) се пројектује 
сочивом на улазни прорез спектрометра. Време експозиције CCD камере 
подесити тако да најинтензивније линије имају вредност ~ 10 % мању од 
максимално дозвољене. За спектрограф USB - 2000 је потребно начинити 
само један снимак (више узастопних акумулација), док снимање спектра 
MSDD1000 спектрографом захтева снимање у више спектралних интервала 
тј. „корак по корак“, коришћењем корачног мотора који Ротира дифракциону 
решетку око осе паралелене њеним зарезима. Обратити пажњу да се за 
вредности > 500 nm могу појавити интензивне спектралне линије и у другом 
дифракционом реду, што може отежати идентификацију линија или довести 
до преклапања неких линија из различитих спектралних интервала. Ради 
избегавања преклапања са линијама из виших дифракционих редова 
обично се користи неки од филтера који су на располагању у току извођења 
вежбе.  
За идентификацију спектралних линија користити само интензивне линије 
из NIST-ових таблица.  

• Направити табелу у којој ће у једној колони бити таласне дужине 
линија добијене спектрографом λspec, а друга колона таласне дужине 
линија из таблица, тј. праве таласне дужине линија λ.  

• Нацртати график зависности λ = f(λspec), тј. калибрациону криву 
спектрографа.  

• Снимити спектар из непознатог извора и на основу калибрационе 
криве одредити таласне дужине линија. Затим те линије  
идентификовати помоћу таблица и препознати који је гас у цеви.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Спектроскопски инструменти 
 

  34 

Вежба 3.2 Калибрација спектрографа по осетљивости 
 
Да би могли да се упореде интензитети спектралних линија, што је битно 
нпр. за мерење екцитационе температуре електрона, спектрометарски 
систем мора бити калибрисан по осетљивости. Тачније, по осетљивости се 
калибрише комплетан оптички систем који садржи спектрометарски систем 
са детектором и систем за фокусирање зрачења из извора. Зато је 
потребно снимити спектар неке од стандардних лампи.  
 
Поступак мерења 
 
У оквиру ове вежбе је потребно снимити спектар стандардне кварцне лампе 
са волфрамским влакном NBS Modified Type FEL-000 (снага 1000 W, ради 
на температури 2856 K) постављене на место извора електричног 
пражњења. За лампу постављену на растојање 50 cm од улазног прореза 
спектрометра, при струји 7,900 А, произвођач гарантује спектралну 
радијанцију приказану на графику на слици 3.7. Подешавање струје на 
задату вредност и одржавање те вредности током мерења је веома важно, 
јер промена у јачини струје од 1 % доприноси промени ирадијанце од 
~ 10 %.  
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Слика 3.7. Спектрална ирадијанцја стандардне лампе типа FEL и њен изглед. 
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Из снимљеног спектра стандардне лампе подељеног са ирадијанцом, а 
затим нормираног, добија се крива осетљивости спектрометарског система. 

Као пример криве осетљивости на слици 3.8 је приказана калибрациона 
крива монохроматора McPherson Model 218 са фотомултипликатором EMI 
9816 QB и кварцним сочивом.   
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Слика 3.8. График осетљивости монохроматора McPherson Model 218 са 
фотомултипликатором EMI 9816 QB. 



4. Спектроскопско мерење температуре 
 

Ирадијанца (интензитет) спектралне линије (прелаз са нивоа n на ниво k) 
представља снагу израчену у јединични просторни угао са јединице 
површине извора зрачења. Интензитет линије емитоване из плазме која је 
оптички танка (сво зрачење напушта плазму без апсорпције у њој) и која је у 
локалној термодинамичкој равнотежи је: 

 

 
(4.1) 

где је N концентрација емитера (атома или јона), Т – температура плазме, 
νnk, Аnk – фреквенција и вероватноћа прелаза n → k, gn – статистичка тежина 
енергијског нивоа „n“, En – енергија горњег енергијског нивоа n, S – 
површина извора плазме.   
Функционала зависност (4.1) лежи у основи метода за одређивање 
температуре плазме, концентрације честица и вероватноће прелаза 
спектралних линија. 
Ако је познат почетни састав и притисак плазме, онда може бити одређена 
зависност концентрације честица од температуре. Ако су још познате и 
вероватноће прелаза онда интензитет спектралне линије може да се изрази 
као функција од температуре I = I(Т), што омогућава да мерењем 
апсолутног интензитета спектралне линије може бити одређена 
температура плазме. Међутим, мерење апсолутног интензитета спектралне 
линије захтева поуздану калибрацију целокупног система, који чине извор 
плазме и оптичке компоненте. Та калибрација се најчешће остварује 
коришћењем секундарних еталонских извора светлости (волфрамска лампа 
са жарном нити или електрични лук са графитним електродама) по строго 
утврђеним процедурама. Често је те процедуре тешко стриктно задовољити 
(поготово у условима једног студентског експеримента), па је зато грешка 
мерења апсолутног интензитета велика. Због тога је много поузданије 
урадити само калибрацију релативних интензитета линија. Тада је однос 
интензитета две спектралне линије било ког елемента истог степена 
јонизације дат изразом: 
    

 

 
 
(4.2) 

где су I1 и I2, ν1 и ν2 – интензитети и фреквенције спектралних линија; А1 и 
А2, g1 и g2 – вероватноће прелаза и статистичке тежине горњих нивоа 
наведених линија; Е1 и Е2 – енергије горњих нивоа наведених линија    
Из израза (4.2) следи: 
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(4.3) 

Мерећи однос интензитета линија при познатим вредностима за 
вероватноће прелаза одређује се температура плазме која је у локалној 
термодинамичкој равнотежи. Ова температура се назива електронска 
ексцитациона температура. 
Варирарујући израз (4.3) процењујемо грешку одређивања температуре 
овим методом: 
  

 

 
(4.4) 

Из формуле (4.4) следи да је за већу тачност одређивања температуре 
потребно изабрати такве спектралне линије за које ће разлика горњих 
енергијских нивоа бити што већа.  
Ако је на пример: 
 

 
Онда је  

 

 
 

 
Метод одређивања температуре на основу односа интензитета две 
спектралне линије могуће је проширити на групу спектралних линија које 
припадају једној врсти атома. Тада се на основу формуле (4.3) може 
написати  

где је a константа при фиксираној температури Т. Једнакост (4.5) 
представља једначину праве линије са коефијентом правца 1/kT. 
Температура се тада одређује из линеарног фита тачака (Ei, yi) са 
експериментално одређеним интензитетима линија Ii, тзв. Болцманов 
дијаграм (Boltzman plot). Пример одређивања екцитационе температуре 
измерене коришћењем линија аргона у стабилисаном луку на 
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атмосферском притиску је приказан на слици 4.1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 4.1. Болцманов дијаграм за одређивање ексцитационе температуре на 
основу лија из спектра аргона, Ar I. 
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Вежба 4.1 Мерење ексцитационе температуре методом Болцмановог 
дијаграма 
 
Снимити спектар зрачења из различитих Гајслерових лампи (неон, аргон и 
криптон) користећи спектрограф USB 2000.  
Измерене интензитете линија кориговати користећи калибрациону криву 
спектрометра.  
Из NIST-ових таблица забелижити вредности таласних дужина линија λ, 
њихове вероватноће прелаза Аi и статистичке тежине горњих електронских 
нивоа gi.  
Нацртати одговарајуће Болцманове дијаграме и одредити екцитационе 
температуре.  
Оценити експерименталне грешке оваквог одређивања температуре.  
 
  



 

5. Примена диелектричног баријерног пражњења 
 

Диелектрично баријерно пражњење (енг. Dielectric Barrier Discharge - DBD) 
или краће баријерно пражњење је познато скоро 150 година. Прве 
резултате истраживања са DBD-ем је објавио Сименс (Siemens) 1857. 
године, а односила су се на производњу озона у новом типу гасног 
пражњења који je приказан на слици 5.1. Електрично пражњење је 
образовано у уском простору између две коаксиалне стаклене цеви кроз 
који је пропуштан ваздух или кисеоник. Новина у том типу пражњења је 
било то што су електроде, на које је доведен наизменичан напон, биле 
изван гасне коморе и нису биле у непосредном контакту са плазмом.  
Занимљиво је да Сименс ово пражњење није пријавио као патент, иако га је 
сматрао једним од својих најважнијих открића. Мало касније од Сименсовог 
открића је та врста пражњења добила назив “тиха пражњења” (енг. silent 
discharge), име које се и данас среће у литератури. Од тада па до 
осамдесетих година прошлог века DBD-а су коришћена готово искључиво 
као генератори озона и азотових оксида. Последњих двадесетак година је 
нагло порасло интересовање за DBD због огромне могућности примене у 
многим областима индустрије. Најважније области примене су: 
 

1. Производња озона  
2. Третирање гасова (деградација и синтеза) 
3. Третирање површина 
4. Угљен-диоксидни ласери 
5. Извори VUV и UV зрачења 
6. Плазма екрани 

Од Сименсове конструкције пражњења за производњу озона, мало се шта 
до данас променило. Озон се и данас производи у DBD -има која се напајају 
наизменичном струјом и код којих кисеоник или ваздух протичу између 
електрода. Пражњење се одвија на притисцима од 100 kPa до 300 kPa. На 
тим притисцима је у кисеонику и ваздуху пражњење филаментарно. Густина 
филамената (по јединици површине електроде и у јединици времена) 
зависи од снаге спољашњег извора. Густина енергије унутар филамената и 

Слика 5.1. Скица Сименсове цеви за производњу озона у гасном 
пражњењу. 
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количина кроз њих пропуштеног наелектрисања зависи од растојања 
између електрода, притиска и особине диелектрика.      
После дисоцијације кисеоника озон се формира у трочестичној интеракцији 
 

О + О2 + М → О3
* + М → О3 + М 

 
где је М трећа честица у судару: О2, О3, О или N2 у случају реакције у 
ваздуху. О3

* је прелазно ексцитовано стање у којем се налази молекул 
озона после интеракције са О2  и О. У кисеонику на атмосферском притиску 
озон се формира за неколико микросекунди. Осим наведене реакције у 
стварању озона, атомски кисеоник  учествује и у конкуренским реакцијама: 
 

О + О + М → О2 + М 
 

О + О3 + М → 2О2 + М 
 

О + О3
* + М → 2О2 + М 

 
Наведене конкурентске реакције одређују горњу границу за концентрације 
атома кисеоника тј. степен дисоцијације који је прихватљив у 
озонизаторима. Оптимизација микропражњења за формирање озона се 
стога своди на тражење компромиса између енергијских губитака услед 
стварања јона у слабим микро-пражњењима и фаворизовања конкурентских 
реакција у јаким микро-пражњењима. Израчунавања, која у себи укључују 
многе додатне реакције у кисеонику, као оптимално решење у производњи 
озона предлажу релативну концентрацију атома кисеоника од 0,2% у 
микропражњењу.  
У пражњењу у ваздуху учествују и јони N2

+, N+, атоми и молекули азота, 
атомска и молекулска метастабилна стања, што доприноси сложености 
шеме реакција. Као производи реакција осим озона се појављују и оксиди 
азота: NО, N2О, NО2, NО3 и N2О5. У сувом ваздуху ексцитација и 
дисоцијација молекула азота доводи до додатних реакција, у којима су 
укључени и молекули и атоми азота у метастабилним стањима, у којима се 
стварају атоми кисеоника неопходни у стварању озона. 
Око половине озона створеног у ваздуху је последица наведених 
индиректних процеса. Због постојања индиректних процеса стварање озона 
у ваздуху траје дуже (око 100 µs) него у чистом кисеонику (око 10 µs).  
При одређеним вредностима концентрација NО, које се лако могу постићи 
смањењем протока ваздуха или повећањем снаге унете у пражњење, 
стварање озона се може потпуно прекинути. То стање се назива тровање 
пражњења и примећено је још 1860. године. У том стању у пражњењу је 
брзина реакција у којима учествују NО и О већа од брзине реакција 
стварања озона. Повишена температура у пражњењу такође смањује 
количину створеног озона. На температурама око 800°C стварање озона 
потпуно престаје.  
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Боље разумевање процеса стварања озона у DBD-има је омогућило 
дизајнирање ефикаснијих генератора озона. Повишење фреквенције извора 
за напајање омогућило је снижење радног напона за исту вредност унете 
снаге у пражњење. Са једне стране то је омогућило повећање густине снаге 
пражњења и повећање производње озона, а то је у крајњем довело до 
смањења димензија озонатора. Са друге стране снижење напона је 
смањило напрезања у диелектрику, па са тим и оштећења озонатора. 
Занимљиво је да још 1921. године установњено да ефикасност стварања 
озона не зависи од фреквенције примењеног напона за вредности између 
50 Hz и 10 kHz. 
Већина индустријских генератора озона користи цилиндичне цеви пречника 
20 – 50 mm и дужине  1 – 3 m. Најчешће коришћени диелектрик је 
боросиликатно стакло. Међуелектродна растојања су 0,5 – 2 mm. Због 
великих дужина цеви веома је битна геометријска прецизност њихове 
израде као и процедура њиховог постављања (центрирања). Наиме локална 
одступања од пројектованих димензија међуелектродног растојања имају 
велики утицај на особине микропражњења и локално загревање, на проток 
гаса, на снагу пражњења и пренос топлоте што све заједно може да 
значајно смањи ефикасност озонизатора.  
Генератори озона уобичајено користе суви ваздух или кисеоник. У 
модерним озонизаторима је достигнута концентрација озона до 5% ако се 
као радни гас користи ваздух, а до 12% ако се користи кисеоник. Повећана 
концентрација влаге смањује ефикасност озонатора. 
 
 
5.1. Апсорпционо мерење концентрације озона  
 
Концентрација озона се одређује коришћењем технике апсорпције UV 
зрачења у области 230 – 290 nm где је апсорпција озона највећа. Као извор 
UV зрачења користимо деутеријумску лампу. Спектрометар је HR2000 
(Ocean Optics) и може да истовремено сними спектар у области 200 – 
390 nm са резолуцијом од 0,1 nm. Кварцна сочива (КС) користимо за 
усмеравање UV зрачења са циљем да добијемо паралелан сноп у области 
апсорпције, а онда да зрачење фокусирамо на улазни прорез спектрометра 
(види слику 5.1). UV зрачење се апсорбује на оптичком путу дужине d унутар 
мерне ћелије лабораторијске израде, кроз коју, нормално на зрачење, 
протиче гас из плазма реактора. Апсорпциона мерна ћелија се прави од 
материјала који хемијски не реагују са гасовима који долазе из плазма 
реактора. Оптички улаз и излаз из мерне ћелије је направљен од кварцног 
стакла које је транспарентно за UV зрачење све до 180 nm. 
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У зависности од величине апсорпције UV зрачења у гасу бирамо величину 
гасне ћелије и начин протицања гаса (трансферзално или лонгитудинално у 
односу на  UV зрачење). За велику апсорпцију зрачења у гасу оптички пут у 
мерној ћелији мора били кратак и обрнуто, ако је апсорпија зрачења мала 
(нпр. за мале концентрације озона или за гасове чији коефицијент 
апсорпције мали, као NO, NH3). Без обзира на облик и величину 

апсорпционе гасне ћелије, протицање гаса кроз њу мора бити ламинарно. 
Мерна ћелија се поставља на удаљеност ~ 1 m од положаја излаза гаса из 
плазма реактора.  
Концентрација озона се одређује коришћењем Ламбер-Беровог (Lambert-
Beer) закона: 

 

 
(5.1) 

и одатле:  
  

 
(5.2) 

 

 
где је cgas концентрација мерених молекула гаса (molekul∙m-3), I(λ) 
интензитет UV зрачења после проласка оптичког пута дужине d (m) кроз гас 
из плазма реактора, I0(λ)је интензитет зрачења при протицању гаса кроз 
ћелију без укљученог плазма реактора и εgas (λ) ефикасни пресек за 
апсорпцију мереног гаса (m2∙molekul-1). Врадност εgas (λ) за озон се може 
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Слика 5.1. Шема експеримента за мерење концентрације озона (и других гасова) у 
гасу из плазма реактора. КС – кварцно сочиво, КП – кварцни прозор. 
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наћи у литератури, док се за остале гасове одређује калибрацијом, 
коришћењем претходно припремљених мешавина гаса познатих 
концентрација. 
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Слика 5.2. Пример снимљених спектара деутеријумске лампе после проласка кроз 
гасну апсорпциону ћелију. I0(λ) - спектар без озона; I(λ) - спектар у присуству озона. 
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Вежба 5.1 Мерења концентрације озона произведеног у диелектричном 
баријерном пражњењу 
 
Поступак рада 
 
После подешавања протока гаса кроз плазма реактор, а пре укључивања 
извора плазме (плазма реактора) потребно је снимити спектрометром 
спектар UV зрачења I0(λ). Затим се укључи извор плазме, сачека 10-ак 
секунди да сигнал I(λ) достигне стабилну вредност, што значи да је 
производња озона постала стабилна. Тада се сними I(λ). Поступак се затим 
понавља за нову вредност снаге плазма реактора.  
Коришћењем добијених спектара I0(λ) и I(λ), а на основу формуле (5.2), 
познајући вредности εО3 (λ) (дате у приложеној Табели 6.1) и d, одређује се 
концентрација озона cО3 у јединицама molekul∙m-3. Да би с е добили 
поузданији резултати количник I0(λ)/I(λ) се рачуна за 10 различитих 
вредности таласних дужина у интервалу 250 – 270 nm (види слику 5.2), а 
резултат се представља као усредњена вредност. Грешка у мерењу 
концентрације озона је стандардна девијација тих 10 измерених вредности. 
   

• Измерити концентрацију озона за различите вредности електричне 
снаге P коаксијалног баријерног пражњења, а при протоку ваздуха од 
5 l/min.  

• Нацртати график зависности cО3 = f(P). 
• За једну вредност снаге пражњења измерити концентрацију озона за 

различите вредности протока ваздуха.  
• Нацртати график зависности cО3 = f(Q), где је Q запремински проток 

ваздуха изражен у l/min. 
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Табела 6.1 Ефикасни пресеци за апсорпцију озона на 298 К. 

λ 
[nm] 

1020 σ 
[cm2 molecule-  l] 

λ 
[nm] 

1020 σ 
[cm2 molecule-  l] 

λ   
[nm] 

1020 σ 
[cm2 molecule-  l] 

λ   
[nm] 

1020 σ 
[cm2 molecule-  l] 

185.0 
186.0 
187.0 
188.0 
189.0 
190.0 
191.0 
192.0 
193.0 
194.0 
195.0 
196.0 
197.0 
198.0 
199.0 
200.0 
201.0 
202.0 
203.0 
204.0 
205.0 
206.0 
207.0 
208.0 
209.0 
210.0 
211.0 
212.0 
213.0 
214.0 
215.0 
216.0 
217.0 
218.0 
219.0 
220.0 
221.0 
222.0 
223.0 
224.0 
225.0 
226.0 

65.37 
61.87 
59.41 
56.59 
54.24 
51.14 
48.80 
46.06 
43.36 
40.66 
38.64 
36.73 
35.00 
33.49 
32.09 
31.54 
31.15 
31.79 
32.51 
33.65 
35.85 
38.55 
42.00 
46.40 
51.18 
57.16 
64.02 
71.94 
81.04 
90.96 
102.3 
114.6 
128.7 
143.9 
160.1 
178.5 
198.2 
220.0 
242.9 
268.4 
294.3 
322.6 

227.0 
228.0 
229.0 
230.0 
231.0 
232.0 
233.0 
234.0 
235.0 
236.0 
237.0 
238.0 
239.0 
240.0 
241.0 
242.0 
243.0 
244.0 
245.0 
246.0 
247.0 
248.0 
249.0 
250.0 
251.0 
252.0 
253.0 
254.0 
255.0 
256.0 
257.0 
258.0 
259.0 
260.0 
261.0 
262.0 
263.0 
264.0 
265.0 
266.0 
267.0 
268.0 

351.3 
382.9 
414.1 
447.6 
481.4 
518.1 
554.9 
589.1 
631.8 
672.2 
709.4 
748.6 
781.9 
831.4 
860.3 
897.1 
933.3 
971.7 
993.2 
1033 
1047 
1071 
1112 
1124 
1114 
1155 
1140 
1159 
1161 
1154 
1139 
1124 
1145 
1080 
1094 
1057 
1022 
1006 
965.7 
948.5 
884.1 
875.4 

269.0 
270.0 
271.0 
272.0 
273.0 
274.0 
275.0 
276.0 
277.0 
278.0 
279.0 
280.0 
281.0 
282.0 
283.0 
284.0 
285.0 
286.0 
287.0 
288.0 
289.0 
290.0 
291.0 
292.0 
293.0 
294.0 
295.0 
296.0 
297.0 
298.0 
299.0 
300.0 
301.0 
302.0 
303.0 
304.0 
305.0 
306.0 
307.0 
308.0 
309.0 
310.0 

810.4 
798.0 
741.5 
714.7 
669.8 
614.0 
591.3 
545.0 
509.6 
466.8 
432.6 
400.1 
367.3 
325.0 
302.5 
271.2 
246.5 
223.8 
203.4 
175.0 
158.5 
141.8 
128.5 
111.1 
100.2 
87.11 
77.53 
67.27 
59.55 
51.24 
45.51 
39.64 
34.63 
30.73 
26.50 
24.01 
20.15 
18.08 
15.65 
13.64 
12.43 
10.20 

311.0 
312.0 
313.0 
314.0 
315.0 
316.0 
317.0 
318.0 
319.0 
320.0 
321.0 
322.0 
323.0 
324.0 
325.0 
326.0 
328.0 
330.0 
332.0 
334.0 
336.0 
338.0 
340.0 
342.0 
344.0 
346.0 
348.0 
350.0 

9.260 
7.947 
6.883 
6.294 
5.199 
4.792 
4.146 
3.757 
2.765 
3.243 
2.041 
2.435 
1.983 
1.250 
1.727 
1.105 
1.300 
0.4923 
0.4347 
0.5343 
0.1875 
0.2086 
0.2082 
0.0776 
0.1419 
0.0641 
0.0386 
0.0294 



6. Полупроводнички диодни ласер 
 
Полупроводнички диодни ласер је предложен још 1959., годину дана 
након што су Шавлов (Schawlow) и Таунс (Townes) развили општу теорију 
ласера. Прва ласерска диода (ЛД) је пуштена у рад 1962. године, од 
стране истраживачких лабораторија IBM и General Electric и 
лаборотарије на МИТ-у, само две године након што је пуштен у рад први 
ласер. Рани полупроводнички ласери су радили само на криогеним 
температурама (< -150oC), па самим тим нису били од велике практичне 
користи. Већ у раним 1970-им су развијене ласерске диоде које су 
радиле на собним температурама и одмах су примењене у 
телекомуникацијама заснованим на оптичким кабловима. Даље 
усавршавање ЛД-а је значајно унапредило индустрију телекомуникација 
омогућивши брз и поуздан пренос великог броја информација кроз 
оптичке каблове. Почев од касних 1970-их ласерске диоде су нашле 
широку примену у различитим потрошачким производима као што су 
видео и аудио компакт диск плејери. ЛД-е се такође користе у неким 
ласерским штампачима, CD и DVD плејерима и рекордерима, као и бар-
код скенерима.  
 

 
Ласерска диода укључује три суштински битне компоненте за рад 
ласера: 

• Активну средину у којој се појачава зрачење стимулисаном 
емисијом 

• Ласерски резонатор који омогућава задржавање зрачење у 
активној средини омогућавајући његово појачавање  

• Енергијску пумпу која омогућава да се у активној средини оствари 
инверзна насељеност  

 
 
6.1. Појачање: енергијски нивои у полупроводнику 
 
Подсетимо се да "енергијски нивои атома" описују квантномеханички  
услов да микроскопске честице имају дискретне вредности енергије. Кад 
се два (или више) атома налазе међусобно врло близу (у границама од 
приближно једаног атомског радијуса), њихови електрони могу да се 

Слика 6.1. Сличности енергиских нивоа у атому и зона у полупроводнику. 
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преуреде тако да формирају нове енергијске нивое карактеристичне за 
молекуле (неколико атома) или чврста тела (веома много атома). Слика 
6.1 приказује важну карактеристику енергијских нивоа полупроводника, а 
то је постојање валентне зоне и проводне зоне, „заједничких енергијских 
нивоа“ свих атома у полупроводнику. У основном стању полупроводника 
сви валентни електрони се налазе у валентној зони. Валентна и 
проводна зона су одвојене енергијским процепом Eg, аналогно разлици 
ΔЕ између енергијских нивоа појединачних атома. У почетку, већина (или 
сви) електрони се налазе у валентној зони. Ако фотон енергије hν = Eg 
побуди електрон из валентне зоне он ће прећи у проводну зону, 
остављајући за собом „шупљину“ у валентној зони, као што је приказано 
на слици 6.2. Подсетимо се да је рад фотодиоде (енг. Photo Diode – PD) 
као детектора управо заснован на асорпцији фотона у полупроводнику. 
Полупроводник код кога је електрон у проводној зони, може при преласку 
у валентну процесом спонтане емисије да израчи фотон (слика 6.2) као 
код светлеће диоде (Light Emitting Diode - LED). У полупроводнику се 
могу постићи такви услови при којима се остварује инверзна насељеност 
електрона (више електрона у вишем него у нижем енергиском стању), 
што онда омогућава појачање светлости услед стимулисане емисије 
зрачења, слика 6.2. При оваквим условима полупроводник се понаша као 
ласерска диода (енг. Laser Diode – LD).    

Да поновимо: рад фото диоде (PD) је заснован на процесу апсорпције, 
светлеће диоде (LED) на процесу спонтане емисије, а ласерске диоде 
(LD) на процесу стимулисане емисије зрачења у полупроводнику. 
 
 
6.1.1. Инверзна насељеност 
 
Инверзна насељеност у ласерској диоди се остварује „убризгавањем“  
струје (електрона и шупљина) у активну област полупроводника кроз p- и  
n- допиране слојеве полупроводника, као што је приказано на слици 6.3. 
Допирани слојеви полупроводника имају две улоге. Прво, ти слојеви 
морају имати већи енергијски процеп (између валентне и проводне зоне), 
Eg2 > Eg1 од енергиског процепа активне области, да би кроз се кроз те 
слојеве могли убризгати носиоци наелектрисања у активну област. 
Друго, допирани слојеви морају имати мањи индекс преламања од 
активног слоја да би се стимулисано зрачење из активне области, услед 

  (Стимулисана) апсорпција             Спонтана емисија               Стимулисана емисија 

Слика 6. 2. Апсорпциони и емисиони процеси у полупроводнику. 
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тоталне рефлексије, задржало у активном слоју, баш као светлост код 
оптичких каблова. Уобичајени тип ласерске диоде је GaAs ласерска 
диода направљена од слојева различитих легура GaAs/AlxGa1-xAs, као 
што је приказано на слици 6.3. Активни слој има енергијски процеп од 

Eg1 = 1.424 eV, тако да је номинална таласна дужина израчене светлости 
λ = hc/Eg1 = 871 nm. Тачније, таласна дужина ласерског зрачења је у 
области 750 - 880 nm, што зависи од степена допирања, величине 
активне области и састава активног слоја и околних слојева. Индекс 
преламања активног слоја GaAs је n = 3,5 док је индекс преламања 
околних слојева AlxGa1-xAs нешто мањи. Остали полупроводници који се 
користе за ласерске диоде су InP, GaN и PbS.  
 
 
6.2. Конструкција ласерске диоде – Трансферзални и 
лонгитудинални модови  
 
На слици 6.4 је приказана конструкција типичне ласерске диоде са 
преносним „облажућим“ слојевима, електродама и GaAs активним слојем 
у облику траке. Ласерски резонатор се добија полирињем или правилним 
сечењем кристала полупроводника. Тако добијена ласерска огледала 
немају велики коефицијент рефлексије 

за n = 3,5, али како је појачање зрачења у активној средини велико, 
оволики коефицијент рефлексије је сасвим довољан за остварење 
ласерског зрачења.  
Димензије активног слоја одређују облик ласерског снопа 
(трансферзални мод) и могуће таласне дужине (фреквенције) зрачења 

 

 
 
(6.1) 

Слика 6.3. Ласерска диода заснована на двоструком хетерослоју. 

21 0,32
1
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(лонгитудинални мод). На облик излазног снопа ласерског зрачења 
значајно утиче дифракција, јер су ширина, W  ≈ 10 μm, и висина, 

H ≈ 2 μm, “траке” активног слоја упоредиве са таласном дужином 
ласерског зрачења.  
 Угао дивергенције ласерског снопа дуж та два правца је обрнуто 
сразмеран димензјама активног слоја, као што је приказано на слици5.5. 
Угаона ширина ϑ  ласерског снопа из правоугаоног отвора ширине d  је: 

  
 

 
(6.2) 

Слика 6.4. Ласерска диода са укопаним активним слојем. 

Слика 6.5. Сноп зрачења ласерске диоде. 

arcsin
d
λϑ  =  
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На пример, за ласерско зрачење λ = 850 nm и d = W = 10 μm, угао 
дивергенције је ϑW = 10o, а за d = H = 2 μm угао дивергенције је ϑH ≈ 50o. 
Са слике 6.6 се може видети да се мерењем углова дивергенције 
ласерског снопа могу одредити попречне димензије активне области 
ласерске диоде, коришћењем формуле (6.2). 
Лонгитудинални модови ласерске диоде представљају оптичке 
резонанције Фабри-Пероовог резонатора са планпаралелним 
огледалима. Ти модови су одређени дужином резонатора L и индексом 
преламања средине унутар резонатора n, тј. оптичком дужином пута у 
резонатору nL. Фреквенције лонгитудиналних модова су целобројни 
умношци слободног спектралног интервала (енг. Free spectral range) 
νfs = c/2nL. Слика 6.6 приказује спектар зрачења ласерске диоде при 

малим снагама, кад се не примећује значајна доминација једног 
лонгитудиналног мода. Централни максимум спектра је на λ = 817.5 nm, 
а растојање између суседних пикова је Δλ = 0.45 nm. Δλ је повезано са 
νfsr формулом νfsr = cΔλ/λ2, што омогућава да се израчуна дужина 
резонатора, знајући да је n = 3,5 за GaAs. Дакле L = 215 μm, што је 
далеко мање од дужине резонатора код гасних ласера (најчешће је 
L ≈ 20 – 50 cm код He-Ne ласера).  
 
 
6.3. Излазна снага ласера  
 
Сваки електрон инјектован у активну зону ласера може да доведе до 
емисије фотона у процесу спонтане или стимулисане емисије. Оптичка 
снага унутар ласера (тачније - ласерског резонатора) је 

 

 
 
 

 
(6.3) i

J hcP
e

η
λ

=

Слика 6.6. Спектар AlxGa1-xAs ласерске диоде . 
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где је Ј/е – флукс електрона, η = QReff укупна унутрашња ефикасност 
“конверзије” електрона у фотон (Q – квантна ефикасност “конверзије” 
електрона у фотон, Reff – укупна рефлективност ласерског резонатора) и 
hc/λ – енергија фотона. Како стимулисана емисија има конкурентан 
процес (стимулисане) апсорпције, а и остале губитке унутар ласерског 
резонатора, до појачања зрачења ће доћи онда кад је струја кроз ласер Ј 
већа од неке „струје прага“ Jth, којас се мора урачунати због унутрашњих 
губитака попут апсорпције и непотпуне унутрашње рефелксије зрачења. 
 Унутар ласера је снага дата са: 

 
Снага зрачења на излазу из ласера је: 

где је Т0 = 68% трансмитивност излазног огледала ласерског резонатора.  
Слика 6.7 приказује снагу зрачења ласерске диоде испод и изнад стује 
прага Jth ≈ 14 mA. Испод Jth ласер зрачи само услед спонтане емисије и 
ефективно се понаша као светлећа диода – LED. У том режиму рада 
зрачење се емитује у свим правцима и само мали део напушта ласер у 
правцу осе резонатора. То доводи до много мањег нагиба криве снаге 
испод вредности Jth.  

 
 
 
 
 
 

  
(6.4) 
 

 

 
(6.5) 
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Слика 6.7. Снага зрачења ласерске диоде у ф-ји од струје. 
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6.4. Мерења карактеристика ласерске диоде 
 
Многе од тзв. ласерских диода су заправо систем који у себи садржи 
ласерску диоду (LD) и фото диоду (PD) у истом кућишту (види слику 6.8), 
тако да за мерење снаге зрачења није потребно користити посебну 
фотодиоду. Комерцијалним струјни извори који се користе за напајање 
ласерске диоде омогућавају мерење струје кроз ласерску диоду и снагу 

ласерског зрачења.  
На слици 6.9 су приказани струјни и температурни контролери са 
држачем ласерске диоде у који је уграђен Пелтје елемент. Мењањем 
смера и јачине струје кроз Пелтје елемент задаје се и одржава радна 
температура ласерске диоде.  
 

 
 
 
 

Слика 6.8. Изглед типичне ласерске диоде (у смислу уређаја). 

Слика 6.9. Струјни и температутни контролер са држачем ласерске 
диоде. 
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Вежба 6.1 Мерење снаге зрачења ласерске диоде 
 
Поступак мерења 
 
Задати температуру од 15 оС на температурном контролеру и сачекати 
да се температура устали. Струјним контролером мењати струју кроз 
ласерску диоду у корацима од 2 mA, у интервалу 0 – 64 mA. Снимити 
график зависноси снаге ласерског зрачења од јачине струје P = P(J). 

• Са графика P = P(J) одредити струју прага Jth за ласерску емисију. 
• Користећи график P = P(J) за вредности струје J > Jth одредити 

укупну ефикасност η узимајући да је λ = 810 nm.  
• Све наведено поновити за температуру 25 оС. 
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Вежба 6.2 Снимање спектра ласерског зрачења 
 
Поставити држач ласера на оптичку клупу и усмерити ласерски сноп на 
улазни прорез спектрографа. Подесити положај дифракционе решетке 
спектрографа тако да средини CCD детектора одгова таласна дужина 
810 nm. Због великог интензитета ласерског зрачења које може да 
оштети CCD детектор, испред улазног прореза се мора поставити неки 
ослабљивач зрачења (дифузни расејивач или сиви филтер). Подесити 
температуру ласерске диоде на 20 оС. Снимити спектре за различите 
вредности струје почев од 5 mA до 65 mA, у корацима од 10 mA. 
Одредити: 

• Слободне спектралне интервале на основу снимљених спектара. 
• Узимајући да је активна средина ласера GaAs за коју је n = 3,5, 

одредити дужину ласерског резонатора.  
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Вежба 6.3 Мерење угла дивергенције снопа ласерског зрачења 
 
За ову вежбу користити фото диоду постављену на x-y померач. На фото 
диоду је постављена маска са кружним отвором пречника 0,5 mm. 
Сочиво које се налази испред ласерске диоде мора бити уклоњено.  
Фото диода се постави на растојање 1 m од ласерске диоде и помера 
хоризонтално (х – оса), нормално на правац ласерског зрака, са кораком 
од 1 mm са циљем да се сними расподела интензитета снопа ласерског 
зрачења. Затим се снима вертикална расподела интензитета дуж у – осе.  
Одредити хоризонталну и вертикалну ширину ласерског снопа као 
ширину на половини висине расподеле интензитета. 

• На основу мерења израчунати углове дивергенције ϑW и ϑH. 
• Користећи наведену формулу за угао дивергенције одредити 

ширину и висину активног слоја ласера.  
 
 
 
 
 
 



  

7. Оптогалванскa спектроскопија  
 
За спектроскопско истраживање високих енергијских нивоа атома, 
молекула или јона уобичајено се користе електрична гасна пражњења, 
јер се многи од ових нивоа побуђују услед судара електрона са 
молекулима у гасу. Посебно треба поменути метастабина стања са 
дугим временима живота, која се начешће могу побудити само у 
сударима са електронима. Импенданса пражњења зависи од броја 
носиоца наелектрисања, тј. од електрона и јона, који се стварају у 
процесима електронске сударне јонизације неутралних честица у 
побуђеном стању. Ако се популација тих побуђених стања промени, нпр. 
услед апсорпције фотона, број електрона ће се променити, а са тим и 
импенданса пражњења. Ако се пражњење напаја извором константног 
напона преко баластног отпорника, промена импендансе ће довести до 
промене струје у пражњењу, што ће се на отпорнику манифестовати као 
промена напона. Ова промена електричних особина пражњења изазвана 
интеракцијом резонанатног зрачења са атомима и молекулима у 
пражњењу се назива оптогалвански ефекат (ОГ). То је моћна и јефтина 
техника (ОГ техника) за истраживање атома и молекула у пражњењу и 
основа је оптогалванске (ОГ) спектроскопије.  
ОГ техника може се сматрати као алтернатива техникама апсорпције или 
флуоресценције. У више научних  радова је предложен широк спектар 
примене ОГ спектроскопије (детекција и мерење малих концентрације 
честица, анализа изотопа, ласерска калибрација и ласерска 
стабилизација).  
Да би разумели оптогалвански ефекат потребно је написати све процесе 
који доводе до јонизације молекула у гасном пражњењу. У овом курсу 
ћемо се само ограничити на два најчешћа процеса у пражњењима у 
комерцијални лампама са шупљом катодом.1

Механизми одговорни за директну јонизацију се могу приказати као: 
  

1. Једностепена јонизација електронским ударом: 
 

А + е → А+ + 2е (7.1) 
 

2. Вишестепена јонизација електронским ударом: 
 

А + е  → А* + е, А* + е   → А+ + 2е (7.2) 
 
У овим процесима се кинетичка енергија електрона трансформише у 
енергију ексцитације молекула. Директна једностепена јонизација је 
процес доминантан на ниским притисцима, јер електрон може, због 
великог средњег слободног пута, да стекне довољно енергије између два 
судара. У племенитим гасовима је процес (7.2) веома важан, ако је А* 
побуђено метастабилно стање (са дугим временом живота). Управо овај 
процес је веома важан у стварању оптогалванског ефекта.  
Кад се таласна дужина ласера поклопи са апсорпционом линијом 
честице у пражњењу која одговара прелазу Ei → Ek популација ових 

                                                 
1 Овде морамо скренути пажњу да учесталост процеса зависи од услова у пражњењу, 
тако да процеси који нису чести при једним условима могу да буду чести при другим  
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нивоа ће се променити услед ласерски индуковане апсорпције и 
износиће: 
 
ΔNi = Ni0 − NiL = −ΔNk 
 
Одговарајућа промена напона на баластном отпорнику отпора R  је  
 
ΔU = RΔI = a(ΔNi PI(Ei )−ΔNkPI(Ek)) 
 
где су PI(Ei ) вероватноће за јонизацију са нивоа Ei. Оптогалвански 
сигнал може бити позитиван и/или негативан у зависности од вредности 
вероватноћа за јонизацију нивоа Ei  и Ek.  
У овом курсу ћемо демонстрирати оптогалвански ефекат у 
комерцијалним лампама са шупљом катодом (пуњеним племенитим 
гасовима) користећи диодне полупровидничке ласере. У пражњењима са 
шупљом катодом јони имају довољно енергије да у сударима са 
унутрашњим зидом шупље катоде из њега избију атоме у процесу који се 
назива распршивање (енг. sputtering). Ово омогућава да у ОГ спектру, 
осим атома гаса детектујемо и атоме материјала катоде. 
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7.1 Мерење оптогалванског ефекта 
 
Уобичајена поставка експеримента за испитивање ОГ ефекта је 
приказана на слици 7.1. 

Као што је већ речено у лекцији о диодном ласеру, таласна дужина 
ласерског зрачења се мења променом струје кроз диоду (при фиксираној 
вредности температуре).2

 

 Генератором функција (ГФ) се ласерском 
контролеру (ЛК) задаје спољашњи сигнал у облику тестере, тако да 
ласерско зрачење промени таласну дужину у интервалу који износи 
неколико вредности ширина спектралне линије прелаза који испитујемо. 
Потребно је да та промена таласне дужине буде континуална, а то значи 
да треба тако изабрати вредност температуре ласерске диоде да се 
избегне појава прескакања модова, тј. скоковите промене таласне 
дужине зрачења. Ласерски контролер такође обезбеђује константну 
температуру ласерске диоде. Ласерско зрачење се фокусира 
асферичним сочивом (АС) због познате особине елиптичности попречног 
пресека његовог снопа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Таласна дужина зрачења се може мењати и променом температуре (при фиксираној 
струји), али су ове промене много подложније појави скоковите промене таласне 
дужине (тзв. прескакање модова). 

Слика 7.1. Експериментална поставка за истраживање ОГ ефекта у пражњењу 
са шупљом катодом. ГФ – генератор функције, ЛК – ласерски контролер, ЛД – 
ласерска диода, АС – асферично сочиво, ВИ – високонапонски извор.   
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Вежба 7.1 Калибрација ласерске диоде 
 
Пре демонстрације и мерења оптогалванског ефекта потребно је 
калибрисати ласерску диоду по таласним дужинама. То значи да је за 
две вредности температуре, нпр. 15оС и 25оС, потребно мењати 
вредности струје кроз диоду, почевши од оне вредности при којој је 
успостављен један лонгитудинални мод.  
 

• За сваку вредност струје промењену за 1 mA спектрографом 
снимити спектар ласерског зрачења и одредити његову централну 
таласну дужину.  

• Нацртати график зависности таласне дужине зрачења од јачине 
струје кроз диоду, λ = λ(J).  

• Користећи NIST-ове таблице одредити које линије радног гаса 
шупље катоде (аргона или неона) припадају интервалу таласних 
дужина ласерске диоде. По овој калибрацији ће се приближно 
знати којој вредности температуре и коликој струји одговара 
спектрална таласна дужина линије радног гаса која може бити 
побуђена ласерском диодом.  
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Вежба 7.2 Мерење зависности оптогалванског ефекта од јачине струје 
кроз шупљу катоду 
 
Поступак мерења 
 
У овој вежби се ласерско зрачење фокусира у централни део шупље 
катода, у област негативног светљења. Генератором функција се зада 
тестераст сигнал фреквенције 1 – 10 kHz и напона до 1 V. Таласна 
дужина ласерског зрачења се мења променом струје, док се на 
осцилоскопу не примети промена напонског сигнала са баластног 
отпорника, тј. ОГ ефекат.  
 

• За десетак вредности струје шупље катоде (од најмање вредности 
потребне за стабилан рад до највеће дозвољене вредности) 
снимити ОГ сигнал. Сваки снимљени ОГ сигнал се добија 
усредњавањем 64 пута.  

• Израчунати интензитет ОГ ефекта као интеграл испод криве 
ΔUOG = ΔUOG (t),где је време интеграције увек исто.  

• Нацртати график зависности оптогалванског сигнала од струје 
кроз шупљу катоду ΔUOG = f(J).  
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Вежба 7.3 Мерење радијалне расподеле оптогалванског ефекта у 
шупљој катоди 
 
Поставити држач са ласерском диодом на х – померач (слика 7.2). 
Подесити положај шупље катоде тако да ласерски зрак тангира 
унутрашњи зид катоде целом њеном дужином. Подесити да струја кроз 
шупљу катоду има вредност блиску максималној дозвољеној вредности.  

• Снимити ОГ сигнал за различите положаје ласерске диоде, 
померајући ласерску диоду са кораком од 1 mm, док се не 
пресканира цео пречник шупље катоде.  

• Сваки снимљени ОГ сигнал се добија усредњавањем 64 пута. 
Израчунати интензитет ОГ ефекта као интеграл испод криве 
ΔUOG = f(t), где је време интеграције увек исто.  

• Нацртати график зависности ΔUOG = f(r), где је r растојање од 
центра шупље катоде.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 7.2. Експериментална поставка за мерење радијалне расподеле ОГ 
ефекта у пражњењу са шупљом катодом.  
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Вежба 7.4 Мерење ласерски индуковане флуоресценције (ЛИФ) из 
шупље катоде3

 
 

За ову вежбу користити експерименталну поставку приказану на слици 
7.3.  

• Користећи NIST-ове таблице спектралних линија утврдити који 
енергијски нивои (и одговарајуће спектралне линије) су повезани 
са нивоима спектралне линије која се може побудити диодним 
ласером.  

• Подесити монохроматор на поједине линије које могу бити 
пертурбоване зрачењем ласерске диоде тј. на којима се може 
приметити индукована флуоресценција.  

• За сваку од линија снимити зависност интензитета линије од 
јачине струје у шупљој катоди, I = I(J).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Ова вежба не спада у област оптогалванске спектроскопије и није део обавезног 
програма курса. Овде је постављена заинтересованим студентима да виде још једну 
могућност примене ласерске диоде у области ласерске спектроскопије.  

Слика 7.3. Експериментална поставка за мерење радијалне расподеле ОГ 
ефекта у пражњењу са шупљом катодом. ПО – полупропусно огледало, ФМ – 
фотомултипликатор. 
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