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1. Bevezetés

A Mössbauer-e�ektus a szilárdtest-�zika és a mag�zika határán elhelyezked® érdekes jelen-
ség. A rá alapozó módszer, a Mössbauer-spektroszkópia pedig bizonyos szempontból az egyik
legérzékenyebb vizsgálati módszer: némely gamma-sugarak 10−14, vagy akár 10−15 relatív
pontosságú energiamérését, azaz az energiájuk ilyen kicsi megváltozásának detektálását teszi
lehet®vé. A gamma-sugarak atommagok gerjesztett (és/vagy alap�)állapotai közötti átmene-
tek során keletkeznek, energiájuk az energiaszintek közötti különbséget hordozza. Az említett
nagyságrend¶ energiaváltozás viszont olyan kicsi, hogy ilyet mindenféle, az atommag szem-
pontjából �környezeti� hatás (pl. az atomi elektronfelh® szerkezete és így az atom kémiai
kötésének típusa, az anyagban lév® elektromos vagy mágneses tér, stb.) tud okozni. Ezért a
Mössbauer-spektroszkópia a mért minta ilyen anyagszerkezeti tulajdonságairól is információ-
kat adhat a benne lév® némely atommagok energiaszintjeinek említett pontosságú mérésével.

Alapvet® �zikai kutatási szempontból is érdekes maga a jelenség is. Ilyen pontos méréssel
ki lehet mérni pl. a gamma-átmenetek (a gamma-sugarak) természetes vonalszélességét, vagy
hogy gravitációs er®tér ellenében haladó fotonok �vörösebbek� lesznek, azaz csökken a frek-
venciájuk (egyszersmind energiát veszítenek, az E = ℏω összefüggés szellemében). Utóbbi
jelenség, a gravitációs vöröseltolódás az általános relativitáselmélet egyik jóslata volt.

A Mössbauer-spektroszkópiát �iparszer¶en� használják kémiai és anyagszerkezeti kutatá-
sokra; a laborgyakorlaton az alapjelenséggel ismerkedünk meg, valamint néhány anyagmintán
a különböz® változatú Mössbauer-spektrumok alapvet® szerkezetét tanulmányozzuk.

2. Rezonanciaabszorpció: visszalök®dés, vonalkiszélesedés

Gáznem¶ anyagok kibocsátási (emissziós) színképe akkor �gyelhet® meg, amikor (esetleg me-
legítés hatására) az általuk kibocsátott elektromágneses sugárzást (fényt) vizsgáljuk. Ennek
frekvenciaeloszlása (ma már tudjuk, hogy az egyes atomi energiaszintek közötti átmenetekre
jellemz® frekvenciájú) fényintenzitás-csúcsokat (=spektrumvonalakat) tartalmaz. Az elnyelési
(abszorpciós) színkép pedig az, amikor folytonos frekvenciaeloszlású fényt a gázon átbocsátva
�gyeljük, hogy a továbberesztett fényb®l milyen frekvenciájú összetev®k hiányoznak.

Alapvet® tapasztalat, hogy gázok elnyelési színképe hozzávet®leg ugyanaz, mint a kibo-
csátási. A vonalakat lehet gondolatilag beazonosítani, mint olyan ω frekvenciákat, amelyekre
ℏω = E2−E1, ahol E2 és E1 az atom két energiaszintje (E2>E1). Ezek közötti átmenet-
kor tehát ilyen frekvenciájú fény keletkezik (=emissziós színkép); fordítva: ilyen megfelel® ω
frekvenciájú fényt az atom az E1→E2 gerjeszt®déssel éppen el tud nyelni (⇒elnyelési szín-
kép). Általában tehát gázok �elnyelik a saját fényüket�. Rezonanciaabszorpció névvel teljes
általánosságban azt a jelenséget illetik, amikor egy atom, molekula, vagy atommag adott ener-
giaszintjei közötti átmenetkor keletkez® elektromágneses sugárzás egy másik azonos rendszer
ugyanolyan szintjei közötti fordított irányú átmenet során elnyel®dik.

Az atomok vonalas színképének (és az emissziós és abszorpciós vonalak imént is említett
megegyez® helyzetének) felismerése jelentette az egyik els® lépést a diszkrét energiaszintek
fogalmának, majd erre építve a kvantummechanikának kísérleti megalapozása felé. Ha viszont
elhittük, hogy az energiaszintek tényleg diszkrét, jól meghatározott energiaértékek, akkor
esetleg hirtelen nem értjük, hogyan lehetséges egyáltalán rezonanciaabszorpció. A gerjesztett
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és az alap�(vagy: alacsonyabban gerjesztett) állapot energiakülönbsége ugyanis csak részben
fordítódik a foton energiájának fedezésére: egy kicsi, de nem nulla részt elvisz a kibocsátó
rendszer (atom, mag, molekula) impulzusmegamaradás miatti visszalök®dése. Hasonlóan
az elnyelésnél is: az energiakülönbségnél egy kicsit több fotonenergiára van szükség, amib®l
fedez®dik az (eredetileg álló) atom/mag/molekula meglökéséhez szükséges energia is.

Jelölések: ∆ az energiaszintek E2−E1 különbsége, Eγ a keltett foton energiája, R a vissza-
lök®dés által elvitt energia (R mint recoil), p a visszalök®d® atom(mag) impulzusa, M pedig
a tömege. Utóbbi kb. M ≈ A ·1 amu ·c2 = A ·931,5MeV, ahol az amu az atomi tömegegység.1

Minden el®forduló esetben (az elektronhéj néhány eV-os infravörös, látható vagy UV-fotonokat
kelt® átmeneteire is és az atommag akár néhány MeV-es gamma-fotonokat kelt® átmeneteire
is) ∆ ≪ Mc2. A visszalök®d® mozgás tehát nemrelativisztikus, és nyilván Eγ ≪ Mc2 is igaz.
Ha a kibocsátó atomot szabadon lebeg®, nyugvó objektumnak tekinthetjük, akkor

p=
Eγ

c
, R=

p2

2M
⇒ R =

E2
γ

2Mc2
.

Ha Eγ≪Mc2, akkor látszik, hogy tényleg
R≪Eγ is igaz, emiatt R≈ ∆2

2Mc2
is írható.

(2.1)

Vagyis a ∆-nak tényleg kicsi része lesz az R visszalök®dési energia. Hasonló gondolatmene-

tettel az is belátható, hogy az elnyelési folyamatnál is az R =
E2

γ

2Mc2
fejezi ki azt az energiát,

amennyi az álló céltárgy-atom meglökésére fordítódik.

E2

E1

E = -R

R

M
E = +R E2

E1
R

M

R=
E2

'

2Mc2

1. ábra. Visszalök®dés hatásának szemléltetése a rezonanciaabszorpció során: els®re azt gon-
dolhatnánk, hogy a fordított folyamathoz nem lesz elég a fotonenergia.

Ha az atom a kibocsátott foton irányába v sebességgel mozgott, akkor a keltett foton energiája
(és frekvenciája) Doppler-eltolódást szenved: a fotonenergia Eγ helyett E ′

γ lesz:

Doppler-e�ektus: E ′
γ =

√
c+v

c−v
Eγ.

Ha v≪c, akkor az
energiatöbblet:

∆Eγ =
v

c
Eγ. (2.2)

Vegyük azt is �gyelembe, hogy az atomok legtöbbször adott T h®mérséklet¶ mintában fog-
lalnak helyet, h®mozgást végeznek: némelyik keltett foton egy kis energiát nyer, másik veszít
az anyaatom mozgása miatti Doppler-e�ektus miatt. Ez azt eredményezi, hogy gyakorla-
tilag nézve az E2 → E1 átmenetek során látott színképvonal (azaz a fotonenergia-eloszlás)
Doppler-kiszélesedést szenved. A ∆Doppler fotonenergia-kiszélesedés:2

Gázokban: ∆Doppler =

√
2kBT

Mc2
, hiszen ∆Doppler =

v

c
Eγ, és v =

√
2kBT

M
. (2.3)

Kristályos anyagokban (ahol az egyes atomok mozgása helyett el®térbe kerülhet a rácsrezgések
kvantummechanikai leírása) a Doppler-kiszélesedés kicsit más alakú; közelít®leg

Szilárd anyagban: ∆Doppler =

√
2kBTe�

Mc2
, Te� ≡ Θf

(
T
Θ

)
.

x ≫ 1 esetén f(x) ≈ x,
x ≈ 0 esetén f(x) ̸= 0.

(2.4)

1 Az atomi tömegegység (amu, atomic mass unit) körülbelül egyezik meg a H-atom ill. a proton tömegével;
ha nagyságrendi becslést akarunk, elég arra emlékeznünk, hogy az ehhez tartozó energia kb. 1 GeV.

2 Csak a fotonirányú sebesség kap szerepet: az egyik sebességkomponens átlaga kell, nincs 3-as szorzó.
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Itt az f függvény univerzális függvény, konkrét alakja most nem érdekes. A Θ viszont el®ke-
rül még: ez a kristály Debye-h®mérséklete, ami a rácsrezgések jellemz® kvantummechanikai
energiájának megfelel® h®mérséklet. Értéke a következ® megfeleltetésb®l olvasható le:

Debye-h®mérséklet: kBΘ = ℏω, (2.5)

ahol ω a rácsrezgések valamilyen átlagos frekvenciája.3

A rezonanciaabszorpció szempontjából az a lényeg, hogy a színképvonalak kiszélesedése
pótolhatja a visszalök®déssel elveszített R energiát kibocsátásnál és elnyelésnél is. Tehát

Van rezonanciaabszorpció, ha: Γ ≳ 2R. (2.6)

Durván szólva tehát akkor �gyelhet® meg rezonanciaabszorpció, ha a vonalak Γ szélessége na-
gyobb, mint a visszalök®dési energia, azaz a kibocsátott fotonok energiaeloszlása és az elnyelési
valószín¶ségi görbe (ami szintén kiszélesedik ugyanazon okok miatt) eléggé �átlapolnak�.

{

{

E0

E0

R

R

E

E

{
{

E0

E0

R

R

E

E

a) b)2R< 2R>

2. ábra. A rezonanciaabszorpció feltételének szemléltetése (miszerint a vonalszélesség legyen
nagyobb, mint a visszalök®dési energiaveszteség). Föls® ábrák: fotonenergia-eloszlás, alsók:
elnyelési valószín¶ség az energia függvényében. A bal oldalon ezek eléggé átlapolnak (itt
megvalósul a rezonanciaabszorpció); a jobb oldali esetben nem.

A színképvonalak Γ szélességének azonban a Doppler-kiszélesedésen kívül van még egy tisztán
kvantummechanikai jelleg¶ �összetev®je� is, mely a Mössbauer-spektroszkópia szempontjából
alapvet® fontosságú. Ez a most Γ0-lal jelölt ún. természetes vonalszélesség. Ha egy gerjesz-
tett állapotnak τ az élettartama,4 akkor a legerjeszt®dés során kibocsátott foton energiájának
nem lesz jól meghatározott az értéke. Az energia bizonytalansága Γ0 =

ℏ
τ
, az energia eloszlása

pedig kb. a várható értéke körüli ún. Lorentz-görbe (Cauchy-eloszlás) lesz:

Γ0 =
ℏ
τ
, p(E) =

2

πΓ0

· 1

1 +
(
E−E0

Γ0/2

)2 , (2.7)

ahol itt E0 a várható érték, amely megfelel a szintek közötti energiakülönbségnek (mínusz a
visszalök®dési energiának). Ez a képlet tulajdonképpen a kvantummechanikában megismert

3 A Debye-féle rácsrezgés-modellben egyszer¶en ω = cs · 3
√
6π2N/V , ahol N/V a szilárd test atomjainak

(szám)s¶r¶sége, cs pedig az átlagos hangsebesség. A numerikus faktorokat lazán kezelve ω értelme: lényegében
ez annak a hangnak a frekvenciája, melynek hullámhossza az atomok átlagos távolsága. Emlékezzünk, szilárd
anyagokban a longitudinális és a transzverzális hanghullámok cl és ct sebességei általában különböz®ek; a
rácsrezgések állapots¶r¶ségét akkor kapjuk jól itt, ha cs-t a 3/c3s = 2/c3t + 1/c3l képlettel de�niáljuk.

4 A τ élettartam és a T1/2 felezési id® kapcsolata T1/2 = τ · ln 2. Ugyebár ln 2 < 1: konkrétan ln 2 ≈ 0,693.
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energia és id® közötti határozatlansági összefüggés egy megjelenési formája. Utóbbi szerint
ugyebár ∆E · ∆t ≈ ℏ, ami olyasmit jelent, hogy egy zárt rendszer energiáját ∆t id®nként
megmérve az energiamegmaradást nem tudjuk ilyen ∆E ≈ ℏ

∆t
eltéréseknél pontosabban el-

len®rizni: a mérések miatt ennyi energiacsere biztosan lesz a külvilággal.5

A rezonanciaabszorpció szempontjából ennek is hatása van a kibocsátásra és az elnyelésre
is. Egyrészt gondolhatunk úgy az E2 → E1 átmenet során keletkezett fotonra, hogy annak
energiája ilyen Γ0 mértékben biztosan �elkent�, azaz a fenti eloszlása van. Másrészt gondolhat-
juk azt, hogy amikor a felfelé átmenet (azaz fotonelnyeletéssel az E1 → E2 átmenet) történne,
akkor a fotonenergiával nem kell pontosan eltalálni a megfelel® energiát; �mellél®hetünk� kb.
a fenti Γ0 szélességnyivel (és a valószín¶ség a megadott eloszlást követi).6

Optikai spektroszkópiában (atomhéjból jöv® néhány eV-os fotonok esetében) a természetes
vonalszélesség tipikusan Γ0 ∼ 10−6 eV, a visszalök®dési energia pedig R ≲ 10−7 eV, azaz itt
majdnem mindig teljesül a rezonanciaabszorpció feltétele: az anyagok saját fényüket jól elnye-
lik. Atommagokból jöv® gamma-sugarak esetében azonban (mivel itt Eγ jóval nagyobb,
10-100 keV, vagy ∼1 MeV, az R pedig négyzetesen függ Eγ-tól) R jóval nagyobb: ∼ 10−3 eV-
t®l néhány száz eV-ig is terjedhet. A (2.6)-ban felírt feltétel így nehezebben teljesül, emiatt
mag�zikában sokáig nem tudtak kísérletileg rezonanciaabszorpciót kimutatni.

1951-ben P. B. Moon 198Hg izotóppal sikeres magrezonancia-abszorpciót hozott létre.
Módszerének lényege az volt, hogy a hiányzó 2R energiát Doppler-e�ektussal (konkrétan:
a gamma-forrás nagysebesség¶ ultracentrifugában való mozgatásával) pótolta. Megfelel®
sebesség elérésekor a meg�gyelt abszorpció er®sen megn®tt. Malmfors ugyanebben az év-
ben egy másik módszert alkalmazott: a (gamma-sugarakat kibocsátó) forrás és a (gamma-
sugarakat a fordított átmenetben elnyelni hivatott) minta h®mérsékletének növelésével növelte
a rezonancia-abszorpcióra képes fotonok számát. Ugyanis a h®mérsékleti Doppler-kiszélesedés,
∆Doppler növelésével a kibocsátott fotonok energiaeloszlásának ill. az elnyelési valószín¶ségnek
az átlapolása megnövekszik; egyre inkább a 2. ábra a.) részén látott eset tud megvalósulni.

3. A Mössbauer-e�ektus

R. L. Mössbauer 1958-ban a 191Ir iridiumizotóp egyik gerjesztett állapota által kibocsátott 129
keV-es gamma-sugárzáson vizsgálta a rezonanciaabszorpció el®bb említett h®mérsékletfüggé-
sét.7 Azt tapasztalta, ellentétben a Doppler-kiszélesedés T -függése alapján várttal, hogy a
h®mérséklet csökkentésével a rezonancia-abszorpció mértéke megnövekedett. Ezt a jelenséget
és a hozzá kapcsolódó értelmezést azóta Mössbauer-e�ektusnak hívjuk. Lényege, hogy kris-
tályban kötött magok esetén azok egyre nagyobb hányada lesz képes visszalök®désmentes
abszorpcióra ill. emisszióra [1], ha csökkentjük a h®mérsékletet.

A jelenségre klasszikus magyarázatként azzal próbálkozhatunk, hogy ha a fenti (2.1) kép-
letben R kifejezésébe a nevez®beli M helyébe nem az abszorbeáló vagy emittáló mag tömegét

5 Megjegyzés: egy τ élettartamú bomló állapot modellje lehet pl. egy véges, de magas potenciálfalak közé
zárt részecske, mely kis id®egységre es® valószín¶séggel alagúte�ektussal kijuthat. A �még el nem bomlottság�
valószín¶sége arányos pl. a hullámfüggvény-négyzetnek a falak közötti átlagértékével. Kifelé haladó hullámokat
követelve az id®függ® Schrödinger-egyenletre csak komplex, E ≡ E0−iΓ0

2 energia-sajátérték¶ megoldásokat
találunk. Ebb®l t id® múlva |ψ(t)|2 = |ψ(t=0)|2 · exp

(
−Γ0

ℏ t
)
lesz: az exponenciális csökkenés kitev®jéb®l az

élettartam tényleg τ= ℏ
Γ0
. Az energiára megadott (2.7) eloszlásképlet kijön, ha az exp

(
−Γ0

2ℏ t−
i
ℏE0t

)
id®függés

különböz® frekvenciájú (azaz energiájú) komponenseit megkeressük t-ben Fourier-transzformációval.
6 Azért beszélek itt rébuszokban (�gondolhatunk rá úgy. . . �), mert itt valójában igen mély dolgok húzód-

nak meg, melyek sokkal alaposabb tárgyalást igényelnének; a rezonanciaabszorpcióval kapcsolatos jelenségek
megértéséhez viszont elég kb. ennyit tudni.

7 A visszalök®dési energia itt a (2.1) képlet alapján 0,047 eV. Szobah®mérsékleten a Doppler-kiszélesedés
(most Te�≈T -t írva) kb. 0,07 eV: szobah®mérsékleten is van tehát átlapolás. Megjegyzés: a gerjesztett állapot
élettartama itt τ = 89,9 · 10−12 s, ebb®l a természetes vonalszélesség Γ0 = 7,3 · 10−6 eV.
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írjuk, hanem az egész kristályét (azaz úgy tekintjük, hogy a mag �szilárdan rögzítve van� a
kristályban), akkor látható, hogy R tényleg teljesen elhanyagolhatóvá válik. Ekkor gyakorla-
tilag Eγ = E2−E1 lesz. Ha ugyanez igaz az elnyelésnél is (azaz R ott is nulla az elnyel® ma-
goknak a minta kristályrácsában való rögzítettsége miatt), akkor a természetes vonalszélesség
miatt létrejöhet a rezonanciaabszorpció, vagyis a a magok gerjeszt®dhetnek egy ugyanolyan
magátmenetb®l származó fotonnal.

Ez a kép nem ad magyarázatot a h®mérsékletfüggésre, s®t általában arra sem, hogy a
magoknak miért csak egy része nem lök®dik vissza. Els® pontosító észrevétel, hogy a ma-
gok a valóságban egyáltalán nem �szilárdan kötöttek�: egyensúlyi helyük körül rezeghetnek.
A visszalök®dési impuzust elvihetnék a rácsrezgések, energiaveszteséget is okozva ezzel. A
magyarázatra váró jelenség tehát az, hogy miért lehetséges az esetek egy részében, hogy egy
gamma-foton kibocsátásakor (illetve aztán elnyelésekor) nem gerjeszt®dik a kristályrács rezgé-
se (és így valóban az egész kristálytömeg jelenik megR kifejezésében, ami így elhanyagolhatóvá
válik). Ez kvantummechanikai tárgyalásban érthet® meg.

A kristályban kötött magok szabályos rács elrendezés¶ek. A lehetséges rezgési frekven-
ciák eloszlását (spektrumát) és a rezgések kon�gurációját (a normálmódusokat) az atomok
közötti kötések módja és jellege határozza meg. Szilárd testek rácsrezgéseit (beleértve pl. egy
atom meglök®dését) a normálmódusoknak megfelel® harmonikus oszcillátorok gerjesztéseiként
tárgyalhatjuk. Ismeretes, hogy egy ω frekvenciájú oszcillátor csak a ℏω energia egész számú
többszörösét veheti fel; a normálmódusok ilyen energia-adagú gerjesztéseit fononoknak hívjuk.
A rezgési spektrumnak mindenképp van egy fels® határfrekvenciája: ωm; ez nagyságrendileg
megegyezik azzal a frekvenciával (néhányszorosa annak), amit �átlagos frekvenciának� hívtunk
fentebb, a kristály Θ Debye-h®mérsékletének értelmezésekor; még egyszer:

kBΘ = ℏω, ω ∼ ωm. (3.1)

Valóságos szilárd testek rezgési spektruma bonyolult; történelmi nevezetesség¶ közelítés volt
az Einstein-modell : ebben a szilárd test mind a 3N rezgési szabadsági fokához (N itt a
kristályt alkotó atomok száma) egyforma ω=ωm frekvencia tartozik.8 Ebben a képben azt
mondhatjuk, hogy ha R < ℏωm, akkor a visszalök®dési energia nem elég a rezgés gerjesztésé-
hez, azaz ilyenkor minden foton rezonancia-abszorpciót hoz létre. Az oszcillátor kvantáltsága
tehát magyarázatot adhat arra, hogy miért nem gerjeszt®dnek néha a rácsrezgések, de a
pontos leíráshoz kevésbé elnagyolt modellre van szükség.

A valóságban a fononok ω frekvenciájának spektruma kiterjed az egész 0<ω<ωm tarto-
mányra, azaz bármilyen kis visszalök®dési energia elvileg gerjeszteni tudja az alacsonyabb
energiájú fononokat. De így is is lehetséges, hogy az események egy részében egyáltalán ne
keletkezzenek fononok. Ha a gamma-kibocsátás és az elnyelés is fonongerjesztés (azaz vissza-
lök®dési energiaveszteség) nélkül történik, akkor a természetes vonalszélesség miatt megva-
lósulhat a rezonanciaabszorpció. A fonongerjesztés nélküli gamma-kibocsátó (ill. a fordított
átmenet általi gamma-elnyelési) események f aránya az ún. Lamb-Mössbauer-faktor. Ez a
kristályszerkezetnek, a gamma-energiának és T -nek függvénye. Tárgyalását pl. a [2] hivatko-
zásban találhatjuk (a ([3])-ban további magyarázatokkal); egyfajta eredmény a következ®:

Lamb-Mössbauer-faktor: f = exp
(
−1

2
k2
⟨
x2
⟩
T

)
. (3.2)

Itt k a kibocsátott foton hullámszáma: ugye ℏkc = Eγ, azaz k az Eγ fotonenergiával arányos,
k2 pedig a fent kiszámított klasszikus visszalök®dési energiával: R = ℏ2

2Mc2
k2. A

⟨
x2
⟩
T
mennyi-

ség pedig T h®mérsékleten a kristályban rögzített atomok egyensúlyi helyt®l való kitérés-
négyzetének várható értéke. A felírt képlet nem igazán végeredmény : nem mondja meg f -et,

8 Ez teljesen durva modell; történetileg jelent®s, mert els®ként mutatta, hogy szilárd testek fajh®jének
h®mérsékletfügg® volta (amely klasszikusan értelmezhetetlen) kvantummechanikával megmagyarázható lehet.
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ha bemenetként az anyag kristályszerkezetét �betápláljuk�, hiszen az
⟨
x2
⟩
T
mennyiségr®l nem

mond semmit. A képlet azonban alkalmas egyszer¶ megfontolásokra.
Elég természetesnek t¶nik, és igaz is, hogy minél kisebb a fotonenergia (azaz k; ez len-

ne klasszikusan az a gondolat, hogy legyen minél kisebb az R visszalök®dési energia), annál
nagyobb f , azaz annál inkább van esély visszalök®désmentes emisszióra ill. abszorpcióra. (A
Mössbauer-e�ektus �intenzitása� nyilván f 2 lesz, ha az abszorbens és a forrás ugyanolyan
anyagú és h®mérséklet¶, hiszen az f jelenik meg a fononkeltés-mentes kibocsátásnál és el-
nyelésnél is.) Az is látszik, hogy minél kisebb

⟨
x2
⟩
T
, annál nagyobb f , annál jelent®sebb az

e�ektus. A nullponti energia miatt T = 0K-en sem igaz, hogy
⟨
x2
⟩
T
nulla lenne, de minden-

esetre világos, hogy csökken® h®mérséklettel csökken. Ezzel összhangban tehát f n®, ha T
csökken: ez a Mössbauer által meg�gyelt jelenség. Szemléletes értelmezés: alacsonyabb h®-
mérsékleten a fononok átlagos száma (azaz a betöltési szám) kisebb minden egyes módusban.
A fononok bozonok, így minél több van bel®lük egy adott állapotban, annál valószín¶bb, hogy
még egy odakerül (mint a lézerfény kapcsán is el®kerül® indukált emisszió magyarázatában
is). Tehát nagy betöltési számú fononállapotok (azaz nagyobb T ) esetén kisebb annak való-
szín¶sége, hogy ne keletkezzen egy újabb fonon a küls® perturbációnak (itt: a gamma-foton
kibocsátásának a rácsrezgésre való hatásának) hatására.

A 3. ábrán az f Lamb-Mössbauer-faktor számolt értékét láthatjuk a rács T h®mérsékle-
tének és Θ Debye-h®mérsékletének, valamint az R visszalök®dési energiának a függvényében.
Az ábra jól tükrözi a valóságos értékeket, de közelítéssel (a Debye-féle rácsrezgésmodellt hasz-
nálva) készült: itt a Θ/T h®mérsékletarány és az R/Θ arány számít csak.9

f

T
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3. ábra. A Mössbauer-e�ektus er®sségének (azaz az f Lamb-Mössbauer-faktornak) függése
a visszalök®dési energiától (R), a minta h®mérsékletét®l (T ) illetve a minta anyagának Θ
Debye-h®mérsékletét®l. A görbék paramétere az R/Θ hányados, mértékegysége eV/K.

Érdemes három fontos anyagot (és a Mössbauer-e�ektusos méréshez használható gamma-
energiákat) kiemelni. Az egyik a legelterjedtebb (és az általunk is használt) Mössbauer-mag,

9 Az ábrát én készítettem a [2] hivatkozás képleteit felhasználva. Az R/Θ hányados jelentése kb. az, hogy
a meglök®dés hogy viszonyul egy rezgési gerjesztés kvantum-energiájához (utóbbi ugye ∼ ℏω, Θ pedig ω-val
arányos). A Θ/T arány pedig olyasmit mond meg, hogy adott h®mérsékleten �mennyire kvantumosak� az
egyes rezgési módusok: minél nagyobb ez az arány, annál inkább, hiszen annál kevésbé igaz, hogy az átlagos
betöltési számok nagyok lennének. Ahogy várjuk is, növekv® Θ/T -vel n® f értéke.
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az 57Fe vasizotóp. Egy másik fontos Mössbauer-mag az 119Sn ónizotóp, Mössbauer eredeti
kísérletének tárgya pedig a 191Ir iridiumizotóp volt. Az 1. táblázat ezek adatait mutatja.

Izotóp Eγ R T1/2 Θ R/Θ
57Fe 14,413 keV 1,958833·10−3 eV 98,3 ns 460 K 4,258·10−6 eV/K
119Sn 23,880 keV 2,57423·10−3 eV 18,03 ns 170 K 1,514·10−5 eV/K
191Ir 129,415 keV 4,7077·10−2 eV 0,123 ns 430 K 1,095·10−4 eV/K

1. táblázat. Néhány fontos Mössbauer-mag mag�zikai tulajdonságai (a Mössbauer-e�ektust jól
mutató gerjesztett nívó felezési ideje, a kibocsátott gamma-sugár Eγ energiája és a megfelel®
R visszalök®dési energia), valamint a fémkristály Θ Debye-h®mérséklete.

Ezek alapján a 3. ábráról leolvasható az f Lamb-Mössbauer-faktor (azaz a visszalök®dés
nélküli gamma-emissziók aránya). Látható, hogy az 57Fe vasizotóp 14,4 keV-es gerjesztett
állapotának gamma-sugárzására szobah®mérsékleten (T = 300 K) az e�ektus nagysága (f
értéke) elérheti a 80%-ot is. A 119Sn esetében is lehet szobah®mérsékleten mérni, a 191Ir
izotóppal való méréshez viszont célszer¶ jóval szobah®mérséklet alá h¶teni a mintát.

4. A Mössbauer-spektrumok jellemz®i

A Mössbauer-e�ektus tehát: a gamma-fotonok egy f -nyi hányada visszalök®dési energiavesz-
teség nélkül lép ki, a mintában pedig f -nyi hányaduk �meglökési� energiaveszteség nélkül tud
az ugyanolyan atommagban a fordított (alapállapotból gerjesztett állapotba való) átmenet-
ben elnyel®dni. Az ilyen fotonok energiaeloszlása Γ0 természetes vonalszélesség szélesség¶
(2.7) Lorentz-görbe; az ott E0-lal jelölt legvalószín¶bb energia ekkor az energiaszintek egzakt
E2−E1 különbsége (hiszen nem volt R visszalök®dés). Ugyanígy, a meglök®dés nélküli ab-
szorpció energiafügg® valószín¶ségeloszlása is ugyanez a Γ0 szélesség¶ Lorentz-görbe. Emiatt
tehát a visszalök®désmentes fotonkibocsátással és elnyeléssel megvalósulhat a rezonanciaab-
szorpció, mert a természetes vonalszélesség¶ (kibocsátási és elnyelési) valószín¶ségi görbék
nagyon is �átlapolnak�. Azonban a természetes vonalszélesség legtöbbször igen kicsi: pl. a
legelterjedtebb (és a gyakorlaton is használt) Mössbauer-magra:

Az 57Fe izotóp 14,4 keV-es
gerjesztett állapotára:

τ = 141,8 ns ⇒ Γ0 =
ℏ
τ
≈ 4,65 · 10−9 eV.

Ha tehát valamilyen kicsi behatás ilyen mérték¶ eltérést okoz pl. a forrásból jöv® gamma-
fotonok energiájában a mintabeli magok E2−E1 különbségéhez képest, az elrontja az átlapo-
lást. Így mód nyílik a bevezet®ben említett pontosságú mérésre: a 14,4 keV-es gamma-foton
energiájának Γ0 nagyságrend¶ megváltozása is észrevehet® lesz, mert megsz¶nik a visszalök®-
désmentes rezonanciaabszorpció, azaz a minta kevesebb fotont fog elnyelni.

Másképp mondva: ha a forrás E2−E1 értékéhez képest a mintában lév® 57Fe atommagok
E2−E1 értéke akár Γ0 nagyságrendnyivel eltér, akkor a rezonanciaabszorpció megvalósulá-
sához ezt pótolni kell. Hogy mennyivel, abból lesz leolvasható az eltérés. A Mössbauer-
spektroszkópia tehát: ezen energiapótlás függvényében nézni, hogy mikor valósul meg a rezo-
nanciaabszorpció (azaz n® meg a vizsgált minta foton-elnyelése). Az Eγ fotonenergia Doppler-
e�ektussal változtatható ilyen �nomsággal: ha a forrás és a minta nem pontosan nyugszik
egymáshoz képest, hanem pl. a forrást v sebességgel mozgatjuk, akkor

∆Eγ =
v

c
Eγ. Pl. 57Fe esetén, ha v = 1mm/s: ∆Eγ = 4,8 · 10−8 eV.
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A spektrum felvételéhez a forrást a mintához (az abszorbenshez) képest mozgatjuk, és a sebes-
ség változtatásával végigpásztázzuk a minket érdekl® v

c
Eγ energiaváltozásokat. A spektrum

adott v-hez (azaz adott energiapótláshoz) tartozó értéke: a rezonanciaabszorpció mértéke.
Milyen spektrum-alakot várunk, ha a v függvényében vizsgáljuk az abszorpció mértékét?

El®ször is tegyük fel, hogy (akármilyen ok, Doppler-eltolódás, vagy az E2−E1 értékekben
eleve meglév® különbség miatt) a kibocsátott fotonenergia ill. az elnyelési valószín¶ség leg-
valószín¶bb értéke nem ugyanannyi, hanem ∆E-vel eltér. Ekkor a rezonancia-abszorpció P
valószín¶sége az összes lehetséges Eγ fotonenergiára vett integrállal adható meg:

Pres.abs.(∆E) =

∫
dEγ p

(
Eγ−∆E

)︸ ︷︷ ︸
emisszió

· p
(
Eγ

)︸ ︷︷ ︸
abszorpció

,

ahol most úgy vettük, hogy mindkét valószín¶ségeloszlás ugyanaz a Lorentz-görbe, de egymás-
hoz képest ∆E-vel eltolva. A P (∆E) tehát lényegében a kibocsátási és az elnyelési valószín¶-
ségeloszlás konvolúciója;10 ez az, amit a v sebesség (azaz így a∆E energiakülönbség) folytonos
változtatásával letapogathatunk. Mármost két Lorentz-görbe konvolúciója is Lorentz-görbe,
méghozzá olyan, hogy a szélességeik összeadódnak.11 A P (∆E) eloszlás a ∆E függvényében
tehát 2Γ0 szélesség¶ Lorentz-görbe lesz: v-t (azaz ∆E-t) egyenletesen változtatva ilyen görbe
írja le a rezonanciaabszorpció mértékének v-függését.

Ha a forrás és az abszorbens magok E2−E1 energiaszintkülönbségei egyformák, akkor a
rezonancia-abszorpció a v=0 sebességnél lesz a legnagyobb. Ha a két energiakülönbség-érték
eltér, akkor v ̸=0-nál lesz az abszorpciós maximum, hiszen a hiányzó energiát a Doppler-
hatással pótolni kell; ennek mértéke a maximumhoz tartozó v sebességérték nullától való
eltolódásából határozható meg. A 4. ábra ezeket próbálja szemléltetni.

Δ

γ

γ

a) b)

Γ0

pemiss(Eγ)

pabs(Eγ)

Δt

t

v

Δv

v(t)
ΔE =      E

γ

Δv
c
____

4. ábra. a.) ∆E függvényében a Mössbauer-féle rezonanciaabszorpció er®ssége a két eloszlás
konvolúciója. Torzítva mindkett®höz berajzoltam, hogy a nem visszalök®désmentes esemé-
nyek odébbi energiáknál vannak. b.) A forrás v sebességét id®ben változtatva a csúcs helyének
v=0-tól való eltolódása a forrás és a minta közötti szintkülönbség-eltolódást adja meg.

Mivel a forrás v sebességét akár század mm/s pontossággal is ismerhetjük, az 57Fe izotóp
Eγ = 14, 4 keV-es fotonenergiájának változását ∼ 10−10 eV pontossággal mérhetjük. Furcsa
helyzet, hogy magát az Eγ fotonenergiát (azaz a gerjesztett és az alapállapot E2−E1 energia-
különbségét) alapvet®en jóval pontatlanabbul ismerjük. Ez nem is javul, de ezen E2−E1 érték

10 Az f és g függvények konvolúcióján, f∗g-n az (f∗g)(y) =
∫
dxf(y−x)g(x) függvényt szokták érteni. A

mi esetünkben a p(E) páros függvény, így nem számít, hogy fordítva írtuk a kivonás sorrendjét.
11 Végigszámolhatjuk ezt pl. reziduumtétellel. Vagy: Fourier-transzformációval a konvolúcióból szorzás lesz,

azaz ha f(x)=
∫

dω
2π e

iωxf̃(ω) és g(x)=
∫

dω
2π e

iωxg̃(ω), akkor (f∗g)(y)=
∫

dω
2π e

iωy f̃(ω)g̃(ω), és kiderítve, hogy a
Lorentz-görbe Fourier-transzformáltja p̃(ω) = e−Γ|ω|/2, összerakva megkapjuk a mondott eredményt.
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eltérése a mintában és a forrásban az, amire az említett nagy pontosság vonatkozik.12 Ha vi-
szont megállapodunk, hogy a sugárforrás (mely az 57Fe atommag gerjesztett állapotait, és így
a nekünk kell® gamma-sugarakat produkálja) mindig egy jól meghatározott anyagtípus legyen,
akkor ehhez viszonyíthatunk minden másfajta anyagmintában mért energiaszint-eltolódást.

* * *

A Mössbauer-e�ektushoz szükséges feltételeket (úgy mint: szilárd hordozóanyagba való be-
ágyazhatóság, valamint egy relatíve alacsony energiájú gamma-átmenet) többféle atommag is
kielégíti: jelenleg több mint 30 Mössbauer-magot tartanak számon. Leginkább a már említett
57Fe és 119Sn izotópok használatosak: láttuk fentebb (a 3. ábrán a az 1. táblázat alapján),
hogy ezeknél a magoknál szobah®mérsékleten is (és afölött is széles tartományban) jelent®s az
e�ektus. A továbbiakban most a gyakorlaton is használt 57Fe atommaggal végzett mérésekre
korlátozódunk. Az alapállapotú 57Fe atommag a természetes vas 2,12%-át teszi ki (a jóval
gyakoribb 56Fe izotóp mellett). Abszorbensnek (azaz: mérend® mintának) tehát bármilyen
olyan anyag alkalmas, ami vasat mint kémiai elemet tartalmaz.

A rezonanciaabszorpcióhoz szükséges gerjesztett állapotú 57Fe magok pedig a kobalt 57Co
izotópjának bomlásából nyerhet®k. Az 57Co mag elektronbefogással bomlik (ezen bomlás
felezési ideje 271,8 nap), a keletkez® 57Fe mag legtöbbször magasan gerjesztett energiaszintre
kerül, melyb®l sorozatos gamma-bomlásokkal jut alapállapotba. Ezek között az esetek egy kis
(kb. 9%-nyi) részében megtaláljuk az alapállapot fölött 14,4 keV-vel lév® energianívóról való
lebomlásnak megfelel® fotont. Az 57Fe és az 57Co magok minket érdekl® energiaszint-sémáját
és bomlási módjait az 5. ábrán láthatjuk. A 14,4 keV-es, 3/2 spin¶ gerjesztett állapot pontos
energianívója 14413 eV, élettartama 141,8 ns (felezési ideje 98,3 ns).
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5. ábra. Az 57Co bomlási sémája, az 57Fe mag szerepl® energiaszintjei (torzított léptékkel),
ezek impulzusmomentum� és paritáskvantumszámai és felezési idejei. Láthatjuk a gamma-
energiákat és relatív gyakoriságaikat is. A Mössbauer-méréshez használt 14,4 keV-es gamma-
sugárzás külön kiemelve látható. Az 57Co bomlása során röntgenfotonok (XR) is keletkeznek.
Az ábrán nem jelöltem, de több átmenet is olyan, hogy gamma-fotonok helyett konverzi-
ós elektronok is elvihetik az energiát; ezek felelnek meg az itt-ott �hiányzó� valószín¶ségek-
nek. (Pl. a 14,4 keV-esr®l az alapállapotba való átmenetnél ez a valószín¶bb: ∼78%, míg a
(Mössbauer-e�ektus szempontjából hasznos) gamma-átmeneté csak ∼9%.)

12 Szemléltetés: mintha egy 100000 tonnás anyahajó súlyát néhány tonna pontossággal ismernénk, viszont
két anyahajót össze tudnánk hasonlítani 100 mikrogramm pontossággal.
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A Mössbauer-spektrumban az energianívók egészen kis változásait is észrevehetjük. Ezen
változások az atommag környezetének az atommag helyén való hatásait tükrözik. Így pl.
energianívó� (azaz: vonal�)felhasadást okoz a mag mágneses momentumának a mágneses
térrel való kölcsönhatása, vagy a mag elektromos kvadrupólmomentumának az inhomogén
elektromos térrel való kölcsönhatása. Eltolódást okoz pl. a mag Coulomb-kölcsönhatása az
elektronfelh®jével. Ha csak egy vonalat mértünk ki, akkor is alaposan meg kell vizsgálni a
vonal alakját, mert lehetséges, hogy több igen közeli vonal ered®jét kapjuk. Az információk
értelmezésénél természetesen a f® problémát az jelenti, hogy a mag elektronfelh®je és a kris-
tályszerkezet ismeretében tudunk a várható spektrumra következtetni, de ez visszafelé nem
egyértelm¶: egy adott spektrumváltozatot több különböz® (vagy együttesen ható) hatás is el®
tud idézni. Ilyen esetekben mesterséges terekkel, vagy másfajta mérési eredményekkel való
összevetéssel tehetjük egyértelm¶vé az eredményeket.

Az 57Fe izotóppal való méréshez tehát 57Co radioaktív forrás kell. Egyfajta elterjedt ki-
szerelés, a �Co-Rh forrás� olyan, hogy az 57Co-t ródiumból (Rh, átmenetifém) készült vékony
fólia felületébe ágyazzák: ekkor a keletkez® 57Fe vasizotóp energiaszintjei nem hasadnak fel,
és jól meghatározott (bár, mint mondtuk, csak ∼eV pontossággal ismert) az alap� és el-
s® gerjesztett állapot energiakülönbsége. Ehhez viszonyítva adnak meg vonaleltolódásokhoz
energiaértékeket. Az alábbiakban számba veszünk tipikus (és a gyakorlaton el®kerül®) spekt-
rumváltozatokat, melyek 57Fe izotópot (azaz vasat) tartalmazó mintákon �gyelhet®k meg.

v [mm/s]

0-1-2-3 1 2 3

0 2 4 6 8 10 12-12 -10 -8 -6 -4 -2 E [10-8 eV]

#

6. ábra. Példa acél Mössbauer-spektrumára; a mozgatási sebesség és a neki megfelel® (bel®le
számolt, v

c
Eγ-val egyenl®) energiaeltolódás függvényében. A függ®leges tengelyen a mintán

átjutott fotonok száma van (itt tetsz®leges egységekben): ahol kevesebben vannak, ott van
rezonanciaabszorpció.

Vonal helyének megváltozása:
Izomér (kémiai) eltolódásról beszélünk, ha a mag energiaszintjeit a magnak az elektronfelh®vel
való elektrosztatikus kölcsönhatása módosítja. Két eltér® vegyületben vagy kristályszerkezet-
ben, ahol az elektronfelh®k kissé mások, az s-elektronok s¶r¶sége is más a mag helyén, így ez
a kölcsönhatás is különböz® lesz. Ennek következtében a két vegyület Mössbauer-spektruma
(azaz a rezonanciaabszorpció maximumhelye) egymáshoz képest eltolódik. Az irodalomban
található számolást most mell®zve az eltolódás értéke:

∆E ≃ Zq2e
(
|Ψs(0)|2A − |Ψs(0)|2F

)(
⟨r2⟩G − ⟨r2⟩A

)
, (4.1)

ahol Z a mag töltése elemi egységekben, qe az elemi töltés, Ψs(0) az s-elektron hullámfügg-
vényének értéke az abszorbensben (A) illetve a forrásban (F ), ⟨r2⟩ pedig a magsugárnégyzet
átlagos értéke a gerjesztett (G) illetve az alapállapotban (A). A (4.1) képletb®l látható, hogy
a mag helyén lev® elektrons¶r¶ségt®l függ az energiaeltolódás, ezt viszont a teljes elektronszer-
kezet határozza meg. Így utóbbira következtetni lehet. Az elektronfelh®vel való kölcsönhatás
által okozott mellett izomér eltolódásnak szokás nevezni azokat az eltolódásokat is, amelyeket
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egyéb hatások okoznak, mint pl. a gravitációs tér, vagy a h®mérséklet változása (a kris-
tályszerkezet változásán keresztül). Amikor egy minta önmagában vett izomér eltolódásáról
beszélnek, akkor azt a sugárforrás anyagában lév® magállapotokhoz képest értik.

A fenti 6. ábra egy tipikus egyvonalas Mössbauer-spektrumot mutat: olyan detektor-
elrendezésnek megfelel®t, ahol forrás sebességének függvényében a mintán áthaladt fotonokat
mérjük. A rezonanciaabszorpció megvalósulása a tovahaladt fotonok számának csökkenésében
jelentkezik; a csúcs helyének v=0-hoz képesti eltolódása megmondja az izomér eltolódást.

Kvadrupólus vonalfelhasadás:
Ha egy Q kvadrupól-nyomatékú atommag egy ∂2V

∂z2
gradiens¶ inhomogén elektromos térben

van (itt tehát V az elektrosztatikus potenciál), akkor a magnívók eltolódnak a következ® képlet
által megadott energiával. Itt I a magnívó teljes impulzusmomentumának kvantumszáma
(más szóval: magspinje), mI a mágneses kvantumszám (azaz az impulzusmomentum z irányú
vetülete), η az ún. aszimmetria-faktor, ez itt 0, mert a mag-állapotok tengelyszimmetrikusak.

∆E =
qeQ

4I(2I−1)

∂2V

∂z2
[
3m2

I − I(I+1)
]√

1+
η2

3
. (4.2)

Az eltolódás különböz® lehet egy adott nívó különböz® mI mágneses kvantumszámai esetén,
ami az addig degenerált vonalat felhasítja. Érdekessége, hogy a +mI-hez és a −mI-hez
tartozó nívókat nem különbözteti meg egymástól. A térgradienst els®sorban az elektronfelh®
gömbszimmetriától való eltérése okozhatja, amir®l így tehát információt kaphatunk. A 7.
ábra mutatja a gyakorlat során vizsgálandó nátrium-nitroprusszid Fe atommagot tartalmazó
részének a térszerkezetét. Az egyik csúcsban NO� (nitrogén-monoxid)csoport van, a többiben
CN (cianid), emiatt a Fe magot körülvev® elektronfelh® nem gömbszimmetrikus. A 7. ábrán
példát is láthatunk az ilyen esetben keletkez®, kvadrupólus-felhasadt Mössbauer-spektrumra.

Fe CN

CN

CN

CN

NO

CN

v [mm/s]

0-1-2 1 2

0 2 4 6 8 10-10 -8 -6 -4 -2

E [10-8 eV]

7. ábra. Bal oldal: a nátrium-nitroprusszid molekula Fe-atomot tartalmazó részének térszer-
kezete. Jobb oldalon: kvadrupól-felhasadt Mössbauer-spektrum illusztrációja.

Mágneses vonalfelhasadás:
A nemnulla spin¶ magállapotoknak általában mágneses momentumuk is van. Az atommag
helyén mért B mágneses térer®sség energia-módosító hatása ekkor az alábbi alakú:

∆E = −g · µN ·B ·mI , (4.3)

ahol g a magállapot giromágneses tényez®je. Ez különbözhet alap� ill. gerjesztett állapotban,
valamint el®jele is bármilyen lehet. Továbbá µN = qeℏ

2mp
≃ 5·10−27 J/T = 3,15238·10−11 keV/T

a magmagneton, mI az impulzusmomentum B irányú vetületének kvantumszáma. A mínusz
jel azt fejezi ki, hogy ha g>0 (azaz a mágneses momentum spin irányú, és nem ellentétes),
akkor az a mélyebb energiájú állapot, ha a spin B irányába áll.
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A lágyvas (azaz a normál tércentrált köbös kristályszerkezet¶ tiszta vas) esetében az 57Fe
mag helyén lév® (a hiper�nom felhasadást is okozó) mágneses tér háromszor két vonal meg-
jelenését okozza, mert a 3/2 spin¶ gerjesztett állapotból az 1/2 spin¶ alapállapotba történik
az átmenet egy 1 spin¶ foton kibácsátásával: az impulzusmomentum-megmaradás szerint
mI ilyenkor 0-t vagy 1-et változhat. Így pont hatféle átmenet lehetséges, ezek: ±3

2
→ ±1

2
,

±1
2
→ ±1

2
, és ±1

2
→ ∓1

2
. Ezek energiáit egymáshoz képest kicsit eltolja az, hogy a külön-

böz® mI-j¶ állapotok energiája mágneses térben különböz®. A 8. ábra mutatja a vas tipikus
Mössbauer-spektrumát.

v [mm/s]

0-2-4
-6

2 4 6

0 5 10 15 20 25-25 -20 -15 -10 -5 30

E [10-8 eV]

#

8. ábra. Illusztráció mágnesesen felhasadt Mössbauer-spektrumra (57Fe mag esetén).

A vonalak szélessége és a minta e�ektív vastagsága:
Ha a forrás vagy a minta e�ektív vastagsága (azaz a fotonok rezonanciaabszorpció szem-
pontjából való szabad úthosszához viszonyított vastagsága) nem kicsi, akkor a Mössbauer-
spektrumban lév® abszorpciós görbe alakja nem az eddig mondott Lorentz-görbe. Ugyanis
ekkor az áthaladás valószín¶sége a gamma-sugár el®rehaladási mélységével már nem lineári-
san csökken, hanem az exponenciális csökkenéssel kell számolni. Ez azt eredményezi, hogy a
csúcs alakja �kilapul�: ahol nagyobb lett volna az elnyelés, ott mégsem lesz olyan er®s, mert
az ilyen fotonk kevésbé jutnak el a minta túlsó végéig, hogy az abszorpció szempontjából �ki-
használhassák� azt.13 Végs® soron a laposabb görbék miatt (ha továbbra is Lorentz-görbékkel
illesztünk) a meg�gyelt Γ vonalszélesség nagyobb lesz, mint a várt érték (ami a természetes
vonalszélesség kétszerese). Ha a csúcs �valódi szélességére� (azaz a természetes Γ0 vonalszé-
lességre) vagyunk kíváncsiak, akkor erre korrigálni kell. Ez egzakt képletekkel meglehet®sen
nehézkes, pláne felhasadt spektrum esetén. A gyakorlatban az alábbi jobban használható és
elegend®en pontos közelít® képletet célszer¶ alkalmazni: nem túl vastag fóliák esetén

Γ
(exp)
i

Γ0

= 2 +
wiTA + TF

4
− (wiTA + TF )

2

625
. (4.4)

Valójában sokszor még a másodrend¶ tag is elhagyható. Itt wi a felhasadt spektrumban az
adott (i-edik) vonal relatív intenzitása (ezekre

∑
wi = 1), Γ0 a természetes vonalszélesség,

Γ
(exp)
i pedig az i-edik vonal mért (azaz: illesztésb®l kapott) szélessége. Mint korábban láttuk,

az els® 2-es faktor abból adódik, hogy a kibocsátási és elnyelési energiaeloszlás egyforma
Lorentz-görbéinek konvolúciója egy kétszeres szélesség¶ Lorentz-görbe. A további tagok a
minta és a forrás véges vastagságával kapcsolatosak: TA és TF az abszorbens és a forrás
(dimenziótlan) ún. e�ektív vastagsága (a rezonanciaabszorpciós elnyelés szabad úthosszához
viszonyított mérete). Az e�ektív vastagság de�níciója (bár erre itt nem lesz szükségünk):

13 A fotonok nemcsak rezonanciaabszorpcióval �t¶nnek el� a nyalábból a forrás vagy a minta anyagán való
áthaladás során, hanem pl. fotoe�ektussal vagy Compton-szórással is, de ezek egyformán hatnak az összes
vizsgált, Γ0 nagyságrendben eltér® fotonenergián, úgyhogy a Mössbauer-vonal alakját nem befolyásolják.
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T = f · n · σ0 · d, ahol f a Lamb-Mössbauer-faktor, n az abszorbens magok száms¶r¶sége, σ0

a rezonanciaabszorpció hatáskeresztmetszete a rezonancia-energián (ennek értéke 57Fe esetén
2,56 · 10−22 m2), d pedig a tényleges mintavastagság.

A laborgyakorlaton használt 57Co forrás e�ektív vastagságára a TF ≈ 0,5 érték használ-
ható.14 Ha a mintában nincs nívófelhasadás, akkor a fenti képletben wi = 1. Vonalfelhasadás
esetén a minta az egyes vonalak szempontjából �vékonyabbnak látszik�. A lágyvas hat vonalra
hasadó spektrumában például ezért a különböz® intenzitású vonalak illesztésb®l kapott szé-
lessége is különbözni fog. (Az intenzitásokat, illetve ezek arányát a mérésb®l az abszorpciós
csúcs területének meghatározásával kaphatnánk meg, amely az illesztéssel kapott amplitúdó
és vonalszélesség szorzatával arányos. Látni fogjuk azonban majd a wi-k egzakt értékeit is,
amelyek nem teljesen felelnek meg az illesztésb®l kapottaknak, éppen a minta vastag volta
miatti különböz® torzulás miatt.)

5. Mérés és mér®berendezés

A laborgyakorlaton a Mössbauer-spektrumot a már említett módon vesszük fel: a sugárforrást
az abszorbenshez (vasat tartalmazó mintához) képest mozgatjuk, így a Doppler-e�ektussal
pont olyan nagyságrend¶ energiaváltozásokat hozunk létre, amilyenek megmérése a célunk.
A mérési elrendezésünk a következ®: a forrás gamma-fotonjait a (nem túl vastag) mintán
átbocsátjuk, és az áthaladt fotonokat a minta mögött elhelyezett detektorral észleljük. A
rezonancia-abszorpció mértékér®l a mintán áthaladt fotonok száma ad információt úgy, hogy
ezek száma lecsökken.15 (A mintában elnyel®dnek a fotonok, és az így létrejöv® gerjesztett ma-
gok lebomlása már minden irányba sugározza ®ket, tehát a nyaláb számára ezek �elvesztek�.)
A mér®berendezés blokkvázlata az alábbi 10. ábrán látható.

A korábban említett típusú, ródiumfémbe ágyazott 57Co izotópot tartalmazó sugárforrást
használunk: ennek 14,4 keV-es fotonenergiájában nincs felhasadás. A kisugárzott foton ener-
giájának megváltozása v sebességgel mozgó sugárforrás esetén ugye ∆E = v

c
Eγ. A detektált

intenzitásváltozást sok különböz® sebességértéknél regisztrálva megkapjuk a spektrumot, azaz
a minta abszorpcióját az ilyen energiaváltozás függvényében.

A forrást célszer¶ állandó gyorsulással ide-oda mozgatni, a gyorsulás el®jelét félperiódu-
sonként változtatva. Ekkor minden periódus alatt a sebesség egy pozitív és negatív maximális
érték között változik. A beütéseket (azaz az abszorbensen átjutott gamma-fotonokat) így úgy
gy¶jthetjük külön a forrás aktuális pillanatnyi sebességértékeinek megfelel®en, ha érkezési id®
szerint osztályozzuk ®ket: így a kapott beütésszámokat az id® függvényében ábrázolva meg-
kaphatjuk a Mössbauer-spektrumot. Csúcsot (intenzitásminimumot) ott fogunk kapni, ahol
éppen olyan sebességgel mozog a forrás, ahol teljesül a rezonanciaabszorpció feltétele.

14 Egy teljesen friss, csak 57Co-t és semennyi 57Fe-t sem tartalmazó Co-Rh sugárforrás e�ektív vastagsága
nulla. Ahogy telik az id®, a bomlás 57Fe-t termel, így n® az e�ektív vastagság. A gyakorlaton használt források
már gyengék, majdnem teljesen lebomlottak, és az eredeti 57Co-tartalmukat mind 57Fe-vel helyettesítve végzett
szabadúthossz-számolással kapható a mondott TF érték.

15 Érdemes megemlíteni, hogy nemcsak ez a fajta mérési mód létezik. Az említett, a mintán áthaladó
gamma-sugarat vizsgáló elrendezés hátránya, hogy csak nem túl vastag mintáknál használható. Vékonyréte-
gek �zikájában elterjedt módszer a konverziós elektronok használata: ekkor a rezonanciaabszorpciót nem az
áthaladó fotonok mérésével, hanem az abszorpció során keletkez® gerjesztett állapot elbomlásának meg�gye-
lésével észleljük. Erre lehet®séget ad az, hogy ez a lebomlás az esetek jó részében nem az elnyelt gamma-
fotonok �újra-kibocsátásával� történik, hanem megfelel® (a gerjesztési energiánál a kötési energiával kevesebb)
energiájú konverziós elektronok kibocsátásával, amit azután karakterisztikus röntgensugárzás vagy esetleg
Auger-elektronok kibocsátása követ. Ezek észlelése is információt ad tehát az abszorpció megtörténtér®l.
Mivel itt nem szükséges, hogy a forrásból kijöv® gammasugár áthaladjon a mintán, hanem elég, ha csak a
minta vékony felületi rétegér®l visszafelé kilép® konverziós elektronokat mérjük, az ilyen fajta konverziós elekt-

ron Mössbauer-spektroszkópia (CEMS) nagyon alkalmas vékonyrétegek és más nanoszerkezetek anyag�zikai
vizsgálatára.
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Ezt a fajta adatgy¶jtést egy speciális típusú sokcsatornás analizátor képes elvégezni. A
gamma-detektorból származó impulzusok jelnagysága (amplitúdója) lényegében a leadott
gamma-energiával arányos: az érkezett impulzusokat tehát el®ször a jel (feszültségugrás) nagy-
sága szerint osztjuk csatornákba, nulla és egy maximális érték között egyenletes 512 darab
beosztásban. Ekkor a csatornaszám függvényében ábrázolva a mért beütésszámokat lényegé-
ben a mért energiaspektrum lesz látható. Ezt vizsgálva elkülöníthetjük azokat a fotonbeütése-
ket, amelyek a Mössbauer-e�ektus szempontjából érdekes 14,4 keV-es átmenethez tartoznak.
A detektorban jeleket adnak még a bomlás során keletkez® kisebb energiájú röntgenfoto-
nok, nagyobb energiájú gamma-fotonok (ld. a korábbi 5. ábrán), valamint az utóbbiaknak
a forrásban, a mintában és az ólomárnyékolásban való elnyel®désekor keletkez® másodlagos
röntgenfotonok, és az elektronikai zaj is. Ezek kisz¶rése igen fontos: ha a rezonanciaabszorp-
ciót biztosan nem okozó fotonokat is számba vennénk a Mössbauer-spektrumban, az elrontaná
a mérés statisztikai szigni�kanciáját (azaz a jel/zaj arányt).

A Mössbauer-e�ektust mutató átmenethez tartozó jelek kiválogatása után az id® szerinti
osztályozást is az analizátor-kártya végzi. A laboratóriumi gyakorlat során a forrás mozgását
egy T = 41,2 ± 0,2 ms periódusidej¶ f¶részfog-jellel vezéreljük. A beérkez® jelek id® szerinti
osztályozása úgy történik, hogy egy számláló egy perióduson belül egyenl® 40 µs id®közönként
az analizátorkártya adattároló berendezésének egymás után következ® csatornáit kapuzza (az-
az: az érkez® jelet oda irányítja), így egy adott id®pillanatban érkezett beütés az id®pontnak
megfelel® csatornában jelentkezik. A megadott id®értékekb®l láthatóan összesen 1024 csator-
na van.16 Fél perióduson belül (az alábbi 9. ábrán is láthatóan) az id® és a sebesség között
lineáris kapcsolat van, az id® szerinti osztályozás sebesség szerinti osztályozást is jelent.

v(t)

t

T

-vmax

vmax

9. ábra. A forrás mozgását leíró háromszögjel. A függ®leges vonalak a sokcsatornás analizátor
id®beli mintavételezésére utalnak. A periódus a t = 0 id®nél kezd®dik a 0. csatornánál.

Egy adott sebességhez egy teljes perióduson belül két id®pont is tartozik, melyeknek megfelel®
beütések a sebességérték, így a Doppler-eltolódás (vagyis a Mössbauer-e�ektus) szempontjá-
ból ekvivalensek. Ezért a spektrum analizálása során a középvonalra szimmetrikus csatornák
beütésszámait össze kell adni (�félbehajtani� a mért beütésszám-eloszlást). A használt anali-
zátorkártya ezt automatikusan megteszi, így végül 512 csatornás spektrumot kapunk.

Az id® szerinti osztályozást egy startjel indítja, amely a háromszögjel megindulását is
jelenti, majd az 1024 csatorna befejeztével az analizátor visszaküld egy szinkronjelet a há-
romszögjel befejezéséhez. Így biztosítható a mozgatás és az adatgy¶jtés együttfutása. Mivel
a Doppler-eltolódás arányos a forrás sebességével, teljesen általánosan igaz, hogy

v(t) = v0 + a′t ⇒ ∆E ∼ v ∼ t ∼ csatornaszám.

Tehát a mérés befejeztével a csatornákban tárolt beütésszámokat a csatornaszám függvényé-
ben ábrázolva megkapjuk a vizsgált minta Mössbauer-spektrumát.

16 Az állandó gyorsulás miatt az adott kis id®-intervallumon belül is változik a sebesség. Hogy elkerüljük
a spektrumnak ezen ok miatti elmosódását, az átmenet természetes vonalszélességénél legalább néhányszor
kisebbre kell(ett) választani egy csatorna sebességben kifejezett szélességét.
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A sugárforrás egy hangszóróra (mozgatóberendezésre) er®sített rúd tetejéhez van rögzítve.
Egy �mintavev®� tekercs indukciós elven pontosan érzékeli a rúd mozgását. Az ebb®l jöv® jel
összehasonlító (di�erenciál)er®sít®re kerül, és oszcilloszkópon is megjelenítjük. A di�erenciál-
er®sít® másik bemenetére a vezérl®egységb®l jöv® jelet, a 9. ábrán látható f¶részfog-függvényt
(háromszögjelet) visszük. A feler®sített különbségi jelet vezetjük a hangszóró meghajtó teker-
csébe: így az ún. követ® szabályozás valósul meg, amely annál jobban közelíti a referenciajelet
(ami itt a háromszögjel), minél nagyobb a di�erenciáler®sít® er®sítése. A periódus kezdetét
jelz® szinkronjelet és az id® szerinti beütés-osztályozáshoz szükséges csatornaváltási jeleket a
vezérl®egység küldi a sokcsatornás analizátor számára.
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10. ábra. A mérési elrendezés vázlata, a kommunikáció irányai benyilazva, nagyjából a valódi
összeállításnak megfelel® geometriai kiosztásban. A DMSPCA analizátorkártyára érkezik a
feler®sített detektorjel, valamint az id® szerinti szelektáláshoz szükséges, a hangszórót vezérl®
egységb®l származó periódus-szinkronjel és a csatornák közötti váltást jelz® id®jel.

Az 57Co elektronbefogásos bomlásából származó 57Fe gerjesztett állapota által kibocsátott,
minket érdekl® 14,4 keV-es fotonok közül az abszorbensen (azaz a mintán) átjutottakat de-
tektáljuk. A forrás ólomárnyékolással van körülvéve, melyen megfelel® irányban lyuk van
(=kollimátor): ez a minta és mögötte a detektor irányába engedi kilépni a gamma-fotonokat.
A gamma-detektorunk egy gáztöltés¶ proporcionális számláló: ez egy fémhenger, középvo-
nalában az anód szerepét játszó vékony fémszállal; a katód szerepét a henger fala játssza.
A tölt®gáz 1,5 bar nyomású Xe + CO2 gázkeverék. Az anódszálat nagy pozitív feszültség-
re, +2700 V-ra kapcsoljuk (melyet egy NIM típusú nagyfeszültség¶ tápegység biztosít). A
fotonok egy berilliumból (Be) készült �ablakon� át lépnek a hengerbe, majd a xenongázban
fotoe�ektussal (esetleg Compton-szórással) kölcsönhatnak,17 energiájukat átadva egy elekt-

17 Fotoe�ektus: a gamma-foton megsz¶nik, energiája egy atomhéjban (általában mélyebben) kötött elektron
kiszakítására és kinetikus energiájára fordítódik. Compton-szórás: a foton tovább halad, egy elektront meglök-
ve; ilyenkor az átadott energia nulla és egy (a teljes fotonenergiánál kisebb) maximumérték között folytonosan
változhat. A xenonatomnak magas rendszáma (Z=54) miatt nagy a fotoe�ektus-hatáskeresztmetszete, azaz
a 14,4 keV-es fotonok nagy valószín¶séggel leadják benne teljes energiájukat. A berilliumfém (Z=4) viszont
szinte nem is lép kölcsönhatásba a fotonokkal, ezért jó az ablakot ebb®l készíteni.
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ronnak, mely további ionokat kelt. A fotoe�ektusnak a fotonenergia növekedésével er®sen
csökken® hatáskeresztmetszete miatt a detektor jóval kevésbé érzékeny a nagyobb energiájú
fotonokra (®k esetleg Compton-szóródva adják le energiájuk egy részét). Ezért is kényelmes a
14,4 keV gamma-energia (amellett persze, hogy éppen ez megfelel® a Mössbauer-e�ektushoz).
A minta alatti ólom-kollimátorból származó röntgenvonalak és az elektronikus zaj adják a
kisenergiájú beütések nagy részét.

A fotonenergia leadása által meglökött elektron tovább ionizálja a gázt, és a keltett szabad
elektronok az anódszál felé indulnak. A szál közelében a nagy térer®sség miatt az elektronok
egy átlagos szabad úthossz alatt már a további ionizációhoz szükséges energiára tesznek szert.
Emiatt egy elektron egy atommal való ütközése során újabb elektronokat szakít le: elektron-
lavina alakul ki.18 Ebben tehát megsokszorozódik a szabadon mozgó elektronok száma, de
ez arányos lesz az els®dleges ion-elektron párok számával, vagyis a foton leadott energiájá-
val.19 A szál köré gy¶lt elektronok kicsit leárnyékolják a nagyfeszültség¶ elektromos teret: a
tényleges feszültség ilyen kis csökkenése lesz az elektromos jel, mely a foton elnyel®désére és
energialeadására utal. A szálról az elektromos jel az el®er®sít®be, majd egy spektroszkópiai
er®sít®be jut. Ennek kimenete közvetlenül a sokcsatornás analizátorkártyára jut, ami a to-
vábbi feladatokat elvégzi; kimenete USB-kábelen jut a számítógépbe, ahol azt egy megfelel®
illeszt®(driver) program kezeli. Ezen a programon keresztül állíthatjuk be a diszkriminátort
is: az alsó és fels® energiahatárt (azaz: jelnagyság-határt), amin belül a fotonjeleket elfogad-
juk, mint a 14,4 keV-es gammasugárzáshoz tartozókat, amelyeket a Mössbauer-spektrumhoz
akarunk használni. A sokszorozódott elektronok számának statisztikus �uktuációja miatt a
detektor energiafelbontása csak kb. 10-15%, de ez elég arra, hogy a 14,4 keV-es fotonok jelét
a többit®l (leginkább a ∼ 7 keV-es röntgenfotonokétól) megkülönböztessük.

Az analizátorkártya másik üzemmódja a Mössbauer-spektrum felvételére alkalmas: ekkor
a fotonokat nem a jelnagyságuk szerint osztjuk csatornákba, hanem az érkezésük (az éppen
adott f¶részfogjel-periódus elejéhez képest mért) ideje szerint. Ez, mint láttuk, lényegében
a forrás sebessége, azaz a Doppler-e�ektussal közölt, letapogatandó plusz energia szerinti
osztályozást jelent. Ehhez ugyebár szinkronizálni kell a jelgenerátort és az id®beli osztályozást
végz® analizátorkártyát. A jelgenerátor (vezérl®egység) által küldött jelet, mely a periódus
indulását jelzi, illetve a periódus közben a jeleket, melyek a csatornák közötti váltásokat jelzik
40µs-onként, többfajta, a nukleáris technikában használatos típusú (NIM, TTL) elektronikai
egység együttm¶ködése és jelalak-formálása juttatja el az analizátorkártyához.

Megjegyzés: az 57Co sugárforrás nemcsak a 14,4 keV-es gamma-fotonokat bocsátja ki,
(ezek egy vékony fémlapon sem jutnak át, és leveg®ben sem jutnak túl messzire), hanem na-
gyobb energiájú fotonokat is. A forrás ólomburkolattal van leárnyékolva, kivéve a felfelé szaba-
don hagyott kollimátor-ablakot. Noha a használt forrás teljesen ártalmatlan szint¶, mégis az
ALARA-elv szellemében fölöslegesen ne nyúlkáljunk a kollimátor-ablak fölé! A forrás aktivi-
tása változik; id®ben csökken, de néha új sugárforrás kerül a berendezésbe. A tipikus érték 10
MBq és 100 MBq között van, az eredeti, gyári érték 1,8-2,0 GBq. (Nagyobb aktivitással ugye
gyorsabban lehet adott szigni�kanciájú, azaz legfeljebb adott relatív beütésszám-hibaérték¶
spektrummérést végezni.)

18 A gázkeverékben a xenon nemesgáz, a széndioxid is kémiailag inert gáz. Kevés oxigén� vagy vízg®zmo-
lekula bejutása is elrontaná a m¶ködést, mert az elektronokat csapdába ejtenék. Azért kell, hogy túlnyomás
legyen a detektorban, hogy a pórusokon, hegesztéseken a küls® leveg® ne tudjon bedi�undálni. Részecske�-
zikai nagyméret¶ gáztöltés¶ detektorokban, ahol túlnyomás a szükségképpen vékony, könny¶ szerkezet miatt
nem tartható, folyamatosan cserélni kell a tölt®gázt. Itt erre tehát nincs szükségünk.

19 Erre az arányosságra utal a proporcionális kamra elnevezés. Nagyobb anódfeszültség esetén Geiger-
Müller-számlálóhoz hasonló detektor alakulna ki, melyben a nagyobb er®sítés és így az elektronlavina által
keltett másodlagos röntgenfotonok ionizációs hatása miatt végül egy folyamatos szikrakisülés támadna, akár-
mekkora is volt az eredeti leadott energia, azaz az els®dleges elektronok száma.
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6. A mérés menete

A berendezés bekapcsolása:
A mér®berendezést a mér®csoport a laborvezet® felügyelete mellett használja. Kapcsoljuk
be az oszcilloszkópot, a mozgató-mechanizmus f®kapcsolóját (netz ), majd a gamma-detektor
elektronikus részének f®kapcsolóját (a jobb széls® NIM egységen)! Az oszcilloszkópon meg-
jelenik a forrás sebesség-id® függvénye (egy f¶részfog alakú jel). Ellen®rizzük, hogy nullára
van-e állítva, és ezután kapcsoljuk be a nagyfeszültség¶ tágpegységet! A feszültséget lassan,
lépésenként 3-5 másodpercet várva állítsuk 2700 V feszültségre! Helyes m¶ködés esetén a
jeler®sít®n lév® piros LED világítani kezd, mutatva, hogy a detektor gamma-impulzusokat
érzékel. Kapcsoljuk be a DMSPCA analizátorkártya f®kapcsolóját (a dobozon hátul), majd a
számítógépen indítsuk el a hozzá tartozó programot (DMSPCA1.exe), amely kisvártatva meg-
találja a kapcsolatot az analizátorkártyával; ekkor a berendezés készen áll a mérésre.

Az energiaspektrum felvétele és a diszkriminátor beállítása:
Az analizátorkártya kétféle üzemmódban használható: a detektált fotonok energiaspektrumá-
nak mérésére (PHA), illetve a Mössbauer-spektrumnak a mérésére (MCS). El®ször az energia-
spektrumot mérjük ki röviden; erre a diszkriminátor beállításához lesz szükség. Kapcsoljunk
PHA (Pulse Height Analyzer, azaz jelnagyság-osztályozó) üzemmódba, majd a gra�kus fe-
lületen az On/Off gombbal elindíthatjuk ill. leállíthatjuk az adatgy¶jtést. A jobb láthatóság
kedvéért mérés közben is átállíthatjuk a spektrum függ®leges tengelyének határait, vagy át-
állíthatjuk logaritmikus skálájúra is. Helyes m¶ködés esetén jól látható lesz egy folytonos
�háttér� (mely leginkább a nagyobb energiájú fotonok Compton-szórásos energialeadásaiból
származik), valamint két jól elkülöníthet® csúcs: egyik a nekünk kell® 14,4 keV-es fotonoknak,
a másik pedig a kisebb (∼7 keV) energiájú röngtenfotonoknak megfelel®.20 Kipróbálhatjuk,
hogy ha a gamma-sugár útjába a forrás és a detektor közé betesszük a minták mellett találha-
tó alumínium� ill. vasfóliát, akkor az alumínium (Z = 13) a 14.4 keV-es fotonokat átengedi,
de a kisebb energiájúakat nem annyira, a vasfólia pedig a 14,4 keV-es fotonokat sem engedi
át. Az alábbi 11. ábra egy a detektorunkkkal mért tipikus energiaspektrumot mutat.

#channel

e
V

Compton

eV

Compton

11. ábra. A mérési elrendezésben kapott tipikus energiaspektrum (a csatornaszám függvényé-
ben); néhány érdekes dolog (a kisz¶rend® röntgenfotonok ill. a nagyobb energiájú beütések,
valamint a számunkra érdekes 14,4 keV-es csúcs) kiemelve. Figyeljünk a logaritmikus skálára!

Ha láttuk az energiaspektrumban a csúcsokból álló szerkezetet, akkor a gra�kus felületen a
Discriminator mez®ben az Enable gombot választva bekapcsolhatjuk azt a funkciót, hogy
csak egy kijelölt jelnagyságú (azaz: energiájú) fotonok ereszt®djenek át. Ezen határokat a

20 Valójában a forrás ∼7 keV környékén négyféle, egész kicsit eltér® energiájú röngtenfotont bocsát ki: a
mi detektorunk energiafelbontásával ezeket lehetetlen szétválasztani.
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Set Upper és Set Lower gombokkal lehet beállítani; szemmértékkel határoljuk velük körbe a
14,4 keV-es csúcsot! (Ugyebár Mössbauer-e�ektust csak ezek a fotonok mutatnak; a többi
foton csak a Mössbauer-spektrum hátterét növelné, azaz rontaná a mérés szigni�kanciáját.)

Megjegyzés: ha m¶ködik a hangszóró mozgatóberendezése, az elektronikai zajt okoz a de-
tektorláncban, emiatt az energiaspektrum kis energiás részén nagyon sok látszólagos beütés
jelenik meg. Mindenesetre ezeket is kisz¶rhetjük a diszkriminátor megfelel® beállításával.

A minta behelyezése és a spektrumok felvétele:
Töröljünk ki minden maradék spektrumot, majd állítsuk az analizátorkártyát (a Mode mez®-
ben) a Mössbauer-e�ektus méréséhez használatos MCS (Multi-Channel Scaler, azaz sokcsa-
tornás id®mérés) üzemmódba! Ekkor a csatornák az id®periódust, azaz a mozgatás miatt a
forrás sebességét mintavételezik, ahogyan fentebb láttuk, hogy szükséges.

Helyezzük be els®ként a rozsdamentes acél mintát (ezt kényelmesen a sugárnyaláb útjába
a megfelel® helyre tehetjük a mintatartó alumíniumlapkával). Indítsuk el az adatgy¶jtést!
Els®re úgy t¶nik majd, hogy egyenletesen tölt®dnek a csatornák (hiszen a fotonok id®ben
véletlenszer¶en érkeznek), de pár perc után már tisztán látható lesz egy abszorpciós vonal
középtájon. A megfelel® min®ség¶ spektrum összegy¶jtése után mentsük el az adatsort! A
fájl neve mindig utaljon a mérés idejére és a mintára (lágyvas, acél, nátrium-nitroprusszid)! A
felvett adatsor mentése után töröljük a spektrumot, helyezzük be következ®nek a nátrium-
nitroprusszid mintát, indítsuk el az új mérést. Ezt az adatsort is mentsük el, töröljük ki, majd
végül a lágyvas mintával is ugyanígy járjunk el! Az összes (mindhárom) adatsor mentése után
juttassuk el a három Mössbauer-spektrumot (mindegyik fájl kb. 6 kB méret¶) a számítógépr®l
magunknak! Ezek után kikapcsoljuk a berendezést. A nagyfeszültséget lassan csökkentsük
nullára! A végén ellen®rizzük, hogy minden eszköz valóban kikapcsolt állapotban van-e!

Megjegyzés: Az acél mintánál a mérési feladatok megfelel® min®ség¶ elvégzéséhez elég,
ha csatornánként néhány száz beütés összegy¶lik. A nátrium-nitroprusszid mintánál csator-
nánként két-háromezer beütés ajánlott a jó illesztéshez. A lágyvas mintában a hatszorosan
felhasadt vonalak helyzete szépen illeszthet® már csatornánként néhány ezer beütésnél is.
Azonban ha a hat vonal egymáshoz képesti szélességét is megbízhatóan illeszteni akarjuk
(erre a minta e�ektív vastagságának ill. a 14,4 keV-es gamma-sugár természetes vonalszéles-
ségének kiméréséhez van szükség, ld. korábban is és alább is), akkor hosszú, csatornánként
több 10000, de inkább 100000 beütést összegy¶jt® mérésre van szükség. Ezt a laborgyakorlat
ideje alatt szinte sosem tudjuk végigvárni (a forrás kicsi aktivitása miatt); ehhez az egy fel-
adathoz korábban felvett nagy statisztikájú spektrumot használhatunk.

A spektrumok kiértékelése (egyéni munka):
A minták spektrumát tartalmazó fájl mindhárom minta esetén egymás alatt 512 sorban lév®,
csatornánként mért beütésszámokból áll. (Ez megfelel a sebesség-id® f¶részfogjel perióduside-
jének 1024 csatornára való felosztásának; az analizátorkártya driver-programja már elvégezte a
spektrum �félbehajtását�, azaz a periódus közepére szimmetrikusan elhelyezked®, ugyanolyan
forrás-sebességértéknek megfelel® csatorna-párok tartalmainak öszeadását.) Kiértékeléshez és
illesztéshez bármilyen programot használhatunk, ami alkalmas arra, hogy ilyen egyszer¶ szö-
veges fájlból számokat egymás után beolvasson, ábrázoljon, és az adatsorra általunk megadott
függvényt illesszen. (A fájlt azért szemmel pásztázzunk végig feldolgozás el®tt, hogy tényleg
csak a csatornánkénti beütések vannak-e benne!) Mindhárom esetben egy alapvonalról �lefelé
lógó� különféle Lorentz-görbék kombinációját kell illeszteni.

El®zetes megjegyzések:

1. Az illesztend® függvények programba beírásánál �gyeljünk a zárójelezések helyességére!
Mindjárt látjuk, miért érdemes erre felhívni a �gyelmet. . .

2. Ilyen bonyolult függvények illesztésénél szinte minden illeszt®program számára szükséges,
hogy el®ször egész jól tippeljük meg szemmértékkel a paraméterek értékeit; érdemes még
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illesztés el®tt összehasonlítani a mért spektrumot az így beadott paraméterértékekkel felírt
illesztend® függvénnyel. Ha már így is kielégít® az egyezés, akkor a pontos paraméterér-
tékek megtalálását az illeszt®algoritmusra bízhatjuk. Illesztés után viszont mindenképpen
készítsünk ábrát az adatsorról és a függvényr®l (és ez az ábra a jegyz®könyvbe is kerüljön
bele), amin látszik, hogy szemmértékkel nézve jó-e az illesztés!

3. Az adatfájl nem tartalmazza a beütésszámok hibáit; ezeket �gyelembe vehetjük, ha akar-
juk, úgy, hogy minden beütésszám hibájának (Poisson-eloszlásra gondolva) a beütésszám
négyzetgyökét tekintjük. Így az illeszt®program is esetleg jobban meg tudja majd adni az
illesztett paraméterek hibáit (bizonytalanságait).

4. Minden mérési feladat eredményét hibával (azaz: bizonytalansággal) együtt adjuk meg! Az
egyszer¶ számolással kapott eredmények esetén használjuk a hibaterjedés ismert szabályait!

Rozsdamentes acél:
Az acél Mössbauer-spektruma egyszer¶ egyvonalas spektrum: a rezonanciaabszorpció való-
szín¶ségét a sebesség függvényében (mint láttuk, a forrás gammaenrgia-eloszlásának és az
abszorpció valószín¶ségének konvolúciójaként kapott) Lorentz-görbe írja le: ilyen alakban
csökken a hozam ott, ahol van rezonanciaabszorpció. Az illesztend® függvény tehát:

Acél: f(x) = B − A

1 +
(
x−x0

Γ/2

)2 ,
ahol a négy darab illesztend® paraméter: B az alapvonal (�baseline�), A a csúcs amplitúdója,
x0 a helye, Γ a szélessége. (B és A �mértékegysége�: beütésszám, x0-é és Γ-é csatornaszám.) A
legérdekesebb információt itt az x0 hordozza: ha ez nem 256, akkor a forrás gamma-vonalához
képesti izomér eltolódásról van szó.

Nátrium-nitroprusszid:
A nátrium-nitroprusszid minta spektruma kvadrupólus felhasadást mutat (ld. a korábbi 7.
ábrán is): két csúcsból áll, amelyekr®l azonban tudni lehet, hogy egyforma az amplitúdójuk
és a szélességük. Öt illesztend® paraméter van tehát: alapvonal (B), amplitúdó (A), szélesség
(Γ), valamint a két csúcshely: ezt a várt információtartalomra el®re gondolva úgy érdemes
illeszteni, hogy a csúcspár helyeinek számtani közepét (x0) valamint egymástól vett távolságát
(s mint �splitting�, felhasadás) használjuk:

Nátrium-nitroprusszid: f(x) = B − A

1 +
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x0− s
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)
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Itt a felhasadás mértéke a legérdekesebb.

Lágyvas:
Itt mágneses felhasadás látható (ld. a 12. ábrán): hat csúcs jelenik meg. Ezek szimmetrikusan
páronként egyforma jellemz®j¶ek, de távolságuk (azaz: felhasadásuk) nyilván más. Tizenhá-
rom illesztési paraméter lesz: a B alapszint mellett csúcspáronként egy olyan csomag, mint
az el®bb: A1,Γ1, x1, s1, A2,Γ2, x2, s2, A3,Γ3, x3, s3. A csúcspárok átlagos helyei, x1, x2 és x3

elvileg nem igazán különböznek, de tekintsük ®ket is külön-külön illesztési paramétereknek!
A függvény:

Lágyvas: f(x) = B − A1

1 +

(
x−
[
x1−s1/2

]
Γ1/2

)2 − A1

1 +

(
x−
[
x1+s1/2

]
Γ1/2

)2−

− még kétszer ugyanez, a másik két csúcspárra.

Itt a mágneses tér hatásáról a csúcsok helye, a minta vastagságáról és a természetes vonal-
szélességr®l pedig a csúcsok szélességei hordoznak információt.
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7. Feladatok

1. Kalibráljuk a sebesség-csatornaszám összefüggést a lágyvas minta alapján! (Ehhez már
illeszteni kellett a lágyvas spektrumát.) A két legtávolabbi csúcs energiakülönbsége ismert:
ez sebességben kifejezve δ6 − δ1 = 10,6162 mm/s, a fotonenergia pedig 14413 eV.

2. Határozzuk meg a rozsdamentes acél és a Na2Fe
II(CN5)NO (nátrium-nitroprusszid) minta

izomér eltolódását a lágyvashoz képest!

3. Határozzuk meg az elektromos térgradiens ∂2V
∂z2

értékét a nátrium-nitroprusszid mintában
(ld. a korábbi (4.2) formulát)! Az elektromos kvadrupól-momentum értéke az 57Fe minket ér-
dekl® els® gerjesztett állapotában máshonnan ismert: ezQ3/2 =0,21 barn (1 barn = 10−28 m2),
továbbá η=0 írható. Ha elfelejtettük volna: az alapállapotú 57Fe impulzusmomentuma (mag-
spinje) I = 1

2
, a 14,4 keV-es gerjesztett állapoté I = 3

2
.

4. A magnívó Zeeman-felhasadására B mágneses indukciójú bels® térben igaz, hogy ∆Em =
−m

I
µIB, ahol µI = gµNI. Határozzuk meg az 57Fe mágneses momentumát az els® gerjesztett

állapotban (µ3/2)! Mekkora a B értéke a lágyvas mintában? (Ismert az alapállapotú 57Fe
mag mágneses momentuma: µ1/2=+0,090604µN .) Az eltolódott csúcsok beazonosítására fel-
használhatjuk, hogy az egyes alnívók közötti átmenetek I intenzitásainak arányaira az alábbi
arányok érvényesek:21

I± 3
2
→± 1

2
: I± 1

2
→± 1

2
: I± 1

2
→∓ 1

2
= 3 : 2 : 1.

E

I=
1
2

I=
3
2

B=0

B=0

ΔE

Δ

m=+3/2

m=+1/2

-1/2

-3/2

m=+1/2

-1/2

m=

m=

m=

B

E
 -
  
 

E
*
+

 
E

3 2
1 2

E
+

  
E
*
- 

  
E

1 2
1 2

E
 -
  
 

E
*
+

 
E

1 2
1 2

E
 -
  
 

E
*
- 

  
E

1 2
1 2

E
+

  
 

E
*
+

  
E

1 2
1 2

E
+

  
E
*
- 

  
E

3 2
1 2

12. ábra. A lágyvas minta mágneses vonalfelhasadásához: mágneses térben megvalósuló
energiaeltolódások és átmenetek. Természetesen a névleges Eγ gamma-energia a valóság-
ban sokszor-sokszor nagyobb, mint a mágneses tér miatti felhasadás. Az alapállapotban µ
pozitív, emiatt az energiaeltolódás el®jele biztos a jelölt, a gerjesztett állapotban viszont g3/2
lehetne pozitív is, negatív is (kiderül majd): az ábra g3/2 > 0 feltételezésével készült.

Az összetartozó csúcsok helykülönbségeib®l (azaz az si felhasadásokból) láthatóan kiesik az
alap� és gerjesztett állapot nagy, állandó, kb. 14,4 keV, de jóval pontatlanabbul ismert kü-
lönbsége. Az illesztésb®l ismert si értékek segítségével egy egyszer¶ (három pontra való)
egyenesillesztésb®l meghatározhatjuk a ∆E és a ∆E∗ energiaeltolódásokat az alap� ill. a ger-
jesztett állapotban, ebb®l jön aztán B illetve g3/2.

5. A 4. feladatban kapott elektromos térgradiens és az 5. feladatban kapott mágneses térer®s-
ség értékét hasonlítsuk össze a hidrogénatom Bohr-modelljében kiszámított, az alapállapotú
elektron által a proton helyén létrehozott elektromos tér gradiensével ill. mágneses térrel!

6. Ábrázoljuk a lágyvas spektrumában mért Γexp.
i vonalszélességeket a wi relatív intenzitások

21 A 3/2 spin¶ állapot egy 1-es spin¶ fotonra és egy 1/2 spin¶ alapállapotra bomlik. A fenti arányok a
Wigner-Eckart-tétel alapján a megfelel® Clebsh-Gordan-együtthatók négyzetei.
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függvényében (ezeket ld. fentebb), és illesszünk az adatokra egyenest! Ennek paramétereib®l
és a (4.4) formulából számítsuk ki a gerjesztett állapot élettartamát, annak hibáját, és ha-
sonlítsuk össze az irodalmi adattal (141,8 ns)! A kapott természetes vonalszélességet tudva
határozzuk meg a minták e�ektív vastagságát (TA), és ellen®rizzük a (4.4) képlet másodrend¶
tagjának kicsiny voltát! (A forrásra, mint mondtuk, TF = 0,5 használható.)

7. Állapítsuk meg a perodikusan mozgatott forrás legnagyobb kitérésének mértékét a kalib-
rált sebesség-id® függvényt ismerve! Feltéve, hogy a forrás és a detektor aktív része (a szál) 5
cm távolságban van, hány % távolság-ingadozást jelent ez? (Vajon jelenthet-e ez észrevehet®
hibát a csúcsok alakjának felvételénél?)

8. (opcionális, ld. alább is!) Tervezzünk mérést, amely alkalmas lenne a gravitációs vörös-
eltolódás mérésére! (Milyen magasra kellene tenni a forrást az abszorbenshez képest, milyen
er®s forrással mennyi ideig kellene mérni, hogy a hatás kimutatható legyen?)

8. Ellen®rz® kérdések

1. Mi a rezonanciaabszorpció?

2. Miért nehezebb magbeli átmenetekre (gamma-sugarakra) rezonanciaabszorpciót létrehoz-
ni, mint atomhéjbeli átmenetekre?

3. Mi a Mössbauer-e�ektus?

4. Hogyan függ a Mössbauer-e�ektus er®ssége a h®mérséklett®l, és miért volt ez meglep®?

5. Miért éppen 57Co forrást használunk a kísérletben?

6. Hogyan bomlik az 57Co 57Fe-ra? Eközben milyen részecskék keletkeznek?

7. Milyen e�ektus révén és hány alnívóra hasad fel az 57Feizotóp 1/2 spin¶ alap� és 3/2 spin¶
gerjesztett állapota homogén küls® mágneses térben? A 57Fe izotóp 3/2 spin¶ alap� és 1/2
spin¶ gerjesztett állapota között hány megengedett átmenet van és miért?

8. Mi az elektromos kvadrupólmomentum mértékegysége?

9. Mi okozza a kvadrupól-felhasadást?

10. Mi okozhat izomér-eltolódást?

11. Hány részre hasad fel az 57Fe mag 14,4 keV-es gerjesztett állapota, ha homogén elektromos
térbe helyezzük?

12. Milyen polaritású nagyfeszültséget kapcsolunk a detektorra és miért? (Hol van az anód és
a katód?)

13. Hogyan m¶ködik a fotonok detektálására használt eszközünk?

14. A foton milyen kölcsönhatásokba tud lépni a detektor anyagával, és ezek közül melyik
történik mérésünkben a legnagyobb valószín¶séggel?

15. A mérés során hogyan változik a mozgatott forrás gyorsulása, sebessége, kitérése az id®
függvényében? Mi történne a spektrummal másfajta függvény választása esetén?

16. Érzékeny-e a detektorunk az 57Fe izotóp 137 keV-es gamma-vonalára, és miért?

17. Mekkora a fotondetektáló berendezésünk energiafelbontása, és mi limitálja?

18. Mi a szerepe a diszkriminátornak a mérésben, miért szükséges használni?

19. Hogyan határozhatjuk meg a 3/2 spin¶ nívó élettartamát a mérésünk során?

20. Mi teszi lehet®vé, hogy a fotonok energiáját 10−14 relatív pontossággal változtassuk?

21. Miért alkalmaznak olykor küls® tereket a Mössbauer-spektroszkópiában?
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9. Kiegészítés: a gravitációs vöröseltolódás mérése

Az általános relativitáselmélet egyik jóslata a gravitációs vöröseltolódás: eszerint fotonok
gravitációs er®térben �felfelé� haladva energiát veszítenek, frekvenciájuk csökken (ezért vö-
röseltolódás). Homogén g gravitációs mez®ben H magasságnyit felfelé haladáskor az energia-
veszteség:

(A memorizálás-
hoz segédlet:)

∆Eγ = mγgH,
Eγ = mγc

2 ⇒ ∆Eγ =
gH

c2
Eγ.

Az eredményképlet helyes; ez a rövidke, kissé sületlen következtetés segíthet megjegyezni, no-
ha természetesen a fotonnak egyáltalán nincs mγ tömege, pláne nem annyi, hogy Eγ = mγc

2

legyen. Tetézve: nem túl er®s gravitációs terek esetében (azaz fekete lyukak és neutroncsilla-
gok közvetlen közelét leszámítva mindenhol) változó gravitációs mez®ben is igaz, hogy

∆Eγ =
Φ2 − Φ1

c2
Eγ,

ahol Φ2 − Φ1 a newtoni gravitációs potenciál változása az út végei között.22 A fenti képlet
ennek tényleg speciális esete, hiszen homogén térben z magasságban Φ = gz.

Optikai spektroszkópiával pl. úgy lehetne ezt kimutatni, hogy összehasonlítjuk valamely
csillag (a Nap, vagy valamilyen kisebb és s¶r¶bb csillag, egy fehér törpe) fényében és a földi
gázkisülési cs® fényében a hidrogén vagy a hélium valamelyik ismert színképvonalának he-
lyét. Pl. a Nap felszínér®l jöv® fotonnak �ki kellett másznia� a Nap gravitációs teréb®l, az
energiaváltozás nagysága

∆Eγ =
1

c2
GM⊙

R⊙
Eγ ≈ 2,1 · 10−6 · Eγ.

Itt M⊙ = 2 · 1030 kg ill. R⊙ ≈ 700000 km a Nap tömege ill. sugara. Ha Eγ-nak pl. a
hidrogén egyik legjellemz®bb látható színképvonalához (a Balmer-sorozathoz tartozó vörös,
656 nm-es hullámhosszú Hα vonalhoz) tartozó 1,9 eV-t veszünk, akkor ∆Eγ ≈ 4 ·10−6 eV lesz.
A színképvonalak ilyen mérték¶ vonalfelhasadása jó felbontású spektroszkóppal kimutatható
lenne,23 azonban a Napból jöv® vonal az ottani magas h®mérséklet (és emiatt a gázatomok
nagy átlagsebessége) miatt Doppler-elmosódást szenved. Az 1960-as évekig bezárólag nem
is sikerült igazán meggy®z®en kimutatni gravitációs vöröseltolódást csillagokból jöv® fény
színképvonalaiban.

A Mössbauer-spektroszkópia által nyújtott pontosság viszont lehet®vé tette, hogy 1960-
ban Pound és Rebka földi kísérlettel igazolja a jelenséget [4]. Az 57Fe vasizotóp 14,4 keV-es
fotonenergiájának változását nézték: el®ször ki kellett mérni egy (lehet®leg egyszer¶, egyvo-
nalas) Mössbauer-spektrumot valamilyen mintán, majd megnézni, hogy ha a mintát (és a
mögötte elhelyezked® detektort) magasabbra vitték (a kísérletben H = 22,5 m volt), akkor
változik-e a vonal helye. Ha igen, akkor azzal lényegében a foton energiaveszteségét sikerült
kimutatni, ami a H magasság bejárása közben lépett fel.

22 Ezt a képletet az általános relativitáselméletre támaszkodva amentén lehet rendesen levezetni, ha tudjuk,
hogy gyenge gravitációs mez®k (ha Φ≪c2) a térid® metrikus tenzorában úgy jelentkeznek, hogy g00 ≈ 1+ 2Φ

c2

lesz, továbbá hogy a ∆τ sajátid®-megváltozás és a ∆t koordinátaid®-megváltozás között a ∆τ =
√
g00∆t

összefüggés áll fenn. Ha még azt is tudjuk, hogy a foton hullámszám-négyesvektora párhuzamosan terjesz-
t®dik haladás közben (ami lényegében azt jelenti, hogy a foton frekvenciája a helyr®l helyre változó ütem¶
sajátid®ben mérve marad állandó), készen is leszünk: a frekvenciaváltozás koordinátaid®ben (azaz a küls®
meg�gyel® szempontjából) nézve tényleg ∆ω = Φ2−Φ1

c2 ω lesz.
23 Pl. a hidrogénatom látható, kékes szín¶ Hβ vonalában van 0,94 · 10−6 eV-es felhasadás is, amely jó

m¶szerrel látható.
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A változás nagysága: ∆Eγ = gH
c2
Eγ, beírva az ismert számokat 3,52 · 10−11 eV adódik.

Emlékezve a 14,4 keV-es gammasugár Γ0 = 4,7 · 10−9 eV természetes vonalszélességére (mely-
nek kb. kétszerese lesz a Mössbauer-vonal szélessége), azt mondhatjuk, hogy a Mössbauer-
spektrumvonalnak a saját szélességéhez képesti ∼1/300-adnyi odébbmozdulását kell(ett) ki-
mérni. Ez nem lehetetlen, ha elegend® mennyiség¶ adatot gy¶jtenek a spektrumban, hogy a
csúcsillesztés bizonytalansága már legfeljebb ekkora legyen.

Ha azon kezdünk gondolkodni, hogy ehhez mennyi beütés szükséges (és esetleg összehason-
lítjuk a már ismert beütésszámú, a laborgyakorlat kapcsán elvégzett illesztések pontosságával),
kiindulhatunk abból, hogy N2-szer több beütés a csúcsillesztés hibáját N -edrészére csökkenti;
ezt várhatjuk a szokásos Poisson-eloszlásos ösztönök alapján, és tényleg elég pontosan teljesül.

Érdekes meg�gyelni, hogy ha a H magasságot pl. kétszeresére növeljük, akkor az e�ektus
(ami kétszeresre n®tt) kimutathatóságához szükséges csúcshely-bizonytalanság kétszer annyi
is lehet. Viszont azzal, hogy kétszer olyan magasra tettük a mintát, a (forrásból izotrop
módon kibocsátott) gamma-fotonoknak csak negyed akkora része éri el a mintát. Ez éppen azt
jelenti, hogy (ugyanakkora mérési id® alatt) negyedannyi beütés lesz, emiatt a csúcsillesztés
bizonytalansága pont kétszeres lesz. Úgy t¶nik tehát, hogy ha a forrás aktivitására és a mérési
id®re tekintünk úgy, mint limitáló tényez®re, akkor a választott H magasságtól nem is annyira
függ a mérés �hatékonysága�, mint azt gondolnánk.
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