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FOTONOK ÉS DETEKTOROK 
 

(Bevezetés a detektorok működésébe, valamint a 3-as mérés – 

spektroszkópia – leírása) 

Marek Tamás 
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A gyakorlat során több sugárforrás négy különböző detektorral megfigyelhető emissziós 

energiaspektrumát fogjuk felvenni és analizálni. A gyakorlat végén a gyakorlat vezetője 

segítségével összevetjük tapasztalatainkat, egyesítjük eredményeinket, majd annak boldog 

tudatában távozunk, hogy minden eszköz rendelkezésünkre áll a még előttünk álló feladatok 

elvégzéséhez. 

Hogy ez valóban így történjen, e leírás bevezetőjében az eredmények értelmezéséhez 

feltétlenül szükséges elméleti–gyakorlati alapokat is ismertetjük. A nem-olyan-fontos-de-nem-árt-

ha-tudjuk kategóriájú ismereteket különálló keretes szövegként fogjuk jelölni. 

A mérés során ne feledjük, hogy a gyakorlat vezetője azért van, hogy segítsen – bátran 

forduljunk hozzá a felmerülő kérdéseinkkel. 
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„– Mit látsz, Laca? 

– Kicsit halkabban kérdezd, mert nem látok olyan nagyot...” 

A.E. Bizottság, „Putty-putty” in „Kalandra fel!” (1982) 

 

I. A MÉRÉS ALAPJAI 
 

I-1. Bevezető ismeretek 

 

A nukleáris tudományok közös jellemzője, hogy valamilyen módon az atommagok 

átalakulásával kapcsolatos folyamatokat tanulmányoz, vagy ezen átalakulások eredményeit 

használja egyéb célokra. Az atommagok átalakulását legegyszerűbben az azt kísérő 

energiaváltozások segítségével kísérhetjük figyelemmel. Ez az energia megjelenhet 

részecskesugárzás (-, -részecske, neutron) formájában, de „tiszta” energiaként, fotonként is. 

Bár a töltött részecskék (tömegükön túli) energiája szintén érdemi információforrás, rövid 

hatótávolságuk miatt csak nehezen tanulmányozhatóak. Viselkedésükre a „Radioaktív sugárzások 

abszorpciója” (munka)című gyakorlat során fogunk példákat látni. A neutronok hatótávolsága jóval 

nagyobb, de velük jobbára csak atomreaktorok körül kiépített mérőhelyeken lehet találkozni – 

extrém, és lehetőleg kerülendő kivételektől (III. Világháború, például) eltekintve. 

A különböző energiájú atommag-állapotok közti átmeneteket kísérő fotonkibocsátás viszont 

aránylag könnyen tanulmányozható. A fotonok energiája mérhető, a különböző energiájú fotonok 

egymáshoz viszonyított aránya szintén: a két információt, energiát és intenzitást egyesítő 

energiaspektrum pedig alkalmas a fotonokat kibocsátó forrás azonosítására, és máris kezünkben egy 

analitikai módszer. 

Az energiaspektrum ismerete birtokában pedig lehetőségeink (a mérési elrendezést 

intelligensen változtatva) szinte korlátlanok: a spektrum egy, jellemzőnek ítélt vonalát figyelve 

magspecifikus információkat gyűjthetünk, sőt, a vizsgálni kívánt mintában eredetileg jelen nem 

lévő radioaktív izotóp létrehozásával („aktiválás”) nem sugárzó anyagokat is vizsgálhatunk. 

Vájtfülűbb (-szeműbb) olvasók felfedezhették, hogy nem használtuk sem a röntgen-, sem a -

foton kifejezést a fentiekben. Ennek oka az, hogy érdemi különbség a kettő között (jelen mérés 

szempontjából) csupán annyi, hogy más-más táblázatban kell keresni őket. Energiájuk jelentős 

tartományban átfed, és mindkettő megjelenésének oka lehet magátalakulás. Oka, de nem eredete – 

definíciója szerint csak a -foton származik atommagok energiaszintjei közötti átmenetekből, 

általában a magátalakulás során keletkező gerjesztett állapotú mag relaxációjának eredményeként. 

A röntgen-foton eredete az elektronhéj: belső héj ionizációja után az elektronhiány egy külső héjról 
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pótlódhat, és a két ionizációs energia felszabaduló különbsége jelenik meg, mint X-foton. Ilyen 

belső ionizáció magátalakulások során is végbemehet, gondoljunk csak az elektronbefogásra. 

 

I-2. Egy foton sorsa 

 

Mérni a foton által a detektornak átadott energiát tudjuk. Avagy fordítva, a foton által a 

detektornak átadott energiát mérjük. Ideális esetben a foton összes energiáját átadja a detektornak 

(1. ábra), ezt nevezzük fotocsúcsnak. Sajnos a valóság nem ilyen egyszerű, mert már a fotocsúcs 

kialakulása is számos, a foton és a detektor anyaga közti kölcsönhatás végeredménye. Ha e 

kölcsönhatás-sorozat nem megy végbe teljesen, az 

a foton által a detektornak átadott energiát 

csökkenti, mi mindazonáltal detektálni fogjuk, így 

a kialakuló spektrumban megjelenik. Ilyen 

kölcsönhatási lépés a Compton-szórás. Ha a foton 

Compton-szóródik a detektor egy elektronján, 

annak (azaz a detektornak) csak energiájának egy, 

maximált mértékű hányadát adja át. Ha a foton 

(azaz „maradéka”) ezután kijut a detektorból, 

nyomát a Compton-él és a Compton-tartomány (2. 

ábra) őrzi. A foton más galádságot is elkövethet – ha erre elegendő az energiája
1
, ionizálhatja a 

detektor anyagát, amely ionizáció a detektor 

anyagára jellemző karakterisztikus röntgenfoton 

(X-foton) megjelenéséhez vezet. Ha ez a 

röntgenfoton elnyelődik a detektorban semmi gond 

– energiája a fotocsúcsban marad. Ha viszont kijut 

a detektorból, pont ennyi energia hiányzik a 

fotocsúcs energiájából, megjelenik a kiszökési 

csúcs (3. ábra). A foton a saját forrását is 

ionizálhatja – ez a forrás anyagára jellemző 

karakterisztikus röntgencsúcsot eredményez. 

                                                           
1
 Ez a feltétel innentől magától értetődő – de nem is foglalkozunk az infravöröstől a mikrohullámúig terjedő 

fotonenergiákkal a gyakorlat során. Csak egy kicsit később, érintőlegesen. 
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1. ábra: az ideális fotocsúcs 
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2. ábra: fotocsúcs + Compton-szórás 
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És ez még csak a kezdet (és a vég) – 

ugyanezek a folyamatok lejátszódnak a detektor 

környezetében is, és ha e folyamatok eredménye a 

detektorba jutva megjelenik, egy foton jele a 

detektorban meglehetősen komplikált képet is 

mutathat (4. ábra). 

A 4. ábra elméleti spektruma még így is 

idealizált eset marad. A magátmenetekhez tartozó 

-, és az elektronátmenetekhez tartozó X-fotonok 

energiája ugyanis természetes bizonytalansággal 

bír, ami a diszkrét energiaértékek helyett 

energiaeloszlást jelent, ez a természetes 

vonalszélesség. Ezt a (csak speciális módszerekkel 

– pl. Mössbauer-spektroszkópiával – észlelhető) 

természetes vonalszélességet sokszorosára növeli a 

detektor (és a hozzá kapcsolódó) berendezés 

energiafelbontása, vagyis az a tulajdonsága, hogy 

mennyire pontosan tudja a foton energiáját mérni. 

Az 5. ábrán egy nagyfelbontású detektorral felvett 

spektrum látható. Felismerhető a Compton-él, a 

karakterisztikus röntgenek, a fotocsúcs... 

Amennyiben a vizsgált mintánk, forrásunk 

nem csupán egyetlen fotont bocsát ki, akkor 

természetesen minden egyes fotonenergiához 

kapcsolódóan lejátszódnak a fenti folyamatok, ami 

meglehetősen komplikált spektrumot eredményez 

(pl. 1. oldal), de némi gyakorlattal értelmezésük 

megoldható. 

 

 
4. ábra: Elméleti spektrum 
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5. ábra: Gyakorlati spektrum 

 
3. ábra: + a röntgenek 
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I-3. A spektrométer 

 

Azt, hogy a fentiekben vázolt elméleti spektrum előttünk milyen alakban jelenik meg, 

legnagyobb mértékben a foton detektálására választott detektor szabja meg. De mielőtt magukkal a 

detektorokkal foglalkoznánk, tekintsük át egy sztenderd spektrométer felépítését (6. ábra). 

A forrásból érkező fotonokat a detektorral észleljük. A detektor az általa érzékelt 

fotonenergiával arányos, időben változó (impulzusszerű) jelet küld az előerősítőre (preamp). Ez a 

lépés detektortól függően el is 

maradhat, az előerősítő szerepe az 

erősítő (amp) által fogyasztható alakú 

(időbeli lefutású) és nagyságú 

feszültségjel előállítása. Az erősítő 

ennek a jelnek a további feldolgozását 

végzi. Elsősorban amplitúdóját 

(nagyságát) növeli, de zajt is szűr, 

alapvonalat korrigál, egyéb 

bohóságokkal múlatja az idejét, majd a 

módosított feszültségjelet továbbítja az 

analóg-digitál konverterre (ADC). 

Nagyon fontos, hogy a detektor és az 

ADC közti lépések során a detektor kimenő jele és az erősítő kimenő jele közti kapcsolat lineáris 

maradjon, azaz a kisebb amplitúdójú jelek ugyanolyan arányban nőjenek, mint a nagyobb 

amplitúdójúak: ez biztosítja azt, hogy a mért és a „valódi” spektrum minél jobban hasonlítson 

egymásra. 

Az ADC az erősítő kimenetéről érkező feszültségjelet digitalizálja. Ez alatt azt kell érteni, 

hogy az ADC az általa befogott feszültségtartományt (amekkora amplitúdójú jelek kezelésére van 

felkészítve, jellemzően 0–10 V) 2
n
 darab szeletre (csatornára) osztja, és a jelet besorolja valamelyik 

szeletbe, azaz gyakorlatilag megméri a feszültségét – kisebb-nagyobb pontossággal, majd ezt az 

adatot továbbítja a sokcsatornás analizátorba (MCA). A mérés pontossága a beosztás finomságától 

függ, minél több csatornára osztjuk fel a bemenő feszültségtartományt, annál pontosabb 

feszültségértéket kapunk, de a jel feldolgozása is annál tovább tart. Ez azért kellemetlen, mert az 

ADC egyszerre csak egy jellel tud foglalkozni, így azok a jelek, amelyek az ADC holtidejében 

jöttek, számunkra elvesztek. 
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6. ábra: Egy általános spektrométer felépítése 

 

preamp: előerősítő, amp: erősítő, ADC: analóg-digitál konverter, 

MCA: sokcsatornás analizátor 
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Az MCA gyakran egybeépül az ADC-vel, feladata az, hogy a bejövő jelet megvizsgálja, 

melyik csatornába esik, és regisztrálja, hogy jött egy újabb ilyen amplitúdójú jel, azaz a megfelelő 

csatorna tartalmát eggyel megnöveli. A mérés végén az MCA az amplitúdóspektrumot tartalmazza: 

milyen amplitúdójú jelek, milyen gyakorisággal jöttek a mérés tartama alatt. A csatorna sorszáma (a 

linearitás feltételének teljesülése esetén) arányos a detektor által észlelt energiával, a csatorna 

tartalma (a beütésszám) pedig azzal az intenzitással (súllyal, valószínűséggel), amellyel az az 

energia észlelődött a detektorban. 

Vegyünk például egy olyan hipotetikus magot, amely bomlása során két -fotont bocsát ki 1:2 

arányú valószínűséggel, az elsőt mondjuk 500 keV, a másodikat 750 keV energiával
2
. Az ADC 

felbontását állítsuk 1000 (igazából: 2
10

 = 1024) csatornára, az erősítőn pedig az erősítés értékét 

válasszuk meg úgy, hogy (mondjuk oszcilloszkópon a kimenőjeleket figyelve) a legintenzívebb 

vonal amplitúdója 7.5 V legyen. Az MCA-t is 1000 csatornára állítva a mérés végén ekkor két 

csúcsot látunk: egyet az 500. és egy másikat a 750. csatorna környékén. A két csúcs alatti területet 

összehasonlítva pedig azt látjuk, hogy a 750. csatorna környékén található csúcs területe körülbelül
3
 

kétszerese az 500. csatorna környékinek. 

 

I-4. Detektorok 

 

A spektroszkópiában használt detektorok feladata kettős. Egyrészt észlelnie kell a beérkező 

fotont, majd ennek hangot is adnia, ráadásul úgy, hogy abból következtetni lehessen a foton által a 

detektornak átadott energiára. A nukleáris méréstechnikában szerencsére nem kell túl messzire 

mennie a válaszért, miként oldható ez meg. 

Milyen sugárzást vizsgálunk? Ionizáló sugárzást. 

A kérdés már csak az, hogy hogyan tudjuk a sugárzás ionizáló hatását kihasználni... 

Egyáltalán. Mit ionizáljunk? 

Amit csak lehet. Bár lehet, hogy épp nem ionizációnak hívják, de valami hasonló. A gyakorlat 

során háromfajta detektort fogunk használni. Proporcionális kamrát, ez a gázionizációs detektorok 

közé tartozik, szcintillációs detektort és félvezető-detektort. A két utóbbi esetében ugyan nem 

ionizációnak hívják a detektorválaszt eredményező folyamatot, de nagyon hasonló dologról van 

szó. 

                                                           
2
 eV: a nukleáris méréstechnikában (minden SI próbálkozás ellenére) kizárólagosan használt energiaegység. Definíció 

szerint az a kinetikus energia, amire egy elektron tesz szert, amikor 1 V potenciálesésen gyorsul, 1.60210
–19

 J 
3
 Ugyan a bomlások valószínűsége 1:2, de nem igaz biztosan (biztosan nem igaz), hogy a másodlagos folyamatok (I-2. 

fejezet) valószínűsége is ugyanaz a detektorban, így a fotocsúcsok területaránya már nem 1:2. 
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Proporcionális kamra 

A gázionizációs detektorok a legrégebben használt sugázásdetektorok. Szerkezetük 

legegyszerűbben úgy írható le, mint egy gázzal 

töltött kondenzátor, némi módosítással (7. ábra
4
). 

Egy légmentesen lezárt fémhenger közepén egy 

vékony fémszál húzódik, a fémhengerhez képest 

több 100 V potenciálon, a hengert viszonylag kis 

sűrűségű, de könnyen ionizálható gáz (Ne, Ar) 

tölti ki. Ha ionizáló sugárzás lép be a 

belépőablakon
5
, az a töltőgáz részecskéit ionizálja, 

szabad elektronokat és gázionokat hagyva maga 

után. Az elektronok a (pozitív) anódszál fele 

gyorsulva újabb gázmolekulákat ionizálnak, 

aminek eredményeként elektronlavina (8. ábra) 

alakul ki. Az elektronok (és a katódhenger felé 

mozgó ionok) elfogytával a kamra belseje újra 

töltésmentes lesz. Ebben a töltőgázhoz adagolt 

kioltógáz segít, ami az elektronok fölös kinetikus 

energiáját elnyeli. 

Az elektronlavina elektronjai az anódszálon töltésként jelentkeznek, majd a lavina elfogytával 

e töltés megszűnik – az ionizáló részecske így egy időben rövid lefutású töltésimpulzusként 

jelentkezik. Az elektronlavina sokszorosítási tényezője 10
6
–10

8
, azaz egy ionizáció millió elektront 

eredményez az anódszálon. A megjelenő töltésimpulzust egy egyszerű kondenzátorral és egy vele 

kapcsolt ellenállással alakítjuk feszültségimpulzussá (7. ábra). 

A gázionizációs detektorok tulajdonságai nagyban függnek az anód és katód közé kapcsolt 

feszültségtől. A feszültséget egy határon túl növelve az elektronlavina elektronjai akkora kinetikus 

energiára tehetnek szert, hogy a másodlagos ionizációk száma független lesz az eredeti, az ionizáló 

részecske típusától és energiájától függő ionizációk számától (9. ábra). Ekkor a detektor csupán azt 

                                                           
4
 A következőkben különböző forrásokból származó ábrákat szerepeltetünk, ezt az eredeti ábraszöveg meghagyásával 

jelezve, valamint az érdeklődőknek ezzel esélyt adva további búvárkodásra. A pontos forrásokat a leírás végén 

közöljük. 
5
 Az az ionizáló részecske, jellemzően foton, amely nem a belépőablakon jut a gázionizációs detektorba már jellemzően 

olyan nagy energiájú, hogy a töltőgázt nem képes ionizálni. Avagy „az ionizációs hatáskeresztmetszet ebben az 

energiatartományban nagyon kicsi”. 

 
7. ábra 

 
8. ábra 
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jelzi (de nagy biztonsággal), hogy észlelt egy részecskét. Ez az ún. Geiger-Müller tartomány, és a 

mindenki által (legalább hallomásból) ismert GM-cső. 

A proporcionális kamra a 9. ábra 

proporcionális számlálója. Az általa szolgáltatott 

töltés/feszültségjel arányos az ionizáló részecske 

ionizáló képességével és energiájával. Mivel 

esetünkben csak fotonokról van szó, az energiával 

arányos jelet kapunk. A detektor hátulütője, hogy 

nagyobb (> 100 keV) fotonenergiáknál hatásfoka 

nulla, azaz nem használható. 

Szcintillációs detektor 

A szcintillációs detektor lelke egy szigetelő 

kristály. A foton energiája (több lépésen keresztül) 

arra fordítódik, hogy elektronokat gerjeszt a 

kristály vegyértéksávjából a vezetési sávjába 

(„ionizáció”), majd ezek a gerjesztett elektronok 

relaxálnak, és a gerjesztési energiát ultraibolya fotonok
6
 formájában leadják. Mivel a tiltott sáv 

szélessége adott, adott energiájú foton adott számú elektront tud a vezetési sávba juttatni, így ezek 

száma (legalábbis) arányos lesz az eredeti foton által leadott energiával. Ha ez arányos, akkor a 

kibocsátott UV-fotonoké is, és máris kész az ideális detektorunk. Van UV-foton, volt ionizáló 

részecskénk, ha pedig a fotonokat még meg is számoljuk, megvan az energia is. 

A fenti gondolatmenet szépséghibája, hogy nem működik. Ugyanis a kristály a relaxáció 

során keletkező fotonokra teljesen átlátszatlan, hiszen azok energiája pontosan a tiltott sáv 

szélessége, így az UV-fotonok rögtön újabb 

elektronokat juttatnak a vezetési sávba. 

A megoldás: szennyezzük el a kristályunkat 

úgy, hogy a szennyező anyag által létrehozott 

lumineszcens centrumok energiája a tiltott sáv 

tetejébe essen (10. ábra). Ezek a lumineszcens 

centrumok elektroncsapdaként működnek mind a 

vezetési sávból relaxáló, mind a vegyértéksávból 

gerjesztett elektronok számára. Mivel energiájuk 

                                                           
6
 Ez az érintőlegesség helye. 

 
9. ábra 

(A felirattal ellentétben a feszültségértékeket nem 

kell általánosnak tekinteni) 

 
10. ábra 
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az energiaminimum fölött van (lokalizált elektron-lyuk párként viselkednek), instabil állapotok, 

melyek megszűnésekor szintén UV foton keletkezik, de erre a fotonra a kristály már átlátszó. Ha 

csak egyfajta ilyen hibahelyet hozunk létre a kristályunkban, a gerjesztési energiák azonosak 

lesznek, és a két bekezdéssel előbb vázolt gondolatmenet működik. 

Az UV-fotonok detektálását és számlálását 

pedig fotoelektronsokszorozóval (PMT
7
) oldhatjuk 

meg. Ennek lényege a fotoelektromos effektus: 

negatív töltésű (katódként kapcsolt) fémből foton 

hatására elektron lép ki, valamekkora 

valószínűséggel. Ha ily módon mérhető 

mennyiségű elektront sikerül előállítanunk, nyert 

ügyünk van. Elektronsokszorozásra a másodlagos 

elektronok kiválóan alkalmasak: egy felületbe némi kinetikus energiával becsapódó elektronok 

abból új elektronokat ütnek ki, ők a másodlagosak. Ha ezeket az új elektronokat megint ütköztetjük 

egy felülettel, mindegyikük újabb elektronokat fog generálni. Ezt néhányszor megismételve már 

elég jelentős számú elektronunk lesz ahhoz, hogy mérhető töltésként jelentkezzenek. A gyakorlati 

megoldás vázlata a 11. ábrán látható. A fotokatódból kilépő fotoelektront némi potenciálesésen 

felgyorsítjuk, így az az első dinódából pár másodlagos elektront üt ki. Azok a második dinódából 

ütnek ki elektronokat, és így tovább. A dinódák közti potenciálkülönbség (U) konstans, így 

mindegyik lépésben ugyanakkora elektrongyorsítást érünk el, ami miatt az egy elektronra jutó 

másodlagos elektronok száma is ugyanakkora. Az osztólánc azonos ellenállások sorát jelenti a 

dinódák között, ez biztosítja azt, hogy a két dinóda közti potenciálkülönbség a nagyfeszültség (U) 

azonos hányada legyen. Ez a nagyfeszültség jellemzően 500 – 1500 V között van. Az már csak hab 

a tortán, hogy a fotokatód–dinódasor részletnek vákuumban kell lennie, ennek oka a kisülések, 

gázionizációk és a fotokatód oxidációjának elkerülése. 

A szcintillációs detektorunk minden 

lényeges eleme kezünkben, rakjuk össze (12. 

ábra). Néhány apróságról nem beszéltünk, de az 

részletkérdés. A fényzárók szerepe az, hogy csak a 

sugárzás által kiváltott fotonok jussanak a 

fotokatódra, viszont cserébe csak a fotokatód felé 

tudjanak kijutni a kristályból. Az optikai csatolás 

egy keszőce, amit a kristály kilépőfelülete és az 

                                                           
7
 PMT: PhotoMultiplier Tube 

 
11. ábra: fotoelektronsokszorozó 

 
12. ábra 



A magkémia alapjai – laboratóriumi gyakorlat 

 10 

elektronsokszorozó belépőablaka közé kenve elérjük, hogy az eltérő fénytörésű közegek (kristály 

vs. üveg) határán minél kisebb veszteséggel jussanak át a fotonok. A mágneses árnyékoló pedig a 

dinódák közti elektromágneses tér alakját (azaz az elektronok által követendő pályát) óvja. 

A 13. ábra a szcintillációs detektor egyfajta 

blokksémája. Azokat a konverziós veszteségeket 

foglalja össze, amelyek a sugárzás által a 

kristálynak átadott energia és a 

fotoelektronsokszorozó anódja (ahol a töltés végül 

összegyűlik) között fellépnek. Egy 10%-os 

hatásfokú fotokatód már extrém jónak 

minősíthető... Felmerül a kérdés, ha ekkora az 

„energiaveszteség”, mitől használható mégis a 

szcintillációs detektor? A válasz egyszerű. A lényeg a linearitás, azaz hogy a veszteség 

ugyanakkora arányban csökkenti a kis energiákhoz tartozó töltést az anódon, mint nagyobb 

energiák esetén: kis energia, kis jel, nagy energia, nagy jel. 

A detektorjel a szcintillációs detektor esetében is időfüggő – a gerjesztett állapotok 

relaxációja tipikus „bomlási” folyamat, így exponenciális lecsengésű. A PMT kimenőjele ezt az 

exponencialitást megőrzi, de időben kissé elnyújtva. Ennek oka az, hogy az elektronok becsapódási 

helye nem ugyanaz, tehát hosszabb-rövidebb távot kell befutniuk a dinódák között, ami az időbeli 

szórást növeli. 

Félvezetődetektor 

Míg a gázionizációs detektorok legegyszerűbb megközelítése a „gázzal töltött kondenzátor”, a 

félvezetődetektorok záróirányban előfeszített diódák. Egyesítik a szcintillációs detektor 

„szilárdságának” előnyét a proporcionális kamra azon előnyével, hogy az „ionizáció” eredménye 

közvetlenül kiolvasható. Ezt hogyan is érik el? És mi az ára? 

 
13. ábra 

Szervetlen szcintillációs kristályok mellett (eddig erről volt szó), használhatunk plasztik 

szcintillátorokat is. Ezek műanyag mátrixban eloszlatott aromás szerves molekulák, a sugárzás a 

delokalizált elektronokat gerjeszti, majd ezen gerjesztett állapotok relaxációja eredményezi az 

UV-fotonokat. A legnagyobb előnyük a szervetlen (ion)kristályokhoz képest egyrészt a levegő 

nedvességére való érzéketlenségük, valamint (és ez a fontosabb) a geometriai kiképzésük 

(alakjuk) abszolút szabadsága. “Mert ez műanyag...” 
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Egy félvezető sávszerkezetét a 14. ábra 

mutatja. A tiltott sáv szélessége elég nagy ahhoz, 

hogy a vezetési sáv betöltöttsége minimális legyen 

(ezért nagy az ellenállásuk a fémekhez 

viszonyítva). Ha a tiszta félvezetőbe szennyezőt 

viszünk, pl. egy Si-atomot bórral vagy foszforral 

helyettesítünk, ezt a sávszerkezetet némiképp 

módosíthatjuk. 

A módosítás eredményeképp a tiltott sávban 

megjelenik a szennyező (hibahely) energiaszintje 

is, amint az a 15. ábrán látható. Foszforszennyezés 

esetén fölös elektront („excess” electron), 

bórszennyezés esetén fölös „elektronhiányt” – 

fölös lyukat („excess” hole) viszünk be a 

rendszerbe. Az első esetben donor szennyezésről 

és n-típusú félvezetőről, a másodikban akceptorról 

és p-típusú félvezetőről beszélünk. Ha a kétfajta 

félvezetőt kapcsolatba hozzuk, és egy ún. np-

diódát hozunk létre, akkor a tiltott sávon belüli 

energianívók egyenlítődnek ki: a donor és akceptor 

szintek kerülnek azonos energiaszintre. Ez a 

vegyérték és vezetési sávok energiáinak eltolódását eredményezi, ami egy potenciállépcső 

kialakulásához vezet. Mivel az átmenet folytonos kell legyen, ezért térbeli kiterjedése nem nulla, 

tehát mégsem lépcső, hanem inkább rámpa. Az átmenet közelében ezért az elektronok a rámpa 

aljáig, a lyukak a rámpa tetejéig mozognak, az elektronok lyukakat, a lyukak elektronokat hagyva 

maguk után – ez az ún. kiürítési réteg. A 

hátrahagyott lyukak pozitív, a hátrahagyott 

elektronok negatív töltésfeleslegként jelentkeznek. 

Ha erre az np-diódára úgy kapcsolunk 

feszültséget, hogy a töltéskülönbséget fokozzuk 

(16. ábra), tehát az n-oldalra a pozitívat, a p-

oldalra a negatívat, akkor mind a pozitív lyukakat 

(p-oldal), mind az elektronokat (n-oldal) tovább 

távolítjuk az np határfelülettől. Ez a „záróirány”: 

 
14. ábra 

 
15. ábra 

Az ábra felső részén az n- és a p-típusú félvezető 

látható, az alsó részén pedig annak eredménye, ha 

ezeket egymáshoz illesztjük. 

 
16. ábra 
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ebben az esetben (egy bizonyos feszültséghatárig) nem folyik áram a diódán. Viszont jócskán 

megnöveltük a kiürítési réteg vastagságát. Miért is jó ez nekünk? 

Mert létrehoztunk a félvezetődetektort. A kiürítési rétegben végbemenő „ionizáció” elektron-

lyuk párok keltését jelenti. Az elektronok az n-, a lyukak a p-irányba fognak mozogni, azaz az addig 

nem vezető anyagunk vezetni kezd, a megjelenő töltéshordozók száma pedig (mivel a tiltott sáv 

szélessége adott) arányos lesz az elektron-lyuk párok gerjesztésére fordított energiával. És 

értelemszerűen, minél nagyobb az érzékeny tartomány, annál hatékonyabb a detektálás. 

A félvezetődetektor jele időben a 

legösszetettebb. Ennek oka, hogy kétféle 

töltéshordozó is szerepet játszik a folyamatban. Az 

elektronok mobilitása nagy, így az általuk 

képviselt plusztöltés gyorsan eltávozik a kiürítési 

rétegből, ami a lomha lyukak számára 

megoldhatatlan feladat (17. ábra) 

 

I-5. A detektorok összehasonlítása 

  

Mielőtt a fenti detektorok összehasonlításába vágnánk, tegyünk egy gyors kitérőt a sugár-

anyag kölcsönhatások világába. Nem utolsó szempont a detektorok összehasonlításánál az, hogy a 

foton-anyag kölcsönhatást mi is szabja meg. 

A foton-anyag kölcsönhatás erősségét a rendszám (Z) szabja meg
8
. Ez egyszerűen azt jelenti, 

hogy minél nagyobb rendszámú anyagból van a detektorunk, annál nagyobb valószínűséggel fog 

kölcsönhatásba lépni a fotonnal, azaz detektálni. Kitérő vége.
9
 

A detektorunk mérete sem utolsó szempont, hiszen azért az abszorpciós összefüggés is 

érvényes (az exponenciális), és ami nem jutott ki, annak valahol lennie kell... 

Tehát mit is várunk egy fotondetektortól? Igazából a lehetetlent. Egyrészt észleljen minden 

fotont, ami a térfogatába került és jelezze, másrészt pontosan akkora jelet (detektorválaszt) adjon, 

amekkora a foton energiája volt. 

Nézzük először a pontosságot. Mint láttuk, a detektorok gyakorlatilag „leosztják” a foton 

energiáját elemi ionizációs/gerjesztési energiákra, és azok számával arányos választ adnak. Ebből 

látszik, hogy a detektor annál pontosabban adja vissza az energiát, minél kisebbek ezek az elemi 

                                                           
8
 „Mint az közismert, khm, uram.” 

 
17. ábra 

Qe: elektronok, Qh: lyukak által hordozott, QTOT: 

összes töltés 
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energiák. Ennek alapján a pontosság, avagy energiafelbontás, azaz a különböző energiájú fotonok 

megkülönböztetésének képessége a félvezető (E kb. 1 eV), proporcionális kamra (E kb. 10 eV) 

és szcintillációs detektor (E kb. 100 eV) sorban csökken. Az ideális detektor a félvezetődetektor? 

Nos, attól függ... 

Ha ugyanis a hatékonyságot figyeljük, arra jutunk, hogy az a legkevésbé hatékony. A kiürítési 

réteg mérete sem növelhető a végtelenségig, igy térbeli kihívásokkal küzd, de nagyobb gond, hogy 

rendszáma sem túl nagy (Si: 14, Ge: 32), így kis hatásfokkal detektálja a fotonokat. 

A proporcionális kamra hatékonysága sem az igazi a gáztöltet, azaz a kis sűrűség miatt. Ezt az 

érzékeny tartomány (térfogat) növelésével lehet fokozni, de csak addig a határig, amit az anódszál 

által kialakított elektromos tér enged. 

A szcintillációs kristályok hatásfoka nagyon jó lehet. Az egyik legelterjedtebb, a talliummal 

szennyezett nátrium-jodid (NaI(Tl)) esetében a jód rendszáma 53, de a BaF2 56-os Ba-ja se 

kutya
10

... Ráadásul a méret növelése is sokkal könnyebben megoldható. 

A méretnöveléssel mindazonáltal csínján kell bánni. Hiába növelem ezzel a detektorom 

hatékonyságát, ha a méret növelésével növelem a hibalehetőségek számát is. Proporcionális 

kamrában az elektronlavina sokszorozási tényezője lesz bizonytalanabb, szcintillációs kristályban, 

félvezetődetektorban a nemkívánatos hibahelyek száma nő meg, mindez a detektor eredendő 

energiafelbontásának romlását okozza. 

 

I-6. Segítség, lett egy spektrumunk! 

Mit kezdjünk vele? 

 

Talán először értékeljük ki. De mielőtt ész nélkül nekiesnénk, gondoljunk át pár apróságot. 

Példának okáért azt, hogy egyáltalán értékelhető-e a spektrumunk
11

. Az nyilvánvaló, hogy egy rossz 

                                                                                                                                                                                                 
9
 Remélem, elég rövid volt... 

10
 Fluoridként ezt még szennyezni sem kell, a fluoridok azon bosszantó szokása, hogy egy-egy F

–
 helyett e

–
 van, itt most 

kifejezetten jól jön. 
11

 Mármint attól eltérően, hogy „Ez egy rakás...” 

A rendszámnövelésre megoldást keresve kezdték használni először az ún. III-V, majd II-

VI félvezetőket, mint GaAs ill. CdTe (rendre). Ami a dologból kisült, az az, hogy helyérzékeny 

detektornak jók igazán, mert kis méretűek, nem kell hozzájuk PMT, viszont az 

energiafelbontásuk jó, ha egy szcintillációs detektornak megfelel. Szóval nem jó. Ennek oka az, 

hogy jó minőségű, hibamentes egykristályt előállítani belőlük lehetetlen. 
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energiafelbontású spektrométerrel felvett spektrum korántsem értékelhető olyan könnyen, mint egy 

jó felbontásúval – a rossz felbontás a közeli vonalak összemosódását eredményezi, így teljesen 

megtévesztő eredményeket kaphatunk. Ennek megfelelően az alábbiakban először egy 

nagyfelbontású spektrum elemzésével foglalkozunk. 

A spektrum minősége 

Miután úgy döntöttünk, hogy a spektrumunk elméletileg alkalmas a kiértékelésre, az első 

dolgunk az, hogy megbecsüljük, mire is alkalmas a spektrumunk, milyen pontosságot, 

érzékenységet is várunk el tőle – azaz a kiértékelés során, amikor a spektrum vonalainak helyét 

táblázatos adatokkal vetjük össze, milyen fokú egyezést várunk majd el. Az első szempontunk a 

statisztika, avagy mérési idő. Jó közelítéssel
12

 érvényes, hogy míg egy jel (spektrumvonal) területe 

az idővel arányosan nő, addig a zaj, amiből ki kell emelkednie, hogy észlelni tudjuk, az idő 

gyökével. Ez azt jelenti, hogy minél tovább mérünk, annál pontosabb adataink lesznek – 

természetesen a berendezés határai között
13

. A második szempont, ami az első kiegészítése, az, 

hogy a mérési elrendezésünk milyen volt. A zaj csökkentésének hatásos eszköze az ún. alacsony-

hátterű kamra, ami kizárja a detektorból a „nem forrás eredetű” jeleket. Ennek fizikai 

megvalósítása roppant egyszerű
14

: a detektor aktív térfogatát és a vizsgálandó mintát egy közös 

ólomtokba zárjuk. Ez a hátteret oly módon csökkenti, hogy a természetes háttérsugárzás (lásd 1. 

mérés) közvetlen és szórt komponenseit, valamint a mérőhelyen található egyéb sugárforrásokból 

eredő fotonokat leárnyékolja. Az ilyen eredetű spektrumkomponensek általában a zajjal 

összemérhetően kis intenzitásúak, így spektrumból való eltávolításuk a jel/zaj viszonyt jelentősen 

javíthatja. 

A fenti két szempont azt segít eldönteni, hogy a spektrumunkban talált csúcsok helye és 

intenzitása mennyire jól meghatározott – skálafüggetlenül, ha úgy tetszik: „csatornában”. A 

következő felteendő kérdés ugyanis az, hogy amit mi energiaként jegyzünk fel csúcsonként, 

mennyire pontos és megbízható. Ez nagyrészt tőlünk is függ, attól, hogy mennyi időt és energiát 

szántunk a berendezésünk kalibrációjára. A kalibráció során, ideális esetben, ugyanis ismert 

energiájú, ismert abszolút intenzitású sugárforrásokkal lefedjük a teljes vizsgálni kívánt 

energiatartományt, így minden ismeretlen csúcs esetében interpolációval becsülni tudjuk nemcsak 

a csúcshelyhez tartozó energiaértéket, de a detektorunk hatásfokát is. Minél több ponton 

kalibrálunk, annál pontosabbak leszünk, minél szélesebb tartományban, annál kisebb az 

extrapolációval – azaz a kalibrált tartományon kívül eső jel pontatlanságával – okozott hiba 

                                                           
12

 Aki ennél pontosabb és adekvátabb összefüggésekre is kíváncsi, forduljon Nagy Sándorhoz. 

http://www.chem.elte.hu/Sandor.Nagy/loadable/ValSum.pdf 
13

 Ha a spektrométerünk nem kellően stabil, a hosszú mérési idő akár ronthat is a spektrum pontosságán. 
14

 Egyszerű... Nos. Ha valaki megpróbált már 15x15x5 cm
3
-es ólomtéglákkal építőkockásat játszani, az tudja. 
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mértéke. A kisebbik rész, amiben nem tőlünk függ, az az alkalmazott spektroszkópiai szoftveren 

múlik, azon, hogy az milyen részletességű kalibrációt engedélyez. Adott esetben semmi akadálya, 

hogy a nyers, csupán a csatorna-beütésszám adatokat tartalmazó spektrumot alaposabban, 

pontosabb kalibrációt alkalmazva, újraértékeljük. 

A spektrum vonalainak pontosságát egy más szoftver-eredetű jelenség is befolyásolhatja. A 

vonal- (csúcs-)keresés feladatát általában nagyvonalúan szintén a beépített algoritmusra testáljuk, és 

csak az így kapott adatokból dolgozunk. Nagyon nem mindegy, hogy a keresőalgoritmus csupán 

inflexiós pontokkal operál, vagy saját elsődleges eredményeit utólagos csúcsillesztéssel finomítja-e. 

Az utóbbi eset természetesen pontosabb adatokat szolgáltat, de még így sem lehetünk biztosak 

benne, hogy az összes csúcsot megtalálta. 

A spektrum vonalainak minősége 

Miután tisztába tettük magunkban, hogy mire számíthatunk a spektrumunktól általában, nem 

árt elméláznunk azon, hogy a spektrumban talált vonalak sem biztos, hogy egyenértékűek. Ebben a 

vonalak relatív (nettó: azaz háttérmentes) intenzitása, a számlálási sebesség, segít eligazodni. Az 

egyes vonalak számlálási sebességeit összehasonlítva el tudjuk dönteni, mik lehetnek a spektrum fő 

komponensei (a legintenzívebbek), ezen vonalak helyének meghatározottsága valószínűleg 

meglehetősen pontos. A legkisebb intenzitású vonalak helye jóval bizonytalanabb, így azonosításuk 

során kisebb mértékű egyezést is elfogadhatónak tekinthetünk. Eredetük kettős lehet: eredhetnek a 

háttérsugárzásból, és lehetnek a fő komponens kis intenzitású kisérőcsúcsai. 

Például... 

...nézzük a leírás elején található 
119m

Sn Mössbauer-sugárforrás HPGe és Si detektorokkal 

fölvett spektrumait. 

A forrás 
119m

Sn, hordozója CaSnO3 acéltokban. 2001. októberében 592 MBq volt az 

aktivitása, felezési ideje 245 nap. A HPGe mérés a 007-es laborban történt 2008 tavaszán, a mérés 

időtartama 20 perc volt (live time), a forrást ólomtokban helyeztük a detektor elé. A spektrométer 

mérőszoftverét a 
22

Na 511 és 1275 keV-es vonalaira kalibráltuk, a spektrum kiértékelését 

(csúcskeresést) a mérőszoftver beépített algoritmusára bíztuk, nemi utólagos kézi segítséggel. A 

forrás Si-detektorral mért spektrumát 2009. februárjában vettük fel a 011-es laborban, fél órás 

mérési idővel, külön árnyékolás nélkül. Ez esetben is a mérőszoftver kalibrálását használtuk, némi 

csalással, mivel a Ni K1 (7.48 keV) vonalán kívül az ón K1 (25.27 keV) saját vonalát használtuk. 

A vonalakat tisztán kézi kereséssel jelöltük ki, paramétereiket a mérőszoftver szolgáltatta. 

Milyen előzetes következtetéseket vonhatunk le a fentiekből? Először is azt, hogy a forrásunk 

aktivitása már nem a legcombosabb – a kezdeti értékhez képest több, mint 10 felezési idő 



A magkémia alapjai – laboratóriumi gyakorlat 

 16 

leketyegett, így aktivitása az eredeti ezredrésze alá csökkent. A mérési idők elsőre nem mondanak 

semmit, de a spektrumot megnézve nem tűnik kevésnek, persze a hosszabb mérés jobb lett volna, de 

a dolog így sem reménytelen. 

A kalibrációk már hagynak némi 

kívánnivalót maguk után. A kétpontos kalibráció 

teljes linearitást feltételez, ami nem okvetlenül 

igaz, de a Si-detektor vezérlőszoftvere csak ennyit 

engedélyez. A HPGe detektor kalibrációjánál van 

némi excrementum a palacsintában. Ennek egyik 

oka az, hogy a 0 (inkább 20) és 511 keV közti 

energiatartomány extrapolált. A feltételezett 

linearitás okán nem ez a nagy gáz, hanem az, hogy 

az 511-es vonal eleve rosszabbul meghatározott, 

mint egy szokásos -csúcs, lévén a pozitron 

annihilációs vonala. 

Végül a meghatározott vonalak pontos helye, 

intenzitása. Maradjunk annyiban, hogy első 

közelítésnek megfelelnek, a mérőszoftverek 

spektrumanalitikai kiegészítő funkcióitól többet 

elvárni lehet, de fölösleges
15

. 

A fentiek fényében azt már látjuk, hogy túl 

pontos egyezéseket a mért és a táblázatokban talált 

csúcshelyek között nem kell elvárnunk, a HPGe-

spektrum esetében 1-2, a Si-spektrumban 0.1-0.5 

keV eltérés még beleférhet. 

Az 1. táblázat a mért spektrumvonalakat 

mutatja. A Ge-spektrum esetében a hiányzó 

félértékszélességek (FWHM) mellett félkövérrel 

szedett energiaértékeket kézzel olvastuk le, ezek 

pontossága a többinél is kisebb. Mindkét spektrum 

esetében találunk nagy (sötétszürke, félkövér), 

közepes (halványszürke, dőlt) és kis intenzitású 

                                                           
15

 Különben senki nem venné meg az adott cég analitikai szoftvereit. 

 
1. tábla 

Az ónforrás spektrumvonalai Ge- és Si-

félvezetődetektorokkal mérve. 
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vonalakat: értelemszerűen érdemes a nagyobb intenzitásokkal – folytatni. 

Az első lépés ugyanis a házinyúl. Ónforrásunk van, keressük meg a vonalait. Hopsz, Ge-

spektrum, 65.12 keV – 
119m

Sn: 65.66 keV. Van egy 23.88 keV-es is valahol, bizony, ott la, a Si-

spektrum közepén, 23.97 keV-vel... Pipa. Mivel gerjesztett mag relaxációjáról beszélünk, a minta 

óntartalma a radioaktív bomlás során nem változik, tehát érdemes megvizslatni az ón 

röntgenvonalait is. És lám – megvan a K1, K1, sőt az incifinci L1 is (25.29-nél a 25.27-es
16

, 

28.59-nél a 28.48-as és 3.45-nél a 3.44-es, keV-ben, sorban), és ezzel már a legnagyobb intenzitású 

rögönyöket meg is határoztuk. 

Térjünk ezzel vissza az érdemi 

munkához. Kezdjünk a HPGe-

spektrummal, és annak is a 

legintenzívebb vonalával. Ez a csúcs 

427.80 keV-nél, 32 cps nettó 

intenzitással jelentkezik. Most jön a 

táblázatok ideje... (Lásd e leírás 

„Segédanyag...” fejlécű fejezete.) 

Biztos lehet más netes adatbázist is 

találni, mint a megadott URL, de ez 

nekem bejött. Itt energia-

tartományonként kereshetjük a 

lehetséges -vonalakat, és rögtön 

meg is nézhetjük a minket érdeklő 

izotóp bomlássémáját a hozzá tartozó vonalakkal és azok relatív intenzitásával. 

A 18. ábrán ennek a keresésnek az eredménye látszik, többé-kevésbé. A ±1 keV várt 

pontosságnak megfelelő 427-429 keV energiatartományba eső 26 vonalat böngészve a következőket 

látjuk. Nagyon kevés hosszú felezési idejű izotóp – mi ilyet keresünk, vagy olyat, ami ugyan rövid, 

de valami hosszú T½-ű lányeleme, hiszen különben már nem sugározna, különösen nem ilyen 

intenzitással. A lista kontemplációja során szemünkbe ötlik az antimon-125... Vegyészagyunk 

fokozatba kapcsol, és gyanút fog – ón, antimon, ón, antimon... Hiszen ezek nagyon hasonlóak, 

nehéz elválasztani őket, nézzük csak meg részletesen... 

És lám. 
125

Te-ra bomlik, a T½-je majdnem három év, és a talált vonala a legintenzívebb. 

Milyen vonalai vannak még? Nézzük. 176 keV körül egy negyedekkora intenzitású, 463 keV-nél 

egy harmadekkora, 600 keV-nél egy 60%-os, 636 keV körül egy 40%-os... És a spektrumunkban is 

 
18. ábra 

Egy keresés eredménye 



A magkémia alapjai – laboratóriumi gyakorlat 

 18 

mit látunk – ugyanezek a vonalak, hasonló intenzitásviszonyokkal... Gotcha. Nézzük tovább. Ha 

ezek megvannak, hátha a kisebb intenzitásúak közül is találunk néhányat, és valóban. 

A Si-spektrumban már célzottan 

kereshetünk: antimont. Találunk is, hát ne 

habozzunk elfogadni. A kisebb intenzitás ne 

zavarjon senkit, hiszen ez bomló mag, az Sb 

elektronjait csak külső foton ionizálhatja, nem 

úgy, mint az ónét, ahol a bomlás során „belül” 

keletkező foton ionizál. A kiértékelés e 

stádiumát a 2. táblázat mutatja. Már egész jól 

állunk, csak két nagy és két közepes intenzitású 

HPGe-vonal (meg a reszli), valamint néhány 

közepes és egy nagy intenzitású Si-vonal (meg a 

reszli) hiányzik. 

Nade, nade... Az Sb Te-ra bomlik, mi a 

helyzet annak rögönyeivel? És mint az ónnál: 

K1, K1, sőt az L1 is megvan („Segédanyag...”, 

AMPTEK perrendszer). 

Na, eddig túl sokat még igazán 

gondolkodni sem kellett, de azt látjuk, hogy a 

HPGe-spektrum sokat segíthet a Si-spektrum 

értelmezésében, hát folytassuk a nagyenergiájú 

vonalakkal, az utolsó nagyobb intenzitásúakkal, 

mondjuk, mert az van előbb, az 1174 keV 

körülivel. 

Hoppá, ott is egy antimon-izotóp... 

Megtaláltuk? Sajnos nem. Felezési ideje 4 perc 

alatt van, ami egy dolog, de az 1173 keV-es vonalának relatív intenzitása huszada egy 1229 keV-es 

vonalának – és ha valami, hát ilyen vonal hiányzik a spektrumunkból... Az 1172-1175 keV-es 

tartományban egyetlen hosszabb felezési idejű izotóp van, a 
60

Co. 5.26 év a T½-je, 
60

Ni-re bomlik és 

van egy 1333 keV-es vonala, ami ugyanakkora intenzitású, mint az 1173-as. Kell ennél jobb? Nem, 

mert nincs. Nézzük a megmaradt közepes intenzitásúak közül a 84.31 keV-eset. Azért azt, mert még 

a gyenge algoritmussal meghatározott centroid is pontosabb, mint a kézzel leolvasott. Ezen a tájon 

                                                                                                                                                                                                 
16

 Erre kalibráltunk, úgyhogy „Surprise, surprise...” 

 
2. tábla 

A kiértékelés nagyjával mintha megvolnánk.... 
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már szempont az is, hogy a detektor érzékenységi tartományának széléhez közel járunk, a kalibráció 

érvényességi tartományáról már nem is beszélve. Mit látunk? Választék, na az van. A 83-86 keV-es 

tartományban 71 vonal, viszont egyedül a 
247

Bk és a 228-as Th rendelkezik éves felezési időkkel, de 

a Bk-nál kellene egy 265 keV-es vonal, ami nincs, és különben is, mit keresne a mintában? A Th-

228 akár még lehetne is, hiszen a tóriumsor eleme, 

de egyrészt hiányzik a 132, a 166 és a 216 keV-es 

vonala, másrészt gyanúsan nagy lenne az 

intenzitása ahhoz, hogy háttér legyen. Hasonló 

gondok vannak a Th-231-gyel is, bár ennek 25.6 

keV-es vonala elvileg sem látható. A HPGe 

detektorban. De a Si-ban gyakorlatilag sem... Úgy 

tűnik, elakadtunk. 

Aztán jön a megváltó ötlet: és ha nem , 

hanem röntgen? Ilyen röntgenek már vannak... Pb, 

Tl – kb. 84.9 keV, akár... Ólom? De hát a forrás 

körül ott volt másfél kiló... És ez a K1. K2: 87.3, 

K2: 72.8, K: 75. És van nekünk: 86.8, 72.29 és 

74.5. Négyből négy egyezés (az elvárásainkon 

belül) egész jó. És a szimpla háttérnél nagyobb 

intenzitást is megmagyarázza. Már csak három 

azonosítatlan vonalunk van, kezdjük a legnagyobb 

intenzitásúval, az 1461 keV-essel. Ez a 

legszélesebb, az elvi tűréshatár is nagy, amibe 

teljesen jól illeszkedik a 
40

K 1460.8 keV-je, hát 

még ha emlékszünk, hogy ez a természetes háttér 

egy fontos komponense. A 238.4 keV-es vonal 

tökéletesen illik az 
212

Pb-ra, a tóriumsor eleme, 

háttérben megjelenhet, és ez a legnagyobb 

intenzitású vonala, úgyhogy a többi nem is 

várható. Itt tartunk a 3. táblázattal. 

Az utolsó HPGe vonal előtt vegyük elő újra a Si-spektrumot. A Te röntgenjeit (az Sb erre 

bomlik, már megtaláltuk. Van Co-60 is... Az meg Ni-60-ra. Hopsz, ott a Ni K1 és K1 is 7.49 és 

8.26 keV-nél. Ráadásul a megfelelő intenzitással, hiszen benne van a forrásban, és a saját fotonja 

gerjeszti. A röntgen-táblázatot böngészve azt találjuk, hogy megtaláljuk még a Mn K1 és K1 

 
3. tábla 

Eddig jó. 
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fotonjait is (ez jöhet az acéltokból) illetve az arany és a cirkónium L1 és L1 vonalait – ez 

valószínűleg a sugárforrásra felgőzölt védőréteg lehet. Ezeket az elemeket azért választjuk, mert két 

vonaluk is jó egyezést mutat a mért adatokkal, valamint mert jelenlétük indokolható. 

Térjünk vissza az egyszem azonosítatlan 

vonalunkra. 108-109 keV, valami háttér. A 

választék ismét hatalmas: Th-234 (108 keV, 1.6 

intenzitás), Rn-224 (108 keV, 1.5), U-235 (109 

keV, 1.5), Ac-227 (107 keV, 4.5). Minddel 

ugyanaz a probléma: szignifikánsan nagyobb 

intenzitású vonalaik hiányoznak. Az 
235

U mellett 

szólhat, hogy bomlási sorából a Th-231 megbújhat 

a 84 keV-es ólomröntgen alatt, de ez kevés. 

Megpróbálkozhatunk azzal, hogy újra átnyálazzuk 

az eredeti spektrumot vonalnak tűnő ojjetumokért. 

Találunk is hármat 121, 295 és 352 keV-nél, majd 

szomorúan konstatáljuk, hogy az utóbbi kettővel 

megtaláltuk a 
214

Pb-ot, így csak a 121 keV-es 

vonaltól remélhetünk némi segítséget. Ez némileg 

a 
227

Ac felé billenti a mérleget (121.5 keV), de 

még így is maradnak hiányzó, jóval nagyobb 

intenzitású vonalai (2–7-szer intenzívebb), 

melyekkel még úgy sem tudunk elszámolni, hogy 

más vonalak elfedik. Ez a vonal ebből a 

spektrumból örök rejtély marad (4. táblázat). 

És mire jó egy rossz felbontású spektrum? 

Nos, mint láttuk, már egy jó felbontású 

spektrummal is akadnak problémáink. A rossz 

felbontású spektrumokat nem is erre alkalmazzuk. 

Azok a spektrumok, melyeket rossz 

energiafelbontású detektorral vehetünk fel, a 

detektálás másik aspektusát, a hatékonyságot illusztrálják, és azt, milyen nagyságú detektorválaszt 

vált ki egy adott foton abban a detektorban. 

Emlékezzünk vissza (I-3. fejezet): az erősítőből még feszültségjeleink jönnek, és ezek 

amplitúdója arányos a fotonenergiával. Feldolgozásuknak nem az az egyetlen lehetséges módja, 

 
4. tábla 

A kiértékelés eredménye. A „???” jelölésű vonal 

talán a 
227

Ac-hoz tartozik, a 
214

Pb két vonalát (és 

egy feltételezett Ac- vonalat) a csúcskereső 

algoritmus nem találta. 



A magkémia alapjai – laboratóriumi gyakorlat 

 21 

hogy spektrumot csinálunk belőlük. Viszonylag egyszerű elektronikákkal figyelhetjük, hogy a 

feszültségjel amplitúdója meghalad-e egy bizonyos értéket, és az elektronikát arra is rávehetjük, 

hogy ekkor egy logikai jelet (négyszögjelet) bocsásson ki. Ezt hívjuk integrál diszkriminátornak 

(ID). Ha az előző feszültségjelünket közben egy másik, nagyobb amplitúdóra beállított ID-ral is 

megvizsgáljuk, két eset van. Vagy a második is visít, ekkor a jel amplitúdója a második értéknél is 

nagyobb volt, vagy nem, akkor viszont kisebb. Ez az utóbbi eset az izgalmas: ekkor a feszültségjel 

amplitúdója a két érték között van. Ha most a két ID-ról érkező jeleket egy újabb, már pusztán 

logikai jeleket feldolgozó, így gyorsabb, egységgel antikoincidenciában
17

 vizsgáljuk, elérjük azt, 

hogy csak a két feszültségszint közé eső jelek esetében szól, de azt gyorsan. Ezt hívják differenciál 

diszkriminátornak (DD). 

És az mire jó? Visszakérdezek: mit látunk mi spektrumvonalként? Azokat a detektorjeleket, 

amelyek egy adott fotonenergia körül jönnek, egy adott tartományban. Itt még nem jön, itt jön, itt 

még jön, itt már megint nem. És ez nyilván vonatkozik a jelamplitúdókra is. Jóhogy. Tehát egy DD-

vel el tudjuk érni azt, hogy lesz egy gyorsan keletkező logikai jelünk, ha egy, az adott 

spektrumvonalhoz tartozó fotont detektálunk. Ezt a logikai jelet aztán arra használhatjuk, mire nem 

szégyelljük. A legegyszerűbb az, ha pusztán számoljuk – így például megoldhatjuk azt, hogy egy 

forrásból származó összes sugárzásból csak egy, általunk vizsgálni kívánt izotóp fotonjait 

számoljuk, és mivel az adatfeldolgozás jóval egyszerűbb (ADC/MCA nincs), gyorsabb is. 

De a lehetőségek tárháza szinte kimeríthetetlen. A pozitronannihilációs spektroszkópiában a 

22
Na által kibocsátott pozitron élettartamát mérhetjük úgy, hogy egy detektort a pozitron 

kibocsátását kísérő 1275 keV-es vonalra, egy másikat pedig az annihilációjából származó 511-esre 

kapuzunk
18

, és mérjük a közte eltelő időt
19

. Vizsgálhatjuk azt is, jön-e egyszerre kétfajta foton, 

vagy... 

És most már válaszolni is tudunk a kérdésre. Mivel egy ilyen típusú mérésnél a részletes 

információt már úgyis elvesztettük, a nagy felbontás fölösleges
20

, viszont a gyors detektorválasz és 

a hatékony detektálás kifejezett bónusz – a szcintillációs detektorokat, proporcionális kamrákat 

jobbára már csak ilyen feladatokra használják. 

 

                                                           
17

 Azaz csak akkor szólunk, ha van olyan esemény, hogy az egyiken jön, és a másikon nem. Mivel az ki van csukva, 

hogy csak a nagyobb feszültségértékre állított ID-ból jöjjön jel, mert akkor a kisebbikből is jön, ez azt jelenti, hogy... 

Vissza a szöveghez. 
18

 Azaz az ezekhez az energiaértékekhez tartozó feszültségértékekre állítjuk be a DD alsó és felső energiaszintjeit, 

ablakát. 
19

 Mondjuk ez sem triviális, de ebbe aztán végképp nem mennék bele mélyebben. Ha valakit érdekel, szól. 
20

 Az esetlegesen összemosódott vonalak problémája csak a nagyobb háttérben jelentkezik, de ezt a mérés specificitása 

és sebessége bőven kompenzálja. 
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II. A MÉRÉS 

 

A gyakorlat során négy mérőpár mér párhuzamosan. A mérőpárok feladata egy-egy 

Mössbauer-spektroszkópiában használt 
57

Co sugárforrás spektrumának felvétele és kiértékelése 

négy különböző spektrométeren. A sugárforrások egyikének csak a kezdeti aktivitása ismert, a 

többinek ismert mind kezdeti aktivitása, mind ennek meghatározásának időpontja is. 

A spektrométerek beállítása nem feladat, kalibrálásuk viszont igen, de mivel elég mindegyiket 

egyszer, a gyakorlat elején kalibrálni, ez mérőpáronként egy kalibrációt is jelent. A kalibrálás 

leírását a berendezések használati utasítása tartalmazza. 

Ezek a használati utasítások a neten is olvashatók (letölthetők), kérem, a labor 

megkezdése előtt mindenki olvassa el
21

, hogy a mérés során már csak ismeretfrissítésként és 

referenciaként szolgáljanak, ezzel is időt takarítva meg. Köszönöm. 

 

FONTOS FIGYELMEZTETÉS 

A gyakorlat során minden mérőpár egy-egy ólomtokba helyezett sugárforrást 

kap. A sugárforrásokat használaton (mérésen) kívül mindig az ólomtokban 

tároljuk! 

A sugárforrásokkal való érintkezést minimalizáljuk! Mivel alakjuk elég 

kellemetlen, az ALARA elvnek megfelelően ne csipesszel bohóckodjunk, hanem 

gyorsan, határozottan, kézzel kezeljük (zárt sugárforrásokkal dolgozunk)! 

 

                                                           
21

 Kinyomtatni NEM kell, minden berendezés mellett csücsülni fog belőle egy-egy példány. Apropó. A gyakorlat 

elvégzéséhez ennek a 30 oldalnak sem kézben, hanem fejben kell(ene) lennie, többé-kevésbé. A jegyzőköny írása 

közben meg ti tudjátok... 
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II-1. Félvezetődetektor 1. – Nagytisztaságú Ge-detektor (007. labor) 

A nagytisztaságú Ge (HPGe) félvezetődetektor a 20+ keV energiatartományba eső fotonok 

mérésére alkalmas. 

1. Helyezzük a forrást a helyi ólomtokba, és a spektrométert elindítva a forrás mozgatásával 

keressük meg azt a távolságot, ahol az ADC holtideje pár (1-3) százalék. Jegyezzük fel a forrás 

és a detektor távolságát. 

2. Mérjünk egy 15 perces spektrumot. 

3. Mentsük el a spektrumot ASCII formátumban
22

. 

4. Kere(ste)ssük meg a spektrum csúcsait a vezérlőszoftverrel, majd jegyezzük fel a csúcsok helyét 

(ctrd) és tiszta területeit (ROI Net), valamint a mérés körülményeit (detektor, erősítő, 

ADC/MCA lényeges paraméterei). 

 

II-2. Szcintillációs detektor. – NaI(Tl) (011. labor) 

A NaI(Tl) szcintillációs detektor szintén a 20+ keV energiatartományba eső fotonok mérésére 

alkalmas. 

1. Helyezzük a forrást az ólomtéglák mögé, és a spektrométert elindítva keressük meg azt a 

távolságot a detektor mozgatásával, ahol az ADC holtideje pár (0-2) százalék. Jegyezzük fel a 

forrás és a detektor távolságát. 

2. Mérjünk egy 15 perces spektrumot. 

3. Mentsük el a spektrumot ASCII formátumban. 

4. Kere(ste)ssük meg a spektrum csúcsait a vezérlőszoftverrel, majd jegyezzük fel a csúcsok helyét 

(ctrd) és tiszta területeit (ROI Net), valamint a mérés körülményeit (detektor, erősítő, 

ADC/MCA lényeges paraméterei). 

 

II-3. Félvezetődetektor 2. – Si-PIN (011. labor) 

A Si félvezetődetektor a 0–100 keV energiatartományba eső fotonok mérésére alkalmas, a 

mérőhely a 0– kb. 40 keV tartományra van beállítva. 

1. Helyezzük a forrást a fali acéldobozban a detektor elé, és a spektrométert elindítva keressük 

meg azt a távolságot a detektor mozgatásával, ahol az ADC holtideje pár (0-2) százalék. 

Jegyezzük fel a forrás és a detektor távolságát. 

                                                           
22

 És írjuk fel a filenevet, hogy el ne felejtsük. 
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2. Mérjünk egy 15 perces spektrumot. 

3. Mentsük el a spektrumot a szoftver saját formátumában. 

4. Kere(ste)ssük meg a spektrum csúcsait a vezérlőszoftverrel, majd jegyezzük fel a csúcsok helyét 

(ctrd) és tiszta területeit (ROI Net), valamint a mérés körülményeit (detektor, erősítő, 

ADC/MCA lényeges paraméterei). 

 

II-4. Proporcionális kamra (011. labor) 

A proporcinális kamra a 0–100 keV energiatartományba eső fotonok mérésére alkalmas, a 

mérőhely a 0– kb. 40 keV tartományra van beállítva. 

1. Helyezzük a forrást az ólomtéglák mögé, és a spektrométert elindítva keressük meg azt a 

távolságot a detektor mozgatásával, ahol az ADC holtideje pár (0-2) százalék. Jegyezzük fel a 

forrás és a detektor távolságát. 

2. Mérjünk egy 15 perces spektrumot. 

3. Mentsük el a spektrumot ASCII formátumban. 

4. Kere(ste)ssük meg a spektrum csúcsait a vezérlőszoftverrel, majd jegyezzük fel a csúcsok helyét 

(ctrd) és tiszta területeit (ROI Net), valamint a mérés körülményeit (detektor, erősítő, 

ADC/MCA lényeges paraméterei). 

 

II-5. Adategyeztetés (011. labor) 

 

1. Másoljuk a gyakorlatvezetőtől kapott floppyra spektrumainkat, majd nyomjuk kezébe, csináljon 

vele valamit. A gyakorlat vezetőjétől cserébe – némi molyolás után – megkapjuk a mért 

spektrumainkat kinyomtatva, ezt a folyamatot szabad figyelemmel kísérni. 

2. A mérőpárok a gyakorlatvezető segítségével, a spektrumok és a lejegyzett spektrumparaméterek 

alapján értékeli a látottakat. 

3. Az ismeretlen keletkezési idejű és az egyik, a gyakorlatvezető által kijelölt, forráson történt 

HPGe mérések adatait adjuk át a többi mérőpárnak (csúcshelyek, nettó beütésszámok, távolság). 
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III. BEADANDÓK 

 

A további félreértések elkerülése érdekében: csak kézzel írt jegyzőkönyvet fogadunk el. 

A barátságtalan felütés után nézzük a beadandókat: 

1. A négy, adott mérőpár által mért spektrum ábrája (amit a gyak.vez-től kapott)
23

. 

2. A feljegyzett csúcshelyek, csúcs alatti területek és ezek azonosítása (milyen izotópból, vagy 

milyen atomból ered) táblázatos formában. Azokat a vonalakat is azonosítsuk, amelyeket a II-5. 

pontban nem azonosítottunk! 

3. A HPGe detektorral történt mérés adatai alapján becsüljük meg (éves pontossággal) az 

ismeretlen keletkezési idejű kobaltforrás korát! A 
57

Co felezési ideje 272 nap. A számolás 

lépéseit is vezessük a jegyzőkönyvbe
24

. 

4. A gyakorlaton használt négy detektor közül melyiket használná a 
151

Eu izomerátmenetéből 

eredő 21.5 keV-os vonalának elnyelődésének vizsgálatára? És melyiket a pozitron annihilációját 

kísérő 511 keV-os annihilációs csúcs pontos energiaeloszlásának meghatározásához? Válaszát 

indokolja. 

                                                           
23

 ez értelemszerűen nem kézzel írott 
24

 A kiértékelés során okvetlenül vegyük figyelembe a két forrás-detektor távolság közti különbséget! 
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IV. SEGÉDANYAG A FOTONOK & DETEKTOROK C. MÉRÉS „BEADANDÓ” FELADATAIHOZ 

 

2. Feladat 

 Első körben érdemes elgondolkodni azon, hogy milyen radioizotópok lehetnek jelen a 

laborokban, eredetük legyen akár természetes, akár mesterséges. Azonosítatlan 

röntgenvonalak esetében ugyanez a kérdés úgy merül fel, milyen elemeket nehéz 

egymástól szétválasztani. 

– Ha ezen elgondolkodtunk, nekiállhatunk táblázatokat bogarászni. Itt figyeljünk arra, hogy 

Occam-borotvával válasszuk el az ocsút a tiszta búzától: 

mivel spektrométereink kalibrációja korántsem tökéletes, több lehetőségből kell 

választanunk. Mindig a legegyszerűbb megoldás a jó megoldás – ha (mondjuk) egy 

röntgencsúcsot rendelhetünk Ni-hez, a holmium (Ho) valószínűleg nem jó megoldás. Ha 

több vonal is vonatkozhat (mérési hibán belül) egy elemre/izotópra, akkor az valószínűbb, 

mint két különböző elem/izotóp – a leírtnak pontosabban megfelelő – vonala... 

– Hol keresgéljünk? 

a berendezésekhez adott leírások bomlássémákban 

Magkémiai Táblázatok (jegyzet, talán van a könyvtárban, az én példányomat is hallgató 

vitte el...) 

http://atom.kaeri.re.kr/gamrays.html – itt energiatartományonként tudunk energia alapján 

keresni, némi elemi angol nem árt. A felezési idővel (half life) és intenzitásokkal 

(intensities) érdemes eljátszani. 

A segédanyag végén található röntgen-táblázatokban. 

 Második körben, ha végképp nem találunk értelmes megoldást, gondoljunk arra, hogy ha 

egy detektorba egyszerre érkezik két foton (ami erős forrásoknál lehetséges), azok 

energiája összeadódhat. Ez az ún. pile-up jelenség. 

http://atom.kaeri.re.kr/gamrays.html
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3. Feladat 

 A számoláshoz a 
57

Co 122 keV-os csúcsának adatait használjuk. 

 A 
57

Co felezési idejét vegyük 272 napnak, egy évben legyen 365 nap. Érdemes a számolás 

elejét és végét kivéve napokkal számolni. 

 A két forrás összehasonlításánál a térbeli korrekciót a „Radioaktív sugárzások 

abszorpciója” c. gyakorlat 1. ábrája és (3) egyenlete segítségével vegyük figyelembe. A 

HPGe detektor átmérője 7 cm. 
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Néhány nagy rendszámú elem Röntgen-átmeneteinek részletesebb táblázata 

Z Elem Röntgen-átmenetek energiája (keV) 

  K2 K1 K1 K2 

75 Re 71.22    

76 Os 73.39 71.40   

77 Ir 75.61 73.55   

78 Pt 77.87 75.74   

79 Au 80.16 77.97   

80 Hg 82.53 80.26 70.82  

81 Tl 84.90 82.56 72.86 70.82 

82 Pb 87.34 84.92 74.96 72.79 

83 Bi 89.81 87.34 77.10 74.80 

84 Po 92.32 89.81 79.30 76.78 

85 At 94.98 92.32 81.52 78.96 

 


