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Περίληψη

Μία από τις επιπτώσεις της β-θαλασσαιμίας είναι η υπερσιδήρωση, όπου α-

δέσμευτος σίδηρος κατακάθεται στα όργανα προκαλώντας τους εκτεταμένες

ζημιές. Η πιο συνηθισμένη θεραπευτική αντιμετώπιση είναι η χρήση φαρμάκων

αποσιδήρωσης. Για τη βελτίωση αυτών των φαρμάκων απαραίτητο είναι να γνω-

ρίζουμε σε ποια όργανα εναποτίθεται ο σίδηρος και σε ποια μορφή. Ικανό μέσο

για τον προσδιορισμό τους είναι η Φασματοσκοπία Mössbauer, η οποία έχει

την ικανότητα να αναλύει τα διάφορα είδη σιδήρου και να καθορίζει με μεγάλη

ακρίβεια το είδος αλλά και το ποσοστό κάθε είδους σιδήρου που υπάρχει στο

δείγμα. Στην παρούσα εργασία μελετήσαμε το αίμα, την καρδία, το συκώτι, τον

σπλήνα και τους νεφρούς από υγιή και θαλασσαιμικά ποντίκια εμπλουτισμένα

με
57Fe, όπως επίσης και από υγιή ποντίκια μη εμπλουτισμένα.



Abstract

One of the consequences of β-thallasemia is iron overload, where unbound
iron accumulates in the organs causing extensive damage. A common cure
is the use of iron chelators. For their improvement it is essential to know
in which organs the iron accumulates and in which form. An appropriate
experimental tool for this identification is the Mössbauer Spectroscopy, which
has the ability to analyze the different kinds if iron. It can characterize with
high certainty the kind and the percentage of its contribution that exist in
the sample. In this project we study the blood, the heart, the liver, the
spleen and the kidneys of healthy and thalassaemic mice enriched with 57Fe.
The same is repeated for healthy non enriched mice.
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Εισαγωγή

Η β-Θαλασσαιμία είναι ένα είδος κληρονομικών νοσημάτων του αίματος που

χαρακτηρίζεται από έλλειψη της β αλυσίδας της σφαιρίνης. Η σύνθεση της

α αλυσίδας παραμένει φυσιολογική με αποτέλεσμα τη δημιουργία περίσσειας

α αλυσίδων. Αυτό έχει ως επακόλουθο τη μείωση της αποδοτικής παραγωγής

των ερυθρών αιμοσφαιρίων οδηγώντας έτσι σε ήπια ή σοβαρής μορφής αναιμία.

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια περιέχουν σε αφθονία την αιμοσφαιρίνη (Hb), πρωτεΐνη

υπεύθυνη για τη μεταφορά του οξυγόνου από τους πνεύμονες στους ιστούς.

Ασθενείς αναιμίας σοβαρής μορφής χρειάζονται συχνά μεταγγίσεις αίματος για

τη μεταφορά οξυγόνου, με αποτέλεσμα την υπερσιδήρωση. Από την άλλη,

ασθενείς αναιμίας ήπιας μορφής οδηγούνται σε υπερσιδήρωση από τη διατροφή

μέσω της γαστρεντερικής οδού, καθώς δεν υπάρχει μηχανισμός για την αποβολή

του σιδήρου από τον οργανισμό.

Υπό κανονικές συνθήκες, ο σίδηρος που δεν χρησιμοποιείται από τον οργα-

νισμό, κυκλοφορεί μέσω του αίματος προσκολλημένος στην τρανσφερίνη που

είναι μία πρωτεΐνη δέσμευσης σιδήρου. Επιπλέον αποθηκεύεται ως φερριτίνη και

αιμοσιδηρίνη που είναι πρωτεΐνες αποθήκευσης.

Καθώς τα επίπεδα σιδήρου αυξάνονται περισσότερο από το κανονικό, η επι-

πλέον φερριτίνη και αιμοσιδηρίνη κατακάθονται σε διάφορα όργανα όπως το

συκώτι. ΄Ετσι, μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες στα όργανα. Για την α-

πομάκρυνση του επιπλέον σιδήρου από τον οργανισμό χρησιμοποιούνται φάρμα-

κα αποσιδήρωσης όπως Δεσφερριοξαμίνη (Desferrioxamine) και Δεφεριπρόνη

(Deferiprone). Για τη βελτίωση αυτών των φαρμάκων απαραίτητος είναι ο α-

κριβής χαρακτηρισμός των συμπλόκων σιδήρου στον οργανισμό. Κατάλληλο

πειραματικό εργαλείο για τον χαρακτηρισμό τους είναι η φασματοσκοπία Mös-
sbauer 57Fe, η οποία παρέχει πληροφορίες όπως η ηλεκτρονική και μαγνητική

δομή, το σπιν και οι υπέρλεπτες αλληλεπιδράσεις. Η φασματοσκοπία Mössbau-
er έχει την ικανότητα να αναλύει τα διάφορα είδη σιδήρου και να καθορίζει με

μεγάλη ακρίβεια το είδος αλλά και το ποσοστό του κάθε είδους σιδήρου που

υπάρχει στο δείγμα.

Εξαιτίας των μεταγγίσεων αίματος και της χρήσης φαρμάκων αποσιδήρωσης,

οι διάφορες μορφές σιδήρου και η συγκέντρωσή τους στο σώμα των ασθενών

με θαλασσαιμία αλλάζει. Επομένως δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός των

συμπλόκων σιδήρου με τη χρήση μόνο ανθρωπίνων δειγμάτων. ΄Ετσι, χρησιμο-

ποιούνται θαλασσαιμικά ποντίκια τα οποία είναι κατάλληλα για τη μελέτη της
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περίσσειας σιδήρου στα διάφορα όργανα μέσω της φασματοσκοπίας Mössbau-
er 57Fe.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ποντίκια είναι ιδανικά για μελέτη εξαιτίας του μι-

κρού μεγέθους τους και της γρήγορης αναπαραγωγής τους. Για να έχουμε ένα

πραγματικό ανάλογο της συσσώρευσης σιδήρου στα όργανα των ανθρώπων

που πάσχουν από θαλασσαιμία είναι σημαντικό να μελετηθούν δείγματα που

συσσωρεύουν σίδηρο με παρόμοιες συνθήκες, δηλαδή μέσω γαστρεντερικής α-

πορρόφησης ή μεταγγίσεων αίματος. ΄Ηταν απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν

ποντίκια γιατί δεν είναι δυνατή η μελέτη των δειγμάτων μέσω άλλων μεθόδων,

όπως για παράδειγμα η κυτταρική καλλιέργεια, αφού ο σίδηρος δεν θα προσκολ-

ληθεί στις πρωτεΐνες ούτε θα μετατραπεί σε σύμπλοκα που προκύπτουν σε ένα

ζωντανό οργανισμό.

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν υγιή και θαλασσαιμικά ποντίκια ε-

μπλουτισμένα με
57Fe, όπως και υγιή ποντίκια μη εμπλουτισμένα. Σύγκριση

των φασμάτων που προκύπτουν από τα υγιή και θαλασσαιμικά ποντίκια εμπλου-

τισμένα με
57Fe μπορεί να προσδιορίσει τα σύμπλοκα σιδήρου που προκύπτουν

από τη θαλασσαιμία. Επιπλέον, μπορεί να δώσει πληροφορίες για την υπερ-

σιδήρωση, εάν κατακάθεται ο σίδηρος στο αίμα ή στα όργανα και σε ποια.

Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την παραγωγή πιο αποδοτικών φαρμάκων αποσι-

δήρωσης μειώνοντας, συνεπώς, τις αρνητικές συνέπειες που προκαλούν στον

οργανισμό των ασθενών. Εκτός από τις πληροφορίες για την υπερσιδήρωση,

στόχος της εργασίας αυτής είναι και ο έλεγχος της αποδοτικής λειτουργίας του

τρόπου εμπλουτισμού με
57Fe που χρησιμοποιούμε.
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Κεφάλαιο 1

Θαλασσαιμία

Ο αριθμός των ασθενειών από τις οποίες προσβάλλεται ο άνθρωπος είναι με-

γάλος. Πολλές από αυτές προκαλούνται από ανωμαλίες στο αίμα και κατατάσ-

σονται σε κατηγορίες με κριτήριο το συστατικό του αίματος που επηρεάζεται,

δηλαδή ασθένειες λευκών αιμοσφαιρίων, ασθένειες αιμοπεταλίων και ασθένειες

των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Στις ασθένειες των ερυθρών αιμοσφαρίων περιλαμβάνεται και η θαλασσαιμία.

Θαλασσαιμία είναι μια γενετικά κληρονομική διαταραχή του αίματος και πιο

συγκεκριμένα μια διαταραχή ως αποτέλεσμα ανωμαλιών στη σύνθεση της αιμο-

σφαιρίνης που περιέχεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια.

1.1 Ερυθρά Αιμοσφαίρια - Αιμοσφαιρίνη

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια (Red Blood Cells - RBCs) ή ερυθροκύτταρα (eryth-
rocytes) είναι το πιο συνηθισμένο είδος κυττάρων του αίματος. Αποτελούν το

45% του συνολικού όγκου του αίματος και έχουν το μεγαλύτερο μέσο όρο δι-

άρκειας ζωής, 100-120 ημέρες, σε σχέση με οποιοδήποτε κυτταρικό στοιχείο

του αίματος. Η βασική τους λειτουργία είναι η μεταφορά οξυγόνου από τους

πνεύμονες στους ιστούς και τα κύτταρα σε όλο το σώμα μέσω της αιμοσφαι-

ρίνης - haemoglobin που φαίνεται στο σχήμα 1.1. Η πρωτεΐνη αιμοσφαιρίνη είναι

το κύριο συστατικό των RBCs και είναι αυτή που δίνει στο αίμα το κόκκινό του

χρώμα. Κάθε αιμοσφαίριο περιέχει 300 εκατομμύρια μόρια αιμοσφαιρίνης. [1]
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(αʹ) (βʹ)

Σχήμα 1.1: (αʹ)Μόριο της αιμοσφαιρίνης, [2] (βʹ)Η σφαιρίνη αποτελείται από τέσσερις

πρωτεϊνικές αλυσίδες διατεταγμένες σε ζέυγη.

Το μόριο της αιμοσφαιρίνης αποτελείται από δύο βασικά μέρη, (i) τη σφαιρίνη

και (ii) την αίμη.

(i) Η σφαιρίνη είναι μια πρωτεΐνη που αποτελείται από μικρότερες μονάδες, οι

οποίες αναφέρονται ως αλυσίδες, οι άλφα “α” αλυσίδες και οι μη άλφα που συ-

μπεριλαμβάνουν τις βήτα “β” , γάμμα “γ” και δέλτα “δ” αλυσίδες. Οι α - αλυσίδες

συνδέονται με τις β - αλυσίδες για τον σχηματισμό της αιμοσφαιρίνης Α (HbA)

που είναι η κυρίαρχη αιμοσφαιρίνη των ενηλίκων με ποσοστό 95%. Στο σχήμα

1.2 φαίνεται πώς οι α - αλυσίδες συνδέονται και με άλλες αλυσίδες, σχηματίζο-

ντας τις αιμοσφαιρίνες που βρίσκουμε σε διάφορα στάδια της ανθρώπινης ζωής,

από τη σύλληψη, μέσω της εμβρυϊκής ζωής, έως και τη γέννηση.

Σχήμα 1.2: Συμπλέγματα των α- και β- γονιδίων των σφαιρινών στα χρωμοσώματα 16

και 11 αντίστοιχα.[1]

(ii) Η αίμη, το δεύτερο συστατικό της αιμοσφαιρίνης, περιέχει σίδηρο (Fe),
μέταλλο που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη και τη φυσιολογική λειτουργία

των κυττάρων. Ο σίδηρος έχει την ικανότητα να δεσμεύει και να αποδεσμεύει

εύκολα οξυγόνο. ΄Ετσι, καθίσταται το ιδανικό μέσο για τη μεταφορά του ο-

ξυγόνου στους ιστούς και τα κύτταρα. Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για την

ανάπτυξη και λειτουργία των κυττάρων του ανθρώπινου οργανισμού. [3]
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Οι υγιείς ενήλικες έχουν στο σώμα τους 4g σιδήρου, το 75% από τον οποίο

χρησιμοποιείται για τη σύνθεση της αιμοσφαιρίνης. Επομένως, η συγκέντρωση

της αιμοσφαιρίνης, όπως προσδιορίζεται από μια συνήθη εργαστηριακή εξέταση

αίματος, αντικατοπτρίζει τα επίπεδα σιδήρου στο σώμα ενός ατόμου.

Η παραγωγή και η σύνθεση των α- και β- αλυσίδων, που αποτελούν το κύριο

συστατικό της αιμοσφαιρίνης των ενηλίκων (adult haemoglobin - HbA), ελέγ-

χεται από γονίδια σε συγκεκριμένα χρωμοσώματα. Τέσσερα γονίδια α - αλυ-

σίδων στο χρωμόσωμα 16 και 2 γονίδια μη α - αλυσίδων, όπως β, γ και δ στο

χρωμόσωμα 11. Ανεξαρτήτως του αριθμού των γονιδίων που είναι υπεύθυνα

για τον έλεγχο και την σύνθεση των α - και β - αλυσίδων, οι δύο αυτές αλυσίδες

παράγονται ακριβώς σε ίσες ποσότητες. [4]

1.2 Είδη Θαλασσαιμιών

΄Οπως έχει ήδη αναφερθεί το κύριο συστατικό της αιμοσφαιρίνης αποτελούν δύο

αλυσίδες, η α - και η β - αλυσίδα. ΄Οταν παρατηρείται μετάλλαξη ή διαγραφή

των γονιδίων που ελέγχουν την παραγωγή της σφαιρίνης, τότε οδηγούμαστε σε

μειωμένη παραγωγή των αντίστοιχων αλυσίδων σφαιρίνης και σε μη φυσιολογι-

κή αναλογία αιμοσφαιρίνης. Αυτή η ανώμαλη αναλογία οδηγεί σε μειωμένη σύν-

θεση της αιμοσφαιρίνης, γεγονός που καλείται θαλασσαιμία. Για να μπορέσει

να λειτουργήσει η αιμοσφαιρίνη σωστά θα πρέπει ο αριθμός των α - αλυσίδων

να είναι ίσος με τον αριθμό των β - αλυσίδων. Ανάλογα με το ποια αλυσίδα

υπολείπεται καθορίζεται και ο τύπος της θαλασσαιμίας σε α - και β - . Εάν η

μείωση είναι μικρή, το άτομο ονομάζεται φορέας και η υγεία του δεν διατρέχει

κανένα κίνδυνο. Εάν η βλάβη επηρεάζει περισσότερα γονίδια, τότε μειώνεται

ακόμη περισσότερο η παραγωγή των αντίστοιχων αλυσίδων και κατά συνέπεια

η υγεία του ατόμου επηρεάζεται περισσότερο. Η θαλασσαιμία ορίζεται ως ε-

τερόζυγη ή ομόζυγη όταν η βλάβη εντοπίζεται στο ένα ή και τα δύο αλληλικά

γονίδια στην περίπτωση των αλυσίδων της ομάδας β ή στο ένα ή περισσότερα

γονίδια της ομάδας α.

Σε αντίθεση με τις θαλασσαιμίες στις οποίες επηρεάζεται η παραγωγή μιας αλυ-

σίδας, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η βλάβη του γονιδίου καταλήγει στην

παραγωγή λανθασμένων πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες αυτές ονομάζονται “παθο-
λογικές” αιμοσφαιρίνες ή αιμοσφαιρίνες με δομικές παραλλαγές. Οι πιο συνη-

θισμένες από αυτές τις παραλλαγές είναι γνωστές ως αιμοσφαιρίνη S (HbS),
αιμοσφαιρίνη C (HbC), αιμοσφαιρίνη E (HbE) και η αιμοσφαιρίνη D (HbD. Η

δομή και η λειτουργία αυτών των αιμοσφαιρίνων είναι διαφορετικές από αυτές

της φυσιολογικής αιμοσφαιρίνης (HbA).
Οι κυριότερες διαταραχές της αιμοσφαιρίνης παρουσιάζονται στον πίνακα 1.1

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια σύντομη αναφορά στις β - και α - θαλασσαιμία

καθώς και στη σημασία του σιδήρου για τον οργανισμό. Επίσης θα παρουσια-

στούν περιληπτικά οι αρνητικές συνέπειες της υπερσιδήρωσης που προκύπτει

από την θαλασσαιμία καθώς και τρόποι αντιμετώπισής τους.
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Ασθένειες α γονιδιακής αλυσίδας

α - θαλασσαιμίες:

• Ασθένεια HbH

• Εμβρυϊκός ΄Υδρωπας - Αιμο-

σφαιρίνη Bart’s

Ασθένειες β γονιδιακής αλυσίδας

β - θαλασσαιμίες:

• Μείζον β - Θαλασσαιμία

• Ενδιάμεση β - Θαλασσαιμία

• HbE/ β - Θαλασσαιμία

Δρεπανοκυτταρικές Ασθένειες:

• Δρεπανοκυτταρική Αναιμία

(HbSS)

• HbS/ β - θαλασσαιμία

• Ασθένεια HbSC

• Ασθένεια HbSD

Πίνακας 1.1: Κυριότερες Διαταραχές της Αιμοσφαιρίνης.

1.2.1 β - Θαλασσαιμία

Η β - θαλασσαιμία χαρακτηρίζεται από αλλαγή ή απουσία γονιδίων που σχε-

τίζονται με τη β - αλυσίδα της αιμοσφαιρίνης. Ως αποτέλεσμα αυτής της γε-

νετικής ανωμαλίας, είτε δεν παράγονται καθόλου β - αλυσίδες, είτε παράγεται

πολύ μικρή ποσότητα, οδηγώντας έτσι σε περίσσεια των α - αλυσίδων. Αυτή

η ανισορροπία παύει την παραγωγή φυσιολογικής αιμοσφαιρίνης, η οποία όπως

ειπώθηκε προηγουμένως, για τη σωστή λειτουργία της, απαιτεί την παρουσία

και των α - αλλά και των β - αλυσίδων (ισόποσα). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα

τον σημαντικό επηρεασμό της αποδοτικής παραγωγής ερυθρών κυττάρων.

Το ελάττωμα στο γονίδιο που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή β - αλυσίδων

της αιμοσφαιρίνης προκαλείται είτε από αλλαγή σε ένα ζεύγος βάσης (Point
Mutations), είτε επειδή λείπουν κομμάτια του γονιδίου (Deletions). Ανάλογα

με το είδος της αλλαγής, η σύνθεση της σφαιρίνης μπορεί να επηρεαστεί σε

μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, οδηγώντας έτσι σε ήπια ή πιο σοβαρή μορφή

της θαλασσαιμίας. Η βλάβη χαρακτηρίζεται ως β
0
όταν δεν υπάρχει καθόλου

παραγωγή, ως β
+

όταν η σύνθεση μειώνεται σοβαρά και β
++

στην περίπτωση

που η σύνθεση μειώνεται ήπια. Υπάρχουν τρία είδη βήτα θαλασσαιμίας που

κυμαίνονται από ήπια σε σοβαρά ανάλογα με τις επιπτώσεις που έχουν στο

σώμα. Η ήπια θαλασσαιμία (Minor), η ενδιάμεση θαλασσαιμία (Intermedia)
και η μείζων θαλασσαιμία (Major).
Στην περίπτωση της ήπιας θαλασσαιμίας η έλλειψη της πρωτεΐνης βήτα δεν είναι

αρκετή ώστε να προκαλέσει προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της αιμοσφαι-

ρίνης. Στην ενδιάμεση θαλασσαιμία η έλλειψη της πρωτεΐνης βήτα στην αιμο-

6



σφαιρίνη είναι αρκετή ούτως ώστε να προκαλείται μέτριας σοβαρότητας αναιμία

και ως αποτέλεσμα αξιοσημείωτα προβλήματα υγείας, όπως η παραμόρφωση των

οστών. Η πιο σοβαρή μορφή βήτα θαλασσαιμίας καλείται Μείζων θαλασσαιμία

ή Μεσογειακή Αναιμία ή Cooley’s Anemia. Σ΄ αυτή την περίπτωση η απόλυ-

τη έλλειψη της πρωτεΐνης βήτα στην αιμοσφαιρίνη προκαλεί αναιμία απειλητική

για τη ζωή που απαιτεί συχνές μεταγγίσεις αίματος και εκτεταμένη συνεχή ια-

τρική φροντίδα. Αντικείμενο μελέτης της εργασίας αυτής είναι η Μεσογειακή

Αναιμία.

΄Ελλειψη β - αλυσίδων και περίσσεια α - αλυσίδων

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης το αίμα του εμβρύου περιέχει ένα ιδιαίτε-

ρο είδος αιμοσφαιρίνης που λέγεται εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη (Foetal Haemoglo-
bin - HbF). Η HbF φτιάχνεται από ένα ζεύγος α - αλυσίδων και ένα ζεύγος

γ - αλυσίδων (α2γ2). Η εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη μεταφέρει το οξυγόνο σε όλο

το σώμα του εμβρύου, όπως κάνει αντίστοιχα η κανονική αιμοσφαιρίνη σε με-

γαλύτερα παιδιά και στους ενήλικες. Η HbF συνεχίζει τη λειτουργία της για

έξι μήνες μετά από την γέννηση και στη συνέχεια αντικαθίσταται από την αι-

μοσφαιρίνη των ενηλίκων HbA, η οποία είναι φτιαγμένη από δύο α - αλυσίδες

και δύο β - αλυσίδες (α2β2).

΄Οπως ειπώθηκε προηγουμένως, στη μείζονα θαλασσαιμία δεν παράγονται β -

αλυσίδες, σταματώντας έτσι τη σύνθεση της HbA. Τότε το σώμα του παιδιού

στην προσπάθειά του να αντιταχθεί στην έλλειψη της HbA αυξάνει την παρα-

γωγή της HbF. Η άυξηση αυτή, ωστόσο, δεν είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες

του σώματος ενός παιδιού που μεγαλώνει αλλά ούτε και να αντικαταστήσει τις

λειτουργίες μεταφοράς οξυγόνου της HbA. Η εύνοια της σύνθεσης γ - αλυ-

σίδων και επομένως παραγωγής HbF οδηγεί σε ορισμένες περιπτώσεις σε δβ -

θαλασσαιμία και σε διάφορους τύπους κληρονομικής παραμονής της εμβρυϊκης

αιμοσφαιρίνης (Hereditary Persistance of Foetal Haemoglobin - HPHF).
Το χαμηλό επίπεδο ή η απουσία των β - αλυσίδων προκαλεί περεταίρω αρνη-

τικές επιπτώσεις. Παρόλο που το σώμα δεν παράγει ικανοποιητική ποσότητα

β - αλυσίδων, συνεχίζει να παράγει κανονική ποσότητα α - αλυσίδων. ΄Ετσι

υπάρχει περίσσεια α - αλυσίδων που αρχίζει να συσσωρεύεται καθώς ο αριθμός

των διαθέσιμων β - αλυσίδων που μπορούν να συνδεθούν δεν είναι επαρκής.

Επομένως η περίσσεια αυτή των α - αλυσίδων μειώνει την παραγωγή των ερυ-

θρών αιμοσφαιρίων λόγω μεγάλης έκλυσης ελευθέρων ριζών, δηλαδή μορίων

από τα οποία λείπει ένα ηλεκτρόνιο. Με λίγα ώριμα ερυθρά αιμοσφαίρια στο

αίμα το σώμα εμφανίζει σοβαρή αναιμία. [5]

Η περίσσεια των α - αλυσίδων εναποτίθενται σε αυτά τα ώριμα ερυθρά αιμο-

σφαίρια κυκλοφορώντας στο σύστημα. Οι ελεύθερες ρίζες που εκλύονται ο-

ξειδώνουν και καταστρέφουν τη μεμβράνη, τα ένζυμα και τις ερυθροκυτταρικές

πρωτεΐνες. Η διαδικασία κατά την οποία καταστρέφονται τα ερυθρά αιμοσφαίρια

είναι γνωστή ως αιμόλυση. Η αιμόλυση προκαλεί υψηλότερα από τα κανονικά

επίπεδα χολερυθρίνης, μια κίτρινη χημική ουσία προϊόν του μεταβολισμού της
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αιμοσφαιρίνης και η οποία ελευθερώνεται από τα ερυθρά αιμοσφαίρια που έχουν

καταστραφεί κατά τη διαδικασία της αιμόλυσης. Η απελευθέρωση υψηλότερων

επιπέδων χολερυθρίνης δίνει στα μάτια και το δέρμα των ασθενών που πάσχουν

από μείζονα θαλασσαιμία ένα κιτρινωπό χρώμα.

΄Οπως είναι γνωστό, τα ερυθρά αιμοσφαίρια παράγονται στον μυελό των οστών.

Στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει το χαμηλό επίπεδο των ερυθρών αιμο-

σφαιρίων του συστήματος, ο μυελός των οστών επεκτείνει το μέγεθός του κατά

30 φορές σε σχέση με το κανονικό του μέγεθος ώστε να παράγει περισσότερα

κύτταρα. Η μεγέθυνσή του αυτή αναγκάζει τα κόκκαλα να επεκταθούν προκα-

λώντας παραμορφώσεις στο κρανίο και στον σπόνδυλο αλλά και προεξοχές των

δοντιών. Τα κόκκαλα λεπταίνουν (οστεοπενία) και γίνονται πιο εύθραυστα,

οδηγώντας συχνά σε κατάγματα.

Υπεύθυνο όργανο για την καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων όταν φθάσουν

στο τέλος του κύκλου ζωής τους είναι ο σπλήνας. Στους θαλασσαιμικούς όμως,

εφόσον ο μυελός των οστών παράγει περισσότερα κύτταρα, ο σπλήνας καλεί-

ται να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων. ΄Ετσι στην

προσπάθειά του να καταστρέψει τα επιπλέον ερυθρά αιμοσφαίρια γίνεται πιο

ενεργητικός και αρχίζει να μεγαλώνει, κατάσταση που είναι γνωστή ως υπερ-

σπληνισμός (hypersplenism). Ταυτόχρονα, εξαιτίας της έλλειψης των μορίων

της κανονικής αιμοσφαιρίνης, τα ερυθρά αιμοσφαίρια που κυκλοφορούν στο

σύστημα του θαλασσαιμικού ασθενή έχουν ακανόνιστο σχήμα. ΄Ετσι, συχνά

παγιδεύονται στον σπλήνα προσθέτοντας και αυτά με τη σειρά τους στην αύξη-

ση του μεγέθους του. Μια τελευταία συνεισφορά στη μεγέθυνσή του σπλήνα

προέρχεται από τον ίδιο, στην προσπάθεια του να αντιδράσει στην αναιμία πα-

ράγοντας ερυθρά αιμοσφαίρια, διαδικασία γνωστή ως εξωμυελική ερυθροποίηση

(extramedullary erythropoeisis). [6]

Επομένως, η κύρια αιτία της παθοφυσιολογίας
1
της μείζονος θαλασσαιμίας, δη-

λαδή οι λειτουργικές αλλαγές που συνοδεύουν την ασθένεια, είναι η περίσσεια

των α - αλυσίδων και η ανισότητα στον αριθμό των α - ενάντια στις β - α-

λυσίδες. Το σώμα στην προσπάθειά του να αντιταχθεί στη σοβαρή αναιμία

απορροφά περισσότερο σίδηρο από το φαγητό μέσω της γαστρεντερικής οδού

(gastrointestinal tract), καθιστώντας έτσι την κατάσταση πιο σοβαρή. Εφόσον

οι ασθενείς που πάσχουν από θαλασσαιμία δεν έχουν έλλειψη σιδήρου, με την

απορρόφηση επιπλέον σιδήρου εκθέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο, καταλήγο-

ντας στην υπερσιδήρωση (iron overload), που θα εξηγηθεί στη συνέχεια. Στο

σχήμα 1.3 παρουσιάζεται περιληπτικά η παθοφυσιολογία της β - θαλασσαιμίας.

[7]

1
Παθοφυσιολογία: Οι λειτουργικές αλλαγές που συνοδεύουν την ασθένεια.
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Περίσσεια α 
- αλυσίδων

Απουσία β – 

αλυσίδων (β0) 

Μειωμένα επίπεδα 

β – αλυσίδων (β+)

Βλάβη μεμβράνης 
στα περιφερικά 
ερυθροκύτταρα

Αιμόλυση

Σχήμα 1.3: Συνέπειες της παραγωγής περίσσειας α - γονιδιακών αλυσίδων στη β -

θαλασσαιμία.[7]

Η μείζων θαλασσαιμία, μετά από χρόνια ερευνών, καθίσταται ως θεραπεύσι-

μη. Μέσω συχνών μεταγγίσεων αίματος σε συνδυασμό με συχνή θεραπεία

αποσιδήρωσης παρατηρείται επιμήκυνση της διάρκειας αλλά και βελτίωση της

ποιότητας ζωής των ασθενών.

Ενδιάμεση β - Μεσογειακή Αναιμία

Η Ενδιάμεση Μεσογειακή Αναιμία (ΕΜΑ) είναι ένας ιατρικός ορισμός που κα-

θορίζει την ενδιάμεσης βαρύτητας μορφή της μεσογειακής αναιμίας (ΜΑ). Τα

άτομα με ΕΜΑ παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα κλινικών συμπτωμάτων το οποί-

ο κινείται ανάμεσα στην ήπια θαλασσαιμία χωρίς συμπτώματα και τη μείζονα

θαλασσαιμία που είναι εξαρτώμενη από μεταγγίσεις. Ασθενείς με ενδιάμεση

μεσογειακή αναιμία δεν χρειάζονται συχνά μεταγγίσεις αίματος. Οι ασθενείς

αυτοί, γενικά μιλώντας, χρειάζονται τις μεταγγίσεις για να βελτιώσουν την ποι-

ότητα ζωής τους και όχι για να επιβιώσουν.

΄Οπως και στη μείζονα θαλασσαιμία, οι ασθενείς με ενδιάμεση θαλασσαιμία

καταλήγουν στην υπερσιδήρωση, εξαιτίας της ατελέσφορης παραγωγής ερυθρών

αιμοσφαιρίων, της καταστροφής τους και της αυξημένης ποσότητας σιδήρου που

απορροφάται μέσω της γαστρεντερικής οδού. Παρόμοια διαδικασία θεραπείας

αποσιδήρωσης, όπως στη μείζων θαλασσαιμία ακολουθείται και στην ενδιάμεση

μεσογειακή αναιμία.

Οι ασθενείς με ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία μπορεί να έχουν να αντιμετω-

πίσουν πολλά ιατρικά προβλήματα. ΄Οπως και στη μείζονα θαλασσαιμία εξαιτίας

του υπερενεργού μυελού των οστών και της μεγέθυνσής του, τα κόκκαλα πα-
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ραμορφώνονται και είναι εύθραυστα. ΄Ετσι, ο ασθενής μπορεί να προσβληθεί

από οστεοπόρωση. Στην ΕΜΑ επίσης οι ασθενείς αναπτύσσουν χολόλιθους

συχνότερα από τους υγιείς ανθρώπους. Οι χολόλιθοι φτιάχνονται από υποπρο-

ϊόντα που ελευθερώνονται όταν τα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν διασπαστεί και

συσσωρεύονται στη χοληδόχο κύστη. Ως αποτέλεσμα κακής κυκλοφορίας και

οξυγόνωσης σε μερικά μέρη του σώματος οι ασθενείς με ΕΜΑ αναπτύσσουν

έλκη στα πόδια. Ανάμεσα στα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί στους ασθε-

νείς με ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία συμπεριλαμβάνονται η ζημιά των νεφρών

που μπορεί να προέρχεται από περίσσεια ουρικού οξέος στο αίμα αλλά και η

θρομβοφιλία. ΄Οπως και στην περίπτωση της μείζονος θαλασσαιμίας υπάρχει η

πιθανότητα ερυθροποίησης, δηλαδή παραγωγής ερυθρών αιμοσφαιρίων έξω από

τον μυελό των οστών, όπως επίσης και επιπλοκές στην καρδιά και το συκώτι

εξαιτίας της υπερσιδήρωσης.

1.2.2 α - Θαλασσαιμία

Η α - θαλασσαιμία είναι μια κληρονομική νόσος, που χαρακτηρίζεται από μειω-

μένη παραγωγή των α - αλυσίδων της αιμοσφαιρίνης. Η σύνθεση των α - αλυ-

σίδων της αιμοσφαιρίνης ελέγχεται από την παρουσία δύο α γονιδίων (α1 και

α2) του χρωμοσώματος 16. ΄Ετσι ένας υγιής άνθρωπος έχει 4 α γονίδια. Η α -

θαλασσαιμία είναι αποτέλεσμα μοριακών διαταραχών στα α γονίδια. Συνήθως

προκαλείται από ελλείματα τμημάτων του DNA (deletions) που εμπλέκουν τα

γονίδια είτε της μίας είτε και των δύο α - σφαιρινών. Τα ελλείματα αυτά άλ-

λοτε μειώνουν (α
+
) και άλλοτε εμποδίζουν τελείως (α

0
) την παραγωγή των

α - αλυσίδων. [1]

Η α - μεσογειακή αναιμία χωρίζεται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:

• Κατάσταση φορέα (Carrier State): Η απώλεια ή αδρανοποίηση ενός από

τα τέσσερα α γονίδια δεν συνοδεύεται από αιματολογικές διαταραχές.

• Στίγμα μεσογειακής αναιμίας (α - Thalassaemia trait): Η έλλειψη δύο α

γονιδίων είτε από το ίδιο χρωμόσωμα είτε ενός γονιδίου από κάθε χρω-

μόσωμα. ΄Ατομα που έχουν το στίγμα μεσογειακής αναιμίας δεν εμφα-

νίζουν συμπτώματα αλλά συνήθως έχουν υπόχρωμη, μικροκυτταρική α-

ναιμία.

• Αιμοσφαιρινοπάθεια Η (HbH): Απώλεια ή ανωμαλίες τριών γονιδίων α.

Είναι η πιο σοβαρή μορφή της α - μεσογειακής αναιμίας που είναι συμβατή

με τη ζωή. Οφείλεται σε συνδυασμό α - θαλασσαιμικών μεταλλάξεων με

αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής των α - αλυσίδων στο 25% πε-

ρίπου της φυσιολογικής. Οι β - αλυσίδες εξακολουθούν να παράγονται

κανονικά και έτσι προκύπτει μια περίσσεια που δεν μπορεί να συζευχθεί

με α - αλυσίδες για την παραγωγή της αιμοσφαιρίνης ενηλίκου (HbA).

Οι ελεύθερες β - αλυσίδες, επομένως, ενώνονται μεταξύ τους και σχη-

ματίζουν ένα τετραμερές στο αίμα του ασθενούς (β4) που είναι γνωστό
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ως αιμοσφαιρίνη Η (HbH). Αν και συνήθως δεν είναι αυτή η αιμοσφαι-

ρίνη που ανευρίσκεται στα ερυθροκύτταρα των ενηλίκων, το μόριο αυτό

(HbH) έχει την ικανότητα να μεταφέρει οξυγόνο στους ιστούς ικανο-

ποιητικά, όπως κάνει η κοινή αιμοσφαιρίνη ενηλίκου (α2β2). Το μόριο

(HbH) είναι σχετικά ασταθές και η συνεχής αναδόμησή του επιφέρει τον

πρώιμο θάνατο ή διάσπαση των ερυθροκυττάρων (αιμόλυση). Επομένως

προκαλείται αναιμία μέτριου έως σοβαρού βαθμού και άλλες σχετικές δια-

ταραχές, όπως παραμόρφωση των οστών, σχηματισμός χολολίθων και

επέκταση του σπλήνα.

• Εμβρυϊκός ΄Υδρωπας - Αιμοσφαιρίνη Bart’s: Ο οργανισμός δεν παράγει

καμία α - αλυσίδα. ΄Ετσι δεν σχηματίζεται η φυσιολογική αιμοσφαιρίνη,

η οποία απαιτεί τη σύζευξη α - και β - αλυσίδων. Αντ΄ αυτού μεταξύ

τους ενώνονται οι γ αλυσίδες που αποτελούν συστατικό της εμβρυϊκής

αιμοσφαιρίνης (HbF), δημιουργώντας ένα νέο τύπο αιμοσφαιρίνης, την

αιμοσφαιρίνη Bart’s (γ4). Αυτή η αιμοσφαιρίνη όμως, δεν έχει την ικα-

νότητα να μεταφέρει οξυγόνο και έτσι δεν μπορεί να διατηρήσει τη ζωή.

Ο εμβρυϊκός ύδρωπας προκαλεί σοβαρή αναιμία που προσβάλλει το μωρό

στη μήτρα, πριν την γέννηση. Αρχικά, παρά την ύπαρξη της διαταραχής,

το μωρό φαίνεται να αναπτύσσεται φυσιολογικά, στη συνέχεια όμως, α-

ναπτύσσει καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτό οδηγεί σε οίδημα του εμβρύου και

του πλακούντα και σε σημαντική αύξηση του αμνιακού υγρού. ΄Ετσι συ-

χνά αποτέλεσμα αυτού είναι ο πρόωρος τοκετός αλλά και ο θάνατος του

παιδιού.

1.2.3 ΄Αλλες “παθολογικές αιμοσφαιρίνες” και αιμοσφαι-
ρινοπάθειες

Οι παθολογικές αιμοσφαιρίνες διαφέρουν από την κανονική αιμοσφαιρίνη τόσο

στη δομή όσο και τις κλινικές εκδηλώσεις τους. Οι πιο σημαντικές παθολογικές

αιμοσφαιρίνες είναι η αιμοσφαιρίνη S (HbS), η αιμοσφαιρίνη E (HbE), η αιμο-

σφαιρίνη C (HbC), η αιμοσφαιρίνη D (HbD) και η αιμοσφαιρίνη Lepore (Hb
Lepore).
Οι αιμοσφαιρίνες αυτές είναι κληρονομικές. ΄Ατομα τα οποία κληρονομούν ένα

γονίδιο για κανονική αιμοσφαιρίνη και ένα γονίδιο για αυτές τις παθολογικές

αιμοσφαιρίνες S, E, C, D καλούνται φορείς των HbS, HbE, HbC και HbD
αντίστοιχα. Υπάρχει και η περίπτωση οι ασθενείς να κληρονομήσουν μια πα-

θολογική αιμοσφαιρίνη (S, C, E ή D) από τον ένα γονέα και μια διαφορετική

παθολογική αιμοσφαιρίνη (S, C, E ή D) από τον άλλο γονέα. Η μόνη κλινικά

σημαντική περίπτωση είναι των ασθενών που κληρονομούν την αιμοσφαιρίνη S
και από τους δύο γονείς, που είναι γνωστή ως δρεπανοκυτταρική αναιμία.
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1.3 Ρόλος Σιδήρου στον οργανισμό

Ο σίδηρος έχει πολλές λειτουργίες ζωϊκής σημασίας για τον οργανισμό. Είναι

ένα κύριο βιολογικό στοιχείο για τις περισσότερες μορφές ζωής, από βακτήρια

έως θηλαστικά.

Είναι απαραίτητος για την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων, διαδικασία γνω-

στή ως αιμοποίηση. Το 70% του σιδήρου του ανθρώπινου οργανισμού βρίσκεται

στις αιμοσφαιρίνη (hemoglobin) και μυοσφαιρίνη (myoglobin). Η αιμοσφαιρίνη

είναι η πρωτεΐνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων, που είναι υπεύθυνη για τη μετα-

φορά οξυγόνου από τους πνεύμονες στους ιστούς. Ενώ η μυοσφαιρίνη είναι

μία πρωτεΐνη που βρίσκεται στους μύες και χρησιμοποιείται για αποθήκευση

οξυγόνου. [8]

Το οξυγόνο δεσμεύεται στο άτομο του σιδήρου που βρίσκεται στο μόριο της

αιμοσφαιρίνης και σχηματίζει την οξυαιμοσφαιρίνη (oxyhemoglobin). Η διαδι-

κασία αυτή γίνεται στους πνεύμονες. Μόλις παραδοθεί το οξυγόνο, ο σίδηρος

ως μέρος της αιμοσφαιρίνης, δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο στη

συνέχεια μεταφέρεται πίσω στον πνεύμονα.

Μεγάλος αριθμός ενζύμων χρειάζεται τον σίδηρο για τη σωστή διεξαγωγή των

λειτουργιών τους. Ανάμεσα στα πιο σημαντικά από αυτά είναι τα ένζυμα που

εμπλέκονται στην οξειδωτική φωσφορυλίωση, δηλαδή το μεταβολικό μονοπάτι

που μετατρέπει τα θρεπτικά συστατικά σε ενέργεια. Αρκετά ένζυμα που πε-

ριέχουν σίδηρο, τα κυτοχρώματα, έχουν μία ομάδα αίμης και μία πρωτεϊνική

αλυσίδα σφαιρίνης. Τα ένζυμα αυτά δρουν ως φορείς ηλεκτρονίων εντός του

κυττάρου. Ο ρόλος τους στον οξειδωτικό μεταβολισμό είναι η μεταφορά ενέρ-

γειας μέσα στο κύτταρο και συγκεκριμένα στα μιτοχόνδρια. Τα ένζυμα του

κυτοχρώματος δεσμεύουν τον σίδηρο της αίμης και μερικά σύμπλοκα πρωτε-

ϊνών στη διαδικασία οξειδωτικής φωσφορυλίωσης έχουν κέντρα σιδήρου - θείου

(iron - sulfur centers/ clusters Fe-S) τα οποία είναι κρίσιμα για τη λειτουργία

τους.

Η βιολογική σημασία του σιδήρου βρίσκεται στη χημεία του. Υπάρχοντας τόσο

στη δισθενή κατάσταση οξείδωσης Fe+2 (ferrous) όσο και στην τρισθενή κα-

τάσταση οξείδωσης Fe+3 (ferric), ο σίδηρος έχει την ικανότητα να δεχθεί αλλά

και να δώσει ηλεκτρόνια. Ορισμένες μορφές σιδήρου, ιδιαιτέρως τα συμπλέγ-

ματα NHHS FeII (nonheme high-spin), προάγουν την αντίδραση οξείδωσης -

αναγωγής, γνωστή ως αντίδραση Fenton

Fe+3 + O2 → Fe+2 + O2 (1.1)

Fe+2 + H2O2 → Fe+3 + OH− + HO−.

Αυτές οι οξειδωαναγωγικές δράσεις είναι απαραίτητες για τις βιοχημικές λει-

τουργίες του σιδήρου που συμμετέχουν σε διάφορες κυτταρικές μεταβολικές

διεργασίες. Τα επίπεδα σιδήρου πρέπει να διατηρούνται μέσα στα κύτταρα, κα-

θώς η περίσσεια σιδήρου είναι εξαιρετικά τοξική. Το επιβλαβές αποτέλεσμα
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του σιδήρου σχετίζεται με την ικανότητά του να παράγει αντιδραστικά είδη ο-

ξυγόνου μέσω της αντίδρασης Fenton, σχέση (1.1), όπως οι ρίζες υδροξυλίου

(OH−) και υπεροξειδίου (O2). Τα αντιδραστικά είδη οξυγόνου είναι ιδιαίτερα

τοξικά λόγω της ικανότητάς τους να αντιδρούν γρήγορα και έντονα με σχε-

δόν κάθε μόριο που βρίσκεται στα ζωντανά κύτταρα. Αποτέλεσμα αυτού είναι

βλάβες στο DNA, μειωμένη σύνθεση πρωτεϊνών και υδατανθράκων αλλά και

αλλοιώσεις στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. [9] [10]

Καθώς τα επίπεδα σιδήρου αυξάνονται περισσότερο από το κανονικό ένα μέρος

του σιδήρου μεταφέρεται στα μιτοχόνδρια, όπου αίμες και σύμπλοκα σιδήρου -

θείου συνυπάρχουν. ΄Ενα άλλο μέρος αποθηκεύεται ως φερριτίνη ferritin, σύ-
μπλοκο πρωτεΐνης σφαιρικού σχήματος με κοίλο πυρήνα στον οποίο μπορούν να

εναποτίθενται μεγάλες ποσότητες σιδήρου. Η φερριτίνη βοηθά στην απομόνωση

του σιδήρου που διαφορετικά θα μπορούσε να δημιουργήσει αντιδραστικά είδη

οξυγόνου. [11] Παρόμοιες μορφές σιδήρου βρίσκονται στην αιμοσιδηρίνη, ένα

προϊόν αποικοδόμησης φερριτίνης, στη νευρομελανίνη και ίσως στη μιτοχονδρική

φερριτίνη (mitochondrial ferritin). [12] [13] [14]

1.4 Υπερσιδήρωση και Θεραπευτική Αντιμετώπι-

ση

Η χρόνια αντιμετώπιση της αναιμίας αποτελεί μια θεραπευτική πρόκληση. Για

την επιλογή του σωστού τρόπου αντιμετώπισής της πρέπει να λαμβάνονται υ-

πόψη πολλοί παράγοντες όπως ο βαθμός της αναιμίας, η διαχρονική της εξέλιξη,

οι επιπλοκές της, η ηλικία και ο τρόπος ζωής του ασθενούς. Η αντιμετώπιση

των ασθενών με θαλασσαιμία πρέπει να εξατομικεύεται καθώς παρουσιάζουν

σημαντική κλινική ετερογένεια.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της θαλασσαιμίας έχει σημειώσει δραματική βελ-

τίωση τα τελευταία χρόνια οδηγώντας έτσι σε αξιόλογη αύξηση του ποσοστού

επιβίωσης αλλά και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

΄Οπως έχει ήδη εξηγηθεί, η θαλασσαιμία προκαλεί συγκέντρωση του σιδήρου σε

διάφορα μέρη του σώματος. Οι δύο βασικοί τρόποι απορρόφησης σιδήρου από

τους θαλασσαιμικούς είναι μέσω της διατροφής και από το μεταγγιζόμενο αίμα.

Εάν ο επιπλέον σίδηρος δεν αφαιρεθεί μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά σε

σημαντικά όργανα όπως το συκώτι, ο σπλήνας και η καρδιά.

Καθώς ο σίδηρος συσσωρεύεται στο σώμα, η κύρια πρωτεΐνη μεταφοράς σι-

δήρου, τρανσφερρίνη (transferrin), γεμίζει με σίδηρο, δηλαδή παθαίνει κορεσμό.

Εφόσον δεν υπάρχει ελεύθερη τρανσφερρίνη, αδέσμευτος σίδηρος, ο οποίος εί-

ναι πολύ επιβλαβής για το σώμα, ξεκινά να κυκλοφορεί στο αίμα. Ταυτόχρονα

ο σίδηρος συσσωρεύεται στους ιστούς, δεσμευμένος στα μόρια πρωτεϊνών που

καλούνται φερριτίνη (ferritin) και αιμοσιδηρίνη (haemosiderin). Ο σίδηρος που

αποθηκεύεται σε αυτές τις πρωτεΐνες είναι λιγότερο επιβλαβής από τον αδέσμευ-

το σίδηρο. Εντούτοις, το σώμα διασπά τη φερριτίνη και αιμοσιδηρίνη, που στη

συνέχεια ελευθερώνουν ορισμένο αδέσμευτο σίδηρο.
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Non-transferrin bound iron, δηλαδή ο σίδηρος που έχει απομείνει στο σύστημα

όταν δεν υπάρχει επιπλέον τρανσφερρίνη για να δεσμευτεί, είναι ασταθής, δηλαδή

μπορεί εύκολα να κερδίσει ή να χάσει ένα ηλεκτρόνιο. ΄Οταν ο σίδηρος κερδίζει

ηλεκτρόνιο, αντί να έχει τρία θετικά φορτία (είδος σιδήρου γνωστό ως 3+ ή

ferric iron), αλλάζει έχοντας πλέον δύο θετικά φορτία (είδος σιδήρου γνωστό

ως 2+ ή ferrous iron). Καθώς η κατάσταση του σιδήρου αλλάζει μεταξύ 2+ και

3+ παράγει βλαβερές ουσίες, ελεύθερες ρίζες (free radicals), οι οποίες μπορούν

να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές στους ιστούς. Η πιο γνωστή διαδιακσία

κατά την οποία παράγονται ελεύθερες ρίζες είναι η αντίδραση Fenton όπως

αναφέρθηκε και στο προηγούμενο υποκεφάλαιο. [15]

Οι επιπλοκές που προκύπτουν από την εναπόθεση σιδήρου αποτελούν συχνή

αιτία θανάτου στους ασθενείς που πάσχουν από θαλασσαιμία. Η διαδικασία

αποβολής της περίσσειας σιδήρου από τον οργανισμό καλείται αποσιδήρωση. Ο

στόχος της αποσιδήρωσης στη θαλασσαιμία είναι η αφαίρεση μόνο του τοξι-

κού, βλαβερού επιπλέον σίδηρου, αφήνοντας τα χρήσιμα μέταλλα στο σώμα. Η

αποσιδήρωση μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους χηλικούς παράγοντες, δηλαδή

φάρμακα που δεσμεύουν δισθενή ιχνοστοιχεία και αποβάλλουν τον σίδηρο με

τα ούρα ή και τα κόπρανα.

Η πρώτη ουσία που συνδέεται χηλικά με τον σίδηρο και μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια είναι η Δεσφεριοξαμίνη (Desfer-
rioxamine - DFO) ή Desferal, η οποία εγχύεται υποδόρια. Συνεχώς όμως,

παράγονται νέα σκευάσματα αποσιδήρωσης που λαμβάνονται από το στόμα. ΄Ε-

χει ήδη εγκριθεί σε πολλές χώρες η κυκλοφορία δύο τέτοιων σκευασμάτων, η

Deferiprone (L1) και η Deferasirox (Exjade), και χρησιμοποιούνται από πολλές

χιλιάδες ασθενείς παγκοσμίως. Πρόσφατη κλινική μελέτη προτείνει ότι ο συν-

δυασμός της χρήσης DFO και L1 μπορεί να αυξήσει την ποσότητα του σιδήρου

που αποβάλλεται από το σώμα. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι κάθε φάρμακο

αφαιρεί σίδηρο από διαφορετικά μέρη του σώματος.

Πλήρης ίαση της νόσου μπορεί να επιτευχθεί με Μεταμόσχευση Μυελού των

οστών (Bone Marrow Transplantation - BMT). Η BMT είναι επιτυχής εάν ο

δότης είναι πλήρως συμβατός, ο ασθενής είναι σε καλή κλινική κατάσταση και

έχει ακολουθήσει ορθά την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή από μικρή ηλικία.

΄Ενας τελευταίος τρόπος ίασης της θαλασσαιμίας είναι η γονιδιακή θεραπεία

(gene therapy), η οποία βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Η θεραπεία

αυτή ουσιαστικά στηρίζεται στην τοποθέτηση υγιών γονιδίων στα κύτταρα του

ασθενή εκτός σώματος, στο εργαστήριο, και στη συνέχεια επανατοποθέτησή

τους στους αιμοποιητικούς ιστούς, παρέχοντάς τους την ικανότητα να παράγουν

νέα ερυθροκύτταρα που περιέχουν φυσιολογική αιμοσφαιρίνη.
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Κεφάλαιο 2

Φασματοσκοπία Mössbauer

Η φασματοσκοπία Mössbauer είναι μια πολύπλευρη τεχνική που μπορεί να χρη-

σιμοποιηθεί για την παροχή πληροφοριών σε διάφορες επιστήμες, όπως είναι η

Φυσική, η Χημεία, η Βιολογία και η Μεταλλουργία. Δύναται να δώσει ακριβείς

πληροφορίες όσο αφορά χημικές, δομικές, μαγνητικές και χρονικά εξαρτημένες

ιδιότητες ενός υλικού.

Το κλειδί της επιτυχίας της φασματοσκοπίας Mössbauer είναι η ανακάλυψη της

απουσίας ανάκρουσης κατά την εκπομπή και απορρόφηση ακτίνων γάμμα που

θα αναφέρεται στο εξής ως το φαινόμενο Mössbauer. Η τεχνική αυτή χρησιμο-

ποιεί ένα συνδυασμό του φαινομένου Mössbauer και της μετατόπισης Doppler
για να διερευνήσει τις υπέρλεπτες μεταβάσεις μεταξύ των διεγερμένων και της

θεμελιώδους κατάστασης του πυρήνα. Η φασματοσκοπία Mössbauer απαιτεί

τη χρήση στερεών ή κρυστάλλων που έχουν πιθανότητα να απορροφήσουν το

φωτόνιο με τρόπο ώστε να μην υπάρχει ανάκρουση. Πολλά είναι τα ισότοπα

που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά Mössbauer, το πιο σύνηθες όμως που χρησι-

μοποιείται για μελέτη είναι το ισότοπο
57Fe, το οποίο χρησιμοποιούμε και στην

παρούσα μεταπτυχιακή εργασία.

Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά γίνεται μια σύντομη περιγραφή για το πώς ανακάλυψε

ο Mössbauer το φαινόμενο που πήρε και το όνομά του. Στη συνέχεια αναφέρο-

νται ορισμένα πεδία στα οποία αυτή η τεχνική παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

[16] [17]

2.1 Η ανακάλυψη του Mössbauer

Το 1949, ο Rudolf L. Mössbauer σε ηλικία 20 ετών ξεκίνησε τις σπουδές

του ως φοιτητής Φυσικής στο Πολυτεχνείο στο Μόναχο. Από το 1955 έως

το 1957 έκανε τη διατριβή του για το διδακτορικό στο Ινστιτούτο Φυσικής

του “Max Planck Institute for Medical Research” στη Χαϊδελβέργη. Υπό

την επίβλεψη του καθηγητή Maier-Leibnitz στο Πολυτεχνείο του Μονάχου,

το 1958 σε ηλικία 28 ετών, πήρε τον διδακτορικό του τίτλο. Την ίδια χρονιά

έδωσε στην επιστημονική κοινότητα την πειραματική απόδειξη για τον πυρηνικό
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συντονισμό χωρίς ανάκρουση κατά την εκπομπή και την απορρόφηση ακτινών-γ

από πυρηνικές μεταβάσεις, που αργότερα ονομάστηκε ως φαινόμενο Mössbauer.
Για την ανακάλυψή του αυτή, ο Mössbauer το 1961, σε ηλικία 32 χρόνων,

τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής και μετά από παρότρυνση του Richard
Feynman δέχθηκε τη θέση καθηγητή Φυσικής στο “California Institute of
Technology” . [17] [18]

Σκοπός της διδακτορικής του διατριβής ήταν να μελετήσει την επίδραση της

θερμοκρασίας στη φασματική αλληλεπικάλυψη, στην κατεύθυνση της έρευνας

του Malmfors, ο οποίος εργάστηκε σε υψηλές θερμοκρασίες. Ο Mössbauer
είχε την ευκαιρία αυτή, συνηδειτοποίησε όμως πως χαμηλώνοντας τη θερμο-

κρασία στο σημείο βρασμού του υγρού αζώτου, θα έπρεπε να παίρνει τα ίδια

αποτελέσματα στη διαφορά των γραμμών εκπομπής και απορρόφησης όπως στις

υψηλές θερμοκρασίες. ΄Ετσι, θεωρώντας πως είναι πιο απλό να κατασκευάσει

ένα κρυοστάτη παρά ένα φούρνο, αποφάσισε να χαμηλώσει τη θερμοκρασία.

Απόφαση που ήταν καθοριστική για τη μετέπειτα ανακάλυψη.

Στα πειράματα που διεξήγε ο Mössbauer χρησιμοποιούσε αποκλειστικά ραδιε-

νεργές πηγές που εξέπεμπαν γάμμα ακτινοβολία στα 129 keV και οδηγούσαν

στη θεμελιώδη-βασική κατάσταση του
191Ir. Στόχος του πρώτου του πειράμα-

τος ήταν η μέτρηση του χρόνου ημιζωής της κατάστασης 129 keV στο
191Ir

αξιοποιώντας μεθόδους απορρόφησης πυρηνικού συντονισμού που ήταν μέχρι

τότε γνωστές. ΄Οπως ήδη αναφέρθηκε η μέθοδος που πρωτοχρησιμοποιήθη-

κε από τον Malmfors φαινόταν να ήταν η καταλληλότερη για τη μέτρηση του

Mössbauer. Βάσει αυτής της μεθόδου, αυξάνοντας τη θερμοκρασία είναι δυ-

νατή η διεύρυνση της γραμμής εκπομπής ή απορρόφησης οδηγώντας σε μια

αντίστοιχη αύξηση του βαθμού αλληλεπικάλυψης των δύο γραμμών. Λόγω α-

νάκρουσης υπάρχει απώλεια ενέργειας και ως εκ τούτου σχετική μετατόπιση

των γραμμών εκπομπής και απορρόφησης. Εάν αυτή η σχετική μετατόπιση εί-

ναι της τάξης μεγέθους του πλάτους των γραμμών, η αύξηση θερμοκρασίας,

κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, οδηγεί σε ένα μετρήσιμο φαινόμενο πυρη-

νικής απορρόφησης. Στην περίπτωση της μετάβασης των 129 keV στο
191Ir,

η αλλελεπικάλυψη των δύο γραμμών ακόμα και σε θερμοκρασία δωματίου εί-

ναι αξιοσημείωτη συνεπεία των μικρών ενεργειών των κβάντων και των μικρών

μετατοπίσεων των γραμμών που ως εκ τούτου προκύπτουν. Στην περίπτωση

αυτή, που απεικονίζεται στο σχήμα 2.1, όχι μόνο η αύξηση αλλά και η μείωση

της θερμοκρασίας μπορεί να έχει αποτέλεσμα σε μια μετρήσιμη αλλαγή στην

πυρηνική απορρόφηση.

Σε μια δεύτερη σειρά από πειράματα σε χαμηλή θερμοκρασία, ο Mössbauer
παρατήρησε έκπληκτος ένα φαινόμενο ακριβώς αντίθετο από το θεωρητικά α-

ναμενόμενο. ΄Οσο χαμηλότερη ήταν η θερμοκρασία του δείγματος τόσο περισ-

σότερο παρατηρούσε να συμβαίνει πυρηνικός συντονισμός αν και το εύρος των

γραμμών μειωνόταν. ΄Ετσι λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές πηγές του ανώμαλου

φαινομένου συντονισμού άρχισε να εξετάζει την υπόθεση της ήδη υπάρχουσας

θεωρίας.

Αρχικά οι απόψεις όσο αφορά το σχήμα και την ενέργεια των γραμμών εκπο-
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I(E)

ΕΕ
ο

ΔE ΔE
εκπομπή απορρόφηση

Σχήμα 2.1: Θέση και σχήμα των γραμμών εκπομπής και απορρόφησης ενός ελεύθε-

ρου πυρήνα, στην περίπτωση της μετάβασης των 129 keV στο
191Ir για θερμοκρασία

δωματίου Τ=300 Κ.

μπής και απορρόφησης βασίζονταν στην υπόθεση ότι οι πυρήνες εκπομπής και

απορρόφησης μπορούν να χειρίζονται ως ελεύθερα σωματίδια. Λαμβάνοντας

όμως υπόψη ότι η πηγή και ο απορροφητής χρησιμοποιούνται σε κρυσταλλική

μορφή, είναι φυσικό η προηγούμενη υπόθεση να τροποποιηθεί. ΄Ετσι, ο Mös-
sbauer επιχείρησε να εξηγήσει την ανώμαλη απορρόφηση συντονισμού, που είχε

παρατηρηθεί, υποθέτοντας ότι η ανακρουόμενη ορμή δεν μεταφερόταν σε ένα

πυρήνα που ήταν μόνος, αλλά θα έπρεπε να μεταφέρεται σε μια ομάδα πυρήνων

ή ατόμων που περιέχει τους πιο κοντινούς ή τους επόμενους πιο κοντινούς

γείτονες που περιβάλλουν τον υπό μελέτη πυρήνα. Αυτή η προσπάθεια όμως,

καθώς και πολλές άλλες που βασίζονταν σε μια καθαρά κλασσική σκοπιά, α-

πέτυχε και έτσι ο Mössbauer έστρεψε την προσοχή του σε μια κβαντομηχανική

αντιμετώπιση του προβλήματος.

Προτού παραθέσουμε τη λογική που οδήγησε στη λύση του προβλήματος θα

εισαγάγουμε μερικές έννοιες από τη φυσική κρυστάλλων. ΄Ολες οι εσωτερικές

κινήσεις των σωματιδίων που σχηματίζουν ένα κρυσταλλικό πλέγμα, μπορούν

να περιγραφούν από όρους υπέρθεσης ενός μεγάλου αριθμού χαρακτηριστικών

δονήσεων, η κατανομή των οποίων καλείται φάσμα συχνοτήτων του κρυστάλ-

λου. Η δομή του πραγματικού φάσματος δόνησης του πλέγματος, που συνήθως

είναι πολύ περίπλοκη, καθορίζεται από τη φύση του δεσμού των ατόμων που

σχηματίζουν τον κρύσταλλο. Παρ΄όλα αυτά, η αντικατάσταση ενός πραγματικού

με μια πολύ πιο απλή κατανομή συχνοτήτων, συχνά είναι αρκετή για ποιοτικές

εκτιμήσεις.
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Αυτή η πρώτη, ακόμα, κλασσική εικόνα των εσωτερικών κινήσεων στον κρύσταλ-

λο, αντιστοιχεί στην κβαντομηχανική περιγραφή ενός συστήματος ασύζευκτων

αρμονικών ταλαντωτών με κβαντισμένες ενεργειακές καταστάσεις. Ενώ το

φάσμα δόνησης περιγράφει μόνο την κατανομή των θεμελιωδών συχνοτήτων

αυτών των ταλαντωτών, η θερμοκρασία καθορίζει τους λεγόμενους αριθμούς

κατάληψής τους, οι οποίοι λένε ποιες από τις δυνατές ενεργειακές καταστάσεις

καταλαμβάνουν οι συγκεκριμένοι ταλαντωτές.

Η ενέργεια ανάκρουσης που εμφανίζεται κατά την εκπομπή ή απορρόφηση ενός

κβάντου από ένα πυρήνα δέσμιο στον κρύσταλλο, λαμβάνεται από τον κρύσταλ-

λο, μερικώς σε μορφή ενέργειας μεταφοράς και μερικώς σε μορφή εσωτερικής

ενέργειας. Η αύξηση της ενέργειας μεταφοράς είναι πάντα αμελητέα εξαιτίας

της τεράστιας μάζας του κρυστάλλου, συγκρινόμενη με τη μάζα ενός μονού

πυρήνα. Από την άλλη η αύξηση της εσωτερικής ενέργειας είναι μεγάλη με

αποτέλεσμα να αλλάζουν οι αριθμοί κατάληψης των ανεξάρτητων κρυσταλλι-

κών ταλαντωτών. Εξαιτίας της κβάντωσης των ενεργειών των ταλαντωτών ο

κρύσταλλος μπορεί να απορροφήσει την ενέργεια ανάκρουσης μόνο σε διακριτές

ποσότητες. Οι πυρηνικές μεταβάσεις των δέσμιων πυρήνων, φυσιολογικά συ-

νοδεύονται από ταυτόχρονες μεταβάσεις των ταλαντωτών κρυστάλλου. ΄Ετσι,

για παράδειγμα, ένα κβάντο γάμμα μπορεί να εκπεμφθεί και συγχρόνως ένας

από τους ταλαντωτές του κρυστάλλου να υφίσταται μετάβαση σε μια γειτονική

ενεργειακή κατάσταση. Παρομοίως, μια διαδικασία εκπομπής ακτίνας-γ μπορεί

να συνοδευτεί με ταυτόχρονες μεταβάσεις δύο ταλαντωτών του κρυστάλλου και

ούτω καθεξής. Ως συνέπεια της κβάντωσης των ταλαντωτών, υπάρχει αρχικά

η πιθανότητα η γάμμα μετάβαση να λάβει χώρα με κανένα από τους ταλαντωτές

του κρυστάλλου να αλλάζει την κατάστασή του.

Το πρόβλημα που προκύπτει τώρα είναι ο υπολογισμός των πιθανοτήτων των

διάφορων διαδικασιών και κυρίως της πιθανότητας για πυρηνικές μεταβάσεις

όπου δεν μεταφέρεται ενέργεια ανάκρουσης στο πλέγμα υπό μορφή εσωτερικής

ενέργειας. Από το 1939 ο Lamb είχε ήδη αναπτύξει μια θεωρία για την κα-

τάληψη συντονισμού των αργών νετρίνων στους κρυστάλλους, η οποία όμως

τελικά αποδείχθηκε λανθασμένη. Εφαρμόζοντας αυτή την θεωρία ο Mössbauer
κατάφερε να αποδείξει ότι κάτω από τις συνθήκες που περιγράφηκαν, υπάρχει

μεγάλη πιθανότητα για πυρηνικές μεταβάσεις χωρίς ταυτόχρονη αλλαγή στην

κατάσταση του πλέγματος. Εφόσον αυτές οι μεταβάσεις δεν σχετίζονται με α-

πώλεια ενέργειας εξαιτίας φαινομένων ανάκρουσης παρακάτω θα αναφερόμαστε

σε αυτές τις συγκεκριμένες μεταβάσεις ως μεταβάσεις χωρίς ανάκρουση (“recoi-
less” transitions). Τις γραμμές που σχετίζονται με αυτές τις μεταβάσεις θα τις

αποκαλούμε (“recoilles” lines) γραμμές μηδενικής ανάκρουσης ή Μ-γραμμές. Οι

γραμμές αυτές είναι εξαιρετικά αιχμηρές ακριβώς στην ενέργεια συντονισμού.

Το πλάτος τους αντιστοιχεί στο φυσικό τους πλάτος χωρίς διαπλάτυνση λόγω

φαινομένου Doppler. Επιπλέον η θέση τους αντιστοιχεί στην περίπτωση όπου η

ανάκρουση του εκπέμποντος πυρήνα απορροφάται από το κρυσταλλικό πλέγμα

ως σύνολο, με αποτέλεσμα η ενέργεια ανάκρουσης να γίνεται αμελητέα και οι

γραμμές να μην είναι μετατοπισμένες.
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΄Οπως αναφέρθηκε στην αρχή, πραγματοποιώντας το πείραμα ο Mössbauer σε

χαμηλές θερμοκρασίες, παρατήρησε ένα φαινόμενο ακριβώς αντίθετο από τις

προσδοκίες του. ΄Οσο χαμηλότερη ήταν η θερμοκρασία του δείγματος, τόσο πε-

ρισσότερο παρατηρούσε να συμβαίνει πυρηνικός συντονισμός αν και μειωνόταν

το εύρος των γραμμών. Η εξήγηση που έδωσε στην διδακτορική του διατρι-

βή παρουσιάζεται στα φάσματα εκπομπής και απορρόφησης ενός ελεύθερου και

ενός συνδεδεμένου πυρήνα, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2.

Ι. Ελεύθερα ανακρουόμενος πυρήνας
Ε

R

II. Πυρήνας δέσμιος σε κρύσταλλο

Ε
R

Ενέργεια Ε

Ενέργεια Ε

Ενέργεια Ε

Ενέργεια Ε

0

0

0

0
Ε

ο

Φάσμα εκπομπής

Φάσμα εκπομπής

Φάσμα απορρόφησης

Φάσμα απορρόφησης

Σχήμα 2.2: Φάσματα εκπομπής και απορρόφησης ακτινοβολίας γάμμα Ι. Σε ε-

λεύθερα ανακρουόμενο πυρήνα που υπακούει μόνο σε κανονικό φαινόμενο Doppler
ΙΙ. Σε πυρήνα μέσα σε κρύσταλλο, όπου τα διάφορα άτομα ταλαντώνονται γύρω από

τη θέση ισορροπίας τους και προκύπτουν μηδέν, μία, δύο και ούτω καθεξής κορυφές

φωνονίων.

΄Ενας ελεύθερα ανακρουόμενος πυρήνας που βρίσκεται για παράδειγμα σε αέριο
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σε χαμηλή πίεση θα παρουσιάσει διεύρυνση λόγω θερμικής κίνησης αλλά και

μετατόπιση γραμμών, φαινόμενο Doppler, εξαιτίας της ανάκρουσής του. Αυτό

έχει ως συνέπεια οι γραμμές εκπομπής και απορρόφησης των ακτίνων γάμμα να

μην αλληλεπικαλύπτονται. Αν ο πυρήνας που εκπέμπει το φωτόνιο γ είναι ενσω-

ματωμένος σε κρύσταλλο, τα φάσματα εκπομπής και απορρόφησης, εκτός από

τις κορυφές συντονισμού, αποκτούν και τις ζώνες γ-ακτινών που σχετίζονται

με τις διαδικασίες ταλάντωσης του κρυστάλλου (ενός φωνονίου, δύο φωνονίων

κ.λ.π.). Αυτές οι διαδικασίες είναι και οι διαδικασίες διέγερσης του κρυστάλλου

για ενέργειες ανάκρουσης της τάξης των μερικών meV.

Στο σχήμα 2.3 παρουσιάζεται η πειραματική διάταξη που χρησιμοποίησε ο Mös-
sbauer για την παρατήρηση του πυρηνικού συντονισμού χωρίς ανάκρουση. Ως

πηγή ο Mössbauer χρησιμοποίησε ΄Οσμιο,
191Os, το οποίο διασπάται με εκ-

πομπή β σωματιδίων και ακτίνων γ. Η πηγή ήταν τοποθετημένη σε μια περι-

στρεφόμενη πλάκα, καλά θωρακισμένη. Μεταξύ της πηγής και του ανιχνευτή,

ο οποίος ήταν επίσης καλά θωρακισμένος, παρεμβάλεται ο απορροφητής
191Ir.

Ολόκληρη η διάταξη ήταν σε θερμοκρασία υγρού αζώτου. Μεταβάλλοντας την

ταχύτητα περιστροφής της πηγής, λόγω του φαινομένου Doppler, μεταβάλλεται
η ενέργεια των φωτονίων γ. Η ένταση των ακτινών γ που περνούσαν μέσα από

τον απορροφητή καταμετρώνταν ως συνάρτηση της σχετικής ταχύτητας μεταξύ

πηγής και απορροφητή.

πηγή απορροφητής 
συντονισμού

ανιχνευτής

πηγή

Pb

απορροφητής

ανιχνευτής

Pb

Pb

Σχήμα 2.3: Πειραματική διάταξη που χρησιμοποίησε ο Mössbauer.

Χρησιμοποιώντας αυτή τη διάταξη ο Mössbauer κατέγραψε την πυρηνική α-

πορρόφηση συντονισμού από
191Ir ως συνάρτηση της γραμμικής ταχύτητας της

πηγής. Το πρώτο φάσμα Mössbauer απεικονίζεται στο σχήμα 2.4.
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Σχήμα 2.4: Πρώτη παρατήρηση του πυρηνικού συντονισμού χωρίς ανάκρουση, στην

περίπτωση της διάσπασης σε
191Ir(129 keV).

΄Οπως φαίνεται από το σχήμα 2.4, μέγιστη απορρόφηση συντονισμού υπάρχει

όταν η σχετική ταχύτητα είναι μηδέν ως αποτέλεσμα των γραμμών εκπομπής

και απορρόφησης που είναι τοποθετημένες ακριβώς στην ενέργεια συντονισμού,

Eo. ΄Ετσι στον ανιχνευτή παρατηρείται ελάχιστη ένταση ακτινοβολίας που περ-

νά διαμέσου του απορροφητή. Καθώς η σχετική ταχύτητα αυξάνεται, η γραμμή

εκπομπής μετατοπίζεται σε υψηλότερες ή χαμηλότερες ενέργειες, τότε ο συ-

ντονισμός απορρόφησης μειώνεται και αντιστοίχως η παρατηρούμενη ένταση

ακτινοβολίας αυξάνεται. [19] [20] [21] [22]

2.2 Εφαρμογές του φαινομένου Mössbauer

Η φασματοσκοπία Mössbauer από την αρχή της ανακάλυψής της βρίσκει ποι-

κίλες εφαρμογές σε διάφορους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Οι

αμέτρητες εφαρμογές της τεχνικής είναι ενδεικτικές του τρόπου με τον οποίο

βοηθά την επιστήμη και την τεχνολογία να αναπτυχθούν. Ως μέσο έρευνας

συμπληρώνει επιτυχώς άλλες πειραματικές μεθόδους. Τα διάφορα χαρακτηρι-

στικά της την κάνουν μια ιδιαίτερα δυναμική τεχνική σε ένα σημαντικό αριθμό

καταστάσεων και εφαρμογών.

Η φασματοσκοπία Mössbauer εξαιτίας της ευαισθησίας της στην αλλαγή της

ηλεκτρονιακής πυκνότητας του πυρήνα βρίσκει δύο κυρίως εφαρμογές στον το-

μέα της χημείας, τη μελέτη των ενώσεων και την εξακρίβωση της ταυτότητας

χημικών ειδών. Χημικές ενώσεις των οποίων οι καταστάσεις οξείδωσης και

αριθμός συντονισμού είναι ασαφή μπορούν να εξεταστούν μέσω της φασματο-

σκοπίας Mössbauer και να παρέχουν έτσι πληροφορίες για την ηλεκτρονική
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δομή του ατόμου. Πολλά προβλήματα έχουν λυθεί με τη μελέτη της ισομερι-

κής μετατόπισης η οποία θα εξηγηθεί στο κεφάλαιο 3. Ερμηνείες αυτής της

παραμέτρου έχουν οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση της ιονικότητας και ο-

μοιοπολικότητας των δεσμών και με υπολογισμούς μοριακών τροχιακών έχουν

επιτευχθεί πιο εκλεπτυσμένες εκτιμήσεις της φύσης των δεσμών στα στερεά.

Μελέτες της φασματοσκοπίας Mössbauer σε υψηλές πιέσεις έχουν χρησιμο-

ποιηθεί για διερεύνηση αλλαγών στη δομή και στους χημικούς δεσμούς που

προκαλούνται υπό πίεση.[23]

Επιπλέον η φασματοσκοπία Mössbauer αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για τη

μελέτη των μαγνητικών υλικών καθώς παρέχει πληροφορίες για τον τύπο της

μαγνήτισης και τη μαγνητική δομή των ουσιών. Μελετώντας ένα φάσμα Mös-
sbauer μαγνητικών ουσιών μπορεί κανείς να δει ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά

στην κρίσιμη περιοχή, δηλαδή κοντά σε μαγνητικές τάξεις μετάβασης. Πρόσφα-

τες μελέτες συμπεριέλαβαν εξερευνήσεις ενώσεων που περιέχουν σίδηρο και

έδειξαν ότι μέσω των μετρήσεων Mössbauer των υπέρλεπτων μαγνητικών πε-

δίων είναι δυνατή η μελέτη των μεγάλων μαγνητικών διαταραχών που εμφανίζο-

νται σε αυτά τα υλικά. [24] [25]

Το φαινόμενο Mössbauer είναι σημαντικό για τις πρακτικές εφαρμογές του.

Η βασική δυσκολία που πρέπει να αντιμετωπιστεί ούτως ώστε η τεχνική να

χρησιμοποιείται ευρέως είναι ότι το δείγμα πρέπει να είναι “στερεό” και το οποίο

αρκετές φορές πρέπει να παγώσουμε για να έχουμε αποδοτικότερο φαινόμενο.

Είναι όμως εφικτή η μελέτη και υγρών διαλυμάτων, αρκεί να είναι δυνατή η ψύξη

τους μέχρι να στερεοποιηθούν. Σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται

συσχέτιση της στερεάς με την υγρή κατάσταση. [26]

Παρόλο που η ποικιλία των δυνατών εφαρμογών της φασματοσκοπίας Mös-
sbauer είναι τεράστια και δεν μπορεί να γίνει λεπτομερής περιγραφή σε αυτή

την εργασία, αξίζει να αναφερθούν ορισμένα πεδία στα οποία αυτή η τεχνική

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η φασματοσκοπία έχει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθιστούν την

τεχνική εξαιρετικού ενδιαφέροντος για την περιοχή της κατάλυσης και μελέτης

των επιφανειών των στερεών. Μια εξαιρετικά επιτυχημένη εφαρμογή της φα-

σματοσκοπίας Mössbauer στα πλαίσια του πεδίου της κατάλυσης εμπλέκει την

επί τόπου μελέτη των στερεών που καταλύουν αντιδράσεις αερίων. Η μελέτη

της επιφάνειας των στερεών παρέχει μια καινούρια περιοχή εφαρμογών στην

οποία η φασματοσκοπία Mössbauer συνέβαλε σημαντικά. Μεγάλη ανάπτυξη

γνώρισε η φασματοσκοπία Mössbauer μετατροπής ηλεκτρονίων. Σε αυτή τη

φασματοσκοπία η αποδιέγερση του διεγερμένου πυρήνα στον απορροφητή πα-

ρακολουθείται ανιχνεύοντας τα εσωτερικά ηλεκτρόνια μετατροπής. Εξαιτίας

του μικρού βάθους διαφυγής αυτών των ηλεκτρονίων, μελετούνται μόνο τα

επίπεδα-στρώματα επιφάνειας. Χρήση αυτής της τεχνικής βοηθά στην έρευνα

της οξείδωσης και διάβρωσης κραμάτων σιδήρου, όπως επίσης και στη μελέτη

διάφορων χημικών επιφανειών που είναι επιστρωμένες με μέταλλα. Τα ορυ-

κτά και τα κεραμικά είναι υλικά τα οποία μελετώνται συστηματικά τα τελευταία

χρόνια λόγω της χρησιμότητας τους σε πολλούς τομείς της επιστήμης και της
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τεχνολογίας αλλά και εξαιτίας των καθημερινών εφαρμογών τους. Τα ορυκτά

είναι μια ανεξάντλητη πηγή υλικών τα οποία είτε στην πρωτογενή τους μορ-

φή είτε μετά από κάποια επεξεργασία παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες ιδιότητες

για τη σύγχρονη τεχνολογία. Πολλά από αυτά εμφανίζονται να έχουν ‘ιδιαί-

τερες’ καταλυτικές δράσεις και μερικά χρησιμοποιούνται στον διαχωρισμό και

εμπλουτισμό υδρογονανθράκων. Με χρήση της φασματοσκοπίας Mössbauer
μετατροπής ηλεκτρονίων καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός των συνθηκών

ψησίματος των κεραμικών καθώς και η εύρεση του τόπου προέλευσής τους. [27]

Ταυτόχρονα η φασματοσκοπία Mössbauer έχει βρει σημαντικές εφαρμογές στη

μελέτη της γεολογίας και ορυκτολογίας αφού μπορεί να προσδιορίζει τη σύν-

θεση δειγμάτων που περιέχουν σίδηρο συμπεριλαμβανομένων μετεωριτών και

πετρώματα από το φεγγάρι. ΄Ενα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα είναι η ‘επί

τόπου’ συλλογή δεδομένων φάσματος Mössbauer από πετρώματα πλούσια σε

σίδηρο στον ΄Αρη.

Μια σημαντική περιοχή εφαρμογών της φασματοσκοπίας Mössbauer είναι η με-

λέτη βιολογικών συστημάτων η οποία απορρέει κυρίως από την ευαισθησία του

σιδήρου στη φασματοσκοπική εξερεύνηση Mössbauer και στον κυρίαρχο ρόλο

του στοιχείου αυτού σε πολλά βιομόρια. ΄Ετσι μπορεί να είναι χρήσιμο εργαλείο

για εφαρμογή σε μεγάλα και περίπλοκα βιολογικά υλικά όπως είναι οι πρωτεΐνες

και τα ένζυμα. Μια τέτοια πρωτεΐνη, που όπως πολλές άλλες, περιέχει άτομο

μετάλλου μετάβασης το οποίο έχει καθοριστικό ρόλο στη βιολογική συμπερι-

φορά του βιομορίου, είναι η μυογλοβίνη. Οι αλλαγές που θα υπάρξουν σε μια

βιοχημική αντίδραση είναι τοποθετημένες κοντά στο άτομο και γνώση της κα-

τάστασης του σιδήρου όπως και ολόκληρης της μοριακής δομής επιτρέπει την

κατανόηση του μηχανισμού με τον οποίο δουλεύει το μόριο. Μέτρηση των μα-

γνητικών ιδιοτήτων μεταλλικών στοιχείων μετάβασης σε βιολογικά μόρια έχει

αναγνωριστεί, εδώ και πολλά χρόνια, ως ένας σημαντικός τρόπος εύρεσης της

ηλεκτρονικής κατάστασης του μεταλλικού ιόντος και έτσι παρέχει στοιχεία για

τη δομή και τη συνάρτηση του μορίου. Επιπρόσθετα έχουν υπάρξει ιατρικές ε-

φαρμογές της φασματοσκοπίας Mössbauer που εμπεριέχουν μελέτες ιστών και

δειγμάτων αίματος που οδήγησαν σε προσδιορισμό σημαντικών παθολογικών

παραγόντων. [28]

΄Εχει δειχθεί σε πολλές περιπτώσεις πως η φασματοσκοπία Mössbauer παρέχει

πληροφορίες που δεν είχαν εξαχθεί προηγουμένως από οποιαδήποτε άλλη μέθο-

δο. ΄Ετσι καθίσταται πολύτιμο εργαλείο για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση

στην ιατρική έρευνα, ακριβώς όπως εξελίχθηκε σε ένα ισχυρό και λεπτομερές

μέσο για τη μελέτη βιολογικών μορίων και βιοχημικών αντιδράσεων.
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Κεφάλαιο 3

Θεωρητική προσέγγιση

Η επιτυχία της φασματοσκοπίας Mössbauer στηρίζεται στην εκπομπή και α-

πορρόφηση ακτίνων γάμμα χωρίς ανάκρουση. Για καλύτερη κατανόηση του

φαινομένου Mössbauer και της σημασίας της απουσίας ανάκρουσης κατά την

εκπομπή ακτίνων γάμμα πρέπει να εξετάσουμε τον ρόλο διαφόρων παραγόντων.

Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να εξοικειώσει τον αναγνώστη με την έννοια

του φαινομένου Mössbauer προτού περιγραφούν οι υπέρλεπτες αλληλεπιδράσεις

και η πειραματική διάταξη και διαδικασία. ΄Ετσι αρχικά γίνεται μια αναφορά στα

ισότοπα Mössbauer και στη συνέχεια εξηγείται το φαινόμενο και περιγράφονται

οι πυρηνικές διεγέρσεις.

3.1 Ισότοπα Mössbauer

Για τη μελέτη της φασματοσκοπίας Mössbauer μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο-

ποιοδήποτε νουκλίδιο. Ωστόσο για το καλύτερο αποτέλεσμα, δηλαδή μέγιστη

τιμή του recoil-free fraction, πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένα κριτήρια για

την επιλογή του νουκλιδίου-πηγή.

Κατάλληλα νουκλίδια για τη φασματοσκοπία Mössbauer θεωρούνται αυτά που

κατέχουν διεγερμένες ενεργειακές καταστάσεις με χρόνους ημιζωής στο εύρος

των 10−6
με 10−11

δευτερολέπτων. Μεγαλύτεροι χρόνοι ημιζωής απότι υπο-

δεικνύεται οδηγούν βάσει της αβεβαιότητας του Heisenberg σε πολύ στενές

γραμμές εκπομπής και απορρόφησης, ενώ μικρότεροι χρόνοι ημιζωής οδηγούν

σε πολύ πλατιές γραμμές. Και στις δύο περιπτώσεις οι γραμμές εκπομπής και α-

πορρόφησης δεν θα αλληλεπικαλύπτονται αποτελεσματικά. Το δεύτερο κριτήριο

επιλογής πηγής είναι η ενέργεια μετάβασης που θα πρέπει να βρίσκεται μεταξύ

5 keV και 180 keV. Κβάντα γάμμα με ενέργειες μικρότερες των 5keV πιθανόν

να απορροφηθούν από την πηγή και το απορροφητικό υλικό. Ενέργειες μετάβα-

σης μεγαλύτερες των 180 keV προκαλούν πολύ μεγάλα φαινόμενα ανάκρουσης

που καταστρέφουν τον συντονισμό. Αυτό συμβαίνει επειδή οι ακτίνες γάμμα σε

υψηλότερες ενέργειες δεν απορροφούνται στην ελεύθερη ανάκρουση, επομένως

συντονισμός συμβαίνει μόνο για τις ακτίνες γάμμα χαμηλής ενέργειας. [29]
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Επιπλέον ιδιότητες που πρέπει να έχει το ισότοπο Mössbauer, δηλαδή το άτομο

που μελετάται μέσω της φασματοσκοπίας Mössbauer είναι: ο παράγοντας εσω-

τερικής μετατροπής να είναι μικρός ώστε η ματάβαση ακτινών γάμμα να έχει

μεγαλύτερη πιθανότητα παραγωγής φωτονίου αντί ηλεκτρονίου. Η πιθανότητα

απορρόφησης (cross section) πρέπει να είναι μεγάλη, ενώ η ενέργεια ανάκρου-

σης ελεύθερου ατόμου ER να είναι μικρή. Πρέπει ακόμη το recoil-free fraction
να είναι όσο το δυνατόν πιο μεγάλο για εξασφάλιση καλής απορρόφησης. Ταυ-

τόχρονα η θεμελιώδης κατάσταση του ισότοπου πρέπει να είναι σταθερή και να

έχει μεγάλη φυσική αφθονία. Διαφορετικά είναι απαραίτητο να χρησιμοποιη-

θούν εμπλουτισμένες ενώσεις.

Το φαινόμενο Mössbauer έχει παρατηρηθεί μέσω 90 μεταβάσεων ακτίνων γάμμα

σε 72 ισότοπα από 42 διαφορετικά στοιχεία.

Με βάση τα διάφορα κριτήρια μόνο 20 στοιχεία μπορούν να μελετηθούν με τη

φασματοσκοπία Mössbauer όπως για παράδειγμα ο σίδηρος, ο κασσίτερος, το

τελλούριο, ο χρυσός, το νικέλιο, το ιρίδιο, το ξένο, το κρυπτό.

Στο σχήμα 3.1 εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα τα στοιχεία που έχει παρατηρηθεί

το φαινόμενο Mössbauer και στον πίνακα 3.1 παρατίθενται οι ιδιότητες των

στοιχείων αυτών.
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Ho

Holmium
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Tm

Thulium

70 173.04
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Th
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Pu

Plutonium
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Am
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Curium

97 247
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Berkelium
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Cf

Californium

99 252

Es

Einsteinium

100 257

Fm

Fermium

101 258

Md

Mendelevium
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No

Nobelium

103 262

Lr

Lawrencium

Mössbauer active elements

Z mass

Symbol

Name

man-
made

Periodic Table of Chemical Elements

Σχήμα 3.1: Περιοδικός πίνακας όπου με κόκκινο εμφανίζονται τα στοιχεία που μελε-

τήθηκαν σε φασματοσκοπία Mössbauer.
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Ισότοπα
Eγ Γr = 2Γnat Ig Ie a

Φυσική Πυρηνική

[keV] [mm/s] Αφθονία % Διέγερση
∗

57Fe 14.41 0.192 -1/2 -3/2 8.17 2.17
57Co (EC270d)

61Ni 67.40 0.78 -3/2 -5/2 0.12 1.25
61Co (β−99m)

119Sn 23.87 0.626 +1/2 +3/2 5.12 8.58
119mSn (IT50d)

121Sb 37.15 2.1 +5/2 +7/2 ∼10 57.25
121Sn (β−76y)

125Te 35.48 5.02 +1/2 +3/2 12.7 6.99
125I (EC60d)

127I 57.60 2.54 +5/2 +7/2 3.70 100
127mTe (β−109d)

129I 27.72 0.59 +7/2 +5/2 5.3 τίποτα
129mTe (β−33d)

149Sm 22.5 1.60 -7/2 -5/2 ∼12 13.9
149Eu (EC106d)

151Eu 21.6 1.44 +5/2 +7/2 29 47.8
151Gd (EC120d)

161Dy 25.65 0.37 +5/2 -5/2 ∼2.5 18.88
161Tb (β−6.9d)

193Ir 73.0 0.60 +3/2 +1/2 ∼6 61.5
193Os (β − 31h)

197Au 77.34 1.87 +3/2 +1/2 4.0 100
197Pt (β−18h)

237Np 59.54 0.067 +5/2 -5/2 1.06 τίποτα
241Am (a458y)

Πίνακας 3.1: Ιδιότητες των στοιχείων όπου παρατηρήθηκε το φαινόμενο Mössbauer.
(
∗
) EC: Electron Capture – Σύλληψη Ηλεκτρονίου, β−

: βήτα διάσπαση, IT: Isomeric
Transition – Ισομερική Μετατόπιση, α: άλφα διάσπαση.

Τον πιο επωφελή συνδυασμό ιδιοτήτων για τη φασματοσκοπία Mössbauer έχει

το ισότοπο
57Fe. Μεγάλη πλειοψηφία των μελετών που γίνονται μέχρι σήμερα

συνεχίζουν να το χρησιμοποιούν. ΄Ετσι η τεχνική Mössbauer χρησιμοποιείται

ευρέως για την έρευνα συστημάτων που περιέχουν σίδηρο.

Ο σίδηρος αποτελεί περίπου το 5% του φλοιού της γης. Από αυτό μόνο το 2.2%

είναι το ισότοπο
57Fe. Ο χρόνος ημιζωής της μετάβασης όμως και η τιμή του

recoil-free fraction-f μπορούν να κάνουν αυτό το μικρό ποσοστό να αποδώσει

υψηλής ποιότητας μετρήσεις Mössbauer. Η τιμή του f για το ισότοπο
57Fe

είναι αρκετά μεγάλη, περίπου 0.65÷ 1 και ο χρόνος ημιζωής της μετάβασης για

τη διεγερμένη κατάσταση στα 14.4 keV είναι 141 ns.

3.2 Πηγή Mössbauer

Ως πηγή στο εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου χρη-

σιμοποιείται το
57Co. Στο σχήμα 3.2 απεικονίζεται η διάσπαση του

57Co σε

57Fe . Ο χρόνος ημιζωής του
57Co είναι 270 ημέρες και με σύλληψη ηλεκτρο-

νίου διασπάται καταλήγοντας στη 2η διεγερμένη στάθμη του
57Fe με ενέργεια

136 keV και κβαντικό αριθμό πυρηνικού σπιν I = 5
2 . Ο χρόνος ζωής της διε-

γερμένης στάθμης του
57Fe με I = 5

2 είναι περίπου 10 ns και η στάθμη αυτή

μπορεί να επιστρέψει στη θεμελιώδη μέσω δύο διαδικασιών. Με πιθανότητα

9% μεταπίπτει κατευθείαν στη βασική κατάσταση εκπέμποντας φωτόνιο γάμμα

ενέργειας 136 keV. Ενώ με πιθανότητα 91% πέφτει στη 1η διεγερμένη I = 3
2

με ενέργεια 14.4 keV και χρόνο ζωής 100 ns χάνοντας 123 keV. Στη συνέχεια

καταλήγει στη βασική κατάσταση με πιθανότητα 11% εκπέμποντας φωτόνιο

γάμμα ενέργειας 14.4 keV. Το υπόλοιπο 89% των διεργασιών διέγερσης μέσω
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αυτής της ενδιάμεσης διεγερμένης κατάστασης παρουσιάζονται στο σχήμα 3.3.

Οι διάφορες ενεργειακές διεργασίες του
57Fe που παρουσιάζονται σε αυτό το

σχήμα σχετίζονται με τη μελέτη των ορυκτών. Παρόλο που τα υπόλοιπα γεγο-

νότα έπρεπε να θεωρηθούν σημαντικά για άλλες μορφές φασματοσκοπίας δεν θα

συζητηθούν στην παρούσα εργασία γιατί δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη

μελέτη. Η ενεργειακή μετάπτωση που χρησιμοποιείται στο φαινόμενο Mös-
sbauer είναι από την 1η διεγερμένη κατάσταση στη βασική, η οποία προσδίδει

ενέργεια 14.4 keV στον απορροφητή. [23] [30]

Ι=7/2

Ι=3/2

Ι=1/2

Ι=5/2

57Co
837keV , 270 ημέρες

Σύλληψη Ηλεκτρονίου

57Fe*
136keV , 10ns 

91%

57Fe*
14.4keV , 100ns

57Fe

Γραμμή Mossbauer

0

Σχήμα 3.2: Διάσπαση του
57Co σε

57Fe.
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57Co

57Fe 136.3kev 9%

14.4keV

0

91%

όχι συντονισμός

φωτοηλεκτρόνια

ηλεκτρόνια Compton

φωτόνια

εκπομπή που ακολουθεί 
συντονισμό απορρόφησης

ηλεκτρόνια μετατροπής

K    7.3 keV
L    13.6keV

M   14.3keV

ηλεκτρόνια Auger

KLL     5.4 keV

LMM ~0.6 keV

MMM < 15 eV

ηλεκτρόνια διαφυγής

14.4 keV ακτίνες γάμμα

ακτίνες Χ, ποικίλες ενέργειες

πηγή

απορροφητής

Σχήμα 3.3: Σχηματική αναπαράσταση της διάσπασης του
57Co σε

57Fe και ποικίλες

διαδικασίες εκπομπής για το
57Fe που ακολουθούν συντονισμό απορρόφησης.

3.3 Φαινόμενο Mössbauer

Το φαινόμενο Mössbauer, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι ο πυρηνικός συντονι-

σμός χωρίς ανάκρουση κατά την εκπομπή και απορρόφηση ακτίνων γάμμα από

πυρηνικές μεταβάσεις. Για την παρατήρησή του απαραίτητη είναι η ύπαρξη δύο

πυρήνων που είναι κυρίως πανομοιότυποι, δηλαδή έχουν τον ίδιο αριθμό πρωτο-

νίων (z) και τον ίδιο αριθμό νετρονίων (Ν). ΄Οταν ένας πυρήνας που βρίσκεται

σε διεγερμένη κατάσταση ενέργειας Ee υφίσταται μετάβαση στη θεμελιώδη κα-

τάσταση ενέργειας Eg εκπέμποντας ένα φωτόνιο γάμμα,

Eo = Ee − Eg, (3.1)

τότε η ενέργεια Eo του φωτονίου γάμμα μπορεί να απορροφηθεί πλήρως από

πανομοιότυπο πυρήνα ο οποίος βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση. Το φαι-

νόμενο αυτό καλείται πυρηνικός συντονισμός απορρόφησης ακτινών γάμμα και

απεικονίζεται στο σχήμα 3.4. Ο συντονισμός απορρόφησης παρατηρείται μόνο

εάν οι γραμμές εκπομπής και απορρόφησης αλληλεπικαλύπτονται. [31]

Παρόλο που είναι σύνηθες να σκεφτόμαστε τα ηλεκτρονικά ενεργειακά επίπεδα

ως διακριτά, αυτή η ακριβής κβάντωση δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στα πυρηνικά

ενεργειακά επίπεδα καθώς η πυρηνική διέγερση έχει πεπερασμένο χρόνο ημι-

ζωής ∆t. ΄Ετσι ο χρόνος ημιζωής της πυρηνικής μετάβασης συνδέεται με την
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Σχήμα 3.4: Σχηματική αναπαράσταση πυρηνικού συντονισμού απορρόφησης ακτίνων

γάμμα.

ενέργεια της πυρηνικής μετάβασης μέσω της σχέσης αβεβαιότητας του Heisen-
berg ώστε:

∆E∆t ≥ h̄ (3.2)

όπου h̄ είναι η σταθερά του Planck διαιρεμένη με 2π. Στην έκφραση αυτή το

∆E αντιπροσωπεύει την κατανομή στην ενέργεια της ακτίνας γάμμα και το ∆t
είναι ο μέσος χρόνος ζωής της διεγερμένης πυρηνικής κατάστασης που παράγει

την ακτίνα γάμμα.

Το σχετικό χρονικό διάστημα είναι της τάξης του μέσου χρόνου ζωής ∆t ' τ ,
όπου τ =

t1/2
ln2 . Συνεπώς, θεμελιώδεις καταστάσεις με άπειρο χρόνο ημιζωής

έχουν μηδενική αβεβαιότητα στην ενέργεια. [29]

Η σχέση (3.2) έχει ως αποτέλεσμα μία πεπερασμένη κατανομή των ενεργειών

για πυρηνική μετάβαση που ακολουθεί μία Λορεντζιανή κατανομή όπως φαίνεται

στο σχήμα 3.5 και που δίνεται από την εξίσωση Breit-Wigner:

I(E) =
Γ
2π

(E − Eo)2 + (Γ2 )2
(3.3)

της οποίας το κέντρο βρίσκεται στο Eo, δηλαδή τη μέση ενέργεια της μετάβασης.

E
o

I(E)

E

I
o

I
o
/2

Γ =ΔΕ E
o

E
e

E
g

γ

Σχήμα 3.5: Ιδανική αναπαράσταση πυρηνικού συντονισμού. Η πυρηνική μετάβαση από

τη διεγερμένη κατάσταση Ee στη θεμελιώδη Eg έχει ως αποτέλεσμα την εκπομπή

ακτίνας γάμμα με ενέργεια που ακολουθεί Λορεντζιανή κατανομή.
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Μπορεί εύκολα να δει κανείς πως για E = Eo± Γ
2 τότε I(E) = 1

2I(Eo) που κα-

θιστά το Γ το εύρος της φασματικής γραμμής στο μισό της μέγιστης τιμής της

έντασης. Το Γ καλείται φυσικό εύρος της διεγερμένης πυρηνικής κατάστασης.

Η γραμμή εκπομπής είναι κανονικοποιημένη ώστε το ολοκλήρωμα να ισούται

με ένα,
∫
I(E)dE = 1. Η κατανομή πιθανοτήτων για την αντίστοιχη διαδικα-

σία απορρόφησης, γραμμή απορρόφησης, έχει την ίδια μορφή όπως η γραμμή

εκπομπής για λόγους αναλλοιώτητας αντιστροφής χρόνου. Οι Weisskopf και

Wigner έχουν δείξει πως το φυσικό εύρος γραμμής της γραμμής εκπομπής και

απορρόφησης καθορίζεται από τον μέσο χρόνο ζωής, τ , της διεγερμένης κα-

τάστασης εξαιτίας της σχέσης:

Γτ = h̄ (3.4)

΄Ετσι, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.6, μεγαλύτεροι χρόνοι ημιζωής παράγουν πο-

λύ στενές γραμμές μετάβασης ενώ μικρότεροι χρόνοι ημιζωής παράγουν πολύ

πλατιές γραμμές μετάβασης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η

αλληλεπικάλυψη μεταξύ των γραμμών εκπομπής και απορρόφησης όπως φαίνεται

στο σχήμα 3.7. Οι κατάλληλοι χρόνοι ημιζωής των διεγερμένων πυρηνικών κα-

ταστάσεων για συντονισμό απορρόφησης κυμαίνονται από 10−6 s μέχρι 10−11 s.

E
o

I(E)
τ

Ν 
μεγάλο →Γ μικρό

E

τ
Ν 

μικρό →Γ μεγάλο

I(E)

EE
o

Σχήμα 3.6: Εξάρτηση πλάτους γραμμής μετάβασης από χρόνο ημιζωής όπως δίνεται

από τη σχέση Γτ = h/2π.

Η ακρίβεια που απαιτείται από το σύστημα με σκοπό τον συντονισμό καθορίζεται

από τον παράγοντα Q = Γ
Eo

όπου Γ το εύρος της καμπύλης και Eo η μέση

ενέργεια της μετάβασης. ΄Οταν η ενέργεια που αποδίδεται στο σύστημα, είναι

ακριβώς ίση με την ενέργεια συντονισμού Eo, η πιθανότητα διέγερσης είναι ίση

με τη μονάδα.

Η πρώτη διεγερμένη κατάσταση του
57Fe, δηλαδή στα 14.4 keV, έχει μέσο

χρόνο ζωής τ =
t1/2
ln2 = 100·10−9

ln2 = 1.44 · 10−7s και το φυσικό εύρος γραμμής
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τ
Ν  

≥ 10-6s

τ
Ν  

≤ 10-11s

• πολύ στενές γραμμές μετάβασης 

• πεπλατυσμένες γραμμές μετάβασης 

αλληλεπικάλυψη

αλληλεπικάλυψη

Σχήμα 3.7: Κατάλληλοι χρόνοι ημιζωής για φασματοσκοπία Mössbauer.

Γ καθορίζεται με την αντικατάσταση του h̄ = 6.5826 · 10−16 eVs και ισούται με

Γ = 4.55 · 10−9 eV. Για τη μετάβαση Mössbauer του
57Fe από τη διεγερμένη

στη θεμελιώδη κατάσταση (Eo = Ee−Eg = 14.4 keV ), η ενέργεια ανάκρουσης

υπολογίζεται ίση με 1.95 · 10−3 eV σύμφωνα με τη σχέση ER = p2

2M =
E2
γ

2Mc2

και ο παράγοντας Q που καθορίζει την ακρίβεια είναι ίσος με Q = 3 · 10−12
. Η

τιμή του ER είναι περίπου 6 τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη από το φυσικό πλάτος

του υπό μελέτη φάσματος μετάβασης (Γ = 4.55 · 10−9eV ). [32]

Μέχρι στιγμής έχουμε υποθέσει ότι ολόκληρη η ενέργεια της πυρηνικής μετάβα-

σης μεταφέρεται από το φωτόνιο γάμμα, έτσι Eγ = Eo. Η ορμή του φωτονίου

γάμμα είναι:

Pγ =
Eγ
c

(3.5)

όπου c η ταχύτητα του φωτός στο κενό. Αν αρχικά το άτομο που εκπέμπει,

βρίσκεται σε ηρεμία και είναι απομονωμένο, τότε από διατήρηση της ορμής, ο

πυρήνας πρέπει να ανακρουσθεί με ίση και αντίθετη ορμή από την ορμή των φω-

τονίων γάμμα, δηλαδή Pnucleus = −Pγ . ΄Ετσι ο πυρήνας που εκπέμπει κερδίζει
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ενέργεια ανάκρουσης:

ER =
(Pnucleus)

2

2M
=

(−Pγ)2

2M
=

E2
γ

2Mc2
(3.6)

όπου Μ είναι η μάζα του πυρήνα που εκπέμπει. Από διατήρηση της ενέργειας,

Eαρχική = Eτελική, η ενέργεια της πυρηνικής διέγερσης πρέπει να μοιραστεί

μεταξύ του πυρήνα ανάκρουσης και του εκπεμπόμενου φωτονίου, έτσι ώστε:

Eo = Eγ + ER ⇔ Eγ = Eo − ER (3.7)

΄Ετσι για την περίπτωση του ατόμου που εκπέμπει, η ενέργεια του φωτονίου

γάμμα μειώνεται από την ενέργεια ανάκρουσης του πυρήνα που εκπέμπει όπως

απεικονίζεται στο σχήμα 3.8.

ανάκρουση

Ε
R

=E
γ
2/2mc2

φωτόνιο γ

Ε
γ
=Ε

ο
-Ε

R

Σχήμα 3.8: Ελεύθερο άτομο μάζας m σε ηρεμία που εκπέμπει ακτίνα γάμμα με απο-

τέλεσμα η ενέργεια του φωτονίου γάμμα να μειώνεται από την ενέργεια ανάκρουσης

του εκπέμποντος πυρήνα.

Εξετάζοντας τον απορροφητή, εάν υποτεθεί πάλι πως το άτομο αρχικά είναι

απομονωμένο και σε ηρεμία, τότε με παρόμοιο επιχείρημα όπως αυτό για τον

πυρήνα-πηγή, ο απορροφητής θα ανακρουσθεί με ενέργεια ER έτσι ώστε

Eγ = Eo + ER (3.8)

Δηλαδή το προσπίπτων φωτόνιο γάμμα πρέπει να έχει επαρκή ενέργεια τόσο για

να διεγείρει την πυρηνική μετάβαση όσο και για να καταστεί δυνατή η πυρηνική

ανάκρουση.

Η ενέργεια ανάκρουσης τυπικά είναι της τάξης των 10−4−10−1 eV που φαίνεται

να είναι ασήμαντη συγκρινόμενη με την ενέργεια του φωτονίου γάμμα (104 −
105 eV). Το FWHM (Full Width Half Maximum) όμως, που φαίνεται στο

σχήμα 3.5, είναι σημαντικά μικρότερο από την ενέργεια ανάκρουσης αφού είναι

της τάξης των 10−9 ÷ 10−6 eV. Το σχήμα 3.9 δείχνει την ένταση I(E) ως

συνάρτηση της ενέργειας μετάβασης για την εκπομπή και απορρόφηση ακτίνας

γάμμα. Το φαινόμενο ανάκρουσης μειώνει την ενέργεια μετάβασης κατά ER
για τη διαδικασία εκπομπής, ενώ για τη διαδικασία απορρόφησης την αυξάνει

κατά ER. Συνεπώς οι γραμμές μετάβασης για την εκπομπή και απορρόφηση,

χωρίζονται κατά μια απόσταση 2ER στην κλίμακα της ενέργειας όπως φαίνεται
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Γραμμή εκπομπής Γραμμή απορρόφησης
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Σχήμα 3.9: Γραμμές μετάβασης εκπομπής και απορρόφησης για απομονωμένο πυρήνα

που χωρίζονται κατά 2ER.

στο σχήμα 3.9, που είναι περίπου 10−6
φορές μεγαλύτερη από το φυσικό πλάτος

γραμμής Γ .

Επομένως μεταξύ δύο απομονωμένων ατόμων που βρίσκονται σε ηρεμία δεν

μπορεί να υπάρξει συντονισμός εκπομπής και απορρόφησης ακτίνας γάμμα. Για

να υπάρξει συντονισμός απορρόφησης πρέπει οι Λορεντζιανές κατανομές ενέρ-

γειας για τα άτομα εκπομπής και απορρόφησης όπως δείχνεται στο σχήμα 3.10

να αλληλεπικαλύπτονται. Να σημειωθεί ότι η αλληλεπικάλυψη είναι μικρή μετα-

ξύ των δύο κατανομών, παρόλο που στο σχήμα είναι εμφανώς μεγάλη.

Μέχρι στιγμής έχει γίνει η υπόθεση ότι τα σώματα αρχικά βρίσκονταν σε ηρεμία,

κάτι που δεν συμβαίνει στη φύση. ΄Ετσι πρέπει να ληφθεί υπόψη η κίνηση των

ατόμων, που βρίσκονται σε στερεό, υγρό ή αέριο, λόγω θερμικής ενέργειας

και είναι της τάξης kBT , όπου kB είναι η σταθερά Boltzmann και T είναι η

θερμοκρασία σε Kelvin. Η δόνηση των ατόμων μπορεί να προσθέσει ή να

αφαιρέσει μια ενέργεια Doppler στο άτομο, γεγονός που εξαρτάται από την

κατεύθυνση της κίνησης του ατόμου. Η προστιθέμενη ενέργεια διευρύνει τη

Λορεντζιανή κατανομή για τα άτομα εκπομπής και απορρόφησης, καθιστώντας

έτσι, θεωρητικά πιθανόν, τον συντονισμό εκπομπής και απορρόφησης ακτινών

γάμμα για δύο απομονωμένα άτομα που διαθέτουν θερμική ένεργεια δόνησης.

Ωστόσο, εξαιτίας της εξάρτησης της ενέργειας δόνησης από τη θερμοκρασία,

η απορρόφηση πρέπει να μειώνεται με μείωση της θερμοκρασίας, αυτό είναι

στην πραγματικότητα που παρατήρησε ο Mössbauer. Βρήκε όμως ότι όταν η

θερμοκρασία έπεφτε σε αυτή του υγρού αζώτου (∼ 63÷ 77)Κ, η απορρόφηση

αυξανόταν σημαντικά. [33]

Εάν η εκπομπή ακτινών γάμμα λαμβάνει χώρα καθώς οι πυρήνες εκπομπής και

απορρόφησης κινούνται σχετικά μεταξύ τους, τότε το φωτόνιο-γ ενέργειας Eγ
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Σχήμα 3.10: Λορεντζιανές κατανομές για πυρήνες εκπομπής και απορρόφησης. Ο βαθ-

μός αλληλεπικάλυψης αντανακλά το ποσοστό συντονισμού εκπομπής και απορρόφησης

ακτίνας γάμμα.

λαμβάνει μια ενέργεια Doppler ED, δηλαδή,

Eγ = Eo − ER + ED (3.9)

όπου

ED =
UnEγ
c

= MVoV (3.10)

και Vo η ταχύτητα του πυρήνα που κινείται στην κατεύθυνση διάδοσης της

ακτίνας γάμμα και V εξαιτίας της ανάκρουσης.

Για απλότητα στην παρακάτω συζήτηση θα αναφερόμαστε στην περίπτωση μιας

διάστασης όπου φωτόνιο γάμμα εκπέμπεται και το άτομο ανακρούει. Αυτή

η απλοποίηση ισχύει χωρίς περιορισμό της γενικότητας καθώς οι συνιστώσες

της κίνησης στις άλλες δύο διαστάσεις δεν αλλάζουν. ΄Ετσι εάν ένα φωτόνιο

εκπέμπεται από πυρήνα μάζας Μ που έχει αρχική ταχύτητα Vx στην επιλεγμένη

κατεύθυνση x τη στιγμή της εκπομπής, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.11, τότε η

ενέργεια του πάνω από τη διεγερμένη κατάσταση σε ηρεμία είναι ίση με (Eo +
1
2MV 2

x ). Μετά την εκπομπή η ακτίνα γάμμα θα έχει ενέργεια Eγ και ο πυρήνας

θα αποκτήσει νέα ταχύτητα (Vx + V ) εξαιτίας της ανάκρουσης. Να σημειωθεί

εδώ ότι το V είναι ένα διάνυσμα του οποίου η κατεύθυνση μπορεί να είναι

αντίθετη από αυτή του Vx. Η συνολική ενέργεια του συστήματος επομένως

είναι Eγ + 1
2M(Vx + V )2

και από διατήρηση της ενέργειας

Eo + 1
2MV 2

x = Eγ + 1
2M(Vx + V )2
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πριν την εκπομπή μετά την εκπομπή

ενέργεια

ταχύτητα

ορμή

V
x

V
x
+V

E+1/2MV
x

2

MV
x

=

=

Ε
γ
+1/2Μ(V

x
+V)2
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x
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γ
/c
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Σχήμα 3.11: Διατήρηση ενέργειας και ορμής στη διαδικασία εκπομπής ακτίνας γάμμα.

Η διαφορά ενέργειας της πυρηνικής μετάβασης (Eo) και του φωτονίου γάμμα

που εκπέμφθηκε (Eγ) είναι

δE = Eo − Eγ = 1
2MV 2 +MVxV

δE = ER + ED (3.11)

΄Ετσι η ενέργεια της ακτίνας γάμμα φαίνεται να διαφέρει από τον διαχωρισμό των

ενεργειακών πυρηνικών επιπέδων κατά μια ποσότητα, που εξαρτάται αρχικά από

την κινητική ενέργεια ανάκρουσης (ER = 1
2MV 2

), η οποία είναι ανεξάρτητη

της ταχύτητας Vx και κατά δεύτερον από τον όρο ED = MVxV , που είναι

ανάλογος της ταχύτητας του ατόμου Vx. Εφόσον τα Vx και V είναι πολύ

μικρότερα από την ταχύτητα του φωτός επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε μη

σχετικιστική μηχανική.

Η μέση κινητική ενέργεια ανά βαθμό ελευθερίας ελεύθερου ατόμου σε αέριο με

τυχαία θερμική κίνηση δίνεται από

Ēκ = 1
2MV̄ 2

x ' 1
2kT

όπου V̄ 2
x η μέση κινητική ενέργεια των ατόμων, kB η σταθερά Boltzmann και

T η απόλυτη θερμοκρασία. Αφού V̄ 2
x =

√
(2Ēκ/M) τότε η μέση ένεργεια

Doppler είναι

ĒD = MV ¯(V 2
x )

1/2
=
√

(2ĒκMV 2) = 2
√
ĒκER (3.12)

΄Ετσι αντικαθιστώντας στην εξίσωση (3.11), η κατανομή ενεργειών της ακτίνας

γάμμα μετατοπίζεται κατά ER και διευρύνεται κατά δύο φορές τη μέση ενέργεια

ανάκρουσης και θερμική ενέργεια. Για την περίπτωση των 14.4 keV του
57Fe
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στους 300 Κ οι ενέργειες ανάκρουσης και Doppler ισούνται με ER = 1.95 ·
10−3 eV και ĒD ∼ 1 · 10−2 eV αντίστοιχα.

Από τις εξισώσεις (3.6) και (3.12) προκύπτει

ĒD = 2
√
ĒκER = Eγ

√
2Ēκ

(Mc2)
(3.13)

Ο σχετικιστικός τύπος Doppler για πομπό και απορροφητή με σχετική ταχύτητα

U είναι:

V = Vo

√
1− U/c
1 + U/c

(3.14)

όπου c είναι η ταχύτητα του φωτός. Αναπτύσσοντας την εξίσωση (3.14) σε

σειρά Taylor προκύπτει η ταχύτητα μετατόπισης, δηλαδή

V = Vo

(
1− U/c+

1

2
U2/c2 − ...

)
(3.15)

όπου όροι πρώτης τάξης εξαφανίζονται εξαιτίας των τυχαίων πυρηνικών με-

τατοπίσεων, ενώ ο όρος δεύτερης τάξης παραμένει. Εντούτοις η μετατόπιση

Doppler 2ης τάξης είναι αρκετά μικρή.

Ο Rudolf L. Mössbauer παρατήρησε πως η εκπομπή και απορρόφηση ακτίνων

γάμμα χωρίς ανάκρουση είναι δυνατή εάν οι πυρήνες είναι ενσωματωμένοι σε

στερεό και οι γραμμές μετάβασης αλληλεπικαλύπτονται, έχοντας ως αποτέλε-

σμα τον συντονισμό απορρόφησης. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από κλασσική

σκοπιά, καθώς όταν ακτίνα γάμμα εκπέμπεται από πυρήνα δεσμευμένο σε πλέγ-

μα, ολόκληρο το κρυσταλλικό πλέγμα θα απορροφήσει την ανάκρουση. Σε αυτή

την περίπτωση η μάζα M στον παρονόμαστη της εξίσωσης (3.6) πρέπει να είναι

η μάζα ολόκληρου του κρυστάλλου και όχι του ανεξάρτητου πυρήνα. Αυτό μει-

ώνει την ενέργεια ανάκρουσης σε μια αμελητέα ποσότητα. Επομένως, Eγ = Eo
και η όλη διαδικασία γίνεται συντονισμός απορρόφησης χωρίς ανάκρουση. [34]

Σε ένα υγρό ή ένα αέριο τα άτομα δονούνται εντελώς ανεξάρτητα το ένα από το

άλλο. Σε ένα στερεό όμως τα άτομα είναι δεσμευμένα, μειώνοντας έτσι την ανε-

ξάρτητη δόνηση αλλά δημιουργώντας ομάδα από δονήσεις, οι οποίες μέσω της

κβαντικής μηχανικής μπορούν να αντιμετωπιστούν ως αρμονικοί ταλαντωτές.

Το πιο απλό μοντέλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι αυτό του A.
Einstein (1907). Υποθέτει ότι το στερεό αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό

ανεξάρτητων γραμμικών αρμονικών ταλαντωτών που ο καθένας δονείται με συ-

χνότητα ω. ΄Ετσι μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε την ενέργεια που σχετίζεται

με το κάθε επίπεδο ταλάντωσης ως

E = (n+ 1/2)h̄ω (3.16)

όπου n=1,2,... είναι ο κβαντικός αριθμός δόνησης. ΄Οπως φαίνεται ξεκάθαρα

από τη σχέση (3.16) η ενέργεια του στερεού είναι κβαντισμένη. Τα διακριτά
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ενεργειακά επίπεδα που μπορούν να γίνουν αποδεκτά να διεγείρουν ένα στερεό

ονομάζονται φωνόνια.

Περεταίρω απλοποίηση μπορεί να εφαρμοσθεί στο μοντέλο Einstein ώστε να

λαμβάνεται υπόψη μόνο μια συχνότητα ω. Εάν ER < h̄ω τότε είτε μηδέν είτε h̄ω
μονάδες ενέργειας δόνησης, αλλά τίποτα ενδιάμεσο μπορεί να μεταφερθεί. Εάν

ένα κλάσμα, f , από φωτόνια εκπέμπονται χωρίς μεταφορά ενέργειας ανάκρουσης

στις δονητικές καταστάσεις του πλέγματος (μεταβάσεις μηδενικών φωνονίων),

τότε ένα κλάσμα (1-f) θα μεταφέρει ένα φωνόνιο h̄ω, αμελώντας υψηλότερα

πολλαπλάσια του h̄ω, στην προσέγγιση 1ης τάξης. Το 1960 ο Lipkin έδειξε

ότι η μέση ενέργεια που μεταφέρεται ανά γεγονός είναι ακριβώς η ενέργεια του

ατόμου χωρίς ανάκρουση εάν θεωρηθεί μεγάλος αριθμός γεγονότων εκπομπής

ακτίνων γάμμα. Για αυτό το απλό μοντέλο:

ER = (1− f)h̄ω (3.17)

f = 1− ER
h̄ω

(3.18)

Μπορούμε να δούμε από την εξίσωση (3.18) ότι για να μεγιστοποιήσουμε το

recoil-free fraction-f , και να κάνουμε το φαινόμενο Mössbauer όσο πιο μεγάλο

γίνεται, πρέπει το h̄ω να μεγιστοποιηθεί ή και το ER να ελαχιστοποιηθεί. Για

να δει κανείς τις σχέσεις για το στερεό που εμφανίζονται μεγιστοποιώντας το

f πιο ξεκάθαρα, πρέπει να αναλυθεί η εξίσωση υπολογισμού του f .
Βεβαίως για να καταλήξουμε στην εξίσωση (3.18) έχουν γίνει πολλές υποθέσεις

ώστε η κρυσταλλική δομή να γίνει πιο απλή μαθηματικά για το μοντέλο. Θα

ήταν όμως πιο συνετό να θεωρήσουμε ένα γενικό τύπο που να είναι ανεξάρτητος

του δονητικού μοντέλου για το στερεό.

Η εξίσωση (3.19) σχετίζει το recoil-free fraction με τις δονητικές ιδιότητες του

στερεού πλέγματος ως:

f = exp

[
−E2

γ〈x2〉
(h̄c)2

]
(3.19)

Στην πιο πάνω εξίσωση το x είναι η μετατόπιση του πυρήνα από τη θέση ι-

σορροπίας του στην κατεύθυνση του φωτονίου γάμμα που εκπέμφθηκε ή απορ-

ροφήθηκε και 〈x2〉 είναι η αναμενόμενη μετατόπιση ή το αναμενόμενο πλάτος

δόνησης. Η προέλευση της εξίσωσης αυτής εξηγείται στο Παράρτημα Αʹ. Από

την εξίσωση (3.19) προκύπτει πως το f εξαρτάται από την ακαμψία των ατόμων

στο πλέγμα που οδηγεί σε δύο συμπεράσματα: ότι το f θα είναι μεγαλύτερο για

πιο στενά συνδεδεμένα άτομα ενώ θα μειώνεται για αυξανόμενες θερμοκρασίες.

Ωστόσο δεν είναι πρακτική η εκτίμηση του f χρησιμοποιώντας τη σχέση (3.19)

αφού ο όρος 〈x2〉 εξαρτάται από τις ιδιότητες των δονήσεων του πλέγματος που

είναι πολύπλοκες στον προσδιορισμό. ΄Ετσι για αυτόν τον υπολογισμό χρειάζε-

ται μια προσέγγιση και η πιο απλή είναι το μοντέλο Debye. Το μοντέλο Debye
(1912) εγκαταλείπει την ιδέα για μια μόνο συχνότητα δόνησης και υποθέτει ένα
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συνεχές φάσμα δονήσεων. Το μοντέλο Debye οδηγεί στην εξίσωση (3.20) για

τον υπολογισμό του recoil-free fraction:

f = exp

[
−6ER
kθD

(
1

4
+

(
T

θD

)2 ∫ θD
T

0

x

ex − 1
dx

)]
(3.20)

όπου θD είναι η θερμοκρασία Debye, χαρακτηριστικό της ακαμψίας του πλέγ-

ματος, και είναι ανάλογο της μέγιστης συχνότητας δόνησης του πλέγματος.

Το recoil-free fraction συχνά αναφέρεται ως Debye-Waller factor ή Lamb-
Mössbauer factor.
Σε χαμηλές θερμοκρασίες όπου Tθ � θD η εξίσωση (3.20) μπορεί να καταλήξει

στην προσέγγιση:

f = exp

[
− ER
kθD

(
3

2
+
π2T 2

θ2
D

)]
T � θD (3.21)

και στο απόλυτο μηδέν

f = exp

[
− 3ER

2kθD

]
(3.22)

Στο όριο υψηλής θερμοκρασίας:

f = exp

[
−6ERT

kθ2
D

]
T � 1

2
θD (3.23)

Από την εξίσωση (3.21) προκύπτει πως το f αυξάνεται :

• μειώνοντας την ενέργεια ανάκρουσης ER

• μειώνοντας τη θερμοκρασία

• αυξάνοντας τη θερμοκρασία Debye,

ενώ από την εξίσωση (3.23) βλέπουμε πως το f είναι ανάλογο του T σε υψηλές

θερμοκρασίες.

Μολονότι επιλέγηκε το καλύτερο θεωρητικό μοντέλο αυτή η μέθοδος βασίζε-

ται σε υποθέσεις. Τα πραγματικά ατομικά και μοριακά συστήματα είναι τόσο

περίπλοκα που πρέπει να γίνουν υποθέσεις ούτως ώστε να τα προσδιορίσουμε

θεωρητικά. ΄Εχει παρατηρηθεί πως το μοντέλο Debye είναι ανεπαρκές ακόμα

και στην αντιμετώπιση απλών πραγματικών συστημάτων. Εντούτοις είναι μια

αποδεκτή μέθοδος που χρησιμοποιείται για τέτοιους υπολογισμούς και έχει ήδη

χρησιμοποιηθεί ευρέως. [26] [27]
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3.4 Πυρηνικές διεγέρσεις

Η φασματοσκοπία Mössbauer μετρά τις μεταβάσεις ανάμεσα στις καταστάσεις

των πυρήνων. Για την πλήρη κατανόηση αυτών των μετρήσεων απαραίτητη είναι

η γνώση των πυρηνικών ιδιοτήτων.

΄Οπως τα ηλεκτρόνια σε ένα άτομο έτσι και ένας πυρήνας μπορεί να υποβληθεί

σε μεταβάσεις μεταξύ των κβαντικών του καταστάσεων που έχει ως αποτέλε-

σμα μεγάλες αλλαγές στην ενέργεια. ΄Οπως έχει ήδη αναφερθεί, στο φαινόμε-

νο Mössbauer εκπέμπεται από διεγερμένο πυρήνα ακτίνα γάμμα η οποία στη

συνέχεια απορροφάται από δεύτερο πυρήνα ο οποίος διεγείρεται. Η σκέδαση

καλείται ‘συντονισμένη’ καθώς οι σχέσεις φάσης και ενέργειας των διαδικασιών

εκπομπής και απορρόφησης της ακτίνας γάμμα είναι παρόμοιες με αυτές για δύο

συζευγμένους αρμονικούς ταλαντωτές.

Οι κβαντικοί αριθμοί E, I και Iz, όπου E η ενέργεια, I η ιδιοστροφορμή του

πυρήνα και Iz η ιδιοστροφορμή του με προσανατολισμό κατά μήκος του άξονα

z, περιγράφουν εν μέρει την κατάσταση ενός πυρήνα. Για την κατανόηση όμως

του φαινομένου Mössbauer, εκτός από αυτές τις τρεις εσωτερικές παραμέτρους,

είναι αναγκαίες οι χωρικές συντεταγμένες X για το κέντρο μάζας του πυρήνα

καθώς αυτός κινείται στον χώρο ή δονείται σε κρυσταλλικό πλέγμα. Οι συντε-

ταγμένες αυτές του κέντρου μάζας είναι αποσυνδεδεμένες από τις εσωτερικές

διεγέρσεις του πυρήνα.

Οι εσωτερικές συντεταγμένες του πυρήνα είναι αμοιβαία συνδεδεμένες. Παίρ-

νοντας ως παράδειγμα τον πυρήνα
57Fe, η πρώτη διεγερμένη κατάστασή του έχει

ιδιοστροφορμή I = 3
2 και για αυτή την περίπτωση υπάρχουν τέσσερις δυνατές

τιμές του Iz, −3
2 ,−

1
2 ,+

1
2 και +3

2 . Η θεμελιώδης κατάστασή του έχει I = 1
2 και

δύο επιτρεπτές καταστάσεις του Iz τις −1
2 και +1

2 . Επομένως το Iz έχει 2I+ 1
επιτρεπτές καταστάσεις.

Για την απλή περίπτωση πυρηνικής μετάβασης, η ενεργειακή εξάρτηση της ενερ-

γούς διατομής σκέδασης για τη σκέδαση Mössbauer έχει Λορεντζιανή μορφή,

με το πλάτος να καθορίζεται από τη μικρή διεύρυνση του χρόνου ζωής της

διεγερμένης κατάστασης της ενέργειας

σj (E) =
σopj

1 +
(
E−Eo
Γ/2

)2 (3.24)

όπου

σo =
λ2

2π

2Ie + 1

2Ig + 1

1

a+ 1
(3.25)

είναι η μέγιστη ενεργός διατομή σκέδασης, Eo και λ η ενέργεια και το μήκος

κύματος της ακτίνας γάμμα αντίστοιχα, Ie και Ig οι πυρηνικοί κβαντικοί α-

ριθμοί της διεγερμένης και της θεμελιώδους κατάστασης αντίστοιχα και a ο

συντελεστής εσωτερικής μετατροπής. Ο συντελεστής εσωτερικής μετατροπής

μιας μετάβασης γάμμα ορίζεται ως η αναλογία του αριθμού των ηλεκτρονίων
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μετατροπής ως προς τον αριθμό των ακτίνων γάμμα που εκπέμπονται. [35] Για

τον πυρήνα
57Fe το a είναι ίσο με 8.21. Σε μερικές περιπτώσεις η μεγάλη τιμή

του συντελεστή εσωτερικής μετατροπής a κάνει δύσκολη την παρατήρηση της

γραμμής συντονισμού. Στη σχέση (3.24) E είναι η μέση ενέργεια του επιπέδου

της πυρηνικής μετάβασης και pj ο παράγοντας πυρηνικής απορρόφησης που θα

προκύψει από την ενέργεια E.

Εν απουσία υπέρλεπτων αλληλεπιδράσεων, που θα άρει τον εκφυλισμό της

ενέργειας των καταστάσεων της ιδιοστροφορμής, όλες οι επιτρεπόμενες με-

ταβάσεις ανάμεσα σε αυτές τις καταστάσεις θα εκτελεστούν στην ίδια ενέρ-

γεια, δίνοντας μια συνολική ενεργό διατομή για την πυρηνική απορρόφηση

σo = 2.57 · 10−18cm2
. Η σo είναι πολύ μεγαλύτερη από το χαρακτηριστικό

μέγεθος του πυρήνα και κατά εκατοντάδες φορές μεγαλύτερη από την ενεργό

διατομή σκέδασης δέσμης φωτονίων 14.4 keV από τα ατομικά ηλεκτρόνια του

57Fe.
Η συνολική ενεργός διατομή στη συνήθη περίπτωση που τα ενεργειακά επίπεδα

των πυρήνων Mössbauer είναι ισότιμα και οι πυρήνες σκεδάζονται ανεξάρτητα

δίνεται από τη σχέση:

σ (E) =
∑
j

σj (E) (3.26)

Στη φασματοσκοπία Mössbauer συνήθως η μέτρηση είναι σχεδιασμένη να κα-

ταγράφει την ενεργειακή εξάρτηση της συνολικής ενεργού διατομής, σ (E), η

οποία συχνά είναι το άθροισμα Λορεντζιανών συναρτήσεων με πλάτος φασμα-

τικής γραμμής Γ . [26]

Στην περίπτωση που γίνει μέτρηση συνδυασμένων σκεδάσεων Mössbauer, η

συνολική ένταση I (E) που δίνεται από τη σχέση (3.3), για ένα δείγμα, δεν

είναι απλώς το άθροισμα των ανεξάρτητων κατανομών έντασης από τους ε-

πιμέρους πυρήνες. Το κυματοπακέτο όμως, Ψ (~r,E), είναι το άθροισμα των

σκεδαζόμενων κυμάτων των επιμέρους πυρήνων j.

Ψ (~r,E) =
∑
j

ψj (~r,E) (3.27)

Εφόσον προσθέτουμε τα ανεξάρτητα Ψ είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη με

ακρίβεια τις φάσεις των κυμάτων που σκεδάζονται από διαφορετικούς πυρήνες.

Χρησιμοποιώντας τη σχέση μεταξύ λ και Eγ , k
2 = 4π2

λ2 =
E2
γ

(h̄c)2 καταλήγουμε

στην έκφραση:

σo
(
cm2

)
=

2.446 · 10−15

(EγkeV )2

2Ie + 1

2Ig + 1

1

1 + a
(3.28)

Οι τιμές του σo μερικές φορές εκφράζονται σε μονάδες barns (b=10−24 cm2
).

Η εξίσωση (3.28) δείχνει πως για υψηλή απορρόφηση η ενεργός διατομή απαιτεί

όπως Eγ και a έχουν μικρές τιμές.
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Από τις προηγούμενες εξισώσεις μπορούμε να παρατηρήσουμε τις παραμέτρους

που θα επηρεάζουν την ένταση του συντονισμού εκπομπής-απορρόφησης. Για

τις πυρηνικές ιδιότητες σημαντικό ρόλο παίζει η ενεργός διατομή απορρόφησης

της ακτίνας γάμμα και επομένως τα Eγ , Ie, Ig και a. Για τις ιδιότητες της πηγής,

σημαντικό ρόλο παίζουν το recoil-free fraction fs και το πλάτος Heisenberg Γs
ενώ όσο αφορά τις ιδιότητες του απορροφητή αξιοσημείωτα είναι το recoil-free
fraction για απορρόφηση fa και το πλάτος Heisenberg Γa. [32] [36]

Είναι αδύνατος ο απόλυτος προσδιορισμός του προβλήματος, αλλά υποθέτοντας

πως η πηγή και ο απορροφητής έχουν το ίδιο εύρος γραμμής (Γ = Γs = Γa)
πετυγχαίνουμε χρήσιμα αποτελέσματα. Οι Margulies και Ehrman έδειξαν ότι

η περιγραφή του φάσματος Mössbauer επιτυγχάνεται από το ολοκλήρωμα με-

τάβασης

C (u) = Noe
−µet′

[
(1− fs) + (3.29)

∫ +∞

−∞

fsΓ/ (2π)

[E − Eo (1 + u/c)]2 + (Γ/2)2 · exp

[
−t(Γ/2)2

(E − Eo −∆E)2 + (Γ/2)2

]
dE

]
μέσω του οποίου έχουμε εισαγάγει το ενεργό πάχος του απορροφητή t. Η δια-

δικασία για να καταλήξουμε σε αυτό το ολοκλήρωμα περιγράφεται στο Παράρ-

τημα Βʹ. Στην εξίσωση (3.29), No είναι ο ολικός αριθμός των γάμμα κβάντων

που εκπέμπονται από την πηγή ανά μονάδα χρόνου προς τον ανιχνευτή, µe ο

συντελεστής απορρόφησης μάζας σε cm2g−1
, t′ το πάχος του απορροφητή (επι-

φανειακή πυκνότητα) σε gcm−2
, Eo η μέση ενέργεια της πυρηνικής μετάβασης,

Eo (1 + u/c) η μετατόπιση Doppler του κέντρου της γραμμής εκπομπής και

τέλος ∆E η μετατόπιση ενέργειας των μεγίστων στις κατανομές της πηγής και

του απορροφητή. Οι ιδιότητες του απορροφητή που σχετίζονται με απορρόφηση

συντονισμού συνοψίζονται ως:

t = fanM t
′σo ή t = faNMσo (3.30)

όπου fa είναι η πιθανότητα απορρόφησης χωρίς ανάκρουση, nM ο αριθμός των

πυρήνων Mössbauer ανά γραμμάριο απορροφητή, σo η μέγιστη ενεργός διατομή

και NM = nM t
′
ο αριθμός των πυρήνων Mössbauer ανά μονάδα επιφάνειας του

απορροφητή (σε cm−2
). Να σημειωθεί ότι οι πιο πάνω εκφράσεις ισχύουν μόνο

για μονές γραμμές, που βασικά είναι πολύ σπάνιες στην πρακτική φασματοσκο-

πία Mössbauer αφού τα περισσότερα φάσματα Mössbauer είναι διαχωρισμένα.

Ο εκφυλισμός των πυρηνικών καταστάσεων αίρεται από την υπέρλεπτη αλληλε-

πίδραση του απορροφητή ή της πηγής με το νέφος ηλεκτρονίων και το χημικό

περιβάλλον. Εάν η υπέρλεπτη αλληλεπίδραση είναι στατική ως προς τον χρόνο

ημιζωής του πυρήνα, τότε το φάσμα Mössbauer είναι μια υπέρθεση διαχωρι-

σμένων γραμμών (i) σύμφωνα με τον αριθμό των πιθανών μεταβάσεων. Η κάθε

γραμμή έχει το δικό της ενεργό πάχος t (i) που είναι ανάλογο του συνολικού

πάχους ως προς τη σχετική ένταση wi των γραμμών, έτσι ώστε t (i) = wit.
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3.4.1 Σχήμα γραμμής για λεπτούς απορροφητές

Για λεπτούς απορροφητές όπου t � 1, η εκθετική συνάρτηση που βρίσκεται

στο ολοκλήρωμα μετάβασης, (3.29), μπορεί να αναπτυχθεί σε σειρά. Η λύση

των δύο πρώτων όρων της σειράς αυτής μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας

την ακόλουθη έκφραση για τη μέτρηση των γεγονότων στον ανιχνευτή:

C (u) = Noe
−µet′

(
1− fs

t

2

Γ 2

[Eo (u/c)−∆E]2 + Γ 2

)
. (3.31)

Γνωρίζοντας πως για u→∞ η απορρόφηση συντονισμού εξαφανίζεται, ο ρυθ-

μός καταμέτρησης εκτός συντονισμού δίνεται αποκλειστικά από την απορρόφη-

ση μάζας

C (∞) = Noe
−µet′ (3.32)

ούτως ώστε το φάσμα απορρόφησης για λεπτό απορροφητή να είναι

C (∞)− C (u)

C (∞)
= fs

t

2

Γ 2

[Eo (u/c)−∆E]2 + Γ 2
(3.33)

΄Ετσι, το πειραματικό φάσμα Mössbauer για λεπτό απορροφητή με μονή γραμμή

είναι Λορεντζιανή γραμμή. Το εύρος της φασματικής γραμμής στο μισό της

μέγιστης τιμής της έντασης είναι δύο φορές το φυσικό πλάτος των ξεχωρι-

στών γραμμών εκπομπής και απορρόφησης, Γexp = 2Γ . Το πειραματικό εύρος

γραμμής είναι 2Γ επειδή γραμμή εκπομπής ιδίου πλάτους σαρώνει τη γραμμή

απορρόφησης (όπως φαίνεται στο σχήμα Βʹ.1).

Διεύρυνση των γραμμών Mössbauer λόγω κορεσμού

Παρόλο που οι Λορεντζιανές πρέπει να αναμένονται αποκλειστικά από φάσματα

Mössbauer λεπτών απορροφητών με ενεργό πάχος t μικρό συγκρινόμενο με τη

μονάδα, οι Margulies και Ehrman έδειξαν πως η προσέγγιση ισχύει και για

απορροφητές με μέτριο πάχος, μολονότι τα εύρη των γραμμών αυξάνονται.[37]

Οι Λορεντζιανές αυτές εξαρτώνται από την τιμή του t όπως φαίνεται στο σχήμα

3.12 και η διαπλάτυνση της γραμμής είναι κατά προσέγγιση

Γexp/2 = (1 + 0.135t)Γnat for t ≤ 4 and

Γexp/2 =
(
1.01 + 0.145t− 0.0025t2

)
Γnat for t > 4 (3.34)

Ακριβής ανάλυση των πειραματικών φασμάτων από απορροφητές με μεγάλο

πάχος πρέπει εντούτοις να είναι βασισμένη στο ολοκλήρωμα μετάβασης (3.29).

Ο αριθμητικός υπολογισμός αυτού μπορεί να επιτευχθεί ακολουθώντας διαδι-

κασίες που περιγράφονται από τους Cranshaw, Shenoy και άλλους. [38] [39]
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Since the resonance absorption vanishes for u!1, the count rate off resonance

is given entirely by mass absorption

Cð1Þ ¼ N0e
�met

0
; (2.29)

so that the absorption spectrum for a thin absorber is

Cð1Þ� CðuÞ
Cð1Þ ¼ fs

t

2

G2

E0ðu=cÞ� DE½ �2 þ G2
: (2.30)

Thus, the experimental M€ossbauer spectrum of a thin single-line absorber is a

Lorentzian line, with full-width at half maximum twice the natural line width of the

separate emission and absorption lines:7 Gexp ¼ 2G.

Broadening of M€ossbauer lines due to saturation.
Although Lorentzian line shapes should be strictly expected only for M€ossbauer

spectra of thin absorbers with effective thickness t small compared to unity,

Margulies and Ehrman have shown [9] that the approximation holds reasonably

well for moderately thick absorbers also, albeit the line widths are increased,

depending on the value of t (Fig. 2.7). The line broadening is approximately

Gexp=2 ¼ ð1þ 0:135tÞGnat for t 
 4 and

Gexp=2 ¼ ð1:01þ 0:145t� 0:0025t2ÞGnat for t > 4:
(2.31)

Exact analyses of experimental spectra from thick absorbers, however, have to

be based on the transmission integral (2.26). This can be numerically evaluated

following the procedures described by Cranshaw [10], Shenoy et al. [11] and others.

In many cases, the actual width of a M€ossbauer line has strong contributions

from inhomogeneous broadening due to the distribution of unresolved hyperfine

splitting in the source or absorber. Often a Gaussian distribution of Lorentzians,
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Fig. 2.7 Dependence of the

experimental line width Gexp

on the effective absorber

thickness t for Lorentzian
lines and inhomogenously

broadened lines with quasi-

Gaussian shape (from [9])

7The experimental line width is 2G because an emission line of the same width scans the

absorption line; see Fig. 2.6.

22 2 Basic Physical Concepts

Σχήμα 3.12: Εξάρτηση της πειραματικής γραμμής με εύρος Γexp από το ενεργό πάχος

του απορροφητή t για Λορεντζιανές γραμμές και ανομοιογενώς πεπλατυσμένες γραμ-

μές με ημι-Γκαουσσιανή μορφή.

Σε πολλές περιπτώσεις στη διαμόρφωση του ακριβούς πλάτους μιας γραμμής

Mössbauer συμβάλει η ανομοιογενής διεύρυνση εξαιτίας της κατανομής του α-

προσδιόριστου υπέρλεπτου διαχωρισμού στην πηγή ή τον απορροφητή. Συχνά

μια Γκαουσσιανή κατανομή αποτελούμενη από πολλές Λορεντζιανές μπορεί να

δώσει τη μορφή τέτοιων γραμμών Mössbauer. Η Γκαουσσιανή κατανομή προ-

σεγγίζει ένα αληθινά Γκαουσσιανό περίβλημα όταν το εύρος της κατανομής

υπερβαίνει σημαντικά το φυσικό εύρος γραμμής και το πάχος διεύρυνσης.

3.4.2 Κορεσμός για απορροφητές με μεγάλο πάχος

Η διαπλάτυνση της πειραματικής γραμμής Mössbauer για απορροφητές με με-

γάλο πάχος μπορεί να ειδωθεί ως συνέπεια των παραμορφώσεων του σχήματος

της γραμμής. Ο κορεσμός είναι πιο έντονος στο κέντρο της πειραματικής γραμ-

μής για το οποίο οι γραμμές εκπομπής και απορρόφησης αλλελεπικαλύπτονται

πλήρως, παρά στις άκρες όπου η πιθανότητα απορρόφησης είναι μικρότερη. ΄Ε-

τσι, η φασματική γραμμή που ανιχνεύθηκε παρουσιάζεται να είναι βαθμιαία πιο

συμπιεσμένη από τη βάση προς την κορυφή. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει μια

μη γραμμική εξάρτηση της μέγιστης απορρόφησης από το ενεργό πάχος t. Μια

επιθεώρηση του ολοκληρώματος μετάβασης, (3.29), αποδίδει για τη μέγιστη

κλασματική απορρόφηση της ακτινοβολίας συντονισμού την έκφραση

ε (t) =

[
1− e−t/2Jo

(
i
t

2

)]
(3.35)

έτσι ώστε το “βάθος” της γραμμής Mössbauer είναι fsε (t) όπως απεικονίζεται

στο σχήμα 3.13(b). Εδώ Jo (it/2) είναι η συνάρτηση Bessel μηδενικής τάξης
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και fs το recoil-free fraction της πηγής. Από το σχήμα 3.13(a) είναι ξεκάθα-

ρο ότι το εύρος της γραμμής Mössbauer είναι ανάλογο του ενεργού πάχους

του απορροφητή μόνο όταν t � 1, δηλαδή υπάρχει γραμμική εξάρτηση, όπου

ανάπτυγμα του κλάσματος της απορρόφησης δίνει ε (t) ≈ t/2. [32]
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Σχήμα 3.13: (a) Κλασματική απορρόφηση γραμμής απορρόφησης Mössbauer ως συ-

νάρτηση του ενεργού πάχους του απορροφητή t. (b) Το “βάθος” του φάσματος καθο-

ρίζεται ως fsε (t). Το πλάτος Γexp για λεπτούς απορροφητές, t� 1, είναι δύο φορές

το φυσικό εύρος Γ των ξεχωριστών γραμμών εκπομπής και απορρόφησης. ∆E είναι

η μετατόπιση της γραμμής απορρόφησης συναρτήσει της γραμμής εκπομπής εξαιτίας

χημικής επιρροής.
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Κεφάλαιο 4

Υπέρλεπτες αλληλεπιδράσεις

Ο πυρηνικός συντονισμός απορρόφησης μπορεί να παρατηρηθεί εάν οι γραμμές

εκπομπής και απορρόφησης αλληλεπικαλύπτονται επαρκώς. Πλήρης αλληλεπι-

κάλυψη επιτυγχάνεται μόνο εάν για την πηγή και τον απορροφητή χρησιμοποι-

ηθεί το ίδιο υλικό. Εάν ο πυρήνας-πηγή και ο πυρήνας-απορροφητής είναι σε

διαφορετικά χημικά περιβάλλοντα, που είναι η πιο συνηθισμένη περίπτωση, τότε

έχουν ελαφρώς διαφορετικές συχνότητες εκπομπής/απορρόφησης εξαιτίας των

αλληλεπιδράσεων με τα περιβάλλοντα ηλεκτρόνια. Αυτό φαίνεται στο σχήμα

3.10 όπου η μερική αλληλεπικάλυψη των γραμμών εκπομπής και απορρόφησης

οφείλεται στις διαφορετικές ηλεκτρονικές πυρηνικές αλληλεπιδράσεις στην πηγή

και τον απορροφητή.

Εξαιτίας του στενού εύρους των γραμμών πυρηνικής μετάβασηςMössbauer, της
τάξης των 10−8 eV, το φάσμα συντονισμού είναι εξαιρετικά ευαίσθητο ακόμα

και σε μικρές μεταβολές ενέργειας της ακτινοβολίας γάμμα. Αλληλεπιδράσεις

μεταξύ του πυρήνα και των γύρω ηλεκτρονίων με ενέργειες συγκρίσιμες με

το εύρος των γραμμών μετάβασης επηρεάζουν το φάσμα Mössbauer και κα-

ταστρέφεται ο συντονισμός. Εντούτοις, με χρήση του φαινομένου Doppler,
δηλαδή μετακινώντας την πηγή και τον απορροφητή, το ένα ως προς το άλλο,

μπορεί να επιτευχθεί η τέλεια αλληλεπικάλυψη. ΄Ενα φάσμα Mössbauer, που

είναι η γραφική παράσταση της σχετικής μετάβασης της ακτινοβολίας γάμμα ως

συνάρτηση της ταχύτητας Doppler, αντικατοπτρίζει τη φύση και τη δύναμη των

υπέρλεπτων αλληλεπιδράσεων μεταξύ του πυρήνα Mössbauer και των γύρω η-

λεκτρονίων. ΄Οταν ένας πυρήνας ενός ατόμου έχει μη μηδενική μαγνητική ροπή,

το μαγνητικό πεδίο του πυρήνα αλληλεπιδρά με ηλεκτρόνια στο άτομο. Αυτή

η αλληλεπίδραση καλείται υπέρλεπτη και οδηγεί σε ατομικά ενεργειακά επίπε-

δα με λεπτά διαστήματα που καλείται υπέρλεπτη δομή. [27] [32] Το φαινόμενο

Mössbauer κάνει δυνατή την ανάλυση των υπέρλεπτων αλληλεπιδράσεων και

παρέχει πληροφορίες για την ηλεκτρονική δομή. Οι τρεις βασικές υπέρλεπτες

αλληλεπιδράσεις, που αντιστοιχούν στις πυρηνικές ροπές, είναι:

1. Ισομερική Μετατόπιση - Isomer Shift
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2. Τετραπολικός Διαχωρισμός - Quadrupole Splitting

3. Μαγνητικός Υπέρλεπτος Διαχωρισμός - Magnetic Hyperfine Splitting

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια προσπάθεια να εξηγηθούν οι τρεις βασικές υπέρ-

λεπτες αλληλεπιδράσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως ξεχωριστά. Στο τέλος

του κεφαλαίου αναφέρεται και η περίπτωση συνδυασμού των δύο τελευταίων.

4.1 Ηλεκτρική Μονοπολική Αλληλεπίδραση: Ι-

σομερική Μετατόπιση δ

Εάν στο πείραμα Mössbauer το υλικό της πηγής και το υλικό του απορροφητή

είναι τα ίδια, τότε η απαιτούμενη ενέργεια για διέγερση της μετάβασης στον

απορροφητή είναι ίδια με την ενέργεια που εκπέμπεται από την πηγή. Αυτό το

αποτέλεσμα είναι η ελάχιστη μετάβαση, ή μέγιστη απορρόφηση, όταν στην πηγή

προστίθεται μηδενική ταχύτητα Doppler. Αυτό το σημείο καθορίζεται ως μηδε-

νική ταχύτητα στο φάσμα. Συνήθως όμως το υλικό της πηγής, για παράδειγμα

57Co ενσωματωμένο σε Ρόδιο, είναι διαφορετικό από το υλικό του απορροφητή

(υπό μελέτη υλικό). Σε αυτή την περίπτωση το σημείο μέγιστης απορρόφησης

είναι μετατοπισμένο από τη θέση μηδενικής ταχύτητας κατά μια ποσότητα που

είναι χαρακτηριστική του περιβάλλοντος του σιδήρου στον απορροφητή. Αυτή

η μετατόπιση είναι γνωστή ως isomer shift - ισομερική μετατόπιση ή center
shift - μετατόπιση κέντρου, μετριέται σε mm/s και συμβολίζεται με IS, CS ή δ.

Η ισομερική μετατόπιση δ, δηλαδή η μετατόπιση του μέγιστου συντονισμού που

παρατηρείται σε ένα φάσμα Mössbauer είναι συνάρτηση δύο όρων:

δ = δC + δSOD. (4.1)

Ο πρώτος όρος είναι η χημική ισομερική μετατόπιση δC , που θα συζητηθεί

στο υποκεφάλαιο 4.1.1 και είναι ανεξάρτητος από τη θερμοκρασία. Ο δεύτερος

όρος καλείται μετατόπιση Doppler δεύτερης τάξης δSOD και εξαρτάται από τη

θερμοκρασία. Συνεπώς η παρατηρούμενη ισομερική μετατόπιση εξαρτάται από

τη θερμοκρασία.

4.1.1 Χημική Ισομερική Μετατόπιση δc

Η χημική ισομερική μετατόπιση προέρχεται από μια υπέρλεπτη αλληλεπίδραση

που περιλαμβάνει τον πυρήνα και τα εσωτερικά ηλεκτρόνια του ατόμου και εί-

ναι ανάλογη της ηλεκτρονιακής πυκνότητας στον πυρήνα. Δύο ενδεχομένως

άγνωστες έννοιες είναι οι αιτίες προέλευσής της, δηλαδή μερικές ατομικές ηλεκ-

τρονικές κυματοσυναρτήσεις είναι παρούσες μέσα στον πυρήνα και ο πυρήνας

δεν είναι ένα σημειακό φορτίο αλλά έχει μια πεπερασμένη ακτίνα. Στις περισ-

σότερες περιπτώσεις η ακτίνα του πυρήνα είναι διαφορετική για τη θεμελιώδη

και τις διεγερμένες καταστάσεις. [35]
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Η μετατόπιση, στη μη σχετικιστική προσέγγιση, μπορεί να δοθεί από τη σχέση:

δc = C
δR

R

(
| ΨA(0) |2 − | ΨS(0) |2

)
(4.2)

η προέλευση της οποίας περιγράφεται στο Παράρτημα Γʹ. Στη σχέση (4.2) C
είναι η σταθερά για δοσμένο ισότοπο που περιέχει πυρηνικές παραμέτρους και
δR
R = Re−Rg η σχετική αλλαγή της πυρηνικής ακτίνας μεταξύ της διεγερμένης,

e, και της θεμελιώδους κατάστασης, g. Ο όρος στην παρένθεση αντιπροσωπεύει

τη διαφορά στη συνολική ηλεκτρονική πυκνότητα υπολογισμένη στον πυρήνα

| Ψ(0) |2 μεταξύ ισοτόπων απορροφητή, A και πηγής, S. Επειδή η πυκνότητα

ηλεκτρονίων στον πυρήνα είναι συνάρτηση της κατάστασης σθένους και του

χημικού δεσμού, η ισομερική μετατόπιση μερικές φορές καλείται “χημική μετα-

τόπιση” . [27] Στο σχήμα 4.1 δείχνεται σχηματικά η προέλευση της ισομερικής

μετατόπισης.

       
       

(Α)
Πηγή (S) Απορροφητής (Α)

δΕ

E
S

E
o E

o

E
A

Διεγερμένη (e) 
κατάσταση 

Θεμελιώδης (g) 
κατάσταση

(Β)

Σ
χε

τ.
 Μ

ετ
άβ

ασ
η

v/mms-1

0(-) (+)

δ

Σχήμα 4.1: (Α) Η ηλεκτρική μονοπολική αλληλεπίδραση στην πηγή και τον απορρο-

φητή, μετατοπίζει τα πυρηνικά ενεργειακά επίπεδα χωρίς να επηρεάζει τον εκφυλισμό.

(Β) Αποτέλεσμα φάσματος Mössbauer (σχηματικά).

Από τη σχέση (4.2) είναι φανερό ότι η ισομερική μετατόπιση είναι η σχετική

μετατόπιση μεταξύ απορροφητή και πηγής. Η φασματοσκοπία Mössbauer είναι

σχετική μέθοδος, το φάσμα της πηγής είναι σχετικό ως προς το φάσμα του

απορροφητή με την κίνηση Doppler. ΄Ετσι πρέπει το ένα εκ των δύο να είναι

γνωστό ή καθορισμένο ώστε να προσδιορίσουμε το άλλο. Σε πολλές περι-
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πτώσεις ως θέση αναφοράς λαμβάνεται η θέση της πηγής. ΄Οταν όμως διάφορα

φάσματα λαμβάνονται με διαφορετικές πηγές, η περίπτωση που ως θέση αναφο-

ράς λήφθηκε η θέση της πηγής είναι μη ικανοποιητική καθώς έτσι συγκρίνονται

διαφορετικές ισομερικές μετατοπίσεις. Επομένως πρέπει να καθιερωθεί ένας μο-

ναδικός πίνακας αναφοράς για κάθε ισότοπο συντονισμού ούτως ώστε ποικίλες

μετρήσεις να μπορούν εύκολα να συγκριθούν με την καθορισμένη τιμή | Ψ(0) |2.
Στον πίνακα 4.1 δίνονται τα σταθερά υλικά αναφοράς με γνωστές ισομερικές

μετατοπίσεις που προτάθηκαν από τα δεδομένα Mössbauer του συμβουλίου α-

ριθμητικών δεδομένων, του Τμήματος Χημείας και Χημικής Τεχνολογίας του

Εθνικού Συμβουλίου ΄Ερευνας στις ΗΠΑ.

Στοιχείο Υλικό Στοιχείο Υλικό

K KCl Eu EuS
Fe a-Fe Gd GdAl2

Sodium nitroprusside Dy Dy
Zn ZnS Er Er
Ge Ge Yb YbAl2
Kr Kr (solid) W W
Ru K4 (Ru(CN)6) · 3H2O Os K4 (Os(CN)6)
Sn SnTe Ir Ir

BaSnO3 Pt Pt
Sb InSb Au Au
Te SnTe Np NpAl2
I CsI
Xe Xe (solid)
Sm SmF2

Πίνακας 4.1: Σταθερά υλικά αναφοράς.

Η ισομερική μετατόπιση, από κοινού με τις άλλες υπέρλεπτες παραμέτρους του

φάσματος Mössbauer, είναι συνάρτηση των πυρηνικών και ηλεκτρονικών ιδιο-

τήτων του συστήματος. ΄Ετσι εκφράζεται από ένα ηλεκτρονικό όρο

| ΨA(0) |2 − | ΨS(0) |2 που μετράει την πυκνότητα ηλεκτρονίων στον πυρήνα

ενός απορροφητή σε σχέση με μια δεδομένη πηγή. Οι ηλεκτρονικές και πυρη-

νικές ιδιότητες του συστήματος είναι συνδυασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να

μην μπορούν να ληφθούν ανεξάρτητες ποσοτικές πληροφορίες και για τις δύο

ειδών ιδιότητες μόνο από τη φασματοσκοπία Mössbauer. Επειδή οι πυρηνικές

παράμετροι είναι σταθερές, η ισομερική μετατόπιση εξαρτάται αποκλειστικά από

τη διαφορά της πυκνότητας ηλεκτρονίων μεταξύ απορροφητή και πηγής.

Η ισομερική μετατόπιση μπορεί να αντανακλά μικρές αλλαγές στην πυκνότητα

ηλεκτρονίων του πυρήνα. Σε μια μη σχετικιστική προσέγγιση, η πυκνότητα

ηλεκτρονίων στον πυρήνα είναι μεγάλη μόνο για ηλεκτρόνια με μηδενική στρο-

φορμή (s-ηλεκτρόνια) και μπορεί να προσεγγιστεί με | Ψ(0) |2. ΄Ετσι η ισομερική

μετατόπιση του φάσματος Mössbauer είναι μια σχετική μέτρηση της συνολικής

πυκνότητας των s-ηλεκτρονίων σε μια ένωση. [33]

Η συνολική πυκνότητα s-ηλεκτρονίων ενός ατόμου σε μια χημική ένωση είναι το
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άθροισμα όλων των συνεισφορών από το εσωτερικό (πλήρες) και το εξωτερικό

(ηλεκτρόνιο σθένους) κέλυφος. Η συνεισφορά από το εξωτερικό κέλυφος είναι

ευαίσθητη σε αλλαγές στο χημικό περιβάλλον του στοιχείου, για παράδειγμα

αλλαγή στην κατάσταση του φορτίου, η οποία συνεισφορά ασκεί άμεση επίδραση

στην ισομερή μετατόπιση. Η ισομερής μετατόπιση όμως επηρεάζεται άμεσα από

το φαινόμενο θωράκισης στα εξωτερικά κελύφη των s-ηλεκτρονίων ενάντια στο

θετικό πυρηνικό φορτίο, από τα p-, d- και f- ηλεκτρόνια. Ως αποτέλεσμα η

ισομερής μετατόπιση είναι ευαίσθητη σε αλλαγές της κατάστασης οξείδωσης,

του σπιν και της ομοιοπολικότητας.

΄Ετσι καταμέτρηση της ισομερικής μετατόπισης παρέχει πληροφορίες για την κα-

τάσταση οξείδωσης, για παράδειγμα Fe(II), Fe(III), Fe(IV), την κατάσταση του

σπιν (υψηλό σπιν, χαμηλό σπιν), τις ιδιότητες δεσμού (ομοιοπολικότητα, ιονι-

κότητα), την ηλεκτροαρνητικότητα των υποκατάστατων του ατόμου Mössbauer
σε στερεό υλικό (κράματα, άμορφα υλικά κλπ). Η πολυτιμότερη πληροφορία

που λαμβάνεται από τα δεδομένα της ισομερικής μετατόπισης αναφέρεται στην

κατάσταση σθένους του ενεργού ατόμου Mössbauer ενσωματωμένο σε στερεό

υλικό.

Το επόμενο σχήμα 4.2 δείχνει το εύρος των τιμών της ισομερικής μετατόπισης

που αναμένονται από διαφορετικές καταστάσεις οξείδωσης και σπιν του σιδήρου.

-1.0 -0.5 0 0.5 1.0 1.5 2.0

δ(mms-1) →

Fe(I) S=3/2

Fe(I) S=1/2

Fe(II) S=2

Fe(II) S=1

Fe(II) S=0

Fe(III) S=5/2

Fe(III) S=3/2

Fe(III) S=1/2

Fe(IV) S=2

Fe(IV) S=1

Fe(VI) S=1

Σχήμα 4.2: Το εύρος των ισομερικών μετατοπίσεων σε ενώσεις σιδήρου για διαφορε-

τικές καταστάσεις οξείδωσης και σπιν. Το S αναφέρεται στον ηλεκτρονικό κβαντικό

αριθμό σπιν.
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Εάν η σχετική αλλαγή της πυρηνικής ακτίνας μεταξύ της διεγερμένης και της

θεμελιώδους κατάστασης,
δR
R , είναι θετική, τότε θετική ισομερική μετατόπιση

συνεπάγεται αύξηση της πυκνότητας των s-ηλεκτρονίων στον πυρήνα. Εάν

όμως η ποσότητα
δR
R είναι αρνητική τότε η ίδια μετατόπιση υποδηλώνει μείωση

της πυκνότητας των s-ηλεκτρονίων. Για την περίπτωση του
57Fe το

δR
R είναι

αρνητικό, δηλαδή η πυρηνική ακτίνα στη διεγερμένη κατάσταση είναι μικρότερη

από αυτή στη θεμελιώδη κατάσταση ενώ για το
119Sn ισχύει το αντίθετο.

Ηλεκτρόνια στα κελύφη 1s, 2s, 3s και ούτω καθεξής συνεισφέρουν στο | ΨS(0) |2
αλλά με ποσά που φθίνουν όσο ο κύριος κβαντικός αριθμός αυξάνεται. Εντού-

τοις, τα εσωτερικά κελύφη δεν επηρεάζονται σημαντικά από χημικούς δεσμούς

έτσι ώστε η κύρια επιρροή στη χημική ισομερική μετατόπιση να είναι από το

τελείως εξωτερικό s-τροχιακό. Θωρακισμός από άλλα ηλεκτρόνια αυξάνει α-

ποτελεσματικά τις s - ακτινικές συναρτήσεις και μειώνει την πυκνότητα των

s-ηλεκτρονίων στον πυρήνα. [26]

Ωστόσο πρέπει να θίξουμε άλλο ένα ζήτημα για την ερμηνεία της ισομερικής

μετατόπισης. Στην περίπτωση του σιδήρου αναμένεται ότι τα 3d ηλεκτρόνια

θα καλύψουν μερικώς το πυρηνικό φορτίο από τα 4s ηλεκτρόνια. Αύξηση του

αριθμού των 3d ηλεκτρονίων σε ένα άτομο
57Fe θα αυξήσει την κάλυψη μειώνο-

ντας την πυκνότητα των s-ηλεκτρονίων στον πυρήνα του
57Fe και προκαλώντας

έτσι ακόμη πιο θετική ισομερική μετατόπιση. Η πυκνότητα των s-ηλεκτρονίων

στον πυρήνα δεν είναι επομένως απλά ανάλογη του αριθμού των s-ηλεκτρονίων

σθένους στο ιόν. Το φαινόμενο κάλυψης των 3d ηλεκτρονίων είναι μεγάλο για

ιονικές ενώσεις. Σε αυτές τις ενώσεις υπάρχει μια σειρά γραμμών τάσης για

το πώς η ισομερική μετατόπιση εξαρτάται από την πυκνότητα των 4s ηλεκτρο-

νίων, όπου οι διαφορετικές τάσεις αντιστοιχούν στον διαφορετικό αριθμό των

3d ηλεκτρονίων στο άτομο
57Fe. Με περισσότερα 3d ηλεκτρόνια η ισομερική

μετατόπιση είναι πιο θετική αλλά γίνεται λιγότερο ευαίσθητη στον αριθμό των

4s ηλεκτρονίων στο άτομο. Ωστόσο ο καθορισμός της κατάστασης σθένους

των ατόμων σιδήρου από τις ισομερικές μετατοπίσεις είναι γενικά ρεαλιστικός

τύπος πειράματος.

Για τα μέταλλα είναι γνωστό πως η ισομερική μετατόπιση δεν εξαρτάται από την

πυκνότητα των 3d ηλεκτρονίων. Στα κράματα σιδήρου η ισομερική μετατόπιση

αντιστοιχεί στη μετάβαση φορτίου 4s παρά τις αλλαγές στα 3d ηλεκτρόνια στα

άτομα σιδήρου. [35]

Περισσότερο ενδιαφέρον για μελέτη παρουσιάζουν οι ηλεκτρονικές ιδιότητες και

επειδή οι πυρηνικές παράμετροι είναι σταθερές, για τη σύγκριση των ηλεκτρονι-

κών ιδιοτήτων σε διαφορετικά συστήματα συνήθως χρησιμοποιούνται οι υπέρ-

λεπτες παράμετροι. Στις περιπτώσεις όπου οι πυρηνικές ιδιότητες έχουν ήδη κα-

θοριστεί είναι δυνατό να ληφθούν ποσοτικές πληροφορίες για τις ηλεκτρονικές

ιδιότητες από τις μετρήσεις της φασματοσκοπίας Mössbauer. Για παράδειγμα,

στην περίπτωση της ισομερικής μετατόπισης οι σχετικές πυρηνικές παράμετροι

είναι οι πυρηνικές ακτίνες των θεμελιωδών και διεγερμένων καταστάσεων και

όταν αυτές είναι γνωστές τότε μπορούν να προσδιοριστούν οι ηλεκτρονικές πα-
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ράμετροι που είναι οι ηλεκτρονικές πυκνότητες του πυρήνα Mössbauer στην

πηγή και τον απορροφητή. Οι ηλεκτρονικές πυκνότητες εξαρτώνται από την

ηλεκτρονική δομή του ατόμου και επομένως η ισομερική μετατόπιση δ είναι ένα

σημαντικό μέσο από το οποίο μπορούν άμεσα να ερευνηθούν ατομικές κατα-

στάσεις οξείδωσης, που μερικές φορές είναι δύσκολο να προσδιοριστούν από

άλλες τεχνικές. Παρομοίως, φαινόμενα ομοιοπολικότητας και θωράκιση ενός

συνόλου ηλεκτρονίων από άλλο, επηρεάζει το ηλεκτρονικό περιβάλλον του πυ-

ρήνα και μπορεί να αντικατοπτρίζεται σε αλλαγή στην ισομερική μετατόπιση.

[23]

4.1.2 Φαινόμενο Doppler 2ης τάξης

Το φαινόμενο Doppler είναι αποτέλεσμα σχετικιστικής μετατόπισης της ενέρ-

γειας του φωτονίου γάμμα εξαιτίας της θερμικής κίνησης των πυρήνων εκπομπής

και απορρόφησης. Τα άτομα που δονούνται σε ένα στερεό εκτελούν πολλές τα-

λαντώσεις κατά τη διάρκεια ημιζωής μιας διεγερμένης πυρηνικής κατάστασης

και έτσι η μέση ταχύτητα είναι ίση με μηδέν. Συνεπώς δεν υπάρχει συνεισφορά

πρώτης τάξης στη μετατόπιση Doppler. Η μέση τετραγωνική ταχύτητα των

ατόμων που ταλαντώνονται προκαλεί μετατόπιση Doppler δεύτερης τάξης. [40]

Υποθέτοντας πως η πηγή ή ο απορροφητής ταλαντώνεται με μέση τετραγωνική

ταχύτητα 〈u2〉 τότε η μετατόπιση Doppler δίνεται από την εξίσωση

δSOD = −〈u
2〉

2c2
. (4.3)

Υποθέτοντας φωτόνιο ενέργειας E′ που εκπέμπεται από πηγή που κινείται με

ταχύτητα u = βc τότε η ενέργεια του E σε σταθερό σύστημα αναφοράς δίνεται

από:

E = γE′ (1 + β) (4.4)

όπου γ =
(
1− β2

)−1/2
.

Αναπτύσσοντας σε όρους του β,

E = E′ (1 + β)
(
1− β2

)−1/2
= E′

(
1 + β − 1

2
β2 + ...

)
. (4.5)

Καθώς το E′ είναι σχεδόν ίσο με το E για το ανάπτυγμα ως προς β δεύτερης

τάξης, η μετατόπιση της ενέργειας μπορεί να γραφεί ως:

∆E = E
(
β − 0.5β2

)
(4.6)

όπου οι δύο όροι είναι οι μετατοπίσεις Doppler πρώτης και δεύτερης τάξης

αντίστοιχα εξαιτίας των ταλαντώσεων των ατόμων σε ένα στερεό. ΄Οπως έχει
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ήδη ειπωθεί ο πρώτος όρος θα ισούται με μηδέν αλλά ο δεύτερος θα είναι ίσος

με

〈u2〉
2c2

E =
3kT

2Mc2
E. (4.7)

Αντικαθιστώντας τη μάζα του σιδήρου βρίσκουμε
∆E
E = −2.4 · 10−15

Τ.

Η τιμή του δSOD πέφτει με τη θερμοκρασία και γίνεται εξαιρετικά μικρή σε θερ-

μοκρασία υγρού ηλίου καθώς η μέση τετραγωνική ταχύτητα 〈u2〉 είναι ανάλογη
της μέσης κινητικής ενέργειας του ατόμου Mössbauer. Η θερμοκρασιακή εξάρ-

τηση του δSOD σχετίζεται με αυτή του recoil-free fraction [32]

f (T ) = exp

[
−〈x2〉

E2
γ

(h̄c)2

]
(4.8)

όπου 〈x2〉 είναι η μέση τετραγωνική μετατόπιση.

Και οι δύο ποσότητες, 〈x2〉 και 〈u2〉 μπορούν να ληφθούν από το μοντέλο

Debye για την κατανομή ενέργειας των φωνονίων σε ένα στερεό (recoil-free
fraction). Επομένως η μετατόπιση Doppler δεύτερης τάξης δίνεται από:

δSOD = − 9kEγ
16Meffc2

(
ΘM + 8T

(
T

ΘM

)3 ∫ ΘM/T

0

x3

ex − 1
dx

)
(4.9)

ή

δ (T ) = δ1 −
9kT

2Mc

(
T

ΘM

)3 ∫ ΘM/T

0

x3

ex − 1
dx (4.10)

όπου Meff είναι μια ενεργός παράμετρος για τη μάζα που δονείται, που λαμβάνε-

ται υπόψη για τα άτομα Mössbauer, παίρνοντας μέρος σε συλλογικές κινήσεις

με τους περιβάλλοντες συνδέτες. Αντίστοιχα, η θερμοκρασία Debye, ΘD, α-

ντικαθίσταται από τη θερμοκρασία Mössbauer, ΘM , που είναι συγκεκριμένη

για το περιβάλλον όπως το αισθάνεται ο πυρήνας Mössbauer. (Η αντίστοιχη

έκφραση για τον Lamb-Mössbauer factor f(T ) δίνεται από τη σχέση (3.20)).

Το σχήμα 4.3 δείχνει την εξάρτηση από τη θερμοκρασία του δexp (T ) = δ +
δSOD (T ) προσομοιωμένη χρησιμοποιώντας το μοντέλοDebye για το

57Fe (Eo =
14.41 keV) και υποθέτοντας διαφορετικές θερμοκρασίες Mössbauer ΘM και

ενεργές μάζες Meff. Η ισομερική μετατόπιση δ τοποθετήθηκε τυχαία στο

0.4mms−1
.

Στις πρωτεΐνες η τιμή του ΘM είναι συνήθως σε εύρος χαμηλών θερμοκρασιών

100 Κ - 300 Κ, ανόργανες ενώσεις μπορεί να δείξουν τιμές των 150 Κ - 500 Κ,

ενώ τα μέταλλα έχουν ΘM 1000 Κ και περισσότερα.
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Σχήμα 4.3: Θερμοκρασιακή εξάρτηση της ισομερικής μετατόπισης εξαιτίας της μετα-

τόπισης Doppler δεύτερης τάξης. Οι καμπύλες έχουν υπολογιστεί για διαφορετικές

θερμοκρασίες Mössbauer ΘM χρησιμοποιώντας το μοντέλο Debye όπου η ισομερική

μετατόπιση είχε τεθεί στο δ = 0.4mms−1
και η ενεργός μάζα Meff = 100u, εκτός για

τη διακεκομμένη καμπύλη που έχει Meff = 57u, όπου u η ατομική μονάδα μάζας.

4.2 Ηλεκτρικές Τετραπολικές Αντιδράσεις

Η ισομερική μετατόπιση, που περιγράφηκε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, είναι

μια ηλεκτρική μονοπολική αλληλεπίδραση. Για απλότητα έχει υποτεθεί πως η

κατανομή πυρηνικού φορτίου είναι σφαιρική. ΄Οταν όμως ο κβαντικός αριθμός

σπιν I είναι μεγαλύτερος από 1/2 τότε δεν υπάρχει πλέον σφαιρική συμμετρία.

Η ασυμμετρία εξαρτάται από το σπιν που διαφέρει για τη θεμελιώδη και τις

διεγερμένες καταστάσεις του πυρήνα. Η ασυμμετρία αυτή δημιουργεί μια τε-

τραπολική ροπή στον πυρήνα που είναι ικανή να αλληλεπιδράσει με τη βαθμίδα

του ηλεκτροστατικού πεδίου (EFG, Electric Field Gradient) που δημιουργείται

από άλλα φορτία στον κρύσταλλο.

΄Οταν η πυρηνική τετραπολική ροπή βιώνει ένα ασύμμετρο ηλεκτρικό πεδίο, το

οποίο παράγεται από την ασύμμετρη κατανομή ηλεκτρονικού φορτίου και χα-

ρακτηρίζεται από ένα τανυστή που καλείται βαθμίδα ηλεκτροστατικού πεδίου,

τότε υπάρχει ηλεκτρική τετραπολική αλληλεπίδραση, που προκαλεί διαχωρισμό

των πυρηνικών ενεργειακών επιπέδων που αντιστοιχούν σε διαφορετικές ευθυ-

γραμμίσεις των τετραπολικών ροπών ως προς τον κύριο άξονα της βαθμίδας

ηλεκτρικού πεδίου. [27] [29] Η αλληλεπίδραση μπορεί να περιγραφεί από τον

τετραπολικό τελεστή Χαμιλτονιανής:

HQ =
eQVzz

4I (2I − 1)

[
3I2
z − I (I + 1) +

η

2

(
I2

+ + I2
−
)]

(4.11)
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όπου στο κύριο σύστημα αξόνων ο τανυστής EFG μειώνεται σε δύο ανεξάρτητες

παραμέτρους τις Vzz(= eq) και την ασύμμετρη παράμετρο

η =
| Vxx − Vyy |

Vzz
. (4.12)

Από σύμβαση

Vxx + Vyy + Vzz = 0 (4.13)

και

| Vzz |≥| Vxx |≥| Vyy | (4.14)

έτσι

0 ≤ η ≤ 1. (4.15)

Στην εξίσωση (4.11), e είναι το ηλεκτρικό φορτίο, Q η πυρηνική τετραπολική

ροπή και V η βαθμίδα ηλεκτρικού πεδίου εξαιτίας της συνολικής πυκνότητας

ηλεκτρονίων συν όλα τα πυρηνικά φορτία. Το V μπορεί να αναλυθεί σε τρεις

κύριες συνιστώσες Vzz, Vyy και Vxx κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους.

Λύνοντας την εξίσωση Schrödinger χρησιμοποιώντας την τετραπολική Χαμιλ-

τονιανή, λαμβάνουμε ιδιοτιμές που υποδεικνύουν ότι το ενεργειακό επίπεδο δια-

χωρίζεται σε διπλά εκφυλισμένα υποεπίπεδα που χαρακτηρίζονται από τον κβα-

ντικό μαγνητικό αριθμό mI . Το φαινόμενο καλείται τετραπολικός διαχωρισμός

και συμβολίζεται με QS ή ∆EQ. Το αποτέλεσμα είναι δύο κορυφές (διπλέτα)

αντί μίας στο φάσμα Mössbauer. Ο τετραπολικός διαχωρισμός είναι η απόστα-

ση μεταξύ των δύο κορυφών, που αντιστοιχεί στην ενεργειακή διαφορά μεταξύ

των διαχωρισμένων καταστάσεων.

Η φασματοσκοπία Mössbauer περιλαμβάνει την απορρόφηση ακτινοβολίας γάμ-

μα ώστε πυρήνας που βρίσκεται στη θεμελιώδη του κατάσταση, Eg, να διεγερθεί

σε μια διεγερμένη κατάσταση, Ee. Εάν και τα δύο επίπεδα έχουν πυρηνικό σπιν

μεγαλύτερο από 1/2 τότε η τετραπολική Χαμιλτονιανή πρέπει να λυθεί για κάθε

ενεργειακό επίπεδο. ΄Ετσι η εξίσωση (4.11) πρέπει να ξαναγραφεί ώστε να πε-

ριλαμβάνει διαφορετικές τετραπολικές ροπές (Qg και Qe) και πυρηνικά σπιν (Ig
και Ie) για τη θεμελιώδη και τη διεγερμένη κατάσταση αντίστοιχα. Οι πα-

ράμετροι EFG, Vzz και η είναι ανεξάρτητες της πυρηνικής κατάστασης και έτσι

παραμένουν σταθερές για κάθε Χαμιλτονιανή. [41] [42]

Καθώς η τετραπολική ροπή, Q, είναι σταθερή για κάθε ξεχωριστή πυρηνική

κατάσταση ενός δοσμένου νουκλιδίου Mössbauer, αλλαγές στην τετραπολική

αλληλεπίδραση σε διαφορετικές συνιστώσες του δοσμένου ατόμου Mössbauer,
μπορούν μόνο να προέλθουν από αλλαγές στην EFG στον πυρήνα. ΄Ετσι όλες

οι πληροφορίες για τη μοριακή και ηλεκτρονική δομή του ατόμου Mössbauer,
όπως μετρώνται από την ηλεκτρική τετραπολική αλληλεπίδραση, προέρχονται

από αλλαγές στην EFG. Η ερμηνεία των σταθερών σύνδεσης επομένως απαιτεί
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γνώση της προέλευσης της EFG και του τρόπου που μεταβάλλεται από χημικές

και φυσικές επιρροές.

Για την περίπτωση του
57Fe η διεγερμένη κατάσταση έχει I = 3/2 και στην

παρουσία μη μηδενικής βαθμίδος ηλεκτρικού πεδίου, αυτό διαχωρίζεται σε δύο

υποεπίπεδα που χαρακτηρίζονται από τους μαγνητικούς κβαντικούς αριθμούς

mI = ±1
2 και mI = ±3

2 όπως φαίνεται στο σχήμα 4.4. Αυτή η κατάσταση

οδηγεί σε ένα φάσμα δύο γραμμών των οποίων οι ενέργειες έχουν μετατοπιστεί

κατά EQ που δίνεται από:

EQ =
eQVzz

4I(2I − 1)

[
3m2

I − I (I + 1)
](

1 +
η2

3

)1/2

. (4.16)

Ο συνολικός διαχωρισμός των δύο διεγερμένων ενεργειακών επιπέδων καλείται

τετραπολικός διαχωρισμός και γράφεται ως:

∆EQ =
1

2
eQVzz

(
1 +

η2

3

)1/2

(4.17)

= f(nuclear term, electronic term)

δηλαδή αποτελείται από μια πυρηνική ποσότητα, την τετραπολική ροπή και μια

ηλεκτρονική ποσότητα, τη βαθμίδα ηλεκτρικού πεδίου. Η τιμή της τετραπο-

λικής ροπής είναι καθορισμένη για δοσμένο νουκλίδιο και έτσι από το φάσμα

Mössbauer μπορούν να ληφθούν οι λεπτομέρειες της βαθμίδας ηλεκτρικού πε-

δίου. Η EFG περιλαμβάνει ένα αριθμό από διαφορετικές συνεισφορές. Μία από

αυτές προκύπτει από τα ηλεκτρόνια σθένους του ίδιου του ατόμου Mössbau-
er και σχετίζεται με ασυμμετρία στην ηλεκτρονική δομή. Η ασυμμετρία αυτή

είναι αποτέλεσμα των εν μέρη γεμάτων ηλεκτρονικών κελύφων που είναι κα-

τειλημμένα από ηλεκτρόνια σθένους. Επιπλέον συνεισφορά προέρχεται από το

πλέγμα και προκύπτει από την ασύμμετρη τοποθέτηση των υποκαταστάτων (li-
gands) σε μη κυβικά πλέγματα. Με τον όρο υποκαταστάτες αναφερόμαστε στα

ιόντα ή μόρια που είναι συνδεδεμένα σε ένα άτομο μετάλλου για να σχηματίσουν

σύμπλοκο συντονισμού. Επιπρόσθετα στη βαθμίδα ηλεκτρικού πεδίου μπορούν

να συνεισφέρουν μοριακά τροχιακά. Τα αποτελέσματα των συνεισφορών αυτών

στον πυρήνα Mössbauer τροποποιούνται από την πόλωση των ηλεκτρονίων του

πυρήνα του ατόμου Mössbauer που μπορεί να μειώσει ή να αυξήσει τη βαθ-

μίδα ηλεκτρικού πεδίου. Τα ηλεκτρόνια των γεμάτων εσωτερικών κελύφων

έχουν σφαιρική συμμετρία και συνήθως δεν έχουν καμία συνεισφορά στη βαθ-

μίδα ηλεκτρικού πεδίου. Ωστόσο, φορτία έξω από το άτομο αλλά και ασύζευκτα

ηλεκτρόνια του ίδιου του ατόμου μπορούν αμφότερα να πολώσουν τα εσωτερικά

κελύφη οδηγώντας σε μεταβολή της βαθμίδας πεδίου στον πυρήνα. [23]
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Σχήμα 4.4: (Α) Ηλεκτρική τετραπολική αλληλεπίδραση. (Β) Αποτέλεσμα φάσματος

Mössbauer με ίσες εντάσεις όπως για τυχαίο δείγμα. Δείχνεται επίσης η αναπόφευ-

κτη μετατόπιση των πυρηνικών επιπέδων εξαιτίας της ηλεκτρικής μονοπολικής αλλη-

λεπίδρασης προκαλώντας την ισομερική μετατόπιση.

Ο τετραπολικός διαχωρισμός που παρατηρείται σε ένα συγκεκριμένο σύστη-

μα επομένως αντικατοπτρίζει τη συμμετρία του περιβάλλοντος του δεσμού και

της τοπικής δομής στη γειτονιά του ατόμου Mössbauer. Πολύτιμες πληροφο-

ρίες μπορούν να ληφθούν συγκρίνοντας τα δεδομένα τετραπολικού διαχωρισμού

που προκύπτουν από σχετικά υλικά. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα κατατοπι-

στικό όταν τα δεδομένα λαμβάνονται σε συνδυασμό με τα δεδομένα για τις

ισομερικές μετατοπίσεις. Για παράδειγμα, τα δεδομένα του τετραπολικού δια-

χωρισμού μπορούν να δώσουν πληροφορίες που σχετίζονται με τον πληθυσμό

ηλεκτρονίων διάφορων τροχιακών, φαινομένων ισομερισμού, δομή συνδετών,

ιδιότητες ημιαγωγών και ελαττώματα στη δομή των στερεών. ΄Οπως και με

τις άλλες υπέρλεπτες παραμέτρους Mössbauer, η χρησιμότητα των δεδομένων

του τετραπολικού διαχωρισμού για την παραγωγή σημαντικών πληροφοριών,

είναι ισχυρά εξαρτώμενη από το κατά πόσο οι πυρηνικές παράμετροι είναι αρκε-

τά ευνοϊκές για να επιτρέψουν διαφορές στο ηλεκτρονικό περιβάλλον ώστε να

αντικατοπτρίζονται σε σημαντικές και ερμηνεύσιμες μεταβολές στα φάσματα.
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4.3 Μαγνητική Διπολική Αλληλεπίδραση

(Υπέρλεπτο Μαγνητικό Πεδίο)

΄Ενας πυρήνας με πυρηνικό κβαντικό αριθμό I > 0, είτε στη θεμελιώδη είτε στη

διεγερμένη κατάσταση, κατέχει μια μαγνητική διπολική ροπή ~µ και αλληλεπιδρά

με μαγνητικό πεδίο ~B. Το μαγνητικό αυτό πεδίο μπορεί να προέρχεται από

το ηλεκτρονικό περιβάλλον ή από εξωτερικό μαγνήτη. Αυτή η αλληλεπίδραση

καλείται μαγνητική διπολική αλληλεπίδραση ή πυρηνικό φαινόμενο Zeeman και

περιγράφεται από τη Χαμιλτονιανή:

ĤM = −~̂µ · ~̂B = −gNµN ~̂I · ~̂B (4.18)

όπου gN ο πυρηνικός παράγοντας Landé, µN = eh̄
2Mc η πυρηνική μαγνητόνη (Μ

είναι η μάζα του πυρήνα) και ~̂B το υπέρλεπτο μαγνητικό πεδίο. Διαγωνιοποίηση

του πίνακα Χάμιλτον δίνει ιδιοτιμές EM :

EM (mI) = −µBmI

I
= −gNµNBmI (4.19)

= f(nuclear term, electronic term)

όπου mI ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός με τιμές mI = I, I − 1, ...,−I.
Το πυρηνικό φαινόμενο Zeeman διαχωρίζει την πυρηνική κατάσταση με κβαντι-

κό αριθμό σπιν I σε (2I + 1) μη εκφυλισμένες υποκαταστάσεις που ισαπέχουν

|I,mI〉. Οι υποκαταστάσεις χαρακτηρίζονται από το πρόσημο και το μέτρο του

πυρηνικού μαγνητικού κβαντικού αριθμού σπιν mI . [43]

Στα συνηθισμένα πυρηνικά μαγνητικά πειράματα συντονισμού άμεσες παρατη-

ρήσεις γίνονται από μεταβάσεις μεταξύ γειτονικών μαγνητικών υποεπιπέδων,

δηλαδή μεταβάσεις στις οποίες ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός αλλάζει κα-

τά 1 (∆m = ±1). ΄Ομως στο πείραμα Mössbauer οι μεταβάσεις ακτινοβολίας

γάμμα παρατηρούνται μεταξύ δύο πυρηνικών επιπέδων που γενικά έχουν και τα

δύο υπέρλεπτη μαγνητική δομή. Η ακτίνα γάμμα αντιστοιχεί σε μια μετάβαση

από ένα συγκεκριμένο μαγνητικό υποεπίπεδο μιας διεγερμένης πυρηνικής κα-

τάστασης σε ένα υποεπίπεδο της διεγερμένης κατάστασης. Ο κανόνας επιλογής

εξαρτάται από την πολυπολικότητα της ακτινοβολίας.

Γενικά μια μετάβαση γάμμα μεταξύ δύο πυρηνικών επιπέδων με σπιν I1 και I2

πρέπει να διατηρεί τη συνιστώσα-z της γωνιακής στροφορμής δηλαδή τη γωνιακή

ορμή, L, που εξάγεται απο την ακτίνα γάμμα και πρέπει να ικανοποιεί τη σχέση

|I1 − I2| ≤ L ≤ |I1 + I2|. (4.20)

Εντούτοις το L δεν μπορεί να είναι μηδέν.

Η μετάβαση όπου L = 1 καλείται διπολική μετάβαση. Εάν συνοδεύεται από

αλλαγή στην ομοτιμία είναι μαγνητική διπολική μετάβαση, M1, εάν όχι είναι
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ηλεκτρική διπολική μετάβαση, E1. Στον πίνακα 4.2 παρουσιάζεται πιο ολο-

κληρωμένος χαρακτηρισμός μεταβάσεων. Οι πιθανότητες μεταβάσεων μετα-

ξύ επιπέδων γίνονται μικρότερες καθώς προχωρούμε προς τα κάτω στον πίνα-

κα. Υπάρχουν και μεικτές μεταβάσεις που περιέχουν για παράδειγμα M1 και

E2. Για δοσμένο L, μεταβάσεις μεταξύ υποεπιπέδων ελαττώνονται σε αυτές με

|∆m| ≤ L και σε αυτές με κατάλληλη αλλαγή ομοτιμίας.

2L − pole L Αλλαγή ομοτιμίας Μετάβαση

Δίπολο 1 ΄Οχι E1

1 Ναι M1

Τετράπολο 2 Ναι E2

2 ΄Οχι M2

Πίνακας 4.2: Χαρακτηρισμός Μεταβάσεων.

I=3/2
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Σχήμα 4.5: (Α) Μαγνητικός διπολικός διαχωρισμός (πυρηνικό φαινόμενο Zeeman)
στο ισότοπο

57Fe. (Β) Επακόλουθο φάσμα Mössbauer (σχηματικά) στην απουσία

τετραπολικού διαχωρισμού. Ο ολικός διαχωρισμός των γραμμών στο φάσμα είναι α-

νάλογος του συνολικού μαγνητικού πεδίου στον πυρήνα.
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Το σχήμα 4.5 δείχνει το φαινόμενο της μαγνητικής διπολικής αλληλεπίδρασης

για το ισότοπο
57Fe όπου η διεγερμένη κατάσταση με I = 3/2 διαιρείται σε

τέσσερις μαγνητικές υποκαταστάσεις ενώ η θεμελιώδης κατάσταση με I = 1/2
σε δύο υποκαταστάσεις. Οι επιτρεπόμενες μεταβάσεις γάμμα μεταξύ των υποε-

πιπέδων της διεγερμένης κατάστασης και αυτών της θεμελιώδους κατάστασης

ακολουθούν τους κανόνες επιλογής για τις μαγνητικές διπολικές μεταβάσεις

∆I = 1 και ∆m = 0,±1. Στο σχήμα 4.5 φαίνονται οι έξι επιτρεπόμενες

μεταβάσεις για το άτομο
57Fe. [32][33]

Οι σχετικές εντάσεις των έξι μεταβάσεων Mössbauer δίνονται από τους γνω-

στούς συντελεστές Glebsch-Gordan και εξαρτώνται από τη γωνία θ όπως δίνε-

ται από τον πίνακα 4.3. Εδώ η θ αντιπροσωπεύει τη γωνία μεταξύ της πυρηνικής

μαγνητικής ροπής και της διεύθυνσης διάδοσης της ακτίνας γάμμα. Οι σχετι-

κές εντάσεις των έξι μεταβάσεων δίνονται από 3 : R : 1 : 1 : R : 3 όπου

R = 4sin2θ
1+cos2θ

. ΄Οταν η κατεύθυνση της ακτίνας γάμμα είναι παράλληλη στην

κατεύθυνση της μαγνήτισης, θ = 0◦, τότε R = 0 δηλαδή 3 : 0 : 1 : 1 : 0 : 3.
Για την περίπτωση όπου η κατεύθυνση της ακτίνας γάμμα είναι κάθετη στη

μαγνήτιση, θ = 90◦, τότε R = 4 δηλαδή 3 : 4 : 1 : 1 : 4 : 3. Επειδή το

συνολικό διάγραμμα ακτινοβολίας είναι ισοτροπικό, έτσι μετά από ολοκλήρω-

ση σε όλες τις διευθύνσεις προκύπτει πως το R για τυχαία προσανατολισμένο

μαγνητικό υλικό ισούται με 2, δηλαδή 3 : 2 : 1 : 1 : 2 : 3. Ο ολικός δια-

χωρισμός του φάσματος είναι ανάλογος με το μαγνητικό πεδίο που νιώθει ο

πυρήνας και έχει βρεθεί ανάλογο με τη ροπή στον χώρο του σιδήρου. ΄Ετσι

πάνω από το σημείο Curie, Tc, ενός σιδηρομαγνητικού υλικού ή το σημείο Néel
(TN ) ενός αντισιδηρομαγνητικού υλικού η παραμαγνητική ροπή γρήγορης χα-

λάρωσης υπολογίζεται κατά μέσο όρο στο μηδέν και επομένως δεν παρατηρείται

μαγνητικός διαχωρισμός. Κάτω από τα Tc και TN οι ροπές προσανατολίζονται

και ο πυρήνας νιώθει μια στατική μαγνήτιση και έτσι παρατηρείται υπέρλεπτος

μαγνητικός διαχωρισμός. ΄Αρα η μελέτη του υλικού σε διάφορες θερμοκρασίες

θα καθορίζει εάν είναι διατεταγμένο σε χαμηλή θερμοκρασία και ποια είναι αυτή

η θερμοκρασία. [27] [42] [43]

Μετάβαση ∆m Γωνιακή Εξάρτηση

±3/2→ ±1/2 ±1 3/4
(
1 + cos2θ

)
±1/2→ ±1/2 0 sin2θ
∓1/2→ ±1/2 ∓1 1/4

(
1 + cos2θ

)
Πίνακας 4.3: Γωνιακή εξάρτηση των επιτρεπτών μεταβάσεων Mössbauer στο

57Fe.
Το θ αντιπροσωπεύει τη γωνία μεταξύ της κατεύθυνσης του μαγνητικού πεδίου στον

πυρήνα και την κατεύθυνση διάδοσης της ακτινοβολίας γάμμα.

Ο υπέρλεπτος μαγνητικός διαχωρισμός επιτρέπει τον καθορισμό του ενεργού

μαγνητικού πεδίου που δρα στον πυρήνα το οποίο είναι υπέρθεση ενός εξωτερικά
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εφαρμοσμένου μαγνητικού πεδίου και ενός εσωτερικού μαγνητικού πεδίου

~Beff = ~Bext + ~Bint. (4.21)

Το εσωτερικό μαγνητικό πεδίο αποτελείται από τρία μέρη

~Bint = ~BL + ~BD + ~BC (4.22)

όπου ~BL είναι η συνεισφορά από την τροχιακή κίνηση των ηλεκτρονίων σθένους

με κβαντικό αριθμό τροχιακής στροφορμής L. ~BD είναι η συνεισφορά από τη μη

σφαιρική κατανομή της πυκνότητας του ηλεκτρονικού σπιν (spin-dipolar term).
Τέλος ~BC είναι η συνεισφορά από την πυκνότητα σπιν στον πυρήνα ως συνέπεια

της πόλωσης του σπιν των s-ηλεκτρονίων από ασύζευκτα ηλεκτρόνια σθένους

(Fermi contact term). [32], [44]

Η μαγνητική υπέρλεπτη αλληλεπίδραση (πυρηνικό φαινόμενο Zeeman) που πα-

ρατηρείται μέσω της φασματοσκοπίας Mössbauer κάνει ξεκάθαρη την κατανόη-

ση των μαγνητικών ιδιοτήτων των υλικών. Σε ενώσεις με ασύζευκτα ηλεκτρόνια

επιτρέπεται ο διαχωρισμός μεταξύ των υψηλών σπιν και χαμηλών σπιν κατα-

στάσεων, της πυκνότητας σπιν σε ποικίλους πυρήνες σε ένα μόριο, η μελέτη

της μαγνητικής τάξης και πολλά άλλα.

4.4 Συνδυασμός μαγνητικής και τετραπολικής

αλληλεπίδρασης

Πολύ συχνά εκτός από την ηλεκτρική μονοπολική αλληλεπίδραση που υπάρχει

πάντα, παρούσες είναι και οι ηλεκτρικές τετραπολικές και μαγνητικές διπολικές

αλληλεπιδράσεις. ΄Ετσι

Ĥ = δE + ĤQ + ĤM . (4.23)

Η μονοπολική αλληλεπίδραση δE, που “παράγει” την ισομερική μετατόπιση,

είναι εύκολη ως προς τον χειρισμό καθώς απλώς προστίθεται σε όλες τις ενέρ-

γειες μεταφοράς. ΄Ετσι το φάσμα που καταγράφεται έχει ομοιόμορφες μετατο-

πίσεις σε όλες τις γραμμές συντονισμού χωρίς καμία αλλαγή στους σχετικούς

διαχωρισμούς.

Η περίπτωση όμως που η ηλεκτρική τετραπολική αλληλεπίδραση αλλά και η

μαγνητική διπολική αλληλεπίδραση είναι παρούσες είναι πιο περίπλοκη. Αυτό

συμβαίνει εξαιτίας του γεγονότος πως οι άξονες-z κβάντωσης της μαγνητικής

διπολικής και ηλεκτρικής τετραπολικής Χαμιλτονιανής συχνά δεν συμπίπτουν.

Επομένως ο ένας εκ των δύο αξόνων πρέπει να μετασχηματιστεί ως προς τον άλ-

λο ούτως ώστε να ληφθούν οι ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα της συνδυασμένης

πυρηνικής Χαμιλτονιανής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και τον προσδιορισμό των

ενεργειών μετάβασης και της σχετικής γραμμής συχνοτήτων. Προφανώς οι

ιδιοτιμές δεν θα εξαρτώνται από την επιλογή του άξονα αναφοράς.

60



Σε ένα σύστημα συντεταγμένων που συμπίπτει με τον κύριο άξονα της βαθμίδας

ηλεκτρικού πεδίου, EFG, η υπέρλεπτη Χαμιλτονιανή μπορεί να γραφεί ως:

Ĥ = ĤM + ĤQ =− gnµNB
[
Îz cos θ +

(
Îx cosφ+ Îy sinφ

)
sin θ

]
(4.24)

+
eQVzz

4I (2I − 1)

[
3Î2
z − Î

(
Î + 1

)
+ η

(
Î2
x − Î2

y

)]
όπου (θ, φ) οι πολικές γωνίες του υπέρλεπτου μαγνητικού πεδίου στον κύριο

άξονα του EFG. Εναλλακτικά κανείς μπορεί να περιστρέψει τον άξονα EFG ως

προς τον άξονα του μαγνητικού πεδίου. Στην απλή περίπτωση όπου η υπέρλεπτη

Χαμιλτονιανή είναι διαγώνια και η = θ = 0 τότε τα πυρηνικά ενεργειακά επίπεδα

δίνονται από:

Em = −mIgnµNB +
eQVzz

4I (2I − 1)

[
3m2

I − I (I + 1)
]
. (4.25)

Στην απλή περίπτωση όπου το EFG μπορεί να αντιμετωπιστεί ως διαταραχή

στο μαγνητικό φαινόμενο, οι ιδιοτιμές δίνονται από

Em = −mIgnµNB +
eQVzz

4I (2I − 1)

[
3m2

I − I (I + 1)
] 1

2

(
3 cos2 θ − 1

)
. (4.26)

Η χρησιμότητα αυτής της τεχνικής έγκειται στο ότι ο γωνιακός όρος στην τε-

τραπολική συνεισφορά επιτρέπει την έρευνα του αναπροσανατολισμού του σπιν,

δηλαδή θερμοκρασιακές αλλαγές που επηρεάζουν την κατεύθυνση μαγνήτισης

του ατόμου.

Παρουσία της ασύμμετρης παραμέτρου η προηγούμενη έκφραση για την ιδιοτιμή

γίνεται:

Em = −mIgnµNB+
eQVzz

4I (2I − 1)

[
3m2

I − I (I + 1)
] 1

2

(
3 cos2 θ − 1 + η sin2 θ cos 2φ

)
.

(4.27)

΄Οπως έχει ήδη ειπωθεί, στο υπέρλεπτο μαγνητικό πεδίο συνεισφέρουν πολλοί

όροι. Ανάμεσα σε αυτούς ο Fermi contact term, η πόλωση ηλεκτρονίων α-

γωγιμότητας, διπολικά και μεταφερόμενα πεδία από το περιβάλλον πλέγμα και

εξωτερικά εφαρμοσμένα πεδία.

Στο άτομο του
57Fe το υπέρλεπτο πεδίο σε a-Fe είναι 33.0 Τ σε θερμοκρασία

δωματίου όπου a-foil αποτελεί ένα υλικό (99%57Fe) το οποίο χρησιμοποιείται

για βαθμονόμηση της γραφικής παράστασης ενέργειας-ταχύτητας Doppler.
Τα πειράματα Mössbauer συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό

της μαγνητικής ροπής του ατόμου από το υπέρλεπτο μαγνητικό πεδίο δημιουρ-

γώντας όμως έτσι το πρόβλημα του παράγοντα μετατροπής μεταξύ των δύο.

Για την περίπτωση του
57Fe είναι γενικά αποδεκτό ο παράγοντας μετατροπής
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να είναι 15T/µB όπου µB η μαγνητόνη του Bohr. Εντούτοις, μεγάλες διακυ-

μάνσεις στον παράγοντα μετατροπής μπορούν να εισέλθουν μεταξύ διαφορετι-

κών ενώσεων ακόμη και μεταξύ διαφορετικών κρυσταλλικών θέσεων στην ίδια

ένωση. [45]

I=3/2

Ηλεκτρική μονοπολική 
αλληλεπίδραση

Μαγνητική διπολική 
αλληλεπίδραση

I=1/2

1

2

3

4

5

6 |3/2,+3/2>
E

Q

E
Q

1

2

3

4

5

6

Μαγνητική διπολική και 
ηλεκτρική τετραπολική 
αλληλεπίδραση

|3/2,+1/2>

|3/2,-1/2>
|3/2,-3/2>

|1/2,-1/2>

|1/2,+1/2>

Σχήμα 4.6: Συνδυασμένη τετραπολική και μαγνητική αλληλεπίδραση.

Στο σχήμα 4.6 δείχνεται ο διαχωρισμός των ενεργειακών επιπέδων (3/2 ↔
1/2) στην παρουσία υπέρλεπτου μαγνητικού πεδίου μαζί με το φαινόμενο ενός

επιπρόσθετου τετραπολικού διαχωρισμού.
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Κεφάλαιο 5

Πειραματική Διάταξη

Υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για τη μέτρηση της μετάβασης ακτι-

νών γάμμα σε διαφορετικές ταχύτητες Doppler. Στην πρώτη, που είναι και η

πιο απλή, γίνεται μέτρηση του συνολικού αριθμού φωτονίων μετάβασης γάμμα

σε ένα προκαθορισμένο χρόνο και με την πηγή να κινείται με σταθερή ταχύτητα.

Στη συνέχεια η ταχύτητα παίρνει μία καινούρια τιμή και γίνονται ξανά μετρήσεις

ενώ η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να μετρηθεί ολόκληρο το φάσμα.

Με αυτό τον τρόπο, με τον οποίο παρουσιάστηκε η πρωτότυπη εργασία του

Mössbauer, ολόκληρο το φάσμα σαρώνεται σταδιακά με μία ταχύτητα τη φορά.

Στη δεύτερη μέθοδο η πηγή σαρώνει σε όλο το φάσμα ταχυτήτων που μας ενδια-

φέρουν. Ακολουθούν πολλές επαναλήψεις αυτής της σάρωσης συσσωρεύοντας

έτσι όλα τα δεδομένα για τις επιμέρους ταχύτητες ουσιαστικά ταυτόχρονα. [46]

Οι δύο αυτοί τρόποι μαζεύουν πληροφορίες με τον ίδιο ρυθμό καθένας όμως

έχει τα πλεονεκτήματά του για συγκεκριμένους τύπους ερευνών. Με χρήση

οδηγού σταθερών ταχυτήτων μικρό μέρος του φάσματος μπορεί να μελετηθεί

με μεγάλη ακρίβεια. Με χρήση συσκευής σάρωσης ταχυτήτων ολόκληρο το

φάσμα λαμβάνεται ταυτόχρονα και μία πρώτη εντύπωση μπορεί να σχηματιστεί

γρήγορα. [47]

Στην πειραματική διαδικασία αυτής της εργασίας έγινε χρήση του δεύτερου

τρόπου μέτρησης της μετάβασης ακτινών γάμμα σε διαφορετικές ταχύτητες

Doppler. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια προσπάθεια εξήγησης του τρόπου

λειτουργίας του φασματόμετρου Mössbauer καθώς και μια αναφορά στα όργανα

που χρησιμοποιήθηκαν στην πειραματική διάταξη που βρίσκεται στο εργαστήριο

Πυρηνικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
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5.1 Φασματόμετρο Mössbauer

Η ραδιενεργή πηγή Mössbauer, 57Co/Rh, είναι συνδεδεμένη με τον οδηγό τα-

χυτήτων (Mössbauer Velocity Transducer) που είναι υπεύθυνος για την κίνηση

της πηγής. Προκειμένου να εξεταστούν τα ενεργειακά επίπεδα των πυρήνων

Mössbauer στον απορροφητή, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η ενέργεια των

ακτινών γάμμα που εκπέμπονται από την πηγή, ούτως ώστε να έχουν τη σωστή

ενέργεια για απορρόφηση συντονισμού. Αυτό επιτυγχάνεται κινώντας την πηγή

σε σχέση με ένα σταθερό απορροφητή με ελεγχόμενο τρόπο προσδίδοντας έτσι

στις ακτίνες γάμμα μια ενεργειακή μετατόπιση ως αποτέλεσμα του φαινομένου

Doppler πρώτης τάξης. Για να ληφθεί ένα ολοκληρωμένο φάσμα Mössbauer,
είναι απαραίτητο να καταγραφούν τα γεγονότα στον ανιχνευτή ως συνάρτηση

της σχετικής ταχύτητας της πηγής ως προς τον απορροφητή. Θετική ταχύτητα

καθορίζεται ως η κίνηση της πηγής και του απορροφητή το ένα ως προς το

άλλο, ενώ αρνητική ταχύτητα ορίζεται η κίνηση της πηγής και του απορροφητή

μακριά του ενός από το άλλο.

Ακολουθεί η μονάδα οδήγησης (Mössbauer Driver Unit) που ελέγχει την κίνη-

ση του οδηγού ταχυτήτων προσδίδοντας στην πηγή υψηλής ακρίβειας γραμμική

κίνηση και προσαρμόζει τον παλμό στην τιμή της ταχύτητας που καθορίζουμε ε-

μείς. Ο παλμός αυτός είναι τριγωνικός και παράγεται από τη ψηφιακή γεννήτρια

συχνοτήτων (Digital Function Generator). Η μετρούμενη ακτινοβολία αποθη-

κεύεται στον αναλυτή με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε κάθε κανάλι να αντιστοιχεί

στην αύξηση της ταχύτητας που μετριέται σε mm/sec. Για τον προσδιορισμό

της ταχύτητας σε κάθε κανάλι του φάσματος χρησιμοποιείται ένα συμβολόμε-

τρο laser He-Ne, το οποίο χρησιμοποίειται και για έλεγχο της ποιότητας του

φάσματος. Η ψηφιακή μορφή της ταχύτητας του κάθε καναλιού μεταφέρεται και

αποδίδεται στη μονάδα Mössbauer Driver από τη μονάδα Mössbauer Velocity
Calibrator. ΄Ετσι ολοκληρώνεται ο κύκλος που είναι υπεύθυνος για την κίνηση

της πηγής. Η πηγή κινείται περιοδικά μπρος πίσω και η κίνησή της καθορίζεται

από το σήμα αναφοράς. Η βαθμονόμηση γίνεται με ένα υπέρλεπτο φάσμα (a-Fe)
όπου οι θέσεις των κορυφών είναι γνωστές με ακρίβεια. Για τον διαχωρισμό

και την επιλογή της επιθυμητής ενέργειας της ακτίνας γάμμα από το φάσμα

εκπομπής χρησιμοποιούνται αναλογικοί μετρητές, ανιχνευτές σπινθηρισμού ή

ανιχνευτές ημιαγωγών, για παράδειγμα πυριτίου και γερμανίου. Στην πειρα-

ματική μας διάταξη χρησιμοποιούμε αναλογικούς μετρητές, καθώς για ακτίνες

γάμμα ενεργειών κάτω των 20 keV οι αναλογικοί μετρητές δίνουν την καλύτερη

ανάλυση της τάξης του 10% με ικανοποιητική απόδοση.

Για την παρατήρηση του πυρηνικού υπέρλεπτου διαχωρισμού η πηγή μετατο-

πίζεται κατά Doppler μέσω του μετατροπέα ταχύτητας για να καλύψει το εύρος

της ενέργειας. Για την περίπτωση του
57Fe σε μέταλλο σιδήρου ο υπέρλεπτος

διαχωρισμός απλώνεται στο εύρος ταχυτήτων ±10 mm/sec. Το φάσμα ταχυ-

τήτων λαμβάνεται αποθηκεύοντας τα γεγονότα ως συνάρτηση της ταχύτητας

σε έναν πολυκάναλο αναλυτή (MCA-Multichannel Analyzer).
Η πτώση της τάσης λόγω του παλμικού φωτονίου που προκαλείται από ιονισμό
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του αναλογικού μετρητή ενισχύεται και περνά μέσα από πυκνωτές. Ο χρόνος

απόσβεσης του πυκνωτή είναι σταθερός για φωτόνιο με συγκεκριμένη ενέργεια.

΄Ετσι καθορίζοντας κατάλληλα τον χρόνο απόσβεσης ώστε να έχει ένα εύρος

ενέργειας, μετρούμε τον αριθμό παλμών συγκεκριμένης ενέργειας. Για κατα-

γραφή των ακτινών μετάβασης γάμμα, κάθε ταχύτητα έχει το δικό της “μητρώο”
που συνήθως καλείται κανάλι-channel και το οποίο κρατείται διαδοχικά ανοιχτό

για καθορισμένο μικρό χρονικό διάστημα συγχρονισμένο με την σάρωση τα-

χύτητας. Ο αριθμός των καναλιών, δηλαδή ο αριθμός των σημείων ταχυτήτων,

συνήθως επιλέγεται να είναι 512, 1024, 2048 κλπ. Η ταχύτητα της πηγής και

η διεύθυνση του ενεργού καναλιού του MCA ελέγχονται από τον κύριο ταλα-

ντωτή. Ο ταλαντωτής συγχρονίζει την επιτάχυνση της πηγής και τη σάρωση

των μητρώων μνήμης προκαλώντας την ενεργή διεύθυνση του καναλιού να είναι

γραμμική συνάρτηση της ταχύτητας. Με άλλα λόγια, οι παλμοί που μετρώνται

καθώς η πηγή είναι σε μια συγκεκριμένη ταχύτητα αποθηκεύονται συνεχώς σε

ένα συγκεκριμένο μητρώο-κανάλι.

Τα εκπεμπόμενα φωτόνια γάμμα που φτάνουν στον ανιχνευτή μετατρέπονται

σε ηλεκτρικό παλμό. Ο απορροφητής βρίσκεται εντός ή εκτός του κρυοστάτη

ο οποίος μπορεί να έχει θερμοκρασία υγρού αζώτου ή υγρού ηλίου. Για την

παροχή τάσης του αναλογικού μετρητή και του προενισχυτή υπεύθυνη είναι η

μονάδα High Voltage Power Supply.
Το σήμα-φάσμα που προκύπτει από τον απορροφητή διαβάζεται στον αναλογικό

μετρητή. Στη συνέχεια, οι ηλεκτρικοί παλμοί ενισχύονται και ολοκληρώνονται

αρχικά από ένα προενισχυτή, ο οποίος βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον

μετρητή. Το σήμα είναι της τάξης των mV. ΤαmV δεν μπορούν να μεταφερθούν

και να μην χαθεί η πληροφορία, θα αλλοιωθεί από τα κανάλια μεταφοράς αφού

εξαιτίας των αντιστάσεων που έχουν τα κανάλια μεταφοράς και από το μήκος

θα υπάρχει θόρυβος της τάξης των mV. ΄Ετσι αμέσως μετά από τον ανιχνευτή

όσο πιο κοντά γίνεται βρίσκεται ο προενισχυτής ούτως ώστε να αποφεύγεται η

πρόκληση θορύβου. ΄Οπως ήδη αναφέρθηκε ο προενισχυτής παίρνει το σήμα από

τον ανιχνευτή, το ολοκληρώνει και ανάλογα με το είδος του δίνει έναν παλμό

που μειώνεται εκθετικά. Ο προενισχυτής που χρησιμοποιούμε στην πειραματική

μας διάταξη έχει σήμα της μορφής:

mV
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Παίρνει μια κορυφή, την ολοκληρώνει και καταλήγει στη μορφή:

mV

mV

Οπότε το ύψος του δέυτερου εξαρτάται από το εμβαδόν του πρώτου, το οποίο

εξαρτάται από την ενέργεια του φωτονίου που έπεσε στον ανιχνευτή. ΄Οσο πιο

μεγάλη η ενέργεια του φωτονίου, τόσο πιο πολλά ηλεκτρόνια θα το διεγείρουν,

επομένως τόσο περισσότερο ρεύμα θα παραχθεί.

Περαιτέρω ενίσχυση του παλμού επιτυγχάνεται από τον κύριο ενισχυτή, ο οποί-

ος μπορεί να βρίσκεται μερικά μέτρα μακριά από τον προενισχυτή. Ο ενισχυτής

παίρνει το σήμα-παλμό, το ολοκληρώνει, του αλλάζει το σχήμα και το μεγα-

λώνει. Θα τον κάνει είτε μονοπολικό (unipolar) είτε διπολικό (bipolar). Μετά

τον ενισχυτή οι παλμοί είναι αναλογικοί. ΄Ενας ηλεκτρονικός υπολογιστής όμως

δεν ξέρει να διαβάζει αναλογικούς παλμούς οπότε το σήμα εξόδου καταλήγει

στο Single Channel Analyzer (SCA). Ο SCA είναι μια συσκευή διαχωρισμού των

παλμών που μπορεί να συντονιστεί στην ακτινοβολία Mössbauer ούτως ώστε

παλμοί της ενέργειας συντονισμού να περνούν στον Multi-Channel Analyzer
(MCA), ενώ παλμοί από ανεπιθύμητη μη συντονισμένη ακτινοβολία υποβάθρου

απορρίπτονται.

Το MCA είναι η κεντρική συσκευή του φασματομέτρου Mössbauer για συλλογή

δεδομένων και αποθήκευση. Ουσιαστικά αποτελείται από μια σειρά ψηφιακών

μετρητών με λογικές εισόδους για διακριτούς ηλεκτρικούς παλμούς. Τα γεγο-

νότα καταλήγουν σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή για την ανάλυσή τους.

΄Οπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα κανάλια είναι προσβάσιμα διαδοχικά σε

συγχρονισμό με τη σάρωση της ταχύτητας. Ο συγχρονισμός επιτυγχάνεται

με την παροχή κυματομορφής από την γεννήτρια συχνοτήτων στον οδηγό τα-

χυτήτων και ο μετατροπέας ταχυτήτων χρησιμοποιείται για να παρέχει σήμα

ανάλογο ως προς την ταχύτητα. ΄Ετσι στο πρώτο μισό μέρος η πηγή παίρνει

το σήμα από τον ανιχνευτή και στο δεύτερο μέρος από την γεννήτρια συχνο-

τήτων. Επειδή θέλουμε σταθερή επιτάχυνση, δηλαδή ομοιόμορφη αύξηση της

ταχύτητας ο παλμός της ταχύτητας πρέπει να είναι τριγωνικός. Θέλουμε αυτή

την κίνηση για να καλύπτεται ομοιόμορφα η περιοχή που μας ενδιαφέρει. Για να

κινηθεί πρέπει να του δοθεί η τάση, τριγωνική, την οποία δημιουργεί η γεννήτρια

συχνοτήτων.

Μια σειρά μετρητών up-down χρησιμοποιείται για άθροισμα (count-up) των

καναλιών των παλμών που προηγούνται για το πρώτο μισό και για αντίστροφη

μέτρηση (count-down) τους για το δεύτερο μισό. ΄Ετσι για τα δεδομένα που
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αποθηκεύονται απαιτείται δύο φορές ο αριθμός των καναλιών. Αυτό λαμβάνεται

υπόψη με την αναδίπλωση των δεδομένων.

Στο σχήμα 5.1 παρουσιάζεται το φασματόμετρο Mössbauer. Στο κεφάλαιο αυτό

θα παρουσιαστούν οι αρχές λειτουργίας των συνιστωσών του φασματομέτρου

με λεπτομέρεια.

Σχήμα 5.1: Πειραματική Διάταξη Mössbauer [32]. Η πηγή - Source Mössbauer είναι

ενωμένη με τον μετατροπέα ταχυτήτων - velocity transducer, ή Mössbauer drive, ο
οποίος κινείται με ελεγχόμενο τρόπο για τη διαμόρφωση της εκπεμπόμενης ακτινο-

βολίας γάμμα από το φαινόμενο Doppler. Ο οδηγός Mössbauer - Mössbauer Drive
τροφοδοτείται από τη μονάδα ελέγχου κίνησης - Drive Control Unit σύμφωνα με ένα

σήμα αναφοράς (VR) που παρέχεται από την ψηφιακή γεννήτρια συχνοτήτων - Digital
Function Generator. Τα εκπεμπόμενα φωτόνια γάμμα που φθάνουν στον ανιχνευτή

- Detector μετατρέπονται σε ηλεκτρικούς παλμούς. Οι παλμοί αυτοί στη συνέχεια

ενισχύονται, διαμορφώνονται και επιλέγονται από μια αλυσίδα ηλεκτρονικών συνιστω-

σών, που αποτελείται από τον προενισχυτή - preamplifier, τον κύριο ενισχυτή - main
amplifier (AMP) και τον μονοκάναλο αναλυτή - Single Channel Analyzer (SCA), που
τροφοδοτούνται από τη μονάδα παροχής υψηλής τάσης - High Voltage Power Supply
(HV). Το SCA είναι μια συσκευή διαχωρισμού παλμών που συντονίζεται στην ακτι-

νοβολία Mössbauer και έτσι μόνο παλμοί της ενέργειας συντονισμού περνούν στον

πολυκάναλο αναλυτή - Multi-Channel Analyzer (MCA). Το MCA είναι η κεντρική συ-

σκευή του φσματόμετρου Mössbauer για συλλογή δεδομένων και αποθήκευση. Είναι

συνδεδεμένο με ηλεκτρονικό υπολογιστή για την ανάλυση των γεγονότων.

5.2 Velocity Drive System

Στη φασματοσκοπία Mössbauer χρησιμοποιούνται δύο ειδών συστήματα οδήγη-

σης, οδηγός σταθερής ταχύτητας και οδηγός σταθερής επιτάχυνσης. Αυτά τα

συστήματα οδήγησης είναι είτε μηχανικά είτε ηλεκτρομηχανικά. Το καλύτερο
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και δημοφιλέστερο σύστημα οδήγησης είναι το ηλεκτρομηχανικό, το οποίο α-

ποτελείται από τη γεννήτρια συχνοτήτων, το κύκλωμα οδήγησης, ένα κύκλωμα

ανατροφοδότησης (feedback loop) και ένα μετατροπέα ταχυτήτων.

Προκειμένου να αποκτήσουμε ολοκληρωμένο φάσμα Mössbauer πρέπει να κα-

ταγράφουμε τον ρυθμό των γεγονότων στον ανιχνευτή ως συνάρτηση της σχε-

τικής ταχύτητας μεταξύ της πηγής και του απορροφητή. Το σύστημα οδήγησης

σταθερής ταχύτητας μετακινεί είτε την πηγή είτε τον απορροφητή με ελεγχόμε-

νη σταθερή ταχύτητα για προκαθορισμένο χρόνο, κατά τη διάρκεια του οποίου

καταγράφονται τα γεγονότα ακτινοβολίας γάμμα.

Το ηλεκτρομαγνητικό σύστημα σταθερής ταχύτητας επιδεικνύει σταθερότητα,

γραμμικότητα και αξιοπιστία. Παρόλο που η επίδοσή του έχει βελτιωθεί σημα-

ντικά, ο τρόπος λειτουργίας του παραμένει ίδιος με την αρχή που υπήρχε από

το 1960.

Το σύστημα οδήγησης 1200 που χρησιμοποιούμε στην πειραματική μας διάτα-

ξη αποτελείται από τη μονάδα οδήγησης MDU-1200 και τον ηλεκτρομαγνητικό

μετατροπέα ταχύτητας Mössbauer MVT-1000. Προσδίδει στην πηγή υψηλής α-

κρίβειας γραμμική κίνηση και προσαρμόζει τον παλμό στην τιμή της ταχύτητας

που καθορίζουμε εμείς.

5.2.1 Mössbauer Drive Unit (MDU-1200)

Η μονάδα οδήγησης Mössbauer MDU-1200, σχήμα 5.2, χρησιμοποιείται για τον

έλεγχο της κίνησης της πηγής του μετατροπέα ταχυτήτων Mössbauer Velocity
Transducer MVT-1000. Η ικανότητα ελαχιστοποίησης σφάλματος του οδηγού

ταχυτήτων MDU-1200 προσδίδει υψηλή ακρίβεια στην κίνηση της πηγής. Εξαι-

τίας αυτής της ικανότητας ο μετατροπέας ταχυτήτων δεν λειτουργεί μόνο στη

συχότητα συντονισμού αλλά σε ένα φάσμα συχνοτήτων που κυμαίνεται από 1 Hz
έως 100 Hz. Η μονάδα οδήγησης τροφοδοτείται με τάση ±12 V ενώ τροφοδοτεί

τον μετατροπέα ταχυτήτων με μία ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τάση. Μια ψηφιακή

οθόνη 2x4 δείχνει για κάθε κανάλι τη στιγμιαία του ταχύτητα όπως επίσης και

τον αριθμό του. Η απεικόνιση είναι βασισμένη σε βαθμονόμηση laser γι΄ αυτό

και η μονάδα οδήγησης πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το Mössbauer Velocity
Calibrator MVC-450. Εντός της μονάδας οδήγησης βρίσκεται ένας μικροϋπο-

λογιστής που εκτελεί τη μετατροπή της ταχύτητας και την τοποθετεί σε κάθε

κανάλι. Καθώς γίνεται μια μέτρηση βαθμονόμησης τα δεδομένα λαμβάνονται

και αποθηκεύονται ταυτόχρονα για όλα τα κανάλια. [48]

Στο πίσω μέρος του οδηγού ταχυτήτων βρίσκεται μια σειριακή έξοδος RS232
που επιτρέπει τη μεταφορά των δεδομένων της ταχύτητας στον ηλεκτρονικό

υπολογιστή. Η απόκλιση της κίνησης από την ιδανική της τιμή υποδεικνύεται

από μια σειρά LED με λογαριθμική κλίμακα από 0,1 έως 10%, που διευκολύνει

την παρακολούθηση του συστήματος κίνησης. Στο μπροστινό μέρος του οδηγού

ταχυτήτων βρίσκεται ένα ποτενσιόμετρο που έχει μέγιστο αριθμό περιστροφών

δέκα πλήρεις περιστροφές και είναι υπέυθυνο για τη ρύθμιση της ταχύτητας. Η

ρύθμιση αυτή προτιμάται να εκτελείται αργά καθώς η ένδειξη στην οθόνη κατά
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την περιστροφή δεν αντιστοιχεί με την ένδειξη στο ποτενσιόμετρο. ΄Ετσι μετά

από κάθε μικρή μετακίνηση πρέπει να υπάρχει μικρή διέλευση χρόνου μέχρι την

επόμενη μετακίνηση. Εκτός από το ποτενσιόμετρο υπεύθυνα για τον έλεγχο

και τη ρύθμιση της ταχύτητας είναι ένας διακόπτης για τη μείωση του εύρους

προσαρμογής στο ένα δέκατο (Διακόπτης 1) και ένας διακόπτης για το άνοιγμα

και το κλείσιμο του μετατροπέα ταχύτητας (Διακόπτης 2). Αφού ρυθμιστεί η

επιθυμητή ταχύτητα χρησιμοποιείται ο διακόπτης CLEAR για αποθήκευσή της.

Σε περίπτωση που μετά από αρκετό χρονικό διάστημα η τιμή της ταχύτητας

αλλάξει αρκετά από την αρχική της τιμή πρέπει να επαναληφθεί η χρήση του

διακόπτη και έτσι σε λίγα λεπτά η ταχύτητα θα επανέλθει στην αρχική της τιμή.

[49] ΄Οταν οι ταχύτητες είναι χαμηλές, από 20 mm/s και κάτω, ο προσδιορισμός

τους μέσω του βαθμονομητή ταχύτητας δεν είναι τόσο ακριβής όσο θα ήταν αν οι

ταχύτητες ήταν υψηλές. Αυτό συμβαίνει επειδή μεταξύ των δύο παλμών CHA που

παράγονται από την ψηφιακή γεννήτρια λειτουργίας DFG-1200, η μετατόπιση

του κινούμενου τριγωνικού πρίσματος του συμβολόμετρου του laser είναι ίση ή

μικρότερη από το μήκος κύματος του laser.
Στο μπροστινό μέρος του οδηγού ταχυτήτων βρίσκονται επίσης

Gain: ρυθμιστής ποτενσιόμετρου με μέγιστο αριθμό περιστροφών δέκα

πλήρεις στροφές και ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση της

ενίσχυσης του βρόχου ανατροφοδότησης.

P: ρυθμιστής ποτενσιόμετρου με μέγιστο αριθμό περιστροφών δέκα

πλήρεις στροφές και ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση του

κυκλώματος ελέγχου, του οποίου το σήμα είναι ανάλογο με το

σήμα αναφοράς.

I: ρυθμιστής ποτενσιόμετρου με μέγιστο αριθμό περιστροφών δέκα

πλήρεις στροφές και ο οποίος είναι υπέυθυνος για τη ρύθμιση του

κυκλώματος ελέγχου, του οποίου το σήμα είναι ανάλογο ως προς

το ολοκλήρωμα του σήματος αναφοράς.

Διακόπτης 3: διακόπτης για το άνοιγμα και κλείσιμο των πιο πάνω κυκλωμάτων.

Για τη βελτιστοποίηση της κίνησης του μετατροπέα ταχύτητας, η μονάδα ο-

δήγησης συγκρίνει δύο σήματα:

• Το σήμα εξόδου από τον μετατροπέα ταχυτήτων που είναι ανάλογο με

την κίνηση των στοιχείων μεταγωγής.

• Το σήμα αναφοράς από την ψηφιακή γεννήτρια λειτουργίας DFG-1200 που

είναι ανάλογο με την ιδανική κίνηση.

Η διαφορά μεταξύ των δύο πιο πάνω σημάτων, σφάλμα, είναι ανάλογη της α-

πόκλισης της πραγματικής και της ιδανικής τιμής της ταχύτητας. Η σχέση

μεταξύ της ταχύτητας και της τάσης εξόδου είναι v = Upu · Ccal όπου Ccal
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η σταθερά βαθμονόμησης που είναι περίπου ίση με 30 mm/s ανά volt. Χρη-

σιμοποιώντας τη μετρούμενη τάση, Ue, το σφάλμα της ταχύτητας δίνεται από

τη σχέση ∆v = 0.1 · Ue · Ccal. [50] Το σχετικό σφάλμα μπορεί να καθορι-

στεί πιο εύκολα συγκρίνοντας το μετρούμενο σφάλμα του σήματος με υποδοχή

BNC και ένδειξη “ERROR” , μαζί με το σήμα αναφοράς που είναι διαθέσιμο στο

μπροστινό μέρος με υποδοχή BNC και ένδειξη “MONITOR” . ΄Οπως αναφέρθηκε

και προηγουμένως το σχετικό σφάλμα εμφανίζεται στην περιοχή των LED.

Ψηφιακή Οθόνη 2x4

Σειρά LED που 
δείχνει το error

Clear

Ποτενσιόμετρο

P
I

Διακόπτης 3

Gain

Διακόπτης 1
Διακόπτης 2

Σχήμα 5.2: Mössbauer Drive Unit MDU-1200.

5.2.2 Mössbauer Velocity Transducer (MVT-1000)

Ο μετατροπέας ταχύτητας MVT-1000, σχήμα 5.3, στηρίζεται στην αρχή δύο

μηχανικά συζευγμένων πηνίων (μεγαφώνων), το πηνίο οδηγός (drive coil) και

το πηνίο εξόδου (pick-up coil), που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μα-

κροπρόθεσμη σταθερότητα και γραμμικότητα. Μέσω του πρώτου πηνίου το

εφαρμοζόμενο ρεύμα μετατρέπεται σε ταχύτητα της πηγής και μέσω του δεύτε-

ρου ο μετατροπέας ταχυτήτων παρέχει σήμα που είναι ανάλογο της πραγματικής

ταχύτητας. [51] [52] [32]

Τα δύο πηνία είναι πακτωμένα σε κοινή συνδετική ράβδο στο ένα άκρο της οποί-

ας είναι τοποθετημένη η πηγή. Η ράβδος υποστηρίζεται από δύο λεπτά ελατήρια

μεγάλης ελαστικότητας που μπορούν να κινούνται κατά μήκος του άξονα με συ-

γκεκριμένο πλάτος. Η ταχύτητα των ελατηρίων αυτών μπορεί να πάρει τιμές

από 0 mm/s έως 300 mm/s, ενώ ο μετατροπέας ταχυτήτων μπορεί να φθάσει

ταχύτητες μεγαλύτερες των 1000 mm/s. Για να διασφαλιστεί ο αποτελεσμα-

τικός έλεγχος αυτής της κίνησης η θεμελιώδης συχνότητα της κυματομορφής

αναφοράς πρέπει να είναι κοντά στη φυσική συχνότητα της ράβδου, που τυπι-
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κά είναι μεταξύ 10 Hz και 40 Hz. Η συχνότητα συντονισμού του μετατροπέα

MVT-1000 είναι περίπου 25 Hz.
Ο μετατροπέας ταχυτήτων είναι εξοπλισμένος με μαγνήτες υψηλών πεδίων Nd-
FeB και SmCo5 και αφού λειτουργεί υπό συνθήκες κενού είναι δυνατή η αερο-

στεγής απομόνωση. Η συμπαγής κατασκευή του που βασίζεται σε ένα τεράστιο

περίβλημα χάλυβα, η μικρή κινούμενη μάζα και η ισχύς της κίνησης του μαγνη-

τικού συστήματος, το καθιστούν κατάλληλο για λειτουργία σε ευρύ φάσμα

ταχυτήτων. [49] [53]

Εξαιτίας του συμπαγούς σχεδιασμού του και της απουσίας μαγνητικών πεδίων

στο μέσο του σωλήνα κίνησης, το MVT-1000 είναι κατάλληλο για αμφίδρομες

πηγές Mössbauer.

Φλάντζα Αλουμινίου

9-pin-SUB-D-υποδοχή 
για καλώδιο οδήγησης

Access to lower source mount 
and guide-spring-cover-ring

Access to upper source mount 
and guide-spring-cover-ring

Σχήμα 5.3: Σχηματική Αναπαράσταση του MVT-1000.

5.2.3 Digital Function Generator DFG-1200

Η ψηφιακή γεννήτρια λειτουργίας DFG-1200, σχήμα 5.5, εφοδιάζει το σύστημα

οδήγησης Mössbauer με το σήμα αναφοράς το οποίο καθορίζει την κυματομορ-

φή της κίνησης της πηγής. Το σήμα που παράγεται είναι ψηφιακό με αποτέλεσμα

η κίνηση της πηγής να είναι τελείως συγχρονισμένη με τη σάρωση των κανα-

λιών που ανιχνεύει ο πολυκάναλος αναλυτής (multichannel analyzer). Οι με-

μονωμένες κυματομορφές αποθηκεύονται στην EPROM (erasable pragrammable
read-only memory) η οποία μπορεί να διαγράφεται και να ξαναχρησιμοποιείται.
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Οι λειτουργίες της γεννήτριας είναι ψηφιακά αποθηκευμένες. Για κάθε διεύθυν-

ση 0 ≤ η ≤ 4095, οι αντίστοιχες τιμές των οκτώ διαθέσιμων λειτουργιών είναι

αποθηκευμένες στη μνήμη σε μορφή 16 bit δυαδικού αριθμού. Οι μνήμες EPROM
όμως έχουν μόνο οκτώ bits δεδομένων, έτσι κάθε συνάρτηση αποθηκεύεται σε

δύο EPROMs. [54] Οι οκτώ λειτουργίες περιλαμβάνονται στις ομάδες:

Ημιτονοειδές σήμα: αποδίδει σε ελάχιστη δόνηση διαταραχής της κίνησης

της πηγής

Τριγωνικό σήμα: σταθερή επιτάχυνση

Σταθερή Ταχύτητα: Κυματομορφές με σταθερή ταχύτητα που έχουν κλίση

5-10-20-40%

Region of Interest F1 και F2: προαιρετικές κυματομορφές σε μια συγκε-

κριμένη περιοχή ενδιαφέροντος

Στη φασματοσκοπία Mössbauer χρησιμοποιούνται ο τριγωνικός ή ο συνημιτο-

νοειδής παλμός. Ο συνημιτονοειδής είναι πιο σταθερός, έχει πιο μικρό σφάλμα

όμως δεν εξυπηρετεί αρκετά καθώς το 60% των καναλιών, επειδή δεν είναι ομοι-

όμορφα, είναι συγκεντρωμένα στα άκρα του φάσματος που είναι περιοχές που
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δεν μας ενδιαφέρουν. Από την άλλη ο τριγωνικός παλμός είναι σταθερός μεν

αλλά όχι όσο ο συνημιτονοειδής. Στην περίπτωση αυτή η κατανομή των κανα-

λιών είναι ομοιόμορφη και χρήση του τριγωνικού παλμού είναι ευκολότερη για

μετέπειτα ανάλυση καθώς το αποτέλεσμα είναι μια ευθεία και δεν είναι απαραί-

τητη η χρήση συνημιτονοειδών εξισώσεων. Με χρήση του τριγωνικού παλμού

η κίνηση της ράβδου του μετατροπέα ταχυτήτων έχει σταθερή επιτάχυνση. Η

ταχύτητα ξεκινά από −umax, πηγαίνει στο μηδέν και αυξάνεται γραμμικά στο

+umax. Στη συνέχεια μειώνεται ομοιόμορφα στο −umax.
Στην περίπτωση της τριγωνικής μορφής, το σύστημα καταγράφει το φάσμα δύο

φορές ως κατοπτρικές εικόνες η μία της άλλης. Με χρήση όμως του προγράμμα-

τος “Wissoft 2003” είναι εύκολη η αναδίπλωσή τους. Για να μειωθεί η απότομη

αλλαγή της επιτάχυνσης, το τριγωνικό κύμα πρέπει να είναι ομαλό κοντά στα

±umax.
Οι F1 και F2 πρέπει συνεχώς να ρυθμίζονται από τον αρμόδιο στροφέα “REGION
OF INTEREST”-περιοχή ενδιαφέροντος όπως φαίνεται στο σχήμα 5.4. Οι ημι-

τονοειδείς κλίσεις έχουν ως αποτέλεσμα μια ελάχιστη διαταραχή στην κίνηση

της πηγής. Η κυματομορφή της περιοχής ενδιαφέροντος μπορεί να μεταβάλ-

λεται συνεχώς από κατάσταση σταθερής ταχύτητας σε κατάσταση σταθερής

επιτάχυνσης (τριγωνικό σήμα). [49]

V
min

=V
max

Σταθερή Ταχύτητα

V
min

=0

Σταθερή Επιτάχυνση

Σχήμα 5.4: Κυματομορφές στην περιοχή ενδιαφέροντος.

Από τον στροφέα Channels που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της γεννήτριας

λειτουργίας μπορεί να επιλεγεί ο αριθμός των καναλιών (128, 256, 512, 1024,

2048, 4096). Στο μπροστινό μέρος της DFG-1200 βρίσκεται και ο στροφέας

“MODE” με τον οποίο επιλέγεται η κυματομορφή του ανάλογου σήματος εξόδου

ενώ από το ποτενσιόμετρο “FREQUENCY” καθορίζεται η συχνότητα στο εύρος

1 Hz έως 100 Hz. Επιπλέον υπάρχει και το ποτενσιόμετρο 10 βημάτων Region
of Interest-ROI για τον προσδιορισμό της ελάχιστης τιμής του ROI από μηδέν

μέχρι τη μέγιστη ταχύτητα. [50]
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Σχήμα 5.5: Digital Function Generator DFG-1200.

Η ψηφιακή γεννήτρια λειτουργίας DFG-1200 εφοδιάζει το σύστημα οδήγησης

Mössbauer MDU-1200 με το σήμα αναφοράς, το οποίο τροφοδοτεί τον μετατρο-

πέα ταχυτήτων MVT-1000 με μία ηλακτρονικά ελεγχόμενη τάση. Κάθε φορά

που ρεύμα διέρχεται από το drive coil ασκείται δύναμη και έτσι όλο το τμήμα

του πηνίου κινείται με αποτέλεσμα να κινεί την πηγή. Η κίνηση της πηγής

παράγει μια επαγόμενη ηλεκτρεγερτική δύναμη στο pick-up πηνίο, η οποία εί-

ναι ανάλογη της ταχύτητας μεταβολής του μαγνητικού πεδίου. Η τάση από

το πηνίο pick-up, η οποία αντιπροσωπεύει την πραγματική κίνηση της πηγής,

καταλήγει στο σύστημα οδήγησης. Η διαφορά των δύο τάσεων, τάση αναφοράς

και πραγματική τάση, παρέχει ένα σήμα διόρθωσης που πιέζει το πηνίο οδηγός

να εναντιωθεί στην απόκλιση. Η απόκλιση αυτή οφείλεται σε πολλούς παράγο-

ντες, για παράδειγμα διαφορά στην ενέργεια λόγω τριβής και διαφορά ορμής

εξαιτίας της αλλαγής της ταχύτητας.

5.3 Mössbauer Velocity Calibrator (MVC-450)
(Laser Interferometer with NIM Module)

Πριν την αξιολόγηση του φάσματος Mössbauer εξαιρετικής σημασίας είναι η

ανάθεση μιας τιμής της ταχύτητας σε κάθε κανάλι του φάσματος. Η μέγιστη

ταχύτητα της κίνησης της πηγής μπορεί να προσδιοριστεί μέσω του φάσματος

βαθμονόμησης Mössbauer και συνήθως για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιείται

φάσμα σιδήρου
57Fe.
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Για τον προσδιορισμό της ταχύτητας στο φασματόμετρο Mössbauer που χρησι-

μοποιήθηκε για αυτή την εργασία έγινε χρήση ενός συμβολόμετρου laser, όπως

φαίνεται στο σχήμα 5.6, ο οποίος είναι ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος που

προσδίδει ακρίβεια σχετικά με την ταχύτητα του κάθε καναλιού του φάσματος.

Το συμβολόμετρο επιτρέπει επίσης εύκολα τον προσδιορισμό της γραμμικότη-

τας του συστήματος οδήγησης Mössbauer και προσδίδει στοιχεία σε ένα ευρύ

φάσμα ταχυτήτων σε αντίθεση με τη μέτρηση βαθμονόμησης Mössbauer. [55]

Σχήμα 5.6: Συμβολόμετρο laser.

Ο βαθμονομητής ταχύτητας Mössbauer MVC-450 αποτελείται από δύο μέρη.

Το πρώτο είναι ένα συμβολόμετρο laser He-Ne(1mW) που έχει μήκος κύμα-

τος 632.8nm και παράγει μια αναλογική ακολουθία παλμών με συχνότητα που

μεταβάλλεται συνεχώς. Αυτή η συχνότητα είναι ανάλογη της στιγμιαίας τιμής

της μετρούμενης ταχύτητας.

Το συμβολόμετρο περιέχει ένα διαχωριστή δέσμης, δύο τρίπλευρα πρίσματα και

μια οθόνη με φωτοανιχνευτή (φωτοδίοδος). Στο σχήμα 5.7 απεικονίζεται η

πορεία του laser. Από τις ανακλάσεις στα πρίσματα, προκύπτουν δύο δέσμες

laser οι οποίες συμβάλουν και έτσι το ηλεκτρικό σήμα που δημιουργείται στην

οθόνη παράγει τάση AC. Η τάση αυτή έχει συχνότητα που είναι ανάλογη με την

πραγματική συχνότητα του κινούμενου πρίσματος.

75



 Laser

Διαχωριστής Δέσμης

 Κινούμενο Πρίσμα (2)

 Σταθερό Πρίσμα (1)

 Φωτοδίοδος

Split Beam

Delayed 
Split Beam

Recombined 
Beam

Σχήμα 5.7: Σχηματική Αναπαράσταση συμβολόμετρου του laser.

Το δεύτερο μέρος του MVC-450 είναι μια μονάδα NIM που τροφοδοτεί το συμ-

βολόμετρο του laser και μετατρέπει τους παλμούς εξόδου από αναλογικούς σε

ψηφιακούς. [56]

Με τον βαθμονομητή ταχύτητας Mössbauer MVC-450 συνδεδεμένη είναι η μο-

νάδα οδήγησης MDU-1200 η οποία, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δείχνει

στην 2x4 οθόνη τα κανάλια με την αντίστοιχη τιμή της ταχύτητας τους. Με-

ταφέροντας τα δεδομένα του συμβολόμετρου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων μπορεί να προσδιοριστεί η

ακριβής ταχύτητα. Η μεταφορά των δεδομένων για την απόκτηση του φάσμα-

τος της ταχύτητας γίνεται μέσω της μονάδας CMCA (Data Acquisition Module).
Στο σχήμα 5.8 παρουσιάζεται ο βαθμονομητής ταχύτητας Mössbauer MVC-450
και αναγράφονται τα όργανα με τα οποία συνδέονται οι είσοδοι και έξοδοι του.

Χρησιμοποιώντας το μήκος κύματος του laser, αν υποτεθεί ότι η ταχύτητα, u,
του transducer είναι σταθερή σε ένα επαρκώς μικρό χρονικό διάτημα, ∆t, τότε
βάσει της σχέσης u = dx/dt η ταχύτητα μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με τη

σχέση:

u =
n

2t/λ
=

n

3160.56 · t

[mm
s

]
(5.1)

όπου n ο αριθμός των παλμών και t η διεύλευση χρόνου.
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Σχήμα 5.8: Mössbauer Velocity Calibrator MVC-450.

5.3.1 Θεωρητική εκτίμηση για το συμβολόμετρο του la-
ser

Η δέσμη laser μετά την παραγωγή της αποστέλλεται στον οπτικό κύλινδρο και

μέσω του διαχωριστή δέσμης χωρίζεται στα δύο. Η μία δέσμη εκτρέπεται κα-

τά 90
◦

και ανακλάται στο πρίσμα 1 ενώ η διερχόμενη δέσμη ανακλάται από

το πρίσμα 2 και κατευθύνεται στη ράβδο του μετατροπέα ταχύτητας. Στη συ-

νέχεια οι ανακλώμενες δέσμες ανασχηματίζονται στον διαχωριστή δέσμης. Το

πλάτος κύματος του φωτός, που προέρχεται από την υπέρθεση των επιμέρους

δέσμων εξαρτάται από τη σχέση των φάσεων τους, δηλαδή από την θέση του

πρίσματος 2. Αν οι δύο δέσμες περιγράφονται από τις εξισώσεις:

Φ1 = A0 sin(kx1 − ωt− a) (5.2)

Φ1 = A0 sin(kx2 − ωt− a) (5.3)

τότε το κύμα του φωτός που προέρχεται από την υπέρθεσή τους δίνεται από

την σχέση:

Φ = Φ1 + Φ2 (5.4)
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⇒ Φ = 2A0 sin

[
k

2
(x1 + x2)− ωt− a

]
· cos

[
k

2
(x1 − x2)

]
. (5.5)

Το πλάτος ισούται με:

A = 2A0 cos

[
k

2
(x1 − x2)

]
. (5.6)

Η ένταση ακολουθεί την αναλογία:

I ∼= cos2

[
k

2
(x1 − x2)

]
(5.7)

όπου x1− x2 η διαφορά δρόμων των δύο δεσμών. Εάν το πρίσμα 2 μετακινηθεί

κατά ∆x τότε η διαφορά ισούται με 2·∆x. Επομένως για την ένταση του φωτός

ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:

I ∼ cos2 [k∆x] = cos2

[
2π

λ
∆x

]
(5.8)

I = (c1 + c2) · cos

[
4π

λ
∆x

]
. (5.9)

Το συμβαλόμενο φως συνεχίζει την πορεία του σε δύο επιμέρους δέσμες. Η μία

από αυτές ταξιδεύει πίσω στο laser και η άλλη προσπίπτει επί της φωτοδιόδου.

5.4 Αναλογικός Μετρητής - Proportional Cou-
nter LND-45431

Εφόσον οι πηγές Mössbauer δεν είναι μονοχρωματικές και εκπέμπουν ακτινο-

βολία υψηλότερης ή χαμηλότερης ενέργειας από την ακτινοβολία γάμμα Mös-
sbauer, η διαδικασία πρέπει να είναι ευαίσθητη ως προς την ενέργεια για να είναι

δυνατός ο προσδιορισμός της γραμμής - γάμμα Mössbauer. Κατά προτίμηση ο

ανιχνευτής θα πρέπει να έχει μεγάλη ευαισθησία στην ακτινοβολία Mössbauer,
αλλά κυρίως να αγνοεί άλλα φωτόνια ώστε να διατηρήσει μικρό τον νεκρό χρόνο

του μετρητή και να προστατέψει τις ηλεκτρονικές συνιστώσες από αχρείαστο

φορτίο. Τέτοια χαρακτηριστικά βοηθούν στην επίτευξη γρήγορης μέτρησης

των γεγονότων.

Στη φασματοσκοπία Mössbauer χρησιμοποιούνται τριών ειδών ανιχνευτές, ο

αναλογικός μετρητής, ο ανιχνευτής σπινθηροβολίας και ο ανιχνευτής στερεάς

κατάστασης.

Στην πειραματική διάταξη Mössbauer αυτής της εργασίας χρησιμοποιείται ανα-

λογικός μετρητής, ο οποίος φαίνεται στο σχήμα 5.9. Ο μετρητής αποτελείται

από ένα κυλινδρικό μεταλλικό σωλήνα σε δυναμικό γείωσης (κάθοδος) και από

ένα μεταλλικό σύρμα στον άξονα του κέντρου με υψηλό θετικό δυναμικό (άνο-

δος). Γεμίζεται με αέριο από το οποίο το 90% είναι ευγενές αέριο, όπως το
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ξένο (Xe), το κρυπτό (Kr), το αργό (Ar) ή το νέο (Ne). Ο δικός μας αναλο-

γικός μετρητής έχει ως αέριο λειτουργίας το κρυπτό και το υλικό της καθόδου

είναι το αλουμίνιο.

Ακτίνα γάμμα που εισέρχεται στον μετρητή ιονίζει το αέριο και σχηματίζει ζεύγη

ιόντων. Τα ηλεκτρόνια θα επιταχυνθούν προς την άνοδο και θα σχηματίσουν

άλλα ζεύγη ιόντων με σύγκρουσή τους με άτομα του αερίου. Μπορούν να

αποκτηθούν παράγοντες πολλαπλασιασμού της τάξης του 105
και το ρεύμα της

ανόδου θα είναι ανάλογο της ενέργειας της γάμμα ακτινοβολίας.

Το ολικό φορτίο του τελικού ηλεκτρικού παλμού που έχει συλλεγεί είναι α-

νάλογο της ενέργειας της αρχικά απορροφούμενης γάμμα ακτινοβολίας. Για

την καταστολή των τυχαίων κινήσεων των ηλεκτρονίων προστίθεται 10% αέριο

απόσβεσης όπως το μεθάνιο ή το βουτάνιο.

Στην άνοδο εφαρμόζεται υψηλή τάση των 1950 V έως 2200 V. Ο μετρητής υπό

πίεση μιας ατμόσφαιρας έχει καλή αποδοτικότητα για την ακτινοβολία γάμμα

στα 14.4 keV. Η διακριτική ικανότητα της ενέργειας του είναι στα 10%, αρκετά

επαρκές για να ξεχωρίσει την γάμμα ακτινοβολία στα 14.4 keV από την ακτινο-

βολία x στα 6.3 keV. [57] Επιπλέον ο αναλογικός μετρητής έχει μεγάλο λόγο

σήματος ως προς θόρυβο και ένα άνω όριο μέτρησης γεγονότων. Η διατομή

για σκέδαση Compton είναι μικρότερη από αυτή του ανιχνευτή σπινθηροβολίας

και είναι μόνο το 30% αυτής του ανιχνευτή ημιαγωγού. Επομένως, ο αναλο-

γικός μετρητής είναι ο δημοφιλής ανιχνευτής για ακτινοβολία γάμμα ενέργειας

μικρότερης των 20 keV. [32]

Σχήμα 5.9: Αναλογικός Μετρητής. [57]
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5.5 Ενίσχυση

5.5.1 Προενισχυτής για αναλογικούς μετρητές

(PEA6-Preamplifier for Proportional Counters)

Ο προενισχυτής μετατρέπει ένα ασθενές ηλεκτρικό σήμα σε σήμα εξόδου το

οποίο είναι αρκετά ισχυρό για να αντέχει στον θόρυβο καθώς και σε περαιτέρω

επεξεργασία. Το μοντέλο PEA6, σχήμα 5.10, είναι ένας προενισχυτής ευαί-

σθητος στο ηλεκτρικό φορτίο και έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται μαζί

με αναλογικούς μετρητές. Ο προενισχυτής έχει μια είσοδο FET (Field-Effect
Transistors) που προστατεύει από την υψηλή τάση. Οι θετικοί ή αρνητικοί

παλμοί ηλεκτρικού φορτίου μπορούν να φτάσουν μέχρι 5x10−9 Coulomb. Ε-

πίσης έχει μια είσοδο δοκιμής “TEST” για έλεγχο όπου η τάση μπορεί να είναι

θετική ή αρνητική. Οι παλμοί εξόδου έχουν ανεστραμμένη πολικότητα από τον

παλμό εισόδου. Με χρήση ενός παλμογράφου μπορεί εύκολα να γίνει έλεγχος

στο σήμα. ΄Ενα άλλο χαρακτηριστικό του προενισχυτή είναι η γρήγορη άνοδος

χρόνου 10 nsec στα 0 pF με προσέγγιση 60 nsec στα 300 pF. Η αντίσταση

εξόδου είναι 50 Ω. Ο προενισχυτής έχει και μια είσοδο HV που δέχεται υψη-

λή τάση έως και 3 kV. Μέσω ένος ενισχυμένου BNC καλωδίου συνδέεται με

υποδοχή MHV στον αναλογικό μετρητή, ενώ τροφοδοτείται μέσω της σύνδεσης

9-pin-D-SUB-connector. [58]

Σχήμα 5.10: Πρόσθια και πίσω όψη προενισχυτή. [58]

5.5.2 Spectroscopy Main Amplifier (AMP-1000)

Ο κύριος ενισχυτής AMP-1000, σχήμα 5.11, κατάλληλος για τη φασματοσκοπία

Mössbauer, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τον αναλογικό μετρητή

LND-45431 και τον προενισχυτή PEA-6. Στο πίσω μέρος του κύριου ενισχυτή

βρίσκεται ένας σύνδεσμος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτεί τον

προενισχυτή. Μερικά από τα χαρακτηριστικά του AMP-1000 είναι:

• Υποδοχές εισόδου θετικών και αρνητικών παλμών

• Διπολικοί παλμοί εξόδου

• Επιλέξιμος χρόνος διαμόρφωσης (shaping time)
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• Ενιαία μονάδα πλάτους NIM

• Τροφοδοσία λειτουργίας ±24 V (50mA)

• ΄Εξοδος για τροφοδοσία του προενισχυτή

Προδιαγραφές

Είσοδοι: Σύνδεσμοι οι οποίοι δέχονται θετικούς και αρνητικούς παλμούς από

τους συνδεδεμένους προενισχυτές στη μπροστινή και πίσω όψη.

΄Εξοδοι: Σύνδεσμοι οι οποίοι παρέχουν διπολικούς παλμούς μεταξύ ±1 και

±10 Volt στη μπροστινή και πίσω πλευρά. Τα σήματα εξόδου έχουν

μέγιστο πλάτος ±10 V και αντίσταση εξόδου 50 Ω. Στην έξοδο

της μπροστινής πλευράς μπορεί να συνδεθεί ένας παλμογράφος για

τον έλεγχο του σήματος που προκύπτει από τον προενισχυτή, το

σήμα δηλαδή που αποστέλλεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για

ανάλυση.

Coarse Gain: Περιστροφικός διακόπτης έξι θέσεων στο μπροστινό μέρος με δυα-

δικά βήματα από το 1 μέχι το 32.

Fine Gain: Ποτενσιόμετρο ακριβείας δέκα περιστροφών στο μπροστινό μέρος.

Polarity: Διακόπτης στο μπροστινό μέρος για τη ρύθμιση του ενισχυτή όσο

αφορά την πόλωση του ενισχυμένου σήματος από τον προενισχυτή.

Shaping time: Περιστροφικός διακόπτης διαμόρφωσης τεσσάρων θέσεων. [59]
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Σχήμα 5.11: AMP-1000 Spectroscopy Main Amplifier. [59]

Ενίσχυση Σήματος

Η πληροφορία που συλλέγεται έχει τη μορφή μικρού σήματος με πλάτος α-

νάλογο προς το ολικό φορτίο που δημιούργησε η διέλευση ενός φορτισμένου

σωματιδίου ή ενός φωτονίου μέσα από τον ανιχνευτή. Η πληροφορία αυτή είναι

πολύ ασθενής, της τάξης των mV, για να αναλυθεί χωρίς ενίσχυση. Η ενίσχυση

πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διατηρηθούν όλες οι πληροφορίες

που συνέλεξε αρχικά ο ανιχνευτής. Σε ένα πρώτο στάδιο αυτό το κάνει ο προ-

ενισχυτής, ο οποίος συμπεριφέρεται ως διεπαφή μεταξύ του ανιχνευτή και του

κύριου ενισχυτή που ακολουθεί. Ο προενισχυτής δεν παρέχει συμβατικό παλμό

διαμόρφωσης με αποτέλεσμα να εξέρχεται ένας συνεχής φθίνων παλμός τάσης

που παίρνει τιμές από 10 mV έως 100 mV, όπως φαίνεται και στο σχήμα 5.12.
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Σχήμα 5.12: Μορφή του πρωτογενούς παλμού.

Το αρχικό σήμα είναι ευαίσθητο στον ηλεκτρονικό θόρυβο γι΄ αυτό ο προε-

νισχυτής πρέπει να τοποθετείται πολύ κοντά στον ανιχνευτή. Αναπόφευκτα

ο ίδιος ο προενισχυτής συνεισφέρει στον ηλεκτρονικό θόρυβο, έτσι πρέπει να

δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε το ποσοστό του θορύβου αυτού να είναι όσο

το δυνατό μικρότερο. Ο χαμηλότερος ηλεκτρονικός θόρυβος, και επομένως η

υψηλή διακριτική ικανότητα, ενός προενισχυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση των

τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (Field Effect Transistor - FET).
Στη συνέχεια, απαραίτητος είναι ο ενισχυτής που περιλαμβάνει ένα ή περισ-

σότερα στάδια διαφορίσεως και πολλαπλά στάδια ολοκληρώσεως του σήματος.

Στόχος του είναι η δημιουργία ενός συμμετρικού παλμού με πεπερασμένο εύρος

στην έξοδο που τείνει προς τη μορφή της κατανομής Gauss. Ακόμα και αν ο

αριθμός των ολοκληρώσεων όμως τείνει προς το άπειρο, η μορφή του παλμού

εξόδου είναι δυνατόν να απέχει από τη συμμετρική μορφή Gauss, όπως φαίνεται

στο σχήμα 5.13.

Σχήμα 5.13: Μονοπολικός παλμός εξόδου από έναν ενισχυτή μετά από απλή διαφόριση

και επιπρόσθετα: (α) διπλή ολοκλήρωση και (β) πολλαπλή ολοκλήρωση.

Ο ενισχυτής μπορεί να ενισχύσει το σήμα μέχρι 1000 φορές ούτως ώστε στην

έξοδό του να είναι της τάξης των μερικών Volts. Ο κύριος ενισχυτής έχει δύο

τρόπους για καθορισμό της ενίσχυσης:

• Coarse Gain • Fine Gain
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Το coarse gain καθορίζει την ενίσχυση σε βήματα, όπου το κάθε βήμα είναι

ένας παράγοντας μεγίστου. Από την άλλη το fine gain καθορίζει την ενίσχυση

σε κάθε βήμα του coarse gain.
Συνήθως υπάρχουν δύο έξοδοι (outputs) για τον παλμό εξόδου του κύριου ενι-

σχυτή. ΄Οπως φάινεται στο σχήμα 5.14 μία έξοδος για τη μονοπολική (unipolar)
και μία για τη διπολική (bipolar) μορφή του παλμού. [60]

Σχήμα 5.14: (α) Μονοπολική και (β) διπολική μορφή του παλμού εξόδου.

Ο συνδυασμός του υψηλού παράγοντα ενίσχυσης, gain, των χαμηλών επιπέδων

θορύβου και της συνεχούς επιλεκτικής διαμόρφωσης του χρόνου (shaping ti-
me), καθιστούν το AMP-1000 ως τον ιδανικό ενισχυτή για σύνδεση με αναλο-

γικούς μετρητές. ΄Οπως σε κάθε όργανο έτσι και με τον κύριο ενισχυτή μπορεί

να γίνει έλεγχος του εξερχόμενου σήματος χρησιμοποιώντας ένα παλμογράφο.

5.6 Data Acquisition Module for Mössbauer Spe-
ctroscopy CMCA-550

Η μονάδα CMCA-550 είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί σε ηλεκτρονικούς υπο-

λογιστές με λογισμικό Windows XP και Windows 7. ΄Εχει πολυκαναλική

λειτουργία κλιμάκωσης (Multichannel Scaling - MCS) για τη λήψη φασμάτων

Mössbauer και λειτουργία ανάλυσης του ύψους των παλμών (Pulse Height
Analysis - PHA). Η λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός ολοκλη-

ρωμένου μετατροπέα σήματος από αναλογικό σε ψηφιακό. Η μονάδα ανάλυσης

δεδομένων έχει επιπλέον και ένα ενεργό παράθυρο καθορισμένο στη λειτουρ-

γία PHA που είναι διαθέσιμο στη λειτουργία (παράθυρο) MCS κατά τη διάρκεια

λήψης δεδομένων Mössbauer. Με χρήση του λογισμικού WISSOFT 2003 μπο-

ρεί να γίνει έλεγχος μέχρι και τεσσάρων μονάδων CMCA-550 που είναι συνδεδε-

μένες με έναν Η/Υ. Η μονάδα ανάλυσης δεδομένων επιτρέπει την αναδίπλωση

του φάσματος Mössbauer και την αξιολόγηση των δεδομένων που λαμβάνονται

από τον βαθμονομητή ταχύτητας Mössbauer (velocity calibrator). Το data a-
cquisition module επικοινωνεί με τον Η/Υ μέσω των θηρών USB και RS-232C,
όπως φαίνεται στο σχήμα 5.15. Το τροφοδοτικό είναι ξεχωριστό από τον Η/Υ

έτσι η λήψη δεδομένων συνεχίζεται ακόμα και όταν ο Η/Υ είναι απενεργοποι-
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ημένος, ενώ σε περίπτωση διακοπής ρεύματος τα δεδομένα που έχουν ληφθεί

αποθηκεύονται για περισσότερες από τέσσερις μέρες.

Η μονάδα έχει ως εισόδους τους 5 BNC συνδέσμους εκ των οποίων η είσοδος ADC
είναι αναλογική ενώ οι εισόδοι COUNT, START, CHA, CE είναι ψηφιακοί. Επίσης

έχει για δείκτες 8 LEDs για τις λειτουργίες DA, ON, COUNT, ADC, START, POWER,
CHE, CE, USB, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.15. [61]

Στη συνέχεια του υποκεφαλαίου θα συζητηθούν σύντομα οι διάφορες λειτουρ-

γίες του Data Acquisition, ξεκινώντας με τη λειτουργία Multichannel Scaling
(MCS),στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στη λειτουργία Pulse Height και τέλος

στη λειτουργία MCS [Window].

Σχήμα 5.15: Πρόσθια όψη CMCA-550 Data Acquisition Module. Το μπροστινό μέρος

είναι εξοπλισμένο με 5 συνδέσμους BNC για την αναλογική είσοδο ADC και τις ψηφιακές

εισόδους COUNT, START, CHA και CE. Επίσης υπάρχουν 8 LED’s που δείχνουν την πραγ-

ματική κατάσταση του Data Acquisition Module. Πίσω όψη CMCA-550. Επικοινωνία

με τον Η/Υ μέσω των θηρών USB και RS-232C και είσοδος τροφοδοσίας για 7 - 9 V
DC. [61]

5.6.1 Λειτουργία Multichannel Scaling (MCS)

Η λειτουργία MCS υποστηρίζεται κυρίως για χρήση του βαθμονομητή ταχύτητας

Mössbauer MVC-450, με χρήση της οποίας μπορούν να αποκτηθούν τα δεδομένα

του laser του MVC-450 για ανάλυση. Σε αυτή τη λειτουργία η είσοδος COUNT
συνήθως είναι συνδεδεμένη με την έξοδο μιας μονάδας μονοκάναλου αναλυτή ή

με την έξοδο ενός βαθμονομητή ταχύτητας Mössbauer που είναι βασισμένος σε

laser. Οι είσοδοι START και CHA συνδέονται στις αντίστοιχα συγχρονισμένες ε-

ξόδους της ψηφιακής γεννήτριας συχνοτήτων όπως φαίνεται στο σχήμα 5.16. Η

είσοδος CE - Count Enable πρέπει να είναι ενεργοποιημενή αφού στην αντίθετη

περίπτωση η μονάδα συλλογής δεδομένων δεν δέχεται παλμούς εισόδου.
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Σχήμα 5.16: Τυπική διάταξη για τη λειτουργία MCS. [61]

Η διαδικασία λήψης δεδομένων στη λειτουργία MCS είναι η ακόλουθη. Η σάρωση

της μνήμης ξεκινά όταν το MCA λαμβάνει το σήμα “START” από τη γεννήτρια συ-

χνοτήτων. Ο παλμός “START” συγχρονίζεται με τη σάρωση της τάσης αναφοράς

για τον οδηγό ταχυτήτων Mössbauer.
Το πρώτο κανάλι του MCA ανοίγει όταν η ταχύτητα της πηγής περνά από το

ελάχιστο. ΄Οταν η λήψη δεδομένων είναι ενεργοποιημένη, ο μετρητής γεγονότων

αρχίζει να μετρά τους παλμούς και τροφοδοτεί την είσοδο COUNT μέχρι ο πρώτος

παλμός CHA (Channel Advance) της σάρωσης να εμφανιστεί στην είσοδο CHA.
Μετά το έναυσμα του “START” παλμού μια σειρά από 1024 “Channel Advance”
παλμούς ακολουθεί με συγκεκριμένο χρόνο καθυστέρησης περίπου 39.1 μs 1

ο καθένας. Λαμβάνοντας τέτοιο CHA παλμό, το MCA κλείνει αρχικά το ανοιχτό

κανάλι, στη συνέχεια αυξάνει το περιεχόμενο του καναλιού κατά ένα, προχωρεί

στο επόμενο κανάλι και το ανοίγει για καταγραφή των παλμών γάμμα. ΄Οταν

κλείσει το τελευταίο κανάλι (κανάλι 1024 στη δική μας περίπτωση), το MCA
1
Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε φασματόμετρο με 1024 κανάλια που λειτουργεί στα 25 Hz,

που σημαίνει χρονική περίοδο των 40ms. Ο ακριβής χρόνος παραμονής λαμβάνεται από τον
λόγο της χρονικής περιόδου ως προς τον αριθμό των καναλιών που είναι

40
1024

ms = 39.1 μs
ανά κανάλι.
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επαναφέρεται και είναι έτοιμο να ξεκινήσει τον επόμενο κύκλο. Η διαδικασία

αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι το τελευταίο κανάλι να έχει λάβει το περιεχόμενο

του μετρητή γεγονότων και ο επόμενος παλμός “START” επαναφέρει τον μετρητή

γεγονότων στο μηδέν. Ο μέγιστος πιθανός αριθμός καναλιών είναι το 8192. Ο

αριθμός των καναλιών που χρησιμοποιούνται σε ένα πείραμα καθορίζεται από

την ψηφιακή γεννήτρια συχνοτήτων καθώς όταν ληφθεί ο παλμός “START” , ο
μετρητής της μονάδας συλλογής δεδομένων μηδενίζεται.

Με αυτή την διαδικασία τα κανάλια ανοίγουν και κλείνουν διαδοχικά για ίσους

χρόνους παραμονής, των οποίων το άθροισμα ισούται με την περίοδο σάρωσης

της ταχύτητας. ΄Ετσι, η πηγή Mössbauer κινείται συγχρονισμένα με τη σάρωση

καναλιών της ψηφιακής γεννήτριας συχνοτήτων, με αποτέλεσμα κάθε κανάλι

να αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη τιμή της ταχύτητας. Τελικά, τα γεγονότα που

αποθηκεύονται σε κάθε κανάλι του πίνακα MCA αντιπροσωπεύουν το φάσμα

Mössbauer που δίνεται σε γεγονότα ως συνάρτηση του αριθμού των καναλιών

ή ως γεγονότα συναρτήσει της ταχύτητας Doppler. Στα σχήματα 5.17 και 5.18

παρουσιάζεται σχηματικά η μέθοδος απόκτησης δεδομένων.

Σχήμα 5.17: Σάρωση καναλιών στη λειτουργία MCS. [61]
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Σχήμα 5.18: Λήψη δεδομένων στις λειτουργίες MCS και MCS [Window]. [61]

Κατά τη διάρκεια σάρωσης ενός καναλιού και έτσι κατά τη διάρκεια κίνησης

της πηγής, κάθε τιμή της ταχύτητας εμφανίζεται δύο φορές. ΄Ετσι το φάσμα

διπλασιάζεται, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.19. Για να αντισταθμιστεί αυτό πρέπει

να αναδιπλωθεί το φάσμα γύρω από το σημείο συμμετρίας του που βρίσκεται

περίπου στο μέσο του συνολικού αριθμού των καναλιών. Το τελικό αποτέλεσμα

είναι ένα φάσμα Mössbauer όπως απεικονίζεται στο σχήμα 5.20 με τον μισό

αριθμό καναλιών. Κάθε κανάλι έχει περίπου τον διπλάσιο αριθμό γεγονότων

συγκρινόμενο με το σύνολο δεδομένων χωρίς αναδίπλωση.
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Σχήμα 5.19: Λήψη δεδομένων από το CMCA-550 σε λειτουργία MCS: φάσμα Mössbauer
από δείγμα σιδήρου

57Fe.
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Σχήμα 5.20: Λήψη δεδομένων από το CMCA-550 σε λειτουργία MCS: φάσμα Mössbau-
er από δείγμα σιδήρου

57Fe (με αναδίπλωση).

5.6.2 Λειτουργία Pulse Height (PHA)

Με χρήση της λειτουργίας ύψους παλμού για απόκτηση δεδομένων αναλύονται

αναλογικοί παλμοί. Το φάσμα που συλλέγεται, το οποίο αντιπροσωπεύει τη

στοχαστική συχνότητα του κάθε ύψους παλμού, κυμαίνεται από 0 V έως 10 V.

Σε λειτουργία PHA, οι παλμοί εισόδου τροφοδοτούνται στην αναλογική είσοδο

ADC. ΄Οταν ανιχνευθεί ένας παλμός εισόδου, το ύψος του προσδιορίζεται ψηφιακά

και βάσει αυτού κατανέμεται σε ένα συγκεκριμένο αριθμό καναλιού. Επομένως

το αριθμητικό περιεχόμενο αυτού του καναλιού αυξάνεται κατά μία μονάδα.

Η σχέση μεταξύ της τάσης και των καναλιών είναι γραμμική, δηλαδή αν ο παλμός

εισόδου που έχει τάση 10 V αποθηκεύεται στο κανάλι με τον αριθμό 8192, τότε

ένα παλμός με τάση 5 V θα καταχωρηθεί στο κανάλι 4096. Στο σχήμα 5.21

παρουσιάζεται η τυπική διάταξη για τη λειτουργία PHA.
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Σχήμα 5.21: Τυπική διάταξη για τη λειτουργία PHA. [61]

Το λογισμικό Wissoft 2003 επιτρέπει τον ορισμό ενός παραθύρου λήψης δεδο-

μένων που προκαλεί τη μονάδα συλλογής δεδομένων CMCA-550 να αγνοεί όλους

τους παλμούς εισόδου έξω από αυτό το παράθυρο. ΄Ετσι αποθηκεύονται μόνο

παλμοί με εύρος μεγαλύτερο από το χαμηλότερο επίπεδο LL (Lower Lever) του

παραθύρου και μικρότερο του άνω επιπέδου UL (Upper Level).
Μέσω του λογισμικού Wissoft μπορεί να ορισθεί μια άλλη σημαντική παράμε-

τρος, η υστέρηση H, η οποία είναι η διαφορά τάσης ανάμεσα στο χαμηλότερο

επίπεδο LL στο οποίο ξεκίνησε η ανάλυση ενός παλμού, και στο επίπεδο LL-H,
στο οποίο η ανάλυση τελείωσε όπως φαίνεται και στο σχήμα 5.22.

UL

Σχήμα 5.22: Δειγματοληψία παλμού. [61]

Η μονάδα απόκτησης δεδομένων είναι έτοιμη να αναλύσει τον επόμενο παλμό

όταν η τάση πέσει κάτω από το επίπεδο LL-H. Αυτό συμβαίνει όταν η τάση ει-

σόδου του παλμού που ακολουθεί φθάσει ξανά στο χαμηλότερο επίπεδο LL. Για
τη λήψη του πλήρους φάσματος ύψους-παλμού, το άνω επίπεδο του παραθύρου

ανάλυσης δεδομένων πρέπει να τεθεί στη μέγιστη του τιμή. Το χαμηλότε-
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ρο επίπεδο LL και η υστέρηση H θα πρέπει να ρυθμιστούν με τέτοιο τρόπο

ώστε ο θόρυβος στο κατώτατο όριο της κλίμακας της ενέργειας να αποκόπτε-

ται. ΄Ενα πλήρες φάσμα PHA που μετριέται με πηγή
57Co/Rh απεικονίζεται στο

σχήμα 5.23. ΄Οπως φαίνεται εμφανίζονται τρεις κορυφές από τη συλλογή γε-

γονότων, στα 14.4 keV, στα 20.6 keV και στα 6.3 keV, από τις οποίες οι δύο

πρώτες οφείλονται σε ακτινοβολία γάμμα ενώ η τρίτη προκύπτει από ακτίνες x.
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Σχήμα 5.23: Μονάδα συλλογής δεδομένων CMCA-550 σε λειτουργία PHA: Φάσμα του

PHA για το
57Co/Rh σε πλήρη κλίμακα.

5.6.3 Η λειτουργία MCS [Window]

Στη λειτουργία MCS [Window], οι αναλογικοί παλμοί από την έξοδο του κύριου

ενισχυτή τροφοδοτούνται απευθείας στην είσοδο ADC του CMCA-550, όπου μετα-

τρέπονται σε ψηφιακούς. Ακολούθως, ο χρήστης μπορεί να ορίσει ένα ψηφιακό

παράθυρο το οποίο να φιλτράρει τους παλμούς εισόδου με τέτοιο τρόπο, ώστε

να μετρούν μόνο παλμοί με ύψος που βρίσκεται σε καθορισμένο εύρος τάσης.

΄Ετσι μπορεί να επιλεγεί η επιθυμητή γραμμή εκπομπής ακτινοβολίας.

Για να πάρουμε ένα φάσμα Mössbauer σε λειτουργία MCS [Window], πρέπει

πρώτα να επιλεγεί η λειτουργία PHA και να πάρουμε ένα φάσμα ύψους-παλμού.

Στη συνέχεια καθορίζουμε το παράθυρο το οποίο περιλαμβάνει τη γραμμή εκ-

πομπής, που στην περίπτωση του
57Fe επιλέγουμε την γραμμή των 14.4 keV

για το φάσμα ακτινοβολίας γάμμα, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.24.

Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το λογισμικό Wissoft 2003 αλλάζουμε τη λει-

τουργία PHA σε MCS [Window], μετρώντας έτσι μόνο τους παλμούς που βρίσκο-

νται στο επιλεγμένο εύρος τάσης. ΄Οπως ειπώθηκε προηγουμένως οι αναλογικοί

παλμοί παίρνονται απευθείας από τον κύριο ενισχυτή και τροφοδοτούνται στην

αναλογική είσοδο ADC, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.25.
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Σχήμα 5.24: Παράθυρο απόκτησης δεδομένων Wissoft 2003. Επιλογή της γ-γραμμής

14.4 keV του
57Co.

Σχήμα 5.25: Τυπική διάταξη για λειτουργία MCS [Window]. [61]

5.6.4 Χρήση του CMCA-550 χωρίς τον Η/Υ

Η μονάδα CMCA-550 έχει ξεχωριστή τροφοδοσία και σε περίπτωση που ο Η/Υ

είναι απενεργοποιημένος συνεχίζει την λειτουργία της. Ο Η/Υ είναι απαραί-
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τητος μόνο για εκκίνηση και τερματισμό της συλλογής δεδομένων, όπως και

για αλλαγή των ρυθμίσεων και αποθήκευση των φασμάτων. Σε περίπτωση

διακοπής ρεύματος κρατά αποθηκευμένα τα δεδομένα για περισσότερο από τέσ-

σερις ημέρες. Η καταγραφή των δεδομένων μπορεί να συνεχιστεί αργότερα

χωρίς επαναφορά των αρχικών επιλογών.

5.7 Τροφοδοσία

5.7.1 High-Voltage Power Supply (HVS-2)

Η μονάδα παροχής ισχύος ρυθμιζόμενης και χαμηλού θορύβου υψηλής τάσης

Canberra Model 3102D είναι μια ενιαία μονάδα NIM σχεδιασμένη αρχικά για

να χρησιμοποιείται με φωτοπολλαπλασιαστές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όμως

και με οποιοδήποτε ανιχνευτή απαιτώντας μια τάση πόλωσης μέχρι 2000 V και

ρεύμα στα 1 mA ή λιγότερο.

Η μονάδα 3102D επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει ανάμεσα σε δύο συνεχώς

ρυθμιζόμενες εξόδους από τις οποίες η μία (HV OUTPUT) έχει εύρος από ±15 V
μέχρι ±2000 V dc και η άλλη (÷10 OUTPUT) κυμαίνεται από ±1.5 V μέχρι

±200 V dc. Η τάση εξόδου μετριέται και απεικονίζεται από ένα βολτόμετρο

3 ψηφίων (KILOVOLTS). Επιπρόσθετα, η μονάδα αυτή επιτρέπει στον χρήστη

να επιλέξει την πολικότητα της τάσης εξόδου μέσω ενός εσωτερικού διακόπτη

(POLARITY) και αυτό υποδεικνύεται από δύο LED’s που βρίσκονται στη μπρο-

στινή όψη της μονάδας, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.26.

Η μονάδα παροχής ισχύος προστατεύεται από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα

για αόριστη χρονική περίοδο. Η κανονική λειτουργία μετά από υπερφόρτωση ή

βραχυκύκλωμα επαναφέρεται μέσω του διακόπτη RESET.
Η υψηλή τάση ρυθμίζεται από τον στροφέα “VOLTAGE CONTROL” . Ανεξάρτητα

από τις διαταραχές της τάσης τροφοδοσίας που μπορεί να υπάρξουν, η HVS-2
δεν παράγει τάση υψηλότερη της μέγιστης τάσης. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας

η υψηλή τάση HV περιορίζεται στην τιμή της καθορισμένης τάσης και μια κίτρι-

νη LED-STATUS που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της μονάδας αναβοσβήνει.

Τα προειδοποιητικά σήματα υπάρχουν και στην περίπτωση αποτυχίας παρο-

χής τάσης τροφοδοσίας. Χρησιμοποιώντας ένα στροφέα ποτενσιόμετρου που

βρίσκεται στο μπροστινό μέρος με μέγιστη περιστροφή δέκα πλήρεις περιστρο-

φές είναι δυνατή η συνεχής μεταβολή και έτσι επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός

της επιθυμητής τιμής της υψηλής τάσης. Η συσκευή HVS-2 είναι εξοπλισμένη

με μια είσοδο BNC-INHIBIT στο πίσω μέρος της, σχήμα 5.26, και μέσω αυτής

της εισόδου μπορεί να ρυθμιστεί η υψηλή της τάση από εξωτερική πηγή. [62]

Περιγραφή Κυκλώματος

Η μονάδα υψηλής τάσης είναι βασικά ένας μετατροπέας από dc σε dc που μετα-

τρέπει συνεχές - dc χαμηλής τάσης σε έξοδο dc υψηλής τάσης. Η υψηλή τάση
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ρυθμίζεται από τον στροφέα “VOLTAGE CONTROL” . Η είσοδος του μετατροπέα

από dc σε dc υψηλής τάσης (BIN POWER) λαμβάνεται από τη μονάδα παροχής

τάσης NIM και χρησιμοποιεί ±12 V dc και ±24 V dc.
΄Ενας ταλαντωτής καθορίζει μια υψηλή συχνότητα ( 37 kHz) στην οποία γίνονται

η ενίσχυση και η μετατροπή υψηλής τάσης. ΄Ενα δείγμα της τάσης εξόδου

συγκρίνεται με μια τάση αναφοράς στο κύκλωμα ανίχνευσης. Το κύκλωμα

αυτό παράγει την τάση ελέγχου ώστε να καθορίσει και να διατηρήσει μια υψηλή

τάση εξόδου. [63]

Σχήμα 5.26: High Voltage Power Supply. [62]
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5.7.2 NIM Bin with Power Supply (S-7029)

NIM είναι το ακρώνυμο για τη μονάδα πυρηνικών οργάνων (Nuclear Instru-
mentation Module). Στόχος του είναι να προάγει την εναλλαξιμότητα στις

μονάδες των οργάνων. Είναι ένα απλό σύστημα χαμηλού θορύβου.

Η NIM είναι το τέλειο πρότυπο για μικρές και ευέλικτες διατάξεις για μετρήσεις

υψηλής ανάλυσης με αναλογικά ηλεκτρονικά, όπως για παράδειγμα ενισχυτής,

μετατροπέας αναλογικού παλμού σε ψηφιακό υψηλής ανάλυσης και τροφοδοτικά

χαμηλής/υψηλής τάσης.

Η NIM, σχήμα 5.27, παρέχει δώδεκα μονήρεις υποδοχές τροφοδοσίας σε όργανα

Πυρηνικής Φυσικής όπως αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως, μερικές εκ

των οποίων είναι οι τάσεις ±6V, ±12V, ±24V DC και 117V AC. Με αλλαγή

εσωτερικής καλωδίωσης η γραμμή τάσης μπορεί να έχει έξι θέσεις, δηλαδή οι

τάσεις λειτουργίας είναι 220V, 235V, 250V, 105V, 117V και 130V. Στη δεξιά

πλευρά της NIM βρίσκεται ο πίνακας ελέγχου. Εκεί υπάρχουν σημεία δοκιμής

της τάσης DC, διακόπτης ON/OFF και ένας λαμπτήρας. Ο λαμπτήρας αυτός είναι

υπεύθυνος για την ένδειξη λειτουργίας όπως επίσης και για προειδοποιητικά

μηνύματα για τη θερμοκρασία της μονάδας. Το όριο βρίσκεται στους 85
◦C ενώ

στους 125
◦C η μονάδα θα σβήσει αυτόματα. [56]

Διακόπτης 
ON/OFF

Θερμοκρασία

Σχήμα 5.27: NIM Bin with Power Supply. [56]

5.8 Temperature Equipment

5.8.1 Κρυοστάτης Mössbauer H2/N2

Ο κρυοστάτης H2/N2, σχήμα 5.28, είναι σχεδιασμένος για φασματοσκοπία

Mössbauer χαμηλών θερμοκρασιών με την πηγή Mössbauer να βρίσκεται σε
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θερμοκρασία δωματίου. Ο κρυοστάτης είναι κατασκευασμένος εξ΄ ολοκλήρου

από ανοξείδωτο χάλυβα. [64] [65]

Χαρακτηριστικά

• Λειτουργεί με υγρό ήλιο και υγρό άζωτο.

• Το εύρος θερμοκρασίας για το ήλιο είναι από 2.2Κ ενώ για το άζωτο είναι

56Κ με άντληση προς τα κάτω μέχρι τα 330Κ.

• Οι κλίσεις της θερμοκρασίας είναι μικρότερες από 0.3Κ (δείγμα σε α-

τμόσφαιρα ηλίου ή αζώτου).

• Στάσιμες καταστάσεις μεγάλης διάρκειας εξαιτίας της χαμηλής κατανάλω-

σης υγρών ψύξης (π.χ. He 0.164 l/h).

• Top-loading Mössbauer Cryostat.

• Εύκολη αλλαγή του δείγματος σε ψυχρή κατάσταση.

• Θέση για το δείγμα με κυλινδρική οπή με Ø =15mm για εύκολη τοπο-

θέτηση.

• Χωρητικότητα για το ΄Ηλιο 8 lts και για το ΄Αζωτο 11 lts.

Σχήμα 5.28: Κρυοστάτης H2/N2. [66]
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5.8.2 Helium Depth Indicator

Το Helium Depth Indicator, σχήμα 5.29, μετράει τη στάθμη ηλίου που βρίσκε-

ται εντός του κρυοστάτη ή σε οποιαδήποτε φάση χρησιμοποιείται υγρό ήλιο.

Διαθέτει οθόνη LCD οκτώ ψηφίων και τρεις διακόπτες, σκοπός των οποίων ε-

ίναι η ρύθμιση και ο έλεγχος των λειτουργιών του οργάνου. Κάθε διακόπτης

έχει δύο σύνολα λειτουργιών, το άνω “Mode Read Probe” και το κάτω σύνολο.

Το πρώτο σύνολο είναι η λειτουργία του κάθε διακόπτη υπό κανονικές συνθήκες

εργασίες, ενώ στο δεύτερο χρησιμοποιείται το “Enter” όταν ο διακόπτης Mode
ή Probe αλλάζουν κατάσταση. [67]

Σχήμα 5.29: Helium Depth Indicator. [68]

5.8.3 Thermovac TM-101

Στη φασματοσκοπία Mössbauer η θερμοκρασία στον κρυοστάτη προσδιορίζε-

ται από το Thermovac TM-101, σχήμα 5.30, που είναι εξοπλισμένο με ένα Pie-
zo/Pirani1 συνδυασμό αισθητήρων και είναι ικανό για τη μέτρηση της συνο-

λικής πίεσης στο εύρος των 1200 έως 5·10−4 mbar. Το όργανο μπορεί να

λειτουργήσει και υπό συνθήκες κενού. Η πίεση απεικονίζεται συνεχώς σε όλο

το διάστημα μετρήσεων. Με την ενσωματωμένη μνήμη-λειτουργία έχει την

ικανότητα να αποθηκεύει και να εμφανίζει έως και 2000 μετρούμενες τιμές.

Το TM-101 παρέχει υψηλή ανάλυση η οποία καλύπτει πλήρως όλο το εύρος της

μέτρησης και αυτό οφείλεται στη χρήση δύο διαφορετικών φυσικών αισθητήρων.

Το όργανο είναι εξοπλισμένο με έναν εσωτερικό πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα για

μετρήσεις στο εύρος κενού. Κάτω από πίεση ένα λεπτό διάφραγμα λυγίζει ενώ

μια γέφυρα αντίστασης εφαρμόζεται στην πλάτη του διαφράγματος. Η μεταβολή

της αντίστασης εξαρτάται από τη συνολική εφαρμοζόμενη πίεση. Ο εσωτερικός

αισθητήρας Pirani λειτουργεί στο εύρος κενού χρησιμοποιώντας τη θερμική α-

γωγιμότητα αερίων για τη μέτρηση κενού. Το νήμα θερμαίνεται σε μια σταθερή

1
Ισχυρή θερμική αγωγιμότητα μετρητή που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των πιέσεων

στα συστήματα κενού.
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θερμοκρασία σε ένα κύκλωμα γέφυρας. Η κατάλληλη τάση που χρειάζεται το

κύκλωμα γέφυρας εξαρτάται από τη μέτρηση της συνολικής πίεσης. Ο συνδυα-

σμός των Piezo/Pirami αισθητήρων μετράει >15 mbar ανεξαρτήτως του τύπου

του αερίου. Στο χαμηλότερο εύρος μετρήσεων ο συντελεστής διόρθωσης ρυθ-

μιζόμενου αερίου επιτρέπει μέτρηση. [69]

Σχήμα 5.30: Thermovac TM-101. [69]

5.8.4 Cryogenic Temperature Controller Model 32B

Το Cryogenic Temperature Controller, σχήμα 5.31, ρυθμίζει τη θερμοκρασία

εντός του κρυοστάτη και συγκεκριμένα στο σημείο που βρίσκεται ο απορρο-

φητής. Τα πλήκτρα στα δεξιά που έχουν αποτυπωμένους τους αριθμούς έχουν

διπλό ρόλο. Ο προφανής είναι όταν απαιτείται η χρήση αριθμητικών ποσοτήτων.

Η δεύτερη λειτουργία είναι για μετάβαση στο μενού των ρυθμίσεων και για αυ-

τόν τον σκοπό υπάρχει μια ένδειξη πάνω από το κάθε πλήκτρο.

ChA: Μενού ρυθμίσεων για το κανάλι εισόδου Α.

ChB: Μενού ρυθμίσεων για το κανάλι εισόδου Β.

Loop 1: Μετάβαση στο μενού ρυθμίσεων του Loop 1, πρωτογενής παραγω-

γή θερμότητας.

Loop 2: Μετάβαση στο μενού ρυθμίσεων του Loop 2, δευτερογενής παρα-

γωγή θερμότητας.

Config: Μετάβαση στο μενού διαμόρφωσης από τον χρήστη.

Sys: Μετάβαση στο μενού του συστήματος λειτουργίας. Περιλαμβάνει

μεταβλητή εισόδου/εξόδου, φίλτρα οθόνης και χαρακτηριστική άνω

θερμοκρασία αποσύνδεσης.

Sensors: Μετάβαση στο μενού ρυθμίσεων των αισθητήρων. Συμπεριλαμ-

βάνονται και οι καμπύλες βαθμονόμησης.
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PID Table: Μετάβαση στο μενού ρυθμίσεων των πινάκων PID: Proportional-
Integral-Derivative. Οι πίνακες PID αποθηκεύουν βέλτιστες πα-

ράμετρους συντονισμού ενάντια στην επιθυμητή τιμή της θερμο-

κρασίας. ΄Εξι τέτοιοι πίνακες είναι διαθέσιμοι καθένας από τους

οποίους περιέχει ρυθμίσεις PID και θερμαίνοντος φάσματος για

έως και 16 σημεία θερμοκρασίας.

AutoTune: Μετάβαση στον αυτόματο συντονισμό για κάθε βρόχο. Περιλαμ-

βάνει τη χρήση μιας ειδικής κυματομορφής εξόδου για την ανάπτυξη

αρχικά ενός μοντέλου διεργασίας και στη συνέχεια για την παρα-

γωγή των βέλτιστων συντελεστών P, I και D.

Display: Μετάβαση στο μενού ρυθμίσεων της οθόνης. Επιτρέπει τη ρύθμιση

της πρόσοψης από μια λίστα επιλογών.

Alarm: Μετάβαση στο μενού ρυθμίσεων συναγερμού. Το μοντέλο 32 υ-

ποστηρίζει οπτικούς και ακουστικούς συναγερμούς καθώς και συ-

ναγερμούς απομάκρυνσης. Κάθε συναγερμός μπορεί να προγραμ-

ματιστεί ανεξάρτητα για την επιβεβαίωση ή διαγραφή βάσει της

υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασιακής κατάστασης ή ενός σφάλματος

του αισθητήρα που έχει ανιχνευθεί.

Set Pt: Ρύθμιση των επιθυμητών τιμών των δύο βρόχων.

Τα πλήκτρα που βρίσκονται δίπλα από τα πλήκτρα που αναφέρθηκαν πιο πάνω

βοηθούν στην εύκολη πλοήγηση στη συσκευή, δηλαδή μετάβαση προς τα πάνω/κάτω

και στην επόμενη/προηγούμενη επιλογή. Στην αριστερή πλευρά υπάρχουν

πέντε επιπλέον επιλογές:

Power: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση τροφοδοσίας.

Stop: Αποσύνδεση όλων των βρόχων ελέγχου.

Control: Εμπλοκή όλων των βρόχων ελέγχου.

Home: Μετάβαση στην αρχική σελίδα.

Enter: Εισαγωγή δεδομένων / επιλογή των προεπιλογών.

Επιπρόσθετα στις πιο πάνω επιλογές υπάρχουν και τρία LEDs, πράσινο ελέγχου,

κόκκινο συναγερμού και πράσινο Remote, για να προειδοποιούν τον χρήστη.

Η πρώτη ανάβει κάθε φορά που οι βρόχοι είναι απασχολημένοι και ελέγχουν

τη θερμοκρασία του και για απενεργοποίησή της πρέπει να επιλεγεί το Stop.
Το δεύτερο LED ανάβει κάθε φορά που έχει προγραμματίσει ο χρήστης να ενερ-

γοποιείται. Το τρίτο LED μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί από

το πρόγραμμα μιας εξωτερικής διεπαφής. Η χρήση αυτής της λειτουργίας είναι

προαιρετική και μπορεί να γίνει από έναν Η/Υ. [70]
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Σχήμα 5.31: Cryogenic Temperature Controller Model 32B. [71]

5.8.5 Display One

Το Display One, σχήμα 5.32, ενώνεται με το Thermovac TM-101. Σκοπός του

είναι να παρουσιάζει το κενό που υπάρχει στον κρυοστάτη. ΄Εχει τετραψήφια

οθόνη με εύρος από 5 · 10−9 mbar έως 2000 mbar. Μπορεί να διαβάσει mbar,
Pascal ή Torr. [72]

Σχήμα 5.32: Display One. [73]

5.9 Μηχανική Διάταξη

5.9.1 Mössbauer Bench MB-500

Η βάση MB-500,5.33, αποτελείται από ένα οπτικό κομμάτι και διάφορα εξαρ-

τήματα στήριξης, σγιγκτήρες ή στοιχεία στερέωσης, για τη στερέωση των

συστατικών ενός συστήματος Mössbauer όπως ο μετατροπέας ταχύτητας, ο

απορροφητής και ο ενισχυτής, σχήμα 5.34. Με τον ανθεκτικό σχεδιασμό του

το MB-500 καταστέλλει σε μεγάλο βαθμό τους κραδασμούς και τις δονήσεις

που προκαλούν διαπλάτυνση των γραμμών στο φάσμα Mössbauer. [74]
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Σχήμα 5.33: Το MB-500 μαζί με τον μετατροπέα ταχύτητας Mössbauer MVT-1000 και

τον βαθμονομητή ταχύτητας Mössbauer MVC-450. [74]

Σχήμα 5.34: Απορροφητής σε κοντινή απόσταση με την πηγή και τον μετρητή γεγο-

νότων. [74]

5.9.2 Ορισμένα εξαρτήματα του MB-500

MB-PAH-1 Ακρυλική κάψουλα, σχήμα 5.35, για τη στήριξη του απορροφητή

στον πάγκο Mössbauer για λήψη φάσματος εκτός κρυοστάτη. [75]

Χαρακτηριστικά

• ΄Υψος (χωρίς απορροφητή): 12mm
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• Εξωτερική Διάμετρος: 28mm

• Εσωτερική Διάμετρος: 13mm

• Πάχος τοιχώματος: 0.1mm

Σχήμα 5.35: MB-PAH-1. [75]

SA-1 Το SA-1, σχήμα 5.36, είναι εξάρτημα που προσαρμόζεται στην πηγή

Mössbauer με σκοπό να την συνδέσει με τον μετατροπέα ταχυτήτων MVT-1000.
[75]

Σχήμα 5.36: SA-1. [75]

5.9.3 Source Gripper - Γάντζος Πηγής

Ο γάντζος της πηγής - source gripper, που φαίνεται στο σχήμα 5.37, χρησι-

μοποιείται για να μπορούμε να πάρουμε την πηγή από το δοχείο μολύβδου και

να την βιδώσουμε στον προσαρμογέα της, που συνδέεται με τον μετατροπέα

102



ταχύτητας, χωρίς να την αγγίξουμε με το χέρι. Το μήκος του, των περίπου

380 mm, προσφέρει μια ασφαλή απόσταση από την πηγή κατά τον χειρισμό.

Επιπλέον υπάρχει μια θωράκιση η οποία είναι μπροστά από την πηγή όταν την

παίρνουμε. [76]

Σχήμα 5.37: Γάντζος πηγής - Source Gripper. Το μπροστινό μέρος του γάντζου της

πηγής έχει τρεις δαγκάνες για το κράτημα της πηγής. Ο τροχός λειτουργίας βρίσκεται

στο πίσω μέρος της συσκευής. [76]
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Κεφάλαιο 6

Πειραματική Διαδικασία

΄Οπως έχει εξηγηθεί στο Κεφάλαιο 1 η β Θαλασσαιμία είναι ένα είδος κληρονο-

μικών νοσημάτων του αίματος που χαρακτηρίζεται από έλλειψη της β αλυσίδας

της σφαιρίνης. Η σύνθεση της α αλυσίδας παραμένει φυσιολογική με αποτέλε-

σμα τη δημιουργία περίσσειας α αλυσίδων. Αυτό έχει ως επακόλουθο τη μείωση

της αποδοτικής παραγωγής των ερυθρών αιμοσφαιρίων οδηγώντας έτσι σε ήπια

ή σοβαρής μορφής αναιμία. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια περιέχουν σε αφθονία την

αιμοσφαιρίνη (Hb), πρωτεΐνη υπεύθυνη για τη μεταφορά του οξυγόνου από τους

πνεύμονες στους ιστούς.

Ασθενείς αναιμίας σοβαρής μορφής χρειάζονται συχνά μεταγγίσεις αίματος για

τη μεταφορά οξυγόνου, με αποτέλεσμα την υπερσιδήρωση. Από την άλλη,

ασθενείς αναιμίας ήπιας μορφής οδηγούνται σε υπερσιδήρωση από τη διατροφή

μέσω της γαστρεντερικής οδού, καθώς δεν υπάρχει μηχανισμός για την αποβολή

του σιδήρου από τον οργανισμό.

Υπό κανονικές συνθήκες, ο σίδηρος που δεν χρησιμοποιείται από τον οργα-

νισμό, κυκλοφορεί μέσω του αίματος προσκολλημένος στην τρανσφερίνη που

είναι μία πρωτεΐνη δέσμευσης σιδήρου. Επιπλέον αποθηκεύεται ως φερριτίνη και

αιμοσιδηρίνη που είναι πρωτεΐνες αποθήκευσης.

Καθώς τα επίπεδα σιδήρου αυξάνονται περισσότερο από το κανονικό, η επι-

πλέον φερριτίνη και αιμοσιδηρίνη κατακάθονται σε διάφορα όργανα όπως το

συκώτι. ΄Ετσι, μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες στα όργανα. Για την α-

πομάκρυνση του επιπλέον σιδήρου από τον οργανισμό χρησιμοποιούνται φάρμα-

κα αποσιδήρωσης όπως Δεσφερριοξαμίνη (Desferrioxamine) και Δεφεριπρόνη

(Deferiprone). Για τη βελτίωση αυτών των φαρμάκων απαραίτητος είναι ο α-

κριβής χαρακτηρισμός των συμπλόκων σιδήρου στον οργανισμό. Κατάλληλο

πειραματικό εργαλείο για τον χαρακτηρισμό τους είναι η φασματοσκοπία Mös-
sbauer 57Fe, η οποία παρέχει πληροφορίες όπως η ηλεκτρονική και μαγνητική

δομή, το σπιν και οι υπέρλεπτες αλληλεπιδράσεις. Η φασματοσκοπία Mössbau-
er έχει την ικανότητα να αναλύει τα διάφορα είδη σιδήρου και να καθορίζει με

μεγάλη ακρίβεια το είδος αλλά και το ποσοστό του κάθε είδους σιδήρου που

υπάρχει στο δείγμα.
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Εξαιτίας των μεταγγίσεων αίματος και της χρήσης φαρμάκων αποσιδήρωσης,

οι διάφορες μορφές σιδήρου και η συγκέντρωσή τους στο σώμα των ασθενών

με θαλασσαιμία αλλάζει. Επομένως δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός των

συμπλόκων σιδήρου με τη χρήση μόνο ανθρωπίνων δειγμάτων. ΄Ετσι, χρησιμο-

ποιούνται θαλασσαιμικά ποντίκια τα οποία είναι κατάλληλα για τη μελέτη της

περίσσειας σιδήρου στα διάφορα όργανα μέσω της φασματοσκοπίας Mössbauer
57Fe [77].

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ποντίκια είναι ιδανικά για μελέτη εξαιτίας του μι-

κρού μεγέθους τους και της γρήγορης αναπαραγωγής τους. Για να έχουμε ένα

πραγματικό ανάλογο της συσσώρευσης σιδήρου στα όργανα των ανθρώπων

που πάσχουν από θαλασσαιμία είναι σημαντικό να μελετηθούν δείγματα που

συσσωρεύουν σίδηρο με παρόμοιες συνθήκες, δηλαδή μέσω γαστρεντερικής α-

πορρόφησης ή μεταγγίσεων αίματος. ΄Ηταν απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν

ποντίκια γιατί δεν είναι δυνατή η μελέτη των δειγμάτων μέσω άλλων μεθόδων,

όπως για παράδειγμα η κυτταρική καλλιέργεια, αφού ο σίδηρος δεν θα προσκολ-

ληθεί στις πρωτεΐνες ούτε θα μετατραπεί σε σύμπλοκα που προκύπτουν σε ένα

ζωντανό οργανισμό.

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν υγιή και θαλασσαιμικά ποντίκια ε-

μπλουτισμένα με
57Fe, όπως και υγιή ποντίκια μη εμπλουτισμένα. Σύγκριση

των φασμάτων που προκύπτουν από τα υγιή και θαλασσαιμικά ποντίκια εμπλου-

τισμένα με
57Fe μπορεί να προσδιορίσει τα σύμπλοκα σιδήρου που προκύπτουν

από την θαλασσαιμία. Επιπλέον, μπορεί να δώσει πληροφορίες για την υπερ-

σιδήρωση, εάν κατακάθεται ο σίδηρος στο αίμα ή στα όργανα και σε ποια.

Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την παραγωγή πιο αποδοτικών φαρμάκων αποσι-

δήρωσης μειώνοντας, συνεπώς, τις αρνητικές συνέπειες που προκαλούν στον

οργανισμό των ασθενών. Εκτός από τις πληροφορίες για την υπερσιδήρωση,

στόχος της εργασίας αυτής είναι και ο έλεγχος της αποδοτικής λειτουργίας του

τρόπου εμπλουτισμού με
57Fe που χρησιμοποιούμε.

Η φασματοσκοπία Mössbauer είναι η πιο ισχυρή φασματοσκοπική μέθοδος για

ανίχνευση της περιεκτικότητας σε σίδηρο των βιολογικών δειγμάτων, όμως δεν

έχει εφαρμοστεί εκτεταμένα σε σπονδυλωτά ζώα. Για την περίπτωσή μας α-

νιχνεύει μόνο το ισότοπο
57Fe που αντιστοιχεί μόνο στο 2% του φυσικού σι-

δήρου. Ως αποτέλεσμα τα φάσματα από μη εμπλουτισμένα θηλαστικά έχουν

αρκετό θόρυβο (μικρός λόγος σήματος ως προς θόρυβο) ακόμα και όταν υ-

πάρχει υπερφόρτωση σιδήρου. Για την εργασία αυτή έχουμε εμπλουτίσει τα

ποντίκια με
57Fe αν και είναι δαπανηρό.

Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά περιγράφεται η διαδικασία εμπλουτισμού με
57Fe της

τροφής των ποντικιών που ακολουθήθηκε και η προετοιμασία των δειγμάτων.

Στη συνέχεια περιγράφεται η ευθυγράμμιση του ανιχνευτή και η βαθμονόμηση.

Ακολούθως γίνεται μια αναφορά στη λήψη δεδομένων και τέλος περιγράφεται,

εν συντομία, το πρόγραμμα IMSG14 που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση.
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6.1 Διαδικασία εμπλουτισμού τροφής με
57Fe

Υπάρχουν δύο τρόποι εμπλουτισμού των ποντικιών, μέσω της τροφής και μέσω

μεταγγίσεων. Για την εργασία αυτή χρησιμοποιήσαμε τον εμπλουτισμό μέσω

τροφής γιατί θέλαμε να μελετήσουμε τη γαστρεντερική απορρόφηση σιδήρου

αλλά και επειδή είναι μια πιο εύκολη μέθοδος.

Οι κύριες χημικές ενώσεις σιδήρου που χρησιμοποιούνται στα συμπληρώματα

σιδήρου είναι φουμαρικός σίδηρος (iron (II) fumarate), γλυκονικός σίδηρος

(iron (II) gluconate), θειϊκός σίδηρος (iron (II) sulfate), διάλυμα χλωριούχου

σιδήρου (iron (III) chloride solution) και κιτρικό αμμώνιο σιδήρου (iron (III)
ammonium citrate). Συνήθως, όπως και στην παρούσα εργασία, προτιμάται ο

θειϊκός σίδηρος, καθώς είναι η πιο φτηνή μορφή και είναι εξίσου αποτελεσματι-

κός όπως ο,τιδήποτε άλλο. Ο θειϊκός σίδηρος είναι άλας που χρησιμοποιείται

συνήθως για αντιμετώπιση της αναιμίας λόγω καλής απορρόφησης από τον ορ-

γανισμό. [78] [79]

Ο μέσος όρος τροφής που καταναλώνουν τα ποντίκια κάθε μέρα είναι 5 g.
[80] Οι συνιστώμενες ποσότητες σιδήρου ανά κιλό τροφής είναι τουλάχιστον

35 mg/kg. Η τροφή περιέχει λιγότερο από 9 mg/kg σίδηρο εκ του οποίου

το 2% είναι
57Fe. ΄Ετσι για να περιέχονται 35-40 mg/kg 57Fe προσθέτουμε

40 mg 57Fe ανά κιλό τροφής καθώς με τον εμπλουτισμό χάνεται μικρή ποσότητα

σιδήρου. Επειδή 40 mg είναι μία πολύ μικρή ποσότητα και είναι δύσκολο να την

χειριστούμε, για ευκολία χρησιμοποιούμε κατ΄ αναλογία 200 mg σιδήρου για

5 kg τροφής.

Ο θειϊκός σίδηρος παράγεται με διάλυση θραυσμάτων σιδήρου σε αραιωμένο

θειϊκό οξύ, όπως φαίνεται στο σχήμα 6.1. [81] Αφού παρασκευάσαμε διάλυμα

θειϊκού οξέος Η2SO4 1Μ
1
, απαραίτητο ήταν να βρούμε την ποσότητα (σε ml)

του Η2SO4 που χρειάζονται για τη διάλυση 200 mg σιδήρου
57Fe.

Η βασική μονάδα SI για την ποσότητα μιας ουσίας είναι το γραμμομόριο (mo-
le). Για τον σίδηρο που μας ενδιαφέρει, 55.845 γραμμάρια σιδήρου αντιστοι-

χούν σε 1 mole. ΄Ετσι, σε 1 γραμμάριο σιδήρου αντιστοιχούν 0.0179 moles.
Εφόσον θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε 200 mg υπολογίζουμε ότι αντιστοιχούν

σε 0.00358 moles. Μονάδα της συγκέντρωσης είναι το Μ ή mol/L. Επο-

μένως καθώς 1 Μ αντιστοιχεί σε 1000 ml τότε τα 0.00358 moles βρίσκονται σε

x=3.58ml. ΄Ετσι θέλοντας να υπολογίσουμε την ποσότητα του θειϊκού οξέος

που χρειάζεται για να διαλυθούν 200 mg σιδήρου κάναμε πολλές δοκιμές με

διάφορες ποσότητες οξέος, για παράδειγμα 1.3 x = 4.65 ml, 1.7 x = 6.1 ml.
1
Τοποθετούμε 200ml απεσταγμένο νερό σε ογκομετρική φιάλη των 250ml, προσθέτουμε

σιγά σιγά τα 14 ml πυκνού θειϊκού οξέος και συμπληρώνουμε το διάλυμα με απεσταγμένο
νερό μέχρι τα 250 ml.
Για να βρεθεί ο όγκος του πυκνού θειϊκού οξέος που θα προστεθεί χρησιμοποιείται η εξίσωση

Cαρχ ·Vαρχ = Cτελ ·Vτελ, όπου Cαρχ η αρχική συγκέντρωση του διαλύματος και Vαρχ ο αρχικός
του όγκος, ενώ Cτελ η τελική συγκέντρωση του διαλύματος και Vτελ ο τελικός του όγκος.
Επομένως για παρασκευή 250ml διαλύματος Η2SO4 1Μ ο αρχικός όγκος του πυκνού θειϊκού

οξέος, το οποίο έχει συγκέντρωση 18.4Μ, που χρησιμοποιούμε είναι:

Vαρχ = 1·250
18.4

= 13.58 ml ⇒ Vαρχ ' 14 ml.
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Σχήμα 6.1: Παρασκευή διαλύματος θειϊκού σιδήρου με διάλυση θραυσμάτων σιδήρου

σε αραιωμένο θειϊκό οξύ.

Επειδή ο σίδηρος (
57Fe) που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε είναι πολύ ακριβός,

αφού δεν υπάρχει σε αφθονία, κάθε βήμα της διαδικασίας εμπλουτισμού της

τροφής γινόταν με πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν θέλαμε την άσκοπη σπατάλη

του υλικού, έτσι προτού ξεκινήσουμε την χρήση του δοκιμάσαμε κάθε βήμα,

παρασκευή θειϊκού οξέος και ετοιμασία του φαγητού των ποντικιών χρησιμο-

ποιώντας συμπυκνωμένη σκόνη σιδήρου καθαρότητας 99%. Είναι πολύ σημα-

ντικό να είμαστε σίγουροι για τις αναλογίες, γι΄ αυτό έγιναν πολλές δοκιμές για

διάφορες ποσότητες αλλά και αρκετές επαναλήψεις για κάθε ποσότητα. ΄Ετσι

μετά από πολλές προσπάθειες καταλήξαμε ότι 6 ml Η2SO4 1Μ είναι η καλύτερη

ποσότητα για τη διάλυση 200 mg σιδήρου.

Συνεπώς για την παρασκευή διαλύματος θειϊκού σιδήρου ζυγίσαμε με ακρίβεια

3 δεκαδικών ψηφίων 200 mg 57Fe και προσθέσαμε στον δοκιμαστικό σωλήνα

6 ml Η2SO4 1Μ, όπως φαίνεται στο σχήμα 6.1. Θερμαίνοντας τον δοκιμαστικό

σωλήνα, γύρω στους 43
◦C η διαδικασία διάλυσης του

57Fe ήταν πιο γρήγορη

και διήρκησε περίπου 3 ώρες. ΄Ετσι για κάθε 1 kg τροφής συνθέσαμε διάλυμα

57FeSO4·7Η2Ο (ferrous sulfate heptahydrate)

Fe + Η2SO4 → FeSO4 + Η2. (6.1)

Στη συνέχεια το διάλυμα αραιώθηκε σε 650 ml νερού διπλής απόσταξης, κατάλ-

ληλο για κατανάλωση από τα ποντίκια. Προτού γίνει αυτό το βήμα έγινε δοκιμή

για να βρεθεί η ποσότητα νερού (σε ml) που χρειάζεται για να “ζυμωθούν“
100 γραμμάρια τροφής ποντικιών (Ssniff, E15510) και να βρεθεί επομένως κατ΄

αναλογία η ποσότητα νερού που χρειάζεται για 1 kg τροφής. Να σημειωθεί ότι

το διάλυμα θειϊκού σιδήρου αραιώνεται στο νερό γιατί θέλουμε η κατανομή του

57Fe στην τροφή να είναι ομοιόμορφη. Η τροφή που παρασκευάσαμε φαίνεται

στο σχήμα 6.2.
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Σχήμα 6.2: Τροφή ποντικιών.

΄Οπως αναφέρθηκε προηγουμένως είναι πολύ σημαντικό κάθε βήμα να γίνεται με

προσοχή, έτσι προτού χρησιμοποιηθεί
57Fe έγινε έλεγχος, με χρήση συμπυκνω-

μένης σκόνης σιδήρου καθαρότητας 99%, εάν το διάλυμα θειϊκού σιδήρου αλλοι-

ώνεται με την προσθήκη νερού π.χ. αν οξειδώνεται. Σε περίπτωση οξείδωσης

το αποτέλεσμα είναι τοξικό για τον οργανισμό. ΄Ετσι πραγματοποιήσαμε μέτρη-

ση Mössbauer για το διάλυμα ferrous sulfate heptahydrate και στη συνέχεια

κάναμε προσαρμογή μίας διπλέτας όπως φαίνεται στο σχήμα 6.3. Ταυτόχρονα

πραγματοποιήσαμε μέτρηση χρησιμοποιώντας χημικό ένυδρο θειϊκό σίδηρο, το

φάσμα του οποίου παρουσιάζεται στο σχήμα 6.4. Στον πίνακα 6.1 παρουσιάζο-

νται οι τιμές της Ισομερικής Μετατόπισης (IS) και της Τετραπολικής Ροπής

(QS) της δικής μας προσαρμογής με τα αντίστοιχα σφάλματά τους, καθώς και

οι τιμές τους από τη χρήση του χημικού ένυδρου θειϊκού σιδήρου αλλά και από

προηγούμενες πειραματικές μετρήσεις. [82] ΄Οπως παρατηρούμε οι τιμές μας

συμπίπτουν με τις αναμενόμενες και επομένως συμπεραίνουμε πως το διάλυμα

μας με την προσθήκη νερού δεν αλλοιώνεται.
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Σχήμα 6.4: Φάσμα χημικού διαλύματος
57FeSO4·7Η2Ο.

IS [mm/s] Σφάλμα IS QS [mm/s] Σφάλμα QS

Πειραματικές Τιμές 1.38 ±0.02 3.39 ±0.02
Χημικό Δείγμα 1.38 ±0.02 3.36 ±0.02

Αναμενόμενες Τιμές 1.35 ±0.05 3.35 ±0.05
Reduced χ2

= 1.68

Πίνακας 6.1: Παράμετροι Προσαρμογής για το διάλυμα
57FeSO4·7Η2Ο σε σχέση με

τον μεταλλικό σίδηρο.
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6.2 Φροντίδα ζώων και Προετοιμασία δειγμάτων

C57BL/6 ποντίκια, όπως φαίνεται στο σχήμα 6.5, παρέχονταν και στεγάζονταν

στη διαγονιδιακή μονάδα ποντικιών (Trangenic Mouse Facility - TMF) του

Κυπριακού Ινστιτούτου Γενετικής και Νευρολογίας. Για την ελαχιστοποίηση

του πόνου και της βλάβης στα ζώα, τα ποντίκια έχουν ανατραφεί και έχουν τύχει

χειρισμού με βάση την οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

της Κυπριακής νομοθεσίας για την προστασία και ευημερία των ζώων (1994-

2013). Σταγάστηκαν σε πλαστικά κλουβιά που περιείχαν νερό και τροφή και

κρατήθηκαν σε περιβάλλον ελεγχόμενης θερμοκρασίας, στους 21
◦C με 45%

υγρασία. Τα ποντίκια ελέγχονταν περιοδικά για την κατάσταση της υγείας τους.

Σχήμα 6.5: Ποντίκι C57BL/6. [83]

Για την πειραματική μας μελέτη χρησιμοποιήθηκαν 5 υγιή θηλυκά ποντίκια

(C57BL/6) και 1 αρσενικό ετερόζυγο ποντίκι με β θαλασσαιμία (C57BL/6-
Hbbth3/+). [84] [85] Στο θαλασσαιμικό μοντέλο που χρησιμοποιήσαμε έχουν

διαγραφεί τα β1 και β2 γονίδια σφαιρίνης ενηλίκων. Στην περίπτωση ομόζυ-

γων ποντικιών (Hbbth-3/Hbbth-3) παρατηρείται περιγεννητικός θάνατος
1
, πα-

ρόμοια με την πιο σοβαρής μορφής μεσογειακή αναιμία των ανθρώπων. ΄Ετσι

χρησιμοποιούνται ετερόζυγα ποντίκια Hbbth-3 των οποίων οι αιματολογικοί δεί-

κτες παρουσιάζουν χαρακτηριστικά σοβαρής αναιμίας. Επιπλέον, τα ετερόζυγα

Hbbth-3 ποντίκια παρουσιάζουν ζημιές στα όργανα και τους ιστούς όπως στη β-

θαλασσαιμία, για παράδειγμα σπληνομεγαλία και οστικές παραμορφώσεις. Θε-

ωρούνται κατάλληλα για μελέτη της εναπόθεσης επιπλέον σιδήρου σε διάφορα

όργανα καθώς αναπτύσσουν πολύ γρήγορα υπερσιδήρωση.

1
Ως περιγεννητική περίοδος ορίζεται το διάστημα από την 2η εβδομάδα της κύησης έως

και την 1η εβδομάδα της ζωής.
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6.2.1 Προετοιμασία δειγμάτων

Αρχικά τα θηλυκά ποντίκια θέλαμε να έχουν μειωμένη ποσότητα φυσικού σι-

δήρου στον οργανισμό τους, για να μειωθεί ο θόρυβος, έτσι περίπου δύο ε-

βδομάδες πριν χρησιμοποιηθούν για αναπαραγωγή ξεκίνησαν μια δίαιτα χωρίς

καθόλου σίδηρο. Στη συνέχεια 3 ημέρες πριν την χρήση τους, η δίαιτά τους

άλλαξε και ήταν εμπλουτισμένη με
57Fe, ούτως ώστε ο σίδηρος να επανέλθει

σε φυσιολογικά επίπεδα. Μετά τις 3 ημέρες προστέθηκε και το αρσενικό πο-

ντίκι για να ξεκινήσει η διαδικασία αναπαραγωγής. Κατά τη διάρκεια αυτής

της περιόδου, όλα τα ποντίκια έπαιρναν τροφή εμπλουτισμένη με
57Fe. ΄Οταν

επιβεβαιώθηκε ότι τα θηλυκά ποντίκια κυοφορούσαν, το αρσενικό ποντίκι απο-

μακρύνθηκε, ενώ τα θηλυκά συνέχισαν να λαμβάνουν
57Fe μέσω της εμπλουτι-

σμένης τροφής καθόλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Κάθε

γέννηση είχε μέσο όρο 6 ποντίκια από τα οποία το 50% αναμένονταν υγιή και

το άλλο 50% με ετερόζυγη β-θαλασσαιμία.

Αφού τελείωσε ο θηλασμός τα θηλυκά ποντίκια - μάνες απομακρύνθηκαν. Τα

νεογέννητα ποντίκια τότε χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, τα υγιή C57BL/6 (co-
ntrol) και αυτά με ετερόζυγη θαλασσαιμία C57BL/6 Hbbth3/+. Για τον έλεγχο

της ομάδας στην οποία άνηκε κάθε ποντίκι πάρθηκαν 50 μL δείγμα αίματος α-

πό την πλάγια ουραία φλέβα για αιματολογικές εξετάσεις, όπως φαίνεται στο

σχήμα 6.6. [86] [87] Τα νεογέννητα ποντίκια έπαιρναν εμπλουτισμένη τροφή

μέχρι το τέλος της πειραματικής διαδικασίας. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι τα

υγιή δείγματα είναι απαραίτητα για την απευθείας σύγκριση με τα θαλασσαιμικά

δείγματα και επομένως τον προσδιορισμό των συμπλεγμάτων που συνδέονται

με τη θαλασσαιμία.

Σχήμα 6.6: Συλλογή αίματος από ουραία φλέβα με σύριγγα αριστερά και με πεταλούδα

δεξιά. [87]

6.2.2 Συλλογή δειγμάτων

Για τη διερεύνηση της συσσώρευσης σιδήρου μελετήθηκαν αίμα, καρδία, συ-

κώτι, σπλήνας και νεφροί από 2 υγιή και 2 θαλασσαιμικά ποντίκια ενός μηνός,

εμπλουτισμένα με σίδηρο
57Fe. Επιπλέον μελετήθηκαν 2 υγιή ποντίκια τριών
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μηνών εμπλουτισμένα με
57Fe και ένα υγιές ποντίκι ενός μηνός μη εμπλουτι-

σμένο.

Αφού αναισθητοποιήθηκαν τα ποντίκια μέσω ενδοπεριτοναϊκής
1
ένεσης (Intra-

peritoneal Injection-IP injection), ένεσης της τριβρωμοαιθανόλης (tribromoe-
thanol (avertin)) στο περιτόναιο, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 6.7 συλλέχθη-

κε αίμα από το οπισθοβολβιαίο πλέγμα του ματιού (retro-orbital sinus), όπως

φαίνεται στο σχήμα 6.8. [87] Το αίμα τοποθετούνταν σε σωληνάρια Eppendorf
τα οποία ελαχιστοποιούν την είσοδο χημικών στα δείγματα, που περιείχαν Η-

παρίνη Νατρίου (Sodium Heparin) για αποφυγή της πήξης του. Ακολούθως τα

ποντίκια υποβάλλονταν σε ευθανασία χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της αυχενι-

κής εξάρθρωσης. Τα διάφορα όργανα καρδία, σπλήνας, συκώτι, νεφρά αφαιρο-

ύνταν προσεκτικά και ξεπλένονταν με ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικού άλατος

(Phosphate Buffered Saline - PBS)2 ώστε να απομακρυνθούν επιπλέον ίχνη

αίματος. ΄Ολα τα δείγματα τοποθετήθηκαν στις ειδικά διαμορφωμένες θήκες

φτιαγμένες από πολυπροπυλένιο, και αποθηκεύτηκαν σε Dewar στη θερμοκρα-

σία υγρού αζώτου, στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σχήμα 6.7: Ενδοπεριτοναϊκή ένεση για αναισθησία των ποντικιών. [88]

Σχήμα 6.8: Συλλογή αίματος από οπισθοβολβιαίο πλέγμα ματιού. [88]

1
Περιτόναιο: Μεμβράνη που περικλείει τα όργανα της κοιλιακής κοιλότητας.
2
Πρόκειται για ένα διάλυμα άλατος με βάση το νερό που περιέχει όξινο φωσφορικό νάτριο,

χλωριούχο νάτριο και, σε μερικές συνθέσεις, χλωριούχο κάλιο και δισόξινο φωσφορικό κάλιο.

Οι συγκεντρώσεις ιόντων των διαλυμάτων ταιριάζουν με εκείνες του ανθρώπινου σώματος.
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6.2.3 Θήκες δείγματος

Τα δείγματα τοποθετούνταν στις ειδικά διαμορφωμένες θήκες που κατασκευά-

στηκαν μέσω της μεθόδου της θερμοδιαμόρφωσης
1
(thermoforming) χρησι-

μοποιώντας καλούπια αλουμινίου και φύλλα πολυπροπυλένιου (Polypropylene
- PP) πάχους 0.5 mm. Κυλινδρικές θήκες διαφορετικής διαμέτρου (6 mm,

10 mm και 12 mm), που παρουσιάζονται στο σχήμα 6.9 και συνολικού πάχους

1 mm, χρησιμοποιήθηκαν για την τοποθέτηση αίματος, καρδίας, σπλήνα, συ-

κωτιού και νεφρών. Αυτό ήταν απαραίτητο ούτως ώστε κάθε δείγμα να εφαρ-

μόζεται πλήρως στη θήκη.

Σχήμα 6.9: Θήκες δείγματος διαφορετικής διαμέτρου.

Για την επιλογή του υλικού των θηκών του δείγματος ανάμεσα στα πλαστικά

Plexiglas (PMMA), pet, πολυπροπυλένιο (PP) και mylar έγινε έλεγχος μέσω

γεωμετρίας μετάδοσης. ΄Εγινε χρήση του ανιχνευτή ακτινών Χ Amptek XR-
100CR Si-PIN εξαιτίας της υψηλής ενεργειακής διακριτικής ικανότητάς του.

Για διάφορα πάχη κάθε υλικού πάρθηκαν τα φάσματα γεγονότων συναρτήσει

ενέργειας όπως φαίνεται στο παράδειγμα του σχήματος 6.10.

1
Θερμοδιαμόρφωση είναι η διαδικασία κατά την οποία φύλλο πλαστικού θερμαίνεται σε

θερμοκρασία που επιτρέπει να είναι εύκαπτο και σχηματίζεται χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα

σχήματα σε καλούπια και στη συνέχεια παγώνεται. Η πιο απλοποιημένη μορφή είναι η

δημιουργία κενού.
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Σχήμα 6.10: Παράδειγμα φάσματος μετάδοσης για το υλικό PP. Το πάνω φάσμα με

το κόκκινο χρώμα αντιστοιχεί στην περίπτωση μέτρησης χωρίς υλικό.

Σε κάθε φάσμα υπήρχαν κορυφές στις ενέργειες 6.4 keV, 7.06 keV και 14.4 keV.

Για κάθε κορυφή λαμβάναμε τα γεγονότα και έτσι ήταν δυνατός ο υπολογισμός

του ποσοστού απορρόφησης. Αρχικά υπολογίστηκε το ποσοστό μετάδοσης.

΄Οπως είναι γνωστό ο συντελεστής απορρόφησης δίνεται από την σχέση

T = Toe
−αt

(6.2)

όπου T είναι η μετάδοση, To είναι η 100% μετάδοση, α είναι ο συντελεστής

απορρόφησης και t το πάχος του υλικού. ΄Ετσι η απορρόφηση υπολογίζεται

μέσω της σχέσης α = −log( TTo )/t.
Για την περίπτωση όπου το πάχος είναι 1 mm, t = 1, η σχέση (6.2) γίνεται

T = Toe
−α

. ΄Ετσι η απορροφόμενη ποσότητα ισούται με To−T (1mm) όπου το

α στην περίπτωση του T (1mm) είναι η μέση τιμή των απορροφήσεων για τα δι-

άφορα πάχη του κάθε υλικού. Στον πίνακα 6.2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα

για την εκατοστιαία απορρόφηση για όλες τις κορυφές όλων των υλικών που

μελετήθηκαν πάχους 1 mm.
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% Απορρόφηση για 1 mm

Υλικό 6.4 keV 7.06 keV 14.4 keV

PMMA 70.9 63.3 9.0

pet 100.0 100.0 64.6

PP 46.6 40.8 7.8

mylar 76.1 72.6 14.7

Πίνακας 6.2: Εκατοστιαία απορρόφηση κορυφών όλων των υλικών που μελετήθηκαν

για τις θήκες του δείγματος πάχους 1 mm.

Η ενέργεια που μας ενδιαφέρει είναι στα 14.4 keV. Από τον πίνακα 6.2 παρα-

τηρούμε ότι τη μικρότερη απορρόφηση στα 14.4 keV και τη μεγαλύτερη στις

άλλες δύο ενέργειες, έχουν τα υλικά PMMA και PP. ΄Ετσι πρέπει να επιλέξου-

με ανάμεσα στα δύο αυτά υλικά. Καθώς όμως το PMMA είναι ακριβό υλικό,

πιο δύσκολο στην κατασκευή και στο κυλινδρικό σχήμα που το θέλουμε έχει

μειωμένη διαπερατότητα, διαλέξαμε το πολυπροπυλένιο.

6.3 Εύρεση θέσης ανιχνευτή πριν από μια μέτρη-

ση Mössbauer

Για την επιλογή της καταλληλότερης πειραματικής διάταξης, για παράδειγμα

είδος ανιχνευτή, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι

η μέγιστη ακτινοβολία, μέγιστο count rate, και ο δεύτερος είναι ο έλεγχος της

ποιότητας του φάσματος. Για τη βέλτιστη ποιότητα φάσματος θέλουμε μέγιστη

αναλογία σήματος προς θόρυβο (signal to noise ratio). Δηλαδή θέλουμε να

έχουμε χρήσιμα και όχι απλώς πολλά γεγονότα.

Λαμβάνοντας υπόψη τους δύο πιο πάνω παράγοντες εκτός από την κατάλληλη

επιλογή του είδους του ανιχνευτή είναι δυνατός ο προσδιορισμός και της θέσης

του. Οι τρεις επιλογές που μελετήσαμε είναι

• Θέση 1: Ο ανιχνευτής να είναι σε κάποια απόσταση - 7 cm πίσω από τον

κρυοστάτη χωρίς κατευθυντήρα (collimator).

• Θέση 2: Ο ανιχνευτής να είναι σε κάποια απόσταση - 7 cm πίσω από τον

κρυοστάτη με collimator.

• Θέση 3: Ο ανιχνευτής να είναι κοντά στον κρυοστάτη - 1 cm χωρίς

collimator.

‘Οταν ο ανιχνευτής είναι πιο κοντά στην πηγή η στερεά γωνία που καλύπτει

είναι μεγαλύτερη επομένως και το count rate είναι μεγαλύτερο. Από την άλλη

όμως παίρνουμε και φωτόνια από σκεδάσεις.

Στην περίπτωση που ο ανιχνευτής είναι πιο μακριά η ένταση μειώνεται κα-

θώς έχουμε μόνο την κεντρική δέσμη. Σύμφωνα με τον νόμο αντιστρόφου
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τετραγώνου (1/r2
) η ροή των φωτονίων που εκπέμπονται από την πηγή είναι

αντιστρόφως ανάλογη με το τετράγωνο της απόστασης από την πηγή. Χρησι-

μοποιώντας collimator έχουμε καλύτερη ποιότητα φάσματος καθώς μειώνουμε

τη στερεά γωνία άρα μειώνονται τα φωτόνια από σκεδάσεις. Το μειονέκτημα

όμως αυτής της περίπτωσης είναι πως η δέσμη γίνεται μικρότερη και έτσι τα

γεγονότα μειώνονται.

Να σημειωθεί πως μετρούμε τη στερεά γωνία ως τον λόγο της επιφάνειας που

καλύπτει ο ανιχνευτής διαιρεμένη με την επιφάνεια της σφαίρας στο κέντρο της

πηγής με ακτίνα την απόσταση μεταξύ πηγής και ανιχνευτή. Η επιφάνεια του

ανιχνευτή είναι σταθερή , έστω Sd , καθώς η επιφάνεια της σφαίρας πηγαίνει ως

4πr2
και έτσι η στερεά γωνία είναι Sd/(4πr

2) που σημαίνει πως για μικρότερη

ακτίνα η στερεά γωνία είναι μεγαλύτερη.

Προτού αποφασιστεί η καλύτερη θέση του ανιχνευτή απαραίτητη είναι η ευθυ-

γράμμιση του δείγματος στον κρυοστάτη, ώστε να υπάρχει μέγιστη ακτινοβολία,

οι ακτίνες γάμμα που εισέρχονται στον κρυοστάτη να προσκρούουν μόνο στον

απορροφητή-δείγμα. Για τη λήψη μετρήσεων εντός του κρυοστάτη, ο γεωμε-

τρικός παράγοντας που μεταβάλλαμε είναι το ύψος του απορροφητή-δείγματος.

Το δείγμα ήταν τοποθετημένο σε μια ράβδο στήριξης που διέρχονταν κατα-

κόρυφα μέσα στον κρυοστάτη. Γνωρίζοντας πως το ύψος της κορυφής δείχνει

το count rate, παίρνουμε μετρήσεις των γεγονότων για τις κορυφές των 6 keV
και 14.4 keV για διαφορετικές θέσεις του δείγματος. Για την εξεύρεση της

καλύτερης θέσης του δείγματος μεταβάλαμε το ύψος της ράβδου. Οι θέσεις κα-

θορίζονται με περιστροφή ως προς την αρχική θέση (σημείο αναφοράς), δηλαδή

μισή περιστροφή δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, μία περιστροφή δεξιόστροφα

ή αριστερόστροφα και ούτω καθεξής. Αν για παράδειγμα η περιστροφή γίνει

αριστερόστροφα και παρατηρηθεί αύξηση των γεγονότων τότε έχει επιλεγεί η

σωστή φορά και οι περιστροφές θα πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται αριστε-

ρόστροφα. Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή μείωση των γεγονότων, οι περι-

στροφές πρέπει να γίνονται δεξιόστροφα. Αντιστοίχως αν η αρχική περιστροφή

γίνει δεξιόστροφα. Οι περιστροφές συνεχίζονται μέχρι να παρατηρηθεί μείωση

των γεγονότων των κορυφών. Σωστό σημείο θεωρείται αυτό στο οποίο υπάρ-

χει αρχικά μέγιστη αύξηση και μετά μείωση των γεγονότων. Τα αποτελέσματα

των δοκιμών μας φαίνονται στον πίνακα 6.3.

Περιστροφές 6.4 keV 14.4 keV Κορυφές

0 1700 1400

+1 2000 1650 Γεγονότα

+2 1600 1350

-1.5 2000 1650

Πίνακας 6.3: Αριθμός γεγονότων κάθε κορυφής για μετρήσεις εντός του κρυοστάτη.
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Σημειώσεις:

1. Το πρόσημο + για την περίπτωσή μας δηλώνει αριστερόστροφη περιστρο-

φή ενώ το - δεξιόστροφη.

2. Οι μετρήσεις που γίνονται είναι PHA δηλαδή pulse height analysis όπως

έχει εξηγηθεί στο Κεφάλαιο 5.

3. Το σωστό σημείο για την περίπτωσή μας είναι το +3/4 καθώς στις θέσεις

+0.5 και +1 ο αριθμός των γεγονότων των κορυφών είναι ο ίδιος ενώ

στις θέσεις 0 και +2 τα γεγονότα μειώνονται.

΄Οπως ειπώθηκε προηγουμένως η δεύτερη συνθήκη που θέλουμε να ικανοποιεί-

ται είναι ο λόγος του σήματος ως προς τον θόρυβο να είναι μέγιστος. Γνω-

ρίζοντας πως το ύψος της κορυφής δείχνει το count rate, αν όλες οι συνθήκες

της πειραματικής διαδικασίας παραμείνουν σταθερές τότε ο λόγος του σήματος

ως προς τον θόρυβο παραμένει σταθερός. Ο λόγος αυτός δίνεται από τον λόγο

του εμβαδού της κορυφής στα 14.4 keV ως προς το εμβαδόν του τραπεζίου,

προσεγγιστικά ορθογωνίου, κάτω από την κορυφή.

Παίρνοντας τη μέτρηση και κάνοντας προσαρμογή Γκαουσσιανών στο λογισμικό

Origin λαμβάνουμε τα δεδομένα που μας ενδιαφέρουν για τη δεύτερη κορυφή,

δηλαδή στα 14.4 keV. Τα δεδομένα αυτά είναι το FWHM, από το οποίο μπορεί

να υπολογιστεί η τυπική απόκλιση, σ, μέσω της σχέσης Γ=2.35σ, το Area
που δίνει τον αριθμό των γεγονότων της κορυφής, το Yo που είναι η βάση της

γκαουσσιανής δηλαδή το ύψος του υπόβαθρου, το xc που δίνει το κέντρο της

κορυφής και τέλος το Total Area δηλαδή ο συνολικός αριθμός γεγονότων. Τα

δεδομένα που πήραμε μετά την προσαρμογή για τις τρεις θέσεις φαίνονται στον

πίνακα 6.4.

FWHM Area Yo xc Total Area

Θέση 1 88 1295667 646 785 1637985

Θέση 2 88 971328 391 803 1187620

Θέση 3 86 1310062 912 760 1779622

Πίνακας 6.4: Δεδομένα θέσεων μετά την προσαρμογή.

Για τον υπολογισμό Signal to Noise (S/N) χρησιμοποιούμε τη σχέση:

S/N=Area/Background Area

όπου το Background Area-περιοχή υποβάθρου έχει εμβαδόν με ύψος Yo και

πλάτος τον αριθμό των σ που επιλέγουμε.

Η τυπική απόκλιση, σ, καθορίζει πλήρως την έκταση της κατανομής. ‘Οπως

εξηγείται στο Παράρτημα Δʹ η καλύτερη επιλογή είναι οι τρεις τυπικές απο-

κλίσεις από το μέσο της κανονικής κατανομής. ‘Ετσι θέλουμε μια ζώνη γύρω

από το μέσο με πλάτος 6 τυπικές αποκλίσεις.
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Σύμφωνα με τη σχέση Γ=2.35σ προκύπτει 6σ=6Γ/2.35. Θέλουμε να υπολο-

γίσουμε και τα κανάλια των 6σ. ΄Ετσι, 3σ ch- = xc - 6σ/2 και 3σ ch+= xc + 6σ/2.

Από τα κανάλια των 6σ με ολοκλήρωση μέσω της Origin προκύπτει ο αριθμός

των γεγονότων της κορυφής.

Για πιο ακριβείς υπολογισμούς, εφόσον με τις 3 τυπικές αποκλίσεις καλύπτε-

ται το 99.7% της κατανομής, πρέπει να υπολογισθεί ο καθαρός αριθμός των

καναλιών (Net Counts) μέσω της σχέσης Net Counts = 0.997 · Area. ‘Ετσι

χρησιμοποιώντας τις προηγούμενες σχέσεις καταλήξαμε στα αποτελέσματα που

φαίνονται στους πίνακες 6.5, 6.6 και 6.7.

3σ ch- 3σ ch+ 6σ Background Area Net Counts S/N Net/Total Area [%]

673 1121 225 145144 1291780 8.9 79

691 1148 225 87850 968414 11.0 82

650 1085 220 200252 1306132 6.5 73

Πίνακας 6.5: Δεδομένα θέσεων μετά την προσαρμογή.

Αλλαγή Θέσης S/N [%] Αύξηση/Μείωση

Θέση 1 → Θέση 2 23.9 Αύξηση

Θέση 2 → Θέση 3 40.8 Μείωση

Θέση 1 → Θέση 3 26.7 Μείωση

Πίνακας 6.6: Ποσοστό αλλαγής του σήματος ως προς τον θόρυβο για τις διάφορες

αλλαγές των θέσεων.

Η ποσότητα Net/Total Area δίνει το ποσοστό των συνολικών γεγονότων που

είναι χρήσιμα.

Αλλαγή Θέσης Net/Total Area [%] Αύξηση/Μείωση

Θέση 1 → Θέση 2 27.5 Μείωση

Θέση 2 → Θέση 3 49.8 Αύξηση

Θέση 1 → Θέση 3 8.6 Αύξηση

Πίνακας 6.7: Ποσοστό συνολικών γεγονότων για τις διάφορες αλλαγές των θέσεων

που είναι χρήσιμα.

Παρατηρούμε ότι όσο πιο μακριά βρίσκεται ο ανιχνευτής οι μετρήσεις είναι κα-

λύτερες καθώς πιο κοντά αυξάνεται το υπόβαθρο. Υπάρχει αύξηση του ποσο-

στού του σήματος ως προς τον θόρυβο για αλλαγή της θέσης από 1 σε 2 ενώ

μείωση από τις θέσεις 2 σε 3 και 1 σε 3. Αντιθέτως το ποσοστό του συνολικού

αριθμού γεγονότων για την πρώτη περίπτωση μειώνεται ενώ για τις άλλες δύο

αυξάνεται. Συνεπώς έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα στις θέσεις 1 και 2, δηλαδή

ο ανιχνευτής να βρίσκεται σε κάποια απόσταση από τον κρυοστάτη με ή χωρίς

118



collimator. Με μέτρηση Mössbauer γίνεται η επιλογή ο ανιχνευτής να είναι μα-

κριά από τον κρυοστάτη χωρίς κατευθυντήρα, αφού σε αυτή την περίπτωση η

αναλογία σήματος ως προς θόρυβο ήταν μεγαλύτερη. Ταυτόχρονα μεγαλύτερο

ήταν και το ποσοστό απορρόφησης.

6.4 Βαθμονόμηση

Η λήψη των φασμάτων Mössbauer έγινε με χρήση πηγής
57Co (ισότοπο Κοβαλ-

τίου) ενεργότητας 50 mCi εμποτισμένη σε μήτρα ροδίου (Rh). Η βαθμονόμηση

της ταχύτητας και ο έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος γίνονταν με

χρήση συμπυκνωμένης σκόνης σιδήρου καθαρότητας 99%.

Η βαθμονόμηση είναι απαραίτητη κυρίως για την προσαρμογή των κορυφών

του φάσματος Mössbauer και της ταχύτητας Doppler της πηγής. Ο μεγάλος

αριθμός των καναλιών και των γεγονότων κάθε καναλιού κατά τη λήψη ενός

φάσματος Mössbauer καθιστούν αναγκαία τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

για την προσαρμογή θεωρητικού μοντέλου στο πειραματικό φάσμα. Το θεωρη-

τικό μοντέλο είναι ένα άθροισμα κορυφών Lorentz. Η καλύτερη προσαρμογή

επιτυγχάνεται με χρήση μεθόδων προσομοίωσης ελαχίστων τετραγώνων.

΄Οπως εξηγήθηκε στο Κεφάλαιο 5 γίνεται χρήση τριγωνικού παλμού με αποτέλε-

σμα το σύστημα να καταγράφει το φάσμα δύο φορές ως κατοπτρικές εικόνες η

μία της άλλης. ΄Ετσι, το πρώτο βήμα στη διαδικασία βαθμονόμησης είναι η ανα-

δίπλωση του φάσματος, που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των καναλιών στο

ήμισυ. Η σκόνη σιδήρου που χρησιμοποιήθηκε μετά την αναδίπλωση δίνει ένα

εξαπλό φάσμα, όπου το κέντρο του φάσματος αντιστοιχεί σε μηδενική ταχύτη-

τα. Στη συνέχεια της βαθμονόμησης γίνεται μετασχηματισμός των καναλιών

σε ταχύτητα βάσει της σχέσης:

Vi = αi − β (6.3)

όπου α η σταθερά βαθμονόμησης, β η μηδενική ταχύτητα και i ο αριθμός του

καναλιού. [30] Οι τιμές λαμβάνονται ώστε τα δεδομένα να ταιριάζουν με το

θεωρητικό φάσμα του σιδήρου.

6.4.1 χ2 test(goodness of a fit)

Στη φασματοσκοπία Mössbauer είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός των θέσεων

και των εντάσεων των φασματικών γραμμών με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια,

έτσι γίνεται χρήση μεθόδων προσομοίωσης ελαχίστων τετραγώνων μέσω του

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η κατανομή χ2

χ2 =

N∑
i=1

(
ythi − y

exp
i

)2
σ2
i

(6.4)
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είναι η τετραγωνική απόκλιση ανάμεσα στις τιμές των πειραματικών δεδομένων

yexpi και των αντίστοιχων προσαρμοσμένων τιμών ythi . Στην εξίσωση (6.4) σ2
i

είναι το αντίστοιχο σφάλμα της μέτρησης.

Στην απλούστερη περίπτωση το ythi είναι το άθροισμα κ κορυφών Lorentz με

διαφορετικές εντάσεις και εύρος.

ythi = ythiback −
κ∑
j=1

Γκ
2π

(Eκ − Eo)2 + (Γκ2 )2
(6.5)

όπου ythiback ο ρυθμός γεγονότων σε κατάσταση μη συντονισμού, δηλαδή το

υπόβαθρο ή θόρυβος (background).
Η κατανομή χ2

έχει μέγιστη πιθανότητα στο σημείο F=N-P, όπου F είναι ο

αριθμός των βαθμών ελευθερίας, N ο αριθμός των πειραματικών σημείων και P
ο αριθμός παραμέτρων συνάρτησης προσαρμογής.

΄Ετσι όταν χ2/F → 1 έχουμε μέγιστη πιθανότητα. Επομένως, για μια καλή

προσαρμογή (good fit) αναμένει κανείς τιμές του χ2/F γύρω στη μονάδα.

6.4.2 Υπόβαθρο

Η πειραματική μας διάταξη περιέχει διάφορα μεταλλικά μέρη όπως για παράδειγ-

μα το βυρίλιο, υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το παράθυρο του α-

νιχνευτή, και έτσι περιέχει ίχνη σιδήρου. Ο σίδηρος που περιλαμβάνεται στη

διάταξη και οι σκεδάσεις που προκύπτουν συνολικά συνεισφέρουν κατά ένα πο-

σοστό στην απορρόφηση ως υπόβαθρο. ΄Ετσι, λήφθηκε ένα φάσμα Mössbauer
με την τοποθέτηση μόνο της θήκης, χωρίς δείγμα, για να γίνει έλεγχος κατά

πόσο σίδηρος που προκύπτει από την διάταξη επηρεάζει τις μετρήσεις μας.΄Οπως

φαίνεται από το φάσμα στο σχήμα 6.11 η απορρόφηση είναι μικρότερη από 0.1%
αποτέλεσμα που δηλώνει πως ο σίδηρος υποβάθρου δεν παίζει ρόλο καθώς όπως

φαίνεται και στα αποτελέσματά μας στο κεφάλαιο 7 η ελάχιστη απορρόφηση που

προκύπτει είναι στο 1%. Η μόνη περίπτωση που επηρεάζει τις μετρήσεις είναι

στα ποντίκια που δεν έχουν εμπλουτιστεί με
57Fe, αλλά όπως φαίνεται στη συ-

νέχεια από τις μετρήσεις δεν είναι δυνατή η χρήση τέτοιων φασμάτων εξαιτίας

του θορύβου.
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Σχήμα 6.11: Φάσμα υποβάθρου.

6.5 Λήψη δεδομένων - Ανάλυση

Αρχικά γίνεται λήψη ενός φάσματος σε λειτουργία ανάλυσης του ύψους των

παλμών (PHA), δηλαδή σε όλο το εύρος ενεργειών. Από τη συλλογή γεγο-

νότων, εμφανίζονται τρεις κορυφές, περίπου στα 7 keV, στα 14.4 keV και στα

20 keV, όπως φαίνεται στο σχήμα 6.12.
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Σχήμα 6.12: Φάσμα σε λειτουργία ανάλυσης του ύψους των παλμών (PHA).

Η πρώτη κορυφή είναι η κορυφή φθορισμού του σιδήρου, η δεύτερη οφείλεται
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σε ακτινοβολία γάμμα ενώ η τρίτη κορυφή προκύπτει από το φάσμα ροδίου.

Γίνεται επιλογή της ενέργειας των 14.4 keV που μας ενδιαφέρει και στη συνέχεια

γίνεται λήψη φάσματος Mössbauer (MCS), μετρώντας έτσι μόνο τους παλμούς

που βρίσκονται στο επιλεγμένο εύρος τάσης. Τα φάσματα που παίρνουμε είναι

γεγονότα ως συνάρτηση των καναλιών.

6.5.1 Πρόγραμμα IMSG14

Για την επεξεργασία του φάσματος Mössbauer χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα

IMSG14[89]. Αρχικά γίνεται βαθμονόμηση σε θερμοκρασία δωματίου FeRho,
σίδηρος σε σχέση με το ρόδιο, και αναδίπλωση του φάσματος. ΄Ετσι προκύπτει

η εξίσωση βαθμονόμησης, μια γραμμική σχέση μεταξύ των καναλιών και της

ταχύτητας, την οποία χρησιμοποιούμε στο φάσμα που θα κάνουμε προσαρμογή.

Για να εισαγάγουμε τη θεωρητική συνεισφορά επιλέγουμε στην οθόνη τις θέσεις

των κύριων γραμμών συντονισμού που θεωρούμε ότι αντιστοιχούν σε συγκε-

κριμένη συνεισφορά στο φάσμα. ΄Ετσι οι αρχικές παράμετροι Mössbauer της

ισομερικής μετατόπισης (IS), της τετραπολικής ροπής (QS) και του υπέρλεπτου

μαγνητικού πεδίου (HMF) υπολογίζονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τις τα-

χύτητες vi (σε mm/s) που ανιχνεύονται από τις επιλεγμένες θέσεις (στον άξονα

των ταχυτήτων - x). Στην περίπτωση μίας κορυφής (paramagnetic singlet) οι

παράμετροι υπολογίζονται με ένα “κλικ” στην οθόνη και έτσι IS=v1 και QS=0.

Στην περίπτωση δύο κορυφών (paramagnetic doublet) οι παράμετροι υπολο-

γίζονται με δύο “κλικ” στην οθόνη και μέσω των σχέσεων IS= (v1 + v2)/2,
QS= (v2 − v1). Εάν υπάρχει μαγνητική συνεισφορά (εξαπλέττα) οι παράμε-

τροι υπολογίζονται με 4 “κλικ” (v1, v2, v3, v4) στις εξωτερικές κορυφές και

από τις σχέσεις IS= (v1 + v2 + v3 + v4)/4, QS= (v1 − v2 − v3 + v4)/4 και

HMF= (v4 − v1) · (330/10.6248 kG/mms−1) (για την περίπτωση του
57Fe).

6.5.2 Gnuplot

Εκτός από το πρόγραμμα IMSG14, χρησιμοποιήθηκε και το λογισμικό Gnuplot
για την προσαρμογή. Το Gnuplot επιτρέπει την κατασκευή διαγραμμάτων και

είναι ικανό να κάνει προσαρμογές για όλα τα είδη παραμετρικών συναρτήσεων με

απεριόριστο αριθμό παραμέτρων. ΄Ετσι, μετά τη βαθμονόμηση που έγινε με το

πρόγραμμα IMSG14 έγινε χρήση και του λογισμικού Gnuplot για διασταύρω-

ση των προσαρμογών. ΄Ενα καλό χαρακτηριστικό του τελευταίου σε σύγκριση

με το IMSG14 είναι ότι λαμβάνει υπόψη του το σφάλμα των σημείων, δηλαδή,

σφάλμα σημείου =
√
N, και επιστρέφει σφάλματα στις παραμέτρους προσαρμο-

γής. Το σφάλμα που δίνεται από το λογισμικό Gnuplot είναι η ασυμπτωτική

απόκλιση, που ορίζεται ως η τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης της παραμέτρου.

΄Ομως το σωστό σφάλμα μίας παραμέτρου ορίζεται από τον συνδυασμό της δια-

κύμανσης της παραμέτρου και της συνδιακύμανσης μεταξύ της παραμέτρου και

των άλλων, δηλαδή το κατά πόσο αλλαγή στις άλλες θα επηρεάσει αυτή την

παράμετρο. Επομένως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας η ασυμπτωτική
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απόκλιση αλλά εξακολουθεί να είναι χρήσιμη για την κατανόηση της ακρίβειας

και της σχέσης μεταξύ των προσαρμοσμένων παραμέτρων. Καταλήγοντας, τα

σφάλματα που παρουσιάζονται σε αυτή την εργασία έχουν υπολογιστεί ποιο-

τικά, με κλιμάκωση του σφάλματος που δίνεται από το gnuplot, με το χ2
της

προσαρμογής. Δηλαδή τελικό-σφάλμα ∝ χ2·σφάλμα-gnuplot. Πράγματι, το χ2

είναι ένα καλό “βάρος” για κλιμάκωση του σφάλματος καθώς λαμβάνει υπόψη

πόσο καλή είναι η προσαρμογή και επιστρέφει ένα σφάλμα ανάλογο της τυπικής

απόκλισης.
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Κεφάλαιο 7

Ανάλυση Δεδομένων

Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν το αίμα, το συκώτι, η καρδία, ο σπλήνας και

τα νεφρά από δύο υγιή ποντίκια ενός μηνός, εμπλουτισμένα με
57Fe. Πάρθη-

καν μετρήσεις για το αίμα, το συκώτι και τον σπλήνα από ένα υγιές ποντίκι

ενός μηνός, μη εμπλουτισμένο. Τέλος λήφθηκαν τα φάσματα των αντίστοιχων

οργάνων, όπως για τα υγιή, και για δύο θαλασσαιμικά ποντίκια ενός μηνός

εμπλουτισμένα με
57Fe. Για περεταίρω μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δύο υγιή πο-

ντίκια τριών μηνών εμπλουτισμένα με
57Fe.

Οι μετρήσεις γίνονταν σε θερμοκρασία υγρού αζώτου (80Κ) και σε ταχύτητα

3.93 mm/s.
Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά παρουσιάζονται αναφορές από προηγούμενες πει-

ραματικές μελέτες. Ακολούθως γίνεται μια σύντομη αναφορά στον ρόλο κάθε

οργάνου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα φάσματα με τις προσαρμογές τους,

οι τιμές των παραμέτρων που προκύπτουν από την κάθε προσαρμογή με τα

αντίστοιχα σφάλματά τους, όπως επίσης γίνεται σύγκριση με προηγούμενες με-

λέτες, στις περιπτώσεις που υπάρχουν.

7.1 Αναφορές από προηγούμενες πειραματικές

μελέτες

Στο υποκεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από

προηγούμενες πειραματικές μελέτες. Στα επόμενα υποκεφάλαια παρουσιάζο-

νται τα αποτελέσματά μας τα οποία συγκρίνονται με τις αναφορές αυτές για

ταυτοποίηση της κάθε παράμετρου.

Οι μέθοδοι ανάλυσης και η ακρίβειά τους διαφέρει από εργαστήριο σε εργα-

στήριο. ΄Ετσι, τα αποτελέσματα Mössbauer πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο

ποιοτικά και όχι ποσοτικά. Ταυτόχρονα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως σφάλμα

τουλάχιστον το 0.02.

Στη φασματοσκοπία Mössbauer μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες θερμο-

κρασίες. Αποτελέσματα στη θερμοκρασία δωματίου (300 Κ) διαφέρουν σημα-

ντικά από αποτελέσματα στους 80 Κ. Τα αποτελέσματα στους 80 Κ είναι πιο

124



κοντά σε αυτά των χαμηλών θερμοκρασιών (4 Κ - 5 Κ). Μελέτες για τη θερ-

μοκρασιακή εξάρτηση της αιμοσφαιρίνης μπορούν να βρεθούν για παράδειγμα

στις αναφορές [90],[91]. Στην πρώτη αναφορά έχει εξαχθεί το συμπέρασμα ότι

η εξάρτηση από τη θερμοκρασία μπορεί να παρατηρηθεί για τον τετραπολικό

διαχωρισμό και όχι για την ισομερική μετατόπιση. Πιο ακριβής ανάλυση για την

εξάρτηση από τη θερμοκρασία του τετραπολικού διαχωρισμού έχει γίνει στην

δεύτερη αναφορά και τα αποτελέσματα απεικονίζονται στο σχήμα 7.1.

Σχήμα 7.1: Θερμοκρασιακή εξάρτηση του τετραπολικού διαχωρισμού για 3 δείγματα,

όπου sample 1: Hb δείγμα, sample 2: α− subunit δείγμα και sample 3: β− subunit.
Στο πάνω μέρος του σχήματος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της οξυγονωμένης

αιμοσφαιρίνης - HbO2 και για τα τρία δείγματα. Στο μεσαίο μέρος απεικονίζεται

ο τετραπολικός διαχωρισμός που μετρήθηκε για τη μη οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη -

Hb(deoxy). Ενώ στο κάτω μέρος φαίνονται τα αποτελέσματα του τετραπολικού δια-

χωρισμού για την καρβοξυαιμοσφαιρίνη HbCO που δείχνει να είναι κατά προσέγγιση

ανεξάρτητος από τη θερμοκρασία. [91]

Από τα αποτελέσματα συμπεραίνουμε πώς ο τετραπολικός διαχωρισμός έχει

γραμμική εξάρτηση από τη θερμοκρασία στο διάστημα από ∼0 Κ έως 150 Κ.

Μεγαλύτερο διάστημα θερμοκρασίας έχει μελετηθεί στην πρώτη αναφορά και

παρατηρεί κάποιος πως μετά τη θερμοκρασία των 150 Κ η εξάρτηση δεν είναι

πλέον γραμμική. Δεν παρουσιάζεται θερμοκρασιακή εξάρτηση για όλες τις συ-
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νιστώσες που παρατίθενται στον πίνακα 7.1 αλλά ποιοτικά από το σχήμα 7.1

μπορεί να ειπωθεί ότι ο τετραπολικός διαχωρισμός αυξάνεται ελαφρώς πλησι-

άζοντας το μηδέν.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι συγκρίσεις πρέπει να είναι πιο πολύ ποιοτικές καθώς

στην περίσσεια των περιπτώσεων οι προηγούμενες μελέτες ήταν σε διαφορετική

θερμοκρασία από τη θερμοκρασία στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι δικές μας

μετρήσεις. ΄Ετσι αναμένουμε αποτελέσματα κοντά σε αυτά των αναφορών αλ-

λά όχι απαραίτητα να συμπίπτουν. ΄Οπως έχει παρατηρηθεί και θα δειχθεί στα

επόμενα υποκεφάλαια αρκετές από τις παραμέτρους που έχουν προκύψει στην

πειραματική μας διαδικασία συμπίπτουν με τα αποτελέσματα προηγούμενων πει-

ραματικών μελετών, ενώ ελάχιστες είναι αυτές που απέχουν. Στον πιο κάτω

πίνακα 7.1 παρουσιάζονται οι παράμετροι προσαρμογής με τη θερμοκρασία που

χρησιμοποιήθηκε καθώς και η πειραματική μελέτη στην οποία παρατηρήθηκαν.
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Συνιστώσα Τ [Κ] IS [mm/s] QS [mm/s] Αναφορά

78 0.47 ± 0.01 0.47 ± 0.01 [92]

70 0.5 0.7 [93]

Φερριτίνη 77 0.6 0.63 [94]

300 0.41 ± 0.01 0.70 ± 0.02 [95]

300 0.44 0.70 [96]

195 0.90 ± 0.05 2.40 ± 0.05 [97]

Αιμοσφαιρίνη Hb 4 0.91 ± 0.05 2.40 ± 0.05 [97]

5 0.96 2.35 [93]

82 0.26 ± 0.01 2.11 ± 0.02 [98]

Οξυγονωμένη
90

0.23 ± 0.01 2.12 ± 0.01
[91]

1

Αιμοσφαιρίνη 0.23 ± 0.01 1.68 ± 0.01

HbO2 77 0.44 2.05 [94]

77 0.26 ± 0.05 2.19 ± 0.05 [97]

195 0.20 ± 0.05 1.89 ± 0.05 [97]

78 0.86 ± 0.02 2.27 ± 0.03 [92]

Μη οξυγονωμένη 82 0.90 ± 0.01 2.30 ± 0.02 [98]

Αιμοσφαιρίνη 90 0.89 ± 0.02 2.23 ± 0.02 [91]

HS FeII heme 5 0.96 2.3 [99]

81 0.83 ± 0.02 2.32 ± 0.02 [100]

70 0.96 2.3 [93]

Καρβοξυαιμοσφαιρίνη 90 0.23 ± 0.01 0.39 ± 0.01 [91]

HbCO 195 0.18 ± 0.05 0.36 ± 0.05 [97]

4 0.26 ± 0.05 0.36 ± 0.05 [97]

Αιμοσιδηρίνη 300 0.39 ± 0.01 0.65 ± 0.02 [95]

6 0.45 1.15 [93]

Central Doublet 5 0.45 ± 0.01 1.15 ± 0.02 [96]

5 0.45 1.15 [99]

NHHS FeII 70 1.4 3.3 [93]

5 1.3 3.3 [99]

Εμβρυϊκή Αιμοσφαιρίνη 87 0.937 ± 0.013 2.284 ± 0.013 [101]

HbF
87

0.931 ± 0.013 2.391 ± 0.013
[101]

1

0.936 ± 0.013 2.107 ± 0.013

Πίνακας 7.1: Αποτελέσματα προηγούμενων πειραματικών μελετών (αναφορές) για

διάφορες συνιστώσες, όπου IS η Ισομερική Μετατόπιση και QS ο Τετραπολικός Δια-

χωρισμός. Σημειώνεται επίσης η θερμοκρασία, Τ, στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι

μετρήσεις.

1
Σε αυτή την εργασία για την προσαρμογή έχουν ληφθεί υπόψη δύο διπλέτες.
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Μεγάλο ποσοστό του σιδήρου του ανθρώπινου οργανισμού βρίσκεται στην αιμο-

σφαιρίνη, η οποία είναι η πρωτεΐνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Η αιμοσφαιρίνη

είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά οξυγόνου από τους πνεύμονες στους ιστούς.

Το οξυγόνο δεσμεύεται στο άτομο του σιδήρου που βρίσκεται στο μόριο της

αιμοσφαιρίνης και σχηματίζει την οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη. Η μορφή της αι-

μοσφαιρίνης χωρίς οξυγόνο, που είναι η κυρίαρχη πρωτεΐνη των ερυθρών αιμο-

σφαιρίων, καλείται μη οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη. Κατά την επαφή των ερυθρών

αιμοσφαιρίων με μονοξείδιο του άνθρακα σχηματίζεται η καρβοξυαιμοσφαιρίνη,

η οποία εμποδίζει την αιμοσφαιρίνη να μεταφέρει οξυγόνο στο σώμα, εφόσον

σχηματίζεται πιο εύκολα από την οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη. Η αιμοσφαιρίνη

που αναφέρθηκε προηγουμένως καλείται αιμοσφαιρίνη των ενηλίκων. Κατά τη

διάρκεια της εγκυμοσύνης το αίμα του εμβρύου περιέχει ένα ιδιαίτερο είδος

αιμοσφαιρίνης που λέγεται εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη Fetal Hemoglobin - HbF. Η
εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη μεταφέρει το οξυγόνο σε όλο το σώμα του εμβρύου όπως

κάνει στη συνέχεια η αιμοσφαιρίνη των ενηλίκων.

Στις περιπτώσεις που τα επίπεδα σιδήρου αυξάνονται περισσότερο από το κανο-

νικό ένα μέρος του σιδήρου αποθηκεύεται ως φερριτίνη, πρωτεΐνη που βρίσκεται

στο εσωτερικό των κυττάρων. Δεσμεύει τον σίδηρο και λειτουργεί στον οργα-

νισμό ως αποθήκη σιδήρου, έτσι ο οργανισμός μπορεί να τον χρησιμοποιήσει

μακροπρόθεσμα. Παρόμοιες μορφές σιδήρου βρίσκονται και στην αιμοσιδηρίνη,

που είναι ένα σύμπλοκο αποθήκευσης σιδήρου και βρίσκεται μόνο εντός των

κυττάρων.

Μέσα στα κύτταρα και συγκεκριμένα στα μιτοχόνδρια μεταφέρουν ενέργεια τα

κυτοχρώματα. [102] Τα ένζυμα του κυτοχρώματος συγκεντρώνουν αίμη και

κέντρα σιδήρου-θείου, Fe-S clusters, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία

τους. [103] Στη μελέτη αυτή έχουμε παρατηρήσει την περίπτωση της Κεντρικής

Διπλέτας Central Doublet-CD, όπου οι τιμές της Ισομερικής Μετατόπισης και

του Τετραπολικού Διαχωρισμού για τα S=0 [Fe4S4]2+ clusters και low spin
FeII haem centres είναι παρόμοιες. ’Ετσι εξαιτίας αυτού αλλά και επειδή είναι

διαμαγνητικά κέντρα δεν μπορούν να διαχωριστούν μέσω της φασματοσκοπίας

Mössbauer.
Ορισμένες μορφές σιδήρου, όπως τα συμπλέγματα NHHS FeII (nonheme high
spin), προάγουν την οξειδωαναγωγική αντίδραση Fenton, που αναφέρθηκε στο

Κεφάλαιο 1. Αυτές οι οξειδωαναγωγικές αντιδράσεις είναι απαραίτητες για τις

λειτουργίες του σιδήρου που συμμετέχουν σε διάφορες κυτταρικές διεργασίες.

7.2 Αίμα

Το αίμα είναι ένα ζωτικής σημασίας υγρό, που μεταφέρει την τροφή στα όργανα

και τους ιστούς του σώματος και απομακρύνει τα απόβλητα (άχρηστες ουσίες).

Το αίμα εκτελεί πολλές σημαντικές λειτουργίες. Μία από αυτές είναι η μεταφορά

οξυγόνου. Το αίμα παίρνει το οξυγόνο από τους πνεύμονες και το μεταφέρει

σε διάφορα μέρη του σώματος. Ακόμη παίρνει το διοξείδιο του άνθρακα, αέριο
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που είναι άχρηστο προϊόν σχεδιασμένο από τα κύτταρα, και το μεταφέρει πίσω

στους πνεύμονες για να ελευθερωθεί στον εξωτερικό αέρα.

7.2.1 Υγιές ποντίκι ενός μηνός εμπλουτισμένο με
57Fe

Στην περίπτωση του υγιούς ποντικιού ενός μηνός που ήταν εμπλουτισμένο με

57Fe το αίμα τοποθετήθηκε σε θήκη των 10 mm. Στο σχήμα 7.2 παρουσιάζεται

το φάσμα που λήφθηκε καθώς και οι καμπύλες προσαρμογής. Στον πίνακα

7.2 παρατίθενται οι παράμετροι προσαρμογής με τα αντίστοιχα σφάλματά τους.

Επίσης δίνονται οι τιμές για το FWHM καθώς και το ποσοστό συνεισφοράς

της κάθε καμπύλης. Το δείγμα ήταν 0.3 ml.
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Σχήμα 7.2: Φάσμα αίματος υγιούς ποντικιού ενός μηνός εμπλουτισμένου με
57Fe.

ID IS [mm/s] QS [mm/s] FWHM Area [%]

1 0.27 ± 0.02 2.27 ± 0.02 0.24 37.3

2 0.27 ± 0.02 2.07 ± 0.03 0.26 37.6

3 0.27 ± 0.02 1.71 ± 0.03 0.33 25.1

Reduced χ2
= 1.9

Πίνακας 7.2: Παράμετροι Προσαρμογής για αίμα υγιούς ποντικιού ενός μηνός εμπλου-

τισμένου με
57Fe, σε σχέση με τον μεταλλικό σίδηρο, όπου ID είναι ο αριθμός της

διπλέτας όπως σημειώνεται στο διάγραμμα, IS η Ισομερική Μετατόπιση, QS ο Τετρα-

πολικός Διαχωρισμός, FWHM το εύρος και Area [%] η εκατοστιαία συνεισφορά της

κάθε διπλέτας.

΄Οπως έχει ήδη αναφερθεί το κύριο συστατικό της αιμοσφαιρίνης αποτελούν
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δύο αλυσίδες, η α- και η β- αλυσίδα. Για τη β- αλυσίδα των ποντικιών τέσσε-

ρα γονίδια είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο και τη σύνθεσή της, βh1 ένα πρώτο

εμβρυονικό γονίδιο, εy2
ένα δεύτερο εμβρυονικό γονίδιο και δύο ενήλικα γο-

νίδια σφαιρίνης, b1 (β
major

) και b2 (β
minor

). Η αλλαγή από κυρίως εμβρυονική

σε κυρίως ενήλικη αιμοσφαιρίνη ολοκληρώνεται ανάμεσα στις 14-15 μέρες της

κύησης του φυσιολογικού εμβρύου.

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα μας με αυτά του πίνακα 7.1 και της πειραματικής

μελέτης [91] καταλήγουμε στο ότι η πρώτη διπλέτα με χρώμα προσαρμογής

μωβ αντιστοιχεί στην οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη της αλυσίδας α-, ενώ οι άλλες

δύο διπλέτες στην οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη της αλυσίδας β-. Η διπλέτα με

χρώμα προσαρμογής πράσινο αντιστοιχεί στο γονίδιο β
major

, ενώ η διπλέτα με

το γαλάζιο χρώμα αντιστοιχεί στο γονίδιο β
minor

.

7.2.2 Θαλασσαιμικό ποντίκι ενός μηνός εμπλουτισμένο

με
57Fe

Το αίμα από το θαλασσαιμικό ποντίκι ενός μηνός εμπλουτισμένο με
57Fe το-

ποθετήθηκε σε θήκη των 10 mm. Στο σχήμα 7.3 παρουσιάζεται το φάσμα που

λήφθηκε καθώς και οι καμπύλες προσαρμογής. Στον πίνακα 7.3 παρατίθενται οι

παράμετροι προσαρμογής με τα αντίστοιχα σφάλματά τους. Επίσης δίνονται οι

τιμές για το FWHM καθώς και το ποσοστό συνεισφοράς της κάθε καμπύλης.

Το δείγμα ήταν 0.3 ml.
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Σχήμα 7.3: Φάσμα αίματος θαλασσαιμικού ποντικιού ενός μηνός εμπλουτισμένου με
57Fe.
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ID IS [mm/s] QS [mm/s] FWHM Area [%]

1 0.27 ± 0.02 2.26 ± 0.04 0.22 28.9

2 0.27 ± 0.02 2.08 ± 0.05 0.23 30.5

3 0.27 ± 0.02 1.73 ± 0.06 0.34 20.8

4 0.93 ± 0.03 2.28 ± 0.04 0.31 4.1

5 0.48 ± 0.03 0.70 ± 0.03 0.52 15.7

Reduced χ2
= 1.32

Πίνακας 7.3: Παράμετροι Προσαρμογής για αίμα θαλασσαιμικού ποντικιού ενός μηνός

εμπλουτισμένου με
57Fe, σε σχέση με τον μεταλλικό σίδηρο, όπου ID είναι ο αριθμός

της διπλέτας όπως σημειώνεται στο διάγραμμα, IS η Ισομερική Μετατόπιση, QS ο

Τετραπολικός Διαχωρισμός, FWHM το εύρος και Area [%] η εκατοστιαία συνεισφορά

της κάθε διπλέτας.

Για καλύτερη προσαρμογή απαραίτητη ήταν η χρήση πέντε διπλέτων. Συγκρίνο-

ντας τα αποτελέσματά μας με αυτά του υγιούς εμπλουτισμένου ποντικιού ενός

μηνός παρατηρούμε ότι οι τρεις πρώτες διπλέτες είναι οι ίδιες. Δηλαδή η πρώτη

αντιστοιχεί στην οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη της αλυσίδας α-, ενώ οι άλλες δύο

διπλέτες στην οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη της αλυσίδας β-. Η διπλέτα με χρώμα

προσαρμογής πράσινο αντιστοιχεί στο γονίδιο β
major

, ενώ η διπλέτα με το γα-

λάζιο χρώμα αντιστοιχεί στο γονίδιο β
minor

. Υπάρχουν δύο επιπλέον διπλέτες,

η διπλέτα με το πορτοκαλί χρώμα προσαρμογής αντιστοιχεί στη μη οξυγονω-

μένη αιμοσφαιρίνη ενώ η διπλέτα με χρώμα προσαρμογής κίτρινο αντιστοιχεί στη

φερριτίνη. Σε ένα υγιές άτομο η φερριτίνη δεν βρίσκεται στο αίμα. Ταυτόχρο-

να παρατηρούμε ότι η απορρόφηση στο θαλασσαιμικό ποντίκι είναι μικρότερη

γεγονός που υποδεικνύει την ύπαρξη αναιμίας.

7.2.3 Υγιές ποντίκι τριών μηνών εμπλουτισμένο με
57Fe

Το αίμα από το υγιές ποντίκι τριών μηνών εμπλουτισμένο με
57Fe τοποθετήθη-

κε σε θήκη των 10 mm. Στο σχήμα 7.4 παρουσιάζεται το φάσμα που λήφθηκε

καθώς και οι καμπύλες προσαρμογής. Στον πίνακα 7.4 παρατίθενται οι παράμε-

τροι προσαρμογής με τα αντίστοιχα σφάλματά τους. Επίσης δίνονται οι τιμές

για το FWHM καθώς και το ποσοστό συνεισφοράς της κάθε καμπύλης. Το

δείγμα ήταν 0.3 ml.
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Σχήμα 7.4: Φάσμα αίματος υγιούς ποντικιού τριών μηνών εμπλουτισμένου με
57Fe.

ID IS [mm/s] QS [mm/s] FWHM Area [%]

1 0.27 ± 0.02 2.26 ± 0.03 0.24 40.8

2 0.27 ± 0.02 2.06 ± 0.04 0.26 35.4

3 0.27 ± 0.02 1.70 ± 0.04 0.33 23.8

Reduced χ2
= 1.92

Πίνακας 7.4: Παράμετροι Προσαρμογής για αίμα υγιούς ποντικιού τριών μηνών ε-

μπλουτισμένου με
57Fe, σε σχέση με τον μεταλλικό σίδηρο, όπου ID είναι ο αριθμός

της διπλέτας όπως σημειώνεται στο διάγραμμα, IS η Ισομερική Μετατόπιση, QS ο Τε-

τραπολικός Διαχωρισμός, FWHM το εύρος και Area [%] η εκατοστιαία συνεισφορά

της κάθε διπλέτας.

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα μας με αυτά του πίνακα 7.1 καταλήγουμε στα

ίδια συμπεράσματα, δηλαδή ότι η πρώτη διπλέτα με χρώμα προσαρμογής μωβ

αντιστοιχεί στην οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη της αλυσίδας α-, ενώ οι άλλες δύο

διπλέτες στην οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη της αλυσίδας β-. Η διπλέτα με χρώμα

προσαρμογής πράσινο αντιστοιχεί στο γονίδιο β
major

, ενώ η διπλέτα με το γα-

λάζιο χρώμα αντιστοιχεί στο γονίδιο β
minor

. ΄Οπως φαίνεται από τα φάσματα

7.2 και 7.4 η απορρόφηση για την περίπτωση του ποντικιού που είναι τριών

μηνών είναι μεγαλύτερη (∼ 30%) από αυτή της περίπτωσης του ποντικιού που

είναι ενός μηνός (∼ 25%). ΄Ετσι συμπεραίνουμε πως αυξάνεται η ποσότητα σι-

δήρου στον οργανισμό των ποντικιών καθώς συνεχίζουν να τρέφονται με τροφή

εμπλουτισμένη με
57Fe και συνεπώς η μέθοδος εμπλουτισμού που χρησιμοποι-

ήθηκε είναι αποδοτική.
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7.2.4 Υγιές ποντίκι ενός μηνός μη εμπλουτισμένο

Στην περίπτωση του υγιούς ποντικιού ενός μηνός που δεν ήταν εμπλουτισμένο

το αίμα τοποθετήθηκε σε θήκη των 10 mm. Στο σχήμα 7.5 παρουσιάζεται

το φάσμα που λήφθηκε καθώς και οι καμπύλες προσαρμογής. Στον πίνακα

7.5 παρατίθενται οι παράμετροι προσαρμογής με τα αντίστοιχα σφάλματά τους.

Επίσης δίνονται οι τιμές για το FWHM καθώς και το ποσοστό συνεισφοράς

της κάθε καμπύλης. Το δείγμα ήταν 0.3 ml.
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Σχήμα 7.5: Φάσμα αίματος υγιούς ποντικιού ενός μηνός μη εμπλουτισμένου.

ID IS [mm/s] QS [mm/s] FWHM Area [%]

(α) 0.27 ± 0.02 2.13 ± 0.02 0.32 100.0

Reduced χ2
= 1.28

(β) 0.27 ± 0.02 2.11 ± 0.02 0.38 100.0

Reduced χ2
= 38.24

Πίνακας 7.5: Παράμετροι Προσαρμογής για αίμα υγιούς ποντικιού ενός μηνός (α)

μη εμπλουτισμένου και (β) εμπλουτισμένου με
57Fe, όπου χρησιμοποιήθηκε μόνο μία

διπλέτα, σε σχέση με τον μεταλλικό σίδηρο. IS είναι η Ισομερική Μετατόπιση, QS ο

Τετραπολικός Διαχωρισμός, FWHM το εύρος και Area [%] η εκατοστιαία συνεισφορά

της κάθε διπλέτας.

Στην περίπτωση του μη εμπλουτισμένου ποντικιού ήταν αρκετή η προσαρμογή

με χρήση μόνο μίας διπλέτας καθώς δεν υπήρχε καλό σήμα. ΄Ετσι, για άμεση

σύγκριση με το ποντίκι ενός μηνός που ήταν εμπλουτισμένο, έγινε ξανά προσαρ-
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μογή με χρήση μόνο μίας διπλέτας. ΄Οπως παρατηρείται από τον πίνακα οι τιμές

των παραμέτρων είναι ίδιες. Συγκρίνοντας τα φάσματα των δύο περιπτώσεων,

για το εμπλουτισμένο 7.2 και μη 7.5, βλέπουμε πως στην περίπτωση του πρώτου

το ποσοστό απορρόφησης είναι πολύ μεγαλύτερο, ∼ 25%, από τη δεύτερη πε-

ρίπτωση όπου το ποσοστό είναι πολύ μικρό, μόλις 1.5%. Το αποτέλεσμα αυτό

υποδεικνύει ότι ο εμπλουτισμός των ποντικιών ήταν απαραίτητος για καλύτερη

μελέτη αλλά παράλληλα πως και η μέθοδος εμπλουτισμού που ακολουθήθηκε

ήταν επιτυχής.

7.3 Καρδιά

Καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής, από την ανάπτυξη του εμβρύου, η καρδιά δου-

λεύει ασταμάτητα για να δίνει πίεση στο αίμα κάνοντας το να κυκλοφορεί σε

όλο το σώμα. Η λειτουργία όμως αυτή απαιτεί υψηλό και σταθερό επίπεδο

μεταβολικής ενέργειας που να μην επηρεάζεται από άλλο όργανο, εκτός ίσως

από τον εγκέφαλο. Καίριο ρόλο στη λειτουργία της καρδιάς έχουν τα μιτοχόν-

δρια, τα οποία είναι οργανίδια υπεύθυνα για την παραγωγή της περισσότερης

χημικής ενέργειας στα κύτταρα. Τα μιτοχόνδρια της καρδιάς περιλαμβάνουν τη

φερριτίνη μιτοχονδρίων (mitochondrial ferritin) που λειτουργεί ώστε να απο-

μονώνει το FeII στα μιτοχόνδρια, προστατεύοντας τα έτσι από οξειδωτική ζημιά

εξαρτώμενη από τον σίδηρο. [102]

Αρκετός από τον σίδηρο που εισέρχεται στα καρδιομυοκύτταρα χρησιμοποιείται

για την δημιουργία συμπλόκων σιδήρου-θείου και κέντρων αίμης. Πολλά από

αυτά είναι εγκατεστημένα στα μιτοχονδριακά αναπνευστικά σύμπλοκα και στις

πρωτεΐνες που σχετίζονται με την αναπνοή. [104]

7.3.1 Υγιή ποντίκια ενός μηνός εμπλουτισμένα με
57Fe

Στην περίπτωση των υγιών ποντικιών ενός μηνός που ήταν εμπλουτισμένα με

57Fe η καρδία και από τα δύο ποντίκια, θηλυκό και αρσενικό, τοποθετήθηκε σε

θήκη των 6 mm. Στο σχήμα 7.6 παρουσιάζεται το φάσμα που λήφθηκε καθώς

και οι καμπύλες προσαρμογής. Στον πίνακα 7.6 παρατίθενται οι παράμετροι

προσαρμογής με τα αντίστοιχα σφάλματά τους. Επίσης δίνονται οι τιμές για το

FWHM καθώς και το ποσοστό συνεισφοράς της κάθε καμπύλης. Το δείγμα

ζύγιζε 0.21 g.

134



 97.5

 98

 98.5

 99

 99.5

 100

 100.5

-4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4

Μ
ετ
ά
δ
ο
σ
η
 [

%
]

Ταχύτητα [mm/s]

   1
   2

Σχήμα 7.6: Φάσμα καρδιάς υγιών ποντικιών ενός μηνός εμπλουτισμένων με
57Fe.

ID IS [mm/s] QS [mm/s] FWHM Area [%] Area χωρίς αίμα [%]

1 0.91 ± 0.02 2.24 ± 0.02 0.34 42.8 –

2 0.45 ± 0.02 1.10 ± 0.02 0.46 57.2 100.0

Reduced χ2
= 1.20

Πίνακας 7.6: Παράμετροι Προσαρμογής για την καρδία υγιών ποντικιών ενός μηνός

εμπλουτισμένων με
57Fe, σε σχέση με τον μεταλλικό σίδηρο, όπου ID είναι ο αριθμός

της διπλέτας όπως σημειώνεται στο διάγραμμα, IS η Ισομερική Μετατόπιση, QS ο

Τετραπολικός Διαχωρισμός, FWHM το εύρος και Area [%] η εκατοστιαία συνεισφορά

της κάθε διπλέτας. Επίσης παρουσιάζεται η εκατοστιαία συνεισφορά κάθε διπλέτας

κανονικοποιημένη μετά την αφαίρεση της συνεισφοράς της διπλέτας που αντιστοιχεί

στο αίμα.

΄Οπως φαίνεται στο σχήμα 7.6 το φάσμα αποτελείται από δύο τετραπολικές

διπλέτες. Η πρώτη, που παρουσιάζεται με μωβ χρώμα, έχει τις παραμέτρους

της μη οξυγονωμένης αιμοσφαιρίνης (HS FeII haem centres) όπως μπορούμε

να δούμε συγκρίνοντας τα αποτελέσματά μας, πίνακας 7.6 με προηγούμενες

μελέτες 7.1. Η διπλέτα αυτή περιέχεται σε όλα τα φάσματά μας και θεωρείται

ότι προέρχεται από υπολειπόμενο αίμα. Πρέπει να σημειωθεί ότι γινόταν με

προσοχή η απομάκρυνση του αίματος από τα όργανα, με χρήση ρυθμιστικού

διαλύματος αμέσως μετά την αφαίρεσή τους από τα ποντίκια και καθαρισμό πριν

από την χρήση τους, αλλά δεν είναι δυνατή η απομάκρυνση όλης της ποσότητας

του αίματος.

Η δεύτερη διπλέτα του φάσματος μας, που απεικονίζεται με το πράσινο χρώμα,
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έχει τις παραμέτρους της Κεντρικής Διπλέτας (Central Doublet-CD). ΄Οπως

έχει ήδη εξηγηθεί η διπλέτα αυτή οφείλεται στα S=0 [Fe4S4]2+ clusters και

low spin FeII haem centres που δεν μπορούν να διαχωριστούν μέσω της φα-

σματοσκοπίας Mössbauer επειδή είναι διαμαγνητικά και έχουν παρόμοιες τιμές

Ισομερικής Μετατόπισης και Τετραπολικού Διαχωρισμού. Μια διπλέτα με ίδιες

παραμέτρους σε φάσματα απομονομένων μιτοχονδρίων από βλαστομύκητες δη-

μιουργείται κυρίως από αναπνευστικά σύμπλοκα και έτσι αναθέτουμε το μεγα-

λύτερο μέρος της έντασης της CD στην καρδιά σε μιτοχονδριακά αναπνευστικά

σύμπλοκα. [104]

7.3.2 Θαλασσαιμικά ποντίκια ενός μηνός εμπλουτισμένα

με
57Fe

Στην περίπτωση των θαλασσαιμικών ποντικιών ενός μηνός που ήταν εμπλου-

τισμένα με
57Fe η καρδία και από τα δύο ποντίκια, θηλυκό και αρσενικό, το-

ποθετήθηκε σε θήκη των 6 mm. Στο σχήμα 7.7 παρουσιάζεται το φάσμα που

λήφθηκε καθώς και οι καμπύλες προσαρμογής. Στον πίνακα 7.7 παρατίθενται οι

παράμετροι προσαρμογής με τα αντίστοιχα σφάλματά τους. Επίσης δίνονται οι

τιμές για το FWHM καθώς και το ποσοστό συνεισφοράς της κάθε καμπύλης.

Το δείγμα ζύγιζε 0.19 g.
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Σχήμα 7.7: Φάσμα καρδιάς θαλασσαιμικών ποντικιών ενός μηνός εμπλουτισμένων με
57Fe.
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ID IS [mm/s] QS [mm/s] FWHM Area [%]

1 0.93 ± 0.03 2.23 ± 0.05 0.32 30.5

2 0.46 ± 0.03 1.06 ± 0.05 0.58 69.5

Reduced χ2
= 1.11

Πίνακας 7.7: Παράμετροι Προσαρμογής για την καρδία θαλασσαιμικών ποντικιών ενός

μηνός εμπλουτισμένων με
57Fe, σε σχέση με τον μεταλλικό σίδηρο, όπου ID είναι ο

αριθμός της διπλέτας όπως σημειώνεται στο διάγραμμα, IS η Ισομερική Μετατόπιση,

QS ο Τετραπολικός Διαχωρισμός, FWHM το εύρος και Area [%] η εκατοστιαία συ-

νεισφορά της κάθε διπλέτας. Επίσης παρουσιάζεται η εκατοστιαία συνεισφορά κάθε

διπλέτας κανονικοποιημένη μετά την αφαίρεση της συνεισφοράς της διπλέτας που α-

ντιστοιχεί στο αίμα.

Για την καλύτερη προσαρμογή απαραίτητη ήταν η χρήση δύο διπλέτων όπως

φαίνεται στο σχήμα 7.7. Από τις τιμές των παραμέτρων του πίνακα 7.7 παρα-

τηρούμε πως οι διπλέτες αντιστοιχούν στις μη οξυγωνομένη αιμοσφαιρίνη (HS
FeII haem centres), μωβ χρώμα, και στην Κεντρική Διπλέτα (Central Doublet-
CD), πράσινο χρώμα.

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα για το θαλασσαιμικό ποντίκι ενός μηνός με αυ-

τά του υγιούς ποντικιού ενός μηνός παρατηρούμε ότι διαθέτουν τις ίδιες συνι-

στώσες. ΄Ετσι, συμπεραίνουμε πως για την καρδία δεν υπάρχει αλλαγή εξαιτίας

της αναιμίας.

7.4 Συκώτι

Το συκώτι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό, την αποθήκευση και

τη ρύθμιση του σιδήρου στα θηλαστικά. Τα υπατικά κύτταρα καταλαμβάνουν

το 80% περίπου του όγκου του. Γι΄ αυτό περιλαμβάνουν τη συντριπτική πλειο-

ψηφία του σιδήρου του και εκτελούν τις περισσότερες από τις λειτουργίες του.

Αποθηκεύουν τον σίδηρο ως φερριτίνη. Τα κύτταρα αυτά παράγουν την εψιδίνη,

που είναι ο κύριος ρυθμιστής του σιδήρου στον οργανισμό, και την εκκρίνουν

στο αίμα.

7.4.1 Υγιή ποντίκια ενός μηνός εμπλουτισμένα με
57Fe

Στην περίπτωση των υγιών ποντικιών ενός μηνός που ήταν εμπλουτισμένα με

57Fe επειδή το συκώτι ήταν μεγάλο, τοποθετήθηκε σε δύο θήκες των 12mm,

για το κάθε ποντίκι ξεχωριστά. Με δείκτη 1 γίνεται αναφορά στο συκώτι από

το αρσενικό ποντίκι και με δείκτη 2 στο συκώτι από το θηλυκό ποντίκι.

Ποντίκι 1

Στο σχήμα 7.8 παρουσιάζεται το φάσμα που λήφθηκε καθώς και οι καμπύλες

προσαρμογής. Στον πίνακα 7.8 παρατίθενται οι παράμετροι προσαρμογής με τα
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αντίστοιχα σφάλματά τους. Επίσης δίνονται οι τιμές για το FWHM καθώς και

το ποσοστό συνεισφοράς της κάθε καμπύλης. Το δείγμα ζύγιζε 0.84 g.
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Σχήμα 7.8: Φάσμα συκωτιού υγιούς αρσενικού ποντικιού ενός μηνός εμπλουτισμένου

με
57Fe.

ID IS [mm/s] QS [mm/s] FWHM Area [%] Area χωρίς αίμα [%]

1 0.91 ± 0.02 2.27 ± 0.02 0.34 40.0 –

2 0.45 ± 0.02 1.07 ± 0.05 0.52 42.1 70.2

3 1.37 ± 0.04 2.76 ± 0.13 0.58 17.9 29.8

Reduced χ2
= 1.05

Πίνακας 7.8: Παράμετροι Προσαρμογής για το συκώτι υγιούς αρσενικού ποντικιού ε-

νός μηνός εμπλουτισμένου με
57Fe, σε σχέση με τον μεταλλικό σίδηρο, όπου ID είναι

ο αριθμός της διπλέτας όπως σημειώνεται στο διάγραμμα, IS η Ισομερική Μετατόπι-

ση, QS ο Τετραπολικός Διαχωρισμός, FWHM το εύρος και Area [%] η εκατοστιαία

συνεισφορά της κάθε διπλέτας. Επίσης παρουσιάζεται η εκατοστιαία συνεισφορά κάθε

διπλέτας κανονικοποιημένη μετά την αφαίρεση της συνεισφοράς της διπλέτας που α-

ντιστοιχεί στο αίμα.

Για το φάσμα του συκωτιού έχει γίνει προσαρμογή τριών τετραπολικών δι-

πλέτων. Οι δύο πρώτες με χρώμα μωβ και πράσινο είναι οι ίδιες με τις διπλέτες

που παρουσιάστηκαν στο φάσμα της καρδιάς των υγιών ποντικιών ενός μηνός

εμπλουτισμένων με
57Fe. Αντιπροσωπεύουν τη μη οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη

και τη CD αντίστοιχα. ΄Οπως έχει αποδειχθεί από τους Chakrabarti et al. [99]
κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας της ζωής, η πλειοψηφία της φερριτίνης
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εξάγεται από το συκώτι. Ταυτόχρονα, μετατρέπεται σε μιτοχονδριακό σίδηρο,

γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματά μας.

Το φάσμα του σχήματος 7.8 περιέχει με πιο μικρό ποσοστό συνεισφοράς,

17.9%, μία διπλέτα της οποίας οι παράμετροι, όπως μπορεί να γίνει σύγκριση

των αποτελεσμάτων μας του πίνακα 7.8 με αυτά του πίνακα 7.1, αντιστοιχούν

στα συμπλέγματα NHHS FeII. Οι παράμετροι αυτοί είναι τυπικές τέτοιων συ-

μπλεγμάτων με 5-6 Ο/Ν δότων συνδετών.

Παρατηρούμε πως το σφάλμα των παραμέτρων της τρίτης διπλέτας είναι μεγάλο

σε σχέση με τα σφάλματα των παραμέτρων των υπόλοιπων διπλέτων. Αυτό συμ-

βαίνει επειδή το σήμα της καλύπτεται από τα άλλα. ΄Οντως, στα δεξιά φαίνεται

μια καθαρή κορυφή που απαιτεί την ύπαρξη της τρίτης διπλέτας. Στα αριστερά

όμως, η κορυφή καλύπτεται από τις άλλες δύο διπλέτες. ΄Ετσι για την διαδικα-

σία της προσαρμογής είναι εύκολο να εκτιμηθεί η δεξιά κορυφή αλλά όχι για το

αριστερό μέρος. Επομένως, από την στιγμή που τα IS και QS δίνονται από το

άθροισμα και την διαφορά των θέσεων των κορυφών, το σφάλμα κυριαρχείται

από την αριστερή κορυφή, που δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια.

Είναι γνωστό πως κοντά στην θερμοκρασία των 70Κ η αιμοσιδηρίνη παρουσιάζει

εξαπλέτα, κάτι που δεν παρατηρήσαμε στο δικό μας φάσμα. ΄Ετσι η απουσία

της έδειξε ότι δεν παρουσιάζεται αιμοσιδηρίνη στο συκώτι των ποντικιών μας,

αποτέλεσμα που αναμέναμε καθώς τα ποντίκια ήταν υγιή.

Ποντίκι 2

Στο σχήμα 7.9 παρουσιάζεται το φάσμα που λήφθηκε καθώς και οι καμπύλες

προσαρμογής. Στον πίνακα 7.9 παρατίθενται οι παράμετροι προσαρμογής με τα

αντίστοιχα σφάλματά τους. Επίσης δίνονται οι τιμές για το FWHM καθώς και

το ποσοστό συνεισφοράς της κάθε καμπύλης. Το δείγμα ζύγιζε 0.81 g.
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Σχήμα 7.9: Φάσμα συκωτιού υγιούς θηλυκού ποντικιού ενός μηνός εμπλουτισμένου

με
57Fe.

ID IS [mm/s] QS [mm/s] FWHM Area [%] Area χωρίς αίμα [%]

1 0.91 ± 0.02 2.30 ± 0.03 0.32 20.6 –

2 0.46 ± 0.03 1.06 ± 0.05 0.40 26.9 33.8

3 1.38 ± 0.05 2.77 ± 0.17 0.61 8.7 10.9

4 0.46 ± 0.02 0.61 ± 0.03 0.40 43.9 55.2

Reduced χ2
= 0.98

Πίνακας 7.9: Παράμετροι Προσαρμογής για το συκώτι υγιούς θηλυκού ποντικιού ενός

μηνός εμπλουτισμένου με
57Fe, σε σχέση με τον μεταλλικό σίδηρο, όπου ID είναι ο

αριθμός της διπλέτας όπως σημειώνεται στο διάγραμμα, IS η Ισομερική Μετατόπιση,

QS ο Τετραπολικός Διαχωρισμός, FWHM το εύρος και Area [%] η εκατοστιαία συ-

νεισφορά της κάθε διπλέτας. Επίσης παρουσιάζεται η εκατοστιαία συνεισφορά κάθε

διπλέτας κανονικοποιημένη μετά την αφαίρεση της συνεισφοράς της διπλέτας που α-

ντιστοιχεί στο αίμα.

Για το φάσμα του συκωτιού από το θηλυκό ποντίκι ενός μηνός εμπλουτισμένου

με
57Fe έχει γίνει προσαρμογή τεσσάρων διπλέτων, οι τρεις εκ των οποίων

αντιστοιχούν στις ίδιες διπλέτες που χρησιμοποιήθηκαν και για το αρσενικό

ποντίκι. Η διπλέτα με το γαλάζιο χρώμα, που αντιστοιχεί στην περίπτωση

των NHHS FeII, είναι πλατειά γεγονός που υποδηλώνει ότι πολλά είδη NHHS
FeII συνεισφέρουν. Και σε αυτή την περίπτωση το σφάλμα είναι μεγάλο αφού

παρατηρούμε την ίδια περίπτωση όπως και στο ποντίκι 1.

Οι παράμετροι της επιπλέον διπλέτας που απεικονίζεται με πορτοκαλί αντιστοι-

χούν στη φερριτίνη, η οποία έχει την μεγαλύτερη συνεισφορά, ∼ 40%. Η
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συνεισφορά αυτή πιθανώς να οφείλεται στο φύλο. Λόγω του ότι τα ποντίκια

βρίσκονταν ακόμα στην περίοδο ανάπτυξής τους είναι πιθανόν να παρατηρηθούν

μεγάλες διαφορές. Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων με τόσο μικρό

αριθμό δειγμάτων και μόνο της ηλικίας του ενός μηνός. Λόγω χρόνου όμως

δεν μπορεί να πραγματοποιηθούν πειράματα με περισσότερα ποντίκια ίδιας η-

λικίας αλλά και μεγαλύτερης. ΄Οπως φαίνεται από τους πίνακες 7.8 και 7.9 η

συνιστώσα που αντιστοιχεί στη μη οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη έχει τη διπλάσια

συνεισφορά στο συκώτι του αρσενικού ποντικιού από αυτή που έχει στο συ-

κώτι του θηλυκού ποντικιού. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε μια μη προσεκτική

αφαίρεση του αίματος. Είναι πιθανόν το ποντίκι 1 να μην έχει εμπλουτιστεί όσο

το ποντίκι 2, αν και γινόταν η προσπάθεια για όσο το δυνατό πιο ομοιόμορφη

κατανομή του
57Fe στην τροφή.

7.4.2 Θαλασσαιμικά ποντίκια ενός μηνός εμπλουτισμένα

με
57Fe

Στην περίπτωση των θαλασσαιμικών ποντικιών ενός μηνός που ήταν εμπλουτι-

σμένα με
57Fe μελετήθηκε το συκώτι μόνο από το ένα ποντίκι, το οποίο ήταν

αρσενικό. Το δείγμα τοποθετήθηκε σε θήκη των 12 mm. Στο σχήμα 7.10

παρουσιάζεται το φάσμα που λήφθηκε καθώς και οι καμπύλες προσαρμογής.

Στον πίνακα 7.10 παρατίθενται οι παράμετροι προσαρμογής με τα αντίστοιχα

σφάλματά τους. Επίσης δίνονται οι τιμές για το FWHM καθώς και το ποσοστό

συνεισφοράς της κάθε καμπύλης. Το δείγμα ζύγιζε 0.96 g.

 98.2

 98.4

 98.6

 98.8

 99

 99.2

 99.4

 99.6

 99.8

 100

 100.2

-4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4

Μ
ετ
ά
δ
ο
σ
η
 [

%
]

Ταχύτητα [mm/s]

   1
   2
   3
   4

Σχήμα 7.10: Φάσμα συκωτιού θαλασσαιμικού αρσενικού ποντικιού ενός μηνός εμπλου-

τισμένου με
57Fe.
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ID IS [mm/s] QS [mm/s] FWHM Area [%] Area χωρίς αίμα [%]

1 0.92 ± 0.03 2.28 ± 0.04 0.36 26.7 –

2 0.44 ± 0.03 1.09 ± 0.05 0.38 25.8 35.3

3 1.42 ± 0.05 2.85 ± 0.08 0.59 14.1 19.2

4 0.47 ± 0.03 0.62 ± 0.07 0.44 33.3 45.5

Reduced χ2
= 0.89

Πίνακας 7.10: Παράμετροι Προσαρμογής για το συκώτι θαλασσαιμικού αρσενικού

ποντικιού ενός μηνός εμπλουτισμένου με
57Fe, σε σχέση με τον μεταλλικό σίδηρο,

όπου ID είναι ο αριθμός της διπλέτας όπως σημειώνεται στο διάγραμμα, IS η Ισομε-

ρική Μετατόπιση, QS ο Τετραπολικός Διαχωρισμός, FWHM το εύρος και Area [%]
η εκατοστιαία συνεισφορά της κάθε διπλέτας. Επίσης παρουσιάζεται η εκατοστιαία

συνεισφορά κάθε διπλέτας κανονικοποιημένη μετά την αφαίρεση της συνεισφοράς της

διπλέτας που αντιστοιχεί στο αίμα.

΄Οπως φαίνεται και στο φάσμα 7.10, χρειάστηκαν 4 διπλέτες για την καλύτερη

προσαρμογή. Από τον πίνακα 7.10 παρατηρούμε ότι οι τρεις πρώτες συντεταγ-

μένες είναι οι ίδιες όπως και στην περίπτωση του υγιούς αρσενικού ποντικιού

ενός μηνός εμπλουτισμένου με
57Fe. Δηλαδή, η πρώτη διπλέτα με χρώμα μωβ

αντιστοιχεί στη μη οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη, η δεύτερη διπλέτα με το πράσινο

χρώμα στη CD και η τρίτη διπλέτα που παρουσιάζεται με το γαλάζιο χρώμα α-

ντιστοιχεί στα σύμπλοκα NHHS FeII. Στο φάσμα του θαλασσαιμικού ποντικιού

υπάρχει μια επιπλέον συνεισφορά που απεικονίζεται από την τέταρτη διπλέτα με

το πορτοκαλί χρώμα και αντιστοιχεί στη φερριτίνη. Συγκρίνοντας τα φάσματα

7.8 και 7.10 παρατηρούμε ότι η απορρόφηση στο θαλασσαιμικό ποντίκι είναι

μεγαλύτερη και οφείλεται στη φερριτίνη.

7.4.3 Υγιή ποντίκια τριών μηνών εμπλουτισμένα με
57Fe

Στην περίπτωση των υγιών ποντικιών τριών μηνών που ήταν εμπλουτισμένα με

57Fe μελετήθηκε το συκώτι μόνο από το ένα ποντίκι, το οποίο ήταν αρσενικό.

Το δείγμα τοποθετήθηκε σε θήκη των 12 mm. Στο σχήμα 7.11 παρουσιάζεται

το φάσμα που λήφθηκε καθώς και οι καμπύλες προσαρμογής. Στον πίνακα

7.11 παρατίθενται οι παράμετροι προσαρμογής με τα αντίστοιχα σφάλματά τους.

Επίσης δίνονται οι τιμές για το FWHM καθώς και το ποσοστό συνεισφοράς

της κάθε καμπύλης. Το δείγμα ζύγιζε 1.04 g.
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Σχήμα 7.11: Φάσμα συκωτιού υγιούς αρσενικού ποντικιού τριών μηνών εμπλουτι-

σμένου με
57Fe.

ID IS [mm/s] QS [mm/s] FWHM Area [%] Area χωρίς αίμα [%]

1 0.96 ± 0.02 2.22 ± 0.03 0.37 29.7 –

2 0.37 ± 0.02 1.27 ± 0.03 0.29 15.7 22.3

3 1.37 ± 0.03 2.84 ± 0.10 0.59 22.0 31.3

4 0.45 ± 0.03 0.63 ± 0.05 0.44 32.6 46.4

Reduced χ2
= 1.24

Πίνακας 7.11: Παράμετροι Προσαρμογής για το συκώτι υγιούς αρσενικού ποντικιού

τριών μηνών εμπλουτισμένου με
57Fe, σε σχέση με τον μεταλλικό σίδηρο, όπου ID είναι

ο αριθμός της διπλέτας όπως σημειώνεται στο διάγραμμα, IS η Ισομερική Μετατόπι-

ση, QS ο Τετραπολικός Διαχωρισμός, FWHM το εύρος και Area [%] η εκατοστιαία

συνεισφορά της κάθε διπλέτας. Επίσης παρουσιάζεται η εκατοστιαία συνεισφορά κάθε

διπλέτας κανονικοποιημένη μετά την αφαίρεση της συνεισφοράς της διπλέτας που α-

ντιστοιχεί στο αίμα.

΄Οπως φαίνεται και στο φάσμα 7.11, χρειάστηκαν 4 διπλέτες για την καλύτερη

προσαρμογή. Από τον πίνακα 7.11 παρατηρούμε ότι έχουμε τις ίδιες συντε-

ταγμένες όπως και στην περίπτωση του υγιούς θηλυκού ποντικιού ενός μηνός

εμπλουτισμένου με
57Fe. Δηλαδή, η πρώτη διπλέτα με χρώμα μωβ αντιστοιχεί

στη μη οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη, η δεύτερη διπλέτα με το πράσινο χρώμα στη

CD, η τρίτη διπλέτα που παρουσιάζεται με το γαλάζιο χρώμα αντιστοιχεί στα

σύμπλοκα NHHS FeII και τέλος η τέταρτη διπλέτα με το πορτοκαλί χρώμα στη

φερριτίνη .
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Συγκρίνοντας τα ποσοστά της κάθε συνιστώσας με την περίπτωση του θηλυκού

ποντικιού ενός μηνός, παρατηρούμε ότι η μη οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη και τα

σύμπλοκα NHHS FeII έχουν αυξημένη συνεισφορά. Αντιθέτως τα επίπεδα της

φερριτίνης και της CD μειώνονται. Για να εξαχθούν συμπεράσματα όσο αφορά

την εξάρτηση των συνιστωσών από την ηλικία θα πρέπει να πραγματοποιηθούν

πειράματα χρησιμοποιώντας ποντίκια μεγαλύτερης ηλικίας.

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα που εξάχθησαν από το αρσενικό ποντίκι παρα-

τηρούμε ότι στην περίπτωση του ποντικιού τριών μηνών υπάρχει μία επιπλέον

συνεισφορά από τη φερριτίνη. Συγκρίνοντας τα δύο φάσματα παρατηρούμε ότι

η απορρόφηση είναι μεγαλύτερη για το εμπλουτισμένο ποντίκι 3 μηνών.

7.4.4 Υγιή ποντίκια ενός μηνός μη εμπλουτισμένα

Στην περίπτωση των υγιών ποντικιών ενός μηνός που δεν ήταν εμπλουτισμένα

μελετήθηκε το συκώτι μόνο από το ένα ποντίκι, το οποίο ήταν αρσενικό. Το

δείγμα τοποθετήθηκε σε θήκη των 12 mm. Στο σχήμα 7.12 παρουσιάζεται το

φάσμα που λήφθηκε. Το δείγμα ζύγιζε 0.90 g.
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Σχήμα 7.12: Φάσμα από το συκώτι του υγιούς αρσενικού ποντικιού ενός μηνός μη

εμπλουτισμένου.

Στην περίπτωση αυτή παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό θορύβου και

έτσι δεν έγινε προσαρμογή στο φάσμα. Το γεγονός ότι η αναλογία σήματος ως

προς θόρυβο είναι μικρή και ότι το ποσοστό απορρόφησης είναι πιο μικρό από

την περίπτωση των εμπλουτισμένων ποντικιών υποδηλώνουν πως η διαδικασία

εμπλουτισμού που ακολουθήσαμε ήταν αποδοτική.
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7.5 Σπλήνας

Η κύρια λειτουργία του σπλήνα είναι ότι ενεργεί ως φίλτρο για το αίμα. Ανα-

γνωρίζει και αφαιρεί παλιά ή φθαρμένα ερυθρά αιμοσφαίρια (ερυθροκύτταρα).

Αποθηκεύει όμως οποιαδήποτε χρήσιμα συστατικά από τα παλιά κύτταρα, για

παράδειγμα σίδηρο, τον οποίο αποθηκεύει υπό τη μορφή φερριτίνης ή χολερυ-

θρίνης και τελικά τον επιστρέφει στον μυελό των οστών, όπου παρασκευάζεται

η αιμοσφαιρίνη. Μία επιπλέον χρήσιμη λειτουργία του σπλήνα είναι ότι αποθη-

κεύει αίμα, έτσι όταν χρειαστεί, για παράδειγμα σε περίπτωση τραύματος και

απώλειας αίματος, απελευθερώνει το αίμα αυτό πίσω στο σύστημα. Ταυτόχρο-

να, ο σπλήνας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για το ανοσοποιητικό σύστημα

καθώς βοηθά το σώμα στην καταπολέμηση των μολύνσεων.

7.5.1 Υγιή ποντίκια ενός μηνός εμπλουτισμένα με
57Fe

Στην περίπτωση των υγιών ποντικιών ενός μηνός που ήταν εμπλουτισμένα με

57Fe ο σπλήνας και από τα δύο ποντίκια, θηλυκό και αρσενικό, τοποθετήθηκε σε

θήκη των 6 mm. Στο σχήμα 7.13 παρουσιάζεται το φάσμα που λήφθηκε καθώς

και οι καμπύλες προσαρμογής. Στον πίνακα 7.12 παρατίθενται οι παράμετροι

προσαρμογής με τα αντίστοιχα σφάλματά τους. Επίσης δίνονται οι τιμές για το

FWHM καθώς και το ποσοστό συνεισφοράς της κάθε καμπύλης. Το δείγμα

ζύγιζε 0.10 g.
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Σχήμα 7.13: Φάσμα σπληνών υγιών ποντικιών ενός μηνός εμπλουτισμένων με
57Fe.

145



ID IS [mm/s] QS [mm/s] FWHM Area [%] Area χωρίς αίμα [%]

1 0.92 ± 0.02 2.28 ± 0.02 0.33 61.8 –

2 0.27 ± 0.02 2.16 ± 0.03 0.28 6.0 15.6

3 0.46 ± 0.02 0.87 ± 0.03 0.56 32.2 84.4

Reduced χ2
= 1.35

Πίνακας 7.12: Παράμετροι Προσαρμογής για τους σπλήνες υγιών ποντικιών ενός μη-

νός εμπλουτισμένων με
57Fe, σε σχέση με τον μεταλλικό σίδηρο, όπου ID είναι ο

αριθμός της διπλέτας όπως σημειώνεται στο διάγραμμα, IS η Ισομερική Μετατόπιση,

QS ο Τετραπολικός Διαχωρισμός, FWHM το εύρος και Area [%] η εκατοστιαία συ-

νεισφορά της κάθε διπλέτας. Επίσης παρουσιάζεται η εκατοστιαία συνεισφορά κάθε

διπλέτας κανονικοποιημένη μετά την αφαίρεση της συνεισφοράς της διπλέτας που α-

ντιστοιχεί στο αίμα.

Το φάσμα για τους σπλήνες χρειάστηκε τρεις διπλέτες για την καλύτερη προ-

σαρμογή. Η κύρια διπλέτα, που έχει συνεισφορά ∼ 62% και απεικονίζεται με

μωβ χρώμα οφείλεται στη μη οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη. Η δεύτερη διπλέτα

που έχει και τη μικρότερη συνεισφορά, 6%, και απεικονίζεται με το πράσινο

χρώμα έχει παραμέτρους που αντιστοιχούν στην οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη. Η

τρίτη διπλέτα με χρώμα γαλάζιο προέρχεται από τη φερριτίνη και την Κεντρική

Διπλέτα CD. Οι δύο πρώτες διπλέτες ήταν αναμενόμενες καθώς όπως έχει ήδη

αναφερθεί ο σπλήνας αποθηκεύει αίμα για χρήση σε περίπτωση ανάγκης. Ανα-

μενόμενη όμως ήταν και η φερριτίνη καθώς ο σπλήνας αποθηκεύει τα χρήσιμα

συστατικά από τα παλιά κύτταρα, όπως ο σίδηρος, μία μορφή εκ των οποίων εί-

ναι και η φερριτίνη. Να σημειωθεί ότι δεν ήταν δυνατός ο διαχωρισμός των δύο

συνιστωσών εφόσον το σήμα από το αίμα είναι τόσο υψηλό και τις καλύπτει.

7.5.2 Θαλασσαιμικά ποντίκια ενός μηνός εμπλουτισμένα

με
57Fe

Στην περίπτωση των θαλασσαιμικών ποντικιών ενός μηνός που ήταν εμπλουτι-

σμένα με
57Fe χρησιμοποιήθηκε ο σπλήνας μόνο από το αρσενικό ποντίκι και

τοποθετήθηκε σε θήκη των 6 mm. Στο σχήμα 7.14 παρουσιάζεται το φάσμα

που λήφθηκε καθώς και οι καμπύλες προσαρμογής. Στον πίνακα 7.13 παρα-

τίθενται οι παράμετροι προσαρμογής με τα αντίστοιχα σφάλματά τους. Επίσης

δίνονται οι τιμές για το FWHM καθώς και το ποσοστό συνεισφοράς της κάθε

καμπύλης. Το δείγμα ζύγιζε 0.19 g.

146



 95

 95.5

 96

 96.5

 97

 97.5

 98

 98.5

 99

 99.5

 100

 100.5

-4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4

Μ
ετ
ά
δ
ο
σ
η
 [

%
]

Ταχύτητα [mm/s]

   1
   2
   3
   4

Σχήμα 7.14: Φάσμα σπλήνα θαλασσαιμικού αρσενικού ποντικιού ενός μηνός εμπλου-

τισμένου με
57Fe.

ID IS [mm/s] QS [mm/s] FWHM Area [%] Area χωρίς αίμα [%]

1 0.92 ± 0.02 2.29 ± 0.03 0.32 43.4 –

2 0.26 ± 0.03 2.17 ± 0.05 0.31 1.0 1.7

3 0.47 ± 0.03 0.52 ± 0.04 0.42 22.0 38.8

4 0.46 ± 0.03 0.91 ± 0.05 0.44 33.6 59.4

Reduced χ2
= 1.22

Πίνακας 7.13: Παράμετροι Προσαρμογής για τον σπλήνα θαλασσαιμικού αρσενικού

ποντικιού ενός μηνός εμπλουτισμένου με
57Fe, σε σχέση με τον μεταλλικό σίδηρο,

όπου ID είναι ο αριθμός της διπλέτας όπως σημειώνεται στο διάγραμμα, IS η Ισομε-

ρική Μετατόπιση, QS ο Τετραπολικός Διαχωρισμός, FWHM το εύρος και Area [%]
η εκατοστιαία συνεισφορά της κάθε διπλέτας. Επίσης παρουσιάζεται η εκατοστιαία

συνεισφορά κάθε διπλέτας κανονικοποιημένη μετά την αφαίρεση της συνεισφοράς της

διπλέτας που αντιστοιχεί στο αίμα.

Το φάσμα του σπλήνα του αρσενικού θαλασσαιμικού ποντικιού χρειάστηκε

τέσσερις διπλέτες για την καλύτερη προσαρμογή. Η κύρια διπλέτα, που έχει

συνεισφορά ∼ 43% και απεικονίζεται με μωβ χρώμα οφείλεται στη μη οξυγονω-

μένη αιμοσφαιρίνη. Η δεύτερη διπλέτα που έχει και τη μικρότερη συνεισφορά,

1%, και απεικονίζεται με το πράσινο χρώμα έχει παραμέτρους που αντιστοιχούν

στην οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη. Η τρίτη διπλέτα με χρώμα γαλάζιο προέρχε-

ται από τη φερριτίνη και η τέταρτη διπλέτα που απεικονίζεται με το πορτοκαλί

χρώμα οφείλεται στην Κεντρική Διπλέτα CD. Οι δύο πρώτες διπλέτες ήταν

αναμενόμενες καθώς όπως έχει ήδη αναφερθεί ο σπλήνας αποθηκεύει αίμα για
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χρήση σε περίπτωση ανάγκης. Αναμενόμενη όμως ήταν και η φερριτίνη κα-

θώς ο σπλήνας αποθηκεύει τα χρήσιμα συστατικά από τα παλιά κύτταρα, όπως

ο σίδηρος, μία μορφή εκ των οποίων είναι και η φερριτίνη. Συγκρίνοντας τα

αποτελέσματα για τον σπλήνα του υγιούς και θαλασσαιμικού ποντικιού παρα-

τηρούμε ότι συνεισφέρουν οι ίδιες συνιστώσες και πως στην περίπτωση του

θαλασσαιμικού ποντικιού είναι δυνατός ο διαχωρισμός της φερριτίνης και της

κεντρικής διπλέτας. Ταυτόχρονα από τα φάσματα 7.13 και 7.14 βλέπουμε πως η

απορρόφηση στο θαλασσαιμικό ποντίκι είναι μεγαλύτερη και από τους πίνακες

7.12 και 7.13 φαίνεται πως η συνεισφορά της φερριτίνης στο θαλασσαιμικό είναι

μεγαλύτερη.

7.5.3 Υγιή ποντίκια ενός μηνός μη εμπλουτισμένα

Στην περίπτωση των υγιών ποντικιών ενός μηνός που δεν ήταν εμπλουτισμένα

μελετήθηκαν οι σπλήνες και από τα δύο ποντίκια, αρσενικό και θηλυκό. Το

δείγμα τοποθετήθηκε σε θήκη των 6 mm. Στο σχήμα 7.15 παρουσιάζεται το

φάσμα που λήφθηκε. Το δείγμα ζύγιζε 0.09 g.

 99.6

 99.7

 99.8

 99.9

 100

 100.1

 100.2

 100.3

-4 -3 -2 -1  0  1  2  3  4

Μ
ετ
ά
δ
ο
σ
η
 [

%
]

Ταχύτητα [mm/s]

Σχήμα 7.15: Φάσμα σπληνών υγιών ποντικιών ενός μηνός μη εμπλουτισμένων.

Στην περίπτωση αυτή παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό θορύβου και

έτσι δεν έγινε προσαρμογή στο φάσμα. Το γεγονός ότι η αναλογία σήματος ως

προς θόρυβο είναι μικρή και ότι το ποσοστό απορρόφησης είναι πιο μικρό από

την περίπτωση των εμπλουτισμένων ποντικιών υποδηλώνουν πως η διαδικασία

εμπλουτισμού που ακολουθήσαμε ήταν αποδοτική. Μελετήθηκαν μόνο το αίμα,

το συκώτι και ο σπλήνας για την περίπτωση των μη εμπλουτισμένων ποντικιών

καθώς τα συμπεράσματα ήταν προφανή από τα δύο τελευταία φάσματα, έτσι δεν

ήταν αναγκαίες οι μετρήσεις και για τα υπόλοιπα όργανα.
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7.6 Νεφροί

Οι νεφροί είναι τα όργανα που είναι υπεύθυνα για την απομάκρυνση ουσιών από

το αίμα μέσω της διαδικασίας διήθησης αυτού, με αποτέλεσμα την παραγωγή

των ούρων. Επιπλέον ρυθμίζουν την ισορροπία του νερού και των μεταλλικών

στοιχείων, όπως του σιδήρου. Μία δευτερεύουσα ιδιότητα των νεφρών είναι να

ρυθμίζουν την αρτηριακή πίεση, είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω.

7.6.1 Υγιή ποντίκια ενός μηνός εμπλουτισμένα με
57Fe

Στην περίπτωση των υγιών ποντικιών ενός μηνός που ήταν εμπλουτισμένα με

57Fe οι νεφροί και από τα δύο ποντίκια, θηλυκό και αρσενικό, τοποθετήθηκαν σε

θήκη των 12 mm. Στο σχήμα 7.16 παρουσιάζεται το φάσμα που λήφθηκε καθώς

και οι καμπύλες προσαρμογής. Στον πίνακα 7.14 παρατίθενται οι παράμετροι

προσαρμογής με τα αντίστοιχα σφάλματά τους. Επίσης δίνονται οι τιμές για το

FWHM καθώς και το ποσοστό συνεισφοράς της κάθε καμπύλης. Το δείγμα

ζύγιζε 0.61 g.
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Σχήμα 7.16: Φάσμα νεφρών υγιών ποντικιών ενός μηνός εμπλουτισμένου με
57Fe.
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ID IS [mm/s] QS [mm/s] FWHM Area [%] Area χωρίς αίμα [%]

1 0.92 ± 0.02 2.26 ± 0.02 0.31 49.3 –

2 0.46 ± 0.02 1.08 ± 0.02 0.54 48.4 95.5

3 0.95 ± 0.02 3.53 ± 0.04 0.26 2.3 4.5

Reduced χ2
= 1.01

Πίνακας 7.14: Παράμετροι Προσαρμογής νεφρών υγιών ποντικιών ενός μηνός εμπλου-

τισμένων με
57Fe, σε σχέση με τον μεταλλικό σίδηρο, όπου ID είναι ο αριθμός της

διπλέτας όπως σημειώνεται στο διάγραμμα, IS η Ισομερική Μετατόπιση, QS ο Τε-

τραπολικός Διαχωρισμός, FWHM το εύρος και Area % η εκατοστιαία συνεισφορά

της κάθε διπλέτας. Επίσης παρουσιάζεται η εκατοστιαία συνεισφορά κάθε διπλέτας

κανονικοποιημένη μετά την αφαίρεση της συνεισφοράς της διπλέτας που αντιστοιχεί

στο αίμα.

Για το φάσμα των νεφρών έχει γίνει προσαρμογή τριών διπλέτων. Η πρώτη,

που απεικονίζεται με μωβ χρώμα και με ποσοστό συνεισφοράς ∼ 50%, αντιπρο-

σωπεύει τη μη οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη, ενώ η δεύτερη, με το πράσινο χρώμα

και ποσοστό συνεισφοράς ∼ 48%, αντιστοιχεί στη Central Doublet. Η τρίτη

διπλέτα έχει πολύ μικρή συνεισφορά μόλις 2.3% και έχει τις παραμέτρους των

συμπλόκων NHHS FeII.

7.6.2 Υγιή ποντίκια τριών μηνών εμπλουτισμένα με
57Fe

Στην περίπτωση των υγιών ποντικιών τριών μηνών που ήταν εμπλουτισμένα με

57Fe μελετήθηκαν οι νεφροί μόνο από το ένα ποντίκι, το οποίο ήταν αρσενικό.

Το δείγμα τοποθετήθηκε σε θήκη των 12 mm. Στο σχήμα 7.17 παρουσιάζεται

το φάσμα που λήφθηκε καθώς και οι καμπύλες προσαρμογής. Στον πίνακα

7.15 παρατίθενται οι παράμετροι προσαρμογής με τα αντίστοιχα σφάλματά τους.

Επίσης δίνονται οι τιμές για το FWHM καθώς και το ποσοστό συνεισφοράς

της κάθε καμπύλης. Το δείγμα ζύγιζε 0.23 g.
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Σχήμα 7.17: Φάσμα νεφρών υγιούς αρσενικού ποντικιού τριών μηνών εμπλουτισμένου

με
57Fe.

ID IS [mm/s] QS [mm/s] FWHM Area [%] Area χωρίς αίμα [%]

1 0.92 ± 0.02 2.28 ± 0.02 0.32 52.3 –

2 0.47 ± 0.02 1.02 ± 0.02 0.51 43.8 91.8

3 1.40 ± 0.05 3.00 ± 0.11 0.31 3.9 8.2

Reduced χ2
= 1.14

Πίνακας 7.15: Παράμετροι Προσαρμογής νεφρών υγιούς αρσενικού ποντικιού τριών

μηνών εμπλουτισμένου με
57Fe,σε σχέση με τον μεταλλικό σίδηρο, όπου ID είναι ο α-

ριθμός της διπλέτας όπως σημειώνεται στο διάγραμμα, IS η Ισομερική Μετατόπιση, QS
ο Τετραπολικός Διαχωρισμός, FWHM το εύρος και Area % η εκατοστιαία συνεισφο-

ρά της κάθε διπλέτας. Επίσης παρουσιάζεται η εκατοστιαία συνεισφορά κάθε διπλέτας

κανονικοποιημένη μετά την αφαίρεση της συνεισφοράς της διπλέτας που αντιστοιχεί

στο αίμα.

Για το φάσμα των νεφρών των υγιών ποντικιών τριών μηνών έχει γίνει προσαρ-

μογή τριών διπλέτων. Η πρώτη, που απεικονίζεται με μωβ χρώμα αντιπροσω-

πεύει τη μη οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη, ενώ η δεύτερη, με το πράσινο χρώμα

αντιστοιχεί στη Central Doublet. Η τρίτη διπλέτα έχει πολύ μικρή συνεισφορά

και οι παράμετροι της έχουν τις τιμές αυτών των συμπλόκων NHHS FeII. Παρα-

τηρούμε πως οι νεφροί από τα ποντίκια ενός μηνός και από τα ποντίκια που ήταν

τριών μηνών έχουν τις ίδιες συνιστώσες κάθε μία εκ των οποίων έχει περίπου

την ίδια συνεισφορά και στις δύο περιπτώσεις. Αυτό μπορεί να σημαίνει πως

τα επίπεδα συνεισφορών αυτών των συνιστωσών στους νεφρούς διατηρούνται
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σταθερά καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής των ποντικιών, μετά την ηλικία βεβαίως

του ενός μηνός.
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Συμπεράσματα

Αρχικά πήραμε μετρήσεις για ποντίκια ενός μηνός μη εμπλουτισμένα και παρα-

τηρήσαμε πως το ποσοστό απορρόφησης είναι πολύ μικρό, μόλις 1.5%. Το απο-

τέλεσμα αυτό υποδεικνύει ότι ο εμπλουτισμός των ποντικιών ήταν απαραίτητος

για καλύτερη μελέτη. ΄Ετσι, πραγματοποιήσαμε και μετρήσεις με ποντίκια ενός

μηνός εμπλουτισμένα με
57Fe. Συγκρίνοντας τα φάσματα των εμπλουτισμένων

ποντικιών ενός μηνός με αυτά των μη εμπλουτισμένων παρατηρούμε πως μόνο

για την περίπτωση του αίματος υπήρχε σήμα. Στην περίπτωση του εμπλουτι-

σμένου ποντικιού το ποσοστό απορρόφησης είναι πολύ μεγαλύτερο, ∼ 25%.

Για τα υπόλοιπα όργανα υπήρχε μεγάλο ποσοστό θορύβου και έτσι δεν έγινε

προσαρμογή στο φάσμα. Το γεγονός ότι η αναλογία σήματος ως προς θόρυβο

ήτσν μικρή και ότι το ποσοστό απορρόφησης είναι πιο μικρό από την περίπτω-

ση των εμπλουτισμένων ποντικιών υποδηλώνουν πως η μέθοδος εμπλουτισμού

με
57Fe που χρησιμοποιήσαμε ήταν επιτυχής. Μελετήθηκαν μόνο το αίμα, το

συκώτι και ο σπλήνας για την περίπτωση των μη εμπλουτισμένων ποντικιών

καθώς τα συμπεράσματα ήταν προφανή από τα δύο τελευταία φάσματα, έτσι δεν

ήταν αναγκαίες οι μετρήσεις και για τα υπόλοιπα όργανα.

Χρησιμοποιώντας προηγούμενες αναφορές καταφέραμε να ταυτοποιήσουμε όλες

τις συνιστώσες που βρήκαμε στα όργανα. Στην καρδία περιέχεται η μη οξυγο-

νωμένη αιμοσφαιρίνη η οποία περιέχεται σε όλα τα φάσματα και θεωρείται ότι

προέρχεται από υπολοιπόμενο αίμα. Επιπλέον το φάσμα της καρδίας έχει ακόμα

μία διπλέτα με παραμέτρους που αντιστοιχούν στην κεντρική διπλέτα. Στο συ-

κώτι εκτός από τις δύο προηγούμενες συνιστώσες παρατηρήθηκαν φερριτίνη

και συμπλέγματα NHHS FeII. Ενώ στον σπλήνα βρήκαμε μη οξυγονωμένη

αιμοσφαιρίνη, φερριτίνη αλλά και οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη. Στους νεφρούς

παρατηρήσαμε τη μη οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη, την Κεντρική Διπλέτα και τα

σύμπλοκα NHHS FeII.
Αν και χρησιμοποιήσαμε ποντίκια μόνο ενός και τριών μηνών παρατηρούμε

πως το σήμα εξαιτίας του εμπλουτισμού αυξάνεται, το ίδιο και το ποσοστό

απορρόφησης. Για το αίμα για το εμπλουτισμένο ποντίκι ενός μηνός το ποσοστό

απορρόφησης είναι 25% ενώ για το τριών μηνών είναι στο 30%. Για το συκώτι

το ποσοστό απορρόφησης του εμπλουτισμένου ποντικιού ενός μηνός ήταν στο

2.5% ενώ για το τριών μηνών ήταν 3%. Για τους νεφρούς τα ποσοστά ήταν

αντίστοιχα 1.5% και '2.5%.

Από τα αποτελέσματά μας φαίνονται διαφορές ανάμεσα στα θαλασσαιμικά και υ-
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γιή ποντίκια ήδη από τον πρώτο μήνα. Παρατηρήσαμε φερριτίνη στο αίμα ενώ σε

υγιές ποντίκι δεν υπάρχει. Επιπλέον στα θαλασσαιμικά ποντίκια παρατηρήσαμε

αυξημένα ποσοστά φερριτίνης στο συκώτι και τον σπλήνα.

Σε μεταγενέστερο στάδιο εκτός από ποντίκια ενός και τριών μηνών είναι δυ-

νατό να μελετηθούν υγιή και θαλασσαιμικά ποντίκια 6, 9 και 12 μηνών για να

γίνει έλεγχος κατά πόσο οι διάφορες μορφές σιδήρου αλλά και το ποσοστό

συνεισφοράς τους εξαρτώνται από την ηλικία. Επιπρόσθετα μπορεί να μελετη-

θεί η υπερσιδήρωση μέσω ενδοφλέβιου εμπλουτισμού. Τέλος, είναι δυνατός ο

έλεγχος της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων αποσιδήρωσης.
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Παράρτημα Αʹ

Recoil-free fraction

Είναι δυνατό τα ενεργειακά επίπεδα ενός απλού αρμονικού ταλαντωτή να αλ-

λάζουν από την εκπομπή ακτινοβολίας γάμμα. Διέγερση του ταλαντωτή θα

μείωνε την ενέργεια της γάμμα ακτινοβολίας κατά nh̄ωE εάν n φωνόνια διε-

γείρονται κατά τη διάρκεια εκπομπής της ακτίνας γάμμα. Εφόσον το h̄ω είναι

της τάξης των 10−2 eV οποιαδήποτε αλλαγή στην ενέργεια του ταλαντωτή θα

κατέστρεφε την πιθανότητα για ένα μεταγενέστερο συντονισμό απορρόφησης.

Στην ουσία, κβαντισμένες αλλαγές στη διέγερση του ταλαντωτή αντικαθιστούν

την κλασσική ενέργεια ανάκρουσης, σχέση (3.6), που καταστρέφει την ακρίβεια

της ενέργειας της εκπεμπόμενης ακτίνας γάμμα. Το κλειδί για το φαινόμενο

Mössbauer, είναι η πιθανότητα η διέγερση του φωνονίου να μη συμβαίνει κατά

την εκπομπή ακτίνας γάμμα.

Πριν από την εκπομπή ακτίνας γάμμα, η κυματοσυνάρτηση του κέντρου μάζας

του πυρήνα είναι Ψi (x), το οποίο μπορεί να αναπαρασταθεί και στον χώρο των

ορμών με μετασχηματισμό Fourier:

Φi (~p) =
1√
2πh̄

∫ +∞

−∞
e−

i~p· ~X′
h̄

Ψi ~(X′) d ~X ′ (Αʹ.1)

ή

Ψi ~(X) =
1√
2πh̄

∫ +∞

−∞
e
i~p· ~X′
h̄

Φi(~p) d~p. (Αʹ.2)

Η αναπαράσταση στον χώρο της ορμής μπορεί να φιλοξενήσει την ώθηση της εκ-

πομπής γάμμα ακτινοβολίας δίνοντας την τελική κατάσταση του κέντρου μάζας

του πυρήνα, Ψf (X). Υπενθυμίζεται ότι η ώθηση είναι το χρονικό ολοκλήρωμα

της δύναμης, F = dp
dt , που είναι ίσο με την αλλαγή στην ορμή. (Το ανάλο-

γο στον χώρο των ορμών είναι η μετάφραση στον πραγματικό χώρο, όπως

X → X −Xo). Αυτό αντιστοιχεί στην κατάληξη σε μια τελική κατάσταση με

μετατόπιση της αρχής της αρχικής ιδιοκατάστασης. Με την εκπομπή ακτίνας

γάμμα που έχει ορμή pγ , μέσω μετατόπισης της αρχής των αξόνων στον χώρο
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των ορμών, Φi (p) → Φi (p− pγ), από την αρχική ιδιοκατάσταση καταλήγου-

με στην τελική κατάσταση της κυματοσυνάρτησης. Ερμηνεύουμε την τελική

κατάσταση στον πραγματικό χώρο, Ψf (x) με την εξίσωση (Αʹ.2)

Ψf ( ~X) =
1√
2πh̄

∫ +∞

−∞
e
i(~p+~pγ)· ~X

h̄
Φi(~p) d~p. (Αʹ.3)

Αντικαθιστώντας την εξίσωση (Αʹ.1) στην εξίσωση (Αʹ.3)

Ψf ( ~X) =
1

2πh̄

∫ +∞

−∞
e
i(~p+~pγ)· ~X

h̄

∫ +∞

−∞
e−

i~p· ~X′
h̄

Ψi( ~X′) d ~X ′ d~p. (Αʹ.4)

Απομονώνοντας το ολοκλήρωμα ως προς την ορμή p

Ψf ( ~X) =
1

2πh̄

∫ +∞

−∞
e
i~pγ · ~X
h̄ Ψi( ~X ′)

[∫ +∞

−∞
e
i~p·( ~X− ~X′)

h̄ d~p

]
d ~X ′. (Αʹ.5)

Η ολοκλήρωση ως προς p δίνει τη συνάρτηση δέλτα του Dirac (πολλαπλασια-

σμένη με 2πh̄)

Ψf ( ~X) =

∫ +∞

−∞
e
i~pγ · ~X
h̄ Ψi( ~X ′)δ( ~X − ~X ′) d ~X ′ (Αʹ.6)

Ψf ( ~X) = e
i~pγ · ~X
h̄ Ψi( ~X). (Αʹ.7)

Το εκθετικό στην εξίσωση (Αʹ.7) είναι η μετατόπιση της ιδιοκατάστασης, Ψi( ~X)
στη θέση, για καθορισμένη μετατόπιση της ορμής, −pγ . Είναι παρόμοιο με τη

μετατόπιση στον χρόνο, t, ιδιοκατάστασης με σταθερή ενέργεια, E, exp (−iEt/h̄),
ή με μετατόπιση στην ορμή για καθορισμένη χωρική μετατόπιση, Xo, που είναι

exp (−ipXo/h̄). (Εάν η αρχική κατάσταση δεν είναι ιδιοκατάσταση το pγ στην

εξίσωση (Αʹ.7) πρέπει να αντικατασταθεί από τελεστή.)

Για την κυματοσυνάρτηση του κέντρου μάζας του πυρήνα μετά την εκπομπή

ακτίνας γάμμα, ψάχνουμε το πλάτος της αρχικής κατάστασής της, που παραμένει

στην τελική κατάσταση της κυματοσυνάρτησης. Με συμβολισμό Dirac

〈i | f〉 ≡
∫ +∞

−∞
Ψ∗i (~x)Ψf (~x) d ~X. (Αʹ.8)

Αντικαθιστώντας την εξίσωση (Αʹ.7) στην εξίσωση (Αʹ.8) και χρησιμοποιώντας

συμβολισμό Dirac

〈i | f〉 ≡ 〈i | e
i ~Pγ · ~X
h̄ | i〉 (Αʹ.9)

Χρησιμοποιώντας τη σύμβαση για το κυματάνυσμα της ακτίνας γάμμα kγ ≡
2πν
c =

Eγ
h̄c =

Pγ
h̄

〈i | f〉 ≡ 〈i | ei~kγ · ~X | i〉. (Αʹ.10)
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Το εσωτερικό γινόμενο 〈i | f〉 είναι η προβολή της αρχικής κατάστασης του

κέντρου μάζας του πυρήνα, στην τελική κατάσταση μετά την εκπομπή γάμμα α-

κτινοβολίας. Παρέχει την πιθανότητα της μη ύπαρξης αλλαγής στην κατάσταση

του κέντρου μάζας του πυρήνα που να προκλήθηκε από την εκπομπή ακτινο-

βολίας γάμμα. Η πιθανότητα αυτής της εκπομπής χωρίς ανάκρουση, f , είναι

το τετράγωνο του στοιχείου του πίνακα που δίνεται από την εξίσωση (Αʹ.10),

κανονικοποιημένη από όλες τις πιθανές αλλαγές των κυματοσυναρτήσεων του

κέντρου μάζας

f =

∣∣∣〈i | e+i~kγ · ~X | i〉
∣∣∣2∑

j

∣∣∣〈j | e+i~kγ · ~X | i〉
∣∣∣2 =

=

∣∣∣〈i | e+i~kγ · ~X | i〉
∣∣∣2∑

j

∣∣∣〈i | e−i~kγ · ~X | j〉〈j | ei~kγ · ~X | i〉∣∣∣ . (Αʹ.11)

Χρησιμοποιώντας τη σχέση πληρότητας
∑

j | j〉〈j |= 1 και την κανονικοποίηση

〈i | i〉 = 1 η εξίσωση (Αʹ.11) καταλήγει

f =
∣∣∣〈i | e+i~kγ · ~X | i〉

∣∣∣2. (Αʹ.12)

Η ποσότητα f είναι το “recoil-free fraction” . Είναι δηλαδή η πιθανότητα μετά

την αφαίρεση ορμής, pγ , από το κέντρο μάζας του πυρήνα εξαιτίας της ακτίνας,

να μην υπάρξει καμία αλλαγή στην κατάσταση του πλέγματος που εμπλέκει το

κέντρο μάζας του πυρήνα. Με άλλα λόγια, το f είναι η πιθανότητα ακτίνα γάμμα

να εκπεμφθεί χωρίς απώλεια ενέργειας σε φωνόνια.

΄Ενας παρόμοιος παράγοντας απαιτείται για την απορρόφηση ακτίνας γάμμα από

πυρήνα σε ένα δεύτερο κρύσταλλο. Ο προσδιορισμός του f είναι άμεσος για

τη θεμελιώδη κατάσταση ενός στερεού που ακολουθεί το μοντέλο Einstein. Η

κυματοσυνάρτηση για τη θεμελιώδη κατάσταση είναι

Ψocm (x) =
(mωE
πh̄

)1/4
e
−mωEX

2

2h̄ . (Αʹ.13)

Εισάγοντας την εξίσωση (Αʹ.13) στην εξίσωση (Αʹ.12) και ολοκληρώνοντας

(μετασχηματισμός Fourier Γκαουσσιανής συνάρτησης)

f = e
−h̄2k2

γ
2mh̄ωE = e

−ER
h̄ωE = e−k

2
γ<X

2>
(Αʹ.14)

όπου ER είναι η ενέργεια ανάκρουσης και 〈X2〉 η αναμενόμενη μετατόπιση ενός

πυρήνα κατά την κατεύθυνση του κυματανύσματος ~k της εκπεμπόμενης γάμμα
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ακτινοβολίας. Εφόσον k2 = 4π2

λ2 =
E2
γ

(h̄c)2 , όπου λ είναι το μήκος κύματος της

ακτίνας γάμμα καταλήγουμε

f = exp

(
−4π〈X2〉

λ2

)
= exp

(
−E2

γ〈X2〉
(h̄c)2

)
. (Αʹ.15)

Η σχέση (Αʹ.14) επισημαίνει πως σε ένα υγρό ή ένα αέριο το φαινόμενο Mös-
sbauer είναι δύσκολο να παρατηρηθεί εξαιτίας των μεγάλων τιμών του 〈X2〉.
Επίσης μικρή τιμή του k δίνει μεγάλη τιμή του f και επομένως ακτινοβολία

γάμμα με μικρότερες ενέργειες ευνοεί την παρατήρηση του φαινομένου Mös-
sbauer. Για ακτινοβολία γάμμα ενέργειας μεγαλύτερης των 100 keV η πηγή και

ο απορροφητής συνήθως κρατώνται σε χαμηλές θερμοκρασίες για να μειώσουν

τις τιμές τους του 〈X2〉. [26] [35] [51]
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Παράρτημα Βʹ

Transmission Integral

Υποθέτουμε πως η πηγή κινείται με ταχύτητα u και η γραμμή εκπομπής είναι

μία Λορεντζιανή σύμφωνα με τη σχέση (3.3) με φυσικό πλάτος Γ . Συμβολίζο-

ντας τον ολικό αριθμό των κβάντων γάμμα που εκπέμφθηκαν από την πηγή ανά

μονάδα χρόνου στον απορροφητή με No, ο αριθμός N (E) dE των εκπεμπόμε-

νων ακτινών γάμμα χωρίς ανάκρουση με ενέργεια Eγ στο εύρος E και E + dE
δίνεται από

N (E, u) = fsNo
Γ/ (2π)

[E − Eo(1 + u/c)]2 + (Γ/2)2 (Βʹ.1)

όπου fs το recoil-free fraction της πηγής, Eo η μέση ενέργεια της πυρηνικής

μετάβασης και Eo (1 + u/c) η μετατόπιση Doppler του κέντρου της γραμμής

εκπομπής.

Σε ένα πείραμα Mössbauer ο απορροφητής που περιέχει το σταθερό ισότοπο

Mössbauer είναι τοποθετημένος μεταξύ της πηγής και του ανιχνευτή όπως φαί-

νεται στο σχήμα Βʹ.1. Για τον απορροφητή υποθέτουμε την ίδια μέση ενέργεια

Eo μεταξύ της διεγερμένης και θεμελιώδους κατάστασης όπως και για την πηγή

αλλά με μια επιπρόσθετη εσωτερική μετατόπιση ∆E εξαιτίας χημικής επιρροής.

Η γραμμή απορρόφησης ή η ενεργός διατομή συντονισμού απορρόφησης σ (E)
έχει την ίδια Λορεντζιανή μορφή όπως η γραμμή εκπομπής και εάν υποθέσουμε

επίσης ότι έχουν το ίδιο εύρος γραμμής, Γ , τότε το σ (E) εκφράζεται ως

σ (E) = σo
(Γ/2)2

(E − Eo −∆E)2 + (Γ/2)2 . (Βʹ.2)
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The absorption line is normalized to the maximum cross section3 s0 at reso-

nance, E ¼ E0 þ DE, which depends on the g-energy Eg, the spins Ie and Ig of the

Fig. 2.6 Schematic illustration of a M€ossbauer transmission experiment in five steps. The “Absorp-

tion” bars indicate the strength of recoilless nuclear resonant absorption as determined by the

“overlap” of emission and absorption lines when the emission line is shifted by Doppler modulation

(velocities u1, . . . ,u5). The transmission spectrum T(u) is usually normalized to the transmission

T(1) observed for u!1 by dividing T(u)/T(1). Experimental details are found in Chap. 3

3The maximum resonant cross section in cm2 is: s0ðcm2Þ ¼ 2:446	10�15

ðEg keVÞ2
2Ieþ1
2Igþ1

1
1þa .

2.6 The M€ossbauer Transmission Spectrum 19

Σχήμα Βʹ.1: Σχηματική αναπαράσταση πειράματος μετάβασης Mössbauer σε πέντε

βήματα. Οι ράβδοι απορρόφησης υποδεικνύουν τη δύναμη του πυρηνικού συντονισμού

χωρίς απορρόφηση όπως καθορίζεται από την “αλληλεπικάλυψη” των γραμμών εκπο-

μπής και απορρόφησης όταν η γραμμή εκπομπής έχει μετακινηθεί από διαμόρφωση

Doppler (velocities v1, ..., v5).

Η γραμμή απορρόφησης είναι κανονικοποιημένη στη μέγιστη ενεργό διατομή σo
σε συντονισμό όπως δίνεται από τη σχέση (3.28), E = Eo+∆E, που εξαρτάται

από την ενέργεια των φωτονίων γάμμα, Eγ , τα σπιν Ie και Ig της διεγερμένης και

θεμελιώδους κατάστασης αντίστοιχα και τον εσωτερικό παράγοντα μετατροπής,

a, για την πυρηνική μετάβαση.

Το ενδιαφέρον μας στρέφεται στη μετάβαση των φωτονίων γάμμα μέσω του
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απορροφητή ως συνάρτηση της ταχύτητας Doppler. Η ακτινοβολία εξασθενίζει

από τον συντονισμό απορρόφησης όσο οι γραμμές εκπομπής και απορρόφησης

αλληλεπικαλύπτονται αλλά και από τη “μαζική” απορρόφηση εξαιτίας της σκέδα-

σης Compton. Επομένως ο αριθμός των κβάντων γάμμα χωρίς ανάκρουση,

TM (E) dE, με ενέργειες από E μέχρι E+dE που διασχίζουν τον απορροφητή

δίνεται από

TM (E, u) = N (E, u) exp {− [σ (E) fabsnM + µe] t
′} (Βʹ.3)

όπου t′ είναι το πάχος του απορροφητή (περιοχή πυκνότητας) σε gcm−2
, fabs η

πιθανότητα απορρόφησης χωρίς ανάκρουση, nM ο αριθμός των πυρήνων Mös-
sbauer ανά γραμμάριο απορροφητή και µe ο παράγοντας απορρόφησης μάζας

σε cm2g−1
. Η απορρόφηση μάζας θεωρείται ανεξάρτητη της ταχύτητας u, ε-

πειδή η μετατόπιση Doppler είναι μόνο 10−11
φορές την ενέργεια γάμμα ή και

λιγότερες.

Ο συνολικός αριθμός των φωτονίων χωρίς ανάκρουση που φτάνουν στον απορ-

ροφητή ανά μονάδα χρόνου λαμβάνεται από ολοκλήρωση ως προς την ενέργεια

TM (u) =

∫ +∞

−∞
N (E, u) exp {− [σ (E) fabsnM + µe] t

′}dE. (Βʹ.4)

Μέχρι στιγμής έχουμε λάβει υπόψη μόνο το recoil-free fraction φωτονίων που

εκπέμπονται από την πηγή. Ο άλλος παράγοντας (1− fs), που εκπέμπεται

με απώλεια ενέργειας εξαιτίας ανάκρουσης, δεν μπορεί να απορροφηθεί με συ-

ντονισμό και συμβάλλει μόνο ως μη συντονισμένο υπόβαθρο στην ακτινοβολία

μετάβασης, που μειώνεται από την απορρόφηση μάζας στον απορροφητή

TNR = (1− fs)No exp {−µet′} (Βʹ.5)

ούτως ώστε ο συνολικός αριθμός γεγονότων που φθάνουν στον ανιχνευτή, για

ιδανικό ανιχνευτικό σύστημα που καταγράφει μόνο ακτινοβολία Mössbauer,
είναι

C (u) = TNR + TM (u) ή (Βʹ.6)

C (u) = Noe
−µet′

[
(1− fs) +

∫ +∞

−∞
N (E, u) · exp {−σ (E) fabsnM t

′} dE

]
.

(Βʹ.7)

Η πιο πάνω έκφραση είναι γνωστή ως “transmission integral” ή ολοκλήρωμα

μετάβασης που ισχύει για ιδανικές λεπτές πηγές χωρίς αυτοαπορρόφηση και για

ομογενείς απορροφητές υποθέτοντας ίσα πλάτη Γ για πηγή και απορροφητή.

Το ολοκλήρωμα μετάβασης περιγράφει το πειραματικό φάσμα Mössbauer ως

“συνδυασμός” της γραμμής εκπομπής της πηγής N (E, u) και της απόκρισης

του απορροφητή exp{−σ (E) fabsnM t
′}. Με αντικατάσταση των N (E, u) και
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σ (E) από τις σχέσεις (Βʹ.1) και (Βʹ.2) αντίστοιχα καταλήγουμε με λεπτομέρεια

στην

C (u) = Noe
−µet′

[
(1− fs) + (Βʹ.8)

∫ +∞

−∞

fsΓ/ (2π)

[E − Eo (1 + u/c)]2 + (Γ/2)2 · exp

[
−t(Γ/2)2

(E − Eo −∆E)2 + (Γ/2)2

]
dE

]

μέσω της οποίας έχουμε εισαγάγει το ενεργό πάχος του απορροφητή t. Η

αδιάστατη μεταβλητή συνοψίζει τις ιδιότητες του απορροφητή που σχετίζονται

με απορρόφηση συντονισμού ως

t = fanM t
′σo ή t = faNMσo (Βʹ.9)

όπου NM = nM t
′
ο αριθμός των πυρήνων Mössbauer ανά μονάδα επιφάνειας

του απορροφητή (σε cm−2
). Να σημειωθεί ότι οι πιο πάνω εκφράσεις ισχύουν

μόνο για μονές γραμμές που βασικά είναι πολύ σπάνιες στην πρακτική φασμα-

τοσκοπία Mössbauer. [32]
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Παράρτημα Γʹ

Εισαγωγή στη μετατόπιση

Doppler δεύτερης τάξης

Θεωρούμε τον πυρήνα Mössbauer 57Fe μάζας M να εκτελεί απλή αρμονική

κίνηση. Επομένως η εξίσωση κίνησης με προσεγγίσεις ισοτροπίας και αρμονι-

κότητας είναι:

Mr̈ = −Kr (Γʹ.1)

όπου K η σταθερά δύναμης και r η μετατόπιση των ατόμων
57Fe από τη μέση

θέση τους οποιαδήποτε στιγμή. Η επιτάχυνση που νιώθει το άτομο
57Fe σε μια

δεδομένη στιγμή γράφεται ως:

r̈ = −K
M
r. (Γʹ.2)

Βάσει της αρχής της ισοδυναμίας, αυτή η επιτάχυνση δημιουργεί ένα βαρυτικό

πεδίο, του οποίου το δυναμικό καθορίζεται ως το απαραίτητο έργο για τη με-

τακίνηση μιας μοναδιαίας μάζας από απόσταση r σε σημείο που είναι ελεύθερο

από αυτό το δυναμικό πεδίο και μπορεί να δοθεί από

φ =

∫ 0

r

(
−K
M
r

)
(−dr) = − K

2M
r2. (Γʹ.3)

Εφόσον όμως η περίοδος ταλάντωσης στον κρύσταλλο (≈ 10−13 s) είναι πολύ

μικρότερη από τον χρόνο ζωής της διεγερμένης κατάστασης του πυρήνα Mös-
sbauer (≈ 10−8 s) τότε μόνο ο πυρήνας που ταλαντώνεται βλέπει μια μέση τιμή

του δυναμικού

〈φ〉 = − K

2M
〈r2〉 (Γʹ.4)

που προκαλεί μια αλλαγή∆E στην ενέργεια Eγ της ακτίνας γάμμα που εκπέμπε-

ται ή απορροφάται από τον πυρήνα που δονείται: ∆Eγ = mγ〈φ〉. Σε συνδυασμό
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με τη σχέση Eγ = h̄ωγ = mγc
2
προκαλεί την ενεργειακή μετατόπιση

δSOD =
∆E

E
=
〈φ〉
c2

=
K

2Mc2
〈r2〉 = −〈u

2〉
2c2

(Γʹ.5)

που καλείται μετατόπιση Doppler δεύτερης τάξης. Καθώς η μέση τετραγωνική

μετατόπιση 〈r2〉 του πυρήνα δόνησης εξαρτάται από τη θερμοκρασία τότε και

το δSOD εξαρτάται από τη θερμοκρασία γι΄ αυτό καλείται και ως μετατόπιση

θερμοκρασίας-temperature shift. [32]
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Παράρτημα Δʹ

Ολοκληρωμένη πιθανότητα

Gauss

Στη στατιστική το διάστημα εμπιστοσύνης δίνει ένα εκτιμώμενο εύρος τιμών

που είναι πιθανόν να περιλαμβάνουν μία άγνωστη παράμετρο. Το εκτιμώμενο

εύρος υπολογίζεται από δοσμένο σύνολο δεδομένων του δείγματος.

Η επιλογή ενός επιπέδου εμπιστοσύνης για ένα διάστημα καθορίζει την πιθα-

νότητα το διάστημα εμπιστοσύνης που παράγεται να περιέχει την πραγματική

τιμή της παραμέτρου. Συνήθεις επιλογές για το επίπεδο εμπιστοσύνης C είναι

0.90, 0.95 και 0.99. Τα επίπεδα αυτά αντιστοιχούν σε ποσοστά της περιο-

χής της κανονικής κατανομής (normal density curve). Για παράδειγμα περιοχή

εμπιστοσύνης 95% καλύπτει το 95% της κανονικής κατανομής, δηλαδή η πιθα-

νότητα να παρατηρηθεί τιμή έξω από αυτή την περιοχή είναι λιγότερη από 0.05.

Επειδή η κανονική κατανομή είναι συμμετρική, μισό μέρος της περιοχής είναι

στην αριστερή πλευρά (tail) της κατανομής και το άλλο μισό στη δεξιά πλευρά

της κατανομής.

Σχήμα Δʹ.1: Κανονική Κατανομή. [105]
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‘Οπως φαίνεται και στο σχήμα Δʹ.1 για περιοχή ενδιαφέροντος με επίπεδο C, η

περιοχή σε κάθε ουρά της καμπύλης ισούται με (1-C)/2. Για περιοχή εμπιστο-

σύνης 95% η περιοχή σε κάθε ουρά είναι ίση με 0.05/2=0.025.

Η τιμή z* αντιπροσωπεύει το σημείο στην κανονική κατανομή, όπου η πιθα-

νότητα να παρατηρηθεί τιμή μεγαλύτερη από z* είναι ίση με p γνωστή ως άνω

κρίσιμη τιμή (άνω όριο εμπιστοσύνης-confidence upper limit) της κανονικής κα-

τανομής. Για παράδειγμα, εάν p=0.025, η τιμή z* ούτως ώστε P(Z>z*)=0.025

ή P(Z≤z*)=0.975, είναι ίση με 1.96 όπως μπορεί να δει κανείς από τον πίνακα

των αθροιστικών πιθανοτήτων της τυπικής κανονικής κατανομής Δʹ.1.

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

0.0 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359

0.1 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753

0.2 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141

0.3 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517

0.4 0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879

0.5 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224

0.6 0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549

0.7 0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7704 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 0.7852

0.8 0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133

0.9 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.8340 0.8365 0.8389

1.0 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621

1.1 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8810 0.8830

1.2 0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015

1.3 0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177

1.4 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279 0.9292 0.9306 0.9319

1.5 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441

1.6 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545

1.7 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0.9633

1.8 0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.9706

1.9 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 0.9756 0.9761 0.9767

2.0 0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817

2.1 0.9821 0.9826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846 0.9850 0.9854 0.9857

2.2 0.9861 0.9864 0.9868 0.9871 0.9875 0.9878 0.9881 0.9884 0.9887 0.9890

2.3 0.9893 0.9896 0.9898 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.9911 0.9913 0.9916

2.4 0.9918 0.9920 0.9922 0.9925 0.9927 0.9929 0.9931 0.9932 0.9934 0.9936

2.5 0.9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0.9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952

2.6 0.9953 0.9955 0.9956 0.9957 0.9959 0.9960 0.9961 0.9962 0.9963 0.9964

2.7 0.9965 0.9966 0.9967 0.9968 0.9969 0.9970 0.9971 0.9972 0.9973 0.9974

2.8 0.9974 0.9975 0.9976 0.9977 0.9977 0.9978 0.9979 0.9979 0.9980 0.9981

2.9 0.9981 0.9982 0.9982 0.9983 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986

3.0 0.9987 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990

Πίνακας Δʹ.1: Πίνακας αθροιστικών πιθανοτήτων κανονικής κατανομής. [106]

Για διάστημα εμπιστοσύνης με επίπεδο C η ποσότητα p είναι ίση με (1-C)/2.

Το διάστημα εμπιστοσύνης 95% για την τυπική κανονική κατανομή επομένως

είναι (-1.96,+1,96) εφόσον 95% της περιοχής κάτω από την καμπύλη πέφτει σε

αυτό το διάστημα.

Για την επιλογή των καλύτερων ορίων εμπιστοσύνης επαναλαμβάνεται η ίδια
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διαδικασία με PHA μετρήσεις όπως περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 6, για τις περι-

πτώσεις των ενός, δύο, τριών και πέντε τυπικών αποκλίσεων. Τα αποτελέσματα

παρουσιάζονται στους πιο κάτω πίνακες, Δʹ.2 και Δʹ.3.

Yo xc Width Area

381 803.26 105 979361

Πίνακας Δʹ.2: Δεδομένα μετά την προσαρμογή.

Αριθμός σ Background Area Net Counts Σ/Ν Net/Total Area

1 40005 668904 16.72 0.94

2 80010 934310 11.68 0.92

3 120015 976423 8.14 0.89

5 200025 978382 4.89 0.83

Πίνακας Δʹ.3: Δεδομένα για διάφορες τυπικές αποκλίσεις μετά την προσαρμογή.

Ο λόγος Net/Total Area δίνει τα φωτόνια που προέρχονται από την πηγή και

όχι από σκεδάσεις.
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