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 MOSSBAUER EFFECT ניסוי
 .למטה יןהמצו הקריאה לחומר תחליף מהווה וואינ ראשוני קריאה חומר הינו זה סמךמ

 הניסוי מטרות

 בסיסיים מכשירים של פעולתם אופן ולמידת בגרעין בניסויים בסיסיות טכניקות הכרת .1

 .'וכו ערוצים מאפיין, אותות מגבר כגון

 אלה מדידות ומתוך, וברזל מבדיל שמורכבות ממולקולות בליעה ספקטרום מדידת .2

 .הגרעין על שמושרים השדות וערכי סוגי על להסיק

 

 ספרות

 :מקורות עיקריים

1. Mossbauer spectroscopy / N.N. Greenwood , T.C. Gibb (1, 2.1, 2.3, 2.7, 3-3.7) 

2. Principles of Mossbauer Spectroscopy / T. C. Gibb ( + קיצור של הראשון 

 (תוספות

 :מקורות נוספים

1. Melissions: Experiments in modern physics (איך גלאים עובדים) 

2. C. E. Violet, D. N. Pipkorn: J. Applied Physics Volume 42, Issue 11, pp. 

4339-4342 (For speed calibration by Fe  ) 

3. D.C. Kistner, A.W. Sunyer: Phys. Rev. Lett. 4, 22a (1960). (For speed 

calibration by 2 3Fe O )  

4. Table of Isotopes (to be found on Lab C or at google) 

5. http://www.courses.fas.harvard.edu/~phys191r/pdf/b2.pdf              (Harvard's 

Mossbauer lab) 

 במעבדה הניסוי בתיק המצויות השונים המכשירים של ההפעלה חוברות כן כמו .6

 .האינטרנט ובאתר

 

 נושאים ומושגים: הכנה

 מעברי, היזנברג התרחבות. תרמית והתרחבות, חומר עם פוטונים של אינטראקציה .א

 .דופלר הסחת, לבליעה פעולהה חתך, החומר ריגסל' אנ

 .הניסוי מכשירי של השונים האלקטרוניים המרכיבים תפקידי הבנת .ב

http://ie.lbl.gov/toi.html
http://www.courses.fas.harvard.edu/~phys191r/pdf/b2.pdf


 

 

 בליעה קווי בין עוצמה יחסי, מגנטי פיצול, קוודרופולי פיצול, איזומרית הסחה .ג

 .בספקטרום

 

 :דוגמאות לשאלות לבוחן

 כללי

i. רדיואקטיביים חומרים עם ניסוי ביצוע בעת לנהוג יש כיצד? 

ii. 30 כ עדkeV ,מי ? קובלט של פליטהה בספקטרום פיק נקבל שבהם' האנ ערכי מהם 

 ?גרעיניות רמות בין מאינטראקציה ורק אך נובע מהם

iii. (?מה מתחבר למה)? המחשב עד הניסוי מערכת מרכיבי מהם, "עיקרון"ב 

 אלקטרומגנטית קרינה של תהודתית בליעה

iv. של' כפונ הרתע 'לאנ ביטוי וקבל, רתע עם פליטה שמתארות השימור ממשוואות צא 

 .הקו ולהתרחבות שנפלט הפוטון' אנ

v. לקרינת ריאלית ואינה, הנראה בתחום לקרינה ריאלית היא רזוננטית בליעה למה 

 ?(חופשיים אטומים הם כשהמקורות) גמא

vi. לסריג הרתע' אנ מועברת כיצד, רתע ללא בפליטה? 

vii. איך כן ואם, רתע-ללא פליטה בתהליך מתקיים התנע שימור חוק האם  ?

viii. רתע ללא בבליעה הקו לרוחב הגורם מהו   ?

ix. תלוי הוא פרמטרים ובאילו ווילר-דבאי גורם קשור למה? 

x. אנ, הפוטונים' אנ)? רתע בלי/עם לפליטה אופייניותה אנרגיותה של גודלה סדרי מהם '

 . (ודאות האי' ואנ הרתע' אנ, והפונונים הסריג

 והסחות פיצולים

xi. למהירות ביחס מוזז שמרכזו ילקוודרופו פיצול התקבל חומר של ספקטרום במדידת 

 ? וסביבתו בחומר הברזל אטום על לומר ניתן מה. המקור של האפס

xii. זימן ולאפקט, קוודרופולי לפיצול, איזומרית להסחה הפיסיקליות הסיבות מהן?  

xiii. האנ של התלות מהי. 1/2 של לספין 3/2 של ספין בין המעבר את בברזל נחקור אנו '

 ובמקרה קוואדרופולי פיצול של במקרה לקבל נצפה בליעה קווי וכמה הספין בהיטל

 ?3/2<-5/2 של מעבר עבור נקבל קווים כמה ?מגנטי פיצול של

xiv. בגרעין ששורר המגנטי לשדה האפשריים המקורות מהם? 

xv. לקבל  יכול הוא ערכים ואילו, הבליעה קווי של השטחים יחס נובע ממה? 

xvi. אבקה הוא שלנו שהבולע במקרה השטחים יחס יהיה מה? 

xvii. 3 מעבר של במדידה/ 2 1/ 2I I    שהמהירויות נמצא מגנטי פיצול בעל חומרב 

 :הן הבליעות מתרחשות בהן



 

 

 ec]0.018[mm/s7.490-   

ec]0.020[mm/s4.016-   

ec]0.024[mm/s0.764-   

ec]0.026[mm/s1.671  

ec]0.024[mm/s4.900  

ec]0.018[mm/s7.913  

ˆ: הוא הזו המגנטית' המע את שמתאר ההמילטוניאן
N zH g I B  ,ערכי ולכן 

m(: דופלר מהירויות)'האנ N IE g Bm  ,המקדם כאשר Ng הספין בערך תלוי. 

/3 המעורער המצב עבור 2I  ,1/14.755
sec

N

mm
g
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/1 היסוד מצב עבור 2I  ,1.715/14.755
sec

N
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 .ec]0.010[mm/s0.325: הינו האיזומרית ההסחה שערך גם נתון

 ערך את ומצא המגנטי השדה של' כפונ התיאורטיות הבליעה מהירויות את י/חשב

 .שגיאות ללא י/חשב. המדידה נתוני בעזרת השדה

xviii. בהתאמה הן הבליעות ששטחי נמצא, מדידה אותה עבור: 

0.0120.360  

0.0100.238  

0.0080.116  

0.0080.123  

0.0120.261  

0.0120.329  

 ?(תשובות שתי) הגאמה קרן כלפי הבולע של האוריינטציה לגבי לומר אפשר מה

 .שגיאות ללא י/חשב. ל"הנ למעברים ההסתברויות בטבלת העזרו

xix. היה הבליעות של הממוצע הרוחב sec]/[002.0321.0 mm .עבדנו שאנחנו בידיעה 

4.14][ של' אנ עם פוטונים רק להעביר שכוון' אנ חלון עם KeV ,דופלר נוסחת ובהנתן 

)1(
c

V
EE   ,המעורערת הרמה של החיים זמן הוא מה?  



 

 

 

xx. אחד 57 ברזל אטום יש שבו גביש הוא והבולע 57 קובלט הוא שהמקור נתון כעת 

 של החיים זמן)? הבולע של האפקטיבי העובי מהו, הראשון בקירוב. יחידה תא בכל

 (שניות ננו 97.7 הינו המעורערת הרמה

xxi. נמוכות' בטמפ אנטיפרומגנט ומצב החדר' בטמפ פאראמגנטי מצב בעל חומר נתון .

 ש ובידיעה) המצבים בשני מוסבואר ספקטרוסקופיית מדידות של אנליזה לאחר

e2qQ<<μH של קוואדרופולי פיצול ערך התקבל, (האנטיפרומגנט במצב 

QS=1.7mm/sec של וערך החדר' בטמפ QS=0.3mm/sec נמוכות' בטמפ . 

 החשמלי הרכיב בין הזוית מהי', בטמפ תלוי לא הקוודרופולי הפיצול שערך בידיעה

 ?המגנטי לרכיב

 

 מבוא

 פולט בגביש הנמצא רדיואקטיבי גרעין בה התופעה נקראת" מוסבאור אפקט" בשם

 חלק אשר( הגז למשל) חופשי אטום של לגרעין בניגוד, אנרגיה הפסד וללא רתע ללא קרינה

 בצורה .הגרעין של קינטית לאנרגית הופך הגרעיניות הרמות בין המעבר של מהאנרגיה

 פוטון פליטת עקב הרתע שאנרגית בכך המקרים שני בין הבדל את להבין ניתן פשטנית

 הרותע הגוף חופשי אטום של שבמקרה בעוד. הרותע הגוף למסת הפוך באופן פרופורציונית

 כך כולו הגביש( מסוימים בתנאים) הוא עתהרו הגוף ,גרעין של שבמקרה הרי וםהאט הוא

 . המעבר לאנרגיית ביחס לחלוטין זניח יהיה האנרגיה שהפסד

, חופשי אטום של גרעין לעורר כדי. גרעין י"ע נבלע פוטון כאשר קורה דומה תהליך

 תלעומ. הרתע ואנרגית הגרעיניות הרמות הפרש סכוםל שווה להיות צריכה פוטוןה אנרגיית

 .זניחה תהיה הרתע אנרגית  ,בגביש נמצא הגרעין כאשר זאת



 

 

 איזוטופ אותו של גרעין י"ע להיבלע יכול אחד בגביש שנמצא מגרעין הנפלט פוטוןה

 אלו תנאים שראכ. אחר בגביש שימצא( הפולט לגרעין כמו גרעיניות רמות אותן לו אשר)

.   -ה קרינת של רזוננטית בליעה שקימת אומרים אנו מתקיימים

 (ENERGY SHIFT) אנרגיה פסי הזזת

 נמצא בו האטום של הכימי הקשר השפעת את להזניח נוטים גרעיניים פיסיקאים

, גרעיניות לאנרגיות יחסית מאד קטנות אלו השפעות ואמנם שלו האנרגיה רמות על הגרעין

 כדי הפולט הגרעין מאשר שונה כימית בסביבה ימצא הבולע שהגרעין בכך די זאת ובכל

 בליעה תהיה ולא הגרעיניות הרמות לבין הפוגע הפוטון אנרגית בין1 התאמה-אי שתווצר

 רמות כאשר רהיק דומה דבר. איזומרית הזזה או כימית הזזה נקראת זו תופעה, רזוננטית

 לשדה הגרעין של הקוודרופולי המומנט בין חשמלית אינטראקציה עקב יתפצלו אנרגיהה

 הדיפול מומנט בין מגנטית אינטראקציה עקב או, שמסביבו האלקטרונים י"ע שנוצר החשמלי

(. קיים אם) בחומר פנימי המגנטי לשדה הגרעין של המגנטי

  בליעה ספקטרום

 .יסוד למצב מעורער ספין מצב בין הגרעין של במעבר נתעסק אנו

57 של במקרה Fe ,3 יהיה המעבר/ 2 1/ 2I I    .קובלט במקור משתמשים אנו 

57  ל הופך הוא ואז הגרעין י"ע אלקטרון לכידת מתרחשת בו אשר Fe של ספין בעל מעורער 

5/ 2I  .1 ל ישירות רמה יורדים מהאטומים חלק/ 2I  גבוה מסדר במעבר (E2 )אנו בו 

/3  ל רמה יורד וחלק, מתעניינים לא 2I  3 המעבר את עושה משם ואז/ 2 1/ 2I I    

 הסחת בלי או עם) נבלעת כך אחר אשר 14.4KeV של גאמה קרינת המפיק( M1) מסוג

57 מבוסס בבולע( דופלר Fe שלנו. 

. דופלר באפקט משתמשים, מוזזות רמות עם באטומים רזוננטית בליעה לקבל כדי

 כך, הנפלטים הפוטונים אנרגית את לשנות אפשר הבולע מן או אל המקור הנעת י"ע

 :תהיה הנפלט הפוטון שאנרגית

)1(
c

V
EE   

 c-ו לבולע ביחס המקור מהירות V( במנוחה כשהמקור) המקורית האנרגיה היאE כאשר

 .האור מהירות

 אמפליטודת. תאוצה שוות בתנועה נע המקור ואילו במנוחה הבולע ימצא, מעשי באופן

 . לסרוק רוצים שאותו האנרגיות בתחום תלויה המהירות

 

                                            

 משמעותית תקטן לבליעה הסתברות: מקובלת יותר בשפה 1

 

 מקור בולע גלאי



 

 

 תוכנת) אלקטרונית ומערכת הבולע את שעוברים הפוטונים מספר את סופר הגלאי

 מספר של הוא המתקבל הספקטרום. המקור למהירות בהתאם אותם ממיינת( מחשב

 ירידה מקבלים מסוימות שבמהירויות ומתברר המקור מהירות של כפונקציה המניות

( דופלר אפקט עקב ההזזה בתוספת) הפוטון אנרגית כאשר המניות במספר משמעותית

  .הבולע של האנרגיה מרמות( פיצול קיים אם) יותר או לאחת בדיוק מתאימה

 :לורנציאן של צורה בעל בליעה פיק נקבל באנרגיות התאמה יש עבורן המהירויות  באזור לכן

   
2 2

1
( )

2 / 2
I

E


 


 

  
 

 המקסימאלי גובהו בחצי המלא ורוחבו, E ב מרכזו, 1 של לשטח מנורמל הינו זה לורנציאן

 . הוא

 .האנרגיה הזזי עקב האנרגיה ברמות השינוי את למדוד ניתן שמתקבל הספקטרום מתוך

 : שנחקור אנרגיה הזז גורמי פירוט להלן

 של הכימיות שבסביבות בהבדל קשור זה גודל Isomer Shift)) האיזומרי ההזז .א

 בין בגרעין החשמלי המטען בצפיפות בהבדל וכן, הבולע לעומת במקור הגרעינים

. היסוד למצב המעורר המצב

, הנבדק האטום של הכימיים הקשרים סוגי את לאפיין ניתן האיזומרי ההזז בעזרת

. 'וכו הקשר ערכיות

 

 איזומרית הסחה רק הכולל בליעה ספקטרום  -1 איור

 

 מטענים השפעת עקב החשמלי שדה של גרדיאנט שקיים במקרה: קוודרופולי פיצול .ב

 מומנט בעל הוא הגרעין וכן( גבישי שדה, אלקטרונים) לגרעין שמחוץ חשמליים

 לקבל ניתן הפיצול מתוך. רמות למספר הגרעינית הרמה תתפצל חשמלי קוודרופול

. אטוםל מסביב הגבישית האסימטרייה על אינפורמציה

 י"ע תתואר הגרעין' מע בגרעין החשמלי שדה של גרדיאנט קיום של כזה במקרה

 :ההמילטוניאן

2
2 2 2ˆ ˆ ˆ[3 ( 1) ( )]

4 (2 1) 2
z

e qQ
H I I I I I

I I


     


 



 

 

/3 מעבר של אותנו המעניין במקרה 2 1/ 2I I    ,שתי בין יתרחשו המעברים 

/3) המעורער המצב של המפוצלות הרמות 2I ) ,היסוד מצב  של האנרגיה לרמת 

(1/ 2I  .)צריך', האנ ערכי את לקבל מנת על, מעוניינים אנו בו ספין מצב כל עבור 

 המצב עבור למשל. מצב אותו שמגדיר הספינים במרחב ההמילטוניאן את לפתור

3/ 2I  ,הביטוי י"ע ינתנו' האנ רמות: 

1/ 2
2 2

2[3 ( 1)] 1
4 (2 1) 3

Q z

e qQ
E I I I

I I

 
    

  
 

 במעבר עצמו הקוודרופולי בפיצול רק מעוניינים אנו אם ולמעשה

3/ 2 1/ 2I I    ,פיצול אין היסוד שברמת מכיוון אותנו יספק זה ביטוי אז  ,

 .הכימית האיזומרית ההסחה של כמו תהיה הספקטרום על שלה' האנ והשפעת

 קובעות חלקן. שונות מחקר קבוצות בין משתנה הקוודרופולי הפיצול של ההגדרה

. ממנו כרבע וחלקן כחציו אותו קובעות חלקן, בספקטרום הפיקים בין כמרחק אותו

: יוצא זה גודל. הפיקים בין השלם המרחק לפי נעבוד אנחנו
2

2

e qQ
QS  

 על להשליך ומזה, בגרעין המטען התפלגות על ללמוד ניתן זה גודל ידיעת מתוך לכן

 .הגבישי המבנה

 

 יקואדרופול פיצול גם הכולל בליעה ספקטרום -2 איור

 הפעלת עקב) מגנטי בשדה נמצא והוא מגנטי דיפול מומנט לגרעין אם: מגנטי פיצול .ג

 הרמה לתתפצ( פרומגנטי בחומר כמו, בחומר פנימי מגנטי שדה קיום או, חיצוני שדה

 של המגנטי המבנה על ללמוד ניתן המגנטי הפיצול מן. רמות למספר הגרעינית

 .ועוד הפנימיים השדות גודל, החומר

ˆ: הוא הזו המגנטית' המע את שמתאר ההמילטוניאן
N zH g I B  

m: (דופלר מהירויות) 'האנ וערכי N IE g Bm  ,המקדם כאשר Ng בערך תלוי 

 .הספין

/3 המעורער המצב עבור 2I  ,1/14.755
sec
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mm
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tesla


 
    

 



 

 

/1 היסוד מצב עבור 2I  ,1.715/14.755
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' האנ רמות הפרשי את ולחשב, המקדמים את ספין ערך כל עבור להציב ניתן מכאן

/3 עבור האפשריים במעברים 2 1/ 2I I   . 

 המצבים ולכן. מעורבים וחשמליים מגנטיים שדות יהיו לא נדון אנו בהם במקרים

 ההמילטוניאן של שבניתוח למרות לכן, טהורים ספין מצבי יהיו' המע של העצמיים

 הברירה שכללי בגלל, 6 רק יהיו', האנ רמות בין מעברים 8 לקבל מצפים היינו

,0 עבורם אלה הם מותרים שיהיו היחידים שהמעברים קובעים 1m  . 

 הספקטרום בעזרת ניתן הגדלים את ומציבים מותרים מעברים אילו שמוצאים לאחר

 .הגרעין על המושרה המגנטי השדה מהו לגלות הנמדד

 

 ימגנט פיצול גם הכולל בליעה ספקטרום  -3 איור

. עבורו שתמדד העצמה על שתשפיע, לקיומו הסתברות ישנה, מעבר סוג כל עבור

 :הוא כלשהו למעבר העצמה עבור הביטוי

2

1 1 2 2| ( , )Intensity I J m m I m J m   

1 כאשר 1 2 2|I J m m I m ו, מעבר אותו עבור ורדן'ג-קלבש מקדם זה ( , )J m זו 

 .מעבר לאותו המתאימה הספרית ההרמוניה

 .לבד אותם לבנות או בספרות למצוא ניתן למקדמים הביטויים את

 תמיד יהיה הפיקים בין השטחים שיחסי לקבל ניתן, לעצמות אלה ביטויים מתוך

1:x:3 ו, לחיצוניים 3 ,הפנימיים לפיקים מתייחס 1 כאשר x מתוך. 4 ל 0 בין משתנה 

 של האוריינטציה את למצוא האמצעיים הפיקים  של השטחים מתוך ניתן זו ידיעה

 .למקור ביחס הבולע



 

 

 

 .גרינווד של הספר מתוך למעברים הסתברויות  -4 איור

 מן הנפלטים הפוטונים כל לא למעשה : רתע ללא( הבליעה או) הפליטה ורםג את לציין יש

 למונה יגיעו ולכן, רזוננטית בליעה להיבלע יוכלו לא אלו פוטונים. רתע ללא נפלטים המקור

 במבנה תלוי רתע ללא בתהליך שנפלטים הפוטונים של היחסי החלק". רקע" בתור ויספרו

 מנת נקרא והוא, המדידה בזמן הגביש ובטמפרטורת הגביש של הפונונים ספקטרום, הגבישי

 מדויקת למדידה יותר קשה זה גורם. הבולע לגבי גם קיים דומה תהליך. רתע ללא הפליטה

 ממעברים רקע קרינת של קיומה עקב בעיקר הקודמים בסעיפים שהוזכרו הגורמים מאשר

 למעט יגרמו אלו תופעות . -ה התפרקות את כלל בדרך שמלווה X וקרינת, נוספים גרעיניים

 .הנמדד בספקטרום סימטריה חוסר

 הניסיונית המערכת

 :רדיואקטיבים קרינה מקורות עם והתעסקות טיפול

 הניסוי' מע ליד אתם שבו הזמן כל לאורך לגוף קרינה תג הצמדת על להקפיד יש. 

 עופרת מיגון מאחורי המתאים בארון לאכסן יש נחוצים לא מקורות. 

 לקרינת חשופים תהיו שלא כך עופרת לוחות עם הניסוי' מע את למגן להקפיד יש 

 (לבדוק עם מונה גייגר) .המקור

 קרינה עם שעובד מי של לבריאותו ביותר החשוב העקרון: לזכור

 !חשיפה זמן צמצום – הוא



 

 

 חלקי ניקיון על להקפיד יש העופרת מיגון ועם הדגימות', המע חלקי עם מגע לאחר 

 .במגע שבאו הגוף

 :הבא בציור ניתן הניסיונית המערכת של סכמתי אורית

 

 מכפילור על המורכב scintillator))  גביש הוא זה בניסוי אותנו המשמש הגלאי

(Photo Multiplier) .קדם מגבר  דרך עוברים רהמכפילו מן המתקבלים החשמליים האותות

 כל את סופר מסוים ערוץ MCS  במצב .(MCA) ערוצי הרב לממיין ומוזנים, מגברולאחריו 

 הפולסים את סופר אחריו הבא הערוץ כאשר, מסוים זמן בפרק מהמגבר שמגיעים הפולסים

 מונע הזה הזמן כל במשך .הערוצים כל פני על עוברים וכך, אהב הזמן בפרק שמגיעים

 התאוצה ממנו ובחצי חיובית התאוצה המחזור מן בחצי כאשר) תאוצה שוות בתנועה המקור

 .משולש גל היא הזמן של' כפונק המקור שמהירות מכאן(. שלילית אבל בגודלה זהה

 

 של הערוצים סקירת ביןל המקור מהירות של המשולש הגל בין סינכרוניזציה קיימת

 כזו בצורה. המקור מהירות עבור לגלאי המגיעים הפולסים את סופר ערוץ שכל כך ,MCS -ה

 בעזרת. המקור מהירות של כפונקציה המניות מספר את לנו מראה שמתקבל הספקטרום

 מחזור במשך לסקור רוצים אנו אותו המהירויות תחום את לכוון ניתן ההנעה מערכת מגבר

 מקור לכל המיוחדים לצרכים בהתאם וזאת( המשולש הגל אמפליטודת) המשולש הגל

 .שנבדק

 סטנדרטיים מסחריים מקורות הם משתמשים אנו בהם הרדיואקטיבים המקורות

  .זניחה רתע ואנרגיית פליטה קו בעלי

 של למעבר שמתאימים' האנ ערכי עם רק לעבוד' המע את לכוון נרצה בניסוי

3/ 2 1/ 2I I    בספקטרום המתאים' האנ פיק את לזהות נצטרך כך לשם. בברזל 

 .זה לאזור' האנ חלון את ולכוון קובלט של הפליטה

v 

t 

 גלאי ספק מתח
 מנוע

 קדם מגבר

ומתזמן בקר מנוע 
 מדידה

 ערוצי רב ממיין

MCA (מחשב) 

 מגבר

 מקור בולע



 

 

 :להלן ומובא כדוגמה נמדד קובלט של' האנ ספקטרום

 

 : פיקים מספר לראות ניתן

 קצת המפוצל) השני, מהגלאי K ה קליפת של X ה קרני של הבריחה פיק הוא הראשון

 והרביעי, לעבוד מעוניינים אנו איתו 14KeV ה קו הוא השלישי, 6KeV ה קו הוא( זו במדידה

.21KeV ה קו הוא



 

 

 של מטאסטבילי מצב) Sn119m-ן  Co57 רדיואקטיביםה באיזוטופים משתמשים אנו ויבניס

Sn119 .) 

 

 

 

 שעצמת לב שימו

 הרלוונטי המעבר

 8.6% כ רק  מהווה

 

Fe57 

שימו לב שהמקור 

הרדיואקטיבי שאנו 

משתמשים הוא יסוד 

מטא סטבילי של 

 .בדיל

Sn119

m 

Sn119
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 חומרים נמדדים

: הבאים הבולעים עבור מוסבאור אפקט של מדידות מבצעים

 α-iron foil))   -(חלד אל פלדת בצורת) ברזל רדיד .1

2.  2 5 2Na Fe(CN) NO 2H O   

2תחמוצת ברזל   .3 3Fe O  

4. 3GaFeO 

 

                                               הניסוי מהלך

 .התוכנה הכרת. הכפתורים וערכי החיבורים כל תיעוד. המערכת הכרת .א

  .(MCA) אנרגיה ספקטרום מדידת .ב

חלון  על שעה כחצי של מדידות' מס נערוך – המערכת של 'האנ חלון רכיב כיול .ג

 את נכוון .מקסימאלית בליעה נקבל עבורם החלון כיוון ערכי מהו נמצא ומהן, ריק

 סטטיסטיקה עם החלון ספקטרום את נמדוד .אלו לערכים SCA ה של' האנ חלון

 .טובה

 של' ליח המנוע בקר של האמפליטודה כפתור את נכייל, החלודה בולע בעזרת .ד

 כפתור ערך פעם כשבכל קצרות מדידות' מס עריכת י"ע לשנייה מ"מ

 התוצאות את הבאות במדידות להשיג נוכל זה כיול בעזרת. שונה האמפליטודה

 .נתעניין בהם הפרמטרים כל עבור ביותר המדויקות

 כאשר מדידות מספר שנערוך כך י"ע הסטטיסטית השגיאה אופי על לעמוד ננסה .ה

 גובה לעומת הקו רוחב את ונבדוק, למדידה ממדידה משתנה המדידה זמן

  .בספקטרומים הפיקים

2, רזלבה רדיד מדידת .ו 3Fe O  (מגנטי פיצול) ,3GaFeO, ו

 2 5 2Na Fe(CN) NO 2H O  (קוואדרופולי פיצול) לצמצום מספק זמן במשך 

 (החלון ובערך בבולע תלוי – כיומיים כלל בדרך. )הסטטיסטית השגיאה

 

 התוצאות עבוד

 במקום אנרגיה של' ליח האנרגיה ספקטרום כיול, המקורות עבור המעברים ידיעת מתוך

 .החלון ספקטרום על הכיול אותו הפעלת .ערוצים מספרי

 אבל) החלודה או הברזל רדיד מדידת בעזרת לשניה מ"מ של לערכים הערוצים מספרי כיול

, לורנציאנית התאמה בעזרת( ערוצים מספרי בצורת) הפיקים מקומי מציאת, (שניהם לא



 

 

 ביצוע. הללו לפיקים המתאימות המהירויות עבור מהספרות וערכים אלה מקומים ובעזרת

 .ערוץ למספר מהירות בין הקשר ומציאת ליניארית התאמה

 לאחוז מנורמלת ובצורה, הכיול בעזרת המקור מהירויות לפי הבליעה ספקטרומי כל הצגת

(. הרקע ברמת הספקטרום את לחלק כלומר) 1 הוא הערך בליעה שאין שהיכן כך המעבר

 העצמות יחסי אימות ,איזומרית הסחה, קוודרופולי פיצול, מגנטי שדה ערכי חישוב

 הרמות של החיים זמן, המגנטי הפיצול עבור המקור של אוריינטציה ,הפיקים של התיאורטיים

 .הפיקים רוחב לפי

 .מהספקטרומים אחד בכל שמקבלים השדות ערכי את מקבלים למה להסביר

  



 

 

 גרפי קובץ נתהכו מדידה קיפול -נספח 

 כל את סמנו, פתוח אחד כבר אין אם חדש worksheet פתחו, ORIGIN את התחילו .1

-file->import י"ע ORIGIN ב המדידה של ASCII ה קובץ תא והעלו, העמודות

>single ASCII. 

 .הנתונים עמודת מלבד העמודות כל את מחקו .2

. יותר או גודל בסדר משכיניהם ששונים מספרים וחפשו הנתונים עמודת את סרקו .3
 .השכן המספר ערך את במקומם העתיקו

 .הנתונים עמודת לפני עמודות שתי הוסיפו .4

 שהעלתם הקובץ של שם אותו את ותנו, file->export ASCII י"ע הקובץ את שימרו .5
 .סיומת כולל

 include את בטלו, לשמור איך שואל כשהוא. הקיים הקובץ על לכתוב לו תאשרו .6

column names את ושנו separator ל space. 

 תיעוד את בה וכתבו רווח שורה הוסיפו, notepad ב הקובץ את העלו, שמר שהוא אחרי .7
 .שמרו. המעבדה יומן מתוך המדידה נתוני

 עם שם אותו את מכן ולאחר ASCII ה קובץ שם את והקלידו, foldmms.exe את הריצו .8

 .exp סיומת ועם fol סיומת

 תקישו ואז אחת בשורה התשובות את תכתבו. שאלות שלוש שואל המחשב מכן לאחר .9

enter :0 אז לכם אין –? מועדפת קיפול' נק לכם יש האם. 

 ותמדיד עבור? ערוצים במספרי אותו שלהשאיר או למהירויות X ציר את לכייל האם .01

 – ערוצים במספרי הציר את נשאיר, נכייל שאיתו הברזל ורדיד, gate ה', האנ ספקטרום
 .1 – המדידות שאר כל עבור, 0

 .1 – כן – Y ציר את לנרמל האם .11

 ערוץ ומהירות הכיול קבוע את להזין גם כעת תצטרכו אז למהירויות לכייל ביקשתם אם .21
 .שחישבתם האפס

 לתוך אותו ויבאו ORIGIN את התחילו, (exp.*) הגרפי הקובץ את להציג מנת על .31

worksheet. 

 1 המספר על לחצו. גרפי חלון לכם נפתח. file->new->graph ליחצו מכן לאחר .41

 .הגרף לתוך הנתונים סט את והוסיפו הגרף של העליונה השמאלית בפינה שמופיע

 layer ה בתוך אתרו. layer properties ובחרו, 1 ה על ימני כפתור לחצו מכן לאחר .51

 הגרפית הנקודה וגודל סוג את ושנו, scatter ל plot type ה את לו ושנו הגרף את

 .5 בגודל חלול לעיגול

  



 

 

 לכיו ביצוע -נספח 

 לחצו, לכייל רוצים אתם לפיו המדידה לקובץ גרף שיצרתם לאחר

 analysis->fit multi peaks->lorentzian , חצי את ונחשו, (6) הפיקים מספר את הקלידו 
 כמה לקלוע נסו. המשוערים הפיקים מקומי על להקליק יבקש המחשב. הגובה בחצי הפיקים רוחב

 .טובה התאמה לקבל מנת על קרוב שיותר

 אותם ורשמו, *xc ב המסומנים הפיקים מקומי את קחו, נתן שהמחשב ההתאמה תוצאות מתוך

 מוגדרים הערוצים מספרי כאשר, חדש worksheet ב בספרות שמצאתם הבליעה מהירויות מול

 .X ציר של בעמודה להיות

 .analysis->fit linear י"ע ליניארית התאמה ובצעו, זה נתונים לסט לעיל שהוסבר כפי גרף צרו

 ערוץ את חשבו. הכיול קבוע הוא ההתאמה במשוואת הערוצים מספרי את שכופל הקבוע

 .המשוואה ופתירת במהירות אפס הצבת י"ע האפס מהירות

  



 

 

 MCA3תוכנת מדידה 

על שולחן  MCA3נפתח באמצעות צלמית  MCAאת תוכנת השליטה על כרטיס ה  .1

 עם הפעלת התוכנה נקבל את תמונת הכרטיס. העבודה

 

 ADC IN, Clock, Startכניסות בשימוש . MCAיציאות של כרטיס ה /מבנה כניסות  -5 איור

עם הכניסה לתוכנה ייפתח החלון הראשי של התוכנה ובו הממשק הגרפי לשליטה על  .2

אשר  MCA3 Serverבנוסף ייפתח חלון הנקרא . ותהליך המדידה MCAכרטיס ה 

שימו . לבין תוכנת השליטה( במחשב MCAכרטיס ה )מתפקד כמקשר בין החומרה 

 !!!.אין לסגור חלון זה : לב

 



 

 

 

 :תפריטים חשובים

a. File  Load, Add, Save, Save As –  מאפשר לטעון ולשמור את

או קובץ ASCII (ASC )קובץ , (DAT)ניתן לשמור בקובץ בינארי . המדידות

בעת השמירה . TXTמומלץ לשמור בקובץ בינארי וקובץ (. TXT)טקסט 

 (.MCDקובץ )נשמר גם קובץ ההגדרות של המדידה הנוכחית 

b.     Zoom –  מאפשר לבצעZoom  לאיזור מסויים

 .או לחזור לגבולות המקוריים Zoom Outניתן לבצע . שנבחר

c.     ניתן לבחור איזור לZoom י סימון מלבן "ע

Rectangular , סימון איזור תחום בצירX  או איזור בצירY (X-Slice, Y-

Slice.) 

d.  Display –  ניתן לשנות את צורת הסימון למדידה ביןHistogram, 

Dot, Spline, Line. 

e.  Axis –  ניתן לקבוע כיצד יראו הצירים בגרף או להוסיףGrid  לנוחות

 .ניתוח הגרף

f.  Scaling –  ניתן לקבוע את תחום הערכים שיוצגו בגרף לספירת

 .ניתן לעבור בין סקלה ליניארית לסקלה לוגריתמית. בגלאי הפגיעות



 

 

g.  Lin/Log –  מאפשר לעבור בין סקלה ליניארית לסקלה לוגריתמית

 .בגרף

h.  Calibraion –  ( על פי הזזת דופלר)מאפשר לקבוע את ערכי האנרגיה

לצורך נוחות ( ערכי הערוצים בהם נראית בליעה של החומר)לערכי הערוצים 

 .ונים בעת המדידההצפייה בנת

 הגדרת המדידה יתפריט

 :ביצוע המדידה מתאפשר באמצעות הלחצנים הבאים

 .ימחק את הספקטרום הקיים ויתחיל מדידה מחודשת – Start  .א

 .ישהה את המדידה הנוכחית – Stop  .ב

ימשיך את המדידה הנוכחית כך שהערכים החדשים יתווספו  – Continue  .ג

 .לערכים הקיימים בספקטרום המוצג

 .מחיקת הספקטרום הקיים – Erase  .ד

. יתייחס לאותו בכניסה MCAניתן לבחור בשתי צורות מדידה אשר קובעות כיצד כרטיס ה 

    Systemבתפריט 

 

כלומר נקבל  PHAאו  Multi Channel Acquisitionהכרטיס יעבוד בצורת  – MCA .א

מצב זה . גרף המציג את האנרגיות בגלאי על פי המתח המתקבל בכניסה לכרטיס

(. Co57עבור ) 14.4keVמתאים למדידת האנרגיות וכיול חלון המדידה לפליטה ב 

 .שימו לב כי במצב זה אין להפעיל את בקר המנוע

שאנו ( קרי ערכי אנרגיות)יש לבחור את חלון המתחים  MCAבעת מדידה במצב 

כל מתח אחר שלא ייכנס בתחום זה שייך בעצם . מעוניינים לבחון בעת המדידה

אנו בעצם קובעים . לפליטות אחרות של המקור ולכן לא חשוב למדידה הנוכחית

Gate  שהינו חלון מתחים מותר למדידה בכניסה לרכיב הADC. 

  …Range, Presetבתפריט 



 

 

 

מספר  בקביעת החשיבות: שימו לב. שנמדדים( Range)הערוצים מספר נקבע את 

הינה רק במצב עבודה של  DFG-1000ערוצים זהה למספר הערוצים שאליו מכוון ה 

MCS . 

 חלון המתחים שאותם נרצה למדודלקבוע את  …ADCובתוך  Int ADCיש לסמן את 

 

של  Discriminatorsחלון המתחים ייקבע איזה תחום אנרגיה יעבור את מערכת ה 

נקבל גרף של כמות ספירות ערכי  MCAבעת עבודה במצב . MCAכרטיס ה 

אנו נבחר . אנרגיה למספר ערוץ כלומר נראה את ספקטרום הפליטה של המקור/מתח

עד  500נמצא סביב ערוצים  14.4keV' לדוג, את תחום המתחים המעניין לפליטה

 .לערך 650



 

 

 Highה , (המתח הנמוך ביותר של תחום האנרגיהערך ) Low Levelבחירת ערכי ה 

Level ( המתח הגבוה ביותר של תחום האנרגיהערך)  והThreshold ( הערך

 מתבצעת על פי הגרף הבא( שמתחתיו הקריאה תחשב כרעש

 

וידועים גבול הערוץ התחתון וגבול הערוץ  0-10Vאם ידוע כי תחום המתחים הינו 

 .ADCיטה הרצויה ניתן לקבוע את מתחי הגבול לשל הפל' העליון שבו נמצא המקס

ואז  Eraseביצוע )מומלץ לבצע סריקה מחודשת של ספקטרום הפליטה : חשוב

Start ) ולבצע כיוון מדוייק יותר של ערכי הLower Level, High Level, Threshold 

 .וחוזר חלילה

ל את כלומר נקבל גרף הכול Multi Channel Sweepהכרטיס יעבוד ב  – MCS .ב

 :פעולת הכרטיס היא להלן .מספר הערוץ ומספר קריאות האנרגיה שהתקבלו בערוץ

  מתקבל פולס תחילת סריקה מיציאתSTART/ADO  של כרטיס הDFG-

ומציין מעבר לערוץ  Startבכניסת  MCAפולס זה מתקבל בכרטיס ה . 1000

0. 

 כניסת , בנקודה זוADC  נקראת למדידת אות אנאלוגי בתחום המתחים

במידה (. יוסבר בהמשך Gate-SCAנושא ה )י חלון המדידה "שנקבע ע

 .1עולה ב 0ומתקבלת קריאה אזי המונה בערוץ 

  בהתאם למספר הערוצים שנקבעו בכרטיס הDFG-1000  מתקבלים פולסים

כל פולס מציין מעבר . DFG-1000של כרטיס ה  CHAמחזוריים ביציאת ה 

ומציין  Clockמקבל פולסים אלו בכניסת ה  MCAכרטיס ה . לערוץ הבא

 .לכרטיס לעבור לערוץ הבא

  במעבר לערוץ הבא נבדקת הקריאה בADC  ומעודכנת התוצאה לערוץ

שמחזיר את המערכת  Startהנבדק וכך חוזר חלילה עד לקבלת פולס ה 

 .0לערוץ 

 משתנה בהתאם …Range, Presetאזי חלון ה  MCSכאשר נמצאים במצב עבודה 



 

 

 

בנוסף יש . DFG-1000אנו נבחר במספר הערוצים התואם לזה שמוגדר בכרטיס ה 

ייקרא נתון רק כאשר מגיע  ADCאשר תקבע כי ה  External Clockלבחור באופציה 

לכרטיס ה  MCAהגדרה זו חיונית לסנכרון כרטיס ה . Clockפולס מתאים בכניסת ה 

DFG-1000. 

על מנת להגדיר לכרטיס להתייחס לתחום המתחים התואם  Use SCAיש לסמן את 

תניב את ערכי  …SCAי "פתיחה של החלון ע. הפליטה הרצויה של המקור' את מקס

 .MCA/PHAהמתחים שהוגדרו בשלב המדידה הקודם 

 

ס יש לקבוע כיצד יתייחס הכרטי ADCבנוסף להגדרת תחום המתחים עבור כניסת ה 

אשר מגדירות את תחילת הסריקה של הערוצים ואת השעון  Clockו  Startלכניסות 



 

 

תניב שתי כניסות אפשריות  …Inputsכניסה לחלון . לקריאת כל ערוץ בהתאמה

 ( שונה מעט מהתמונה מוצגת)במבנה המערכת הקיים 

 

 MCS Sweepככניסה המגדירה את תחילת ה  Startאנו משתמשים בכניסת ה 

כל סריקה מכילה מהירויות . כלומר תחילת הגל המשולש המועבר לבקר המנוע

הינו  Start/ADOמוצא ה  .חיוביות ושליליות ולכן הספקטרום שנקבל יהיה משוכפל

 .הינו בירידת הפולס Triggerכאשר ה 5Vפולס קצר בגובה של 

כל . יםככניסה המגדירה את השעון למעבר בין ערוצ CLKאנו משתמשים בכניסת ה 

לביצוע  MCAלכרטיס ה  Triggerנותן  DFG-1000ערוץ שמתקדם בכרטיס ה 

הינו בירידת  Triggerכאשר ה  5Vהינו פולס קצר בגובה של  CHAמוצא ה . מדידה

 .הפולס

 בשרטוט הבא Triggerניתן לראות את אופן הגדרת ה

 

דרך ( Falling)אשר מזהה פולסים יורדים  Slow NIMיוגדר למצב  Inputsמסך ה 

 .באופן עקרוני אין צורך להגדיר דבר במסך זה אם לא התבצעו שינויים. 1Vמתח 

 


