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Z efektem Mössbauera na Marsie
With Mössbauer effect on Mars

Abstract: People have been trying to send space vehicles to Mars since the early 1960s to explore
the surface of this planet. One of the most important missions in discovering Mars was the Viking
mission of 1975, which provided a lot of information shaping knowledge about the red planet at
the turn of the century. The idea of sending Mössbauer spectrometer to Mars appeared due to the
prevalence of iron in the planet's surfce and due to the specific properties of Mössbauer spectro-
scopy. Our paper describes the Warsaw project to send a Mössbauer spectrometer (MARMOS) to
Mars and the project suggested by scientists from Mainz University (MIMOS II). A special Möss-
bauer spectrometer was constructed for the MER mission by West European Team. The paper
presents the possibilities of using a miniaturized Mössbauer spectrometer for the investigation of
archeological artefacts. The Mössbauer spectra obtained on the surface of Mars were discussed.
The Mössbauer spectra obtained on the surface of Mars were discussed. The Mössbauer spectra
measured on Mars are characterized by three doublets and one or two magnetic sextets. The
spectra consist of a Fe3+ doublet (assigned to nanophase ferric oxide), two Fe2+ doublets (assigned
to olivine and pyroxen) and two sextets (assigned to nonstoichiometric magnetite) or one sextet
(assigned to a hematite-like phase).

Keywords: Mössbauer spectroscopy, Martian missions, Viking mission, MER mission, MARMOS
spectrometer, MIMOS II spectrometer, Mars surface

1. Okno startowe na Marsa
Wszystkie misje kosmiczne musz¹ pokonaæ ca³¹ masê problemów technicznych
i finansowych. Podstawowe wymogi technologiczne to miniaturyzacja, bezobs³u-
gowoœæ i niezawodnoœæ. By im sprostaæ potrzeba czêsto siêgaæ po technologie
innowacyjne i/lub bardzo kosztowne. Ale ludzka pogoñ za nieznanym i dociekli-
woœæ pozwalaj¹ pokonywaæ kolejne bariery.

Mars swoj¹ czerwon¹ barwê zawdziêcza w g³ównej mierze wszechobecnych na
nim tlenkom ¿elaza. Z tego wzglêdu wys³anie na jego powierzchniê spektrometru
mössbauerowskiego wydaje siê oczywiste. Spektrometr mössbauerowski na Ziemi
to urz¹dzenie du¿e i ciê¿kie. Praca ze Ÿród³ami promieniowania jonizuj¹cego
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narzuca wiele ograniczeñ i obostrzeñ. Ale konstruuj¹c urz¹dzenie, które ma praco-
waæ w kosmosie, dostajemy w pakiecie swoisty bonus. Tam nie obowi¹zuj¹ ziem-
skie normy BHP dotycz¹ce pracy ludzi.

Jest jeszcze jeden wa¿ny aspekt misji kosmicznych o którym rzadko siê wspo-
mina – okno startowe. Nasze zaawansowane i kosztowne urz¹dzenia bêd¹ praco-
waæ przez œciœle okreœlony czas i daleko od nas – co wi¹¿e siê z problemami komu-
nikacyjnymi. Wysy³aj¹c na Marsa aparaturê pomiarow¹ chcemy utrzymywaæ z ni¹
kontakt i otrzymywaæ zbierane przez ni¹ wyniki. W ruchu orbitalnym wzajemna
odleg³oœæ Marsa i Ziemi zmienia siê w bardzo szerokim zakresie od ok. 56 mln km
do ok. 400 mln km. Sygna³ radiowy potrzebuje na pokonanie tych odleg³oœci,
odpowiednio, ok. 3 minuty i 22 minuty. Równie¿ wa¿na jest moc sygna³u. Warto
wspomnieæ, w dobie nadchodz¹cego mobilnego Internetu 5G z prêdkoœciami
100 Gb/s, ¿e z odleg³oœci orbity Plutona sonda New Horizon transmitowa³a
wyniki (obrazy) w tempie porównywalnym z modemami z pocz¹tków Internetu –
1200 bitów na sekundê.

Dzisiejsze rakiety noœne te¿ maj¹ swoje ograniczenia i nie mo¿emy nadawaæ pró-
bnikom dowolnie wielkich prêdkoœci. Obecnie by dotrzeæ do Marsa sonda potrze-
buje wielu miesiêcy.

Okazuje siê, ¿e wszystkie te czynniki – komunikacja, czas trwania misji i mo¿li-
woœci techniczne – silnie determinuj¹ czas w jakim mo¿emy wys³aæ na Marsa nasze
urz¹dzenia pomiarowe. By dotrzeæ do Marsa w dogodnym dla nas okresie, móc
kontrolowaæ misjê i sprostaæ wymogom technicznym, musimy zdaæ siê na wza-
jemn¹ konfiguracjê planet. Na to nie mamy wp³ywu.

Okazuje siê, ¿e pomimo pokonania wyzwañ technologicznych i finansowych
mo¿emy wys³aæ próbnik na Masa tylko przez kilka tygodni co oko³o 26 miesiêcy.
Taka korzystna konfiguracja planet w powi¹zaniu z naszymi mo¿liwoœciami tech-
nologicznymi nazywa siê oknem startowym (ang. launch window).

2. Przegląd misji marsjańskich

W historii badañ Marsa mo¿na wydzieliæ kilka etapów. Pierwszy przypadaj¹cy na
lata szeœædziesi¹te to wczesne próby i udane przeloty w pobli¿u planety. Drugi
przypada na lata siedemdziesi¹te i osiemdziesi¹te, uda³o siê wtedy umieœciæ sondy
na orbicie i na powierzchni Marsa. W ostatnim etapie, który rozpoczyna siê
w latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku, uda³o siê wys³aæ zdalnie sterowane roboty
maj¹ce na celu zbadanie powierzchni planety.

W czasie pierwszych misji wykonanych w latach 60. XX wieku mia³y miejsce
jedynie trzy przeloty w pobli¿u planety zakoñczone sukcesem. W 1964 r. Mari-
ner 4 z USA sta³a siê pierwsz¹ sond¹, która wys³a³a na Ziemiê pierwsze zdjêcia
Marsa. W tym samym roku kolejnych zdjêæ dostarczy³y sondy Mariner 6 i 7.

W latach 70. umieszczono statki kosmiczne na orbicie Marsa oraz przeprowa-
dzono udane l¹dowanie sondy na powierzchni. W³aœnie w koñcu lat 70. wyl¹do-
wa³y na powierzchni Marsa dwie sondy Viking 1 i Viking 2 (Maliszewski i in.
2009).
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Misja Viking uwa¿ana jest za jeden z najwiêkszych sukcesów w historii badañ
Czerwonej Planety. To ona przetar³a szlak dla kolejnych misji marsjañskich.
NASA próbowa³a wróciæ na Marsa w latach 90. (Knudsen i in. 1990). Pierwsza
próba by³a nieudana. Kontakt z sond¹ Mars Observer stracono na trzy dni przed
wejœciem na orbitê w sierpniu 1993 roku. Wiêkszoœæ kolejnych amerykañskich
misji marsjañskich odnios³a du¿y sukces: Mars Global Surveyor (start w 1996),
l¹downik Mars Pathfinder (1996), orbiter Mars Odyssey (2001), ³aziki Spirit
i Opportunity (2003), orbiter Mars Reconnaissance Orbiter (2005), ³azik Phoenix
(2007), l¹downik Curiosity (2012), orbiter MAVEN (2014), l¹downik InSight
(2018). Ponadto sukces odnios³a misja Mars Orbiter Mission przeprowadzona
przez grupê z Indii (2014) oraz misja ExoMars przeprowadza przez Europejsk¹
Agencjê Kosmiczn¹ (2016).

3. Misja Vikingów

W 1975 roku amerykañska agencja kosmiczna NASA w ramach programu Viking
wystrzeli³a dwie bezza³ogowe sondy kosmiczne na Marsa. Ka¿da z misji (Viking 1
i 2) sk³ada³a siê z l¹downika i orbitera. By³y one pionierami w zakresie fotografo-
wania marsjañskiego krajobrazu, opisywania sk³adu i budowy struktur geologicz-
nych, atmosfery.

L¹downiki Viking mia³y bazê aluminiow¹, wspieran¹ przez trzy rozk³adane
nogi. Instrumenty naukowe by³y przymocowane do górnej podstawy l¹downików.
Nale¿a³y do nich: zestaw 3 eksperymentów biologicznych, chromatograf gazowy ze
spektrometrem masowym, zestaw instrumentów meteorologicznych, system sejs-
mometrów, zestaw kolektorów cz¹stek magnetycznych, rentgenowski spektrometr
fluorescencyjny (XRF) oraz system obrazuj¹cy. Instrumenty by³y tak¿e zainstalo-
wane na kapsule zawieraj¹cej l¹downik, by³y to: zestaw przyrz¹dów badaj¹cych
strukturê atmosfery, spektrometr masowy gazu neutralnego oraz analizator poten-
cjalnych biosygnatur. Energiê do wymienionych instrumentów dostarcza³y radio-
izotopowe termogeneratory elektryczne (RTG). RTG zasila³ izotop plutonu 238Pu.
Generatory umieszczone zosta³y po przeciwnych stronach i os³onione wiatrochro-
nami.

W 1976 roku po raz pierwszy na powierzchni Marsa bezpiecznie wyl¹dowa³y
l¹downiki sondy Viking 1 i Viking 2. Przez okres odpowiednio szeœciu i czterech
lat przekazywa³y one dane z powierzchni Marsa. Natomiast cz³on orbitalny sondy
Viking 1 dzia³a³ przez cztery lata, a sondy Viking 2 przez dwa. Misje Viking uzna-
wane s¹ za jedne z najwiêkszych sukcesów w historii badañ Marsa.

Misje te by³y prze³omem, gdy¿ dostarczy³y najbardziej w tym czasie kompletne-
go obrazu Marsa. Orbitery wys³a³y tysi¹ce zdjêæ odkrywaj¹c wiele charakterystycz-
nych struktur planety. L¹downiki zmierzy³y temperatury od –123 C do –23 stopni
Celsjusza. Zaobserwowa³y sezonowe burze piaskowe, zmiany ciœnienia atmosfery-
cznego i przep³yw gazów atmosferycznych miêdzy biegunami.
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Sk³ad chemiczny powierzchni Marsa zosta³ okreœlony na podstawie wyników
badañ uzyskanych przy pomocy spektrometru fluorescencji rentgenowskiej (XRF).
Metoda wykorzystuj¹ca zjawisko fluorescencji rentgenowskiej pozwala na szacowa-
nie sk³adu chemicznego ska³ i gruntu. Analiza sk³adu chemicznego odbywa siê
przy u¿yciu metody analizy iloœciowej opartej na pomiarze natê¿enia promieniowa-
nia emitowanego (fluorescencji) przez atomy badanego pierwiastka wchodz¹cego
w sk³ad próbki.

Grunt marsjañski zawiera du¿o ¿elaza, umiarkowane iloœci magnezu, wapnia
i siarki, ma³e iloœci glinu oraz bardzo ma³e iloœci alkaliów i pierwiastków œlado-
wych. Sk³ad chemiczny próbek gruntu zbli¿ony jest do sk³adu chemicznego pro-
duktów wietrzenia maficznych ska³ ogniowych na Ziemi (Nawara 1978).

W kolejnym rozdziale bêd¹ omówione podstawy spektroskopii mössbauerow-
skiej.

4. Zjawisko Mössbauera

Zjawisko Mössbauera (Maliszewski 2008), odkryte w roku 1957, polega na bezod-
rzutowej emisji i absorpcji kwantów gamma. Zjawisko wystêpuje dla atomów
zwi¹zanych w cia³ach sta³ych – nie jest obserwowane w cieczach i gazach ze wzglê-
du na zbyt s³abe wi¹zania miêdzy atomami. ¯eby mo¿liwy by³ brak odrzutu, ener-
gia emitowanych kwantów gamma musi zawieraæ siê w przedziale od 5 keV do
150 keV – przy wy¿szych energiach energia odrzutu jest na tyle du¿a, ¿e mo¿e zer-
waæ wi¹zania atomowe. Zjawisko to, zaobserwowane po raz pierwszy dla 191Ir,
wystêpuje w wielu pierwiastkach.

Zjawisko Mössbauera sta³o siê podstaw¹ spektroskopii mössbauerowskiej.
Metoda ta jest powszechnie stosowana dziêki swoim zaletom: bardzo du¿ej roz-
dzielczoœci, prostej budowie spektrometru, nieniszcz¹cemu charakterowi badania
i mo¿liwoœci badania materia³u bez specjalnego przygotowania próbki. Typowa
zdolnoœæ rozdzielcza jest rzêdu 10–12, co pozwala badaæ zmiany energetyczne rzêdu
10–8 eV. Fenomenalna zdolnoœæ rozdzielcza czyni ze spektroskopii mössbauerow-
skiej jedn¹ z najczulszych metod badawczych. Pozwala to na badanie nadsubtelnej
struktury j¹drowych poziomów energetycznych, na któr¹ wp³ywaj¹ s¹siaduj¹ce
z izotopem mössbauerowskim atomy.

4.1. Naturalna szerokość linii widmowej

Promieniowanie emitowane przez j¹dro przechodz¹ce ze stanu wzbudzonego do
stanu podstawowego nie ma œciœle przewidywalnej i okreœlonej energii. Energia
emitowanych fotonów zawsze ulega rozmyciu, które mo¿e mieæ kilka przyczyn.
Rozmycie spowodowane jest przez œredni czas ¿ycia stanu wzbudzonego, utratê
energii na odrzut j¹dra i drgania atomów w sieci krystalicznej.

O naturalnej szerokoœci linii widmowej mówimy, kiedy rozmycie energetyczne
jest konsekwencj¹ zasady nieoznaczonoœci Heisenberga, czyli wynika z czasu ¿ycia
stanu wzbudzonego. Naturaln¹ szerokoœæ linii widmowej mo¿na wyznaczyæ jako
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nieokreœlonoœæ pomiaru energii, je¿eli znany œredni czas ¿ycia stanu wzbudzonego
potraktujemy jako nieokreœlonoœæ pomiaru czasu.

� �E t� � � / 2, (1)

gdzie � � � ��6 6 10 16, eV s jest sta³¹ Plancka h � � ��4 14 10 15, eV s podzielon¹ przez
2�. Dla 57Fe œredni czas ¿ycia stanu wzbudzonego – odpowiadaj¹cego energii
14,4 eV – wynosi � = 1,4·10–7 s, a naturalna szerokoœæ po³ówkowa linii widmowej
wynosi � = 4,7·10–9 eV.

Rozk³ad prawdopodobieñstwa liczby emitowanych fotonów N od ich energii E,
czyli kszta³t linii widmowej, opisany jest wzorem Breita-Wignera (2)
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gdzie: � – szerokoœæ po³ówkowa konturu krzywej linii widmowej, E0 – najbardziej
prawdopodobna energia fotonów emitowanych w danym przejœciu.

4.2. Rezonansowa absorpcja

Rezonansowa absorpcja promieniowania zachodzi wtedy, kiedy energia promie-
niowania emitowanego przez Ÿród³o jest równa energii potrzebnej do wzbudzenia
atomu absorbentu. Zazwyczaj oznacza to wzbudzenie atomu ze stanu podstawowe-
go do stanu wzbudzonego.

Z pojêciem rezonansowej absorpcji powi¹zane jest zjawisko rezonansowego roz-
praszania. Zjawisko to jest obserwowane, kiedy atomy poch³aniaj¹c wi¹zkê o okre-
œlonej energii przechodz¹ do stanu wzbudzonego, a nastêpnie – powracaj¹c do sta-
nu podstawowego – emituj¹ promieniowanie o identycznej energii, ale w innym
kierunku ni¿ kierunek wi¹zki.

W praktyce rezonansowa absorpcja zachodzi, je¿eli linie widmowe emisyjna
i absorpcyjna nak³adaj¹ siê. Efekt ten mo¿na uzyskaæ na dwa sposoby. W pier-
wszym energia emitowana przez Ÿród³o jest dok³adnie taka jaka potrzebna jest do
wzbudzenia atomu absorbentu. W praktyce energia emitowana i poch³aniana pod-
lega rozk³adowi opisanemu w poprzednim rozdziale równaniem (2), dlatego nale¿y
rozumieæ to jako dok³adne na³o¿enie siê linii emisyjnej z absorpcyjn¹. Drugim

ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM vol. 11, 2020

Patrycja BOGUSZ, Adam MALISZEWKI, Marek WOŹNIAK, Przemysław DUDA 11

Rys. 1. Nakładanie się linii emisyjnej i absorpcyjnej. Obszar wspólny oznacza prawdopodobieństwo
zajścia rezonansowej absorpcji.



sposobem jest czêœciowe na³o¿enie siê linii. Mo¿na to uzyskaæ poprzez poszerzenie
linii emisyjnej i absorpcyjnej. Zmianê szerokoœci – poszerzenie linii – mo¿na uzys-
kaæ poprzez ogrzanie.

Prawdopodobieñstwo rezonansowej absorpcji jest proporcjonalne do powierz-
chni wspólnej pod lini¹ emisyjn¹ i absorpcyjn¹. Oznacza to, ¿e zjawisko rezonansu
jest s³absze w przypadku czêœciowego nak³adania siê linii.

4.3. Odrzut jądra

Atom – emituj¹c promieniowanie – doznaje odrzutu. Energiê odrzutu j¹dra mo¿-
na obliczyæ korzystaj¹c z zasady zachowania pêdu. Wiedz¹c, ¿e pêd odrzutu jest
równy pêdowi emitowanego fotonu, otrzymujemy wzór na energiê odrzutu j¹dra

E
E

Mc
R �

2

22
. (3)

W przypadku promieniowania emitowanego przez atom (np. fotony œwiat³a
widzialnego) energia promieniowania (E) jest tak ma³a, ¿e przy masie atomu (M)
mo¿na pomin¹æ pojawiaj¹c¹ siê energiê odrzutu. W przypadku promieniowania
j¹drowego (promieniowanie gamma) energia emitowanych fotonów jest na tyle
du¿a (w porównaniu do naturalnej szerokoœci po³ówkowej linii widmowej �), ¿e
energii odrzutu nie mo¿na pomijaæ.

Dla ¿elaza 57Fe przy przejœciu 14,4 keV energia odrzutu wynosi ER = 2·10–3 eV.
Odrzut obserwowany jest zarówno podczas emisji jak równie¿ absorpcji promie-
niowania. Dlatego energia promieniowania emitowanego musi byæ wiêksza o 2ER

od energii absorpcji.
Odrzut powoduje zmianê energii emitowanej i poch³anianej. Je¿eli energia

odrzutu j¹dra jest wiêksza od naturalnej szerokoœci linii widmowej, powstaje nie-
dopasowanie powoduj¹ce, ¿e rezonansowa absorpcja nie jest obserwowana. Jak
widaæ, dla swobodnych atomów 57Fe energia odrzutu jest 106 razy wiêksza od
naturalnej szerokoœci po³ówkowej linii widmowej odpowiadaj¹cej energii 14,4 eV.
W takich warunkach zaobserwowanie rezonansowej absorpcji jest niemo¿liwe.

Mössbauer w 1957 roku odkry³, ¿e w pewnych okolicznoœciach mo¿na zaobser-
wowaæ emisjê i absorpcjê promieniowania gamma zachodz¹ce bez odrzutu. Dlate-
go zjawisko Mössbauera nazywane jest zjawiskiem bezodrzutowej emisji i absorpcji
kwantów gamma. Jest to dok³adniej efekt kwantowy przejêcia pêdu odrzutu przez
cia³o otaczaj¹ce izotop.

4.4. Rozsunięcie linii emisyjnej i absorpcyjnej

Energia emitowana i poch³aniana zale¿¹ od wielu czynników (patrz rozdzia³ 4.8
Nadsubtelna struktura poziomów energetycznych j¹dra). Oznacza to, ¿e w wiêk-
szoœci przypadków energia emitowana przez atomy znajduj¹ce siê w Ÿródle ró¿ni
siê od energii potrzebnej do wzbudzenia atomów znajduj¹cych siê w absorbencie.
Ró¿nica energii jest niewielka, ale ze wzglêdu na ma³¹ naturaln¹ szerokoœæ linii
widmowej wystêpuje niedopasowanie powoduj¹ce, ¿e zjawisko rezonansowej
absorpcji znika.
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4.5. Efekt Dopplera

W spektroskopii mössbauerowskiej do zmiany energii emitowanych kwantów
gamma wykorzystuje siê efekt Dopplera. Zmiana wzglêdnej prêdkoœci pomiêdzy
Ÿród³em a absorbentem powoduje, ¿e promieniowanie dochodz¹ce do próbki ma
energiê zmienion¹ zgodnie ze wzorem

�E E
v

c

x� , (4)

gdzie: E – energia fotonu w uk³adzie poruszaj¹cego siê atomu, vx – sk³adowa prêd-
koœci v w kierunku x, c – prêdkoœæ œwiat³a.

Wykorzystywane prêdkoœci s¹ niewielkie, w przypadku 57Fe stosuje siê zakres
prêdkoœci oko³o ±15 mm/s.

4.6. Czynnik Debye’a-Wallera

Czynnik Debye’a-Wallera to prawdopodobieñstwo zaobserwowania efektu
Mössbauera. Mo¿na je zdefiniowaæ jako stosunek liczby fotonów emitowanych
bezodrzutowo do liczby wszystkich wyemitowanych kwantów gamma. Czynnik
Debye’a-Wallera wykazuje zale¿noœæ od temperatury. Najwiêksz¹ wartoœæ osi¹ga
w temperaturze 0 K i osi¹ga wartoœæ 0 przy temperaturze Debye’a �D. Poniewa¿
prawdopodobieñstwo zaobserwowania efektu Mössbauera maleje wraz ze wzro-
stem temperatury, czêsto wykonuje siê pomiary w ró¿nych temperaturach.
Zwi¹zki chemiczne daj¹ce s³aby sygna³, bada siê nawet w temperaturze ciek³ego
helu.

W przypadku sieci krystalicznej o regularnej symetrii czynnik wyra¿a siê wzo-
rem (5)
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Dla 57Fe temperatura Debye’a �D = 420 K.

4.7. Zdolność rozdzielcza

Rozdzielczoœæ zdefiniowana jest jako
�
E  

. Dla 57Fe energia promieniowania

gamma najczêœciej u¿ywana E = 14,4 keV a naturalna szerokoœæ po³ówkowa
� = 4,7·10–9 eV. Rozdzielczoœæ jest wiêc rzêdu 10–12. Oznacza to, ¿e teoretyczna
mo¿liwa jest obserwacja zmian energii o tak¹ w³aœnie wartoœæ. W praktyce szero-
koœæ linii jest wiêksza od naturalnej szerokoœci po³ówkowej co powoduje, ¿e roz-
dzielczoœæ uzyskiwana doœwiadczalnie jest mniejsza.

W pewnych warunkach mo¿liwa jest obserwacja zmian energii mniejszych ni¿
naturalna szerokoœæ po³ówkowa. Przyk³adem mo¿e byæ zastosowanie zjawiska
Mössbauera w doœwiadczeniu potwierdzaj¹cym ogóln¹ teoriê wzglêdnoœci. Robert
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Pound i Gleen Rebka wykonali w 1959 roku doœwiadczenie, w którym zmierzyli
przesuniêcie ku czerwieni fotonów, poruszaj¹cych siê w ziemskim polu grawitacyj-
nym. Pomiar by³ wykonywany na odleg³oœci 22 metrów co powodowa³o, ¿e
zmiana energii fotonów wynosi³a �E ! 3,5·10–11 eV. Jest to wartoœæ mniejsza
o trzy rzêdy wielkoœci od naturalnej szerokoœci po³ówkowej u¿ytego 57Fe i rozdziel-
czoœæ 10–15.

4.8. Nadsubtelna struktura poziomów energetycznych jądra

Nadsubtelna struktura j¹drowych poziomów energetycznych pojawia siê w wyniku
oddzia³ywañ j¹dra atomowego z polem elektrycznym i magnetycznym. Oddzia-
³ywania dzieli siê na trzy grupy: oddzia³ywania monopoli elektrycznych z polem
elektrycznym, oddzia³ywanie kwadrupoli elektrycznych z gradientem pola elektry-
cznego, oddzia³ywanie dipoli magnetycznych z polem magnetycznym. Oddzia³y-
wania te powoduj¹ przesuwanie poziomów energetycznych. Poniewa¿ niektóre
poziomy s¹ zdegenerowane, w wyniku oddzia³ywania atomu z polem elektrycznym
lub magnetycznym poziomy rozdzielaj¹ siê na kilka podpoziomów.

Wartoœci obserwowanych przesuniêæ linii absorpcyjnej podaje siê zwyczajowo
jako prêdkoœæ w mm/s, co mo¿na ³atwo przeliczyæ na energiê (zwykle w eV).
W przypadku pola magnetycznego podaje siê jego wartoœæ w teslach [T]. Prêdkoœæ
wyznaczana jest w odniesieniu do substancji przyjêtej za wzorzec (prêdkoœæ 0 jest
na œrodku wzorcowego widma). W przypadku izotopu 57Fe za wzorzec przyjmuje
siê zazwyczaj "-Fe.

4.8.1. Oddziaływanie monopoli elektrycznych z polem elektrycznym

W najwiêkszym uproszczeniu j¹dro atomu mo¿na traktowaæ jako jednorodny sfe-
ryczny ³adunek umieszczony w polu elektrycznym wytwarzanym przez otaczaj¹c¹
chmurê elektronów. W takim przypadku, j¹dro atomu jest monopolem elektrycz-
nym o ³adunku dodatnim umieszczonym w polu elektrycznym. Energia j¹dra zale-
¿y zarówno od jego rozmiarów, jak równie¿ od natê¿enia pola elektrycznego w któ-
rym siê znajduje.

Obliczaj¹c energiê j¹dra nale¿y braæ pod uwagê jego rozmiary. Ró¿nica energii
pomiêdzy j¹drem punktowym a j¹drem o skoñczonych rozmiarach opisana jest
wzorem (6)

�E Ze R�
2

5
02 2 2�

#( ) , (6)

gdzie Z to liczba atomowa, #( )0 jest funkcj¹ falow¹ elektronów w miejscu j¹dra
e #( )0

2
, to gêstoœæ ³adunku elektronów, a R to rozmiar j¹dra. Uwzglêdnienie roz-

miaru j¹dra powoduje przesuniêcie poziomów energetycznych stanu podstawo-
wego i wzbudzonego. Przesuniêcia te nie s¹ jednakowe, co wynika z ró¿nicy roz-
miarów j¹der w tych stanach. Poniewa¿ zmienia siê rozmiar j¹dra bez zmiany
³adunku, zmienia siê energia j¹dra.
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Rozmiar j¹dra atomowego zale¿y od stanu wzbudzenia. Zmiana rozmiaru j¹dra
wprowadza drobn¹ poprawkê do energii emitowanej lub poch³anianej przez j¹dro
podczas przejœcia miêdzy stanami. Energiê przejœcia miêdzy stanami mo¿na wiêc
zapisaæ (7)

$ %E E Ze R Res gs� 	 �0
2 2 2 22

5
0

�
#( ) , (7)

gdzie E0 to energia stanu wzbudzonego dla j¹dra punktowego, Rgs promieñ j¹dra
w stanie podstawowym, a Res promieñ j¹dra w stanie wzbudzonym.

Je¿eli gêstoœæ ³adunku elektronów w atomach Ÿród³a (s) ró¿ni siê od gêstoœci
w atomach absorbentu (a) zachodzi nierównoœæ

# #s a( ) ( )0 0
2 2
& . (8)

Ró¿nica gêstoœci ³adunku elektronów oznacza, ¿e ró¿ne bêd¹ poprawki do ener-
gii wynikaj¹ce ze zmiany rozmiaru j¹dra w Ÿródle i absorbencie

$ %E E Ze R Rs s es gs� 	 �0
2 2 2 22

5
0

�
# ( ) , (9)

$ %E E Ze R Ra a es gs� 	 �0
2 2 2 22

5
0

�
# ( ) . (10)

Ró¿nica pomiêdzy energi¹ emitowan¹ przez Ÿród³o a energi¹ poch³anian¹ przez
absorbent zosta³a nazwana przesuniêciem izomerycznym. Ró¿nicê energii mo¿na
przedstawiæ wzorem

$ %$ %'
�

# #E E E Ze R Ra s a s es gs� � � � �
2

5
0 02 2 2 2 2( ) ( ) . (11)

Ró¿nica ta obserwowana jest jako przesuniêcie linii w badanym widmie – st¹d
nazwa przesuniêcie izomeryczne.

Wartoœæ przesuniêcia izomerycznego zale¿y wiêc od ró¿nicy pola elektrycznego
wytwarzanego przez chmury otaczaj¹cych elektronów dla Ÿród³a i absorbenta.
W obszarze j¹dra najwiêkszy wk³ad ma pole elektronów podpow³oki s ostatniej
pow³oki (dla Fe to zw³aszcza 3s). Elektrony znajduj¹ce siê na zamkniêtych pow³o-
kach i dalszych podpow³okach maj¹ du¿o mniejszy wp³yw na pole elektryczne
w obszarze j¹dra ze wzglêdu na efekt ekranowania pow³oki s.

Efektywna gêstoœæ elektronów dostarcza informacji na temat wartoœciowoœci
atomu, jak równie¿ wi¹zañ chemicznych w badanym zwi¹zku ¿elaza. Przyk³adem
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Rys. 2. Różnica energii wynikająca ze skończonego rozmiaru
jądra w stanie podstawowym (gs) i wzbudzonym (es).



informacji jakiej dostarcza przesuniêcie izomeryczne jest rozró¿nienie stopnia utle-
nienia w ¿elazie jonowym. Przesuniêcie izomeryczne roœnie w miarê zwiêkszania
siê stopnia utlenienia w zwi¹zkach wysokospinowego ¿elaza.

Przesuniêcie izomeryczne czu³e jest zarówno na otoczenie atomów absorbentu,
jak równie¿ atomów Ÿród³a. Aby uniezale¿niæ siê od zastosowanego Ÿród³a przesu-
niêcie izomeryczne wyznacza siê wzglêdem materia³u wzorcowego. Najczêœciej
u¿ywanym do kalibracji materia³em jest ¿elazo metaliczne "-Fe. W tym przypadku
za zerow¹ prêdkoœæ przyjmuje siê œrodek sekstetu widocznego w widmie "-Fe.

4.8.2. Oddziaływanie kwadrupoli elektrycznych z niejednorodnym polem elektrycznym

W ogólnym przypadku energia oddzia³ywania ³adunku zgromadzonego w j¹drze
atomu z polem elektrostatycznym jest opisana wzorem (12)

E r V r d rE � �(( ) ( ) 3 , (12)

gdzie ((r) to rozk³ad gêstoœci ³adunku w j¹drze, a V(r) to potencja³ pola elektrosta-
tycznego. Energia ta mo¿e byæ przedstawiona w formie szeregu

E E E EE � 	 	 	0 1 2 �, (13)

gdzie kolejne cz³ony oznaczaj¹: E0 – energia oddzia³ywania monopolowego, E1 –
energia oddzia³ywania dipolowego, E2 – energia oddzia³ywania kwadrupolowego.
Energia oddzia³ywania monopolowego zosta³a opisana w rozdziale 4.8.1. Oddzia-
³ywanie dipolowe jest równe zeru, poniewa¿ j¹dro zwykle nie ma statycznego elek-
trycznego momentu dipolowego (z wyj¹tkiem j¹der ciê¿kich). Kolejnym cz³onem
daj¹cym wk³ad do energii j¹dra jest wiêc oddzia³ywanie kwadrupolowe.

Oddzia³ywanie kwadrupolowe pojawia siê dla j¹der posiadaj¹cych elektryczny
moment kwadrupolowy umieszczonych w niejednorodnym polu elektrycznym.
Moment kwadrupolowy zwi¹zany jest z kszta³tem j¹dra. J¹dra sferyczne nie posia-
daj¹ momentu kwadrupolowego. Poniewa¿ j¹dra o spinie 0 i ½ s¹ j¹drami sferycz-
nymi, moment kwadrupolowy pojawia siê dla j¹der o spinie wiêkszym lub rów-
nym 1. Sp³aszczone j¹dra posiadaj¹ ujemny, a wyd³u¿one dodatni moment kwa-
drupolowy. Oddzia³ywanie kwadrupolowe powoduje rozszczepienie zdegenerowa-
nego poziomu na podpoziomy. Rozsuniêcie podpoziomów zwane jest rozszczepie-
niem kwadrupolowym.
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Rys. 3. Przesunięcie izomeryczne – poziomy energetyczne i obserwowany efekt.



J¹dro 57Fe w stanie podstawowym ma spin I � 1
2
, dlatego w tym stanie nie ob-

serwujemy rozszczepienia kwadrupolowego. Natomiast j¹dro wzbudzone ma spin
I � 3

2
, a co za tym idzie posiada moment kwadrupolowy.

Oddzia³ywanie momentu kwadrupolowego j¹dra z gradientem pola elektrycz-
nego wyra¿one jest wzorem (14)

�
� � �

H Q EQ � �)
�� � �

, (14)

gdzie
� �
)E jest tensorem gradientu pola elektrycznego
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Zak³adamy, ¿e
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,
(17)

czyli oœ z jest osi¹ symetrii, wiêc mo¿na okreœliæ parametr asymetrii

, �
�V V

V

xx yy

zz

. (18)

Hamiltonian oddzia³ywania mo¿na wiêc zapisaæ jako

$ %�

( )
� � �H

eQ

I I
V I V I V IQ zz z xx x yy y�

�
	 	

4 2 1
2 2 2 , (19)

gdzie eQ to elektryczny moment kwadrupolowy. Operator spinu �I przedstawiony
jest jako � , � , �I I Ix y z – operatory spinu rzutowanego na osie g³ówne. Korzystaj¹c

z zale¿noœci � � � �I I i Iz y- � - otrzymujemy

$ %�
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eQV
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Równanie to ma nastêpuj¹ce wartoœci w³asne

. /E I m
eQV

I I
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3
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, (21)

gdzie m I I II � 	 	 � �, , ,1 � .
Jak widaæ dla 57Fe, które w stanie wzbudzonym ma spin równy 3/2 poziom roz-

dziela siê na dwa podpoziomy. Je¿eli za³o¿ymy, ¿e system jest symetryczny wzglê-
dem osi z (, = 0) ró¿nica energii podpoziomów wynosi
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�E E E
eQV

Q Q Q
zz� - � - �( / , / ) ( / , / )3 2 3 2 3 2 1 2

2
. (22)

Gradient pola elektrycznego w obszarze j¹dra powstaje ze wzglêdu na niesyme-
tryczne rozmieszczenie elektronów atomu lub jonów otaczaj¹cych atom ¿elaza.

Rozszczepienie wywo³ane niesymetrycznym rozmieszczeniem elektronów do-
starcza informacji o ich konfiguracji. Okreœla to miêdzy innymi wartoœciowoœæ
badanego atomu. Niejednorodne pole elektryczne wytwarzaj¹ jedynie elektrony
niezape³nionych pow³ok.

Efekt wywo³any niesymetrycznym rozmieszczeniem otaczaj¹cych jonów daje
nam informacjê o budowie krystalograficznej. Asymetria ³adunków jonów ota-
czaj¹cych badany atom wynika z ró¿nicy ³adunków otaczaj¹cych jonów oraz niesy-
metrycznego rozmieszczenia tych jonów.

4.8.3. Oddziaływanie dipoli magnetycznych z polem magnetycznym

Je¿eli j¹dro atomu ma niezerowy magnetyczny moment dipolowy wtedy, w wyni-
ku oddzia³ywania z polem magnetycznym, poziom energetyczny ulega rozszczepie-
niu na podpoziomy.

Oddzia³ywanie opisane jest przez hamiltonian (23)

� � � � �
H H g I HM N M� � � � � �

� � � �
1 1 , (23)

gdzie gN jest czynnikiem Landégo, 1M – magneton j¹drowy. Je¿eli oœ z wybierzemy
tak, ¿eby by³a zgodna z kierunkiem pola magnetycznego hamiltonian mo¿na zapi-
saæ jako

� �
H g HIM N M� � 1

�
. (24)

A wartoœci w³asne hamiltonianu

E I m g HmM I N M I( , ) � � 1 , (25)

gdzie m I I II � � �, , ,1 � . Czyli ka¿dy poziom ulega rozszczepieniu na 2I+1 pod-
poziomów.
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Rys. 4. Oddziaływanie z polem elektrycznym. Uwzględnione rozszczepienie kwadrupolowe – poziomy
energetyczne i obserwowany efekt.



Rozszczepienie zeemanowskie dostarcza informacji na temat magnetycznych
w³asnoœci badanej próbki.

4.8.4. Jednoczesne oddziaływanie pola elektrycznego i magnetycznego

Zazwyczaj wk³ad elektrycznego oddzia³ywania kwadrupolowego jest znacznie
mniejszy od wk³adu oddzia³ywania magnetycznego dipoli. Je¿eli elektryczne od-
dzia³ywanie kwadrupolowe jest silne trzeba uwzglêdniæ wk³ad obu oddzia³ywañ.
Podpoziomy powsta³e w wyniku oddzia³ywania z polem magnetycznym nie s¹ zde-
generowane. Oznacza to, ¿e dodatkowe oddzia³ywanie kwadrupolowe z polem
elektrycznym nie wprowadza dodatkowego rozszczepienia podpoziomów, a jedy-
nie zmienia ich po³o¿enie. Zak³adamy zatem, ¿e energia oddzia³ywania elektrycz-
nego momentu kwadrupolowego jest znacznie mniejsza od oddzia³ywania magne-
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Rys. 5. Rozszczepienie zeemanowskie – poziomy energetyczne i obserwowany efekt.

Rys. 6. Jednoczesne oddziaływanie elektryczne i magnetyczne.



tycznego, co mo¿na zapisaæ jako � �M MQ M22 . W takim przypadku oddzia³ywanie

elektryczne traktujemy jako zaburzenie od oddzia³ywania magnetycznego.

4.9. Spektroskopia mössbauerowska

Spektrometr mössbauerowski jest przyrz¹dem mierz¹cym iloœæ promieniowania
gamma poch³anianego przez próbkê w pewnym zakresie zmian energii promienio-
wania. Spektrometry dzielimy na transmisyjne i rozproszeniowe. W spektrometrze
pracuj¹cym w geometrii transmisyjnej obserwuje siê os³abienie promieniowania
przechodz¹cego przez próbkê. W spektrometrze rozproszeniowym mierzy siê wtór-
ne promieniowanie emitowane przez atomy próbki, które wczeœniej zosta³y wzbu-
dzone promieniowaniem Ÿród³a. Na podstawie iloœci poch³oniêtego promieniowa-
nia mo¿na obliczyæ iloœæ badanego nuklidu mössbauerowskiego w próbce, a co
najwa¿niejsze, na podstawie energii tego promieniowania mo¿na okreœliæ wystê-
puj¹ce fazy mineralogiczne i ich procentowy udzia³.

Ka¿dy spektrometr sk³ada siê z podstawowych trzech elementów: Ÿród³a pro-
mieniowania gamma, detektora promieniowania gamma i napêdu zmieniaj¹cego
energiê promieniowania poprzez zmianê prêdkoœci wzglêdnej Ÿród³a i próbki.
Dodatkowym wyposa¿eniem spektrometru mo¿e byæ komora kriostatyczna lub
piec pozwalaj¹ce zmieniaæ temperaturê badanej próbki, a tak¿e zewnêtrzny magnes
pozwalaj¹cy wykonaæ pomiary próbki w zewnêtrznym polu magnetycznym.

Źród³a przygotowywane s¹ w ten sposób, ¿eby dawa³y pojedyncz¹ liniê o szero-
koœci zbli¿onej do szerokoœci naturalnej. W przypadku spektroskopii z wykorzysta-
niem 57Fe wykorzystuje siê g³ównie Ÿród³a 57Co.

Spektrometr mössbauerowski wymaga skalibrowania. Kalibracja pozwala ustaliæ
prêdkoœæ 0, jak równie¿ zmianê prêdkoœci przypadaj¹c¹ na jeden kana³. Do
kalibracji spektrometru u¿ywa siê widma materia³u o znanych w³aœciwoœciach.
W przypadku ¿elaza 57Fe najczêœciej jest wykorzystywane wspomniane wczeœniej
"-Fe.

4.9.1. Geometria transmisyjna

Najczêœciej wykorzystywane s¹ spektrometry pracuj¹ce w geometrii transmisyjnej.
Oznacza to, ¿e próbka umieszczona jest pomiêdzy Ÿród³em a detektorem promie-
niowania. W celu zmniejszenia promieniowania t³a w detektorze ustawia siê odciê-
cie pozwalaj¹ce rejestrowaæ tylko promieniowanie o energii równej energii chara-
kterystycznej dla badanego nuklidu mössbauerowskiego (14,4 keV dla 57Fe).
Zjawisko Mössbauera obserwowane jest jako ubytek poziomu widma. Zmianê
energii promieniowania uzyskuje siê poprzez zmianê prêdkoœci Ÿród³a lub absor-
bentu. Najkorzystniejsza jest zmiana prêdkoœci absorbentu lub jednoczesna zmiana
prêdkoœci Ÿród³a i detektora – pozwala to na zachowanie sta³ej odleg³oœci po-
miêdzy Ÿród³em a detektorem, dziêki czemu nie wystêpuje tzw. efekt cosinusa.
Je¿eli odleg³oœæ pomiêdzy Ÿród³em a detektorem zmienia siê podczas pomiaru
wystêpuje efekt cosinusa. Ten niepo¿¹dany efekt usuwa siê wykonuj¹c tzw. z³o¿e-
nie widma.
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Próbki badane t¹ technik¹ musz¹ zostaæ specjalnie przygotowane. Stosuje siê
cienkie p³ytki lub preparaty sproszkowane. Optymalna gruboœæ próbki zale¿y od
stosowanego Ÿród³a, a zw³aszcza od zawartoœci nuklidu mössbauerowskiego w ba-
danym materiale.

4.9.2. Geometria rozproszeniowa

W tej geometrii Ÿród³o i detektor znajduj¹ siê po tej samej stronie absorbentu.
Rejestrowane jest promieniowanie reemitowane przez atomy wzbudzone promie-
niowaniem Ÿród³a. Zjawisko obserwowane jest jako maksima pojawiaj¹ce siê
w widmie. Zmiana energii promieniowania uzyskiwana jest tak jak w przypadku
geometrii transmisyjnej przez zmianê prêdkoœci wzglêdnej Ÿród³a i absorbentu.

Spektrometry pracuj¹ce w geometrii rozproszeniowej s¹ wykorzystywane tam,
gdzie nie ma mo¿liwoœci przygotowania próbki. Pozwala to badaæ obiekty w do-
wolnej postaci.
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Rys. 7. Spektrometr pracujący w geometrii transmisyjnej.

Rys. 8. Spektrometr pracujący w geometrii rozproszeniowej.



Ze wzglêdu na mniejsz¹ wydajnoœæ spektrometrów pracuj¹cych w takiej konfi-
guracji trzeba stosowaæ Ÿród³a o wiêkszej aktywnoœci. W tym typie spektrometrów
wymagane s¹ Ÿród³a o du¿o wiêkszej wydajnoœci – oko³o 100 mCi – dla porówna-
nia w geometrii transmisyjnej wystarczaj¹ce s¹ Ÿród³a o aktywnoœci rzêdu 10 mCi.

Metoda ta pozwala badaæ zewnêtrzn¹ warstwê próbki. Œrednia gruboœæ badanej
warstwy zale¿y od materia³u i mo¿e wahaæ siê od dziesi¹tych czêœci milimetra dla
ska³ bazaltowych do kilku milimetrów dla py³u.

5. Polska propozycja wysłania spektrometru mössbauerowskiego
na Marsa – MARMOS (Martian Mössbauer Spectrometer)

Pomys³ wys³ania spektrometru mössbauerowskiego na Marsa pojawi³ siê w zwi¹z-
ku z powszechnoœci¹ wystêpowania ¿elaza w strukturze planety oraz ze wzglêdu na
specyficzne w³asnoœci spektroskopii mössbauerowskiej. Sugestia wys³ania spektro-
metru Mössbauera na powierzchniê Marsa zosta³a przedstawiona przez Jolantê
Ga³¹zkê-Friedman w 1988 roku (Ga³¹zka-Friedman 1988). Opis pierwszego pro-
totypu spektrometru mössbauerowskiego Marmos zosta³ opublikowany w roku
1991 przez (Ga³¹zka-Friedman i in. 1989; 1991).

Spektrometr mössbauerowski zasadniczo sk³ada siê ze Ÿród³a promieniowania
gamma umieszczonego w napêdzie mechanicznym (drive) nadaj¹cym mu pewn¹
znan¹ i kontrolowan¹ prêdkoœæ oraz detektora promieniowania gamma i przed-
wzmacniacza. Misja kosmiczna nak³ada surowe ograniczenia i wymagania zwi¹za-
ne z wysy³anym na Marsa sprzêtem. Ograniczenia dotycz¹ miêdzy innymi masy
i zasilania. Standardowy spektrometr mössbauerowski musi zostaæ bardzo zminia-
turyzowany i zoptymalizowany pod wzglêdem zu¿ycia energii. Wszystkie jego ele-
menty musz¹ wytrzymywaæ du¿e si³y przeci¹¿enia i wstrz¹sy, a tak¿e zmiany tem-
peratury i promieniowanie kosmiczne.

W zwi¹zku z tym grupa warszawska uzna³a, ¿e najbardziej uzasadnione wydaje
siê zastosowanie piezoelektrycznego napêdu sinusoidalnego i szeregu diod krzemo-
wych w temperaturze pokojowej do wykrywania promieniowania gamma. W celu
pokrycia wszystkich oczekiwanych zwi¹zków magnetycznych ¿elaza zakres prêdko-
œci powinien wynosiæ ±11 mm/s. Po analizie pierwszych zestawów danych korzyst-
na by³aby mo¿liwoœæ redukcji zakresu prêdkoœci do oko³o ±2 mm/s na polecenie
z Ziemi.

Bior¹c pod uwagê sugerowany wariant marsjañskiego spektrometru mössbaue-
rowskiego, spodziewano siê, ¿e waga przyrz¹du wyniesie oko³o 1–1,5 kg, a dostawa
energii bêdzie mniejsza ni¿ 2 waty. Dwa wa¿ne parametry spektrometru, intensyw-
noœæ Ÿród³a promieniotwórczego i czas potrzebny do pomiarów nie s¹ niezale¿ne
i mog¹ zmieniaæ siê odpowiednio w zakresie 250–500 mCi i 10–24 godzin. Prze-
chowywanie danych dla jednego widma wymaga 2 kB pamiêci wewnêtrznej spek-
trometru. Spektrometr musi byæ co pewien czas kalibrowany za pomoc¹ naturalnej
folii ¿elaznej. Konieczne mo¿e byæ przeprowadzenie pewnego rodzaju absolutnej
(najprawdopodobniej optycznej) kalibracji ze sprzê¿eniem zwrotnym do napêdu
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generatora w celu zapewnienia stabilnoœci prêdkoœci w szerokim zakresie tempera-
tur. Aby pomiary za pomoc¹ spektrometru mössbauerowskiego zosta³y wykonane
poprawnie musz¹ zostaæ spe³nione okreœlone warunki. Spektrometr mössbaue-
rowski musi byæ zainstalowany na marsjañskim ³aziku w taki sposób, aby mo¿na
go by³o chroniæ przed wibracjami. Spektrometr powinien byæ u¿ywany w momen-
cie zatrzymania ³azika, aby zak³ócenia zewnêtrzne by³y na najni¿szym poziomie.

W marsjañskim regolicie istniej¹ trzy rodzaje obiektów, które nale¿y zbadaæ
za pomoc¹ spektroskopii mössbauerowskiej. S¹ to: ziemia marsjañska pobrana
z powierzchni, próbki rdzenia wiertniczego i próbki ska³.

W badaniu gleby marsjañskiej pobranej z powierzchni g³ównym problemem
jest identyfikacja faz magnetycznych i niemagnetycznych. Wa¿nym jest sprawdze-
nie obecnoœci maghemitu w fazie magnetycznej. Próba identyfikacji fazy niemag-
netycznej pozwoli rozpoznaæ gdzie znajduje siê palagonit oraz minera³y ilaste.

W celu zbadania próbek rdzenia wiertniczego najwa¿niejsze jest okreœlenie zale-
¿noœci stosunku Fe2+/Fe3+ od g³êbokoœci wiercenia. Z geochemicznego punktu
widzenia wa¿ne jest, aby wiedzieæ, czy utlenianie ¿elaza jest zjawiskiem jedynie
powierzchniowym.

Ska³y na powierzchni Marsa pojawiaj¹ siê jako produkty procesów wietrzenia
i/lub w wyniku uderzeñ meteorytów. Interesuj¹ce by³oby porównanie widm möss-
bauerowskich tych ska³ z widmami mössbauerowskimi gleby marsjañskiej, próbek
rdzenia wiertniczego i meteorytów SNC.

Ostateczn¹ wersjê powy¿szego projektu przygotowali naukowcy z Centrum
Badañ Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Na Wydziale Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego powsta³ prototyp spektrometru zrealizowany przez
A. Kotlickiego i innych na ¿yczenie Centrum Badañ Kosmicznych. W 1989 r. re-
alizacjê tego projektu przejêli naukowcy z Europy Zachodniej i ZSRR.

6. Propozycja Göstara Klingelhöfera – MIMOS II

Na potrzeby misji MER zosta³ skonstruowany specjalny spektrometr MIMOS II
(Miniaturisiertes Mössbauer Spektrometer) przez miêdzynarodowy zespó³ nauko-
wców pracuj¹cych pod kierunkiem Göstara Klingelhöfera na uniwersytecie Guten-
berga w Moguncji w Niemczech (Klingelhöfer 1995), (Klingelhöfer 2003). Spek-
trometry mössbauerowskie zosta³y umieszczone na jednej rakiecie europejsko-
-amerykañskiej i dwóch rakietach NASA. Rakiety te zosta³y wys³ane na Marsa
w po³owie 2003 roku. Europejski ³azik nie rozpocz¹³ pracy na powierzchni Marsa,
ale amerykañska misja zakoñczy³a siê sukcesem. G³ównym zadaniem spektrometru
MIMOS II zlokalizowanego na ³aziku Spirit i Opportunity by³o wykrywanie obec-
noœci zwi¹zków ¿elaza znajduj¹cych siê w ska³ach i glebie. MIMOS II charaktery-
zuje siê ma³ymi wymiarami (53539 cm), ma³¹ wag¹ (400 g) i ma³ym poborem
pr¹du (1 W) (Klingelhöfer i in. 2003). Poniewa¿ podczas misji niemo¿liwe by³o
przygotowywanie próbek, zosta³a wybrana geometria rozproszeniowa. Dziêki temu
mo¿liwe by³o badanie zarówno próbek gleby marsjañskiej, jak równie¿ ska³.
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Pomiary by³y wykonywane z wykorzystaniem Ÿród³a 57Co o wydajnoœci
150 mCi (w chwili wyl¹dowania na Marsie). Czas po³owicznego rozpadu kobaltu
wynosi 270 dni. Ze wzglêdu na zmniejszaj¹c¹ siê aktywnoœæ Ÿród³a wykonywanie
pomiarów mo¿liwe by³o przez okres ok. 1000 dni. Pojedynczy pomiar trwa³ od 6
do 12 godzin. Pomiary wykonywane by³y dla 11 ró¿nych przedzia³ów temperatur,
ze wzglêdu na du¿¹ czu³oœæ parametrów mössbauerowskich na zmiany temperatury
próbki oraz wystêpowanie du¿ych wahañ temperatur na powierzchni Marsa. Spek-
trometr MIMOS II poza g³ównym Ÿród³em i detektorami pracuj¹cymi w geome-
trii rozproszeniowej posiada dodatkowe Ÿród³o i detektor pracuj¹ce w geometrii
transmisyjnej. Źród³o to wykorzystywane jest do rejestracji sygna³u kalibracyjnego
podczas wykonywania g³ównych pomiarów. Pozwoli³o to do³¹czyæ do ka¿dego
pomiaru dane kalibracyjne, co zwiêksza precyzjê pomiaru minimalizuj¹c b³êdy.
Dziêki zebranym danym mo¿liwa jest analiza widm mössbauerowskich pocho-
dz¹cych z gruntu i ska³ znajduj¹cych siê na Marsie. Dane z pomiarów wykonanych
podczas misji MER s¹ dostêpne w oryginalnej formie w Internecie na stronie
Planetary Data System.

7. Misja MER
W ramach misji MER (Mars Exploration Rover 2003) realizowanej przez NASA
zosta³y wys³ane na powierzchniê Marsa dwa identyczne ³aziki o nazwach Spirit
i Opportunity. G³ównym celem misji by³o zbadanie planety pod k¹tem geologicz-
nym. Misja MER mia³a równie¿ za zadanie zbadaæ historiê klimatu, istnienie wody
na powierzchni Marsa oraz zebraæ dane przydatne w planowaniu przysz³ych misji
za³ogowych na Marsa. £aziki Spirit i Opportunity zosta³y wys³ane w kierunku
Czerwonej Planety, odpowiednio, 10 czerwca i 8 lipca. Pojazdy wyl¹dowa³y po
przeciwnych stronach planety w 2004 roku (Squyres 2004). £azik Spirit osiad³ na
Marsie w dniu 4 stycznia w kraterze Gusev, uwa¿anym za pozosta³oœæ jeziora
w gigantycznym kraterze uderzeniowym. £azik Opportunity wyl¹dowa³ 21 dni
póŸniej na równinie Meridiani, gdzie z³o¿a hematytu sugeruj¹ obecnoœæ wody
w przesz³oœci. Ka¿dy pojazd zosta³ wyposa¿ony w aparaturê pozwalaj¹c¹ na prze-
prowadzenie na miejscu badañ gleby i ska³, po raz pierwszy ³aziki zosta³y wyposa-
¿one w spektrometr mössbauerowski (Schröder 2011).
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Rys. 9. Główna część spektrometru MIMOS II mieści się w dło-
ni (Klingelhöfer i in.2003).



Podstawowe cele misji zak³ada³y, ¿e roboty bêd¹ pracowa³y 90 dni i przejad¹
w tym czasie dystans oko³o 1 km. Oba za³o¿enia zosta³y przekroczone wielokrot-
nie. £aziki przejecha³y ³¹cznie ponad 50 kilometrów i spêdzi³y na powierzchni
Marsa ponad 5300 marsjañskich dni. Opportunity ustanowi³ rekordy wytrzy-
ma³oœci i odleg³oœci. Przemierzy³ odleg³oœæ ponad 45 kilometrów po powierzchni
Marsa i pracowa³ d³u¿ej ni¿ jakikolwiek inny l¹downik. Najwiêkszym osi¹gniêciem
misji by³o odkrycie dowodów na to, ¿e pradawny Mars mia³ wodê p³yn¹c¹ na
powierzchni i móg³ byæ zdolny do podtrzymywania ¿ycia mikroorganizmów. £azik
Spirit przes³a³ ostatnie sygna³y na Ziemiê w marcu 2010 r. Ostatnia, nieudana
próba komunikacji z ³azikiem mia³a miejsce w maju 2011 r., nastêpnie NASA
og³osi³a zakoñczenie misji. Misja ³azika Opportunity zakoñczy³a w lutym 2019 r.,
po tym jak w czerwcu 2018 roku przesta³ wysy³aæ sygna³y w zwi¹zku z awari¹, jaka
mia³a miejsce podczas burzy piaskowej na Marsie (Crisp i in. 2003).

8. Omówienie widm mössbauerowskich otrzymanych
na powierzchni Marsa

Zminiaturyzowane spektrometry mössbauerowskie (MIMOS II) stanowi³y czêœæ
³adunku naukowego ka¿dego ³azika podczas misji Mars Exploration Rover (MER).
Dostarczy³y informacji iloœciowych na temat rozk³adu ¿elaza wœród jego stanów
utlenienia, identyfikacji faz zawieraj¹cych ¿elazo i rozk³adu ¿elaza wœród tych faz.
Wszystkie dane przes³ane przez ³aziki s¹ ogólnodostêpne w oryginalnej postaci
w Internecie na stronie Planetary Data System prowadzonej przez NASA.
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Rys. 10. Schemat wyposażenia łazików Spirit i Opportunity
(https://www.wikiwand.com/pl/Mars_Exploration_Rover).



David Agresti z University of Alabama w Birmingham stworzy³ program MER-
View odczytuj¹cy pliki z danymi przes³ane przez ³aziki. Program korzystaj¹c z da-
nych kalibracyjnych i danych o nieliniowoœci napêdu wykonuje z³o¿enie i kalibra-
cjê widma. Program usuwa te¿ nieliniowoœæ widma, która jest wynikiem maksy-
malnej miniaturyzacji mechanizmu spektrometru. Skalibrowane i z³o¿one widmo
mo¿na analizowaæ za pomoc¹ popularnie wykorzystywanych programów do anali-
zy widm mössbauerowskich np. Recoil.

W 2008 r. Adam Maliszewski w ramach swojej pracy magisterskiej na Politech-
nice Warszawskiej przygotowa³ katalog widm utworzonych z danych otrzymanych
ze spektrometru mössbauerowskiego u¿ywanego podczas misji MER (Maliszewski
i in. 2011). Katalog zawiera wszystkie widma uzyskane przez ³azik Opportunity,
które uda³o siê odczytaæ i skalibrowaæ przy u¿yciu programu MERView. G³ów-
nym celem katalogu mia³o byæ stworzenie mo¿liwoœci szybkiego porównywania
próbek pochodz¹cych z wielu miejsc Marsa. W katalogu znajduje siê 815 widm.
Na podstawie kszta³tu i lokalizacji maksimów widma zosta³y podzielone na 4 gru-
py. Na rysunkach 11–14 przedstawione s¹ widma o najlepszej statystyce reprezen-
tuj¹ce ka¿d¹ z 4 grup.

Widma mössbauerowskie zmierzone na Marsie charakteryzuj¹ siê trzema duble-
tami i jednym lub dwoma sekstetami magnetycznymi. Widma sk³adaj¹ siê z duble-
tu Fe3+ (oznaczonego jako nanofazowy tlenek ¿elaza), dwóch dubletów Fe2+ (przy-
pisywanych oliwinowi i piroksenowi) i dwóch sekstetów (przypisywanych do nie-
stechiometrycznego magnetytu) lub jednego sekstetu (przypisywanego do fazy
podobnej do hematytu) (Morris i in. 2004).

Jednym z g³ównych celów misji na Marsa by³o znalezienie œladów istnienia
wody na powierzchni planety. Dowodem potwierdzaj¹cym istnienie wody jest
zidentyfikowanie w widmie mössbauerowskim jarosytu. Zawiera on grupê hydro-
ksylow¹ –OH. Ska³a ,,El Capitan”, w której zosta³ zaobserwowany jarosyt prawdo-
podobnie by³a poddana dzia³aniu wody.
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Rys. 11. Najlepsze widmo w pierwszej grupie. Widmo pochodzi z 67 dnia misji Opportunity (Maliszewski
2008).
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Rys. 12. Najlepsze widmo w drugiej grupie. Widmo pochodzi z 26 dnia misji Opportunity (Maliszewski
2008).

Rys. 13. Najlepsze widmo w trzeciej grupie. Widmo pochodzi z 98 dnia misji Opportunity (Maliszewski
2008).

Rys. 14. Najlepsze widmo w czwartej grupie. Widmo pochodzi z 51 dnia misji Opportunity (Maliszewski
2008).



9. Plany zastosowań zminiaturyzowanego spektrometru
mössbauerowskiego w innych misjach kosmicznych
i w badaniu dzieł sztuki.
Sukces badania gruntu marsjañskiego przy pomocy zminiaturyzowanego spektro-
metru mössbauerowskiego urealni³ pomys³ zastosowania tego urz¹dzenia w czasie
misji innych ni¿ marsjañskie. Zaproponowano w³¹czenie zmodyfikowanych wersji
MIMOSA do badania powierzchni ziemskiego Ksiê¿yca, powierzchni Wenus oraz
j¹der komet (Klingelhöfer i in. 1995).

Wielk¹ zalet¹ MIMOSA jest zastosowanie geometrii odbiciowej. Ten sposób
pomiaru umo¿liwia wykonanie badañ mössbauerowskich powierzchni niektórych
dzie³ sztuki bez nara¿ania cennych obiektów na dzia³anie niszcz¹ce zwi¹zane
z przygotowywaniem próbki do pomiarów w geometrii transmisyjnej. Przyk³ady
takich zastosowañ zosta³y opisane w artykule pod tytu³em „Surface Analysis in
Archaelogy using the Miniaturized Mössbauer Spectometer MIMOS II” (De Sou-
za i in. 2003).
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Rys. 15. Widma mössbauerowskie (od 200 do
280 K) 2 próbek skał i 3 próbek gleby pocho-
dzących z krateru Gusev (Morris i in. 2004).
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Rys. 16. Widmo skały El Capitan, w widmie zidentyfikowany został jarosyt (Maliszewski 2008).
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