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Az Alexander Graham BELL által 1880-ban felfedezett optoakusztikus vagy másik nevén 
fotoakusztikus effektus e század harmincas éveitől egyre több érdeklődést váltott ki, valójában 
azonban csak a hetvenes években alakult ki olyan méréstechnika, amely a korszerű anyagvizs
gálati módszerekkel egyenrangúnak tekinthető. A téma irodalmát Rosencwaig , ül. Tom 
monográfiái tekintik át. Magyar nyelven Miklós, Diószeghy<3), Kófalvy<4) cikkei jelentek meg.

A BME Atomfizika Tanszék a Központi Élelmiszeripari Kutató Intézettel közösen kifejlesz
tett egy fotoakusztikus spektroszkópot*5), jelen közleményben részint e berendezés továbbfej
lesztéséről, részint a vele végzett mérésekről számolunk be.

A fotoakusztikus jel keletkezése és információtartalma

A fotoakusztikus effektus:

hőtranszport
1. ábra: A fotoakusztikus cella működési elve

A vizsgálandó anyagot egy olyan zárt térbe helyezik, amely tartalmaz egy mikrofont és a 
mintával szemben levő falon egy ablakot, amelyen keresztül a vizsgáló fénysugár (célszerűen 
monokromatikus fénysugár) a mintára esik. A mintát az ablakon keresztül megvilágítva a min
ta a fénysugár bizonyos hányadát abszorbeálja, másik hányadát visszaveri. A fényabszorpció 
következtében a minta felmelegszik és vele együtt melegszik a minta fölötti légtér is.

Következésképp megnövekszik a légtér nyomása, hiszen mindez zárt térben játszódik le.
Ha a mintára szaggatott fénysugár érkezik, a fénysugár szaggatási frekvenciája (f) és a lég

térben keletkező nyomásingadozás frekvenciája azonos lesz. A nyomásingadozásokat a zárt tér
ben elhelyezett mikrofon elektromos jellé alakítja, amely erősíthető és a kiértékelés szempontjából

' ’Az ÉKB Élelmiszeranalitikai Munkabizottság Spektroszkópiás Ankétján 1989. november 9-én Szegeden elhangzott el<5a- 
dás alapján átdolgozott kézirat



célszerű transzformációk is elvégezhetők rajta. A fotoakusztikus jel négy alapvető fizikai fo
lyamat eredménye.

— periodikus fényabszoropció, amely a vizsgált minta molekuláit gerjeszti,
— az abszorpciót követő hökibocsátás,
— az abszorpció helyén a periodikus hőemisszió hőhullámokat gerjeszt a minta fölötti lég

térben,
— a minta fölötti légtér nyomása periodikusan változik (a gáztörvény értelmében).
Fontos fogalom a csillapodási úthossz (p*) vagy termikus úthossz, amely az elnyelódés/he-

lyekről kiinduló termikus hullám csillapodásának úthosszát jelenti, számszerűen

ahol к: a minta hővezetőképessége 
p  : a minta sűrűsége 
c: a minta fajhője 
со: a szaggatási körfrekvencia 
a: a minta hőmérsékletvezetési együtthatója

A csillapodási úthossz nem tévesztendő össze a fényabszorpciós úthosszái (pa ), amelyen a 
teljes fény a mintában gyakorlatilag elnyelődik, számszerűen

P« = [cm]a

ahol : a minta fényabszorpciós koefficiense (lásd Lambert—Beer-törvény)
A kétféle úthossz és a minta vastagságának (L) viszonya határozza meg azokat a körülmé

nyeket, amelyek biztosításával elérhető, hogy a fotoakusztikus jel fényabszorpcióval arányos 
mennyiséget mérjen.

Konkrétan:
—  ha a minta átlátszó, azaz L^p« , az со körfekvencia változtatásával a

reláció szerint változik a fotoakusztikus jellel arányos ps értéke is
— ha viszont a minta nem átlátszó, azaz L> p« továbbá értelemszerűen p<* < , az abszorbe- 

álódott fényenergiának csak a ps-nyi mélységig abszorbeálódott része járul hozzá a fotoakusz
tikus jelhez.

Ez az eset azonban mindig előállítható, hiszen a körfrekvencia növelésével ps tetszőleges 
értékre csökkenthető.

Fentieket összegezve:
Az elmondottakból kiderül, hogy a fotoakusztikus jel, a szaggatási frekvencián keresztül min

den anyagnál beállítható úgy, hogy a fényabszorpcióval arányos mennyiséget mérjen, azaz ab
szorpciós spektrum felvételére legyen alkalmas.

Ehhez a ps-et kisebbé kell tenni a p« -nál, amit az со megfelelő beállításával lehet elérni 
— ilyenkor nem-telítési spektrumot kapunk.

A fotoakusztikus jel másik lényeges tulajdonsága, hogy a szaggatási frekvencia változtatá
sával különböző mélységekből kapunk információt. Ez mélységi profilok vizsgálatára nyújt le
hetőséget.
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A fotoakusztikus spektroszkópia sajátságos előnyei:
— Nagy abszorpció mellett is mindig elérhető, hogy ne telítési spektrumot nyerjünk — ezt 

a szaggatás gyorsításával oldhatjuk meg.
— A módszer igen érzékeny: pl. kondenzátor-mikrofonnal 10‘s Kelvin-foknyi hőmérséklet

különbségek is érzékelhetők és ez ppb-nagyságrendű gázkoncentrációk mérését teszi lehetővé.
— A szaggatási frekvencia változtatásával mélység szerinti felbontás valósítható meg a hul

lámhossz szerinti felbontás mellett.
— Szórt fényre érzéketlen, mivel a szórt fény nem kelt jelet.

Anyagok és módszerek
A BME Atomfizikai Tanszék által készített fotoakusztikus spektroszkóp szerkezeti felépítése

2. ábra: Az alkalmazott fotoakusztikus spektroszkóp felépítése
1. Xenon ívlámpa és háza,
2. Xenon ívlámpa tápegysége,
3. Kondenzorpár,
4. Rácsos monokromátor,
5. Szűrőkészlet a magasabb rácsdiffrakciós rendek kiszűrésére,
6. Fényszaggató,
7. Referencia jeladó,
8. Mikroprocesszoros vezérlő,
9. Gyűjtőlencse,

10. Piroelektromos detektor,
11. Fotoakusztikus cella,
12. Lock-in erősítők,
13. Analóg osztóáramkör,
14. X— Y író.



A nagyteljesítményű xenon ívlámpa (1) fényét a kondenzor lencsepár (3) összegyűjti, a fény
szaggató (6) pedig megszaggatva a rácsos monokromátorra (4) bocsátja. A szűrőkészlet (5) a 
magasabb diffrakciós rendeket kiszűri, majd egy gyűjtőlencsén (9) áthaladva a fénynyaláb ré
szint a piroelektromos detektorra (10), részint a mintát tartalmazó fotoakusztikus cella ablaká
ra (11) esik.

E megosztás két egyidejű jelet eredményez, amelyek a lock-in erősítőn (12) keresztül az X—  
Y kiíróhoz (14) kerülnek.

A lock-in erősítőkhöz érkezik be a fényszaggató referencia-jele is. A piroelektromos detek
torról érkező jel a normálást szolgálja, amelyhez a fotoakusztikus celláról érkező jelet hason
lítjuk. A jelfeldolgozás bonyolult műveleteit a mikroprocesszoros vezérlő (8) hangolja össze.

A spektroszkóp néhány jellegzetessége:
— A xenon-lámpa teljesítménye 500 W — a szokásos teljsítmények a PAS-technikánál 

350— 1200 X W. Meg kell jegyezni, hogy a xenon-lámpák az 1000 nm-hez közeli tartomány
ban nagy intenzitást eredményeznek, viszont az intenzitás 2150 nm-nél nagyobb hullám
hosszokon már olyan kicsi, hogy a spektrumnak ezt a tartományát a zaj nagy hányada miatt 
gyakorlatilag nem lehet használni kiértékelésre.

— A szaggatást frekvencia (f) 10 és 1000 Hz között változtatható, 0,01 Hz elvi pontosság 
mellett (a meghajtómotor 2,5 mV-га stabil).

— Nem valódi kétutas rendszerről van szó, mivel a fénysugár megosztásával csökkenne a 
fényintenzitás, márpedig ez igen hátrányos lenne. A normálást ezért piroelektromos detektor
ral oldják meg, és valamennyi spektrumot a szén spektrumához mint referenciához hasonlítunk.

— Érzékenység: 4,5 mV/5 mV fényteljesítmény fekete szénre vonatkoztatva 50 Hz szagga- 
tási frekvencia mellett. A környezeti zajszint ugyanekkora. Ettől a lock-in rendszer „tisztítja” 
meg a hasznos jelet.

Vizsgálatainkat néhány, az élelmiszeriparban használt anyagra végeztük (tej különböző vi
zes hígításokban, többféle keményítő szárítás nélkül és szárítással). A Rodamin—В színezék 
azért képezte érdeklődésünk tárgyát, mivel jól definiált anyag, és ezért mintegy a műszer tesz
telésére is alkalmasnak látszott.

A kísérleti eredmények ismertetése és értékelése

Rodamin—В PA-speklruma
A vizsgálathoz a Rodamin—В-t alkoholban oldottuk, majd az alkoholos oldatot szilikagél- 

lel felitattuk, és a kapott preparátumát 105 °C-on súlyállandóságig szárítottuk.
A spektrumokból látható, hogy a szaggatási („chopping” ) frekvencia változásával a spekt

rum is változik. A 8 Hz-es spektrum telítést mutat, a 64 Hz-es már egyáltalán nem.

Különböző tej-minták NIR- és PA-spektruma

A 4. ábra egy tejminta (3,8% zsírtartalommal) Infrapid 61-gyei készült NIR-spektrumát, 
ugyanakkor az 5. ábra ennek a mintának PA-spektrumát mutatja.

A 6. ábra a 3,8% zsírtartalmú tej különböző koncentrációjú vizes oldatainak PA-spektrumát 
mutatja.

Burgonya- és búzakeményítők vizsgálata

A kétféle keményítőt szárítás előtt és szárítás (60 C-on 8 órán keresztül) után vizsgáltuk.
A 7. ábra burgonyakeményítő PA-spektrumát mutatja szárítás előtt és után.
A 8. ábra búzakeményítő PA-spektrumát mutatja szárítás előtt és után.
A 9. ábra búzakeményítő és burgonyakeményítő PA-spektrumát mutatja szárítás előtt
A 10. ábra búzakeményítő és burgonyakeményítő PA-spektrumát mutatja szárítás után.

_
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3. ábra: Rodamin—В PA-spektrum

A szárítás hatása a spektrumban úgy mutatkozik meg, hogy a vízre jellemző 1440 nm-es ér
tékben jelentős külöbségek mutatkoznak meg, de a fizikai állapotok különbözősége (szárítás 
előtt ill. után) a spektrumokban egyéb lényeges változást nem okoz.

Reprodukció-vizsgálat burgonyakeményilöre
Ez a vizsgálat a műszer reprodukálóképességéről ad információt. A két PA-spektrum felvé

tele között 2 óra telt el.
A vizsgálatok alapján az alábbi észrevételek tehetők:
— A NIR- és a PA-spektrumok között bizonyos hasonlóságok figyelhetők meg. Az egyezé

sekre és az esetleges különbözőségekre vonatkozóan azonban csak beható vizsgálatok alapján 
lehet határozott álláspontot kialakítani. (6)

— A szaggatási frekvencia változtatásával elérhető mélységi analízis előnyeit az élelmi- 
szeranalítikában is célszerű részletesen megvizsgálni.

Egy ilyen analízisről számolnak be Kocsányi és munkatársai (7).
Nagel és munkatársai növényfiziológiai vizsgálatokat, így különböző érettségű fűszerpapri

ka tanulmányozását végezték el (8).
— Sokkal nagyobb mintaszám és többféle anyag vizsgálata szükséges ahhoz, hogy a PA- 

technika élelmiszeripari alkalmazási lehetőségeiről alapos képet nyerjünk.
Jelen közlemény egy újonnan kialakított kutató műszerrel nyert első eredmények bemutatá

sát tűzte ki feladatául, ezért a fenti észrevételekre érdemi választ csak a további, módszeres 
vizsgálatok adhatnak.
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4. ábra: Tejminta reprodukálóképessége 40 °C-on (101/87 sz. INFRAPID)
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5. ábra: Tehéntej PA-spektruma (3,8% zsírtartalom)
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6. ábra: Tehéntej PA-spektruma
1 tej (3,8% zsírtartalom)
2 75% tej—víz
3 50% tej—víz
4 25% tej—víz
5 víz
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7. ábra: Burgonyakeményítő PA-spektruma:
1 szárítás előtt
2 szárítás után
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8. ábra: Búzakeményítő PA-spektruma 
1 szárítás előtt
2. szárítás után
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9. ábra: Búza- (1) és burgonyakeményítő (2) szárítás előtt
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10. ábra: Búza- (l)és burgonyakeményítő (2)szárítás után
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A FOTOAKUSZTIKUS SPEKTROSZKÓPIA (PAS) ALKALMAZÁSI 
LEHETŐSÉGE AZ ÉLELMISZERIPARI NYERS- ÉS ADALÉKANYAGOK

MINŐSÍTÉSÉBEN

M o h o s  F ., K o c sá n y i L ., V á ra d i M ., B ia c s  P .

A fotoakusztikus spektroszkópia a 70-es években fejlődött ki és különösen olyan területeken 
terjedt el, ahol a minta felületétől távolabbi rétegekből is szükség van az anyagszerkezetre uta
ló információra. Ilyen terület pl. a növényi hisztológia, de kézenfekvő alkalmazási területnek 
látszik az élelmiszertudomány is. A BME Atomfizikai Tanszékén a KÉKI-vel közösen kifej
lesztett fotoakusztikus spektroszkóppal végzett mérésekről, Rodamin—B, különböző vizes hi- 
gítású tejoldatok, burgonya- és búzakeményítő PA-spektrumának vizsgálatáról számol be a 
közlemény.

POSSIBILITY OF APPLICATION OF PHOTOACOUSTIC 
SPECTROSCOPY (PAS) IN QUALIFYING RAW MATERIALS AND 

ADDITIVES IN FOOD INDUSTRY

M o h o s , F ., K o c sá n y i L ., V á ra d i, M ., B ia c s , P .

Photoacoustic spectroscopy has been developed in the seventies and was spread in fields 
which need information concerning material structure of layers further from sample surface, 
too. Plant histology is one of them, and food science also seems to be a possible field. The ar
ticle reports on measurements performed with a photoacoustic spectroscope developed in the 
Department of Nuclear Physics of Technical University of Budapest in cooperation with Cent
ral Food Research Institute. The PAS spectra of the following substances were investigated: 
Rhodamin В, aqueous milk solutions in different dilutions, potato and wheat starch.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОАКУСТИЧЕСКОЙ  
СПЕКТРОСКОПИИ (PAS) ДЛЯ ОЦЕНКИ  

СЫРЬЯ И ДОБАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ф. М о х о ш , Л . К о ч а н ы , И . В а р а д и , П . Б и а ч

Фотоакустическая спектроскопия начала развиваться в 70-е годы и получила 
особое распространение в таких областях, где возникла необходимость для 
получения информации о структуре материала из более отдаленных от поверх
ности пробы слоев. Такой областью явилась, например, растительная гисто
логия, но повидимому сподручной областью применения окажется также и об
ласть науки продуктов питания. В статье опубликованы измерения, проводимые 
на совместно разработанном факультетом атомной физики БПИ и Централь
ным Научно-исследовательским Институтом пищевой промышленности фото- 
акустическом спектроскопе, а также дается отчет об исследованиях РА-спектра 
пшеничного и картофельного крахмалов, различной концентрации водных 
растворов молока, Родамина-Б.
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Ä NWENDUNGSMÖGLICHKEIT DER PHOTO AKUSTISCHEN 
SPEKTROSKOPIE (PAS) BEI DER QUALITÄTSBEURTEILUNG VON 
ROH- UND ZUSATZSTOFFEN FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE

Mohos, F. und Mitarb.

Die photoakustische Spektroskopie wurde in den 70 er Jahren entwickelt und wird insbeson
dere auf solchen Gebieten angewandt, wo Informationen über die Materialstuktur nicht nur von 
der Oberfläche der Probe, sondern auch von tieferen Schichten benötigt werden. Ein solches 
Gebiet ist z.B. die pflanzliche Hystologie, aber auch die Lebensmittelwissenschaft kann als ein 
geegnetes Anwendungsgebiet angesehen werden. Im vorliegenden Artikel werden über die mit 
dem am Lehrstuhl für Atomphysik der Technischen Universität Budapest gemeinsam mit dem 
Zentralinstitut für Lebensmittelforschung entwickelten photoakustischen Spektroskop durchge
führten Messungen und über die Untersuchungen des PA-Spektrums von Rodamin—B, vers
chiedener wäßriger Verdünnungen von Milchlösungen sowie Kartoffeln und Weizenstärke 
berichtet.

KÜLFÖLDI LAPSZEMLE 
SZERKESZTI: MOLNÁR PÁL

KALINOSKI H. T., SMITH R. D.: Programozott nyomású microbore oszloppal működő 
szuperkritikus folyadék kromatográfiás-tömegspektrometriás eljárás szerves foszfortartalmú ro
varölőszerek meghatározására (Pressure Programmed Microbore Column Supercritical Fluid 
Chromatography- Mass Spectrometry for the Determination of Organophosphoms Insecticides). 

Anal. Chem. 60 (1988) 6, 529—535
Nagy áramlási sebesség (HFR) alkalmazása — a kifejlesztett interface egységen keresztül 

— a szuperkritikus folyadékkromatográfia (SFC) — tömegspektrometria (MS) során olyan fel
tételeket biztosít, melyekkel igen hatékony — prgramozott nyomású — elválasztás érhető el, 
megfelelő microbore HPLC oszlop szilárd fázisa által biztosított jó szelektivitás és a szuperk
ritikus folyadék változtatható szolvatáló képessége együttesen teszi ezt lehetővé. A töltött osz
lopok használata nagyobb terhelést (az injektált oldószerben nagyobb koncentrációt) és 
alacsonyabb kimutathatósági határt tesz lehetővé (a kereskedelemben kapható kapillárkolon- 
nákhoz képest). A poláris folyadék modifikálok kis koncentrációi — melyek a töltött kolonnás 
SFC alkalmazásához szükségesek — úgy működnek, mint a gyenge kémiai ionizációs reagen
sek. Számos termikusán instabil, nagyobb molekulasúlyú, közepesen poláros növényvédőszer 
azonosítható FSC—MS módszerrel, amely érzékeny, szelektív és széles területen alkalmazha
tó a növényvédőszerek azonosítására és PPB szintű kimutatására.

A microbore kolonnák (pl. HPLC típusú) alkalmazása az SFC—MS-ben azért előnyös, mert 
a fázis arány (az álló fázis mozgó fázishoz viszonyított aránya) lényegesen jobb, mint az 50 
pm belső átmérőjű <0,25 pm filmvastagságú olvasztott szilika kapillár kolonnáké, ill. az álló 
fázisnál nagyobb össztérfogatot lehet választani. A nagyobb arány lehetővé teszi az injektált 
minta mennyiségének növelését, fokozza a detektor érzékenységét ill. a szelektivitás javítható 
azzal, hogy sokféle álló fázis alkalmazható.

A cikkben leírt módszer jó alap lehet pl. annak a tanulmányozására, hogy hogyan lehet más 
ionizációs technikát vagy MS/MS technikát az érzékenység fokozása érdekében alkalmazni, 
vagy a szuperkritikus fluid extrakciót a növényvédőszerek hatékonyabb kinyerésére felhasznál
ni.
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