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Gázok fotoakusztikus elven történõ detektá
lásának alapja az a jelenség, hogy egy perio
dikusan modulált fénysugár elnyelõdése
során hang keletkezik, amely hang amplitú
dója arányos a fényelnyelõ gázkomponens
koncentrációjával. Ha olyan, keskeny spekt
rumú fényforrást – célszerûen lézert – hasz
nálunk, amelynek fényét csak az általunk
mérni kívánt gázkomponens képes elnyelni,
a módszer nagy szelektivitást biztosít. Bár az
így keletkezõ hang rendkívül gyenge (jóval
az emberi fül által hallható szint alatt van),
megfelelõ méréstechnikával nagy érzékeny
ségû mérések végzésére van lehetõség.
Az SZTE Optikai és Kvantumelektronikai
Tanszékén, illetve a tanszéken mûködõ MTA
Lézerfizikai Kutatócsoportban a fotoakuszti-

kus elvû gázdetektálásra vonatkozó kuta
tómunkának több mint egy évtizedes múltja
van. E kutatómunka során célunk mindvégig
olyan berendezések fejlesztése volt, melyek
alkalmasak ipari, illetve terepi körülmények
között megbízható mérések végzésére.
Mûszereink gyakorlati kivitelezésében
döntõ szerepe volt a Videoton Holding Rt.
szakembereivel folytatott többéves, igen
gyümölcsözõ együttmûködésnek. Az utóbbi
évtizedben számos, gyakorlati körülmények
között alkalmazható fotoakusztikus rendszert
sikerült kifejleszteni. A földgáz vízgõz- és
kénhidrogén-tartalmát mérõ berendezésünk
a MOL Rt. algyõi, illetve üllési gázüzemében
végez évek óta folyamatos, megszakítás nél
küli méréseket, miközben a rendszer eleget
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tesz a robbanásveszélyes területen történõ
mûködés legszigorúbb (hatósági) feltételei
nek. Olyan rendszert is kifejlesztettük, amely
képes folyadékok szennyezõ komponen
seinek (például víz vagy szerves oldószerek)
nagyérzékenységû és szelektív mérésére. Ez
a rendszer az ún. diffúziós mintavételezésen
alapul, azaz a mérendõ folyadékba benyúló
mintavételi csõ egy szakasza egy olyan
membránt tartalmaz, melyen keresztül a mé
rendõ komponens a folyadékból a gáztérbe
jut. E módszerrel sikerül megtartani a gázfoto
akusztika nagy szelektivitását. Fotoakusz
tikus mérések ugyanis folyadékfázisban is
végezhetõk, csak ekkor az elnyelési vonalak
kiszélesednek, ami a vonalak átfedéséhez és
ezáltal a szelektivitás csökkenéséhez vezet.
A fotoakusztikus rendszerek fejlesztése komplex akusztikus terek numerikus
modellezésétõl kezdve, a lézerfejlesztésen
át, elméleti spektroszkópiai kérdésekig
számos érdekes tudományos problémát
vet fel, amelyeket külön-külön is csak igen
vázlatosan lehetne tárgyalni a rendelkezésre
álló terjedelemben. Az alábbiakban ezért
inkább négy különbözõ területrõl vett példán keresztül próbáljuk meg demonstrálni a
fotoakusztikus módszer elõnyeit és a benne
rejlõ lehetõségeket.
A légkör vízgõztartalmát mérõ, repülõgépre
telepített fotoakusztikus rendszer
A Rio de Janeiró-i, majd késõbb a Kiotói
Jegyzõkönyv is kiemelten foglalkozott a lég
körben található üvegházgázok koncentrá
ciójának csökkentésével, folyamatos méré
sük szükségességével. Köztudott, hogy
Földünk légkörének egyik legfontosabb
komponense a vízgõz, ami amellett, hogy
részt vesz a csapadék- és felhõképzõdésben,
a légkör fizikai és kémiai reakcióiban is
fontos szerepet játszik, és az egyes légrétegek közti energiacsere talán legfontosabb
közvetítõje. (Az már általában kevesebb
figyelmet kap, hogy a víz egyúttal az egyik
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legfontosabb üvegházgáz is.) Mindezek
ellenére a vízgõz in situ mérése – különösen
a légkörkémiai folyamatok szempontjából
kritikus felsõ troposzféra–alsó sztratoszféra
régióban – mindezidáig nem kielégítõen
megoldott. Természetesen mûholdas,
légköri kutatóballonos méréseket hosszú
idõ óta végeznek, így sok más légköri
összetevõ mellett a vízgõz koncentrációját
is folyamatosan mérik. E mérések azonban integrális jellegûek, csak a függõleges
térbeli eloszlásról szolgáltatnak információt, ezért csakis korlátozott mértékben
alkalmazhatók atmoszféramodellekben,
légköri elõrejelzésekben, kutatásokban.
További nehézség, hogy nem akármilyen
berendezés képes a magaslégköri körülmények között megbízható méréseket
végezni. Általában elmondható, hogy a
légköri gázok tanulmányozására az utóbbi
esztendõkben egyre inkább elterjednek
az optikai spektroszkópiai elven alapuló
mérési módszerek. Elõnyük elsõsorban
a keskeny hullámhosszon mûködõ fényforrásból adódó nagyfokú szelektivitás,
ami azt jelenti, hogy e módszerek mérési
pontosságát más gázkomponensek jelenléte
nem befolyásolja.
Speciálisan felsõlégköri vízgõzméréshez
fejlesztettük ki azt a diódalézeres fotoakusz
tikus berendezést, mely jelenleg az Európai
Unió által is támogatott CARIBIC elnevezésû
projekt (www.caribic-atmospheric.com)
keretében egy utasszállító repülõgép fedélze
tére telepítve végez méréseket sok egyéb,
más légköri összetevõket mérõ berende
zéssel együtt. A fotoakusztikus rendszer
és a klasszikus optikai spektroszkópiai
módszerek szelektivitása összemérhetõ,
ugyanakkor a mérõberendezés felépítése
egyszerûbb, mert nem tartalmaz extrém nagy
stabilitást igénylõ optikai elemeket, ezáltal
a repülõgépeken fellépõ mechanikai zavarok, rezgések nem befolyásolják az eszköz
mûködését.

Fotoakusztikus gázdetektáló rendszerek alkalmazásorientált fejlesztése
A fotoakusztikus vízgõzmérõ berendezés fény
forrása egy optikai szálba csatolt elosztott
visszacsatolású (DFB) diódalézer. A DFB diódalézerek keskeny sávszélességû, kisméretû,
áramukkal és hõmérsékletükkel köny-nyen
hangolható fényforrások, melyek a közeli
infravörös tartományban sugároznak, így
ideálisak fotoakusztikus spektroszkópiai alkalmazásokhoz. A fotoakusztikus jelkeltéshez
a fényforrás valamilyen modulációjára van
szükség. DFB diódalézerek esetén általában
a lézer teljesítményét vagy hullámhosszát
modulálják. A teljesítménymoduláció során
a lézert periodikusan ki-be kapcsoljuk, azaz
a kikapcsolás során a gerjesztõ áramot arra
a szintre csökkentjük, ahol már nem okoz
lézermûködést. Ezzel szemben a hullámhosszmoduláció során a lézer áramát csak olyan
mértékben változtatjuk meg, hogy a lézer
hullámhossza az elnyelési vonalról periodikus módon lehangolódjon. Mivel a vízgõz
elnyelési vonalai rendkívül keskenyek, ezért
elegendõ a lézer áramának néhány százalékos megváltoztatása ennek eléréséhez.
Összehasonlítva a két modulációs mód
szert, megállapítottuk, hogy a hullámhosszmoduláció több szempontból elõnyösebb,
mint a teljesítménymoduláció az alábbiak
szerint. Egyrészt, mivel a lézer áramát kímé
letesebben változtatjuk, ezért a lézer élettar
tama sokkal hosszabb lesz. Másrészt, mivel
a hullámhossz-moduláció során az optikai
elnyelés különbségét mérjük a vízgõz ab
szorpciós vonalán, illetve annak közvetlen
szomszédságában, a módszer egyfajta diffe
renciális mérésként mûködik. Ennek követ
keztében a hullámhossz-modulált lézerrel
végzett mérések szelektivitása sokkal na
gyobb, hisz például egy széles elnyelési sáv
(ami például a viszonylag nagy, tipikusan
legalább öt atomot tartalmazó molekulákra
jellemzõ) által keltett fotoakusztikus jel mini
mális mértékû lesz. Spektroszkópiai tanul
mányainkból tudjuk, hogy légköri nyomás
környékén a gázok abszorpciós vonalainak
szélességét az ütközési kiszélesedés határoz
za meg. Mivel ez nyomásfüggõ, ezért az
abszorpciós vonalak szélességének is függenie kell a nyomástól. Az 1. ábrán a vízgõz
elnyelési vonala látható két különbözõ

nyomáson (miután a lézer hullámhossza a
lézeráramnak egyértelmû függvénye, ezért
a vízszintes tengelyt hullámhossz helyett
áramban is skálázhatjuk). A vonalszélesség
változása miatt hullámhossz-moduláció
esetén a rendszer érzékenysége – ami definíció szerint az egységnyi koncentráció által
keltett fotoakusztikus jel nagysága – erõsen
nyomásfüggõ. Az 1. ábrán szaggatott vonallal bejelöltük azt az IDC egyenáramot, illetve
nyíllal azt az áramtartományt, amelyek 180
hPa nyomáson optimális modulációt és
ezáltal maximális érzékenységet biztosítanak. Az ábráról láthatjuk, hogy ugyanezek
az értékek 500 hPa nyomáson már távolról
sem optimálisak. Az érzékenység nyomásfüggése különösen kritikus probléma a
repülõgépre telepített rendszer esetén, mivel
a repülõút során a légköri nyomás gyorsan
változik. Ezért a hullámhossz-moduláció
alkalmazása megköveteli a légköri nyomás
folyamatos mérését és figyelembevételét
azon számolás során, amikor a fotoakusztikus jelbõl meghatározzuk a vízgõz-koncentrációt. Emellett a megbízható mérésekhez
alapvetõ fontosságú a lézer áramának és
hõmérsékletének nagyon pontos és nagy
stabilitású beállítása.

A légköri vízgõz mérésére alkalmas, általunk
kifejlesztett fotoakusztikus rendszer kellõen stabil és számos olyan önellenõrzõ és önbeállító
funkciót tartalmaz, amely a repülõgépen
történõ mérés extrém körülményei között
is biztosítja a megbízható mûködést. A rendszert 2004 decemberében telepítettük egy

1. ábra • Vízgõz abszorpciós vonala
két különbözõ nyomáson.
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menetrendszerû Airbus típusú repülõgép
fedélzetén, és azóta végez folyamatos
méréseket. A berendezésünk egy tükrös
harmatpontmérõvel párhuzamosan méri
a levegõ vízgõztartalmát. A két rendszer
által mutatott vízgõz-koncentráció jó egye
zést mutat, viszont megállapítható, hogy a
fotoakusztikus berendezés válaszideje és
dinamikája is jobb, mint a tükrös harmat
pontmérõé (2.ábra).
A bioszféra által kibocsátott ammónia fotoakusztikus mérése
A környezetvédelem fontossága hazánk
európai uniós csatlakozásával tovább
növekedett, hiszen ezen a téren vagyunk
talán a leginkább elmaradva az EU régebbi
tagállamaitól. A környezetvédelem egyik
kulcskérdése gázok megbízható monitorozására alkalmas rendszerek kifejlesztése. Az ammónia fontos légszennyezõ mind a regionális
léptékû troposzferikus vegyi folyamatokban
játszott szerepénél, mind lerakódásakor az
ökológiai rendszerekre gyakorolt hatásainál
fogva. Ezért szükség van in situ mérésére is,
melyet a jelenlegi módszerekkel vagy egyáltalán nem, vagy csak igen magas költségek
árán lehet megvalósítani. Az in situ mérések
egyik legnagyobb elõnye a folyamatos

2. ábra • A légkör vízgõztartalma repülõ
gép fedélzetére telepített fotoakusztikus
berendezés (szaggatott görbe) és tükrös
harmatpontmérõ (folyamatos görbe) mérései alapján a Sao Paolo-Santiago de Chile
útvonalon 2005. július 28-án.
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és valós idejû adatszolgáltatás, amelynek
eredményeképpen hirtelen nagyarányú
változások is mérhetõek és követhetõek,
és így a szükséges beavatkozások idõben
megtehetõk. A folyamatos monitoring nyilvánvaló elõnyei ellenére sem terjedt még el
hazánkban. Kutatócsoportunk egy korszerû,
folyamatosan üzemelõ, rövid válaszidejû és
szelektív mérõeszköz kifejlesztésén dolgozik,
amelynek üzemeltetéséhez nem szükséges
speciális ismeret, és lehetõleg kevés karban
tartást igényel.
Mûszerünkben fényforrásként egy 1532
nm hullámhosszon mûködõ DFB diódalézert
alkalmazunk. A rendszerben egy speciális,
polimerbõl készült fotoakusztikus kamrát
alkalmazunk. Erre azért van szükség, hogy a
kamra falán fellépõ abszorpciót/deszorpciót
és ezzel a mintavételezési mûtermékeket a
minimálisra csökkentsük. Ez a berendezé
sünk a levegõben található ammónia méré
sére alkalmas akár terepi körülmények
között is. Jelenleg a rendszerrel kimutatható
legkisebb ammóniakoncentráció 10 ppb.
Ez az érték ismereteink szerint több mint
egy nagyságrenddel jobb, mint a jelenleg
az irodalomból ismert rendszereké. Az
eszközt 2005 nyarán két héten át teszteltük
terepi mérések során Braunschweigben,
az ottani mezõgazdasági kutatóintézet
kísérleti búzamezõjén. A cél a búzamezõ

3. ábra • Egész napos ammóniadetektálás
a fotoakusztikus rendszerünkkel terepi kö
rülmények között.
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mûtrágyázása és locsolása után megemelkedett ammóniakibocsátás mérése volt. A
napi mérésekbõl jól látszik, mikor indul el
a növények fotoszintézise, és az is, hogy
amikor esik az esõ, az ammóniakoncentráció
lecsökken, mivel az esõvízben elnyelõdik az
ammónia (3. ábra).
Fotoakusztikus ózonmérõ rendszer
Környezetvédelem szempontjából légkörünk
egyik igen fontos összetevõje az ózon. Amíg
jelenléte a felsõ légkörben nélkülözhetetlen,
addig a földfelszín közelében – ahol például
gépjármûvekben az üzemanyag elégése
során keletkezhet – többféle módon is káros
hatást fejt ki. Az ózon keletkezése és emiatt
térbeli eloszlása is meglehetõsen egyenetlen.
Az ózonkoncentráció térbeli és idõbeli változásainak nyomon követéséhez szükségessé
vált a pillanatnyilag létezõ ózonmérõk mellett
egy hordozható, viszonylag kis méretû, nagy
érzékenységû, rövid válaszidejû, automatikusan vezérelhetõ ózondetektor kifejlesztése.
Az ózon abszorpciós maximuma 254 nm-en
található. Erre a hullámhosszra természetesen
már nem léteznek az eddig ismertetett
berendezéseinkben alkalmazott telekommu
nikációs diódalézerek. Szerencsére azonban
a technikailag ugyancsak igen kiforrottnak
tekinthetõ Nd-YAG lézer frekvencianégy
szerezett hullámhosszán (266 nm) az ózon
abszorpciója a maximumnál csak alig kisebb.
Ezért rendszerünkben nagy ismétlési frek
venciájú, Q-kapcsolt Nd-YAG lézert haszná
lunk, amely fényét két nemlineáris kristály
segítségével konvertáljuk (frekvencianégy
szerezéssel) 266 nm-re. A frekvenciakonver
zió során a lézer 1064 nm-en leadott 1500
mW-nyi teljesítményébõl 5 mW teljesítményû
UV fényt kapunk. A teljes rendszer elfér egy
40×60 cm alapterületû optikai asztalon. A
hozzá tartozó elektronika és gázkezelés
együttesen egy 70×65×53 cm-es dobozba
integrálható.

Az ózonmérõ rendszerünket megfelelõ teszt
mérések elvégzése után egy ózonkalibrátor se-

gítségével hitelesítettük és meghatároztuk érzékenységét, ami 2 ppb-nek adódott. Ezt követõen
a rendszert egy környezetállapot-monitorozó
rendszerbe integráltuk, ahol a levegõ ózontartalmát mérte egy kereskedelmi forgalomban
kapható ózonelemzõvel párhuzamosan. A két
rendszer által mért értékek kiválóan egyeztek.
Megjegyzendõ: a fotoakusztikus rendszer
idõfelbontása lényegesen jobb, mint a hagyományos ózonelemzõé.
Fóliák gázáteresztõ képességét mérõ fotoakusztikus rendszer
Csomagolóanyagok, fóliák gázáteresztõ
képessége alapvetõen meghatározza a
csomagolt élelmiszer vagy a gyógyszer
eltarthatóságának idejét. A fóliák áteresztõké
pességét legtöbbször vízgõzre, oxigénre és
szén-dioxidra vizsgálják. További fontos
kérdés, hogy a fólia milyen mértékben engedi át a csomagolás során alkalmazott, az
áru romlását késleltetõ, speciális összetételû
védõgázokat.
A mérés elve, hogy a mérendõ fóliát egy
ún. diffúziós cellába helyezzük, melynek
alsó térrészébe nagy koncentrációban a
vizsgálandó gázkomponenst juttatjuk, míg
a felsõ térrész eredetileg semleges gázzal
van feltöltve. A mérés során a membránon
átdiffundáló molekulák megjelennek a
diffúziós cella felsõ térrészében, ami egy
membránpumpán keresztül zárt (áramlási)
kört alkot a fotoakusztikus kamrával. Ily
módon az átdiffundált gáz mennyisége a
rendszer megbontása nélkül folyamatosan
mérhetõ. A mért görbére, azaz a koncentráció
idõfüggésére a diffúziós egyenlet alapján
felírt modell numerikusan illeszthetõ, és az
illesztés eredményeként megkapjuk a mintára
és a vizsgált gázkomponensre jellemzõ diffúziós
paramétereket. Mivel a fotoakusztikus módszer
igen kedvezõ jel/zaj viszony mellett folyamatos
méréseket tesz lehetõvé, a numerikus illesztést
elegendõ a mérések kezdeti szakaszára elvégezni. Ezzel a módszerrel a korábban, alacsony
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4. ábra • Fotoakusztikus gázáteresztõképesség-mérõ berendezés sematikus rajza.
gázáteresztõ képességû minták esetén akár
több napot is igénybe vevõ mérési idõt néhány
órára lehet rövidíteni.
Az általunk kifejlesztett áteresztõképességmérési módszerrel sikeresen meghatároztuk
különbözõ mûanyagok metán, szén-dioxid stb.
áteresztõképességét. Jelenleg egy olyan rendszer
kifejlesztésén dolgozunk, amely lehetõvé teszi az

áteresztõképesség mérését 1000 bar nyomásig. A
fotoakusztikus módszer alkalmazása gázáteresz
tõ képesség mérésére legjobb tudomásunk
szerint világviszonylatban is újdonságnak
számít. (4. ábra)
Kulcsszavak: fotoakusztikus mérés, gázde
tektálás

IRODALOM:
Veres A. H. – Sarlós F. – Varga A. – Szabó G. – Bozóki Z. – Motika G. – Gyapjas J. (2005): Spectroscopy Letters. 38,
377–388.
Szakáll M. – Bozóki Z. – Mohácsi Á. – Varga A. – Szabó G. (2004): Applied Spectroscopy. 58, 792–798.

1494

