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Streszczenie

Tematem poniższej pracy jest konstrukcja układu doświadczalnego służacego do
pomiaru magnetyzacji jądrowej za pomocą magnetometru optycznego. Pomiar taki
umożliwia badanie zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego (MRJ) oraz obra-
zowanie tą techniką w słabych polach magnetycznych. Praca jest wstępem do badań
nad niskopolowym magnetycznym rezonansem jądrowym rozwijanych w Zakładzie
Fotoniki IF UJ.

Poniższa praca została podzielona na sześć części. Wstęp ma za zadanie przesta-
wienie podstaw teoretycznych magnetycznego rezonansu jądrowego. Przedstawione
w nim zostały istotne, z punktu widzenia techniki, oddziaływania międzymoleku-
larne, przebieg typowego eksperymentu MRJ oraz rola silnego pola magnetyczne-
go w technice. W drugiej części przedstawiono opis spinu jądrowego w zerowym
polu magnetycznym, pokazano schematycznie przebieg eksperymentu niskopolowego
MRJ oraz poruszono kwestię obrazowania w niskim polu magnetycznym. W trze-
ciej sekcji przedstawiono teoretyczne podstawy zjawiska nieliniowej magnetorotacji
oraz ich wykorzystanie do pomiaru pola magnetycznego. W kolejnych dwóch czę-
ściach zaprezentowano schemat oraz budowę układu eksperymentalnego do pomiaru
magnetyzacji jądrowej w niskim polu magnetycznym oraz dokonano jego charakte-
rystyki. W ostatniej sekcji opisano próby pomiaru magnetyzacji jądrowej w niskim
polu magnetycznym za pomocą zbudowanego w ramach tej pracy układu.



Użyte symbole oraz oznaczenia

symbol znaczenie

A wielkość wektorowa
B tensor rzędu 2 i wyższego
Ĉ operator
〈Â〉 średnia operatora
Tr(D) ślad macierzy
Ĥ hamiltonian
~ zredukowana stała Plancka
kB stała Boltzmanna
i jednostka urojona
C zbiór liczb zespolonych



1 Wstęp

1.1 Magnetyczny rezonans jądrowy w słabych polach ma-
gnetycznych

Magnetyczny rezonans jądrowy należy do najpotężniejszych technik analitycz-
nych znajdujących zastosowanie chemii i naukach biologicznych w celu identyfika-
cji i charakteryzacji struktur molekularnych. Eksperymenty magnetycznego rezo-
nansu jądrowego przeprowadzane są rutynowo w wysokich polach magnetycznych.
Silne pole ma za zadanie polaryzację próbki oraz zwiększenie czułości metody po-
przez zwiększenie rozdzielczości przesunięć chemicznych. Umożliwia ono również sto-
sowanie systemu detekcji szybkozmiennych sygnałów za pomocą cewek indukcyjnych.
Wysokie pole magnetyczne stanowi jednak jedno z najważniejszych wyzwań meto-
dy. Wymaga ono zastosowania drogich, kriogenicznie chłodzonych, nieprzenośnych
magnesów nadprzewodzących, a konieczność zapewnienia wysokiej jednorodności sil-
nych pól magnetycznych jest źródłem dodatkowych komplikacji technicznych oraz
wysokich kosztów metody [1].

Nic zatem dziwnego, że możliwość prowadzenia eksperymentów magnetycznego
rezonansu jądrowego w niskich polach magnetycznych stanowiła atrakcyjny kieru-
nek rozwoju tej techniki. Pierwsze próby eksperymentów magnetycznego rezonansu
jądrowego w niskich polach prowadzone były w latach ’80 XX wieku [2–5]. Polegały
one na przemieszczaniu badanej próbki pomiędzy obszarem wysokiego pola (w celu
polaryzacji oraz detekcji sygnału) i obszarem zerowego pola magnetycznego (gdzie
następowała ewolucja magnetyzacji jądrowej). Pomiary te umożliwiły m.in. zaobser-
wowanie oddziaływań międzymolekularnych, które w konwencjonalnych pomiarach
pola magnetycznego zdominowane są przez ze sprzężeniem z silnym zewnętrznym
polem magnetycznym.

Rozwój niezwykle czułych detektorów pola magnetycznego opartych o urządzenia
SQUID [6] (ang. Superconducting Quantum Interference Device) oraz magnetome-
trów optycznych [7] umożliwił prowadzenie całości eksperymentów magnetycznego
rezonansu jądrowego w słabym lub zerowym polu magnetycznym. Tego typu bada-
nia są celem działań prowadzonym w ramach niniejszej pracy.
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1.2 Spin jądrowy

Jądro atomowe to obiekt złożony z dwóch rodzajów fermionów: protonów i neu-
tronów, obdarzonych spinem 1/2. Mianem spinu jądrowego określa się wypadkowy
moment pędu jądra. Zgodnie z powłokowym modelem jądra atomowego [8], modelu-
jącym strukturę jądra poprzez zmodyfikowany potencjał harmoniczny, wypadkowy
moment pędu jądra atomowego I, zależy od liczby niesparowanych nukleonów. I tak
na przykład dla jądra wodoru 1H oraz jądra węgla 13C całkowity spin jądrowy równy
jest I = 1/2.

Technika magnetycznego rezonansu jądrowego umożliwia badanie dynamiki jąder
atomowych o spinie I 6= 0. Wymusza to prowadzanie badań na grupie pierwiastków,
których najbardziej powszechne izotopy mają niezerowy spin (1H, 14N, 19F, 31P)
lub w oparciu o substancje wzbogacone o rzadsze izotopy o niezerowym spinie (13C,
15N) [1].

1.3 Spin w mechanice kwantowej

Kwantowomechanicznie spin reprezentowany jest poprzez operatory spinowe, kon-
struowane analogicznie do operatorów momentu pędu [9]. Operatory opisujące 3
komponenty spinu I: Îx, Îy, Îz spełniają cykliczne relacje komutacji:

[Îi, Îj] = i~εijkÎk. (1)

Składowe operatora spinu jądrowego pozwalają na dodefiniowanie tzw. operatora
Casimira:

Î2 ≡ Î2x + Î2y + Î2z , (2)

gdzie kompletny zbiór komutujących operatorów spinu stanowią Îz oraz Î2. Stany
własne tych operatorów, zwane stanami zeemanowskimi, charakteryzowane są parą
liczb kwantowych l, m przy czym zachodzi:

Îz |l,m〉 = m~ |l,m〉 , (3)

Î2 |l,m〉 = l(l + 1)~2 |l,m〉 , (4)

gdzie m = {−l,−l + 1, .., l − 1, l}. Stany zeemanowskie stanowią kompletną ba-
zę w przestrzeni Hilberta, a więc dowolny stan z tej przestrzeni można zapisać w po-
staci:

|Ψspin〉 =
∑
l,m

Cl,m |l,m〉 , (5)

gdzie Cl,m to współczynniki rozwinięcia stanu na stany zeemanowskie (Cl,m ∈ C).
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1.4 Hamiltonian spinowy

Zasadniczo, by opisać układ spinów jądrowych znajdujący się w próbce badanej
metodą magnetycznego rezonansu jądrowego, należałoby opisać niezwykle skompli-
kowany układ ze wszystkimi stopniami swobody gigantycznej liczby elektronów oraz
jąder atomowych znajdujących się w badanej objętości, opisywany całkowitą funkcją
falową:|Ψtotal〉 spełniającą zależne od czasu równanie Schrödingera:

i~
d

dt
|Ψtotal〉 = Ĥtotal |Ψtotal〉 (6)

Na potrzeby analizy widm MRJ do opis układu znacznie się upraszcza. Za pomo-
cą równania Schrödingera opisuje się jedynie spinową jądrową funkcję falową, której
ewolucja zadana jest poprzez Hamiltonian spinowy, który zawiera tylko człony zależ-
ne od orientacji spinu jądrowego [1]. Równoznaczne jest to z faktoryzacją całkowitej
funkcji falowej na część elektronową, rotacyjno -wibracyjną oraz związaną ze spinem
jądrowym :

|Ψtotal〉 = |Ψelektron〉 ⊗ |Ψwib−rot〉 ⊗ |Ψspin〉 , (7)

gdzie ewolucja czasowa części spinowej dana jest jako:

i~
d

dt
|Ψspin〉 = Ĥspin |Ψspin〉 . (8)

Przybliżenie to, zwane hipotezą hamiltonianu spinowego, zasadza się na różnych
skalach czasowych ruchu jąder oraz elektronów. Ruchy elektronów są na tyle szybkie,
że jądro atomowe znajduję się jedynie w średnim polu elektrycznym i magnetycznym
generowanym przez elektrony, którego energia daje wkład do hamiltonianu spinowe-
go. Ponadto, energie wzbudzeń spinu jądrowego są na tyle małe, że nie mają wpływu
na ruch elektronów czy całych molekuł.

1.5 Rodzaje oddziaływań w eksperymencie MRJ

O dynamice spinu jądrowego podczas eksperymentu magnetycznego rezonansu
jądrowego, decyduje hamiltonian spinowy przedstawiający się jako [1]:

Ĥ = ĤZeeman + Ĥmulti + Ĥd−d + ĤJ . (9)

Tak zapisany hamiltonian wyróżnia cztery zasadnicze rodzaje oddziaływań spinu
jądrowego, które omówione zostały poniżej.

(a) Człon oddziaływania zeemanowskiego ĤZeeman opisuje oddziaływanie mo-
mentu magnetycznego jądra atomowego z zewnętrznym polem magnetycznym. Ze
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względu na ekranowanie jądra przez elektrony, efektywne pole magnetyczne w pozy-
cji jądra atomowego ulega zmianie. Wyindukowane przez elektrony pole magnetyczne
Belektron jest z bardzo dobrym przybliżeniem liniowo zależne od pola zewnętrznego.
Pole magnetyczne odczuwane przez jądro Bcałkowite jest więc różne od pola zewnętrz-
negoB0 o niewielki czynnik zwany przesunięciem chemicznym �. Wyindukowane pole
magnetyczne w ogólności nie jest równoległe do pola zewnętrznego, a wiec przesu-
nięcie chemiczne jest wielkością tensorową:

Bcałkowite = Belektron +B0 = (1 + �)B0. (10)

Wartość przesunięcia chemicznego charakteryzuje otoczenie elektronowe badanego
jądra, a co za tym idzie pozwala na uzyskanie informacji o strukturze molekularnej.

Energia oddziaływania momentu magnetycznego z polem magnetycznym jadra
wyraża się analogicznie jak w przypadku klasycznym [12], przy czym moment ma-
gnetyczny jądra atomowego µ̂ jest proporcjonalny do spinu jądrowego Î, a czynnik
proporcjonalności (czynnik żyromagnetyczny γ) jest własnością jądra atomowego.
Hamiltonian opisujący oddziaływanie z zewnętrznym polem magnetycznym zorien-
towanym w kierunku z (B0 = B0ez), dla przypadku izotropowego przesunięcia che-
micznego (= δ) przybiera formę:

ĤZeeman = −
∑
i

γiÎizBcałkowite = −
∑
i

γiÎizB0(1 + δi), (11)

gdzie suma wykonana jest po wszystkich populacjach (Ii 6= 0) spinów jądrowych
w próbce. W konwencjonalnym eksperymencie MRJ energia związana z oddziaływa-
niem z zewnętrznym polem magnetycznym dominuje na energią pozostałych oddzia-
ływań (stowarzyszona z oddziaływaniem zeemanowskim częstotliwość Larmora jest
rzędu 100 MHz).

Ze względu na duże energie oddziaływania zeemanowskiego do opisu spinu ją-
drowego w silnym polu magnetycznym stosuje się przybliżenie sekularne, w którym
całkowity hamiltonian spinowy upraszcza się, rozważając jedynie człony pełnego ha-
miltonianu spinowego komutujące z członem zeemanowskim (a więc z operatorem
Îz). Można więc powiedzieć, że z bardzo dobrym przybliżeniem, stanami własnymi
operatora energii w silnym polu magnetycznym (w konwencjonalnym eksperymencie
MRJ) są stany zeemanowskie.

(b) Oddziaływanie multipolowe Ĥmulti opisuje oddziaływanie elektryczne ładunku
jądra z lokalnym polem elektrycznym. Energię tego oddziaływania (Emulti) można
przedstawić jako sumę członów, korzystając z rozwinięcia multipolowego dystrybucji
ładunku elektrycznego C:

Emulti =
∞∑
m=0

∫
C(m)V(m)(r)dr, (12)
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gdzie C(m) to dystrybucja ładunku elektrycznego odpowiadająca kolejnym rzędom
rozwinięcia multipolowego, a V(m) to kolejne człony rozwinięcia potencjału elektrycz-
nego V w pozycji jądra.

Dla jądra atomowego o sferycznym rozkładzie ładunku, oddziaływanie z zewnętrz-
nym polem elektrycznym przesuwa jedynie poziomy energetyczne o stałą wartość
równą energii oddziaływania elektrostatycznego jadra atomowego i elektronów, a więc
nie ma wpływu na ewolucję spinu jądrowego. Eksperymenty z zakresu fizyki jądrowej
pokazały ponadto, że z bardzo wysoką dokładnością nie istnieje elektryczny jądrowy
moment dipolowy [10], a co za tym idzie nie istnieją wszystkie wyższe nieparzyste
momenty elektryczne jądra atomowego. Na dynamikę spinu jądrowego wpływ mogą
mieć jednak wyższe momenty elektryczne jądra parzystego rzędu, a więc moment
kwadrupolowy, heksadekapolowy, itd. Twierdzenie Wignera-Eckarta łączy wartość
spinu jądrowego z symetrią rozkładu ładunku elektrycznego jądra [11] i gwarantu-
je zerowanie się wszystkich momentów elektrycznym jądra o spinie I dla których
spełniony jest warunek:

C(m) = 0 dla m > 2I. (13)

Z równania (13) wynika iż jądra atomowe o spinie 1/2 nie posiadają wyższych od
0 momentów elektrycznych. Dla spinów I = 1 wkład do energii oddziaływania daje
moment kwadrupolowy, dla spinów I = 3/2 moment kwadrupolowy oraz heksadeka-
polowy. W przypadku, gdy człon kwadrupolowy jest dominującym oddziaływaniem
z gradientem pola elektrycznego, hamiltonian oddziaływania multipolowego można
zapisać w postaci:

Ĥkwadrupol =
∑
i

eQi
2Ii(2Ii − 1)~

Îi · V(ri) · Îi, (14)

gdzie Qi to moment kwadrupolowy jądra, a V(ri) to tensor gradientu pola elektrycz-
nego (Vkl ≡ ∂2V

∂xk∂xl
) w pozycji i-tego jądra.

Energia oddziaływania kwadrupolowego zależy od własności jądra atomowego,
(momentu kwadrupolowego), jak i od otoczenia molekularnego (gradientu pola elek-
trycznego). Dla spinów I > 1/2 energia oddziaływania kwadrupolowego może być
znaczna, rzędu 1-100 MHz [1]. Silne sprzężenie kwadrupolowe kontrybuuje również
do procesów relaksacji, poszerzając znacznie linie widmowe MRJ [1].

(c) Oddziaływanie dipol - dipol Ĥd−d opisuje bezpośrednie sprzężenie momentów
magnetycznych jąder. W analogii do wyrażenia klasycznego [12] energia oddziaływa-
nia wyraża się jako:

Ĥd−d =
∑
ij,i6=j

µ0
4π

γiγj
~r3ij

[
3
(
Î i ·

rij
rij

)(
Îj ·

rij
rij

)
− Î i · Îj

]
, (15)

5



gdzie γi, γj to czynniki żyromagnetyczne odpowiednio i-tego i j-tego jądra ato-
mowego, a rij to wektor łączący pozycje tych dwóch jąder atomowych. Sprzężenie
dipol-dipol ma więc charakter geometryczny, zależny od wzajemnej orientacji par
spinów. Energia oddziaływania dipol-dipol szybko (jak 1

r3
) obniża się wraz ze wzro-

stem odległości. Własność ta umożliwia metodom spektroskopii MRJ na oszacowanie
odległościach między jadrami atomowymi i wnioskowanie o geometrycznie strukturze
molekuł.

W przybliżeniu sekularnym (spełnionym dla silnych pól magnetycznych) dla przy-
padku homojądrowgo oddziaływanie dipol-dipol przybiera formę:

Ĥsekularned−d = −
∑
i,j i 6=j

µ0
4π

γiγj~
r3ij

(3 cos2Θi,j − 1), (16)

gdzie Θi,j to kąt między wektorem łączącym i -te i j -te jądro atomowe, a kierunkiem
silnego pola magnetycznego.

Zgodnie z równaniem (16) w ośrodkach izotropowych, ze względu na swobodę
ruchów rotacyjnych molekuł, oddziaływania dipolowe uśrednia się do zera. Typowe
energie oddziaływania dipol-dipol (w wysokim polu) odpowiadają częstotliwościom
rzędu 10-100 kHz.

Sekularne przybliżenie oddziaływania dipolowego nie jest słuszne w eksperymen-
tach MRJ prowadzonych w zerowym polu magnetycznym. W pracy [13] z powo-
dzeniem obserwowano wpływ sprzężenia dipolowego na widma zeropolowego MRJ
w ośrodkach o niewielkiej anizotropii (rozciągniętych żelach). Sprzężenie dipol-dipol
może zatem stanowić cenne źródło informacji o strukturze molekularne w warunkach
zerowego pola magnetycznego, gdzie nie jest zacierane przez silne oddziaływanie ze-
emanowskie [13].

(d) Sprzężenie J odpowiadające za pośrednie sprzężenie spinów jądrowych po-
przez wspólne dla obu jąder elektrony. Oddziaływanie to można rozumieć jako po-
dwójne oddziaływanie nadsubtelne momentu magnetycznego jądra i elektronów [14].
Moment magnetyczny pierwszego jądra zaburza stany elektronowe molekuły, a to
zaburzenie wpływa dalej na stan innego jądra tej cząsteczki. Hamiltonian sprzężenia
J ma nastepujacą postać:

ĤJ =
2π
~

∑
i,j i 6=j

Îi · Jij · Îj (17)

gdzie Jij to tensor drugiego rzędu opisujący sprzężenie pośrednie sprzężenie spinu
jądra i -tego oraz j -tego. Jako, że w sprzężeniu J biorą udział uwspólnione elektrony,
obecność tych sprzężeń na widmie MRJ informuje o tym, że dwa jądra są powiązane
ze sobą niewielką liczbą wiązań chemicznych. Sprzężenie J stanowi zatem kolejny
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(obok przesunięcia chemicznego) sposób na określenie struktury chemicznej bada-
nego związku w technice magnetycznego rezonansu jądrowego. Inną ważną cechą
sprzężenia J jest to, iż w ośrodkach izotropowych (gazach, cieczach izotropowych)
nie zanika ono. Za człon izotropowy tensora Jij odpowiedzialny jest głównie potencjał
kontaktowy Fermiego [14], a izotropowa postać hamiltonianu sprzężenia J przybiera
postać:

ĤisoJ =
2π
~

∑
i,j i 6=j

Jij Îi · Îj , (18)

gdzie skalarna stała sprzężenia J jest typowo rzędu 1-100 Hz.
Sprzeżenie J jest kluczowym oddziaływaniem w technice zeropolowego magne-

tycznego rezonansu jądrowego. Niesie ze sobą unikalną informację o strukturze che-
micznej związku (ang. chemical fingerprinting [15]), a w warunkach eksperymentu
niskopolowego dominuje nad pozostałymi oddziaływaniami [16] (słabym zeemanow-
skim czy resztkowym sprzężeniem dipolowym).

Człony oddziaływania spinowego zostały zebrane i podsumowane w Tabeli 1.

oddziaływanie rodzaj oddziaływania
izotropowy
ośrodek

energia

zeemanowskie
z zewnętrznym polem lub
intramolekularne

obecne > 100 MHz

kwadrupolowe intramolekularne obecne 1-100 MHz
dipol-dipol inter/intramolekularne równe zero 10-100 kHz
sprzężenie J intramolekualrne obecne 1-100 Hz

Tabela 1: Oddziaływania w technice magnetycznego rezonansu jądrowego. Energie
oddziaływania charakterystyczne dla eksperymentów MRJ prowadzonych w wysokim
polu magnetycznym.

1.6 Polaryzacja jądrowa

W celu pomiaru sygnału magnetycznego rezonansu jądrowego koniecznym jest
wytworzenie makroskopowej magnetyzacji jądrowej badanej próbki. Makroskopowa
magnetyzacja próbki może być powiązana z własnościami spinów próbki w języku
macierzy gęstości. Operator macierzy gęstości dla czystego stanu kwantowego opisy-
wanego funkcją falową |Ψ〉 definiowana jest jako:

ρ̂czysty ≡ |Ψ〉 〈Ψ| . (19)
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Formalizm macierzy gęstości może opisywać nie tylko stany czyste, ale również sta-
tystyczne mieszaniny takich stanów:

ρ̂ ≡
∑
i

pi |Ψi〉 〈Ψi| , (20)

gdzie pi jest prawdpodobieństwem przebywania układu w stanie czystym |Ψi〉. Ewo-
lucja czasowa macierzy gęstości rządzona jest poprzez równanie Liouville’a–von Neu-
manna [9]:

i~
dρ̂

dt
= [Ĥ, ρ̂]. (21)

Średnią z dowolnego operatora kwantowomechanicznego Â można wyrazić jako:

〈Â〉 = Tr(ρ̂Â), (22)

przy czym zachodzi:
Tr(ρ̂) = 1. (23)

Macierz gęstości dla spinu I w bazie stanów Focka ma wymiar (2I + 1)× (2I + 1)
i przedstawia się następująco:

ρ̂ =


ρ−I,−I · · · ρ−I,+I

... . . . ...
ρ+I,−I · · · ρ+I,+I

 , (24)

gdzie wyrazy diagonalne nazywane populacjami odpowiadają obsadzeniom poszcze-
gólnych poziomów zeemanowskich, zaś wyrazy niediagonalne koherencjom, dającym
przyczynek do sygnału MRJ. Nierównomierne obsadzenie poziomów zeemanowskich
poszczególnych prowadzi do wytworzenia makroskopowej magnetyzacji M :

M = Nγ Tr(ρ̂Î), (25)

gdzie N to gęstości spinów w próbce.
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Proces wytworzenia magnetyzacji jadrowej może przebiegać dwojako:

• w procesie polaryzacji termicznej w silnym zewnętrznym polu magnetycznym.
W warunkach równowagi termodynamicznej w temperaturze T zespół spinów ją-
drowych 1/2 o współczynniku żyromagnetycznym γ umieszczonych w silnym po-
lu magnetycznym populuje poziomy zeemanowskie (elementy macierzy gęstości
ρ+1/2,+1/2, ρ−1/2,−1/2) zgodnie z rozkładem Boltzmanna, a koherencje w próbce
uśredniają się do zera. Spinową macierz gęstości można zapisać więc jako:

ρtermiczna =
(
ρ+1/2,+1/2 0

0 ρ−1/2,−1/2

)
. (26)

Wyliczając polaryzację jądrową P definiowaną jako:

P ≡
ρ+1/2,+1/2 − ρ−1/2,−1/2
ρ+1/2,+1/2 + ρ−1/2,−1/2

, (27)

otrzymujemy wyrażenie:

Ptermiczna = tgh
(
~γB0
2kBT

)
. (28)

Zależność termicznej polaryzacji jądrowej od indukcji pola magnetycznego oraz
temperatury przedstawiono dla czterech popularnych w technice MRJ izotopów
przedstawiono na wykresie 1. Warto odnotować, że nawet w temperaturach helo-
wych (4 K) oraz w bardzo wysokich polach magnetycznych (20 T) wartości pola-
ryzacji jądrowej są niewielkie (0, 002− 0, 01).
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Rysunek 1: Zależność termicznej polaryzacji jądrowej 1H, 13C, 129Xe, 15N od stosun-
ku pola magnetycznego i temperatury. Wartości czynników żyromagnetycznych dla
izotopów zaczerpnięte z pracy [17].

Równanie (28) zdaje się pokazywać, że polaryzacja termiczna próbek nie może
znaleźć zastosowania w eksperymentach z niskim i zerowym polem magnetycz-
nym. Istnieje jednak możliwość, realizowana eksperymentalna, wytworzenia pola-
ryzacji termicznej poza obszarem eksperymentu i przeniesienia nierównowagowej
magnetyzacji do obszaru zerowego pola. W tym celu badana próbka umieszczana
jest w stosunkowo silnym polu magnetycznym (∼1 T) wytworzonym najczęściej
poprzez magnes stały, a następnie transportowana jest (pneumatycznie, grawita-
cyjnie czy hydraulicznie) do obszaru zerowego pola magnetycznego. Transport ten
może mieć zarówno charakter adiabatyczny, jak i nagły.

W przypadku transportu adiabatycznego szybkość zmiany kierunku i wartości pól
magnetycznych jest powolna w porównaniu z dynamiką spinu jądrowego, a więc
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szybkość zmian częstotliwości rezonansowej w czasie czasu transportu jest znacz-
nie powolniejsza od częstotliwości precesji

ω0
2π

i ewolucji pod wpływem sprzężeń
spinowych J :

|dν
dt
| τ � ω0

2π
, |dν
dt
| τ � |J | (29)

gdzie τ to czas transportu. Transport taki zapewnia przeniesienie stanu populacji
spinów wytworzonego w polu wysokim do stanów własnych charakteryzujących
obszar niskiego/zerowego pola [18].
Transport nagły odbywa się w skalach czasowych szybszych niż ewolucja spinu:

|dν
dt
| τ � ω0

2π
, |dν
dt
| τ � |J |. (30)

Nagłe przejście pomiędzy obszarem wysokiego i niskiego pola sprawia, że próbka
w obszarze zeropolowym charakteryzowana jest populacjami równowagowymi dla
pola wysokiego. W obu przypadkach transport powinien następować w czasach
krótszych o czasów relaksacji polaryzacji [18].

• za pomocą technik hiperpolaryzacyjnych. Techniki te wytwarzają nierówno-
wagową różnice obsadzeń umożliwiając znacznie większe stopnie polaryzacji niż
osiągalne w silnym polu za pomocą polaryzacji termicznej. Wśród technik można
wyróżnić techniki wykorzystujące parawodór [19] oparte zarówno o reakcję badanej
substancji z parawodorem (ang. ParaHydrogen-Induced Polarization) lub o trans-
fer polaryzacji z parawodoru do badanych spinów za pomocą sprzężeń J (ang.
Non-Hydrogenative ParaHydrogen-Induced Polarization) z pomocą kompleksu me-
taloorganicznego [20]. Inne rodzaje technik superpolaryzacji wykorzystują efekt
Overhauserra (ang. Dynamic Nuclear Polarisation) [21], przeniesienie polaryzacji
elektronowej z wytwarzanych w cyklicznej fotoreakcji rodników (ang. Chemically
Induced Dynamic Nuclear Polarisation) [22] czy wreszcie uzyskanie hiperpolaryza-
cji za pomocą pompowania optycznego z przeniesieniem spinu (ang. Spin-Exchange
Optical Pumping)[ [23]]. Cechą wspólna tych technik jest bardzo wysoka polaryza-
cja próbek (sięgająca nawet kilkudziesięciu procent), co przekłada się na znaczną
poprawę stosunku sygnał-szum dla rejestrowanych widm.

Jako, że używane w technikach niskopolowego rezonansu jądrowego magnetome-
try optyczne są bliskie swojej teoretycznej czułości, to techniki hiperpolaryzacji
próbek stanowią najbardziej obiecujący kierunek poprawy czułość technik MRJ
w zerowych polach magnetycznych [18]. Rysunek 2 prezentuje porównanie widma
zeropolowego MRJ zarejestrowanego dla próbki spolaryzowanej termicznej oraz hi-
perspolaryzowanej. Niezwykle pożądaną cechą technik hiperpolaryzacji z punktu
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widzenia badań w zerowych polach jest również fakt, że niektóre z tych technik
nie używają pola magnetycznego dlatego proces polaryzacji próbki może zachodzić
w obszarze ewolucji i detekcji magnetyzacji jądrowej (obszarze zerowego pola).

Rysunek 2: a) Widmo zeropolowego MRJ zarejestrowane dla wzbogaconej w 15N pi-
rydyny sprepolaryzowanej termicznej w polu 1, 6 T. b) Widmo zeropolowego MRJ
zarejestrowano dla wzbogaconej w 15N pirydyny (linia ciągła) hiperspolaryzowanej
techniką NHPHIP [20]. Stosunek czułości między próbką hiperspolaryzowaną, a spo-
laryzowaną termicznie ze względu na różną objętość substancji użytej do detekcji to
1, 7 ∗ 104. Wyniki pochodzą z pracy [20].

1.7 Detekcja sygnału magnetycznego rezonansu jądrowego

W celu uzyskania informacji spektroskopowej o badanej próbce lub uzyskania
jej obrazu konieczna jest detekcja ewolucji magnetyzacji jądrowej. W typowym eks-
perymencie MRJ prowadzonym w silnym zewnętrznym polu detekcja ma charakter
indukcyjny, odbywającą się za pomocą cewek elektromagnetycznych umieszczonych
w płaszczyźnie prostopadłej do zewnętrznego pola magnetycznego [1]. Precesują-
ca w płaszczyźnie prostopadłej magnetyzacja jądrową indukuje zmienny w czasie
strumień pola magnetycznego przechodzący przez cewkę. Zmiana strumienia pola
magnetycznego przechodzącego przez cewkę indukuje zgodnie z prawem Faradaya
sygnał napięciowy będący podstawą detekcji.

Obserwowany za pomocą detekcji indukcyjnej sygnał MRJ (SMRJ) jest zatem
proporcjonalny do częstotliwości ewolucji ω spinu jądrowego:

SMRJ ∝ −
dM

dt
∝ −ω0M. (31)

W przypadku niskich/zerowych pól magnetycznych ewolucja spinów determinowana
jest poprzez oddziaływania/sprzężenie międzyspinowe, a odpowiadająca im często-
tliwość jest niewielka (∼ 100 Hz). Fakt ten mocno ogranicza możliwość użycia cewek
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indukcyjnych do detekcji sygnałów nisko/zeropolowego magnetycznego rezonansu ją-
drowego.

Innym podejściem do detekcji sygnału jest użycie magnetometrów w celu detek-
cji pola magnetycznego wytwarzanego przez polaryzację jądrową próbki. Podejścia
oparte o bardzo czułe urządzenia SQUID [24] czy magnetometry optyczne [25] po-
zwalają na detekcję niezwykle małych pól magnetycznych. Co istotne, czułość tych
magnetometrów w zakresie niskich częstotliwości sygnału [7] jest rzędy większa niż
czułość detekcji indukcyjnej. Pozwala to na stosowanie tych urządzeń w celu de-
tekcji wolnozmiennych sygnałów w eksperymentach MRJ prowadzonych w słabych
i zerowych polach magnetycznych.

1.8 Rola silnego pola magnetycznego w technice

Konwencjonalna technika magnetycznego rezonansu jądrowego jednoznacznie ko-
jarzy się z silnym, produkowanym przez nadprzewodzące magnesy polem magne-
tycznym. Istnieją trzy zasadnicze powody przemawiające za użyciem silnym pól.
Dwa z wymienionych już wcześniej to uzyskanie polaryzacji jądrowej oraz detekcja
sygnału. Zgodnie z równaniami (28, 32) amplituda sygnału uzyskanego w konwen-
cjonalnym eksperymencie MRJ skaluje się jak:

SMRJ ∝ B2. (32)

Jak zostało to już wcześniej powiedziane, istnieją metody umożliwiające uzyskanie
polaryzacji jądrowej w eksperymencie niskopolowego rezonansu jądrowego, jak i jego
wykrycie za pomocą ultraczułych magnetometrów.

Kolejnym z ważnych powodów stosowania silnych pól jest uzyskanie odpowied-
niej czułości chemicznej, determinowanej przez przesunięcie chemiczne, w badaniach
spektroskopowych. Relatywna zmiana częstotliwości Larmora względem częstotliwo-
ści odniesienia skaluje się liniowo z amplitudą pola magnetycznego. By na widmie
MRJ możliwym było rozróżnienie sygnałów od różnych populacji spinów, używane
pola magnetyczne powinny być wysokie (nawet kilkanaście T). W reżimie zeropolowe-
go MRJ niemożliwe jest skorzystanie z przesunięcia chemicznego w celu rozróżnienia
otoczenia chemicznego jąder. Jednakże, informacji o budowie i składzie chemicz-
nym molekuł dostarczać może istniejące również w zerowym polu sprzężenie J oraz
resztkowe oddziaływanie dipolowe. Oznaczanie chemiczne uzyskane za pomocą tych
oddziaływań zostało z powodzeniem zastosowane w pracach [15,26].

Ostatnią istotną kwestią w prowadzeniu eksperymentów MRJ w zerowym polu
są czasy relaksacji. Wśród mechanizmów relaksacji dla spinów 1/2 wyróżniamy re-
laksację dipol - dipol, anizotropię przesunięcia chemicznego oraz relaksację na skutek
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niejednorodności wiodącego pola magnetycznego. Relaksacja na skutek oddziaływa-
nia dipolowego, stanowiąca dominujący przyczynek do procesów relaksacji, opiera
się o zmianę energii energii oddziaływania dipol - dipol na skutek ruchu/rotacji
molekuł [zgodnie z równaniem (16)]. Skutkiem ruchu molekuł jest również zmiana
lokalnego pola wytworzonego na skutek przesunięcia chemicznego przesunięcia che-
micznego, daje przyczynek do procesów relaksacji. Podobnie niejednorodności czy
fluktuacje zewnętrznego pola magnetycznego (wynikające z trudności technicznych
wytwarzania silnych pól oraz domieszek paramagnetycznych) kontrybuują do relak-
sacji. W warunkach zerowego pola magnetycznego możliwym jest znaczne wydłużenie
czasów relaksacji wytworzonych na skutek impulsów pola magnetycznego koherencji,
co przekłada się na niezwykle wąskie linie spektralne na widmie MRJ [15]. W ze-
rowym polu magnetycznym osiąganym za pomocą ekranów magnetycznych procesy
relaksacji oparte na fluktuacjach jednorodności pola magnetycznego oraz anizotro-
pii przesunięcia chemicznego są znacznie ograniczone [27]. Co więcej, w przypadków
stanów singletowych możliwe jest również znaczne ograniczenie dominującego pro-
cesu relaksacji opartego o oddziaływanie dipol - dipol. Ma to miejsce, wtedy gdy
oddziałujące dipolowo jądra atomowe są ekwiwalentne chemiczne (mają jednakowe
częstotliwości ewolucji). Prowadzi to do sytuacji w której jądrowe stany singletowe
mają znacznie dłuższe czasy relaksacji niż stany trypletowe, jak np. w przypadku wo-
doru cząsteczkowego (dla trypletowego ortowodoru czas relaksacji polaryzacji to kilka
sekund, dla singletowego parawodoru to kilka tygodni [27]). W wysokim polu magne-
tycznych sytuacja taka może mieć jedynie miejsce dla tych samych jąder atomowych
(ze względu na różnice pomiędzy czynnikami żyromagnetycznymi). W przypadku
eksperymentów prowadzonych w zerowym polu, długożyjący stan singletowy może
być utworzony z dwóch różnych, sprzężonych za pomocą oddziaływania skalarne-
go J, jąder atomowych. Ponadto, jako że w warunkach eksperymentu zeropolowego
wzbudzane mogą być koherencje stanu trypletowego oraz długożyjącego stanu single-
towego, czasy relaksacji poprzecznej są znacznie wydłużone. W pracy [27] zmierzono
w eksperymencie zeropolowego MRJ, dla sprzężonej pary 13C−1H, czasy życia stanu
singletowego, które okazały się być ponad trzykrotnie dłuższe niż dla stanu tryple-
towego, a czasy relaksacji poprzecznej były dłuższe niż czasy relaksacji podłużnej
(wynoszące kilkadziesiąt sekund).

14



2 Magnetyczny rezonans jadrowy w zerowym po-
lu magnetycznym

2.1 Hamiltonian spinowy w silnym i zerowym polu magne-
tycznym

By rozważyć różnice pomiędzy eksperymentem magnetycznego rezonansu jądro-
wego prowadzonego w silnym i zerowym polu magnetycznym rozważono układ dwóch
spinów 1/2 oddziałujących z zewnętrznym polem magnetycznym (jeśli obecne) oraz
ze sobą za pomocą sprzężeń spinowych. Jako, że rozważane są spiny 1/2, elektryczne
oddziaływanie multipolowe jest nieobecne. Dodatkowo zakładając ośrodek izotro-
powy, oddziaływanie dipolowe uśrednia się do zera. Z oddziaływań molekularnych
pozostaje zatem jedynie izotropowe sprzężenie J charakteryzowane skalarną stałą
sprzężenia J. W takim układzie można rozważyć trzy sytuacje, w których energia
oddziaływania zeemanowskiego oraz oddziaływania skalarne J mają różne relacje.

1. Silne pole magnetyczne.
W warunkach silnego pola magnetycznego B0 całkowity hamiltonian spinowy moż-
na zapisać w postaci:

Ĥ1 = −γI(1 + σI)B0Îz + γK(1 + σK)B0K̂z −
2π
~
J(Î · K̂) =

= ωI Îz + ωKK̂z +
2π
~
J(Î · K̂)

(33)

Jako, że oddziaływanie zeemanowskie jest w tych warunkach jest znacznie silniej-
sze od sprzężenia skalarnego między spinami, stosowanym jest zapisanie (33) za
pomocą przybliżenia sekularnego:

Ĥ1 ≈ ωI Îz + ωKK̂z +
2π
~
JÎzK̂z (34)

Stanami własnymi hamiltonianu (34) są niesprzężone stany zeemanowskie:
|1/2, 1/2〉 , |1/2,−1/2〉 , |−1/2, 1/2〉 , |−1/2,−1/2〉 . Energie własne hamiltonia-
nu (34) są zatem równe:
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〈1/2, 1/2| Ĥ1 |1/2, 1/2〉 =
~
2

(ωI + ωK) +
~πJ

2

〈1/2,−1/2| Ĥ1 |1/2,−1/2〉 =
~
2

(ωI − ωK)− ~πJ
2

〈−1/2, 1/2| Ĥ1 |−1/2, 1/2〉 =
~
2

(−ωI + ωK)− ~πJ
2

〈−1/2,−1/2| Ĥ1 |−1/2,−1/2〉 =
~
2

(−ωI − ωK) +
~πJ

2
.

(35)

Struktura energetyczna hamiltonianu Ĥ1 oraz odpowiadające jej widmo MRJ zo-
stało przedstawione na Rys. 3. Widmo magnetycznego rezonansu jądrowego skła-
da się z dwóch dubletów centrowanych wokół częstotliwości Larmora 1 i 2 spinu,
rozszczepionych przez energię oddziaływania skalarnego J.

Rysunek 3: a) Struktura energetyczna hamiltonianu spinowego w wysokim polu ma-
gnetycznym (ωI > 0, ωK > 0, J > 0, ωI > ωK). b) Schematyczne widmo MRJ
w wysokim polu magnetycznym (niedozwolone są przejścia z jednoczesną zmianą
mI ,mK).

2. Brak pola magnetycznego.
W zerowym polu całkowity hamiltonian spinowy wyraża się jako:

Ĥ2 =
2π
~
~J

(
Î · K̂

)
. (36)

Wprowadzając operator całkowitego spinu układu: F̂ = Î + K̂ oraz korzystając
z tożsamości:

F̂ 2 = (Î + K̂)2 = Î2 + K̂2 + 2
(
Î · K̂

)
(37)
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równanie (36) możemy przepisać w postaci:

Ĥ2 =
π

~
J
(
F̂ 2 − Î2 − K̂2

)
. (38)

Z postaci równania (38) łatwo zauważyć, że stanami własnymi zeropolowego ha-
miltonianu spinowego są stany sprzężone, a więc stany własne operatora całko-
witego spinu układu F̂ 2 oraz jego rzutu na jedną z wybranych osi F̂z. Warto
odnotować, że hamiltonian zeropolowy jest sferycznie symetryczny, a więc warto-
ści własne energii nie zależą od rzutu całkowitego spinu układu. Dla opisywanego
tutaj przypadku stany własne mają postać trzech (zdegenerowanych) stanów try-
pletowych oraz pojedynczego stanu singletowego. Stany te mogą zostać wyrażone
przez kombinacje stanów zeemanowskich:

|T+〉 = |1/2, 1, 2〉 ,

|T0〉 =
1√
2

(|1/2,−1, 2〉+ |−1/2, 1, 2〉) ,

|T−〉 = |−1/2,−1, 2〉 ,

|S0〉 =
1√
2

(|1/2,−1, 2〉 − |−1/2, 1, 2〉) .

(39)

Odpowiadające im energie własne wynoszą:

〈T+| Ĥ2 |T+〉 = ~π
J

2
,

〈T0| Ĥ2 |T0〉 = ~π
J

2
,

〈T−| Ĥ2 |T−〉 = ~π
J

2
,

〈S0| Ĥ2 |S0〉 = −~π3J
2
.

(40)

Struktura poziomów energetycznych zeropolowego hamiltonianu oraz odpowiada-
jące jej schematyczne widmo MRJ zostało przedstawione na Rys. 4. Widmo MRJ
jest bardzo proste, obecny jest w nim jeden pik na częstotliwości równej stałej
sprzeżenia skalarnego J.
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Rysunek 4: a) Struktura energetyczna hamiltonianu spinowego w zerowym polu ma-
gnetycznym (J > 0). b) Schematyczne widmo MRJ w zerowym polu magnetycznym
(reguły wyboru ∆F = 0, ±1; ∆mF = 0, ±1).

3. Słabe pole magnetyczne. Interesujący z punktu badań MRJ jest również obszar
słabego pola magnetycznego, w którym częstotliwości Larmora spinów są mniejsze
od skalarnej stałej sprzeżenia J:

|ω1|, |ω2| � 2π|J | (41)

W takich warunkach pełen hamiltonian spinowy zawiera człon oddziaływania ze-
emanowskiego oraz sprzężenia J:

Ĥ3 = ωI Îz + ωKK̂z +
2π
~
J(Î · K̂), (42)

Warunek (41) pozwala na policzenie przybliżonego spektrum układu sprzężonych
spinów w słabym polu magnetycznym za pomocą rachunku zaburzeń, gdzie nie-
zaburzony problem opisywany jest hamiltonianem zeropolowym (36).
W pierwszym rzędzie rachunku zaburzeń stanami własnymi hamiltonianu są stany
zeropolowe, a korekty do energii układu równe są:

〈T+| ~
(
ωI Îz + ωKK̂z

)
|T+〉 = ~

ωI + ωK
2

,

〈T0| ~
(
ωI Îz + ωKK̂z

)
|T0〉 = 0,

〈T−| ~
(
ωI Îz + ωKK̂z

)
|T−〉 = −~ωI + ωK

2
,

〈S0| ~
(
ωI Îz + ωKK̂z

)
|S0〉 = 0.

(43)
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Struktura energetyczna hamiltonianu Ĥ3 oraz odpowiadające jej widmo MRJ zo-
stało przedstawione na Rys. 5. Hamiltonian spinowy w słabym polu nie jest już
sferycznie symetryczny (wartości własne energi zależa od rzutu spinu na kierunek
pola magnetycznego). Pole magnetyczne znosi degenerację stanów trypletowych,
a na widmie MRJ pojawia się pojedynczy pik na średniej częstotliwości Larmo-
ra oraz dublet pików centrowany na stałej sprzeżenia skalarnego, a roszczepiony
o średnią wartość częstotliwości Larmora.

Rysunek 5: a) Struktura energetyczna hamiltonianu spinowego w słabym polu ma-
gnetycznym (J > 0, ωI > 0, ωK > 0). b) Schematyczne widmo MRJ w słabym polu
magnetycznym (reguły wyboru ∆F = 0,±1; ∆mF = ±1) [28].

2.2 Spektroskopia oddziaływania J

Możliwość otrzymywania spektrum oddziaływania J w zerowych polach magne-
tycznych pozwala na potencjalne wykorzystanie tych technik w analizie chemicznej.
Jak zostało przedstawione w poprzedniej sekcji, w warunkach zerowego pola ma-
gnetycznego w ośrodkach izotropowych, stany własne operatora energii są stanami
sprzężonymi przed oddziaływanie J. Analiza widm molekularnych uzyskanych tech-
niką zeropolowego MRJ w ośrodkach izotropowych może opierać się o analizę stanów
własnych hamiltonianu oddziaływania J, a technika ta nosi miano spektroskopii od-
działywania J.

W przypadku grupy n ekwiwalentnych chemicznie spinów jądrowych X sprzę-
żonych silnie (przez pojedyncze wiązanie) do jednego heteronuklearnego spinu A,
widma MRJ można wyznaczyć korzystając z formuły (38). Układ sprzężonych spi-
nów może być również rozumiany w sposób geometryczny jako zespół precesujących
klasycznych momentów magnetycznych. W modelu tym, spin jądrowy ÎA oraz spin
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jądrowy ÎX precesują wokół kierunku wyznaczonego przez wypadkowy spin ukła-
du F̂A z częstotliwością sprzężenia skalarnego J. Przykładowe widma zeropolowego
MRJ uzyskane dla układów AXn na przykładzie grup węglowodorowych CHn zostały
przedstawione na Rys.6a). Widma rejestrowane dla tak prostych układów zgadzają
się doskonale z przewidywaniami dokładnej analizy stanów spinowych.

Podobnie istotnym przykładem widm o MRJ są widma systemów w którym do-
datkowy spin jądrowy B sprzęga się do układu spinów AXn, a wypadkowy spin
układu opisywany jest operatorem F̂ . Sprzężenie to ma zazwyczaj charakter wielo-
wiązaniowy, a więc skalarne stałe tych sprzężeń są zdecydowanie mniejsze niż sprzę-
żenie między spinem X oraz układem ekwiwalentnych spinów An. Problem może być
w przybliżeniu rozwiązany za pomocą rachunku perturbacyjnego, gdzie hamiltonian
zaburzenia ma postać:

V̂ = JBX ÎB · ÎX + JBAÎB · ÎA (44)

Układ spinów w tym przypadku może również być przedstawiony geometrycznie,
gdzie wypadkowy spin układu AXn (reprezentowany przez operator wypadkowego
spinu F̂A) precesuje wokół całkowitego spinu układu AXnB. w pierwszym rzędzie
rachunku zaburzeń hamiltonian zaburzenia zawiera jedynie człony zawierające rzuty
operatorów spinów ÎA i ÎX na kierunek wypadkowego spinu F̂A układu AXn:

V̂ (1) = JBX ÎB ·
〈ÎX · F̂ A〉
〈F̂ A · F̂ A〉

F̂ A + JBAÎB ·
〈ÎA · F̂ A〉
F̂ A · F̂ A〉

F̂ A (45)

Analiza już w oparciu o pierwszy rząd rachunku pozwala na jakościową analizę widma
MRJ uzyskanego dla takich układów. Wyższe rzędy rachunku zaburzeń oraz metody
numeryczne diagonalizacji pełnego hamiltonianu pozwalają na uzyskanie teoretycz-
nego kształtu widma pokrywającego się doskonale z rejestrowanym w technikach
zeropolowego MRJ, tak jak zostało to przedstawione na Rys. 6b.

Wreszcie techniki spektroskopii oddziaływania J nadają się również do identy-
fikacji chemicznej bardziej złożonych układów molekularnych. W pracach [15, 29]
przedstawiono widma MRJ w rachunkach zerowego pola dla molekuł węglowodo-
rów aromatycznych, gdzie liczba par sprzężonych spinów jest znaczna. Widma mogą
analizowane w oparciu o numeryczną diagonalizację hamiltonianu zawierającego od-
powiednie człony sprzężenia spinowego J (patrz Rys. 6c). Co istotne, widma te znacz-
nie różnią się od siebie nawet pod wpływem drobnej modyfikacji chemicznej, a cechy
widma mogą być szybko zidentyfikowane za pomocą przybliżonej analizy stanów spi-
nowych w oparciu o rachunek perturbacyjny. Te dwie cechy stanowią o atrakcyjności
techniki spektroskopii J w identyfikacji grup chemicznych.
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Rysunek 6: a) Widmo zeropolowego MRJ rejestrowane dla układów AXn na przykła-
dzie kwasu octowego, formaldehydu oraz metanolu wzbogaconego w izotop 13C (za
pracą [26]). Prezentowane widma odpowiadają przewidywaniom prowadzonym dla
układu dwóch sprzężonych oddziaływaniem skalarnym J spinów jądrowych b) Wid-
mo zeropolowego MRJ rejestrowane dla molekuły mrówczanu metylu, reprezentujące
układ spinów AXnB, gdzie wielowiązaniowe skalarne sprzężenie J występuje między
jądrem 13C a grupą CH2 [26]. Dla porównania przedstawiono schematyczne widmo
uzyskane w 1 rzędzie rachunku zaburzeń, odpowiadające jakościowe widmu uzyska-
nemu w eksperymencie oraz wynik numerycznej diagonalizacji pełnego hamiltonia-
nu spinowego. c) Widmo spektroskopii J molekuły benzenu wzbogaconego o izotop
węgla 13C (za pracą [29]). Pomimo skomplikowanej struktury, widmo zeropolowego
MRJ może zostać jakościowo zrozumiane w oparciu o rachunek zaburzeń, a uzyska-
ne w wyniku numerycznej (ciągła niebieska linia) diagonalizacji widmo pokrywa się
doskonale z wynikiem eksperymentu.

Warto zwrócić uwagę, ze rejestrowane w warunkach zerowego pola magnetyczne-
go widma magnetyczne rezonansu jądrowego charakteryzują się niezwykle wąskimi
liniami spektralnymi, o szerokościach nawet poniżej 10 mHz [26], umożliwiając pre-
cyzyjne określenie wartości sprzężeń skalarnych. Wraz z rozwijającymi się technikami
chemii kwantowej [30] pozwalającymi na wyznaczenie wartości sprzężeń skalarnych
możliwym staje się wyznaczenie w niezwykle dokładny sposób struktury elektronowej
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oraz chemicznej molekuł.

2.3 Obrazowanie MRJ w niskich polach magnetycznych

Innym aspektem badań nad niskopolowym magnetycznym rezonansem jądrowym
jest dziedzina obrazowania w słabych polach magnetycznych [31].

Prowadzenie obrazowania spinów próbki w polach magnetycznych rzędu lub mniej-
szych niż pole ziemskie niesie ze sobą szereg korzyści. Pierwszym z nich jest wspo-
mniane już uniknięcia stosowania, dużych, chłodzonych kriogenicznie magnesów nad-
przewodzących. Ich budowa, jak i użytkowanie niesie ze sobą znaczne koszty. Na
dodatek niemożliwym jest w ich oparciu zbudowanie przenośnych skanerów MRJ.
Magnetometry optyczne oparte na laserach diodowych, zintegrowanych układach
elektronicznych i optycznych mają potencjał miniaturyzacji i bycia zasilanym z aku-
mulatorów [32,33]. Ponadto zastosowanie silnych pól magnetycznych oraz impulsów
RF niesie ze sobą wiele ograniczeń wobec badanych próbek. Z powodu efektu naskór-
kowego, niemożliwym jest obrazowanie próbek metalicznych lub umieszczonych we-
wnątrz metalicznych powłok [34]. Bezpośrednia detekcja pola magnetycznego umoż-
liwia również ciągła detekcję magnetyzacji próbki, co pozwala np. na obserwację pro-
cesów wypełniania i opróżniania obszaru detekcji [35,36] i może znaleźć zastosowanie
w badaniach MRJ opartych o mikrofluidykę. Niskopolowy MRJ pozwala wreszcie na
badanie próbek z dużymi gradientami pola magnetycznych, inkluzjami paramagne-
tycznymi oraz potencjalnie próbek zbyt dużych by znaleźć się wewnątrz magnesu
nadprzewodzącego (jak np. w przypadku obrazowania w polu ziemskim). Niskopolo-
wy MRJ jest również niezwykle obiecujący w dziedzinach obrazowania medycznego.
Można za jego pomocą badać pacjentów z rozrusznikami serca oraz metalowymi im-
plantami, a przenośność układów może znaleźć zastosowanie w obrazowaniu medycz-
nym w terenie. Uzyskanie wysokiej jednorodności pól magnetycznych w warunkach
słabych pól jest zdecydowanie prostsze technicznie niż w przypadku MRJ wysoko-
polowego, a czasy relaksacji podłużnej oraz poprzecznej ulegają w takich warunkach
znacznemu wydłużeniu, gwarantując wysoką rozdzielczość obrazowania.

Techniki magnetycznego obrazowania w niskich polach magnetycznych wiążą się
z szeregiem wyzwań technicznych. z powodu niskiej magnetyzacji próbki osiąganej
najczęściej termicznie w polach < 1 T, sygnał MRJ również jest niewielki, tak, że jego
detekcja powinna przebiegać za pomocą najczulszych magnetometrów (w przypad-
ku magnetometrów optycznych bliskich teoretycznym wartościom czułości). W kon-
wencjonalnych układach MRJ wszelkiego rodzaju resztkowe pola magnetyczne, nad
którymi nie mamy kontroli, nie stanowią dużej przeszkody, gdyż ich amplitudy są
zaniedbywalnie małe w porównaniu z polem wiodącym oraz silnymi gradientami słu-
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żącymi do obrazowania. W przypadku obrazowania w słabym polu resztkowa pola
magnetyczne i wyindukowane przez nie gradienty mogą dawać znaczącą z punktu ob-
razowania zmianę częstotliwości Larmora. Pola resztkowe muszę wiec być aktywne
kompensowane przez cewki w obszarze detekcji.

W początkowych pracach mających za zadanie bezpośredni pomiar magnetyza-
cji jądrowej, hiperspolaryzowana próbka gazowa wtłaczana była do przygotowane-
go szklanego fantoma (rurki szklanej), wewnątrz ekranu magnetycznego. Solenoid
otaczający fantom i przechodzący przez całą długość ekranu magnetycznego miał
zapewniać niewielkie, ściśle kontrolowane pole magnetyczne kontrolujące orientacje
spinów hiperspolaryzowanej próbki. Detekcja magnetyzacji odbywała się za pomocą
magnetometru optycznego. W pracy [37], w takiej właśnie konfiguracji (Rys. 7a),
dokonano pomiaru zaniku magnetyzacji jądrowej dla gazowej próbki hiperspolaryzo-
wanego 129Xe (patrz Rys. 7b).

Rysunek 7: a) Układ eksperymentalny służący do bezpośredniego pomiaru pola ma-
gnetycznego od hiperspolaryzowanej próbki 129Xe za pomocą magnetometru optycz-
nego [37]. Sensorem pola magnetycznego jest sferyczna komórka wypełniona parami
rubidu, umieszczona tuż obok szklanej rurki wypełnionej ksenonem. Solenoid ota-
czający rurkę szklaną (fantom) wytwarza jednorodne podłużne pole o amplitudzie
ok. 0,45 G. b) Pomiar zaniku magnetyzacji jądrowej hiperspolaryzowanego 129Xe
za pomocą magnetometru optycznego. Z eksponencjalnego zaniku wyznaczono czas
relaksacji podłużnej (T1). Schemat układu oraz wyniki pochodzą z pracy [37].

Obrazowanie magnetyzacji jądrowej przy pomocy magnetometrów optycznych
realizowane było najczęściej przy pomocy techniki detekcji zdalnej (ang. remote de-
tection), zademonstrowanej początkowo dla wysokopolowego MRJ [38]. W metodzie
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tej obszar polaryzacji próbki, kodowania fazy (w celu rozróżnienia punktów fantomu)
oraz obszar detekcji sygnału MRJ są od siebie przestrzennie rozdzielone. Jest to to
o tyle ważne, że nawet w przypadku niskopolowego obrazowania metodą magnetycz-
nego rezonansu jądrowego polaryzacja próbki może odbywać się wewnątrz silnego
pola magnetycznego wytworzonego przez magnes stały. W następnej sekcji układu
gradienty pola magnetycznego oraz impulsy pola magnetycznego kodują informację
przestrzenną. Co istotne informacja o fazie zostaje przechowana w składowej podłuż-
nej (do wiodącego pola) magnetyzacji próbki, która nie ulega zniszczeniu podczas
transportu. Wreszcie detekcja sygnału MRJ odbywa się wewnątrz ekranu magne-
tycznego w niewielkim, ściśle kontrolowanym polu magnetycznym służącym jedynie
do podtrzymania uporządkowania spinów jądrowych. Fakt zgromadzenia całej obję-
tości badanej próbki blisko detektora pola pozwala na znaczne zwiększenie amplitudy
badanego sygnału. Dodatkowo w przypadku magnetometrów optycznych, detekcja
zdalna zapewnia konieczne dla tych technik odseparowanie silnych i niejednorodnych
pól magnetycznych od pola, w którym dochodzi do samego pomiaru. W konfiguracji
detekcji zdalnych dokonano pomiaru magnetyzacji cieczy [39, 40]. W pracach tych
udało się w tej technice doświadczalnej zobrazować magnetyzację przepływającej
przez obszar detekcji wody oraz uzyskać obraz obszaru kodowania w czasie prze-
pływu z rozdzielczością czasową lepszą niż 100 ms oraz rozdzielczością przestrzenną
lepszą niż 1 mm (Rys. 8).

Rysunek 8: a) Schematyczne przedstawienie układu do obrazowania techniką de-
tekcji zdalnej z wykorzystaniem magnetometru optycznego. b) Obraz magnetyzacji
jądrowej protonów w wodzie w czasie jej przepływu przez system kanałów. Pomiar
prowadzony był w układzie detekcji zdalnej, detekcja magnetyzacji jądrowej odby-
wała się za pomocą magnetometru optycznego. Rezultaty pochodzą z pracy [40].
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Warto nadmienić iż największą bolączką techniki zdalnej detekcji jest bardzo dłu-
gi (sięgający kilkunastu godzin) czas akwizycji sygnału. Jako, że obszar kodowania
oddzielony jest od obszaru detekcji, kodowania informacji odbywa się poprzez ko-
dowanie fazy (ang. phase encoding). Wymusza to wielokrotne powtarzanie pomiaru
w celu zarówno zmiany fazy impulsu magnetycznego (ang. phase cycling), jak i w ce-
lu liniowych zmian wartości gradientów pola magnetycznego. Dodatkowo, kluczowy
dla amplitudy mierzonego sygnału jest czas pomiędzy obecnością próbki w obszarze
polaryzacji, a chwilą detekcji, podczas którego następuje eksponencjalna relaksacja
magnetyzacji.
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3 Zjawisko nieliniowej magnetorotacji i jego wy-
korzystanie do pomiaru pól magnetycznych

W opisywanym w tej pracy układzie doświadczalnym do pomiaru pól magnetycz-
nych wykorzystuje się magnetometr optyczny. W magnetometrach tego typu zmiana
własności światła przechodzącego przez komórkę szklaną zawierającą pary metalu
alkalicznego pozwala na precyzyjny pomiar pola magnetycznego [7].

W przypadku opisywanego tu magnetometru, komórka szklana wypełniona pa-
rami rubidu znajduje się w polu magnetycznym zorientowanym wzdłuż kierunku z
(B = B0ez). Oś z używana jest dalej jako oś kwantyzacji. Przez komórkę w kierun-
ku x poprzecznym do osi kwantyzacji propaguje się światło laserowe spolaryzowane
w kierunku z. Długość fali światła laserowego dostrojona jest do przejścia w linii
D1 rubidu 87Rb (F = 2 → F ′ = 1). Pole magnetyczne znosi degenerację podpozio-
mów zeemanowskich poziomu podstawowego (F = 2), jak i poziomu wzbudzonego
(F ′ = 1). Ze względu na niewielkie, w porównaniu szerokością stanu wzbudzonego,
przesunięcie zeemanowskie (dla pól magnetycznych używanych w eksperymencie)
rozszczepienie podpoziomów stanu wzbudzonego jest zaniedbywalne. Odziaływanie
z rezonansowo dostrojoną wiązka laserową powoduje optyczne pompowanie atomów
rubidu. Zgodnie z regułami przejścia dla polaryzacji światła π (∆mF = 0), w rozwa-
żanym układzie możliwe są jedyne przejścia ”pionowe” z podpoziomów mF = −1, 0, 1
stanu podstawowego do podpoziomów stanu wzbudzonego o tej samej liczbie magne-
tycznej. Ponieważ siły poszczególnych przejść są różne, a procesy relaksacji ze stanu
wzbudzonego również cechują się anizotropią (różne prawdopodobieństwa przejść do
określonych stanów) w układzie dochodzi do wytworzenia nierównowagowego ob-
sadzenia podpoziomów zeemanowskich (Rys. 9). W układzie tym oczywistym jest,
iż obsadzenie podpoziomów (mF = ±2) nieoddziałujących z wiązką laserową, jest
największe. Wytworzona na skutek pompowania optycznego dystrybucja populacji
stanu podstawowego odpowiada uporządkowaniu atomowemu (ang. atomic aligment)
wzdłuż kierunku z. Warto zauważyć, że kierunek uporządkowania atomowego wyzna-
cza oś anizotropii własności optycznych układu [42].

Oscylujące i zorientowane wzdłuż kierunku y pole (BRF = BRF cos(ωRF t)ey) mo-
że zostać rozłożone na dwie, wirujące względem osi kwantyzacji z, składowe: zgodne
i przeciwne do kierunku precesji Larmora atomów. Obecność składowej wirującej
zgodnie z kierunkiem precesji Larmora składowej pola magnetycznego, o częstotli-
wości bliskiej częstotliwości Larmora stanu podstawowego, powoduje sprzężenie ze
sobą kolejnych podpoziomów magnetycznych. Prowadzi to do wytworzenia koheren-
cji pomiędzy podpoziomami magnetycznymi stanu podstawowego, ewolucję czasową
kierunku uporządkowania atomowego, co dalej powoduje czasową zmianę własno-
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ści optycznych ośrodka. Przejście do układu odniesienia rotującego wokół kierunku
precesji z częstotliwością Larmora, pozwala na zaniedbanie jednej ze składowych wi-
rujących (wirującej na częstotliwości bliskiej 2ΩL) pola magnetycznego. Całkowite
pole magnetyczne po transformacji do takiego układu wyraża się zależnością:

Brot =
(ΩL − ωRF )~

gµB
ez +

BRF
2
ex. (46)

W analogii do klasycznego momentu magnetycznego, uporządkowanie atomowe pre-
cesuje wokół kierunku pola magnetycznego Brot. Na skutek procesów relaksacji oraz
przepompowywania atomów do uporządkowania zgodnego z kierunkiem z, w układzie
ustala się stan stacjonarny, odpowiadający pochyleniu osi uporządkowania atomo-
wego względem kierunku z. Dokonując transformacji do nierotującego układu labo-
ratoryjnego, zauważyć można, że pochylone względem kierunku z uporządkowanie
atomowe precesuje z częstotliwością Larmora wokół kierunku stałego pola. Pochy-
lenie kierunku polaryzacji ośrodka, a więc osi anizotropii optycznej, względem kie-
runku liniowej polaryzacji światła, prowadzi do skręcenia płaszczyzny polaryzacji
poprzez zjawisko kołowej dwójłomności. Jako, że uporządkowanie atomowe prece-
suje względem kierunku stałego pola magnetycznego, sygnał skręcenia płaszczyzny
polaryzacji światła jest modulowany na częstotliwości ΩL. Kąt pochylenia uporząd-
kowania atomowego względem osi z, a co za tym idzie kąt skręcenia płaszczyzny
polaryzacji, zależy od trzech czynników: dostrojenia częstotliwości pola oscylujące-
go do częstotliwości Larmora, zgodnie z równaniem (46) (przy czym pochylenie jest
maksymalne dla ωRF = ΩL), natężenia wiązki światła (bardzie intensywna wiązka
powoduje silniejsze pompowanie optyczne prowadzące do uporządkowania wzdłuż
kierunku z prowadząc najpierw do wytworzenia silniejszej polaryzacji, a co za tym
idzie silniejszej anizotropii i większego skręcenia polaryzacji, ale dla silnych natężeń,
uniemożliwiają odchylenie polaryzacji atomowej przez pole RF, co w konsekwencji
powoduje zmniejszenia kąta skręcenia) oraz od procesów relaksacji wytworzonych
w układzie koherencji podpoziomów stanu podstawowego [43].

Opisana wcześniej rezonansowa zależność kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji
od częstotliwości Larmora pozwala na precyzyjny pomiar natężenia quasi-stacjonarnych
pól magnetycznych, poprzez rejestracją sygnału skręcenia płaszczyzny polaryzacji dla
ustalonej częstotliwości ωRF .
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Rysunek 9: a) Struktura energetyczna poziomów 5S1/2 F = 2, 5P1/2 F ′ = 1 87Rb. Pio-
nowymi ciągłymi liniami przedstawiono sprzężenia poziomów za pomocą wiązki la-
serowej (polaryzacja π). Ciągle linie poziome reprezentują wytworzone na skutek od-
działywania z rezonansowym polem oscylującym koherencje stanów podstawowych.
Liniami przerywanymi przedstawiono procesy relaksacyjne. Pod diagramem przed-
stawiono schematyczny rozkład populacji stanu podstawowego powstały na skutek
pompowania optycznego. Fakt, iż podpoziomy zeemanowskie mF = ±2 nie oddzia-
łują z rezonansowym światłem prowadzi do uwięzienia populacji w tych właśnie
podpoziomach. Rozkład populacji jest symetryczny ze względu na znak mF , zgod-
nie z symetrią współczynników Clebscha-Gordana. b) Schematyczne przedstawienie
wytworzonej w parach atomowych uporządkowania atomowego (ciągły kontur to re-
prezentacja polaryzacji atomowej zgodnie z techniką zaproponowaną w pracy [42]),
wraz z zaznaczonym kierunkiem początkowej polaryzacji światła (pionowa czerwona
linia) oraz kierunkiem pól magnetycznych. Pochylenie osi uporządkowania atomowe-
go względem pola wiodącegoB0 i początkowej polaryzacji światła wynika z obecności
rezonansowego pola BRF . Kierunek polaryzacji światła po oddziaływaniu z ośrod-
kiem odpowiada kierunkowi uporządkowania atomowego. Precesja uporządkowania
atomowego wokół kierunku B0 powoduje modulację skręcenia płaszczyzny polaryza-
cji. Ilustracje pochodzą z pracy [43].

Sygnał skręcenia płaszczyzny polaryzacji, zarejestrowany przez wzmacniacz fazo-
czuły w fazie i w kwadraturze z polem RF mierzony w funkcji częstotliwości tego
pola, został przedstawiony został na Rys. 10. Jak widać obserwowany sygnał jest
silnie rezonansowy, tj. silne skręcenie zachodzi dla częstotliwości pola oscylujące-
go dopasowanego do częstotliwości precesji Larmora atomów rubidu. Rezonansowy
charakter zjawiska pozwala zatem, poprzez monitorowanie sygnału skręcenia płasz-
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czyzny polaryzacji światła, na precyzyjny pomiar pola magnetycznego. Ze względu
na użycie w pomiarze oscylującego pola magnetycznego oraz zjawiska nieliniowej
magnetorotacji, taki typ magnetometru nazywany jest magnetometrem RF NMOR
(ang. Radio-Frequency Nonlinear Magneto-Optical Rotation). Działanie magnetome-
tru opiera się na rejestracji sygnału w fazie dla ustalonej, rezonansowej częstotliwości
rezonansowej. Zmiana pola magnetycznego (częstotliwości Larmora) powoduje mo-
dyfikację wartości rejestrowanego sygnału skręcenia polaryzacji. Poprzez uprzednią
kalibrację, możliwe jest bezwzględne określenie wartości dodatkowego, mierzonego
quasi-statycznego pola magnetycznego. Czułość pomiaru magnetometrycznego zale-
ży od nachylenia krzywej rezonansowej w pobliżu częstotliwości rezonansowej oraz od
stosunku amplitudy sygnału do szumu (oba zagadnienia zostały poruszone w 5 roz-
dziale tej pracy).

Rysunek 10: Zdemodulowany sygnał skręcenia płaszczyzny polaryzacji obserwowany
w eksperymencie RF NMOR: krzywa niebieska - sygnał w fazie, krzywa czerwona -
sygnał w kwadraturze. Gruba niebieską linią zaznaczono liniowy fragment krzywej
rezonansowej wykorzystywany w pomiarze pola magnetycznego.
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4 Układ eksperymentalny

4.1 Schemat i przeznaczenie układu

Skonstruoowany w ramach pracy magisterskiej układ pomiarowy służyć ma do
prowadzenia eksperymentów magnetycznego rezonansu jądrowego w niskich i zero-
wych polach magnetycznych. Jego schemat został przedstawiony na Rys. 11.

Rysunek 11: Schemat zbudowanego układu doświadczalnego. Użyte oznaczenia ele-
mentów: PBS - polaryzacji dzielnik wiązki, λ/4 - płytka ćwierćfalowa, λ/2 - płytka
półfalowa, S - soczewka, POL - polaryzator krystaliczny, P - regulowana przesłona,
WP - pryzmat Wollastona, FP - sprzęgacz światłowodowy, GP - płytka szklana, Rb-
komórka wypełniona parami rubidu, D - fotodioda, czarnymi prostokątami zazna-
czono lustra dielektryczne, tor wiązki laserowej wyznacza czerwona linia, natomiast
schematyczne połączenia między elementami sterującymi układu zaznaczono czar-
ną przerywaną linią. Dodatkowo, grubymi czarnymi strzałkami zaznaczono kierunki
istotnych pól magnetycznych.
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Pomiar magnetyzacji w układzie przedstawionym na Rys. 11 może się odbywać
za pomocą magnetometru optycznego, którego działanie oparte jest o zjawisko nie-
liniowej magnetorotacji. Źródłem monochromatycznego światła na potrzeby magne-
tometrii optycznej, dostrojonego do przejścia atomowego w 87Rb, jest laser diodowy
Toptica DL100 wyposażony w diodę laserową 795 nm z rozproszonym reflektorem
Bragga (Distrubted Bragg Grating). Wiązka laserowa wychodzaca z lasera diodowe-
go jest dzielona, przy czym tylko jej część wykorzystywana jest do magnetometrii.
Druga część wiązki trafia do części układu doświadczalnego którego zadaniem jest
monitorowanie oraz stabilizowanie długości fali światła emitowanego z lasera. Wiązka
ta trafia do układu spektroskopii absorpcyjnej opartej o komórkę z parami rubidu,
do sprzęgacza światłowodowego i dalej do miernika długości fali (HighFinesse WSU)
oraz do układu DAVLL (ang Dichroic Atomic Vapor Laser Lock) służącego do sta-
bilizacji spektralnej pracy lasera (jak to opisano w [41]).

Druga część wiązki laserowej kierowana jest za pomocą luster do wnętrza ekranu
magnetycznego. Płytka półfalowa ustawiona przed polaryzatorem krystalicznym po-
zwala na kontrolę natężenia światła padającego na komórkę rubidową umieszczoną
w ekranie. Polaryzator krystaliczny zapewnia wysokiej jakości polaryzację liniową
o zadanym kierunku, konieczną do działania magnetometru. Spolaryzowane liniowo
światło trafia do wnętrza ekranu magnetycznego (Twinleaf MS-1), przechodzi przez
sferyczną komórkę rubidową wzbogaconą izotopowo w 87Rb, odbija się od lustra alu-
miniowego ustawiona tuż przy solenoidzie i jeszcze raz przechodząc przez komórkę
rubidową trafia za pomocą lustra do układu detekcji złożonego z pryzmatu Walla-
stona, układu soczewek oraz fotodiody różnicowej (Thorlabs PDB450A). Przesłony
ustawione na torze wiązki laserowej mają za zadanie ograniczyć jej rozmiar. Sygnał
prądowy dla oscylującego pola magnetycznego generowany jest za pomocą kanału
wyjścia wzmacniacza fazoczułego (Zurich Instruments HF2Li). Ten sam wzmacniacz
dokonuje również demodulacji sygnału pochodzącego z fotodiody różnicowej. Pole
magnetyczne solenoidu oraz pole wiodące wewnątrz ekranu magnetycznego kontro-
lowane są za pomocą sterowanych źródeł prądowych. Komunikacja ze sterownikiem
lasera oraz kontrola nad wzmacniaczem fazoczułym oraz źródłami prądowymi od-
bywa się za pomocą komputera. Sterowanie eksperymentem oraz akwizycja danych
odbywa się za pomocą autorskiego programu przygotowanego w środowisku graficz-
nym LabView. Program ten umożliwia zarówno kontrolę ustawienia wzmacniacza
fazoczułego, źródeł prądowych, jak i badanie zjawiska magnetorotacji, pomiar pola
magnetycznego oraz zapis wyników.
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4.2 Ekran magnetyczny oraz układ sensora pola magnetycz-
nego

By zminimalizować wpływ zewnętrznych pól magnetycznych na pracę magneto-
metru optycznego, sensor pola magnetycznego (komórka z parami rubidu) umieszcza
się wewnątrz ekranu magnetycznego. W opisywanym eksperymencie jest to ekran cy-
lindryczny wykonany z 4 warstw mumetalu. Bardzo duża wartość podatności magne-
tycznej materiału ekranu zapewnia wysokiej jakości ekranowanie zewnętrznych pól
magnetycznych, opisywane za pomocą stałej ekranowania (stosunku pola magnetycz-
nego na zewnątrz ekranu do pola wewnątrz ekranu magnetycznego) i wynoszącego
dla badanego ekranu ok. 106. By pozbyć się resztkowej magnetyzacji w ekranie ma-
gnetycznym (mumetal jest materiałem o niskim polu nasycenia) przeprowadzono pro-
cedurę degaussowania. W tym celu przewleczono wielokrotnie przez długość ekranu
drut miedziany, podłączony do dwóch szeregowo połączonych autotransformatorów.
Kontrolując napięcia na autotransformatorach, przez drut przepuszczono prąd zmien-
ny (50 Hz) o natężeniu do 10 A. Następnie zmniejszając na przemian napięcia na
autotransformatorach sprowadzono prąd (a zarazem kontrolowane pole magnetyczne
wewnątrz ekranu) do zera. W czasie degaussowania wprawiano ekran magnetyczny
w drgania mechaniczne delikatnie w niego uderzając, co miało za zadanie ułatwić roz-
magnesowanie się utworzonych w mumetalu domen magnetycznych [7]. Dodatkowo,
każdorazowo po otworzeniu ekranu magnetycznego, dokonywano jego degaussowa-
nia za pomocą wbudowanych w ekran cewek magnetycznych (zgodnie z opisywaną
wcześniej procedurą). Warto nadmienić, że używany ekran magnetyczny wyposażony
był, oprócz cewki do degaussowania, w zestaw 3 cewek wytwarzających jednorodne
pola magnetyczne w 3 kierunkach poprzecznych oraz 5 cewek służących do kontroli
gradientów pola magnetycznego wewnątrz ekranu (zgodnie z równaniami Maxwella
pozwalają one na wytworzenie dowolnego stałego oraz liniowo zmieniającego się pola
magnetycznego wewnątrz ekranu).

Sensorem pola magnetycznego w opisywanym eksperymencie była sferyczna ko-
mórka wypełniona parami rubidu 87Rb ze ściankami pokrytymi parafiną. Zadaniem
pokrycia parafinowego było ograniczenie niszczących dla uporządkowania spinowego
kolizji ze szklanymi ściankami komórki [44], zapewniając w ten sposób znaczne wy-
dłużenia czasów życia utworzonych w parach metalicznych koherencji kwantowych.
Używana w eksperymencie komórka wyposażona była w szklany korek umieszczo-
ny w ogonku komórki, utrudniający dyfuzje par rubidu do obszaru pozbawionego
pokrycia parafinowego, tj. tam gdzie znajdowała się kropla metalicznego rubidu.
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4.3 Polarymetr i fotodioda różnicowa

Detekcja pola magnetycznego odbywała się poprzez monitorowanie kąta skręce-
nia płaszczyzny polaryzacji, co było realizowane za pomocą zrównoważonego po-
larymetru opartego na krysztale dwójłomnym. W opisywanym eksperymencie był
to kwarcowy pryzmat Wollastona o współczynniku ekstynkcji lepszym niż 5 ∗ 10−5.
Detekcja natężenia światła dwóch rozdzielonych wiązek odbywa się za pomocą de-
tektora różnicowego wyposażonego w dwie fotodiody krzemowe o średnicy 0,8 mm.
Niewielki rozmiar diod wymuszał konieczność silnej kolimacji wiązek po ich rozdzie-
leniu. Detektor różnicowy umożliwia monitorowanie sygnałów z obu fotodiod oraz
na zmianę wzmocnienia i pasma sygnału różnicowego. Sygnał różnicowy rejestro-
wany przez detektor był modulowany ze względu na obecność słabego oscylującego
pola magnetycznego indukującego dichroizm liniowy oraz dwójłomność kołową. De-
modulacja sygnału odbywała się za pomocą wzmacniacza fazoczułego. Częstotliwość
referencyjna była generowana przez wbudowany oscylator wzmacniacza fazoczułego.
Na tej samej częstotliwości wzmacniacz generował sygnał sinusoidalny używany do
wytwarzania słabego oscylującego poprzecznego pola magnetycznego. W pomiarze
rejestrowany jest jednocześnie demodulowany sygnał w fazie oraz w kwadraturze.

Detekcja różnicowa prowadzona była w celu ograniczenia wpływu szumu wspól-
nego na precyzję pomiarów. Podstawowym ograniczeniem czułości detekcji różnico-
wej jest szum śrutowy fotonów, charakteryzowany w przypadku wiązki koherentnej
rozkładem Poissona. W takim przypadku szum śrutowy światła skaluje się jak pier-
wiastek z liczby fotonów (mocy wiązki). Precyzyjny pomiar magnetometrii optycznej
powinien odbywać się w warunkach, w których dominującym źródłem szumu detek-
cyjnego jest szum śrutowy. Szum używanych w opisywanym doświadczeniu fotodiód
scharakteryzowano mierząc rozrzut wskazań sygnału w funkcji mocy wiązki lasero-
wej. Moc wiązki mierzono przed dwukrotnym przejściem przez sferyczną komórkę
rubidową (ze względu na odbicia oraz rozproszenia wiązki do detektorów trafia ok.
40% światła padającego początkowo na komórkę). Pomiaru dokonywano dla zbalan-
sowanego detektora różnicowego.
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Rysunek 12: Zależność odchylenia standardowego (średnia kwadratowa) sygnału de-
tektora różnicowego ∆U w funkcji mocy wiązki światła padającej na komórkę rubi-
dową. Czerwoną przerywaną linią zaznaczono skalowanie się z pierwiastkiem mocy
wiązki (charakterystyczne dla szumu śrutowego), zieloną przerywaną linią zaznaczo-
no stały poziom szumu technicznego. Widocznym jest, że dla niskich mocy wiązki
dominuje stały szum śrutowy natomiast dla mocy światła większych od 6 µW szum
zaczyna skalować się jak szum śrutowy światła.

Z Rys. 12 wynika, że dla natężeń światła większych od 6 µW szum śrutowy świa-
tła (skalujący się jak pierwiastek z mocy wiązki) zaczyna dominować nad szumem
technicznym detektora (reprezentowany przez fragment krzywej Rys. 12 dla niskich
natężeń światła). Zatem, by zwiększyć czułość magnetometru należy pracować w za-
kresie mocy wiązki > 6 µW, tak by uzyskać możliwie najlepszy stosunek sygnał -
szum.
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4.4 Układ stabilizacji lasera

Do badań magnetometrii opartej o nieliniową magnetorotację wykorzystuje się
światło dostrojenie do konkretnego przejścia w strukturze nadsubtelnej par metali
alkalicznych. Czułość tych pomiarów zależy silnie od odstrojenie od częstotliwości
rezonansowej przejścia optycznego, tak jak przedstawiono to w pracy [43]. W celu
stabilizacji długości fali emitowanego przez laser światła użyto podłączonego do ste-
rownika laserowego modułu Toptica DigiLock 110 wyposażonego w dwa kontrolery
PID oraz moduł skanujący. Jako sygnał referencyjny służący do stabilizacji pracy
lasera użyto sygnału dichroizmu kołowego (DAVLL) [45]. Układ DAVLL składał się
z komórki z parami rubidu umieszczonej w piecyku (w celu podniesienia gęstości par
nasyconych w komórce) z podłużnym polem magnetycznym generowanym przez dwa
magnesy stały. Przed piecykiem postawiona była płytka półfalowa, a za nim płyt-
ka ćwierćfalowa, polaryzacyjny dzielnik wiązki oraz układ dwóch fotodiod, których
sygnał różnicowy używany był jako sygnał referencyjny. Ponieważ liniowo spolaryzo-
wane światło jest superpozycją dwóch ortogonalnych polaryzacji kołowych σ+ oraz
σ−, w podłużnym polu magnetycznym na skutek efektu Zeemana, częstotliwości rezo-
nansowe są różne dla polaryzacji σ+ i σ−. Różnica w absorpcji kołowych składowych
polaryzacji mierzona jest za pomocą układu składającego się z płytki ćwierćfalowej
ustawionej pod katem 45◦ względem polaryzacji wejściowej, polaryzacyjnego dziel-
nika wiązki oraz dwóch fotodiod. Sygnał różnicowy z fotodiod rejestrowany przy
zmianie dostrojenia lasera ma charakter dyspersyjny, przy czym dla takiego ustawie-
nia płytki ćwierćfalowej, sygnał DAVLL jest równy zero dokładnie dla częstotliwości
przejścia atomowego. Nachylenie sygnału w pobliżu zera (determinujące jakość stabi-
lizacji lasera) może być kontrolowane przez temperaturę komórki (wielkość absorpcji
w komórce) oraz poprzez dobór natężenia podłużnego pola magnetycznego. War-
to nadmienić, że obracając płytką półfalową oraz ćwierćfalową dokonuje się zmiany
kształtu sygnału różnicowego i możliwe jest w ten sposób dopasowywanie częstotli-
wości lasera do częstotliwości odstrojonych od rezonansu. Sygnał DAVLL wykorzy-
stywany w opisywanym eksperymencie do stabilizacji lasera został przedstawiony na
Rys. 13a.
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Rysunek 13: a) Sygnał DAVLL (krzywa niebieska) oraz spektroskopii absorpcyjnej
(krzywa czerwona) zarejestrowany w opisywanym układzie. Czarną piniową kreską
zaznaczono miejsce do którego stabilizowano laser, pokrywające się z częstotliwością
rezonansową przejścia 5S1/2 F = 2 − > F ′ = 1 na linii D1 w 87Rb. Pozioma skala
czasowa wyniki z częstotliwości skanu długości fali lasera (30 Hz). b) Działanie układu
stabilizacji lasera.

Wykorzystując sygnał DAVLL możliwe była stabilizacja lasera za pomocą mo-
dułów PID. Wartości czynnika proporcjonalnego, różniczkującego, całkującego oraz
wzmocnienie zostały zooptymalizowane tak, by otrzymać jak najlepszą stabilizację.
Porównanie lasera z włączoną i wyłączoną stabilizacją przedstawiono na Rys. 13b.
Włączenie stabilizacji pozwala ograniczyć dryf laser do poziomu ok. 10 MHz, wy-
starczającego do prowadzenia eksperymentów magnetometrii optycznej.

36



5 Charakteryzacja układu magnetometru na po-
trzeby pomiaru magnetyzacji jądrowej

5.1 Kompensacja resztkowych pól magnetycznych

W celu uzyskania jak największej czułość zbudowanego magnetometru optyczne-
go konieczna jest kompensacja gradientów pola magnetycznego, obecnych wewnątrz
ekranu np. ze względu na niejednorodności wytwarzanych przez cewki pól (komórka
ze względu na wymogi geometrii nie jest umiejscowiona centralnie w ekranie). Obec-
ność gradientów pola magnetycznego prowadzi do jednorodnego poszerzenia krzy-
wych rezonansów. W celu uzyskania wysokiej czułości gradienty pola spróbowano
skompensować za pomocą wbudowanych w ekran cewek gradientowych. Zaobserwo-

wano, że regulacja gradientu
∂Bz
∂x

przynosi najlepsze rezultaty. Zależności nachylenia

i szerokości rejestrowanych rezonansów w funkcji przykładanego do cewki
∂Bz
∂x

prą-
du przedstawiono na Rys. 14. Parametry te wyznaczone zostały z dopasowania do

danych pomiarowych części rzeczywistej funkcji
A0

(x− x0)/Γ + i
, gdzie x0 to często-

tliwość rezonansowa, Γ to szerokość rezonansu, a A0 to amplituda rezonansu.
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Rysunek 14: a) Rejestrowane w fazie sygnały skręcenia płaszczyzny polaryzacji w za-
leżności od prądu cewki gradientowej. Zmiana położenia rezonansu wynika z innej
średniej wartości pola magnetycznego w pozycji komórki rubidowej. b) Zależność
nachylenia oraz szerokości krzywej rezonansowej w funkcji natężenia prądu cewki
gradientowej.

Na podstawie krzywej Rys. 14b zdecydowano się pracować przy wartości prądu

w cewce
∂Bz
∂x

równej 0,9 mA, pozwalającej na osiągnięcie największego nachylenia
krzywej rezonansowej. Pozwoliło to na poprawę czułości pomiaru pola magnetycznego
o ok. 7% względem sytuacji bez przykładanego gradientu.

5.2 Zależność szerokości oraz amplitudy rezonansu w funkcji
natężenia światła

Magnetometr RF NMOR oparty jest o nieliniowe zjawisko optyczne, w którym
skręcenie płaszczyzny polaryzacji zależy od natężenia wiązki padajacej. W celu znale-
zienia optymalnej z punktu widzenia nachylenia krzywej rezonansowej mocy wiązki
wejściowej, do krzywych rezonansowych zebranych dla różnych mocy wejściowych
wiązki laserowej dopasowano opisaną wcześniej krzywą i na tej podstawie wyznaczo-
no istotne parametry krzywej Rys.15.
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Rysunek 15: a) Rejestrowane w fazie sygnały skręcenia płaszczyzny polaryzacji w za-
leżności od natężenia światła przy ustalonej mocy pola RF. Dla krzywych zarejestro-
wanych przy małych natężeniach widoczny jest zdecydowanie niższy stosunek sygna-
łu do szumu. b) Zależność nachylenia oraz amplitudy krzywej rezonansowej w funkcji
mocy wiązki laserowej. Warto zwrócić uwagę, że optymalna z punktu widzenia na-
chylenia wartość mocy wiązki laserowej odpowiada reżimowi, gdzie dominuje szum
techniczny fotodiody różnicowej (Rys. 12).

Jak wynika z Rys. 15b dla małych natężeń wiązki laserowej amplituda i czułość
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magnetometru rośnie osiągając maksimum w pobliżu 2,5 µW. Niewielka wartość
mocy nasycenia wynika z długich czasów życia koherencji zeemanowskich w stanie
podstawowym oraz z długiej drogi optycznej oddziaływania światła z komórką (po-
dwójne przejście). Dla wyższych natężeń w wyniku poszerzenia światłem (ang. light
broadening) spada zarówno amplituda skręcenia jak i gwałtownie zmniejsza się nachy-
lenie rezonansu [43]. Jako, że maksimum nachylenia przypada na niewielkie natężenia
światła, gdzie dominuje szum techniczny, należy wybrać kompromisową wartość mo-
cy wiązki laserowej (z dobrym stosunkiem sygnał-szum jak i dużym nachyleniem).
Kompromisową wartość mocy wiązki (dającą optymalną czułość) ustalono na 7,5
µW.

Zbadano również zależność szerokości rezonansu od mocy wiązki laserowej (Rys.
16). Na podstawie dopasowania liniowego oszacowano szerokość rezonansu w granicy
mocy wiązki dążącej do zera, która wynosi 6, 1(0, 1) Hz. Liniowa zależność szerokości
rezonansu (pasma magnetometru) od mocy wiązki odpowiada obserwacjom z pracy
[43].

Rysunek 16: Zależność szerokości krzywej reoznansowej od mocy wiązki laserowej
oraz liniowe dopasowanie (czerwona ciągła linia).
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5.3 Optymalizacja amplitudy pola oscylującego

Jak zostało to przedstawione w rozdziale 3 amplituda oscylującego pola ma-
gnetycznego ma wpływ na sygnał skręcenia płaszczyzny polaryzacji. Warto jednak
zaznaczyć, że prowadzona wcześniej analiza dotyczyła słabych pól magnetycznych.
W silnych polach magnetycznych następuje widoczne rozszczepienie krzywych rezo-
nansowych (Rys. 17), zgodnie z tym co opisano w pracy [46].

Rysunek 17: Rejestrowana w fazie z polem oscylującym sygnał nieliniowej magne-
torotacji dla różnych amplitud pola oscylującego. Dla amplitud większych niż 5 µG
widoczne jest rozszczepienie krzywych w okolicy częstotliwości rezonansowej. Natę-
żenie wiodącego pola magnetycznego równe było 2,7 mG, a moc wiązki wynosiła 7,5
µW.

W pomiarach magnetometrii optycznej pracuje się w zakresach słabych pól oscy-
lujących, gdzie krzywe rejestrowane w fazie oraz kwadraturze odpowiadają części
rzeczywistej oraz urojonej zespolonej funkcji Lorentza (Rys. 10).

Dla zakresu niewielkich pól oscylujących (gdzie dopasowano wcześniej opisaną
funkcję) wyznaczono amplitudę, szerokość oraz nachylenie rezonansu, tak by znaleźć
optymalną ze względu na czułość amplitudę pola oscylującego.
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Rysunek 18: a) Uzyskana z dopasowania zależność amplitudy i szerokości krzywej
rezonansowej w funkcji amplitudy pola oscylującego b) Nachylenie krzywej rezonan-
sowej (proporcjonalne do czułości) dla różnych amplitud oscylującego pola magne-
tycznego.

Aby osiągnąć jak najlepszą czułość magnetometru pracowano z amplitudą pola
oscylującego równą 3,5 µG (przypadającą na zakres w którym krzywe rezonansowe
opisywane są z pomocą krzywej Lorentza). Wzrost amplitudy i szerokości krzywej
rezonansowej wraz z amplitudą oscylującego pola magnetycznego odpowiada obser-
wacjom z pracy [46].
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5.4 Sygnał magnetorotacji w rezonansie, jego FFT oraz osza-
cowanie czułości magnetometru

Dla parametrów eksperymentalnych dobranych na podstawie wcześniejszych roz-
ważań przeprowadzono pomiary sygnałów magnetorotacyjnych. Zarejestrowano nie-
demodulowany sygnał różnicowy oraz dokonano jego transformaty Fouriera w celu
oszacowania stosunku sygnał-szum determinującego czułość magnetometru.

Rysunek 19: a) Sygnał z detektora różnicowego rejestrowany w rezonansie, b) Trans-
formata Fouriera sygnału różnicowego rejestrowanego w rezonansie. Silny rezonans
na częstotliwości 1, 92 kHz jest obserwowanym sygnałem magnetorotacyjnym. Dodat-
kowe maksimum w pobliżu 3,85 kHz pochodzi z drugiej harmonicznej rejestrowanego
sygnału.

Na podstawie zarejestrowanej transformaty Fouriera możliwe jest oszacowanie
stosunku sygnał-szum:

sygnał
szum

≈ 104. (47)

Warto zaznaczyć, że policzony tutaj stosunek sygnał-szum nie uwzględnia nisko-
częstotliwościowych zakłóceń oraz dryfu sygnału, które mogą być obecne w zdemo-
dulowanym sygnale, prowadząc do pogorszenia parametrów magnetometru. Ma to
szczególnie znaczenie przy pomiarach pól stacjonarnych lub quasi-stacjonarnych.

Poniżej przedstawiono krzywą rezonansową zarejestrowaną w fazie z polem oscy-
lującym (Rys.20 a) oraz sygnał rejestrowany w fazie dla częstotliwości rezonansowej,
pozwalający na określenie stosunku sygnał-szum w dłuższym zakresie czasowym.
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Rysunek 20: a) Sygnał magnetorotacji demodulowany w fazie b) Sygnał w fazie dla
częstotliwości rezonansowej rejestrowanym czasie ∼ 1 min. Podana została wartość
rozrzutu wskazań sygnału (średnia kwadratowa).

Widocznym jest, że przy pomiarze trafiającym nieco ponad minutę rozrzut sygna-
łu rejestrowanego przy stałym polu magnetycznym oraz częstotliwości rezonansowej
jest znacznie większy niż wynikałoby to z transformaty Fouriera przedstawionej na
Rys. 19b. Policzony na podstawie rozrzutu wartości sygnału stosunek sygnał - szum
wynosi:

sygnał
szum

≈ 2 ∗ 103. (48)

Obecność niskoczęstotliwościowego szumu wynikać może zarówno z drgań wiązki
laserowej (geometria oparta o długą drogę optyczną wiązki oraz niewielki rozmiar
fotodiod sprawia, że odchylenia wiązki nawet na skutek drgań powietrza przekła-
dają się na zmiany poziomu rejestrowanego sygnału) lub z szumu magnetycznego
wewnątrz ekranu magnetycznego (zarówno wynikającego z przeorganizowywania się
domen magnetycznych w mumetalu, jak i z szumu magnetycznego generowanego
przez cewki magnetyczne).

W oparciu o szerokość rezonansu oraz stosunku sygnał-szum możliwe jest osza-
cowanie czułości zbudowanego magnetometru w pomiarze statycznym:

δB =
15, 8 Hz

2 · 103 · 700
kHz
G

≈ 1, 1 · 10−8 G. (49)
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5.5 Wpływ pola resztkowego solenoidu na czułość magneto-
metru

Podjęte w ramach realizacji niniejszej pracy próby pomiaru magnetyzacji jądrowej
z pomocą magnetometru optycznego polegały na wprowadzeniu w pobliżu sensora
pola magnetycznego gazu zawierającego kilka procent hiperspolaryzowanego 129Xe.
W celu uporządkowania spolaryzowanych spinów jądrowych i wytworzenia makro-
skopowej magnetyzacji, rurka przez którą przepuszczano gaz (fantom) znajdowała
się wewnątrz solenoidu przechodzącego na wylot przez całą długość ekranu magne-
tycznego (ang. piercing solenoid) generującego jednorodne pole o natężeniu 0,5 G.
Geometria magnetometru oparta na odbiciu wiązki od lusterka umieszczonego zaraz
przy solenoidzie pozwoliła na znaczne przybliżenie sensora do badanej próbki (2 cm
komórka w odległości ok. 3 cm od środka solenoidu). Niewielka odległość między
komórka rubidową, a solenoidem powoduje jednak, że sensor pola odczuwa lokalne
pole magnetyczne generowane przez przewody solenoidu. W celu oszacowania ampli-
tud resztkowego pola magnetycznego oraz wpływu wygenerowanych gradientów na
czułość magnetometru zbadano parametry rezonansu z włączonym oraz wyłączonym
solenoidem. Zmiana pozycji rezonansu pozwoliła na oszacowanie pola magnetycznego
pochodzącego od solenoidu (w pozycji komórki):

Bsolenoid =
15 Hz

700
kHz
G

= 21, 5 µG. (50)

Na skutek lokalnego pola, również szerokość rezonansu nieznacznie się zwiększa, co
przekłada się na ok. 5% pogorszenie czułości.

Przed dokonaniem pomiaru magnetyzacji oszacowano wartość pola magnetycz-
nego generowanego przez objętość gazowego 129Xe w pozycji środka sensora magne-
tycznego. Geometria pomiaru została przedstawiona na Rys. 21.

45



Rysunek 21: a) Zdjęcie układu służącego do pomiaru magnetyzacji jądrowej b) Sche-
matycznie przedstawiona geometria pomiaru magnetyzacji jądrowej próbki gazowej
129Xe. Niebieski kształt przedstawia gumową rurkę (ze zgrubieniem) przeciągnięta
przez piercing solenoid, do której po odpompowaniu powietrza wtłaczany jest gaz
zawierający zhiperpoleryzowany ksenon. Zgrubienie na rurce tworzy objętość, w któ-
rej może gromadzić się gaz i dawać sygnał magnetyzacji mierzalny przez zaznaczoną
na czerwoną sferyczną komórkę rubidową.

Liczbę jąder ksenonu w objętości detekcji (zaznaczonej na Rys. 21b) oszacowa-
no na 1017. Pole magnetyczne w pozycji sensora pochodzące od jąder atomowych
oszacowano jako pole od punktowego dipola magnetycznego:

B129Xe = 10−3 · 1017 · 0, 778 · 5, 505 · 10−27

(0, 03)3
G ≈ 15 nG. (51)

Warto zauważyć, że wartość oszacowanego pola magnetycznego pochodzące od jąder
atomowych ksenonu leży na granicy czułości zbudowanego magnetometru.
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6 Próba pomiaru magnetyzacji jądrowej

Na ostatnim etapie realizacji tej pracy podjęto próby pomiaru polaryzacji jądro-
wej w geometrii przedstawionej w poprzednim rozdziale. Hiperspolaryzowany 129Xe
w mieszance gazowej (ok. 2%) przygotowany został w Laboratorium Optycznej Po-
laryzacji Gazów Szlachetnych i przetransportowane w strzykawce plastikowej celem
pomiaru (w czasie ok. 2-3 minut). Przed podłączeniem strzykawki do gumowych rur-
ki, powietrze z jej wnętrza było odpompowywane (tlen cząsteczkowy prowadzi do
szybkiej relaksacji polaryzacji jądrowej). Pomiar pola magnetycznego (pomiar sy-
gnału w fazie dla częstotliwości rezonansowej) rozpoczynał się przez wtłoczeniem
pierwszej porcji gazu, w celu określenia zmiany sygnału w czasie wypełniania obję-
tości detekcji.

W czasie realizacji tej pracy nie udało się zmierzyć sygnału pochodzącego od ma-
gnetyzacji jądrowej ksenonu. Jedną z przeszkód była już poruszana wcześniej niska
(obniżana przez niskoczęstotliwościowy szum) czułość magnetometru porównywalna
z szacowaną amplitudą sygnału. Innym, koniecznym do wyeliminowania w dalszych
pomiarach, problemem jest wpływ zewnętrznych zaburzeń na poziom sygnału (takie
jak drgania solenoidu, przesuwania się pozycji zgrubienia względem sensora pola).
W przyszłości planowane jest dokonanie pomiarów z użyciem szklanej rurki z po-
grubioną częścią (na objętość detekcji), zabezpieczoną przed zmianą pozycji w czasie
pomiaru. Metodą ograniczenia szumu niskoczęstotliwościowego może być również za-
stosowania detektora różnicowego o większej powierzchni fotodiód, tak by ograniczyć
wpływ drgań mechanicznych na poziom sygnału.

Jedną z zalet magnetometru RF jest możliwość precyzyjnej detekcji oscylujących
pól magnetycznych. Poprzez dobranie pól magnetycznych solenoidu oraz amplitu-
dy pola wiodącego możliwe jest dopasowanie częstotliwości precesji Larmora spinów
jądrowych oraz częstotliwości Larmora atomów rubidu. Oczywiście, w celu pomia-
ru precesującej magnetyzacji jądrowej konieczne będzie zastosowanie impulsu (lub
sekwencji impulsów) obracających magnetyzację jądrową ksenonu do płaszczyzny
poprzecznej (xy). W pomiarze dynamicznym szum niskoczęstotliwościowy nie ma
wpływu na czułość magnetometru, a szacowana jej wartość w takim pomiarze (dla
opisanego tutaj układu) wynosi:

δB ≈ 3 µG
104

= 0,3 nG. (52)
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7 Podsumowanie

W ramach pracy zbudowano układ magnetometru optycznego służącego do pro-
wadzenia eksperymentów magnetycznego rezonansu jądrowego. Opisano i wyjaśniono
jego działania oraz przeprowadzono jego charakterystykę. Osiągnięta w nim czułość
nie pozwoliła na wykrycie magnetyzacji jądrowej w pomiarze statycznym. Wyjaśnio-
no przyczyny niepowodzenia oraz przedstawiono koncepcję pomiaru dynamicznego
umożliwiającego potencjalnie przeprowadzenie prostego eksperymentu MRJ w ni-
skim polu magnetycznym w istniejącym już układzie. Zbudowany podczas realizacji
pracy układ doświadczalny oraz zebrane doświadczenia eksperymentalne zostaną wy-
korzystane w dalszych badaniach nad niskopolowym i zeropolowym magnetycznym
rezonansem jądrowym prowadzonych w Zakładzie Fotoniki IF UJ.
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