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Wzorem lat ubiegłych w dniach 1 1 2 grudnia 1976 Instytut 
Fizyki Jądrowej w Krakowie gościł fizyków, chemików i inżynie¬ 
rów pracujących w dziedzinie magnetycznego rezonansu Jądrowego 
lub zainteresowanych zastosowaniami tego zjawiska. 

Organizatorem i gospodarzem Seminarium był Zakład 
; Radlospektroskopll Jądrowej IFJ. Udział w Seminarium wzięło 
} ponad 90 pracowników naukowych z całej Polski. 
t Zbiór niniejszy zawiera teksty referatów wygłoszonych 
• na Seminarium . 

Komitet Organizacyjny gorąco dziękuje referentom oraz 
wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania 
Seminarium, serdecznie zapraszając zainteresowanych do wzięcia 
udziału w następnym, dziesiątym z kolei spotkaniu, które 
odbędzie się w grudniu 1977 roku. 
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BADANIA MAGNETYCZNYCH ZWIĄZKÓW T-Co KETODA ECHA SPINOWEGO 
H. FIGIEL , E.DORJONN*, A.OPPEIfi?* 

Zakład Fizyki Ciała Stałego, Akademia Góraiczo-Hutnicza 
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

*Erperlmentalphysik II, Sechnische Hoclischule, Darmstadt, RFN 

Grupa związków T-Co wykazuje bardzo interesujące właści¬ 
wości magnetyczne* Związek YCo,- posiada szczególnie wysokie 
parametry magnetyczne kwalifikujące go jako materiał wybitnie 
nadający się na magnesy trwałe* Poznanie cech oddziaływań 
magnetycznych w tych związkach jest więc szczególnie ważne. 
Badanie pól a&dsubtelnych na jądrach pozwala poznać lokalne 
cechy óych oddziaływań oraz wiązać je ze strukturą tych zwią¬ 
zków. W pracy są przedstawione wyniki badań pól nadsubtelnych 
na jądrach atomów Y w tych związkach.uzyskane metodą echa 
spinowego NŁJR. 

Badania przeprowadzono na próbkach związków XCo,, I2^°7 » 
YCoc oraz YgCo^n. Wszystkie te związki krystalizują w stru¬ 
kturach typu heksagonalnego /1/. Tabela I zawiera informacje 
dotyczące tych związków oraz obróbki termicznej poszczegól¬ 
nych próbek. Ponieważ te materiały są dobrymi przewodnikami, 
do badań użyto próbek w postaci proszków zmieszanych z olejem 
w celu zminimalizowania efektu prądów wirowych. Badania 
prowadzono na spektrometrze "BHDKER" typ BKR 522 Sw w Darm¬ 
stadt. Pomiary amplitudy echa w funkcji częstości były 
wykonywane bez zewnętrznego pola magnetycznego* Zmierzoną 
amplitudę echa korygowano przez uwzględnienie efektywnej 
zależności współczynnika wzmocnienia aparaturowego od często¬ 
ści. Pomiary były wykonywane przy temperaturze 4.2 K* Z uwagi 
na bardzo krótkie czasy relaksacji stosowano sekwencje impul¬ 
sów - 1 Ms/20yts/1.4^cs . Długość drugiego impulsu dobierano 
tak, aby uzyskać maksymalny sygnał echa. Dodatkowe pomiary 
w zewnętrznym polu pozwoliły stwierdzić, że pola nadsubtelne 
są skierowane przeciwnie do wektora magnetyzacji, oraz żci 
obserwowane sygnały pochodzą z wnętrza domen magnetycznych 



gdyż nie zaobserwowano istotnych zoian współczynnika wzmo¬ 
cnienia I? . Obserwowane sygnały echa były bardzo słabe, na 
poziomie szumów, pomimo stosowania detekcji fazoczułej. 
Jedynie dla próbek ?2C°17 67S a a ł *>** wyraźnie silniejszy. 

Związek Okład krystalogx. Grupa przeatrz ObróbKa termiczna 

romboedr. .73 
starzenie 

4 tyg. 1000°C 

heksagon. 1.06 
romboedr. RJa 

starzenie 
4 tyg. 1OOO°C 

heksagon. 1.36 starzenie 
18 dni 1000°C 

heksagon. P62/1BBC 

romboedr. 1.64 

Próbka A -
1 tydz. 11OO°C 
Próbka B -
10 dni - 900°0 
Próbka C -
2 dni - 1OOO°C 
3 dni - 800^; 

Otrzymane linie rezonansowe dla badanych związków przedsta* 
wiają rys. 1 i 2 . Dla związku TCo, obserwowano linie przy 
1 7 O i 23.5 MHz. Stosunek powierzchni pod tymi liniami po 
odjęciu tła wynosi odpowiednio 1:2.4. Współczynniki wzmocnie¬ 
nia A dla tych linii różnią się nieznacznie. Z danych stru¬ 
kturalnych wiadomo, że w tym związku atomy Y mają dwa powo¬ 
żenia - "a" o 18 najbliższych sąsiadach z atomów Co, oraz 
2 



"c" - 12 sąs.Co, występujące w komórce elementarnej odpo¬ 
wiednio w stosunku 1:2. Pozwoliło to przypisać linię i 
miejscu "a", a linię'23.5MHz miejscu "c". 

W związku YgCOn atomy Y mają również dwa miejsca struktu¬ 
ralne - O /18 sąs. Co/ oraz c2 /12 sąs. Co/, jednakowo 
obsadzone w komórce elementarnej. Przez analogię do YCo, 
przyjęto, że z dwu zaobserwowanych linii ta przy 17.5MHz 
odpowiada miejscu c1, a linia 23.4HKZ miejscu c2. Analiza 
rentgenowska /2/ wykazała, że w próbce istnieje domieszka 
ok. 1Q-2G6 odmiany heksagonalnej, co pczwala przypisać tej 
fazie istnienie słabo rozdzielonych linii satelitarnych po 
prawej stronie linii głównych* 

Dla próbki YCo,- obserwuje się tylko jedną linię przy 
częstości 21.2 VBzt która odpowiada jedynemu położeniu atomu 
Y w komórce elementarnej. 

Związek Y2Cói? występuje w dwu odmianach strukturalnych 
- heksagonalnej w której atomy Y mają dwa miejsca struktu¬ 
ralne - "b"o 13 sąs. Co oraa "d" o 20 sąs. Co, - rcmboedry-
eznej o jednym miejscu Y z 19 sąsiadami Co. We wszystkich 
badanych próbkach tego związku obserwuje się trzy linie przy 
18.4 MHz, 18.9 MHz i 20.9 MHz zmieniające swe natężenie w 
zależności od czasu starzenia. Analiza rentgenowska wykazała, 
że idąc od próbki A do C śladowa zawartość fazy heksagonalnej 
malała, co w powiązaniu ze zmianami intensywności linii pozwo 
liło przyporządkować linię 16.9 Mtiz miejscu "b", a linię 
20.9 MHz miejscu "d" .fasy heksagonalnej, oraz linię 18.4 ISEz 
fazie romboedrycznej. Jednakże stosunek intensywności linii 
nie dawał zgodności z wynikami analizy rentgenowskiej, oraz 
natężeaia linii przypisanych fazie heksagonalnej nie było 
jednakowe, czego należało się spodziewać w związku z jedna¬ 
kową ilością miejsc "b" i "d" w komórce elementarnej. Można 
wytłumaczyć zaobserwowane cechy linii przyjmując, ż« w próbce 
istnieją obszary* w których wszystkie miejsca strukturalne ? 
z obydwu ff.z występują jednocześnie w sposób statystycznie/3/ 
nieuporządkowany* oraz że istnieją błędy ułożenia również 
zezwalające na współistnienie miejsc typowych dla obydwu faz. 
Dowodzi to, że nienależnie od czasu i temperatury starzenia 
faza heksagonalna *^stępuje z obecnością fazy romboedrycznej 

3 



i w stanie silnego zaburzenia struktur;. 
Otrzymane wartości pól efektywnych nie wykazują żadnej 

prostej proporcjonalności do średniego momentu magnetycznego 
atomów Cp w badanych związkach., co wynikałoby z przyjęcia 
założenia, że są one wynikiem oddziaływań momentów magnety¬ 
cznych sąsiednich atomów Co. Można ten efekt wyjaśnić przyj¬ 
mując koncepcję bardzo lokalnego charakteru oddziaływań nad-
subtelnych prowadzących do powstania Heff aa jądrach Y. Daje 
to silną zależność Bg^f od odległości T-Co i wyjaśnia wzglę¬ 
dne pozycje linii/5/* Wyniki badań neutronograficznych Krena 
i v,sp./4/ wskazują na możliwość istnienia momentów magnety¬ 
cznych na atouach 1 w tych związkach, jednakże podane przez 
nich wartości wydają się być zbyt duże /-0.55 do -1.0/łg/. 
Obliczenia teoretyczne B. Szpunar i wsp. /5/ dają również 
momenty magnetyczne .aa atomach Y, ale o dużo mniejszej 
/- O.15 ̂ Ig/ wartości praktycznie jednakowej dla wszystkich 
z badanych związków. Na tej podstawie możemy przyjąć, że pola 
nadsubtelne na jądrach Y są wynikiem istnienia momentów ma¬ 
gnetycznych na tych atomach oraz, że oddziaływanie najbli¬ 
ższych sąsiadów Co powoduje zależność Heff. od położenia 
strukturalnego. 

J&den z autorów /H.F./ pragnie podziękować Fundacji 
Alexandra von Huaboldt'a za sfinansowanie tych badań w ramach 
stypendium naukowego oraz Instytutowi Fizyki PAK w Warszawie 
za dalsze popierani tych badań. 
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BADANIE DEFEKTÓW 17 KRYSZTALE ORANATU Y^Al^O^ METODA 1&3. IU 
.JĄDRACH ̂ A l 

V/.Zbieranowski, J.Sapińska 
Instytut Fizyki PAN 02-663 Warszawa Al.Lotników 32/46 

Granat itrowo-aluminiowy jest diamagnetykiem. Posiada on 
strukturę regularną określoną grupą przestrzenną Ia3d(0, ). 
W komórce elementarnej kationy obsad ają, w lukach sieci utwo¬ 
rzonej przez jony tlenu, położenia o trzech rodzajach symetrii; 
16 jonów Al-*+ zajmuje położenia oktaedryczne - a, 24 jony A1^+ 
położenia tetraedryczne - d, oraz 24 jony Y.położenia dode-
kaedryczne - c. Dla zaznaczenia położeń używa się zapisu: 

[AI 2] (AI3) O12 

Badany kryształ należy do grupy materiałów szczególnie in¬ 
teresujących ze względu na nowe zastosowania w fizyce i tech¬ 
nice. Granat itrowo-aluminiowy z odpowiednimi domieszkami jest 
materiałem wykorzystywanym w technice laserowej, inne kryszta¬ 
ły o tej strukturze jak np. granaty gadolinowo-galowe (GGG) są 
wykorzystywane jako podkładki w produkcji cienkich waxstw mag¬ 
netycznych stosowanych w urządzeniach techniki cyfrowej. Od 
jakości struktury tych kryształów zależą właściwości otrzyma¬ 
nych warstw i urządzeń kwantowych. Ze względu na silnie roz¬ 
wijający się w chwili obecnej przemysł oparty na wykorzysiy-
waniu dużych ilości tych materiałów, istnieje konieczność ba¬ 
dania defektów struktury w miarę możliwości bez wstępnej ob¬ 
róbki. 
Kryształy te mają na ogół znaczne wymiary i wysoką twardość, 
dlatego pracochłonne wycinanie próbek, które po zbadaniu mog¬ 
ły Dy być odrzucone jest w produkcji przemysłowej nieekonomiczne. 
Najwygodniej byioby badać strukturę kryształów bez ich wstęp¬ 
nej obróbki, i w wyniku i . uzyskanych informacji sterować odpo¬ 
wiednio procesami technologicznymi. 
Wydaje się, iż jedyną metodą badania defektów struktury krysz¬ 
tałów z uwzględnieniem powyższych warunków jest magnetyczny 



rezonans jądrowy. Obserwacja widma HMR na jądrach posiadają¬ 
cych moment kwadrupolowy <ł /t 0 oraz 3pin jądrowy I y 1/2, pos-
wala na wyciągnięcie wniosków o regularności rozkładu pola 
krystalicznego oddziaływującego na jądra atomów tworzących 
strukturę badanego kryształu. 
Analizując hamiltonian opisujący energię oddziaływań kwadru-
polowych metodą diagonalizacji macierzy lub rachunku zaburzeń 
można teoretycznie przewidzieć kształt widma filSR odpowiadają¬ 
cy danej strukturze z uwzględnieniem właściwości badanego 
jądra (0, I) oraz gradientu na jądrze: e qQ/h. Widma otrzyma¬ 
ne na drodze eksperymentalnej zawsze różnią się od przewidy¬ 
wanych teoretycznie. Wynika to z nieregularności realnej 
struktury wywołanej występującymi w krysztale defektami i na¬ 
prężeniami. Użyteczność kryształu zależy w istotny sposób od 
jakości struktury, która jest tym lepsza im mniej defektów i 
naprężeń powstaje w rezultacie procesu technologicznego i ob¬ 
róbki materiału. 
Kryształ granatu Y,AlcO12 badano w temperaturze 4,2 K metodą 
stacjonarną HMfi, obserwując rezonans na jądrach 'Al w pod-
sieci tetraedrycznej (d). W położeniach tych obserwujemy trzy 
grupy linii odpowiadające trzem możliwym kierunkom symetrii 
osiowej pola: [100] , [010] , [001] . Jeżeli pole HQ znaj¬ 
duje się w płaszczyźnie (100) i tworzy kąt & z kierunkiem 
[010] , otrzymujemy trzy grupy linii odpowiadające kątom'©-, 
(90 - •&) oraz 90°. Każda z tych grup składa się z pięciu li¬ 
nii rezonansowych. Poszczególne linie odpowiadają przejściom 
między poziomami ze zmianą liczby kwantowej o 1 dla spinu 
I =5/2. 
Diagonalizując numerycznie macierz podaną w f ] } 

o > 

0 , 0 

0 , 0 

o , o 
0 i 0 

'o I 

«d«. 



określono w badanym krysztale wartość parametru e qS/h = 
5»983 i 0,006 KHz. Ponieważ defekty struktury wpływają na po¬ 
szerzenie linii satelitarnych widma Cli , 12"] , mierzono 
zmiany szerokości linii A H jednego z przejść.ze względu na 
intensywność sygnału wybrano przejście (-3/2—*- 1/2). Za¬ 
leżność ZiH = f(-S-) przedstawiono na rysunku. Podobnie jak 

AH 

•15 

o punkty z dopasowania 
x punkty doświadczalne 

w C2l oraz £3] i £4} analizowano kształt linii biorąc 
pod uwagę wpływ naprężeń, defektów naładowanych oraz struktury 
mozaikowej. 
Istniejące w sieci defekty są źródłem lokalnych naprężeń od¬ 
kształcających pole elektryczne oddziaływujące z momentem 
kwadrupolowya jądra;odkształcenia te wpływają na poszerzenie 
linii rezonansowej co można opisać zgodnie z [31 wyrażeniem: 



AH) ) 2 } (D 
gdzie czynnik P dla naprężeń i defektów naładowanych repre¬ 
zentuje poszerzenie wywołane dyspersją Pm ^ i podobnie jak 
w £4j ma postać G* Fn 1 a dla struktury mozaikowej dys¬ 
persją kątowe c*P( A~4) • (-C. V f t ) 2 . sin2j2#C« • 

ć 
Oba rodzaje dyspersji wyrazić można w zależności od kąta -&-• 
w postaci wielomianu: 

C?F = A sin4-6^+ B sin2^ + C, C > 0 (2) 
Dopasowując numerycznie wyrażenie (2), przez znalezienie war¬ 
tości A,B i C, do wyniku pomiaru z rys. 1 otrzymano dla bada¬ 
nego kryształu wyniki podane w tabeli poniżej. 

Kryjztał 

LiMbO, 

A 

-262»32 

34,221 

314 

-35 

B 

,26 

,156 

123, 

34, 

C 

58 

150 

Rodzaj defektów 

Ĉ - = 0,415° mozaika 

naprężenia i de¬ 
fekty naładowane 

Dla porównania zamieszczono wyniki pomiarów kryształu ^ 
z [41 . 
Jak widać z zależności (2), dla obu tych kryształów można w 
przypadku granatu stwierdzić, że główną przyczyną defektów 
jest struktura mozaikowa ponieważ warunek: JAi^lfi] i A < 0 
pozwala-sprowadzić równanie (2) do postaci określającej 
G*P( £>•&•) jako funkcję typu sin *2-O- , natomiast w krysztale 
LiNbO, przeważają naprężenia lub defekty naładowane gdyż po¬ 
wyższy warunek nie jest spełniony. 
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OBSERWACJA PHZEJŚCIA FAZOWEGO ¥ ZWIĄZEACH TYPU C r ^ T e 
KSTODĄ NUB 
E.Jędryka, M.Wójeik, S.Hadolski, 
Instytut Fizyki PAK, al.lotników 32/46, 02-666 ffABSZAWA 

The M E investigations in policrystalline samples CrTe, 
Gr5Te6» Cr3Te4» Cr2Te5 are presented. Applying a spin echo 
technique, two resonance lines are observed in CrTe, CivTeg, 
or^Te^. For CrgTa^ the BHR signal is not observed. The tempe¬ 
rature dependence of resonance frequencies was investigated. 
For Cr,Te. the anomalous behaviour of resonance frequency was 
found. Experimental results are discussed taking into account 
the literature data. 

Pomiar pola lokalnego na jądrach chromu za pomocą badania 
częstotliwości M R w funkcji temperatury daje możliwość ob¬ 
serwacji przejścia fazowego, jakie występuje w niektórych ze 
związków ferromagnetycznych Cr1_zTe. Związki te krystalizują 
w układzie heksagonalnym. Ich struktura krystaliczna wywodzi 
się ze struktury typu NiAs. Niedobór jonów Cr powodowany 
przez zmianę składu stechiometrycznego przejawia się w po¬ 
wstawaniu wakansji w podsieci jonów chromu. Fazę taką oznacza 
się symbolicznie Cr., _Q xTe. Badania krystalograficzne wyko¬ 
nywane na Cr2Te,j, Cr^JPe^, Cr^Teg metodą dyfrakcji neutronów 
[1] wykazały, ze wakansje znajdują się w co drugiej warstwie 
metalicznej. W zależności od obróbki termicznej mogą być one 
rozmieszczone w sposób przypadkowy lub tworzyć strukturę upo¬ 
rządkowaną. Stechiometryczny związek CrTe wg badań licznych 
autorów np.[2,3] nie istnieje w równowadze w temperaturze po¬ 
kojowej. Według £2] faza ta zawiera zawsze pewien niedobór 
jonów chromu. 

W pracy niniejszej badano próbki polikrystaliczne o zawar¬ 
tości chroma zmieniającej się w zakresie 50£ł60£ Te. Były to 
próbki o składzie: CrTe, Cr^Ttg, Cr^Te^, Cr2Te*. Charaktery¬ 
zują się one własnościami ferromagnetycznymi, a temperatura 
Curie wynosi odpowiedniot 
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CrTe I e • 342 ź 2 K f4] 
Cr5Te6 T c = 327 - 2 K [1] 
Cr3Te4 T c - 325 - 2 Z Cl] 
Gr2Te5 Tc * 182 * 2 Z [i], 

W pewnych, określonych temperatarach lezących w obszarze 
ferromagnetycznym zaobserwowano dla niektórych związków 
Cr,. Te gwałtowną zmianę własności magnetycznych polegającą na 
pojawienia się czynnika antyferromagnetycznego w płaszczyźnie 
prostopadłej do osi łatwego magnesowania. Przejście to było 
obserwowane dla CręTeg metodą dyfrakcji neutronów Cl], dla 
Cr-Ie, metodami dyfrakcji neutronów [i] , pomiaru magnetyzacji 
i rezonansu jądrowego C5,63, oraz dla CrTe przez pomiar magne¬ 
tyzacji [7]. 

Dotychczasowe badania NMR były przeprowadzone dla próbek o 
składzie Cr,Te4 £5,6] oraz Cri'e[63. We wszystkich przypadkach 
zaobserwowano 2 linie rezonansowe. Są one interpretowane na 
ogół jako sygnały pochodzące od różnowartosciowych jonów 
chromu /GT2*, Cx?+/, z wyjątkiem [63i gdzie w przypadku CrTe 
wyższą linię przypisuje się jonom telluru Te . 

Celem niniejszej pracy było pełniejsze przebadanie NMR w 
związkach typu Cr.^Te, włączając nie badane dotychczas tą 
metodą związki CreTeg oraz CrgSe-. 
Wyniki pomiarów 

Metodą echa spinowego otrzymano 2 linie HMR w próbkach o 
składzie CrTe, CreTeg, Cr.Te.. W próbce Cr2Te~ sygnału nie 
zaobserwowano. 

Po pierwszej serii pomiarów, próbki poddano dodatkowej ob¬ 
róbce termicznej polegającej na dłuższym wygrzewaniu w próżni. 

V tabeli przedstawiono otrzymane częstotliwości NMR w 
temperaturze 77E dla poszczególnych próbek, przed i po obróbce 
termicznej. 

Jak widać, w przypadku Cr^Teg i Qr.,2.., obie linie w wyni¬ 
ku obróbki termicznej przesuwają się w kierunku niższych czę¬ 
stotliwości. Dla CrTe sytuacja jest bardziej skomplikowana, 
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gdyż linie NMR wykazują zmiany częstotliwości w przeciwnych 
kierunkach. 

Próbka 

CrTe 

<*5
Te6 

C r3T e4 

Przed obróbką 

/MHz/ 

^ o k 
/kOe/ 

43.5 
180.0 

42.9 
178.3 

41.8 
173.7 

f 2 
/MHz/ 

^ o k 
/fcOe/ 

53.6 
222.8 

53.2 
221.1 

54.0 
224.4 

Po obróbce 
termicznej 

f1 
/KHz/ 
Hlok 
/kOe/ 

41.5 
172.5 

41.0 
170.4 

36.5 
151.7 

f 2 
/KHz/ 
Hlok 
A0e/ 

55.2 
229.4 

53.0 
220.3 

47.0 
195.3 

/MHz/ 

-2.0 

-1.9 

-5.3 

/KHz/ 

-1.6 

-0.2 

-2.2 

TABELA.. Częstotliwości M R i odpowiadające im wartości pola lokalnego 
Intensywności sygnałów dla związków CrTe i Cr^Teg były 

porównywalne, obie linie były słabe i szerokie. W przypadku 
Cr*Te, linia niższa jest wyraźna, o dużym natężeniu, wyższa 
jest słabsza i bardzo szeroka. Nie udało się stwierdzić ko¬ 
relacji między stosunkiem intensywności linii, a zawartością 
jonów Cr2+ i Cr3+ lub Cr2+ i Te2" . 

Przedstawiono badania f r e 2 w funkcji temperatury. Wyniki 
tych pomiarów przedstawione są na rysunkach 1-J4 . Dla Cr3Te. 
obserwuje się szybki wzrost częstotliwości w obszarze 80I-84K, 
a dla próbek poddanych obróbce termicznej przesuwa się on w 
kierunku 7C474E. Pomiar frez w funkcji temperatury dla CrcTeg 
i CrTe nie wykazał żadnej gwałtownej zmiany ani dla jednej, 
ani dla drugiej linii. 

Oba sygnały NMR znikają dość szybko po przyłożeniu pola 
magnetycznego. W polu 4 kGs sygnału już nie obserwuje się. 
Pozwala to sądzić o tym, że sygnał pochodzi z granic między-
domenowych. 



Dyekasja. 

Obie otrzymane linie interpretujemy jako rezonans jąder 
chromu dla jonów Cr i Cr . Zauważmy* że stosunek częstotli¬ 
wości NMR obu linii jest bliski stosunkowi ilości elektronów 
3d w jonach Cr2+ i Cr5+ / 3:4 / . 

Interesującym faktem jest brak sygnału NMR dla Cr^Te,. 
CharaJrfcerystyczna jest duża różnica między własnościami Cr2Te,, 
a pozostałymi związkami. Łatwo daje się zauważyć nuży skok 
temperatury Curie przy składzie CrgTe,. Związane jest to z 
porządkowaniem się wakansji i słabą wymianą pomiędzy poszcze¬ 
gólnymi warstwami metalicznymi, \ł oparciu o porównanie z izo-
strukturalnymi związkami Cr^S^, Cr^Se^ i Cr^Te^ Andrcsen (j] 
sugeruje, że przy tej odległości między warstwami metalicznymi, 
jaka występuje dla związku CrgTe,, oddziaływanie Cr - Cr 
wzdłuż osi c jest znikomo małe. 

Fakt występowania obu sygnałów w związku o składzie CrTe, 
pomimo że przy założeniu czystości jonowej nie powinny tam 
występować jony Cr34", potwierdza hipotezę [2,3J o niemożliwości 
istnienia czystej fazy tego związku. Dodatkowym argumentem 
przemawiającym za tym jest fakt różnego przesunięcia często¬ 
tliwości rezonansowych w wyniku obróbki termicznej. 

Kasze obserwacje anomalnego przebiegu fpea dla Cr^Te^ w 
funkcji temperatury odpowiadają pomiarom magnetyzacji opisanym 
przez £53. Teoretyczne wytłumaczenie analogicznych zmian magne¬ 
tyzacji w funkcji temperatury dla związku o składzie CrTe 
zostało podane w pracy ^7j» Wychodząc z rozważań energetycz¬ 
nych wprowadza się tam model opisujący przejście od kolinear-
nego ferromagnetyka do niekolinearnego układu spinów, wywołane 
ortorombową deformacją sieci krystalicznej przy obniżaniu 
temperatury. W wyniku tego procesu, poniżej pewnej temperatury 
pojawia się składnik antyferromagnetyczny w płaszczyźnie 
prostopadłej do osi łatwego magnesowania. Ten sam mechanizm 
może tłumaczyć przejście fazowe w związku zawierającya często¬ 
tliwości NMR dla CrjTe+. 

Obserwowane przez nas obniżenie temperatury przejścia w 
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wynika obróbki termicznej potwierdza powyższy model, liczna 
przypuszcz&ć, że struktura bardziej uporządkowana, jaka two¬ 
rzy się w wyniku ofc?óbki termicznej jest siniej podatna na 
odkształcenie, obniżając temperaturą pojawienia się dodatko¬ 
wego momentu magnetycznego. 
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Rys. 3. 

Kys. 1 • 4. Temperaturowe zależności częstotliwości rezonansowych dla próbek CrTe 
Cr^Te^ /1,2,5/ oraz Cr .'re4 [io obróbce ter-.:dcŁnej /'»•/• 



ZJA'./IoK* TijTipUJ^CE Vi \i.-.RIZ'KAO 
IIMR W ORTOPBBRYCIS ITHOWYM 

Stefan Nadolski 
Instytut Fizyki PAH 02-666 Warszawa Al.Lotników 32/46 

Ortoferryt itrowy YFeCk posiada odkształconą strukturę perow-
skitu [_ i]} . Za uporządkowanie antyferromagnetyczne odpowie¬ 
dzialne jest oddziaływanie wymienne pomiędzy jonami Fe-*+ w 
dwóch podsieciach magnetycznych [2] . Y/ektory magnetyzacji 
podsieci nie są dokładnie antyrównoległe w związku z czym 
kryształ wykazują słaby ferromagnetyzm, Y/ektor antyferromag-
netyzmu skierowany jest wzdłuż osi "a" zaś wypadkowa magnety¬ 
zacja wzdłuż osi "c". W ściance domenowej obrót wektora mag¬ 
netyzacji następuje w płaszczyźnie "ao" {[3J Rezonans jądro¬ 
wy ^ Fe można obserwować w polu nadsubtelnym h , które jest 

1 proporcjonalne do namagnesowania podsieci £2,4} . 
'.¥ celu obserwacji MMR w ściance domenowej kryształ YPeO^ na¬ 
leży tak zorientować aby pole wcz IL było równoległe do osi 
"c" [4} . ścianka wykonuje wtedy oscylacje o częstotliwości 
równej częstotliwości pracy spektrometru. 
Vf ferromagnetykach jednoosiowych "profil" ścianki domenowej 
jest opisany następującym równaniem [5] 

C - kąt pomiędzy osią łatwą "c" a magnetyzacją 
/̂  - współrzędna prostopadła do powierzchni ścianki 
v - grubość ścianki 

W materiałach takich, na jądra oprócz pola }L działa składowa 
dynamiczna pola nadsubtelnego H , która znacznie przewyższa 
pole H.. Współczynnik wzmocnienia pola wcz jest zdefiniowany: 

- ii. » 1 (2) 
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Współczynnik ten zależy od pozycji w ściance domenowej w spo¬ 
sób następujący £5] .: 

Ścianki domenowe nie wykonują drgań w fazie a polem H... Podat¬ 
ność magnetyczna próbki jest wielkością zespoloną. Współczyn¬ 
nik f£ jest również zespolony. Y/ tych warunkach następuje zja¬ 
wisko "mieszania" składowych podatności jądrowej f5J . 
Spektrometr czuły na absorpcję rejestruje kombinacje absorpcji 
i dyspersji. W przypadku dużych wartości C\, pole wcz działa¬ 
jące na jądra jest tak duże, że składowa absorpcji ulega na¬ 
syceniu. Przy dalszym wzroście pola wcz sygnał dyspersji ule¬ 
ga nasyceniu i poszerza si§. Efekty te były obserwowane np: 
w metalicznym niklu f_6j * Ortoferryty są materiałami, w któ¬ 
rych istnieje anizotropia oddziaływań nadsubtelnych. V/ jedno-
rodnie namagnesowanym krysztale wszystkie jony żelaza znajdu¬ 
ją się w ekwiwalentnych posycjach. Częstotliwość NMR, jest 
dla całej objętości kryształu stała. W ściance domenowej nas¬ 
tępuje naruszenie tej ekwiwalentności. 
Częstotliwość NMR zależy od pozycji w ściance domenowej w spo¬ 
sób następujący 

Vo - częstotliwość HMR wewnątrz domeny 
^Z 3 - współczynniki określające anizotropię oddziaływań 

nsdsubtelnych 
f - -1 dla poszczególnych podsieci. 

Funkcja powyższa posiada ekstrema dla pewnych wartości kątów 
® m*„ i O ma , którym odpowiadają częstotliwości V mi„ i 

m x i i fllcljC £uXXl 

y . Fizycznie oznacza to, że dla tych częstotliwości mamy 
największe ilości oscylatorów jądrowych. 
Sygnał NMR jest rozszczepiony i składa się z dwóch linii o 
częstotliwościach V . i y max» Linia V - pochodzi od 
jąder położonych bliżej środka ścianki niż linia V m a £"4,TJ. 
Różnym wartościom kąta & odpowiadają różne wartości współ¬ 
czynników n L 3] , 
W pracy niniejszej przedstawiono wyniki badania OTiR J Pe w 
YFeO, metodą stacjonarną. Użyto spektrometru z modulacją częs-
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totliwości. Autodyna czuła na absorpcję mocy generowała falę 
ciągłą (cw), której amplituda była modulowana w momencie prze¬ 
chodzenia przez rezonans. Po doprowadzeniu impulsów gaszących 
możliwa była detekcja superreakcyjna (sr). 
Niska częstotliwość gaszenia (2kHz) umożliwiła uzyskanie nie-
zniekształconych sygnałów. Próbką była płytka monokryształu 
YFeCu o grubości 0.3 mm i masie 0.1 g. Zawratość izotopu Pe 
była naturalna. 
Na rys.1. przedstawiono zależność szerokości linii rezonanso¬ 
wych od wielkości pola wcz H.. Badania przeprowadzono w tem¬ 
peraturze 60 K. Metodą sr uzyskano dwie wąskie linie, które 
znacznie poszerzają się w przypadku pracy metodą CW. Szerokość 
zarejestrowanych linii jest proporcjonalna do wielkości pola 
H . 
Zjawisko to związane jest z bardzo dużymi wartościami współ¬ 
czynników fl , które w temperaturze 60 K wynoszą odpowiednio: 
^ V ^ ) = i.7 io6. ą (Vmajt> = i.i io6 f a j . 
Czułość użytego detektora superreakcyjnego jest największa 
gdy rozpoczyna on generację. Amplituda drgań wcz jest wtedy 
bardzo mała. Uzyskane widmo NMR jest niezniekształcone. W przy¬ 
padku metody cw wartoś« pola wcz działającego na jądra jest 
tak duża, że wielokrotnie przekracza naturalną szerokość linii 
NŁIR. >'/ temp. 77 K współczynniki Q. osiągają jeszcze większe 
wartości: tt<Vmin> = 2.9 • 106, 1(V aax) = 2 • 1OĆ. Linie po-
szerzają się tak szybko, że utrudnia to wykonywanie pomiarów. 
Użyta próbka wykazuje interesujące własności: W temperaturze 
77 K i wyższych przyłożenie niewielkiego stałego pola magne¬ 
tycznego zmieniającego położenie ścianek domenowych wywołuje 
gwałtowny wzrost obserwowanych sygnałów HHR. Uzyskany stan 
jest niestabilny i rejestrowane sygnały stopniowo maleją aby 
po upływie około 0.5 h (77 K) osiągnąć amplitudę taką jaką 
miały przed przyłożeniem pola (rys.2). Po wyłączeniu pola e-
fekt jest identyczny. 
W stanie niestabilnym sygnały rejestrowane metodą cw posze¬ 
rzają się. Linia o częstotliwości V _Jn poszerza się dwukrot¬ 
nie zaś linia V aax 1,5-krotnie. Rośnio również ich amplitu¬ 
da. Sygnały rejestrowane metodą 'sr zmieniają swają amplitudę. 
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Pierwsza linia rośnie czterokrotnie zaś druga dwukrotnie. 
Częstotliwość i szerokość nie ulegają większym zmianom (rys.2). 
Rejestracja widm odbywała się przy tej samej wartości pola H... 
Zmiany szerokości linii świadczą o wzroście 3kładowej dyna¬ 
micznej H j_ działającej na jądra. Wzrost ten może być wywo¬ 
łany jedynie wzrostem współczynników Ą, . Brak istotnych smian 
częstotliwości świadczy o tym, że kąty 0 . i Q nie 
zmieniają się. Współczynniki /£ n i e zmieniają sie jednakowo 
dla całej ścianki. Dla linii V m i n Q, rośnie około dwukrot¬ 
nie zaś dla V *,= „ 1>5 krotnie. Nierównomierną zmianę można 
wyjaśnić zakładając zmianę profilu ścianki domenowej. Zależ¬ 
ności (1) i (3) przestały by wówczas obowiązywać. 
Tego typu efekty czasowe w ortoferrytach nie były dotychczas 
obserwowane. Podobne zjawiska były obserwowane w granatach 
L9»10j . Po przemagnesowaniu takiego materiału zmienia on po¬ 
woli swoje własności magnetyczne. 
Zjawisko to tłumaczone jest obecnością jonów Pe . Zmiany cza¬ 
sowe związane są z dyfuzją elektronów pomiędzy jonami Pe + i 
Pe3+ [9,10] . 
"/ wyniku tego procesu ustala si§ energetycznie korzystniejszy 
rozkład tych jonów. 
Jest prawdopodobne, że opisane powyżej zjawiska związane są z 
podobną dyfuzją pomiędzy ściankami domenowymi a resztą ma¬ 
teriału. 
V/ efekcie w ściance ustalałby się pewien rozkład jonów Pe . 
Ponieważ jony Pe + silnie zmieniają własności magnetyczne ma¬ 
teriału profil ścianki może ulec zmianie. 
Hipoteza ta poparta jest następującymi danymi eksperymental¬ 
nymi: 
1/ Istnieje stosunkowo ostra granica niskotemperaturowa 

występowania ajawiska. 
2/ Szybkość dochodzenia układu do równowagi rośnie ze wzros¬ 

tem temperatury* 
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Rys. 1. Zmiana szerokości linii NMR n funtcji pola we i! 

23 



1a 

2a 

75. HO KHz. 
:?7fiHz 

2b 

Rys. 2. Zmiana kształtu linii NUR 
1 - stan stabilny, 2 - stan niestabilny, 
a - fala ciągła, b - superreakoja. 
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DIGITAL MAGNETIC FIELD ESGULATOR^NIS BASED, AED PL'S 

APPLICATIONS TO RADIOSPECTROSCOFJT'S 

lvi. Gutov/ski, S. Hadolski, Z. Potocki, W. Zbieranovvski 

Institute of Physics 

Polish Academy of Sciences, 02-668 \7arsaw 

The short description of new, digital, magnetic field regu¬ 

lator and stabilizer is given. Its principle of working is 

based on use of I?li3 proton magnetometer, i'tie device can 

be used as a driver central controll unit in computeri¬ 

sed measuring system as well as in classical-type one. 

The very good reproductivity of field sweep allows to use 

this regulator in multiple sweep system of spectra registra-
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ZASTOSOWANIE CYFROWEGO RBGOLATOEA INDUKCJI MAGNETYCZNEJ 
DZIAŁAJĄCEGO NA ZASADZIE NMR DO POMIARÓW RADIOSPEETBO-
SKOPOWTCH ' 
M. Gutowski, S. Nadolski, Z* Potocki, W. Zbieranowski 
Instytut Fizyki PAN, 02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46 
Badania radi spektroskopowe różnych materiałów o niewiel¬ 
kiej zawartości jąder o niezerowym spinie (momencie kwadru-
polowym) lub jonów magnetycznych (SFR, ENDOB) wymagają 
stosowania nowych technik rejestracji i opracowania widm* 
Cechą wspólną nowych technik badawczych jest dążenie do 
polepszenia stosunku sygnału do szumu (S/N) oraz zwiększe¬ 
nia zdolności rozdzielczej* Jednym ze sposobów polepszenia 
S/N jest wielokrotna rejestracja widma. Historycznie pier¬ 
wszym przyrządem służącym do tego celu był analizator wie¬ 
lokanałowy opisany przez Kleina i Bartona [i] .• W później¬ 
szych latach opracowano wiele metod rejestre*,ji widm z dużą 
zdolnością rozdzielczą i wstępnego ich opracowania [2-5}. 
Wspólną cechą tych metod jest użycie komputera i przedsta¬ 
wienie widm w postaci cyfrowej. Tu zajmiemy się tylko pro¬ 
blemami wielokrotnej rejestracji widma (akumulacji) . 
Urządzenie służące do realizacji tego zadania powinno mieć 
następujące własności t 
- doskonała powtarzalność przebiegu pola magnetycznego, 
- możliwość dowolnego ustawiania pojedynczego skoku pola, 

ze względu na żądaną zdolność rozdzielczą. 
Wymagania te spełnia skonstruowany w IF PAN w Warszawie 
cyfrowy regulator indukcji magnetycznej pracujący w oparciu 
o zasadę M R . W konstrukcji przyrządu starano się zreali¬ 
zować pewne dodatkowe założenia : 
- wykorzystanie sprawdzonych koncepcji pomiaru, stabili¬ 

zacji i regulacji indukcji magnetycznej, 
- użycie sprawdzonych układów przetwarzania analogowo-cyf-

rowego, 
- łatwość obsługi i uniwersalność zastosowań 
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Blokowy schemat ideowy regulatora przedstawia rys.1. 

POZOSTAŁE 
INPORMAC3E 

MA6NETOME-tł«. 

ZASILACZ. 
ELEKTROttAfiNCSU 

JL 
LTERU3ACJV 

DO m 

t>amę.u 
z.e W M. 

Rys.1. Podstawowy schemat blokowy zastosowania regulatora 
Regulator umożliwia realizację trzech funkcji: 
- stabilizacja ustalonej wartości indukcji magnetycznej 
- jednorazowy przebieg pola w zadanych granicach 
- wielokrotny przebieg pola 
Pole magnetyczne narasta schodkowo, maksymalna szybkość 
zmian wynosi 500 schodków/min (500 Gs/min =50 nfP/min) 
Najmniejszy schodek pola może być równy 20 mG ( 2 M T ) 
co pozwala na prowadzenie badań ze stosunkowo dobrą zdol¬ 
nością rozdzielczą. Stabilność i powtarzalność pola zależą 
przede wszystkim od stabilności generatora kwarcowego mier¬ 
nika indukcji* Liniowość przebiegu pozwala na użycie regu¬ 
latora jako jednostki sterującej w systemie pomiarowym (ry¬ 
sunek) . Impulsy kolejnych schodków mogą otwierać wiele 
Kanałów wejściowych do pamięci zewnętrznej i powodować 
przepływ rozmaitych informacji w ustalonej kolejności. 
Mogą to być np.: badany sygnał, temperatura, ciśnienie 
i inne. Zbędna jest rejestracja wielkości pola w każdym 
kroku, co pozwala zaoszczędzić miejsca w pamięci. Najkorzy¬ 
stniejszym rodzajem pamięci zewnętrznej byłaby pamięć ope¬ 
racyjna minikomputera współpracującego z dyskiem o wielkiej 
pojemności. Sam minikomputer mógłby być następnie użyty 
do wstępnego opracowania zarejestrowanego widma. 
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Omawiany regulator może też pracować przy tradycyjnym syste¬ 
mie rejestracji widm, tj. na rejestratorze x-y. Praca ekspe¬ 
rymentatora jest wtedy uproszczona: nożna dowolnie sterować 
przebiegiem pola, zatrzymywać go, przyspieszać dziesięcio¬ 
krotnie. Rozmiar rysunku nastav/i się auuoaatycznie. Podczas 
pomiaru wyświetlane są: sygnał KŁUJ miernika, aktualna .war¬ 
tość indukcji oraz ustawione przez eksperymentatora granice 
przeoiatania pola. 
Urządzeni© może współpracować z różnymi typami zasilaczy 
elektromagnesu, vi tym z zasilaczami magnesów nadprzchodni¬ 
kowych. Przy jego pomocy można rejestrować widma EEK, 3PR, 
PŁK, EEDOR. Użycie regulatora jest celowe w tych wszystkich 
pomiarach, spektroskopowych, w których rejestruje się widmo 
dowolnej wielkości fizycznej w funkcji pola magnetycznego. 
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CYFROWY UKŁAD DO AUTOMATYZACJI POMIARÓW C2AS0W RELAKSACJI 
KWADRUPOLOWEJ ^ i X2 

P. Kamasa, J. Kasprzak, J. Pietrzak 

Zakład Spektroskopii Ciała Stałego 

Instytut Fizyki UAM, -oznarf 

W pomiarach czasów relaksacji w impulsowej spektroskopii 
częstości radiowej i mikrofalowej niezbędna jest znajomość 
wartości amplitudy (A) sygnałów indukcji swobodnej lub echa 
w funkcji odległości między impulsami("T) . Proponowany w tej 
pracy układ składający się z programowanego generatora sekwen¬ 
cji impulsów prostokątnych i "baxcar" - integratora z pamięcią 
cyfrową pozwala na szybkie uzyskanie dyskretnego zbioru par 
liczb (A , T ^. Do pomiarów T., T2 oraz T£ przyjęto sekwencje 
jedno-, dwu-, lub trójimpulsowe [lj, które realizuje opisany uk¬ 
ład (rys. 1). 

W złożonych sekwencjach impulsów wymaga się, aby okres po¬ 
wtarzania sekwencji T , długość przerw t i czas. trwania impul¬ 
sów t. spełniały nierówność : 

T^T^li (!) 
Wyznaczanie czasu trwania tych wielkości odbywa się poprzez 

odliczanie określonej ilości okresów drgań generatora kwarcowego, 
która jest dla poszczególnych t. i T niezależnie wpisywana do 
cyklicznego rejestru przesuwnego. Zastosowanie generatora 10MHz 
umożliwia wybór czasów z krokiem co 0,1 us. 



.0 
b) 

d) 

•) 4 

M-1-exp/-i 

Ry«. 1 Metody pomiarów exasdv rtlaksaejl T^ T2 i T* 

Połotania próbki xaxnaexono literą p. 
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Rys. 2 Układ programujący - schemat blokowy. 

Zgodnie 2 nierównością (1} odpowiednie sakr sy wartości^ 
i T uzyskuje się poprzez zastosowanie programowaneso dzielnika 
częstości. 

Opisany układ pozwala na uzyskanie w podzakresach następu¬ 
jących nastaw ; T ł od 10 as do 100 s, T l2 t od 0,1 >is do 10 s 
t± 1 od 0,1 pa do 1 os z kpokiem równym 10~* podzakresu. 

W celu autOMtyzacji pomiarów zastosowano rozwiązanie urno*. 
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liwiająee okresowe zwiększanie odległości między impulsami z kro¬ 
kiem równym 10 lub 10" danego podzakresu. 

Układ posiada niezależne wyprowadzenie dowolnego f^, t^ 
i T niezbędne do synchronizowania współpracujących urządzeń spek¬ 
trometru. 

Pomiar amplitudy sygnałów indukcji swobodnej lub echa odbywa 
się poprzez przetwarzanie próbkowanej wartości indukowanego na¬ 
pięcia na wielkość cyfrową (rys. 3) [2,3, tj. Wartość średnia 
z dziesięciu lub stu próbek uzyskana poprzez wydłużenie lub skró¬ 
cenie rejestru uśredniającego, którego trzy najbardziej znaczące 
pozycje wyświetlane są na wskaźniku cyfrowym. Rys. 1 przedstawia 
położenie próbki "boxcar" - integratora dla pomiaru T,, T- i T? . 

Imp „ 
sterujący 

Układ 
próbkujący 

Układ 
czasowy 

Przetwornik 
c / a X 

Przetwornik 
a/c 

Przetwornik 
c /a Y 

Rejestrator 
X-Y 

Rejestr 
usrednajqcy 

Pairiec 

1 
Licznik 

składników 

Wskaźnik 
cyfrowy 

Rys. 3 "Boxcar" - integrator - schemat blokowy. 

Opisany wyżej układ likwiduje wiele operacji eksperymentatora 

ci t i określa¬ 

umożliwiają ponad-

n.in. związanych z nastawianiem kolejnych wartości t i określa¬ 

niu amplitudy sygnału. Cyfrowe wyjścia A n i 



to numeryczne wyznaczenie T,, T2» T*, a zastosowanie przetworni¬ 
ków A -» U. lub A -» iłjU, oraz "t -• U pozwala na bezpośred-

ił rt Xl n Wl 

nie określenie wartości T,, T2» Tp** 
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RELAKSACJA SPINOWO-SPBłOWA W WODNYCH ROZTWORACH BIAŁEK 

Barbara Blicharska 
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 

Narcyz Piślewski 
Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań 

Prowadzone od 1963 roku badania nad relaksacją w wodnych 
roztworach białek / 1,2/ pozwoliły na zaproponowanie modelu 
relaksacji protonów drobiu wody zaadsorbowanej na powierzchni 
białka* V rezultacie szybkiej wymiany między protonami wody swo- ' 
bodnęj i zaadsorbowanej, wypadkowy, mierzony przez nas czas rele-
ksacji roztworu T wiąże się z czasem relaksacji wody swobodnej T _ 
i wody związanej z białkiem T Q b następująco: 

gdzie p jest ilością wody swobodnej w roztworze, a pb ilością 
wody związanej z białkiem* Jeśli wprowadzimy wielkość w, będącą 
ilością wody związanej przez 1 g białka, wówczas pb = we, gdzie 
c jest koncentracją białka w roztworze w g/g roztworu* Można wiec 
napisać: 

W badaniach koncentracja białka nie jest duża, cw<(<^ 1, wzór ten 
daje liniową zależność czasu relaksacji roztworu od koncentracji: 

W opublikowanej w 1970 roku pracy zawierającej pomiary czasów 
T1 w szerokim zakresie pól magnetycznych w wodnym roztworze biał¬ 
ka jaja kurzego zależności T, od koncentracji c i pola magne¬ 
tycznego zostały z powodzeniem wytłumaczone istnieniem logaryt-
miczno-gau8aowskiego rozkładu czasów korelacji t drobin wody 
zaadsorbowanej. /3/« 



Zależność Tnt) od pola magnetycznego da** się zapisać równa¬ 
niem 

gdzie T Q jest dobrze znanymi wzorami Solomona /4/: 

j2_ t + A Ł _ ̂  
Ti 

•*• /o/ 

Wielkość 6{c)jeat funkcją rozkładu wyrażoną wzorem: 

Parametrami tej funkcji są : 'Zb średni czas korelacji oraz <X 
szerokość rozkładu, który wiąże sie bezpośrednio z koncentracją 
białka* 

Dopasowanie punktów doświadczalnych do krzywych wyrażonych 
wzorem A / pozwala na znalezienie obu parametrów dla roztworów 
danego białkao 

Celem niniejszej pracy było wykazanie, że po wyliczeniu 
z wzorów /4/ i /£/ zależności czasu relaksacji spinowo-spinowej T2 
od pola magnetycznego i koncentracji przy przyjęciu parametrów 
otrzymanych w pracy /3/ punkty doświadczalne potwierdzą istnienie 
logarytmiczno-gaussonskiego rozkładu czasów korelacji; 
pomiary CZB°U relaksacji T« są bowiem niezależne od pomiarów T... 

Pomiary czasów rel<^sacji To w czterech polach magnetycznych 
odpowiadających częstościom rezonansu protonowego 6,24,4o,7o,9o 1-ffiz 
dla roztworów białka jaja kurzego o różnych koncentracjach w gra¬ 
nicach od 5-17 % wykonano metodą Meiboome-Gilla na spektrometrze 
firmy Brucker typu SXs-100. 
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Wszystkie pomiary były wykonane w temperaturze 25 C. Wyniki 
pomiarów Tg oraz celem porównania równocześnie mierzonych ?.. 
przedstawione są w tabeli oraz na rysunku. 

Jak widać z rys.1. n mierzonym zakresie pól magnetycznych 
wyliczona wartość Ip zmienia się niewiele ze wzrostem pola, nato¬ 
miast dość silnie zależy od koncentracji poprzez parametr rozkła¬ 
du *c. Punkty doświadczalne zadawalające poteierdzają jakościowe 
wnioski wynikające z teorii, co jest dowodem istnienia logaryt-
aiiczno-gaussowskiego rozkładu czasów korelacji drobin aaadsorbo-
wanej na powiez'zchni białka. 

Tabela 

MHz I 0 

0.172 

Od 28 
ó.oti;> 

0.065 

0.172 
0.128 

0.085 

0.065 

90 

1.12 

0.91 
O.7> 

0.65 

13.27 
11.08 

7.88 

10.84 

70 

1.35 

O.9S 

14.37 
11.96 

9.61 

9.11 

40 

1.56 

1.84 
i.i»t 

1.51 

11.93 

9.77 
7.21 

8.02 

24 

2.ya 
2.12 
9.65 
8.69 
6.70 

6.39 

6 

464 

3J3 
200 

14/! 

1Q2 

7.17 
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NMR STUDIES ON THE MECHANISM OF STRUCTURAL DESTABILIZATION OF THE 
GLOBULAR PROTEINS AND DNA BY ALIPHATIC ALCOHOLS 

B.Lubas, B.Witman, T.Wieniewska, M.Sołtysik 

Institute of Medical Chemistry and Physics, Medical University 
School of Silesia, Facoulty of Pharmacy, 41-200 Sosnowiec, 
Jagiellońska 4, Poland 

The concept that the mechanism of structural destabilization 
of the biologically active macromolecules by typical denaturing 
agents should find a reflection in "the NMR spectra of the de-
naturants themselves has been folloved by proton NMR for some 
aliphatic alcoholsxin the system containing the serum albumin or DNA. ^ CUC,v,,.-Ai 

For aqueous solutions of the human /HSA/ or bovine /BSA/ 
serum albumins the marked broadening of the ethanol, propanol 
and isopropanol lines but no change in their chemical shifts 
have been detected. The monotonie increase of the half widthes 
of the respective alcohol lines with increasing concentration 
of the protein is strongly affected by the aliphatic chain 
length and the branching of alcohol molecules; 

On the contrary, for the systems containing calf thymus or 
salmon sperm DNA and ethanol the considerable upfield shifting 
of the all sets of ethanol lines but no marked changes in the 
half widthes of the respective lines have been observed with 
increase of DNA concentration. 
3asing on the above results, strong differences in the mecha¬ 
nism of structural destabilization of the proteins and that 
of DNA can be suggested* 

The results for proteins can be attributed to the immobi¬ 
lization of the aliphatic chains of alcohols at their inte-
ration with the polipeptyde chains i,e. to formation of the 
weak hydrophobic associates between aliphatic part of alcohol 
and amino-acid residue of proteins* It can strongly support /-
the hypothesis about the attaching by alcoholic denaturant (ft_/'f.Uoi/ 
the hydrophobic bonds stabilizing the proteins structure. 

The results for DNAs can be interpreted in terms of the 
itrong changes in a number of hydrogen bonds involved in 
iqueous solutions of DNA by addition of alcohols.,It can 
suggest that the first step in the destabilization of DNA struc¬ 
ture by alcoholic denaturant may be related to the perturba¬ 
tion in the water shell of DNA. 
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3ADA1QA KECHANIZl'TJ DESTABILIZACJI SOSUKTDRAIiKEJ BIAŁEK 
GLOBULARMYCH I DKA PRZY DZIAŁANIU ALKOHOLI ALIFATYCZ17YCH 

B.Lubas, B.WitEian, T.Wieniewska, K.Sołtysik 

Instytut Chemii i Fizyki Medycznej 
Wydział Farmacji Śląskiej Akademii Medycznej 
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Badania denaturacji białek i kwasów nukleinowych są jednymi 
z istotnych elementów wyjaśniania, jaki rodzaj i typ sił zapewnia 
tyra makrocząsteczkom stabilność drugo-i trzeciorzędowej struk¬ 
tury, konieczną dla określonej biologicznej aktywności. 

Destabilizującego wpływu alkoholi alifatycznych zarówno na 
strukturę białek £i-5} jak i kwasów nukleinowych £6,73 dowiedzio¬ 
no licznymi technikami fizykochenicznymi. Chociaż materiał do¬ 
świadczalny na temat denaturacji alkoholov/ej jest dość obszerny, 
jej mechanizm nie jest właściwie poznany, a także pozostaje otwa¬ 
rta kwestia, czy mimo podobnych efektów działania jest on taki 
sam w przypadku zarówno białek, jak i kwasów nukleinowych. 

7.' przedstawionej pracy podjęto próbę uzyskania informacji 
0 mechanizmie destabilizującego wpływu alkoholi dla albumin su¬ 
rowicy wysokospolimeryzowanego DNA posługując się techniką spe¬ 
ktroskopii tan. 

Koncepcja podjętych badań była oparta na założeniu, że me¬ 
chanizm wpływu związku denaturującego na destabilizację struktu¬ 
ry określonych makrocząsteczek winien znaleić odzwierciedlenie 
w widmach NL3t samego denaturanta. 

•Potencjalnie reożliwy wpływ cząsteczek alkoholu na drugo -
1 trzeciorzędową strukturę białek może polegać na jej rozlu¬ 
źnieniu przy 
- atakowaniu wiązań hydrofobowych między wyrostkami aminokwaso-
wymi przez hydrofobowe fragmenty cząsteczek alkoholu 

- rozrywaniu wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych w czą¬ 
steczce białka, w których uczestniczą fragmenty wiąsań pep-
tydowych 

- rozrywaniu wiązań wodorowych między dipolami wody hydratacy}-
jnej białka, a makrocząsteczką 

- innym działaniu prowadzącym do destabilizacji powłoki wodnej 
makrocząsteczki. 

Podobne mechanizmy można także sugerować dla DNA, z tym aa atakna 
wiązania hydrofobowe może tu dotyczyć wzdłużnych oddziaływali 
par zasad, a rozrywanie wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych 
.wiązań typu Watsona - Cricka f8j. 

Poszukiwanie zmian wywołanych w widamych l"RJ alkoholi ali¬ 
fatycznych przez obecność białka lub DNA w roztworze prowadzono 
w celu uzyskania eksperymentalnych dowodów co do słuszności 



któregoś ze wskazanych Siechaniziuów. 
Materiał i r.etod£ 
Stosowano albutlny surowicy krwi bydlęcej /3SA/ Sigma /i/ 
i ffSSiS 3iomed /II/ i albuminę surowicy lewi ludzkiej /HSA/ 

• Biorned ?/-wa. DNA z grasic;/1 cielęcej izolowano metodą detergen¬ 
tową, a DNA ze spermy łososia pochodziło z firry Sigma. 
Alburdny char?.'rteryzowano przez elektroforezę na żelu poli-
akrylamidowyra i chromatografie kolumnową z SBPKADEX-u G-100, 
DITA charalrfceryzowp.no wszystkimi technikami standartowymi. 

Stosowano alkohole produkcji POCH o wysokim stopniu czy¬ 
stości oraz D2C produkcji I3J Świerk o 99,3 % czystości izo¬ 
topowe j. 
•Tako rozpuszczalników białek używano D90, jako rozpuszczal¬ 
ników DWA roztworów HaCl w D„0 o zmiennej sile jonowej. 
Próbki do pomiarów sporządzano bezpośrednio przed rejestracją 
widma. TCidma TS.J rejestrowano na aparaturze YARIAIT K'-J60 
w polu o częstości 60 I3z, w temperaturze pokojowej, stosując 
T:.3 jako wzorzec zewnętrzny. 

ICażdą serię próbek sporządzano 3-5 razy, a rejestrację 
widna powtarzano kilkakrotnie dla polepszenia dokładności wy¬ 
znaczenia średnich. Poniary rjzerokoóci połówko* ych poszczegól¬ 
nych linii wykonywano dla wycinków przemiatania 60 Rz/30 cn 
.lub 120 Hz/30 cm . 
\7yniki_i_dyskusja 

Typowe zmiany wywołane w widmach ERJ alkoholi alifatycznych 
obecnością albuminy surowicy /Rys. 1AB/ sprowadzają się do si¬ 
lnego poszerzenia poszczególnych linii alkoholi, przy czym 
pozycje linii oraz stałe sprzężenia nie ulegają zauważalnym 
zmianom. 

Przykładowe zależności parametrów widma MRJ od stężenia 
albumin w układzie przedstawiono dla etanolu na rys. 2AB, a 
dla izomerycznych propanoli na rys. 3AB. Jak widać, ze wzrostem 
stężenia albumin w układzie nie obserwuje' się praktycznie ża¬ 
dnych zmian w przesunięciach chemicznych linii alkoholi /Rys.2A/ 
natomiast bardzo wyraśny jest wzrost szerokości połówkowych 
linii /Rys.23, 3AB/« Vf przypadku etanolu wzrost ten jest równo¬ 
legły 'dla obu fragmentów hydrofobowych cząsteczki tzn. dla pro¬ 
tonów metylenowych i metylowych, w przypadku propanolu linie 
protonów metylenowych są poszerzone bardziej niż r.etyloi7ych, 
/ftys. 3A/natomiast dla izopropanolu poszerzenia są wyraźnie 
słabsze niż dla linii propanolu i praktycznie równoległe dla 
protonów metinowych i metylenowych /Sys. 3B/. 

Zaobserwowane efekty poszerzenia linii alkoholi mogą być" 
przypisane jedynie specyficznemu ograniczeniu swobody ruchu 
cząsteczek alkoholi przez białko, a zatem tworzeniu kompleksów 
miedzy cząsteczkami alkoholi i fragmentami makrocząsteczki 

albuminy,^któremu towarzyszy saybka /w skali MRJ/ wymiana-
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Eys. 1, Ilustracja wpływu obecności albuminy surowicy 
w układzie na widma I.31J alkoholi alifatycznych 
A-widma propanolu, S-widca izopropanolu. 
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Rys. 2. Zależność parametrów widma ISJ etanolu od obecności 
albumin surowicy w układzie - stężenie etanolu-5 Sv/v 
Ą-przesunięcie chemiczne l i n i i Cgł̂ OH, wyniki w obe-

' cności BSA, BSA I I i BSA I ; B-sser&kość połówkowa linii 
wyniki w obeonosci BSA II 
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Rys. 3. Zależność szerokości połówkowych wybranych linii 
propanoli od stężenia BSA II; A-wyniteŁ dla propanolu, 
K-multiplet, T-tryplety; B-wyniki dla izoropanolu 
wyniki te są średnimi dla 3 niezależrie preparowanych 
próbek i 5 niezależnych rejestracji. 

n 1 s_ 

Eya. 4. Zależność przesunięć chemicznych A i szerokości 
połówkowych B wybranych linii propanolu od stężenia 
DNA - DNA ze spermy łososia, szerokości połówkowe 
dla linii CH2-*-«- , OH^-o-0-,i EDO 
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cząsteczek alkoholu midday frakcją unieruchomioną przez birJfcko 
i S'.7obodną. Zwiększona sseroko?ć połówkowa linii T.3J stanowi 
bowiem odbicie faktu zwiększenia średniej szybkości relaksacji 
poszczególnych grup protonów alkoholu w układzie, "'zrost lep¬ 
kości roztworów BSA względem lUC jest zbyt mały do spowodowania 
zriany szerokości przy wzroście stężenia BSA do 10 f<> W/Y fiOJ . 
Żaden inny niespecyficzny efekt nie może także tłumaczyć tych 
zmian, gdyż są one wyraźnie selektywne dla niektórych £??np pro¬ 
tonów /Sys. 3A3/, a zatem muszą odzwierciedlać silniejsze '.unie¬ 
ruchomieni e tych. grup w porównaniu z innymi. 

Szczególnie istotne jest tu silniejsze poszerzenie znalezione 
dla wszystkich ugrupowań propanolu w rzrównaniu z izopropsnoler 
/por.Rys. 3A i 33/, wyraćna przewaga poszerzeń obu ugrupowań 
metylenowych w porównaniu z protonami metylowyrd /Sys. 3A/ ora?, 
iiaksymalne poszerzenie linii multipletu metylenowego propar.olu, 
czyli linii od protonów alifatycznych najbliższych grupie - OH 
Ays. 33/. 

Wyniki te świadczą,, że propanol przy oddziaływaniach z bi«i-
łkien jest wyraćnie silniej unieruchomiony niż izoproppnol, 
przy czym najsilniej unieruchamiane s% jego fragmenty netyleio'"e. 
Koże to świadczyć o tworzeniu m§dzy resztari aninô /asov̂ 'rr.i 
łaiicucha polipeptydoweco i alifatyczną częćcią czr^teczld. alko¬ 
holu hydrofobowych koripleksów, tym silniejszych io dłuższy j?st 
hydrofobowy fragrant alkoholu. Wyniki nasze zatem silnie prae-
mawiają aa pierwszyrsi z nechanisnów strukturalnej destabi?.izac;i 
białek wslcasanyzn vre wstępie. Ze względu na relację poszerzeń 
dla grup metylenowych i metylowych jest nocno prawdopodobne, 
że ta hydrofobowa asocjacja jest wspomagana przea wytworzenie 
przez grupę OH dodatkowego wiązania wodorowego /lub nawet ze¬ 
społu dwóch wiązali wodorowych/ z protonodonorowyini i protono-
akceptorowynri. fragmentami wiązania peptydowego. Wytworzenie 
takich wiązari jest stereoches&cznie możliwe dla propanolti, 
natoniast prawie raemożliwe dla izopropanolu /sprawdzono t e hi¬ 
potezę geonetrycznie przy uwzględnieniu długości wiązali i wa-
rtoeci k?ttów w analizowanych układach/ i to :noże również tłu¬ 
maczyć silniejsze poszerzenie linii propanolu w porównaniu z 
jego izomerem. 

Efektywność alkoholi alifatycznych jako denaturantów białe!: 
tłumaczono często [i,2,3] możliwością tworzenia hydrofobowych 
kompleksów białko-alkohol. Potwierdsono tradycyjnyrai aetodani 
biochemicznymi tv/orzenie tych kompleksów dla heeoproteidów z 
etanolem i metanolem [4] . Poszerzenie linii KEJ etanolu w obe-
cnoćci białka opisano dotąd jcd.3rn.ie w przypadku dehydrosen«>zy 
alkoholowej £i1J , dla której etanol stanowi umbstrat i właśnie 
jedynie pddzialyvaniemensyn-substrat tłumaczono wówczas uzyskane 
wyniki.W świetle naszych wjniików wydaje się, że mechanizm wią¬ 
zania cząsteczek alkoholu do białek ma z pewnością bardziej 
ogólniejsze znaczenie niż tworzenie kompleksów enzym-substrat* 
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Odwrotnie niż \? przypadku białek obecność kwasu dezoksy-
ryboLukleinoręgo /DliV w układzie z alkoholami nie miała wpływu 
na szerokości połówkowe linii alkoholu /Rys. 3B/, ale wywołuje 
istotne sniany w ich przesunięciach /Bys. 3A/. Szczegółowo prze-

• badano te zależności w układach etanol-DNA/ze spermy łososia/. 
Typowe zależności przesunięć chemicznych od stężenia D11A /Sys.3V 
sprowadzają się do zmniejszenia wartości przesunięć wszystkich 
linii, czyli do ichprzemieazozenie ku wyższej wartości pola. 
Pakt ten świadczy o zwiększeniu ekranowania diamagnetycznego 
poszczególnych protonów, co wynikać może jedynie ze zmniejsze¬ 
nia się łącznej liczby wiązań wodorowych w układzie etanol-D20-
D1TA w porównaniu z układem D-O-DNA. Brak zależności szerokości 
połówkowych linii od stężenia WA/rys. 33/ w przeciwieństwie 
do wyników dla białek świadczy, że cząsteczki etanolu nie two¬ 
rzą z makrocząsteczką DNA kompleksów. Zmiana liczby wiązań wo¬ 
dorowych w układzie może jednak sugerować,iż mechanizm denatu-
racji DITA przy działaniu alkoholi alifatycznych polega na naru¬ 
szeniu przez cząsteczki alkoholu powłold. wodnej makrocząsteczki 
DITA. Jak wynika z badań relaksacyjnych [12,13] uwodnienie D1TA 
zmniejsza się przy denaturacji termicznej i być może do 
znr-iejszeni a liczby dipoli wody związanej z DJIA dochodzi także 
przy innym rodzaju denaturacji. Potwierdza to udział dipoli 
.wodnych związanych z DITA w stabilizacji II-i III-rzędowej stru¬ 
ktury makrocząsteczki. 

Charakter proponowanych mechanizmów jest dyskusyjny, lecz 
wyniki nasze świadczą z całą pewnością o istotnych różnicach 
w destabilizacji strukturalnej białek i M A przy działaniu alko¬ 
holi alifatycznych. Różnice w mechanizmie denaturacji termicznej 
białek i DNA postulowano poprzednio w oparciu o wyniki pondarów 
czasów relaksacji [ H 3 • Poza tym przedstawione wyniki sugerują 
słuszność koncepcji obserwacji widm I3ŁJ denaturantów w badaniach 
mechanizmów denaturacji biologicznie aktywnych makrocząsteczek. 
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S ternary 

The i n t e r a c t i o n between the D1IA inacronolecules and biolo¬ 
gically active agent, the slcin-photosensitilizing 8-inetoxy-
psoralen/3-I.IC?/ have been studied by IT-H spectroscopr' at 
resonance frequency 60 '."Hz. 

ITT?, spectra of 8-'!0? have been recorded in sosie dswterated 
solvents /DLSO-d,, C,Dv'CD,/„CO/ not rteuterated alcohols 
/CH_CH, C H.0IV and in the5is£xtures CĤ CI-I-D̂ O, Z^-CT.-H^O. 

^The system 8-1.10?: D1TA was investigated fn D-O 6or.tair.ing 
80 f. v/v GH-OH. The presence of 2.9 r^/^l cf D17A in the sanple 
involved the r̂ ariced and non-selective broadening of the 3-110? 
aromatic protons lines, but no change in the positions of the 
respective l ines. I t can be the structural evidence for the 
formation of the weak conplex between the DITA and 8-!.'.op even 
in the conditions when the native structure of DIIA is perturbed 
bv the solvent. 
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Y? farinakologii i biologii nolelcul°jrr.ej powszechnie akcen¬ 
towany jest pogląd, śe własności biologiczne ATŻSIU -v.-ip̂ .'-Dv;, 
np. leko'.y o dsiałaniu on/tostatycsnjrr lub nielrtćryc1.: Ie:::'-.y 
balrteriost?.t7»'CEn,vch \vyni':ajć? s ich silr.e^c po"v"ir:rv;ć:?-tv.'£ do liwa-
sów n'Tld.eino\inrch, a ^włassosa do DT.A. Oddział^Yii^-.c " ~IT.'-. 
csąstecsi:i t^rch z;viąsków tv/orzc sx-eoyficsr^e l:o:r^eL:s;.', w 
irtorvoh pełnią rol^- li^ar.dćw, podczas ^d;r r'lTA jest -a>roc::rc-
steczlzovryz receptcrer:. trwają possukiwania możliwości lcc;n^l°>-
so\?ar.ia z D1*A coraz to norach swi^zlxv t ic lc- icsnie airfcyrc-.̂ -ch, 
a snar.e :;or^pleksy bada się intensyvmie v.'iolOT.'.a tec?-n:.lcłv.i j_1 .2 
3,4] dla ustalenia ich stechiometrii i strulrtror". 

Spelctroslicpia magnetycznego rezonansu j^.rov.'e^o, sz-:ze-;l-
nis przydatna w badaniach strul'tviralirrch, nic- ^r.plr-r?" ao~;c 
w badaniach Ironplelcsów lijand-DlTA powszechr.iejKze^D "c^trsc-
wania choć w przy?Łdl-cu kcnnleksów li^and-białko ;;--ł« ptcsc-
wana w wielu ul-:ładach [5-9J . Wiązania li^andc'v do r."A były 
badane techniką IP.J raczej sporadycznie r.p. dla aizryayr.-- [?1 
liczniejsze były jedynie rezonansowe charakterystyki oddziały¬ 
wań potencjalnych li?;andów DHA z podjednostkard n;onor:eryczr-;--
mi lorasów nuirleinor/ych [1OJ . 

' Vf pracy podjęto nrób1. badania tecr-nikq IISJ mechanizmu 
tworzenia konpleicsów DIIA s S-Eietoksypsoralenem /loaantotolse.^Tia/ 
s c r u?7 furokumaryn, znanym leVn.ec dernatolojiosr.yri wjn'/oiuja-
cyn fotoiiczulenie skóry i s i ln ie hamującym procesy nowotworowe 
oraz inne schorzenia skórne u zwierząt doświadczalnych. 

Wiązania z DNA leków przeciwnowotworov.ych blokującego roz¬ 
dzielanie nici VT.A i proces replikacji dowiedziono w wielu 
przypadkach. Dla 3-netoksypsoralenu i innych furolainaryn uzy¬ 
skano potwierdzenie tworzenia korpleksćw a ksrasasi ntUieiao-
wvmi przy pomocy konwencjonalnycii technik spektrofotcmetrycznych, 

[11,123 i ale raechanizc: tworzerJ.a tych kompleksóv; nie jest 
w pełni poznany. 
Charakterystyka badanego ulcładu i stosowanych r.etod. 

'•'artościowa interpretacja oddsiaływa/i w układach a'.cty-
.wny:. biologicznie li^and-D'TA wymaga przeprowadzenia bŁdań 
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w roztworach wodnych i w warunkach stabilności struktury D17A. 
3 łaba rozpuszczalność 8-ir.etoksypsoralenu w DgC />v 50 nsg/l/ ̂iie 
v.">-starc?,a jednak na wykonanie widma. I3J tego zwiąslru w I^O n a 

konwene jonalne.i aparaturze bez komputerów uśredniającjrch. 
8-I,!0P dobrze rozpuszcza się w takich rozpuszczalnikach orga¬ 

nicznych jak DMSO, chloroform i aceton, słabiej w metanolu 
i etanolu. Stężenie 3-ITOP w tych rozpuszczalnikach wystarcza 
do zdjęcia widna 1.3J. tfidma 13J 8-J-'CI? w roztworach wodnych 
i alkoholov/ych nie były publikowane, jednał: znane są widraa 
furokuraaryn w CDC1 i CgDg [13-15] . Dla rejestracji widir-S-L.'CP 
w układach z DITA posłużono się roztworem wodnc-allioholowyn co w 
przypadku u':ładów akrydyna-DIIA stosowali już 31ears i T>anyluk[3J 
'" naszym przypad'cu badania porównawcze przeprowadź3no w rozpu¬ 
szczalniku o składzie 80 ź Cli OH - 20 f> "B^O, co nie zapewnia 
pełnej natywności preparatu D?A, ale też go w pełni nie dena¬ 
turuje [16J . Ponadto zniersono widna 8-I'OP w kilku innych 
dobrych rozpuszczalnikach organicznych dla ułatwienia inter¬ 
pretacji widm w roztworach wodnoalkoholonych. 

« S-?'OP otrzymano od prof. P,S.Sons,Tx. C6A i stosowano 
w pracy bez dodatkowego oczyszczania. 
Vi eksperymentach z układarai 3-I'OP-DIIA, stosov/ano M A z grasicy 
cielęcej firmy L'iles Lbs. DI7A rozpuszczano w roztworach ilaCl 
O odpowiedniej molowości przy pK 7.0. 

Próbki do rejestracji widia L3J przygotowano bezpośrednio 
przed wykonrnien pomiarów. YTidira rejestrowano na aparaturze 
7AMAH E'I-360 vr polu o częstości rezonansowej 60 IŚz, w tempe¬ 
raturze pokojowej, stosując TIS jako wzorzec zewnętrzny. 
?yniki i dyskus.ia 

I21J 8-metoksypsoralemu w kilku zdeuteryzowanych roz¬ 
puszczalnikach organicznych oraz w niedeuteryzowanych alkoho¬ 
lach przedstawiono wraz z interpretacją na Rys. 1A. Charaktery¬ 
styczne są silne zmiany pozycji poszczególnych linii IZłJ 8-UOP 
w rozpuszczalnikach polarnych w stosunku do CgDg. 
Linie wszystkich protonów aromatycznych 8-KOP stanowią układ 
czterech dubletów /H-3, H-4, H-4ł, H-5*/ i jednego singletu /H-5/. 
rozpuszczalni5»ch alkoholowych są one dobrze rozdzielone i 
wszystkie mieszczą się w zakresie 6-8 ppm. Wycinki tego zakresu 
widma 8-KOP w roztworze wodno-metanolowym w obecności i nie¬ 
obecności DBA przedstawiono na Rys. 1B. Obecność SEA w układzie 
nie wywiera zauważalnego wpływu na przesunięcia chemiczne po¬ 
szczególnych linii 8-tIOP, ale wyraźnie poszerza wszystkie linie 
w sposób nieselektywny. Ilościowo ujęto zmiany parametrów w wi¬ 
dmie 8-MOP w tablicy reprezentującej wartości średnie dla kilku 
niezależnie preparowanych próbek i kilku rejestracji widm. 
Zadany przesunięć chemicznych nie przekraczają błędu pomiarowego 
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•Rys. 1 , Zrdany w widmie KRJ B-netoksypsorsilenu w obecności 
D17A 
A. zespó ł widm kontrolnych 8-I"0P w rozpuszcza ln ikach 

orgar^icar.ych wras z i n t e r p r e t a c j ą 
3 . wjrcine'i Erosiatycznego aakreau widna 9-t.'O? w 

80 ^ CH-OH + 20 ?5 D-0, 1-bez D1TA , 2 w obec¬ 
ności ar A 
1 ,2-8 t^żenie HaCl 4 . 1 0 " ^ , pH-7.0 + 0.1 
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T a b l i c a ZALEŻNOŚCI SZEROKOŚCI POŁÓWKOWYCH I Z1.3AN PRZESUNICC CHEUICZKYCII DLA SYGNAŁÓW. 
PROTONÓW 8-.IJETO3SYPSOEALBNU OD OBECNOŚCI DNA W WSADZIE 

HERZONY 
PARAŁETR 

H-3 

+0.005 

1.2 

1.8 

0.6 

0.50 

+0.007 

1.3 

1.8 

0.5 

0.39 

H-4 

+0.003 

1.1 

1.6 

0.5 

0.45 

+ 0 . 

1 . 

1 . 

0 . 

0 . 

003 

2 

7 

5 

42 

H-5 

+ 0 . 

1 . 

2 . 

0 . 

0 . 

007 

4 

1 

7 

50 

+0. 

1 . 

1. 

0 . 

0 . 

H-4' 

008 

1 

6 

5 

45 

+0.004 

1.3 

1.9 

0 .6 

0.46 

+0. 

1 . 

2 . 

0 . 

0 . 

H-5 

003 

1 

0 

9 

82 

' 

+0.013 

1.4 

2 .0 

0.6 

0.43 

5 - p r z e s u n i ę c i e chemiczne w z g l . zewn. T1S, 
* - nynild. d l a uk ł adu z DNA 

- s ze rokość połówkowa l i n i i 



natomiast zmiany szerokości połówkowych oscylują zwykle w gra¬ 
nicach 40-50 f-. Wyniki t e , w których stwierdza się jedynie mini¬ 
malne zmiany szerokości l i n i i w obecności DITA mogą świadczyć 
o tworzeniu kompleksu 3-I.TCP z DITA bez wyraźnego u'rlerunlcowania 
oddziaływań. !.'oże to być np. niespecyficzny kompleks tj'pu 
interkalacyjnego, z zachowaniem niezmienionej płaszczyzny pie¬ 
rścieni w cząsteczce 8-ITC?, względnie inny kompleks unieru¬ 
chamiający w równym stopniu różne fragmenty aromatycznej części 
cząsteczki 8-IIOP. 

Słaba rozpuszczalność 8-"0? w roztworach wodnj'ch ogranicza 
możliwość zbadania układu 8-MOP-DNA -w warunkach natyvnosci DNA. 
Powyższe wyniki dotyczą oddziaływania 8-KO? z PIrA w obecncici 
30 f» CH,OH, a zatem z D?TA częściowe zdenaturowanyr.. "niosek 
dla DITA w warunkach destabilizacji nie może być ekstrapoloweny 
bez zastrzeżeń dla D27A netywnego. Zaobserwowane efelrty su~erują 
jednak, że kompleksy furokumaryn z D?TA r:imo słabej rczpuszcral-
noeci li^andów można badać techniką T?.J. Spektroskopia fourie--
rowsiia pozwalająca na zejściedo ni4»zycłi stężeń badanej substan¬ 
cj i jest zatem bardzo obiecująca w eksperymentach z układami 
furokumaryny-i^wasy nukleinowe w warunkach mniejszej destabili¬ 
zacji makrocząsteczek. 
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APPLICATION OF PROTON NMR SPECTROSCOPY IN THE 
STUDIES OF COMPETITIVE BINDING OF ALIPHATIC ALCOHOLS 
AND SULFONAMIDES TO SERUM ALBUMIN. 

Małgorzata Sołtysik and Barbara Lubas 
Institute of Medical Chemistry and Physics 
Medical University Scholl of Silesia, 
Pacoulty of Pharmacy, 41-200 Sosnowiec, Jagiellońska 4, Poland 

S u m m a r y 

Proton magnetic resonance spectra cf the propanol /P/, 
isopropanol /IP/ and sulfonamide /S/ have been measured 
when the bovine serum albumin /BSA/ is present in the samples, 
t.e. in the binary systems P-BSA, IP-BSA, S-BSA and in the 
ternary systems F-S-BSA, IP-S-BSA respectively, and also in 
the control systems P-S and IP-S. 

It was fo-und, that the HMR lines of propanol and isopro-
nanol markedly broad/ened in the presence of BSA, are conside-
rably narrowed when the sulfacetamide is added to the system. 
On the contrary, no marited changes in the half-width of the 
sulfacetamide lines have been detected in the systems S-BSA 
and S-P-BSA or S-IP-BSA. 

The "narrowing factor", i.e. the ratio of line half-wid-
thes in the binary and ternary system have shown in the case 
of propanol the values of 1.6-2.1, 1.5-1.6 and 1.2-1.4 for 
aethylene triplet, methylene multiplet and the methyl protons 
respectively. 

The results suggest that alcohol molecules Immobilized 
by BSA macromolecules can be realeased to a high extent by an 
addition of sulfonamide which is known to form the stronger 
complexes with BSA. It can support the predicted concept about 
the weak bounding of alcohol to the protein molecules, i.e. 
the hydrophobie mechanism of alcohol-protein side chain inter¬ 
actions, r ( f ,.. . \ 
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ZASTOSOV/ANIB EB020IIOTEJ SPEKTROSKOPII KRJ W BADAEIACH 
ICOLTETYCJI W WIĄZANIU ALKOHOLI I- SULFONAEIDOW DO 

SUROWICY 
Małgorzata Sołtysik, Barbara' Lubas 

Instytut Chemii i PizyteL Medycznej 
Wydział Farmacji Śląskiej Akademii Medycznej 
41-200 Sosnowiec, Jagiellońska 4. 

Kompetyeja w wiązaniu małych ligandów /leków, barwników, 
toksyn, związków denaturujących/ do. receptorów białkowych jest 
intensywnie badana w ostatnich latach. Zależnie od wzajemnej 
relacji stałych asocjacji ligand-białko, stechiometrii wytwa¬ 
rzanych kompleksów, rodzaju centrów aktywnych w cząsteczce 
białka i stosunku stężeń obu ligandów charakter i mechanizm 
tej kompetycji może być bardzo różny. 

Jeden z ligandów może być wyraźnie wypierany przez drugi, 
który wiąże się wtedy do białka silniej lub bez zmian/są to 
dwie odmiany tzw. kompetycji jednostronnej/. Może dochodzić 
także do tak zwanej kompetycji dwustronnej, kiedy obecność 
każdego z ligandów powoduje uwolnienie cząsteczek drugiego 
• z centrów wiążących białka. 

Technika spektroskopii MRJ wydaje się w badaniach mechani¬ 
zmu powyższych kompetencji bardzo obiecująca. Dotychczas sto¬ 
sowano ją jedynie w kilku przypadkach p-4J > głównie w celu 
sprawdzania hipotez, o tym samym centrom wiążącym białek suro¬ 
wicy dla różnych ligandów [3-4] oraz potwierdzania pierwot¬ 
nego centrum wiązania leków [1,2] . 

Nasza praca miała na celu stwierdzenie przydatności spek¬ 
troskopii MRJ w badaniach wpływu który dwa ligandy o różnym 
charakterze i o dużej różnicy stałych asocjacji wywierają na 
swe przyłączenie do albuminy surowicy. 

Jednym z tych ligandów jest przedstawiciel sulfonamidów, 
dość silnie wiązany /stała asocjacji. <V10* M*/ i transporto¬ 
wany przea. albuminę surowicy. Charakterystyka wiązania sulfon¬ 
amidów do B S A [opracowana techniką KRJ jest znana [ij • 

Drugim rodzajem ligandów są izomery propanolu. Słabe wią¬ 
zanie alkoholi alifatycznych do białek przy ich destabilizują¬ 
cym działaniu postulowano teoretycznie [5»C] i cłioć tworzenia 
kompleksów alkohol-białko nie potwierdzono jednoznacznie [7] 
przemawia za nim silne poszerzenie linii 151J alkoholi w obec-
cności albumin. £8]-. Ostatnio dla hemoproteidów potwierdzono . 
zresztą tworzenie kompleksów z alkoholami klasycznymi metodami 
biochemicznymi [ 3 



Postanowiono zatem sprawdzić, czy obecność sulfonamidów 
wpłynie na szerokość linii propanolu i izopropanolu w układzie 
z BSA oraz czy obecność propanolu będzie miała wpływ na szero¬ 
kość linii sulfonamidu. Wybrano do badań sulłacetamid, którego 
linie I.5RJ nie zachodzą na linie propanolu, co umożliwia obser-
wycję układów potrójnych alkohol— sulfaoetamid. 
Kateriał i metody 
Stosowano sulfacetamid z firmy Sigma, albuminę surowicy bydlę¬ 
cej firny Biomed, wSiS Kraków, propanole produkcji POCH, a D?0 
produkcji IBJ Świerk /99.8 f» czystości izotopowej/. BSA i sulfa¬ 
cetamid rozpuszczano wstępnie w D?0, a próbki do pomiarów spo¬ 
rządzano bezpośrednio przed rejestracją widm MEW". Ketodyka 
badań KRJ była identyczna jak w pracy[8> 
Wyniki i dyskusja 

Przykładowe widma sulfacetamidu i izomerycznych propanoli 
przedstawiono na Bys. 1AB. Jak widać silnie poszerzone w obe-
ności BSA linie alkoholi /układ podwójny III A,B/ są o wiele 
bardziej wyostrzone w obecności sulfacetamidu /układ potrójny 
II A,B/. Natomiast obecność alkoholu nie wywiera zauważalnego 
wpływu na poszerzone w obecności 3SA linie sulfonamidu /układ 
I A,B/. Szczegółowe wartości szerokości połówkowych linii pro¬ 
panolu w uk^ach podwójpyoh, potrójnych i kontrolnych o różnych 
wzajemnych stężeniach przedstawiono w tablicy 1. !7 układach 
kontrolnych sulfacetamidpropanol obserwuje się niewielkie zwię¬ 
kszenie szerokości linii propanolu, zależnie od stężenia sulfo¬ 
namidu w obecności BSA następuje silne poszerzenie linii propa¬ 
nolu, natomiast obecność sulfonamidu w układzie potrójnym z BSA 
powoduje silne zmniejszenie szerokości linii alkoholu. Wprowa¬ 
dzając współczynnik wyostrzenia linii jako wielkoić 

£ / j i (AVjy^oznaezaja odpowiednio szerokości połów¬ 
kowe U n i i alkoholu w układzie podwójnym / z BSA/ i potrójnym 
/ z BSA1z sulfonamidem/ możemy porównać wyostrzenie l i n i i dla 
poszczególnych grup protonów. Wyniki przedstawiono na J8ys. 2 
i świadczą one, że najsilniej wyostrzają się l in ie trypletu 
CH2 /6t«1.8 / , słabiej l inie multipletu CHg y&-1.5/, a najsłabiej 
l in ie trypletu metylenowego A**1»?/» ^ badanym zakresie stężeń 
sulfacetamidu, których wybór uzależniony był uzyskeniea czytel¬ 
nych widm KftJ poszerzonych l i n i i leków, nie stwierdza się za¬ 
leżności współczynników wyostrzenia l i n i i od stężenia sulfona¬ 
midu* 

Uzyskane wyniki świadczą, że sulfacetamid wykazujący duże 
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MOTM* MSI <*» X 
v'vH" .11 •«." 

JLA_ 

CM" 

Jk KJ 

<» JL 
-t—i—r 

1 Przykładowe widna propanoli i sulf acf tamidu w uicładach 
podwójnych(l, IlOi potrójnych (El), z 3S,_ wras s interpre-
tr.cją /i-ćukla&y z propanoleE;3-s iaopropanoleir/Gtężeaie 
BSA 4 £ w/v, S-linie dla sulfacetarid^ 

I - 3i.ilfacetaaid 0.1 U, II - propanol 3 % v/v siolfacet¬ 
amid 0.1 II, B - izopropanol 3 5 y/vf sulf acetamid 0 .1" 

III - propanol 3 ^ v/v /A/» izopropanol 3 ^ v/v / 3 / . 

25 50 75 WO 
5TĘ2ENIE SULFACETAHIW G«»8 

Rys. 2 Zależność współczynników wyostrzenia linii od stężenia 
sulfacetamidu w układzie z BSA /T-tryplet, K-multiplet/ 
wyniki są średnimi dla i próbek i 5 niezależnych reje¬ 
stracji/ 
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T a b l i c a "ART0SC3* SZEROKOŚCI POŁOTKOYTTCH Ajijjlz] DLA TTYBRAHYCH L I N I I REZONAlTSOYfYCH HŁOPANOLU 
W OKŁADACH PHOPAH0L-SULFACETAJ1ID-3SA 

Stężenie propanolu 

C harałcterys ty Ica l in i i 
proganolu 

Propanol + D„O 

Propanol 
sulfacetamid 100mM 
?ulfacetamid 75 mM 
Sulfacetamid 50 nl-I 
Propanol BSA 4/5 w/v 

Propanol + BSA 4 £ + 
Sulf acetamid 100 pil! 
Sulfacetamid 75 mlii 
Sulfacetamid 50 iriK 

1 

CH, 

2.47 

2.34 

3.61 

2.34 

.5 

2.36 

2.45 

4.81 

3.08 

CH2 

1.28 

1.29 

3.44 

1.64 

- j — 

2.36 

2.42 
2.29 
2.38 
3.21 

2.43 
2.48 
2.52 

3 .0 

w 
2.26 

2.53 
2.21 
2.31 
4.56 

3.02 
2.75 
2.86 

CH2 

1.26 

1.4 
1.18 
1.21 
2.72 

1.52 
1.43 
1.5 

CH3 

2.33 

2.38 
2.3 
2.35 
3.12 

2.58 
?.53 
2.57 

6 . 0 

M 

2.29 

2.37 
2.28 
2.32 
4.3D 

3.17 
2.33 
2.94 

1.23 

1.32 
1.25 
1.26 
2.52 

1.62 
1.55 
1.6 

T-tryplet, H-irtultiplet 
* warto:h:i Erednie dla trzech niezależnie preparowanych próbek i pięciu rejestracji wirtna. 



powinowactwo do albuminy surowicy jest w stanie uwolnić zasocjo-
wane z albuminą cząsteczki związku denaturującego. Relacja 
współczynników wyostrzenia linii /Rys. 2/, odwrotna niż relacja 
poszerzeń linii propanolu w obecności BSA £&] sugeruje, że 
cząsteczki alkoholu są rzeczywiście przea sulfacetamid uwal¬ 
niane. Sulfaoetamid wiąże się do BSA spe'cyficznie w centrum 
wiążącym, którego natura i sekwencja aminokwasów nie jest 
jeszcze zmiana. Natomiast obecność cząsteczek alkoholu nie 
ma poważnego wpływu na wiązanie sulfonamidu, co świadczy, że 
kompetycja w konpleksowaniu tych dwóch czynników do BSA jest 
wybitnie jednostronna. Pakt tworzenia kompleksu sulfonanid-BSA 
przemawia za dużymi zmianami w obrębie II i III rzędowej struT 
ktury wywołanymi obecnością związanego leku.Powoduje to ogra¬ 
niczenie dostępności ugrupowań hydrofobowych białka dla czą¬ 
steczek alkoholi lub niemożność wytworzenia stabilizujących 
oddziaływanie hydrofobowe wiązań wodorowych. 
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•ANALYSIS OP PROTCE 11H OF RI3O?LAVIIT A™ ITS IITT3RACJI0H 

WITH EGG-YOLK AP0PR0T2IIT. 

Barbara Lubas , Łlałgorzata Soł tys ik t Janusz Steczko' 

I n s t i t u t e of Kedical Chendstry and Physics , 
University Kedical School of S i l e s i a , Facoolty of Pharmacy, 
41-200 Sosnowiec, Jagie l lońska 4, Poland 

I n s t i t u t e of Kedical Biochemistry, University School of 

Medicine, 31-034- Kraków, Kopernika 7, Poland 

Sunsaarv 

Proton magnetic resonanse spectra of riboflavin have been 
measured in aqueous solutions at high pH/11.3/ and at resonance 
frequency 60 Ł3z,in the absence and presence of the egg-yolk 
apoprotein. 

The increase of the apoprotein concentration in the samples 
influenced the following changes in the riboflavin spectra: 
- marked broadeniug of the line assigned to the aryl protons 
a\. C-5 and of those assigned to both methyl groups at the posi¬ 
tions C~6 and C-7 of the isoalloxazine ring 

- characteristic upfield shift of the peak assigned to the aryl 
protons at C-8 with a downfield shift of that assigned to 0-5 

- no narked change in position <and the half-width of the nethylene 
peak in ribityl moiety. 
The results can be attributed to the specific mechanism of the 

interaction between the riboflavta and apoprotein I.e. to strong 
immobilization of the benzene ring of iaoalloxazine during the 
complex formation without the involvement of the ribityl moiety 
in the bounding to apoprotein. 

The hydrpphobic interaction between the benzene rings of 
isoallorazine nad the tryptophyl residues in apoprotein stabilif 
zed by hydrophobia interactions of the methyl groups and probably 
by the deformation of the isoalloxazine ring can be also suggested. 
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ANALIZA PROTONOmrCH VIDM MRJ RYBOFLAVINY 
PRZY JEJ .ODDZIAŁYWANIACH Z APOPROTEIDEM ŻÓŁTKA JAJA ; 

Barbara Lubas* Ilałgorsata Sołtysik, Janusz Steczko** 

* Instytut Chemii i Fizyki V.eAjozna.Wydział Farmacji 
Śląskiej Akademii Medycznej 
41-200 Sosnowiec, Jagiellońska 4 

**Instytut Biochemii Akademii Medycznej, Kraków, ul. Kopernika 7 

Kompleksy flawoproteidowe, stanowiące połączenia flawin 
i ich pochodnych B receptorami białkowymi są ze względu na 
istotną rolę bisLogiczną intensywnie badane w ostatnich latach 
C1-11J • Mechanizm tworzenia się i struktura tych kompleksów 

nie są jednak jeszcze w pełni wyjaśnione. 
Szczególnym flawoproteidem jest połączenie ryboflawiny 

/witamina B„/ z apoproteidem żbWzB. jaja kurzego. Stechio¬ 
metria i charakterystyka fizykochemiczna tego kompleksu jest 
już dobrze poznana [4,6} , ale nadal nie można jednoznacznie 
określić, która część cząsteczki ryboflawiny i który fragment 

.. apoproteidtt zaangażowane są w tworzenie kompleksu. Od strony 
flawin postuluje się- przy oddziaływaniach z białkiem udział 
zarówno pierścienia izoalloksazyny [3,7,83 jak i fragmentu 
rybitylu [3] , od strony białka udowodniono tu tolę. resst 
tryptofylowych [lOjU] i oddziaływań hydrofobowych [9] , 

jsugeruje się też ważność niektórych mostków dwusiar-
ezkowych lub reszt tyrozylowych £3t12,13] . 

Praca stanowi próbę uzyskania informacji strukturalnych 
0 sposobie wiązania ryboflawiny do apoproteidu żóTrtsBi jaja 
kurzego przy zastosowaniu spektroskopii magnetycznego rezona¬ 
nsu jądrowego, poprzez śledzenie zmian, jakie w widmie KEJ 
ryboflawiny wywołuje obecność apoproteidu w układzie. 
Materiały i metody 

Rozpuszczalność ryboflawiny w wodzie i w rozpuszczalni¬ 
kach organicznych jest zbyt ogranicznona dla uzyskania war¬ 
tościowego widma Ł3RJ, rybof lawinę rozpuszczano zatem w 
0.02 M NaOD uzyskując roztwór o pH= 11.3 -11.5 zależnie od 
stężenia. Roztwory ryboflawiny chroniono cały czas od światła 
1 wykorzystywano do pomiarów najdalej w ciągu 30 min, kiedy 
zachowały jeszcze wystarczającą stabilność. 

Apoproteid otrzymano z żółtek jaj kurzych i rozpuszczano 
w buforze fosforanowym 0.1 M w DgO przy pH = 7.0 . 

Roztwory ryboflawiny i apoproteidu mieszano bezpośrednio 
przed wykonaniem pomiarów IfflJ, przy czym pH roztworów regulo-
wano przy użyciu 0.002 M HaOD do wartości 11.3. 
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Widma I31J zdejmowano na spektrometrze 7.ARIAH EL!-36O w temp. 
pokojowej, stosując T1.S jako wzorzec zewnętrzny. 

tfidmo ryboflawiny przedstawiono na Hys. 1. Interpretacji 
poszczególnych linii w widmie dokonano przez porównanie z da¬ 
nymi Bullocka i Jardetzky'ego [14-1 dla monofosforanu 5'rybo-
flawiny /PHN/ i innych pochodnyehlumiflawiny oras a nowszymi 
danymi dla różnych f lawin [15-173 . 

Ze wzrostem stężenia apoproteidu zaobserwowano w widcie 
ryboflawiny charakterystyczne zmiany, polegające na selekty¬ 
wnym poszerzeniu lub przesunięciu niektórych linii /Rys. 2/. 

K szczególności, wzrost stężenia apoproteidu w zakresie 
0-5 % "w/v wywołuje powabnie poszerzenie singletu protonów ary-
lowyeh C-5 /B-'/s. 2a/ oraz dla układu dwóch singletów protonów 
grup metylowych w pozycjach C-6 i C-7 /Bys. 2c/. Zjawisku 
temu towarzyszy przesunięcie singletu protonów arylo\7ych C-R 
w kierunku niższego pola, podczas gdy pik dla protonów C-5 
przesuwa się w kierunku odwrotnym. 

Natomiast wzrost stężenia apoproteidu nie wywołuje 
zmian w szerokości połówkowej piku dla protonów ^ru? metyle¬ 
nowych w rodniku rybityłowym /rys. 2b/» 

Szczegółowe zależności szerokości połówkowych i przesu¬ 
nięć chemicznych poszczególnych linii ryboflawiny w funkcji 
stężenia apoproteidu przedstawiono na rys. 3. Jak widać, sele¬ 
ktywne poszerzenie jest prawie równoległe dla protonów C-5 
oraz dla £̂ *up metylowych przy atomach C—6/C-7 pierścienia 
izoalloksazyny /Rys. 3a/.Przesuniecie singletu dla protonu 
C-5 ku niższemu polu jest dużo silniejsze w porównaniu z nie¬ 
wielkim przesunięciem linii dla protonu C-3 w kierunku pola 
wyższego /Eys.3b/. Zależność pozycji pozostałych protonów 
ryboflawiny /wszystkich w sairresie alifatycznyay' od. stężenia 
białka jest prawie równoległa, choć tendencją do zwiększenia 
rozstępu ciędsy sinjjletami dla obu grup metylONTych także jefst 
wyraćnie zaznaczona. 

Badanie w/w usadów przy wysokim pH * 11.3 nie ogranicza 
precyzji przedstawionych wniosków, gdyż przy tej wartości pH 
konpleks flawoproteidowy jest jeszcze trwały, co sprawdzono 
doświadczalnie. 

Zaobserwowane wyniki można zinterpretować silnym oddzia¬ 
ływaniem między cząsteczką ryboflawiny i makrocząsteczką apo¬ 
proteidu przy tworzeniu flawoproteinowego kompleksu. 

Teoretyczne podstawy netody badania mechanizmu oddziały¬ 
wań małych ligandów z makrocząsteczkami przy wykorzystaniu 
technild. ERJ przedstawił JardetzSy fiSj . Przegląd licznych 
sukcesów tej metody [19] w badaniach wiązania ligandów do 
białek sugeruje jej ogólne zastosowanie. 
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Rys. 1. Widmo MRJ ryboflawiny wraz z interpretacją 
/stężenie 0.075 M, pH = 11.3/ 

Rys. 2. Zmiany w widmie KHJ ryboflawiny wywołane jej 
oddziaływaniem z apoproteidem żółtka jaja 
A-protony arylowe H_ i K~ izoalloksazyny 
B-protony metylenowe rybitylu 
C-protony grup metylowych przy Cg i C_ 
I-bez apoproteidu, Il-stfżenie apoproteidu 
2.5 % w/v, Ill-atężenie apoproteidu 5 $> w/v 
stężenie ryboflawiny - 0.075 K, pH = 11.3 
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Hys. 3. Zależność szerokości połówkowych /A/ i przesunięć 
chemicznych /B/ linii ryboflawiny od stężenia apo-
proteid n/wyniki są średnią' Ala tr»oti prób*k/ 



"I naszym przypadku można z selektywnych poszerzeń linii 
wnioskować', które fragr.enty cząsteczl-d. ryboflawiny zaangażowane 
są w wiązanie do apoproteidu. Przedstawione wyniki świadczą, że 
sa takie pierwsze centrum wiążące nożna uważać pierścień izoallo-
ksazyny, gdyż selektywne poszerzenie linii dla protonów C-5 oraz 
protonów grup metylowych świadczy o największym unieruchomieniu 
zawierających je fragmentów cząsteczki ryboflawiny przy oddzia¬ 
ływaniach z białkiem. 

Jednocześnie wyniki dla rybitylu przeEawiałjfyza brakiem 
unieruchomienia tego rodnika przy tworzeniu kompleksu. 

Przedstawione eksperymenty przeprowadzano w warunkach 
silnego nadmiaru molowego ryboflawiny w stosunku do apoproteidu 
/- 50-200/ podczas gdy stechiometrię badanego kompleksu okre¬ 
ślono [4,6] jako równą; 1:1. Zarejestrowanie w tych warunkach 
zmian w widmie KRJ /Rys. 3/» a zwłaszcza aż 1.5 krotne 
poszerzenie niektórych pikóify świadczy zatem o bardzo silnym 
unieruchomieniu przez białko niewielkiej frakcji ryboflawiny 
obecnej w roztworze oraz o szybkiej wymianie ndędzy frakcjami 
ryboflawiny związanej i swobodnej. 

Niedawno potwierdzono udział w wiązaniu ryboflawiny wystę¬ 
pujących w apoproteidzie grup tryptofylowych[9,ICQ . Uzupełnia¬ 
jąc Eodel wiązania ryboflawiny od strony obserwacji jej eząste-
.CEki , wyniki przedstawione w obecnej pracy nogą sugerować 
oddziaływanie reszt tryptofylowych apoproteidu z pierścieniem 
izoallokaazyny na zasadzie hydrofobowych wiązań identycznych 
pierścieni aromatycznych obu związków. Oddziaływania te mogą 
być wspomagane przez dodatkową stabilizację hydrofobową ze 
strony obu rodników metylowych przy C-6 i C-7. 

Oddziaływanie pierścienia aromatycznego izoalloksazyny z 
tryptofylem lub ewentualnie innym fragmentem cząsteczki białka 
nie jest jednak symetryczne. Świadczy o tyn słabe poszerzenie 
linii dla protonu C8 w porównaniu z silnym dla C-5 oras roz¬ 
sunięcie obu pików dla protonów arylowych, wyraźnie w skutek 
asymetrii w zmianie ich ekranowania diamagnetycznego. 

Zwłaszcza istotne jest tu przesunięcie ku wyższemu polu 
przy braku wyraźnego poszerzenia, piku dla protonu C-8. Prze-
mwia to za słabszym unieruchomieniem części pierścienia aro¬ 
matycznego zawierającego atom C-8, lecz także za pewną defor¬ 
macją całego pierścienia, np. wskutek zbliżenia protonu C-8 
do innego fragmentu cząsteczki ryboflawiny. W grę wchodzi np. 
fragment rybitylowy, w miarę swobodny /por.rys. 2b/, aby mo¬ 
żliwe było jego zagięcie w kierunku protonu C-8. Drugą możli¬ 
wość stanowi tzw. "konformacja latającego motyla", proponowana 
przez Heinmericha i in. [20] jako jedna z możliwych dla rybo¬ 
flawiny swobodnej, a być może wyt*a*zana przy powstawaniu fla-
woproteidu. Konformacja ta, polegająca na zbliżeniu grupy kar-
bony^owej pierścienia pirymidyny w izoalloksazynie do fregmentu 
C-8 części aromatycznej uzasadniałaby zmiany przesunięcia chemi¬ 
cznego dla protonu C-8. 



Arbitralnego rozstrzygnięcia wskazanych możliwości nie 
można dokonać przy użyciu klasycznej spektroskopii protonowej 
LiRJ, ale bardzo pomocna w takim rozstrzygnięciu będzie z pewno¬ 
ścią spektroskopia fourierowska dla jąder -1*C. 
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Abstract. 

tJultlpulse NMR techniques have been used to investigate 

the dynamic properties of cesium perfluoro-octanoate (Cs PFO) 

and anunoniuB perfluoro-octanoate IAPFO) + water systems, which 

are liquid crystals over a wide range of temperature and 

concentration. 

Axially symmetric fluorine chemical shift tensors have 

been measured for the CF» and CF, groups by performing a rota¬ 

tion study of an aligned sample (50$ CsPFO : 50^D20 ) at room 

temperature. 

The %.M.ZIT parameter S in the lamellar mesophase of 

72,2* CsPFO : 27,8* D90 and 70* APPO : 30* Do0 has been obtained 
ft ft 

over a temperature range 20 C - 85 C by fitting the multipulse 

spectra. , , \ '• 
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BADANIE FAZY LAMELARNEJ CIEKŁYCH KRYSZTAŁÓW 
TECHNIKA. WIELO IMPULSOWĄ MHJ 

A.Jasiński2, P.G.Morris11 i P.liansfield2* 
xInstytut Fizyki Jądrowej, Kraków 
•^Department of Physios, The University of Nottingham, 

Nottingham, England 

WsteP 

Magnetyczny rezonans Jądrowy (MRJ) był stosowany z dużymi 
sukcesami do badań ciekłych kryształów termo tropowych i liotro¬ 
powych1. Ze względu Jednak na występowanie długozasięgowego 
oddziaływania dipolowego, które nie Jest wyćredniowane do zera 
w ciekłych kryształach,interpretaoJa widm MEJ Jest bardzo trudna. 
Ostatnio Pines i inni użyli techniki podwójnego rezonansu 
C - 4H, która wykorzystuje bardzo mało oddziaływanie dipolowe 

między Jądrami C o niskiej abundancjl, do pomiarów parametru 
uporządkowania w kilku ciekłych kryształach w fasie nematyćznej. 
Rozwinięta w ostatnich latach technika wielolopulsowa MBJ3'* 
pozwalająca na bardzo znaczne zredukowanie oddziaływania dipolo¬ 
wego, otwiera nowe możliwości badań ciekłych kryształów. Widma 
wieloimpulsowe, zdeterminowane przez oddziaływanie anizotropii 
tensora przesunięć chemicznych, mogą być prosto zinterpretowane 
dostarczająo informacji o składowych tensora przesunięć chemicz¬ 
nych 1 ruchach drobinowych. 

W tej pracy użyto techniki wieloimpulsowej do badania fasy 
lamelarnej ciekłych kryształów,' amflfilnych, którą otrzymuje się 
w roztworach soli cezowej 1 amonowej kwasu perfluorooktanokarbo-
ksylowego tCsPFO i APFO) w DgO . Składowe tensorów przesunięć 
chemicznych dla Jąder F w grupach CF2 1 CFg w fazie lamelarnej 
próbki 50% CsPFO : 60% D20 zostały zmierzone w temperaturze 22°C 
używając próbki zorientowanej i mierząc zależność położenia linii 
od kąta ustawienia w polu magnetyoznym . 
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Względny parametr uporządkowania Sf dla próbek 72.2% CsPPO : 
27.8^ D2O 1 70% APFO : 30% BgO zmierzono w zakresie temperatur 
20°C - 85°C dopasowując widna wieloimpulsowe i zakładając, że 
drobiny wykonują ruch wibracyjny wokół swoich krótkich osi. 
Oszacowano również bezwzględną wartość parametru uporządkowania 
S używając znanych wartości składowych tensora przesunięć che¬ 
micznych dla F w grupie CP„ w teflonie w temperaturze ciekłego 
azotu. 

2. Teoria 

W mezofazie lamelarnej próbka składa się z domen, w których 
płaszczyzny lamelarne są do siebie równoległe a domeny z kolei 
ułożone zupełnie przypadkowo tak, że w próbce nie ma wyróżnionego 
uporządkowania. V próbce zorientowanej, wszystkie domeny są uło¬ 
żone tak, że płaszczyzny lanelame są do siebie równoległe 
w obszarze próbki, którą nożna traktować jak jednowymiarowy 
monokryształ. 

W mezofazie lamelarnej, długie drobiny amfifilne reorlsntują 
się bardzo szybko wokół swoich długich osi, które są prostopadłe 
do płaszczyzny lamelarnej w danej domenie. Przyjmijmy dynamiczny 
BOdel uporządkowania w tej mezofazie, w którym drobiny mogą 
również wykonywać przypadkowy vuch wibracyjny wokół osi krótkiej, 
przechodzącej przez polarną hydrofilną część drobiny 1 załóżmy, 
że częstość charakterystyczna tego ruchu Jest dużo większa niż 
anizotropia przesunięć ohenloznych, Wówczas, położenie linii 
w skali przesunięć chemicznych dla jądra należącego do grupy L 
jest równe 

gdzie: g - jest kątem między wektorem normalnym do płaszczyzny 
lamelarnej a polem magnetycznym, 

S - jest parametrem uporządkowania 

(2) 



gdzie: & (t) - jest kątem między wektorem normalnym do płaszczy¬ 
zny lamelarnej 1 kierunkiem długiej osi drobiny, 

/ \ - Jest średnią po ruchu drobiny 
^ /av 

Ruch drobiny powoduje wyśredniowanie - wartości składowych ten¬ 
sora przesunięć chemicznych. Zgodnie z równaniem (l) uśrednione 
składowe są równe 

Widmo dla próbki normalnej otrzymuje się z równania (l) 
średniując Je po wszystkich kierunkach, otrzymując 

gdzie suma rozciąga się na wszystkie grupy nierównowaznych Jąder 
a AL jest współczynnikiem normalizacyjnym. 

3T Wyniki 1 dyskusja 

Widma wieloimpulsowe zostały otrzymane przy częstości 9MHz 
na spektrometrze kontrolowanym przez komputer używając sekwencji 

I 132 ; /3 2JJT I 23) \Ź3j , r = 6,4^«c. 
Szerokość widma wieloimpulsowego dla monokryształu CaFo zorlento-
wanego wzdłuż kierunku osi "krystalicznej [ I I I J wynosiła 70Hz 
przy odstrojeniu od rezonansu równym SOOHz. Próbki ciekłych 
kryształów, zostały przygotowane zgodnie z metodyką opisaną przez 
Tiddy . Próbka 50$ CsPFO : 50$ DgO została zorientowana w polu 
magnetycznym przez ogrzanie aż do temperatury 38°C, (temperatura 
przejścia fazowego do fazy izotropowej TQ a 40°C) utrzymywanie 
jej w tej temperaturze przez około od 10 do 30 minut 1 następnie 
wolne ochłodzenie do temperatury pokojowej w czasie około 10 min. 
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Rys.i. Widna wieloinpulsowe 19F próbki 50^ CsPFO : 5Of5D„O 
w mezofazie lamelarnej i izotropowej. Krzywa A została obliczona 
używając składowych tensora przesunięć chemicznych otrzymanych 
z pomiarów zależności kątowej widn dla próbki zorientowanej. 

Widna wieloinpulsow* próbki 50% CsPFO : 50% DJO W różnych 
temperaturach w oazofazie lamelarnej 1 fazie izotropowej są po¬ 
kazane na rys . i . Vldw> A. próbki nle-zorlentowanej ma charakter 
typowy dla symetrycznego tensora przesunięć chemicznych. Większy 
i mniejszy pik odpowiadają odpowiednio grupon CF, i CF3» W czasie 
podnoszenia tenperatury, próbka zaczyna się orientować w polu 
magnetycznym (patrz B), stając się oałkowioie zorientowaną w tem¬ 
peraturze 39.T°C (patrz C) tuż przed przejściem do fazy izotro¬ 
powej w tenperaturze TQ » 40°C (patrz C). 
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Rys.2. Zależność kątowa położenia linii grup CF2 i CF3 dla zorientowanej próbki 50% CsPFO : 50% D„O w mezorazie lamelarnej 
w temperaturze 22°C. Krzywe otrzymane przez dopasowanie metodą 
najmniejszych kwadratów odpowiadają podanym wartościom składo¬ 
wy cn tensorów. 

Na rys.2 przedstawiono zależność kątową położenia linii 
grup CFg i CP3 względem wzorca CgFg dla zorientowanej próbki 
50*/i CaPFO : D00 w temperaturze pokojowej. Składowe tensorów 
przesunięć chemicznych względem C6Fg otrzymane przez dopasowanie 
równania (l) metodą najmniejszych kwadratów są równe: =-80.7 
ppm, s-97.8ppm dla grupy CF3< Używając tych wartości 1 posze-
rzeniagaussowskiego 50Hz obliczono widmo przedstwione krzywą 
ciągłą na rys.1A. 

Widma wieloinpulsowe dla próbek 72.2% CaPFO : 27.8> U.O 
{fi'c = 1O5°C) 1 70% APFO : 30% D20 (To* 92°C) zostały zmierzone 
w mezofazie lamelarnej w zakresie tenperatur od 20°C do 85°C. 
Na rys.3 pokazano widma otrzymane dla próbki 70%Ai>FO :3O% D2O. 
.Wszystkie widma mają podobny charakter, zmieniają kształt i zwę¬ 
żają się ze wzrostem temperatury. 

Ti 
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Hys.3. Widma irlelolmpulsowe 1 9P próbki 70$ APFO : 30f, D-0 w mezo-
fazie lamelarnej w różnych temperaturach. Krzywe odpowiadają poda¬ 
nym wartościom względnego parametru uporządkowania S i poszerze¬ 
niu 5OHz. . r 

Względny parametr uporządkowania S r dla tych dwóch próbek, 
pokazany w funkcji temperatury na rys .4 został otrzymany przez 
dopasowanie widma zgodnie z równaniem (4 ) , używając uśrednionych 
składowych tensorów przesunięć chemicznych z równania ( 3 ) . 

Widma otrzymane w wyniku dopasowania są przedstawione 
krzywymi olągłymi na r y s . 3 . Założono tutaj , że S Jest i w tenpera-
turze 22°C dla próbki 5O?l CsPFO : 50* D20t która została użyta do 
wyznaczenia składowych tensora przesunięć chemicznych. Jednakże te 
składowe są Już uśrednione przea ruch drobinowy, i s tn ie jący w tej 

próbce w temperaturze 22°C. 
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Rys. 4. Zależność temperaturowa względnego parametru uporządkowa¬ 
nia S_ i bezwzględnego parametru uporządkowania S dla próbek 
72,2% CsPFO : 27.8D20 - 0 i 20* APFO : 30% D£O - 0. 

Bezwzględne wartości parametru uporządkowania S nogą zostać 
znalezione, jeżel i znane są wartości składowych tensora przesu¬ 
nie ćchemlcznych dla nieruchomej drobiny. Ze względu na małą 
częstość rezonansową równą 9MHz i nakładanie s ię widm grup CF, 
i CFg nie można było zmierzyć tych składowych* Jednakże, używa¬ 
jąc znanych wartości składowych tensora dla grup CF9 w teflonie 

ft 
o temperaturze ciekłego azotu , bezwzględne wartość parametru 
uporządkowania S została szacowana 1 wynosi S » 0.49 dla próbki 
50% Os PFO : 50$ D2° w temperaturze 22°C. Bezwzględne wartości 
parametru uporządkowania S są również pokazane na rys.4, Najbar¬ 
dziej interesującą cechą wyników pokazanych na rys.4 jest liniowa 
zależność parametru uporządkowania S r od TQ - T, która jest cał¬ 
kowicie różna od zależności obserwowanej w mezofazie neaatycznej 
ciekłych kryształów liotropowych. 

Autorzy pragną podziękować Solenoe Research Council sa finan¬ 
sowanie tej pracy 1 udzielenie stypendiów U.J., P.G.lO , które 
umożliwiły wykonanie tej pracy. 
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KWADRUPOLOWA RELAKSACJA JĄDROWA 35C1 W CHLORANACH 
SODU I BARU 

J.Pietrzak, J.Kasprzak 
Zakład Spektroskopii Ciała Stałego, Instytut Fizyki uAM, 
60-780 Poznań, ul. Grunwaldzka nr 6. 

35 Kwadrupolowy rezonans jądrowy Cl w chloranach baru 
g'I^O i sodu BaCIO, był badany przez wielu autorów 

[1-4]. Zależność temperaturową częstości KRJ badano w zakre¬ 
sie temperatur od ciekłego azotu do nieco powyżej pokojowej. 

W niniejszej pracy wykonano pomiary częstości widma 
KRJ i czasu relaksacji spin-siatka od temperatury pokojowej 
aż do temperatur powyżej których zanika sygnał KRJ w chlora¬ 
nach baru i sodu. Wybór takiego zakresu temperatur pozwolił 
na obserwację amian T1 w Ba/ClO-Z^HgO w którym zachodzi 
gwałtowna dyfuzja wody hydratacyjcej obserwowana w pomiarach 
termograwimetrycznych [5] i dielektrycznych [6.] 

• Do badań użyto polikrystalicznych próbek NaClO. cz.d.a. 
firmy Merck-Danastadt oraz Ba/ClOy^HpO cz. firmy Riedel-de 
HaSn AG Seelze-Hannover. Próbki były kilkakrotnie rekrystali-
zowane i po sproszkowaniu zatopione w szklanych fiolkach. 

Pomiary czasów relaksacji spin-siatka wykonano na im¬ 
pulsowym spektrometrze KRJ 8 . Stosowano trzy sekwencje im¬ 
pulsów do określenia 2?1: 

i sekwencję stacjonarną [9], uzyskując dobrą zgodność wyników. 
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Średnią wartość amplitudy sygnałów indukcji swobodnej i echa 
wyznaczono ze stu przebiegów przy użyciu "boxcar integra¬ 
tora" z pamięcią cyfrową [10]. Maksymalny błąd pomiaru nie 
przekraczał 10SS. Próbka z nawiniętą cewką znajdowała się w 
termostacie o regulowanej temperaturze, którą mierzono termo-
parą miedź-konstantan, przy pomocy woltomierza cyfrowego z do¬ 
kładnością +0,2°K. 

W obu badanych związkach, częstości KRJ.maleją ze wzros¬ 
tem temperatury, przy czym szybkość tych zmian jest większa 
w NaCIO,. 

Rys. przedstawia zmiany lnT1 w funkcji T"1. Obie krzy¬ 
we wskazują na znany libracyjno-reorientacyjny mechanizm rela¬ 
ksacji opisany równaniem [ H ] : 

J- - aT11 + b exp /- g|/ (i) 
1 

Czas T1 Jest proporsjonalny do T~2 do temperatur: 331°K dla 
chloranu sodu i 327°K dla chloranu baru. Powyżej tych wartoś¬ 
ci zmiany T.. mają charakter ekaponensjalny, T ~ ~exp /- j^/» 
Z wykresu wyznaczono energię aktywacji V o wynoszące 6,5 EJ§§-
i 30 moffi odpowiednio dla NaCIO, i Ba/ClO^/g'HgO. 

Zakres eksponensjalnych zmian T./T/ sugeruje istnienie 
ruchu reorientacyjnego grupy CIO,". Ze względu na fakt że oś 
gradientu pola elektrycznego leży wzdłuż osi reorientacji, 
brak wpływu takiego ruchu na T^. Można przypuszczać, że odpo¬ 
wiednim dla obserwowanego przebiegu T../T/ mechanizmem, jest 
wpływ reorientacji grupy C10o~ na gradient pola elektrycznego 
sąsiedniej molekuły [12]. 



2.6 2 8 3.0 3.2 3.4 3.6 
.-li tr/Tldeg1] 

Zmiany 1. z temperaturą: 
A - HaClO-j 
o -

W chloranie baru, w temperaturze 350°K istnieje lokalne 
minimum funkcji opisanej równaniem (i), z T. o wartości o rząd 
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wielkości mniejszym od uzyskanego w temperaturze pokojowej. 
Istnienie takiego minimum można połączyć z wpływem dyfuzji 
translacyjnej molekuł HgO, której uaktywnienie termiczne w 
tej temperaturze obserwowano w badaniach termograwimetrycz-
nych [5,7]« Wydaje się świadczyć o tym również stosunkowo wy¬ 
soka wartość energii aktywacji, która może być sumą wysokości 
bariery potencjału dla reorientacji grupy CIO," oraz energii 
dyfuzji, która z badań przewodnictwa, została określona na 
„ ., kcal 2 3» 1 351" 
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KWADR UPOLOWA RELAKSACJA JĄDROWA IZOTOPU 63Cu 
W POLIKRYSTALICZNYM TLENKU MIEDZIAVYM 

J. Pietrzak, J. Kasprzak, J. Lus 
Zakład Spektroskopii Ciała Stałego 

Instytut Fizyki UAM, Poznań 

Od wielu lat prowadzi się badania półprzewodników, do których 
należą tlenki metali przejściowych grupy 3d. Pomimo dużej ilości 
wykonanych badań, istnieje nadal wiele wątpliwości dotyczących 
podstawowych charakterystyk tych związków jako półprzewodników. 
Chodzi tu głównie o wpływ tlenu na koncentrację akceptorów lub 
donorów, a tym samym na wielkość przewodnictwa elektrycznego. 
Jednym z najdawniej znanych tlenków półprzewodnikowych jest Cu-,0 
[1,2], w którym nadmiar tlenu prowadzi do przewodnictwa typu p 
[3,i+]. Przeprowadzone przez wielu autorów badania dotyczące struk¬ 
tury i dynamiki Cu-0 wykonane były metodami dyfrakcji rentgenows¬ 
kiej [5], KRJ [6-12] i MRJ [l3]. Przeprowadzono również badania 
stabilności faz Cu-0 w zależności od ciśnienia tlenu i tempera¬ 
tury [ m ] . 

Celem niniejszej pracy jest określenie zależności czasów 
kwadrupolowej relaksacji jądrowej spin-siatka T. izotopu Cu 
w polikrystalicznym tlenku miedziawym, od obróbki termicznej 
w próżni. 

Badania wykonano na polikrystalicznym Cu-0 chemicznie czys¬ 
tym z P.O.Ch. Gliwice. Przygotowano 8 próbek o jednakowej masie 
w kwarcowych fiolkach o wymiarach 0 22 x 50 mm . Obróbkę termiez-

80 



ną przeprowadzone w próżni przy ciśnieniu nie większym od 10~^7? 
w zakresie temperatur 20°C - 800°C. Każda próbka [tabela] była 
wygrzewana w danej temperaturze przez 1 h pod ciśnieniem nie 
większym od 10"5f? . Następnie próbki powoli ochładzano do tem¬ 
peratury pokojowej i zatapiano przy ciśnieniu mniejszym od 10~5Tr 

Pomiary czasu relaksacji kwadrupolowej spin-siatka T, wyko¬ 
nano na impulsowym spektrometrze KRJ [15]. Szerokość linii 
wyznaczono na spektrometrze stacjonarnym [ 16] i na podstawie 
przyjęcia gaussowskiego kształtu linii z pomiaru czasu T? metodą 
echa spinowego. Błąd pomiaru określono jako nie większy niz 10%. 

Otrzymane wyniki czasu Tĵ  oraz szerokości linii A$ przed¬ 
stawiono na rysunku. 

TA.BEU 

Nr 
próbki 

1 
2 

3 
i* 

5 
6 
7 
8 

Charakterystyka obróbki ter¬ 
micznej 

Świeża 

Odpompowane bez obróbki ter¬ 
micznej 

Obrabiana termicznie do 100°C 
Obrabiana termicznie do 2oo°C 

Obrabiana termicznie do 300°C 
Obrabiana termicznie do tOO°C 

Obrabiana termicznie do 600°C 
Obrabiana termicznie do 800°C 

28 
39 

35 
90 
92 

105 
100 
101 

41>fkHz/ 

25 
27 

29 
27 
34 
31 
17 
12 

Wartości T^ v zaletności od obróbki termicznej tabela , 
otrzymane w temperaturze pokojowej wskazują na istnienie nieod¬ 
wracalnego procesu powodującego nagły wzrost czasu relaksacji 
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spin-siatka od to ma do 100 ras, zachodzącego w próbkach wygrza-
nyoh powyżej 150°C. 

300 500 700 trCJ 

Rys. Zależność r, i A ^ w 20°C od obróbki termicznej [ zaciem¬ 
nionym symbolem oznaczono wyniki dla próbki świeżej], 

Ponieważ nie obserwowano w tyra zakresie temperatur zmian 
strukturalnych! 6,7] skok wartości T, należałoby wiązać z istnie¬ 
niem wewnątrz Cu?0 paramagnetycznych atomów tlenu. Zanieczyszcze¬ 
nia paramagnetyczne obniżają znacznie czasy relaksacji spin-siat¬ 
ka [17,18], w związku Z czym, próbki nie wygrzane w temperaturach 
wyższych od 1SO°C mają stosunkowo krótki czas relaksacji T. r-** 
W ir.s. W temperaturze około 150°C obserwuje się podczas techno¬ 
logicznego przygotowania próbek gwałtowną dyfuzję tlenu, co pro¬ 
wadzi do "oczyszczenia** z defektów paramagnetycznych, a w efekcie 
do wydłużenia się T,. 

Obserwowany czas relaksacji spin-siatka można przedstawić 
za pomocą wyrażenia i 
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gdzie T 1 Q^ 120 msf 7,9] jest czasem czysto kwadrupolowej relak¬ 
sacji, a T. charakteryzuje wkład relaksacji paramagnetycznej. 
Dla małej koncentracji zanieczyszczeń paramagnetycznych T. przyj¬ 
muje bardzo duże wartości, a więc po usunięciu tlenu z próbek wy¬ 
grzewanych powyżej 150°C o wartości T^ decyduje T,Q. 

Tak mechanizm relaksacji potwierdzają również pomiary szero¬ 
kości linii KRJ. Ponieważ A\> jest bardziej czule na wkład oddzia¬ 
ływań dipolowych niż T,, znaczne zwężenie linii obserwuje się do-
piero dla próbek wygrzewanych w temperaturach 600°C i wyżej, gdzie 
proces oczyszczania związku zostaje praktycznie zakończony. 

Z przedstawionych badań wynika, że do temperatury około 150°C 
paramagnetyczny tlen znajduje się w stanie zamrożonej równowagi 
termodynamicznej z siecią CUgO. Powyżej tej temperatury następuje 
szybka jego dyfuzja na zewnątrz i ustala bię równowaga z tlenem 
otoczenia, tym szybciej im wyższa jest temperatura wygrzewania. 
Interesującym jest też fakt, że usunięcia cząsteczek tlenu, tak 
efektywnych w procesie relaksacji, można dokonać poprzez wygrzanie 
i odpompowanie bez naruszania struktury krystalicznej tlenku mie-
dziawego. 

Ola uzyskania pełniejszego obrazu oddziaływań w obszarze tego 
nieodwracalnego procesu, będą prowadzone dalsze badania. 
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BFSKT ZSSUASA V KWADRUFOLOWTM REZONANSIE JĄDROWYM JAKO METODA 

BACMIA MAGNETYCZNEGO EKRANOWANIA JĄDER W KRYSZTAŁACH 

J.Pietrzak i M.Oatafla 

Zakład Spektroskopii Ciała Stałego, ilasty tutu Fizyki 
Uniwersytetu im. A .Mickiewicza, Poznań* 

Od kilkunastu lat w spektroskopii BUR rozwija s ię różne 
metody badania magnetycznego ekranowania jąder /UBJ/ w cia¬ 
łach stałych [ i ] . Dzięki nim uzyskuje s ię znaczne zwężenie 
szerokości l i n i i rezonansowych wywołane usunięciem lub znacz¬ 
nym zmniejszeniem oddziaływań dipolowych i kwadrupolowyeh. 
W wielu przypadkach, zwłaszcza dla ciężkich jąder, przy s i l¬ 
nych polach magnetycznych efekty ekranowania są dużo większa 
niż oddziaływania dipolowe [2] . Jednakże dla jąder o silnych 
elektrycznych oddziaływaniach kwadrupolowych występują trud¬ 
ności wykrycia tago efektu. Segel i Barnes [3] zaproponowa¬ 
l i badanie ekranowania magnetycznego metodą BUR w zakresie 
kwadrupolowym. Dotychczasowe wyniki wskazują jednak na zbyt 
małą czułość tej metody J4,5] • 

W niniejszej pracy przedstawiono możliwości badania ma¬ 
gnetycznego ekranowania jąder w spektroskopii KRJ w słabych 
polach magnetycznych dla si lnie oddziaływujących jąder kwa¬ 
drupolowych. 

Spośród kilkudziesięciu jąder kwadrupolowych badanych w 
KEJ większość z nich posiada spin I = g. W tym przypadku 
czysty kwadrupolowy rezonans jądro*7 /NQR/ nie wystarcza do 
określenia niezależnie stałej sprzężenia kwadrupolowego 
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3 * <1 i parametru asymetrii 1) = ^ n W gra-
dientu pola elektrycznego, ponieważ istnieje tylko jedno 
przejście między dwoma podwójnie zregenerowanymi poziomami 
kwadrupolowymi o częstości *VQ =*y^/i +1 |y3 / , rys.1. 
Przyłożenie pola magnetycznego znosi degenerację tych pozio¬ 
mów i pozwala obserwować cztery przejścia /2RQ$t/ o częstoś¬ 
ciach symetrycznie rozmieszczonych względem częstości czyste¬ 
go KEJ, rys.2. Stwarza to możliwość precyzyjnego wyznacze¬ 
nia parametrów kwadrupolowych i wykrycia przesunięcia chemicz¬ 
nego lub Knight a oraz ich anizotropii. 

Pełny hamiltonian dla kwadrupola w polu magnetycznym 
składa się z hamiltonianu oddziaływania kwadrupolowego i od¬ 
działywań magnetycznych w postaci [e] x 

gdzie: 

gtŁ—Jfil-il i 1t ,.„ 
q jest maksymalną wartością składów*j tensora gradientu pola 
elektrycznego /GPS/ wzdłuż osi głównej dla jądra o spinie I , 
stosunku magnetogirycznym JJ i momencie kwadrupolowym eQ; 

4> jest tensorem magnetycznego ekranowania jądra zezonują-
cego a H. jest przyłożonym polem magnetycznym. Iv I oraz 
Ix *• *j 84 operatorami spinu i jego składowych. Współrzęd¬ 
ne x, y i s odnoszą się do układu osi głównych tensora GPS 
i MEJ, które przyjmujemy sa identyczna. 



Wartości własne hamiltonianu /1/ dla silnych i słabych 
pól magnetycznych dają się łatwo wyznaczyć stosując przybliżo¬ 
ne metody rozwiązań, z uwzględnieniem rachunku zaburzeń. Cho¬ 
ciaż dla średnich pól magnetycznych rachunek zaburzeń nie sto¬ 
suje się, to jednak można uzyskać ścisłe rozwiązanie dla spi¬ 
nów 1 i *'2 pod warunkiem, że pole magnetyczne jest równoleg¬ 
łe do jednej z osi głównych tensora GEE i MEJ X, Y lub Z [?]. 

Precyzyjną orientację tych osi w krysztale wyznacza się 
stosując metodę stożka zerowego rozszczepienia pary składowych 
GL z równania [6] : 

sin2 •$ = - =• /V 
2^ 3 - 41 cos 

gdzie 9 jest kątem między kierunkiem pola magnetycznego i 
osią Z tensora GEE, <p - kąt azymutalny. 

Dla spinu ^'2 poziomy energii kwadrupola w polu magne¬ 
tycznym wyznaczono z rozwiązania równania sekularnego czwar¬ 
tego stopnia otrzymanego z diagonalizacji macierzy hamilto¬ 
nianu /1/. Uzyskane wielkości rozszczepienia składowych 
Zeemana 06 i fl dla trsach osi głównych, rys.2 są postaci: 



/?/ 

H«IZ(9-$-0) 

gdzie ^ =(fcjj /1 - d ^ / t i = 3c»7» lub. z dla każdej przyję¬ 
te j orientacji i COO = JT HQ oznacza częstość Larmora. 
Znając z doświadczenia wielkości rozszczepień: &f?B » 

^4)^-^+ , Afcl^tV* odpowiednio dla osi I , I i Z i 
wartość pola magnetycznego Ho można wyznaczyć bezpośrednio 
stałe ekranowania magnetyoznego <£x, ^ i <^z

 B ?£*• 
/ 6 / , / ? / i / 9 / , natomiast współczynnik asymetrii 'T] z rów. 
A / lub z jednego z rów. / 5 / , / 8 / lub /1O/. 

Jak wynika s powyższej analizy przy pomocy metody ZETQR 
dla spina *'2 można jednocześnie wyznaczyć orientację osi 



kulista osiom asymttria 

symałna tensora GPE 

NOR 

Rys.1. Poziomy energii kwadrupola jądrowego o spinie ^'2 w 
zerowym /NQH/ i różnym od zera polu magnetycznym /2SQR/, 
Częstości przejścia między dwoma poziomami zależnymi od orien 
tacdi osi głównych Icnadrupola w stosunku do przyłożonego pola 
magnetycznego. Symbol f oznacza(1 **)}£)» 

HO«X 

KJIY •• 

1 
HolZ 1 

1 
It uf 

1 
1 

uy 

By a.2. Zeamanowakie rozszczepienie widma kwadrupolowego rez-o-nanau jądrowego /ZVQR/ dla trze oh orient aoj i osi głównych kwadrupola w atoaunku do przyłożonego pola magnetycznego. 



głównyoh tensora GPB oraz anizotropię ekranowania magnetycz¬ 
nego i gradientu pola elektrycznego w krysztale* 

Teorię ty zastosowano do badania monokryształu p-dwu-
chlorobenzenu i przedstawiono uzyskaną w tej metodzie wysoką 
precyzję w pomiarach parametrów kwadrupolowyoh i ekranowania 
magnetycznego. 
Wyniki te będą opublikowane w następnej pracy* 
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WYZNACZENI? TENSORA MAGNBTYCZH3G0 EKRANOWANIA JĄDER 5 5 C 1 
W MONOKRYSZTALE P-DWUCHLOROBENZBNU Z WIDM ZNQR. 

J.Pietrzak i U.Ostafia 

Zakład Spektroskopii Ciała Stałego, Instytutu Fizyki 
Uniwersytetu im. A.Mickiewicza, Poznań. 

W poprzedniej pracy tych samych autorów pokazano, że 
widma ZNQR ** zawierają dodatkowo ważne informacje wynikają¬ 
ce z magnetycznego ekranowania jąder kwadrupolowych, co pro¬ 
wadzi do przesunięcia składowych widna ZNQR, analogicznie do 
przesunięcia chemicznego w NMR. Sugeruje 5o prostą metodę 
bezpośredniego pomiaru składowych tensora anizotropii magne¬ 
tycznego ekranowania jąder o silnych oddziaływaniach kwadru¬ 
polowych. Zgodnie z wzorami / 6 / , /?/ i / 9 / z poprzedniej pra¬ 
cy, częstotliwością odniesienia względem której mierzymy 
przesunięcie, jest częstość larmorowska 00 0 = vHfl rezonu-
jącego jądra kwadrupolowego, przy czym wartości współczynni¬ 
ków giromagnetyoznych znane są z wystarczającą dokładnością. 

W pracy te j przedstawiono krótko metodykę pomiaru 
składowych tensora magnetycznego ekranowania jąder kwadrupo¬ 
lowych i uzyskane przez nas wyniki pomiarów dla jąder ^Cl 
w monokrysztale y-dwuchlorobenzenu a fazie 06 • 

Konieczne do tyoh badań kryształy o wysokiej czystości 
i stosunkowo dużej objętości otrzymano metodą Bridgmana. 
Aparatura do hodowli była również wykorzystana do strefowego 
czyszczenia p-dwuchloroben&sna. Efektywna objętość kryształu 

2NQE- Zeeman Nuclear Quadrupole Resonance. 
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użytego do badań zawarta była w walcu o wymiarach ok. 5x4Omm. 
Schemat blokowy spektromtru HQR skonstruowanego spe¬ 

cjalnie do tych badań przedstawiono na rya.1. Dzięki zasto¬ 
sowaniu synchronizowanego detektora superreakcyjnego [ij oraz 
syntezera częstotliwości z układem cyfrowego przemiatania i 
modulacji caęstotliwości [2J umożliwiał on wyznaczenie cen¬ 
trum absorbcji b. słabych składowych widma ZNQE (s/N^ i) 
z niezbędną dla tych pomiarów dokładnością / y ^ 3*10"' 
przy częstości czystej linii NQR "\)Q = 34,28763 MHz, w temp. 
19°C 

Z powodu silnej zależności częstości NQR od tempera¬ 
tury, wynoszącej dla p-dwuchlorobenzenu 3,15 kHz/stop., w 
czasie pomiaru próbka była termostatowana z dokładnością 
.1 0,0010C. Ze względu na stosunkowo małe natężenia pól magne¬ 
tycznych stosowanych w ZNQR do bezwzględnego pomiaru pola HQ 

zastosowano magnetometr z płynącą wodą [3] w którym wyko¬ 
rzystuje się wstępną polaryzację protonów wody n silnym polu 
magnetycznym. Pomierzona tą metodą wartość pola HQ wynosiła: 
HQ s 97>32 - 0,01 Gs. Pełną eksperymentalną procedurę wyzna¬ 
czenia tensora magnetycznego ekranowania jąder kwadrupolo-
wych przedstawiono w postaci algorytmicznej na rys.3. Dzieli 
się ona na trzy etapy: 1°. zbieranie danych stożka zerowego 
rozszczepienia linii &+<&. na spektrometrze; 2°« obróbka 
danych przez program na KUC ODEA 1204, mający na celu wyzna¬ 
czenie kierunków osi głównyoh /kąty Bulera 04, |3 , £f * •*-
cierz kosinusów kierunkowyoh a/y// i parametru asymetrii<n 
tensora GEE, oraz oszacowanie niepewności maksymalnych tych 
wielkości. Zastosowano w tym celu geometryczną metodę anali-
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zy "stożka zerowego rozszczepienia" [4] . Oprócz tego program 
umożliwiał kontrolę poprawności samego eksperymentu; 
3°. właściwa pomiar; rozszczepień dla pola fi0 przyłożonego w 
kierunkach, osi głównych tensora CtEB i wyznaczenie stałych 
ekranowania* Wyniki tych badań dla p-dwuohlorobenzenu pokaza¬ 
no na rys.2 i w Tabeli.. 

Tabela 
Parametry i kierunki główne tensorów GFB oraz składowe tenso¬ ra ekranowania w monokrysztale p-dwuchlorobenzenu. 
Part-
raetry 
wyzna¬ 
czone 

/q 
oc 
/5 

6* 
6, 
6z 

88 
15 
66 
/ 
/ 
/ 

°22 
°13 
°51 
-49 

78 
8 

01 

' i 2' 
' t 6 ' 
' ± 1°i 
- 12 > 
- 12 / 
- 4 / 

34 

' x 10 
' x 10 
' x 10 

T e n s o r y 

1 28763 - O.COOOI UHz; 
0,0704 - 0,0025 

119°14' 
-55°41' 

21°56' 
/ -32 t 

'* / 72 t 

32 
<^ 

t = 19°C 

i 35' 
± 38' 
i 12°25' 
20 / x 10"4 

15 / x 10~U 

2 / x 10" 

• Jedną z zalet przedstawionej tu metody wyznaczenia ten¬ 
sorów magnetycznego ekranowania jąder o silnych oddziaływa¬ 
niach kwadrupolowych jest prosty poaiar rozszozepienia skła¬ 
dowych widma ZNQR, którego wartość nie jest zaburzona przez 
parametry kwadrupolowe t w przeciwieństwie do metody NMR w za-
kresie kwadruóolowym [5] w której składowe tensora ekranowa¬ 
nia uwikłane są w złożonych wyrażeniach z parametrami kwadru-
polowymi, co znacznie utrudnia i komplikuje analizę danych 
doświadczalnych. 
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Ry8.1« Scłtemat blokowy spektrometru NQR z cyfrowym przemia-
taniem i modulacją częstotliwości. 

Rys.2. Stereogram kierunków serowego rozszczepienia i osi głów¬ 
nych dla dwóch fizycznie nierównoważnych tensorów (źFB w komór- * 
ce elementarnej p-dwuchlorobenzenu» Kropki oznaczają punkty 
teoretyczne dopasowane do danych doświadczalnych przez kompu¬ 
ter* 

9 - punkty nad płaszczyzną rysunku 
O- punkty pod płaszczyzną rysunku. 
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Hys.3« Procedura eksperynentalna wyznaczania tensora magne¬ tycznego ekranowania jąder kwadrucpolowych z widm 22IQJI. Sroki od '5TABT" do "STOP" realizowane są przez program na R ODRA 1204. 
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POMIARY ANIZOTROPII EKRANOWANIA JĄDER 3 1P W POŁIKRYSTALICZNYCH 
ZWIĄZKACH FOSFORU 

Z, Sułek, li. Stachurowa 
Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków 

Od pewnego czasu obserwuje się. gwałtowny wzrost zaintereso¬ 
wania badaniami ekranowania elektronowego w ciałach stałych, 
związany z postępem teorii wiązań elektronowych i rozwójea 
nowych metod eksperymentalnych UBJ, które umożliwiają potlary 
tensorów ekranowania pomimo występującego w fazie stałej silne¬ 
go magnetycznego oddziaływania dipolowego. 

Zastosowanie techniki wieloimpulsowej pozwala zredukować 
efektywne oddziaływanie dipolowe , a utycie silniejszych pól 
magnetycznych (magnesy nadprzewodzące) zwiększa rozszczepienie 
widma MRJ ekranowanych jąder. 

W Zakładzie Radlospektroskopll Jądrowej Instytutu Fizyki 
Jądrowej w Krakowie zbudowano stabilizowany fazowo spektrometr 
c.w współpracujący z eagnesen nadprzewodzącym fll 1 prey jego 

31 pomocy zmierzono tensory ekranowania jąder fosforu P w oonr-
kryształach ortofosforanów potasu (KDP 1 KDDP) oraz amonu (ADPi[2]. 

Pomiary tensorów ekranowania motna wykonywać na próbkach 
tak mono- jak 1 polikrystalicznyoh. Pomiary na monokryształach 
są znacznie dokładniejsze 1 łatwiejsze do opracowania niz pomia¬ 
ry na polikryształach, Jednakże konieczne jest posiadanie mono¬ 
kryształu odpowiednich rozmiarów, który nie zawsze jest tootlirty 
do wyhodowania. 

Dlatego tez podjęliśmy próbę wyznaczenia warości głównych 
tensorów przesunięć chemicznych z widm ISRJ dla próbek pc ii kry¬ 
stalicznych. 

Jako substancję testową wybraliśmy deuteryzowany dwuzasado-
wy ortofosforan potasu (KDgPO^, w skróoie KDDP) dla którego 
tensor ekranowania Jąder *P został poprzednio zmierzony. 
V związkach tego typu rozszczepienie widma spowodowane anlzotro-
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plą ekranowania jest porównywalne z oddziaływaniem dipolowym: 
między spinami jąder 1P, oraz pomiędzy spinacl Jąder P 1 *H. 
Kształt widna MRJ 

Haalltonlan oddziaływania ekranowanego jądra z polem magne¬ 
tycznym H nożna zapisać w postaci 

gdzie &ax Jest %-ową składową tensora ekranowania w układzie 
laboratoryjnym, w którym pole H » (0( O, H ) , a więc zależy od 
położenia tensora względem pola HQ. Jeśli tensory wszystkich 
jąder będą zorientowane tak samo lmonokryształ) to otrzyicany 
pojedynczą linię absorpcji MJi przesuniętą zgodnie z wartością 

XT próbce poiikrystalicznej orientacje tensorów są rozłożone 
izotropowo, widmo latJ jest więc sumą udziałów >oszczcgólnych 
jąder, ważoną po ilości orientacji dających to samo przesunięcie 
i wyraża się wzorem 

gdzieś V^JV^J^J są wartościami głównymi tensora ekranowania 
(wyrażone w jednostkach częstotliwości.) uporządkowanymi wg regu¬ 
ły *«>**>%s 
F ( *}%yY ) jest całką eliptyczną pierwszego rodzaju, a 

W przype^ku tensora o symetrii osiowej («p.^ł^) wyrażenie 
przybiera proet^zą postać 
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Przy założeniu, ze poszerzenie linii absorpcji spowodowane 
oddziaływaniem dipolowym Jest dobrze opisane krzywą Gaussa, 
teoretyczny kształt linii można wyrazić splotem funkcji 
z funkcją Gaussa 

Opracowanie widm 
Znając analityczną postać widna KBJ można przeprowadzić 

dopasowanie linii teoretycznej, określonej przez cztery parame¬ 
t r '4 î i ̂ a ft, do linii eksperymentalneja Parametry najlepszego 
dopasowania są szukanymi wartościami głównymi tensora ekranowa¬ 
nia. W celu numerycznego dopasowania linii został opracowany 
program optymalizujący w języku FORTRAN na m.c. CYBER-72, oparty 
na algorytmie Gaussa-Seidela, zmodyfikowanym przez Aleksandrowa. 
Dopasowanie przebiega iteracyjnio, startując z wprowadzonych 
parametrów początkowych. Program daje szybką zbieżność iteracji 
także w przypadkacb, gdy stosowanie tradycyjnego algorytmu daje 
rozbieżność. Drukowane są parametry kolejnych Iteracji, a po 
spełnieniu kryterium zbieżności, parametry najlepszego dopasowa¬ 
nia 1 wyznaczony z nich kształt linii wraz z fltowaną linią 
eksperymentalną. 
Wyniki eksperymentu 

Pomiary widm MRJ rozszczepionych przez ekranowanie na prób¬ 
kach polikryatalicznych są na ogół bardziej skomplikowane niż 
pomiary na monokryształach. W tym drugim przypadku parametry 
tensora ekranowania wyznacza się z położenia linii absorpcji WRJ, 
podczas gdy dla próbek proszkowych korzysta się z położenia 
1 kształtu linii 131J, oo pociąga za sobą konieczność zredukowania 
do minimum zniekształceń spowodowanych czynnikami aparaturowymi, 
a więc przede wszystkim zmniejszone amplitudy modulacji. Towarzy¬ 
szące temu pogorszenie się stosunku sygnał/szum spowodowało konie¬ 
czność akumulacji widm. Widma sumowano w analizatorze wielokanało-
wyc NTA-512M sprzężonym ze schodkowym generatorem przesuwu często-
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o o 
Tabela. Parametry tensora ekranowania dla polikryatallcznego KDDP w różnych 

warunkach przebiegu eksperymentu. 

Nr 

1 

2 

3 

4 ' 
6 

6 

Warunki eksperynentu 
Pocloa 
autody-
ny yJlA/ 

2 

2 

2 

2 

2 
3 

Ampli¬ 
tuda 

lodulac. 
/W 

11 

19.5 

39 

80 

39 

39 

Stała ( 

czasowa 
look-ln 

/sek/ 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

zas po-
stOJU 
na scno 
rllrn /sek/ka 

nał/ 
1 

1 

1 

1 

3 

1 

Ilość 
kumula¬ 

c j i 

213 

68 

53 

64 

51 

64 

Paranetry tensora ekranowania 

V. 

-18.9 

-15,1 

-14.5 

-14.2 
-14.3 

-15.0 

-6.6 
-9.9 

-10.9 

-10.7 

-9.8 

-10.5 

V, 
9 

+21.9 

+20.8 

+22.4 

+21.6 

+22.5 

+24.8 

• 

11.4 

12.9 

13.9 

13.1 
12.7 

12.8 

AV 

34.6 

33.3 

35.1 

34.0 
34.5 

37.5 

V 

-1.2 
-1.4 

-1.0 

-1.1 
-0.6 
-0.2 



ści do stałej czasowej look-lna. Wyniki zestawiono w tabeli 1. 
Wyniki 2-6, Jakkolwiek, niezgodne z otrzymanymi z pomiarów na 
monokrysztale, wykazują, ze w tym zakresie zmian wymienione czyn¬ 
niki nie powodują istotnego pogorszenia dopasowania z wyjątkiem 
wpływu modulacji na p -parametr poszerzenia dipolowego. 
Zbytnie zmniejszanie amplitudy modulacji nie jest jednak celowe 
(pomiar i) gdyż przy bardzo złym stosunku sygnału do szumu 
1 dużej liczbie akumulacji daje się odczuć wpływ długoczasowego 

dryftu częstości. 
Rozbieżność wyników otrzymanych z poirlarów na próbce poli-

krystalicznej 1 na monokrysztale może być spowodowana przez 
kilka czynników. 

Anizotropia ekranowania w KDDP jest mała, porównywalna 
z poszerzeniem dipolowym, widno MicJ stanowi więc splot asymetrycz¬ 
nej linii z linią Gaussa o tej samej szerokości 1 możliwość 

wyznaczenia tej asynetrii ograniczona jest znacznie przez storu-
nek sygnał/szua f3j . 

Istotnym jest tez wpływ podatności magnetycznej próbki,który 
może wprowadzać błędy rzędu kilku ppn [4] . Wpływ ten może się 
manifestować przez: 
1. salezność widma od kształtu próbki, użycie próbki kulistej 

pozwoli wyeliminować ten błąd, 
2. dodatkowe rozszczepienie widma wywołane anizotropią podatności 

magnetycznej* Ten udział można wyeliminować tylko w oparciu 
o niezależne pomiary tensora % . 

Podsumowywując, należy podkreślić konieczność Uodatkowej 
ostrożności w interpretacji pomiarów tensorów O* w oparciu o widma 
pollkrystaliczne, w przypadku małej anizotropii, porównywalnej 
z poszerzeniem dipolowy*. 
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BADANIA NUR % i 93Nb TT FAZIE OTFUWODORKDWEJ OKŁADU Ti-Nb-B 
B.Novak i O.J.Żogał 

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN 
50-950 Wrocław, pl.Katedralny 1 

Wprowadzenie 
Badania podatności magnetycznej f±l i protonowego rezonansu 
magnetycznego [2] w fazie dwuwodorkowej układu Ti-Nb-H wykazu¬ 
ją, że własności tej fazy zmieniają się w zależności od koncen¬ 
tracji składników stopowych. Podatność magnetyczna próbek 
o składzie zbliżonym do stechiometrycznego MeH2 maleje ze wzro¬ 
stem zawartości Nb. Pomiary czasów relaksacji spin-sieć T. 
dla protonowej wykazały, że ((TjgTi"1 maleje także ze wzro¬ 
stem koncentracji Nb. Badane próbki wykazują ujemne przesunię¬ 
cia Knighta protonowego rezonansu magnetycznego, przy czym 
ich wartość bezwzględna maleje ze wzrostem koncentracji Nb fsl 
Wyniki tych badań sugerowały, że własności magnetyczne zdeter¬ 
minowane są głównie przez paramagnetyzm spinowy elektronów 
przewodnictwa pasma d oraz Indukowany paranagnetyzm orbitalny 
typu Van Vleoka. 
Część eksperymentalna 

Badano magnetyczny rezonans jąder TJb w 4 próbkach dwuwodor-
kowej fazy T i ^ ^ N b ^ ^ / gdzie X « 0.15, 0.25, 0.50 i 0,65 / 
za pomocą spektrometru szerokich linii f-ray Varian. Badania 
prowadzono w temperaturze pokojowej przy ozęstośei 14.5 IBs. 
Rejestrowano pierwsze poohodiie krzywych absorpcji. Dla wszy-
stkioh badanych próbek obserwowano pojedyncze, szerokie linie 
rezonansowe / Rys.l i 2 /. Pomiary przesunięć Knighta wykona¬ 
no względem roztworu NbgO* w HP. Jako środek linii rezonanso— 
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wyoh przyjęto wartość pola magnetycznego, przy którym pierwsza 
pochodna przechodzi przez zero. 
Wyniki pomiarów 

Pomiary przesunięć linii rezonansowych /tzw.przesunięć Knighta/ 
względem linii diamagnetycznego wzorca zawierającego jony Nb5+ 

wykazały, że znak i wartość tych przesunięć zależy od koncen¬ 
tracji niobu w próbkach. Dla przykładu na fiys.l i 2 przedsta¬ 
wiono kształt krzywych absorpcji rezonansowej oraz przesunięcia 
względem wzorca. Wartości liczbowe szerokości linii Oli oraz 
przesunięć Knighta K ^ zdefiniowanych Jako K ^ = /^""Hp/^p1 

gdzie H i H jest odpowiednio polem rezonansowym wzorca 
i próbki, podano w tabeli 1. V tabeli zamieszczono również 
dane pomiarów podatności magnetycznej £ll oraz protonowego 
rezonansu magnetycznego £zj dla badanych próbek. 

Iłys.i Widmo rezonansu Tłb w TiQ 7 5 N D Q 2 5 H I 94 o r a z Jego 
położenie względem sygnału wzorca / linia wąska/ 
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Rys .2 Widmo rezonansu TJb w TiQ 35^0 65H1 94 oraz Je£° 
położenie względem sygnału wzorca / linia wąska /. 

Tabela 1. 

Skład próbki 

^O.So^O.io*! 

Tin m _Nbn n eH4 

^O.SO^O.SO1 1! 

Tin oe^bfi <>eH4 

. 91 

. 9 4 

.94 

. 94 

9 3Nb 

$R [Oe] 

38,5 

34,8 

21,0 

21,0 

+0 

+0 

- 0 

- 0 

b/>] 

,167 

,096 

,055 

,081 

[sek- K J 

-

81 

108 

133 

riO6emu/nol| 

148,5 

125,3 

58,6 

24,0 

Dyskusja wyników 
W interpretaoji danych NUR założono zgodnie z modelem dwóon 
pasm, że podatność magnetyczna może być rozdzielona na oztery 
udziały: podatność spinową elektronów przewodnictwa typu s, Jt , 
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podatność spinową elektronów przewodniotwa typu d, %., induko¬ 
wany paramagnetyzn orbitalny typu Van Vlecka, % , i diamagne¬ 
tyzm jonów-rdzeni, Xdie' Całłcowi*a podatność solowa/ w jedno¬ 
stkach emu/no1 / wyraża się wtedy ł 

- X * ** * *• +Xdia U) 
Zakłada się również, że B ^ może być rozdzielone na odpowie¬ 
dnie udziały zależne od składowych podatności magnetycznej 
i wartoćoi odpowiednioh pól nadsubtelnyoh w pozyoji Jąder Nb. 

(3) 
gdzie A Jest magnetonea Bohrat N o liczbą Avogadro, H 8, H d 

i H° są polani nadsubtelnyai odpowiednio kontaktowy*, polaryza¬ 
cji rdzeniowej i orbitalny*. 
Znajomość pól nadsubtelnyoh w pozyoji Nb Jest niezbędna dla 
rozdzielenia poszozególnyoh udziałów do ̂ u i E^. Wielkości 
te są dotychozas nieznane dla badanych wodorków. Przyjęto 
przeto wartości takie jak dla metalicznego niobu z zastrzeże¬ 
ni em, że jest to tylko pierwsze przybliżenie, 
W przypadku rezonansu protonowego wyrażanie na Eg przyjmije 
postać : 

gdzie H 5 i H£ połasi nadsubtelnymi w pozyoji wodoru. 
W tym przypadku pole HJ[ wynika z polarysaoji elektronów pasma 
ls wodoru przez elektrony przewodniotwa typu d metalu. 
Elektrony przewodnictwa typu a i d wnoszą swój udział także 
do elektronowego przyczynku w relaksacji spin-sieć dla proto¬ 
nów, zgodnie s wyrażeniem i 
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gdzie N8(0) 1 Nd(0) 84 gęstościami stanów elektronowych przy 
powierzehui Feraiego, odpowiednio passa a i d . 
Istnieją relaoje między N e(O), Nd(O) a f% i ^ d * 

gdzie V jest stałą oddziaływania elektron-elektron. 
Przyjaując wartośol pdl nadsubtelnyen w pozycji niobu f*] : 

2,48'1O6 Oe/spint Hjj,, • -0,21»106 Oe/spin, ̂  • 0,285 • 
«106 Oe/spin, oraz opierając sle o podane wyżej saleznotfei 
przeprowadzono analizę otrzyaanyah eksperymentalnie danyoh 
pomiarów podatnośoi aagnetyoznej Aut przesunięć Knighta 
oraz czasów relaksaoji spin-sieĆ 1± dla protoi •Sw. 
• Oszaoowane parcjalne wielŁoioi | K i I oras wartości pól nad-
subtelnyoh w pozyoji wodoru przedstawiono w tabeli 2. 
Przeprowadzona analiza pozwoliła sforaułować następujące 
wnioski : 1/ gęstotó stanów przy powierzchni Peraiego passa 
przewodnictwa s w badanyoh wodorkaoh jeat aała i praktyoznie 
niezależna od koneentraoji niobn. 2/udzlał elektronów s 
w aierzonej wartoćei podatnoioi Magnetycznej wynosi okt'ł—4^ 
podczas gdy ich udział w szybkości relaksaoji spin-sieó dla 
protonów wynosi Ok.50 %, 3/ podatność aagnetyczna i przesu-
nięoia Knighta Kj^ są zdeterminowane głównie przez XA i "X a* 
4/ ze wzrosten koneentraoji niobu zarówno Je Jak i 
/ a tj^sanya i N^(o)/maleją, przy esya spadek %Q jest anaoz-
nie silniejszy. Tłumaczy to dodatnie wartości przesunięć 
Knighta dla próbek uboższych w Kb 1 ujemne wartości K ^ dla 
próbek bogatszyoh w niob. 
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Tabela 2. 

Podatność 
magnetyczna 
110° emu/mol 3 

Przesunięcie 
Knighta 

KNb 
[%] 

Sestosc stanów 
[stan/eV-atom] 
Pole nadsubtelne 

tOe/spin] 

% 

Ks 

Kd 

Ko 
KObi 

Keksp 

Ns(0) 
Nd(0) 

< 

x=0.25 

1.5 
76.0 
61.5 
-13.7 

0.066 
-0.285 
0.3U 

+0.095 
+0.096 

0.023 
1.175 

x = 0.50 

1.5 
54.5 
16.5 

-13.9 
0.066 
-0.205 
0.084 

-0.055 
-0.055 

0.023 
0.842 

x=0.65 

1.5 
38.5 

-16,0 
0.066 
-0.145 

-0.079 
-0.081 

0.023 
0.595 

U 7 - 1 0 5 . 
3.02-103 
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WYZNACZANIE PARAMETRÓW DYNAMIKI MOŁEKBLARNBJ Z WARTOŚCI 
DRUGIEGO MOMENTU LINII JBP 

R.Goe, Z.Pająk 
Zakład Radiospektroskopii, IF UAM, 60-780 Poznań 

I. Wstęp 
Badanie ruchów molekularnych w ciałach stałych metodą 

JRP, przy użyciu spektrometru fali ciągłej, polega na pomia¬ 
rze szerokości linii JRP w funkcji temperatury i wykorzysta¬ 
niu wzoru BPP Ltt zmodyfikowanego przez Outowsky'ego [21 dla 
przypadku badania ciał stałych* Wykorzystanie jednak szero¬ 
kości linii jako wskaźnika dynamiki wewnętrznej przedstawia 
duże niebezpieczeństwo wyciągania błędnych wniosków, na co 
zwrócił uwagę Andrew [3], proponując w tej samej pracy meto¬ 
dę wyznaczania energii aktywacji w oparciu o drugi moment 
widma JRP, która to wielkośó jest pełniejszym i precyzyjniej¬ 
szym wskaźnikiem dynamiki molekularnej. 
Punktem wyjściowym metody zaproponowanej przez Andrew jest 
wyrażenie na kształt krzywej absorpcyjnej I (O) w przypadku 
istnienia ruchów molekularnych* Metoda wyznaczania energii 
aktywacji ruchów wewnętrznych zaproponowana w tej pracy, jest 
w zasadzie modyfikacją metody Andrew, polegająca na tym, ze 
punktem wyjścia jest wyrażenie na kształt krzywej indukcji 
swobodnej Q(t), co znacznie uprasscza obliczenia numeryczne, 
tak iż mogą one byó wykonane przy użyciu użyciu średniej wiel¬ 
kości kalkulatora programowanego /patrz uzupełnienie/. 
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II. Istota metody 
Wyrażenie na kształt krzywej indukcji swobodnej n przy* 

padku istnienia ruchów molekularnych można zapisać w postaci 

p { [ c ( ) c c ] J } IM 
gdzie t o - ^ ( d l ) 

jest czasem korelacji charakteryzującym ruchy molekularne, 
a-t-b-wartością drugiego momentu krzywej absorpcyjnej dla 
•Y -łoo i b - tą częścią drugiego momentu, która uśrednia 
ai§ do zera gdy "£ —* o. 
Korzystając z zależności 

Td2G(t) 
dt 

gdzie Ho o ana c 3a drugi moment krzywej absorpcyjnej 
będącej transformatą Fouriera krzywej G(t), znadujemy ze 
wzoru /1/ 

M2 - a2 + b2 

co oznacza* że drugi moment nie zależy od czasu korelacji X c 

i równy jest drugiemu momentowi dla struktury sztywnej 
/""tc—»o° /. Ten pozornie paradoksalny wynik jest poprostu 
odzwierciedleniem faktu iż drugi moment jest niezmiennikiem 
względem ruchów molekularnych [.43 • Obliczenie pochodnej G(t) 
w punkcie t»O jest bowiem równoważne obliczaniu drugiego mo¬ 
mentu krzywej absorpcyjnej I«*)) u przedziale częstości 
*oo . Wiadomo jednak iż w praktyce można obliczyó drugi mo¬ 
ment jedynie ze środkowej części krzywej absorpcyjnej, gdyż 
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rozciągnięte w szerokim przedziale częstości pasma boczne 
będące wynikiem zmodulowania oddziaływań dipolowych szybkimi 
ruchami molekularnymi, mają zbyt małe natężenie by mogły być 
zarejestrowane i uwzględnione przy obliczaniu drugiego momen¬ 
tu. Hie uwzględnianie tych rozciągniętych pasm bocznych krzy¬ 
wej absorpcyjnej I(W) jest równoważne, w przypadku obliczenia 
Mo z krzywej indukcji swobodnej, wyznaczeniu średniej wartości 
d2G(t)/dt2 w odpowiednio dobranym przedziale czasu Ośt 4 At* 
W praktyce wielkość tę można wyznaczyć jako nachylenie po¬ 
czątkowej części wykresu G(t) w funkcji t . 
Tak więc w oparciu o wzór /1/ i relację Arrheniusa można, 
przy znajomości drugiego moaentu dla struktury sztywnej i 
struktury z szybką rotacją, obliczyć wartości Mg w całym prze-
dziale temperatur, w którya następuje zwężenie linii JRP. 
Wyznaczanie energii aktywacji 2 i wartości t polega na ta¬ 
kim doborze tych parametrów, aby numerycznie obliczony prze-
bieg I^af(T), dla wielkości a i b wyznaczonych doświad¬ 
czalnie, pokrywał się możliwie najlepiej z całya doświad¬ 
czalnym przebiegiem drugiego momentu w funkcji temperatury. 

III. wyniki obliczeń i dyskusja 
Jako przykład zastosowania tej metody wykonano oblicze¬ 

nia dla dl-chlorku bornylu, dla którego poprzednio wyznaczono 
energię aktywacji metodą BPP [5]. Rys.1. przedstawia zależność 
szerokości linii JRP od temperatury z której wyznaczono meto¬ 
dą BPP B-/2,5*0,3/ kcal/aol i T: O-5,2«10" 1 0S. Bys.2 przedsta¬ 
wia doświadozalnie wyznaczoną zależność drugiego momentu od 
temperatury /punkty/ wraz z numerycznie obliczonymi przebie¬ 
gami lIg»f(T) dla trzech par wartości E i 1 Q . Najlepsze dopa-
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sowanie uzyskano dla S»2,1 kcal/mol i to»9»0»i0~ e. Hie-
pewność wyznaczenia tych parametrów zależy oczywiście od do¬ 
kładności danych doświadczalnych i w tym przypadku oszacowano 
ją na AE - / to'2 k c a l/ m o i» c o n i e oznacza wprawdzie popra¬ 
wy dokładności w stosunku do zastosowanej uprzednio £53 me¬ 
tody BPP, jednak średnia wartość energii E znaleziona meto¬ 
dą opisaną w tej pracy jest o 0,4 kcal/mol niższa od energii 
wyznaczonej, z przebiegu szerokości linii w funkcji tempera¬ 
tury. Jest to odzwierciedleniem faktu, że charakter zmiany 
drugiego momentu w dl-chlorku bornylu jest nieco inny od cha¬ 
rakteru zmiany szerokości linii* 
Energię aktywacji wyznaczoną w tej pracy można uznać za 
"lepszą", gdyż przebieg drugiego momentu wiernej odzwiercie¬ 
dla dynamikę molekularną, o czym wspomniano już we wstępie 
tej pracy* 

Podziękowanie Autorzy dziękują Prof.dr hab. T.Krajewskiemu 
za udostępnienie do obliczeń numerycznych kalkulatora HP9810A. 

Uzupełnianie 
Obliczenia numeryczne prowadzące do wyznaczenia E i T Q 

przebiegały następująco« Z danych doświadczalnych wyznaczono 
2 2 a , b oraz przybliżoną wartość E na podstawie wzoru Wangh-

Fiedina (£). Pierwszą wartość paranetru t Q obliczono z re-
/ / 2 Z\" 

laoji Arrheniusa i warunku "tovT
D) • V& +b ; , gdzie T« jest 

temperaturą w której widmo JRP zaczyna się zwężać* Dla tak 
znalezionych wartości E i t o obliczono Mg-f(T^ dla T^ 
przyjmującego kolejno wartości z całego interesującego prze-
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przedziału temperatur. Rastępnie korygowano wartości szuka¬ 
nych parametrów i powtarzano obliczenia aż do uzyskania naj¬ 
lepszej zgodności z danymi doświadczalnymi. Miarą tej zgodnoś¬ 
ci była wielkość A H 2

2 * ^ C M ^ X R C T ^ - f ^ } ] 2 . Wyznacze¬ 
nie każdej wartości JL, na podstawie wzoru /•y/ polegało na 
obliczeniu G(t,) dla t^ak* At K»0,1,2..., At«0.1 us aż do 
wartości G(t. )«O.99G(O), transformowaniu obliczonych wartoś-
ci do układu GCt^) w funkcji t£ i obliczeniu metodą naj¬ 
mniejszych kwadratów nachylenia tego przebiegu względem osi 
2 Y 2 

t£. Ta ostatnia wielkość, podzielona przez - V-, jest szu-
o kaną wartością Mg wyrażoną w Gs . Wszystkie obliczenia 

numeryczne wykonano na kalkulatorze programowalnym HP981OA 
w wersji posiadającej 500 kroków programowych i 52 rejestry 
pamięci. 
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Rys. t. Zależność szerokości linii JRP dl-izoborneolu 

od temperatury. 
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Rys. 2. Zależność zmierzonego drugiego momentu linii JBP 

dl-izoborneolu od temperatury wraz z przebiegami 
obliczonymi dla różnych E i f . 



BADAfllA DYNAMIKI MOLEKULARNEJ CHLORKU CZTEEOETYLOAMOHIOWEGO 
METODA, JRP 

2.Pająk, B.Szafrańska 
Zakład Radiospektroskopii Instytutu Fizyki UAM, Poznań. 

Przedmiotem badań złożonych ruchów molekularnych w ka¬ 
tionach amoniowych /1-9/ był chlorek czteroetyloamoniowy 
[/GJ&C/ĄB}Q1* Struktura i symetria donu czteroetyloaooniowe-
go TEA* sugeruje istnienie skomplikowanych ruchów molekular¬ 
nych, a szczególnie ciekawym problemem wydaje się możliwość 
stwierdzenia istnienia skorelowanej reorientacji grup etylo¬ 
wych wokół wiązania N-C. Chlorek TEA+ jest przypuszczalnie 
izomorficzny z jodkiem czteroetyloamoniowym /1O,11/ należą¬ 
cym do układu tetragonalnego o symetrii I?. W jego komórce 
elementarnej, o wymiarach a-b»8,87*0,02 8, c«*6,95*O,O2 2, 
znajdują się dwie molekuły* Dla jonu czteroetyloamoniowrego 
możliwe są dwie konformacje: krzyża równoramiennego /A/ 
i krzyża nordyckiego /B/ /rys.i/. 

rya.1 
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Dla polikrystalicznego chlorku ezteroetyloamoaiowego staran¬ 
nie osuszonego, odgazowanegi? i zatopionego poć próżnią zbada¬ 
no temperaturowe zależności drugiego momentu i czasu relaksa¬ 
cji T.j. Drugi moment liczono dla widm zarejestrowanych na spe¬ 
ktrometrze RYa 2301 /ZSRR/ pracującym przy częstości 40f48MHz. 
Stabilizacja temperatury w zakresie od 77K do 473K odbywała 
się z dokładnością *1K. W każdej temperaturze zarejestrowano 
około 10 widm. Eksperymentalne wartości drugiego momentu obli¬ 
czono metodą graficznego całkowania pochodnej krzywej absorp¬ 
cyjnej* Przy obliczaniu uwzględniono poprawki związane z wiel¬ 
kością amplitudy drugiej modulacji pola /12/. Csas relaksacji 
0?1 zmierzono przy pomocy spektrometru impulsowego o częstości 
25MHz, wykonanego w naszym laboratorium /13/» Pomiar;- wykona¬ 
no metodą zerową stosując sekwencję impulsów 180°-T-90°. Do¬ 
datkowo wykonano róznioową analizę termiczną /DTA/ przy pomocy 
przyrządu finny Mettler TA 2000, przy ogrzewaniu oraz przy chło¬ 
dzeniu próbki,w zakresie temperatur od 293K do 473K. Szybkość 
grzania i chłodzenia wynosiła 5°/min /nawazka 10 mg/. Wyniki 
pomiarów przedstawione są na rys* 2 i 3* Zmiany drugiego mo¬ 
mentu linii JRP odbywają się czterostopniowo. Zmierzona w tem¬ 
peraturze 77K wartość drugiego momentu S«25,2 Gs2 w temperatu-
rżę 125K spada do S«17,6 Qs . W temperaturze 191K zaczyna się 
drugie prsejśoie do wartości St14»4 Gs i ta wartość utrzymuje 
się do temperatury 320K, gdsie ma miejsce ostra zmiana drugie¬ 
go momentu do wartości S-4,8 Os2, & w temperaturze 342K zaczy¬ 
na się czwarta zalana drugiego momentu do wartości S-1 as2. 
W występujących anomaliach na krzywej DTA ujawniają się zacho¬ 
dzące przemiany fazowe* Dla TBAC1 zaobserwowano dwa przejścia 



120 

L 
73 

TEACI 

Q3 173 223 273 323 373 423 473 

TEMPERATURE 1»K] 

T, 
Ims] 

1000 

100 

TEA Q 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

r y s . 3 

117 



fazowe w temperaturach 34&K i 368K. Z wielkości anomalii na 
krzywej DTA wyznaczono entalpie przemian fazowych, które wyno¬ 
siły: dla przemiany A - 8,6 cal/g, a dla B - 3,8 cal/g /rys.2/. 
Rys.3 przedstawia zależność czasu relaksacji T1 od temperatury 
/log T1(1/T1) /, dla której widoczne są dwa winima: niskotempe¬ 
raturowe występujące w temperaturze *»125K T1mln«30ns i w tem¬ 
peraturze 400K T1mja6Qns« W obszarze drugiego ™*mmna zaobser¬ 
wowano nieciągłość T... 
W celu zinterpretowania przedstawionych wyników pomiarów prze¬ 
prowadzono obliczenia drugiego momentu linii JRF i czasu rela¬ 
ksacji Ty 
11 przypadku związków zawierających protony wchodzące w skład 
różnych grup molekularnych Gutowsky i lieyer /14/ podali metodę 
obliczania wkładu wewnątrzmolekularnego do drugiego momentu po¬ 
legającą na sumowaniu wkładów pochodzących od poszczególnych 
grup. Jon TEA+ zawiera po cztery grupy CIŁ, i CH.,. Wewnątrzmole-
kulama część drugiego momentu dla kationu TEA+ jest równai 

gdzie wkład 3_„ opisuje oddziaływanie protonów grupy 
oraz oddziaływanie z protonami z pozostałych trzech grup CIU 
i czterech ^rup SH. i podobnie s2g opisuje oddziaływanie pro¬ 
tonów grupy CH, oraz oddziaływanie z protonami pozostałych 
trzech grup CH^ i czterech grup CHg. Wkłady SQ„ i Ŝ ,„ obliczo¬ 
no korzystając z wyrażenia Van Vlecka /15/. 
Wartości wkładów wewnątrzjonowych do drugiego momentu linii JRP 
obliczono /tabela 1/ dla dwóch konformacji jonu dla następują¬ 
cych modeli ruchu: 



1. struktura sztywna jonu TEA+, 
2* struktura z rotującymi grupami CH,, 
3. struktura z rotującymi grupami etylowymi przy jednoczesnej 

rotacji grup CH.,, 
4. struktura z rotującymi jonami TEA+ wokół czterokrotnej 

inwersyjnej osi symetrii. 
TABELA 

Rodzaj struktury 

sztywna 
rotacje CH, 
rotacje CgHc 
rotacje kationu wokół 
osi [001] 

krzy,. równora¬ mienny SYOs* / 

25,2*0,9 
13,9*1,4 
4,5*0,5 
2,0*0,2 

krzyż nordyc¬ ki syGs* / 

29,0*1,0 
18,0*0,7 
4,9*0,3 
2,0*0,2 

Z pracy E.Waita i H.M.Powella /10/ wynika, że najbliższa odle¬ 
głość między dwiema grupami metylowymi z różnych jonów wynosi 
około 4 2. Korzystając z tych danych oszacowano część między-
jonową drugiego momentu dla struktury sztywnej, która wynosi 
S n * 0,8 Gs i niewiele zmienia się z reorientacjami. Całkowi¬ 
ta wartość drugiego momentu będzie więc równa: 

S » S* + Stt (2) 

Przeprowadzono również numeryczne obliczenia wartości drugiego 
momentu w obszarach przejść według metody zaproponowanej przez 
Andrewa /16/ i zmodyfikowanej przez R.Gooa i Z.Pająka /17/. 
Obliczenia te naniesiono na rys>2* 
Na podstawie temperaturowego przebiegu drugiego momentu oazacc-
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wano ze wzoru Waugh-Piedlna /18/ energie aktywacji dla reorien¬ 
tacji grup CgHc i dla izotropowej reorientacji całego jonu 
1EA+. Wynoszą one odpowiednio 12,0 kcal/mol i 13,2 kcal/mol. 
Obliczenia czasu relaksacji T^ wykonano korzystając se wr.oru: 
/19/ 

1 r *-
•V przypadku jonu czteroetyloamoniowego należy uwzględnić wkła¬ 
dy do relaksacji pochodzące od protonów z grup CH, oraz grup 
CH2 /20/t 

_L„ 2 / » / +\/ 4- I (4) 

Numerycznie obliczone wartości T^ dla różnych współczynników 
A,B,C,D naniesiono na rys.3* Krzywa ciągła przedstawia obli¬ 
czenia dla A-0,0886, B-0,200, C-0,900, D-1,900, a krzywa 
przerywana - dla A«0,0886, B»0,400, C«0,900, D«2,000. 
Obie krzywe wyliczono dla energii aktywacji Egg -25OO cal/mol 

" 7000 cal/mol. 
Porównanie przedstawionych wyników obliczeń z wynikami 

eksperymentalnymi pozwala przypuszczać, że słuszny jest model 
uruchomienia,viraz ze wzrostem temperatury,kolejnych reorienta¬ 
cji: 1. grup CH~, 2. grup "gHc* 3> izotropowej całego jonu 
TEA*. 
1. Pierwszą niskotemperaturową zmianę drugiego momentu /rys.2/ 

należy związać z uruchomieniem reorientacji grup CH- wokół 
ich trójkrotnej osi. Zredukowana przez reorientację grup 

obliczona wartość drugiego momentu dla konfig-aracji 
krzyża nordyckiego S-/I8,8*1,9/Oo2 jest w dobrej zgodności 

120 



z wartością eksperymentalną S»/17,7*1,8/GS 2. Podobny wnio¬ 
sek można wyciągnąć z badań czasu relaksacji T. /rys.3/. 
Zaobserwowane niskotemperaturowe minimum T1 związano z re¬ 
orientacją grup CH, a obliczenia teoretyczne czasu relaksa¬ 
cji T.j model ten potwierdzają* 

2. Istnienie plateau na wykresie /rya.2/ o wartości momentu 
S»/14,4*1»4/GS 2 można przypisać pojawieniu się oscylacji 
grup etylowych wokół wiązania N—J. Z wzoru Andrewa/2I/ 

., 2 
O •1-|-O6 oszacowano wartość amplitudy oscylacji, która 

wynosi 06 -20°. 
3* Trzecią zmianę drugiego moraentu do wartości S«/4,8*0,5/Gs 

można interpretować pojawieniem się pełnej reorientacji 
grup etylowych wokdł wiązania H-C. Obliczona wartość dru¬ 
giego momentu w przypadku obydwu konfiguracji jest w dobrej 
zgodności z eksperymentem. Ponieważ ze względów sterycznych 
pełna reorientacja grup etylowych jest niemożliwa, należy 
przypuszczać, że mamy tu do czynienia z ruchem skorelowa¬ 
nym. Taka korelacja była obserwowana dla grup metylowych 
722/• Drugie minimum czasu relaksacji T1 można również 
związać z reorientacją grup etylowych wokół wiązania N-C. 

4. 0 istnieniu izotropowej rotacji całego kationu świadczy 
czwarta zmiana drugiego momentu do wartości S»/0,80*O,08/Gs2, 
charakterystycznej dla tego ruchu>co było pokazane w innych 
pracach /25)2łł/. 

Autorzy dziękują dr K.Jurdze za pomoc w badaniach czasu rela¬ 
ksacji T- i dr R.Gocowi za pomoc w oblieseniaoh numerycznych. 
Praca stanowi część badań objętych problemem międzyresortowym 
MR.I.-9. 
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BADANIA DYNAlttKI I.!OLBKUL/iHN£J B30ŁIKU t-BUTYLOAMONIOWEGO 
METODĄ SZEROKICH LIKU JRP 

R.Konieczka i Z.Pająk 
Zakład Radiospektroskopii Instytutu Fizyki UAM Poznań 

Badania kationów soli amoniowych metodą JRP umożliwiają 
analizę występujących w nich złożonych ruchów molekular¬ 
nych. Przedmiotem dotychczasowych zainteresowań były katio¬ 
ny cztero-raetylo,cztero-etylo,cztero—butylo,oraz mono-, 
dwu- i trój-raetyloamoniowe [l-9J .Geometria kationu t-buty-
loamoniowego sugeruje możliwość wystąpienia złożonych ru«-
chów reorientaeyjnych.Przeprowadzone badania tego kationu 
metodą szerokich linii JRP miały na celu dokonanie identy¬ 
fikacji tych ruchów. 
Otrzymany z bromowodoru i t-butyloaminy polikrystalicz-

ny bromek t-butyloamoniowy oczyszczono przez kilkakrotną 
krystalizację z bezwodnego etanolu,a następnie starannie 
osuszono przez wielogodzinne wygrzewanie w temperaturze 
378K.Wysuszone próbki zatapiano pod próżnią,Widma JRP pro¬ 
tonów rejestrowano przy pomocy spektrometru szerokich linii 
RXa 2301 (ZSRR),przy częstości 40,48MHz,w zakresie tempera¬ 
tur od 77K do 453K (pomiar temperatury z dokładnością -1° 
termoparą miedz-konstantan). 
Rysunek 1 przedstawia zależność szerokości linii JRP 

od temperatury bezwzględnej,Linia,której szerokość w tem¬ 
peraturach 77K i 90K wynosi 21 $ 0,5 Gs oraz 20,5 i 0,5 S B 
zwęża się gwałtownie w przedziale temperatur od 113K do 
123K.Powyżej 123K szerokość linii wynosi ok.6,3 - 0,5 Gs, 
a po następnym zwężeniu w przedziale temperatur od 173K 
do 2O3K osiąga wartoać 3,+ i 0,5 Gs.Obliczone wartości 
średnie (przeciętnie z 8 widm) drugiego momentu linii J3? 
w funkcji temperatury przedstawiono sa rys.2.W tempera¬ 
turach 77K i 90K wartość drugiego momenta linii jest sta¬ 
ła i wynosi 35,4 - 0,7 Gs2.W przedziale temperatur od 90£ 
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Rys.l Zależność szerokości linii JRF od temperatury 

do 223K można wyodrębnić trzy obszary,w których drugi mo¬ 
ment linii lin zmniejsza się znacznie: 
1. 90K - 113K: od 35.4 GsŚ do 20,7 * 0,7 Ga2, 
2. 123K -163K: od 20,7 Gs2 do 5,8 i 0,* Gs2, 
3. 193K -223K: od 5,8 Gs2 do 1,8 - 0,2 G B 2 . 
W przedziale temperatur od 23OX do 453 K obserwuje się 
monotoniczne malenie drugiego monentu od wartości 1,8 - 0,2 
Gs2 do ok. 1,4 i 0,1 Gs2. 
Punktem wyjścia do analizy dynamiki molekularnej katio¬ 

nu było porównanie wartości eksperymentalnych drugiego mo¬ 
mentu linii z wartościami teoretycznymi obliczonymi dla 
struktury sztywnej.Przybliżoną wartość części wewnątra-
molekuiarnej drugiego, momentu JFV wyznaczono korsystajac 
ze wzoru Gutowskiego i Meyera [lOj dla przypadku występują¬ 
cej symetrii grup równoważnych! 

U) 
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gdzie N - liczba protonów w molekule • H, - liczba proto¬ 
nów w grupie równoważnej.Odległości miedzyprotonowe r*. 
wyznaczono z modelu ureidinga.Otrzymano wartość drugiego 
momentu IT^równą 29»1 - 0f9 Gs2. 
Dokładniejszą wartość ITg obliczono et OBUJ 4c wzór Tan Vleck* 
dla próbki polikrystalicznej [li] : 

1(1 ( 2 ) 

otrzymano wartość drugiego momentu lfi' równą 28,2 i 0,9 Gs" . 
K„ -180 -120 -60 O 60 120 180 t fC] 

32} 

23 
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16-ł. 

12 
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t—^—3 

" 9 0 150 210 ZK> 330 390 45C ^ f*] 

Rys.2 Zależność drugiego momentu linii od temperatury 

Analiza kształtu linii z charakterystyczną strukturą [l6J 
(rys.3) wskazuje,że w temperaturach 77K i 90K nie występują 
obserwowalne ruchy molekularne - struktura katimu jest 
satywna.Stwierdzenie to umożliwia określenie wartości części 
intermolekularnej (int rckationowej} drugiego momentu M^| » 
jako różnicy między wartością eksperymentalną l^ta obli¬ 
czoną według wzoru Van Vlecka wartością H ^ * Wartość ir| 
wynosi 7*2 - 0,9 Gs i jest porównywalna z wartościami 
części intermolekularnych otrzymanymi przez autorów badają., 
oych sole amoniowe o zbliżonej strukturze: 
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(CH3)4NC1 - 6,8 Gs 

(CRj)3KBP3 

(CH3)3CSH2 

* 7,3 Os2 

- 8,7 as 2 [4] , 

- 6,1 Gs2 [3] f 

- 8,0 QB2 [12] . 

Rys.3 Kształt linii JRP w teg»p.77K 

występujących w wyższych temperatu^aoh zmian 
drugiego momentu linii przeprowadzono rozważając ruchy mo¬ 
lekularne mogące występować w kationie j(CH,)-CNH,1 4. 
Wyniki obliczeń wartości drugich momentów zredukowanych 
wskutek założonych modeli ruchu przedstawiono w tabeli. 

Jak dotąd nie jest znana metoda jednoznacznego obli¬ 
czania zmian wartości wkładów intermolekularnych wskutek 
ruchów reorientacji kationu,W pracy niniejszej przyjęto* 
ie wkład intermolekularny maleje dla danego nodeIn rucha 
proporcjonalnie do zmniejszania się części intramolekular-
nej.to zwykle stosowane przybliżenie jest zgodne z podany¬ 
mi przez Sraitha [13] współczynnikami redukcji części inter-
molekularnej zawierającymi się w przedziale (0»25 - 0,8). 
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Tabela 

ł-
Rotacja grup 

Obliczone wartości drugiego momentu 
„(2) 

I zamrożona 28,2 7,2 
SH, 
C H3 

!CH3 

23.2 
15.9 
12,3 
9.0 
4,5 

5,3 
3,9 
2.9 
2,2 
1.3 

35.4 
28,5 
19,8 
15,2 
11.2 
5,8 

ł 
(błąd obliczeń - 0,9 Ge2) 

Na podstawie porównania sebranyeh w tabeli wyników z przed¬ 
stawionymi ne rys.2 wartościami doświadczalnymi drugiego mo¬ 
mentu linii moftna stwierdzić,ii: 
1. W zakresie temperatur od 90K do 113K uruchamia się rotacja 

grup metylowych kationu wokół ich trójkrotnych osi symetrii. 
Rotacji tej odpowiada doświadczalna wartość 1^ « 20,7 - 0,7 
Gs2 zgodna z wartością obliczoną 19,8 - 0,9 Gs2 (plateau 
nr 2 na rys.2).Energia aktywacji tego procemi obliczona 
ze wzoru laugh i Fiedina [u] wynosi 3,6 kcal/mol i jest 
w dobrej zgodności z energiami aktywacji grup metylowych . 
w podobnych związkach [6] i [l5] • 

2* Kolejne zmniejszenie wartości drugiego momentu w przedzia¬ 
le temperatur od 123E do 163K spowodowane jest równoczes¬ 
nym uruchomieniem rotacji grupy KH^ oraz rotaoji grupy 
t-butylowej wokół trójkrotnej osi symetrii »-C,co uzasad¬ 
nia zgodność obliczonej wartości Mg = 5.8 £ 0,9 Q« 
(plateau nr 5 ),a wartością eksperymentalną 5.8 - 0.4 Gs . 
Średnia energia aktywacji dla tego procesu,obliczona ze 
wzoru faotgh i Fiedlna wynosi 5.3 
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3, W obszarze od 193& do 22?K drugi moment l i n i i maleje 
do wartości ok.1,8 Ge - co odpowiada izotropowej reorien¬ 
tac j i wokół środka ciężkości kationu•Dalsze,monotoniczne 
żninie;)Bzanie się wartości drugiego momentu do około 1,4 
Ga2 w temperaturze 453K Jest najprawdopodobniej spowodo¬ 
wane nałożeniem się na siebie procesów rozszerzania się 
sieci krystalicznej i wzrostu amplitudy wibracji Jonów 
wokół położeń równowagi. 

Przy pomocy metody szerokich l i n i i JRP nie można zidentyfiko¬ 
wać (rys.mr2) niezależnej ro tac j i grupy NĤ  (brak plateau n r l ) , 
rozdzielić łącznych ruchów grup NH, i. C(CH^)^ ,(brak plateau 
nr 5) oraz łącznej ro tac j i grup NEj i CHj( brak plateau nr 4 ) . 
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BADAJJIA DYNAMIKI MOLSKULAHWEJ HALOGENKÓW TKÓJETYLOAMOHIOWYCH 
•METODA SZEROKICH LINII JRP 

Z.Pająk i J.Radomski 
Zakład Radiospektroskopii Instytutu Fizyki U AM, Poznań. 

Badania dynamiki molekularnej jonów aaoniowych metodą 
JRP obejmowały głównie kationy o jednakowych podstawnikach 
alifatycznych, którymi były grupy iretyłowe, etylowe bądź 
n-butylowe /1-1OA Wydaje sie interesujące zbadanie dynamiki 
kationów o niższej symetrii, w których można spodziewać się 
również istnienia złożonych ruchów molekularnych. Przeprowa¬ 
dzone badania kationów trójetyloamoniowycn pozwoliły uzyskać 
informacje o tych ruchach bez znajomości partnetrów struktu¬ 
ralnych badanych związków. 

Polikrystaliczne próbki chlorku i jodku trójetyloamo-
niowego oraz jodku trójetylo-n-propyloamoaiowego przed zato¬ 
pieniem pod próżnią poddane były kilkakrotnemu oczyszczeniu 
przez krystalizację z bezwodnego alkoholu etylowego oraz wy¬ 
grzewaniu w temperaturze 378K prsez 48 godzin. Pomiary za¬ 
leżności temperaturowej widm JAP przeprowadzono przy pomocy 
spektrometru szerokich linii RYe 2301 /ZSRR/ pracującego 
przy częstości 40.48 MHz w zakresie temperatur od 7?K do 473K. 
Dokładność pomiaru temperatury wynosiła *1K. 

Rysunek 1 przedstawia zależność temperaturową drugiego 
momentu linii 1L> dla chlorku i jodku trójetyloamoniowego. 
W przedziale temperatur od 9OK do 113K widoczne jest dla jod¬ 
ku trójetyloamoniowego plateau drugiego momentu /H2-14.6 Gs*V 
podobnie jak dla chlorku trójetyloamoniowego w przedziale 
130 



-200 -100 

300 100 T[K) 

Rysunek 1. 
temperatur od 143K do 176K /M2-14.O 03

2/. Drugi obszar, w 
którym wartość drugiego momentu nie zmienia sie, pojawia 
również wcześniej dla jodku niż dla chlorku trójetyloamonio-
wego. Odpowiednie wartości momentów wynoezą 6.9 Ga2 i 7.6 Gs2. 
Wyatępowanie traecb obszarów szybkiego zmniejazania się dru¬ 
giego momentu linii JRP iwiadczyd ooie o występowaniu w obu 
związkach ooaa^oniej trzech typów reorientacji kationu f 

Rysunek 2 przedstawia temperaturową zależność drugiego 
momentu linii M2 oraz szerokości nachyleniowej C T H dla jod¬ 
ku trójetylo-n-propyloamoniowego. W zakresie temperatur od 
113K do 3O5K widoczny jest obszar, w którym wartość drugiego 
momentu ai« amienia sie i wynosi 15.1 Gs2. Wartość szerokości 
linii jest również stała w tym zakresie temperatur i wynosi 
7.5 Gs, W temperaturze 3O5K następuje gwałtowny 8padek war¬ 
tości drugiego momentu i szerokości linii, a następnie do tam-
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-200 

' 400 TM 

Rysunek 2. 
• peratury 463K wartość cf H nie zmienia się i wynosi 2.65 Gs, 
podczas gdy wartość drugiego momentu łagodnie maleje do około 
0.7 Ga2. 
Celem dokonania analizy dynamiki molekularnej kationów arao-
niowych porównano uzyskane wartości doświadczalne drugiego mo¬ 
mentu z wartościami teoretycznymi obliczonymi z wzoru Van VIec-
ka dla struktury sztywnej, a następnie z wartościami zreduko¬ 
wanymi wskutek reorientacji mogących występować w badanych 
związkaoh* 

Dokładne obliczenie teoretyczne drugiego momentu dla 
badanyoh związków nie jest możliwe wobeo braku znajomości 
lek struktury krystalograficznej. Dlatego w pracy ograniczo¬ 
no e^e do analizy części intramolekularnej kationu* Niezbędn* 
do obliozeń odległości aiędzyprotonowe r-k wyznaczono z mo¬ 
delu Dreidinga dla konformacji najbardziej prawdopodobnej, od-
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powiadającej minimalnej energii wewnętrznej. 
A. Chlorek i jodek trójetyloamoniowy 

Sposób teorotyciTWf r> ob].ic:ci:..i <_:.••;•:'. o i intr^.nolekular-
nej drugiego momentu Mp ±ntra d l a K o t i o n u przedstawiony w pr'i-
cy /10/t polega na rozdzieleniu go na wkłady pochodzące od po¬ 
szczególnych grup i 

"g tatra " V W 
gdziei M1 - wkład do grup CHj, 

Mg-- wkład od grup CHgt 
U. - wkład od atomu H. 

Część intramo1ekularną drugiego momentu obliczono stosując 
wzór Gutowskiego-Meyera /il/t 

M - 358.1 N'1 2L H, X rĄ -6 

gdziet n - ilość równoważnych grup, 
M - ilość protonów w kationie, 
N.- ilość protonów w wyróżnionej grupie. 

Uwzględniając założone reorientacje kationu oszacowano zmianę 
wkładów M., M„ i B. i obliczono zredukowane wartości tU 
które porównano w tabeli 1 z wartościami doświadczalnymi 
Tabela 1. 

i n t r a» 

Rodzaj ruchu 

Struktura sztywna 
Rotaoja grup CH, 
Rotacja grup CH^CIL, 

M 2 i n t r a/«s 2/ 
1'eoret. 

21.0 
11.8 
6.3 

Chlorek 
M 2 /Gs2/ 
Douwiad. 

•» 

14.6 
6.9 

Jodek 
M2 /Gs2/ 
Doświad. 

-
14.0 
7.6 
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Porównanie doświadczalnej wartości drugiego momentu z obliczo¬ 
ną teoretycznie poawnln f'8''zić, że dla kationu £/figH^/,HHj + 

pierwaso zwężenio linii w niskich temperaturach związane jest 
z uruchomieniem rotacji prup CIÎ , u drucie zvt^znle opowodo-
wane jest uruchomieniom rotacji wn-yntkich erup OH-CHg* Mniej¬ 
sze wartości teoretyczno drugiego momentu ni"', obocrwowano 'loś-
wiadczalne wynikają z nieuwaplędpl^ni.-i częóci intcrmolekular-
ndj. Stosując przybliżony mzór Waufjh-iiedina /12/ można ocenić, 
iż dla obu związków energie aktywneji dla rotacji grup CH, eą 
mniejsze niż 3 kcal/mol, natomiaot onergia aktywacji dla rota¬ 
cji grup etylowych CH,CHg dla jodku wynosi 11.5*3 kcal/raol 
zaś dla chlorku około 15.0*3 kcal/mol. Ha podstawie różnic 
wartoeci energii aktywacji dla rotacji grup CH^CH- można są¬ 
dzić, że szybsze uruchomienie się reorientacji w jodku trój-
etyloamoniowym związane jest z większą swobodą grup CH^CH^ 
wynikającą z większych wymiarów komórki elementarnej* Podobny 
efekt występuje w solach amoniowych badanych między innymi 
przez Dufouroqła /2/ i Sjdbloma /$/. 
B. Jodek trójetylo-n-propyloomoniowy 

Postępując analogicznie jak w przypadku kationu 
[/CgH5/-NHj+ i uwzględniając możliwość dodatkowych reorien¬ 
tacji wynikających z obecności i kationie grupy propylowej 
uzyskano dla częćoi intromolekularnej drugiego momentu nastę¬ 
pujące wartoeci przedstawiono w tabeli 2. Zaznaczyć należy, 
że z« względu na duże odległoóoi między grupami w kationach 
dominujące udziały wnoazą same grupy Cttj 1 CHg, ą niewielki 
Jeet tylko udział od oddziaływania z pozostałymi protonami 
sąsiednion grup C2

H5* 



abula 2. 

Rodzaj ruchu 

Struktura sztywna 
Rotacja grupy CH, propylu 
Rotacja wszystkich grup CH-j 
Rotacja grupy CH,CJH2 propylu 
+ rotacja wszystkich grup GH^ 

Rotacja wszystkich grup CH,UH2 

VJi rot. 

25.5 
23.3 
17.0 

14.2 
7.8 

Porównanie obliczonych i doświadczalnych wartości drugich mo¬ 
mentów dla jodku trójetylo-n-propyloamoniowego pozwala sądzić, 
że zwężenie linii JRP obserwowane w niskich temperaturach zwią¬ 
zane Jest z uruchomieniem rotacji końcowej grupy CH,CH2 propy¬ 
lu* Mniejsza wartość teoretyczna wynika z nieuwzględnienia 
części interraolekularnej. Gwałtowna zmiana drugiego momentu 
w 3O5K wskazuje na istnienie przejścia fazowego, po którym 
występuje izotropowa reorientacja całego kationu {/£•&*/-JUG-JlJl* 
o czym świadczy wartość drugiego momentu. 
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DRUGI MOMENT L I N I I JRP D.YUCHLORO.VODOBKU 

/HMD»2HCV 

A. Kozak, H. piślewski, Z* Pająk 

Zakład Radiospektroskopii Instytutu Fizyki UAM, Poznać 
Instytut Fizyki Molekularnej PAHt Poznań 

Struktura dwuehlorowodorku szeóciometylenodwuaminy 
Cl I HoN (CHA )f HHj*1 Cl" została zbadana metodą rentge¬ 
nowską przez Binnie [i] w 1949 r« Na podstawie badać magnetycz* 
nej relaksacji jąorowej protonów wykonanych techniką impulsową 
za pomocą spektrometru Bruker SXP - 4-100 [2) ustalono odleg¬ 
łości pomiędzy protonami w grupach NH«*» V celu określenia po¬ 
łożenia pozostałych protonów wykonano pomiary drugiego momentu 
linii JRP w funkcji temperatury dla polikrys^rlictnej próbki 
HMD#2HC1 metodą solid echa [3,5] * zakresie temperatur od 
100 K do 520 K. 
Powieś i Strange [4] opisali kształt sygnału solid echa uzys¬ 
kiwanego po przyłożeniu do próbki zawierającej spiny jednego 
rodzaju dwu impulsów TT/2 przesuniętych w fazie o 90° : 

W powyższym wzorze E (t1,1) oznacza względną amplitudę echa 

£("fc'/Wa / ,A\' mierzona jako stosunek amplitudy echa 
O 10) 

do amplitudy sygnału swobodnej precesji 6(0) ekatrapolo-
wanej do czasu t*0, Mg - drugi moment Tan Vleck*a8 T - od-
ległodć między impulsami JT/2, t*- czas mierzony po drugim 
impulsie 3t /2 , K < t - wyraz korekcyjny* 
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Początkowy spadek amplitudy echa jest opisany zależnością, 
eksponencjalną i przy podstawieniu t = t*-T ; 

A (t) = A (o) exp (- £ Mgt2) . /2/ 
Pomiary drugiego momentu linii JRP wykonano na podstawie 

zapisanych za pomocą rejestratora XT sygnałów solid-echa* Syg¬ 
nały solid-echa uzyskano po przyłożeniu do próbki dwu impulsów 
JT/2 o długości 1 - 2 /ia przesuniętych w fazie o 90° przy f 
zmieniających się w granicach 6 - 30/ts. Zapia ech umożliwiał 
układ szybkiej pamięci BC-104 próbkujący sygnały co 0,1 /ts» 
Obliczenia drugiego momentu przeprowadzono dla ech najlepiej 
spełniających warunek t-T .Dopasowanie do ekaponenty /2/ prze¬ 
prowadzono metodą najmniejszych kwadratów* Dla spadku amplitu¬ 
dy od czasu t=0 do 20 % czasu trwania echa dop. sowanie wyraża 
się przez kwadrat współczynnika korelacji r2*O,995 i 0,004 • 
Błąd pomiarowy określono jako odchylenie standardowe Sjj_ dla 
średniego IŁ, z 5 pomiarów* Wyniki Ł uzyskane metodą solid -
- echa przedstawiono na rys* t, na którym również zaznaczono 
odchylenia standardowe i wartości drugiego momentu wyznaczone 
metodą fali ciągłej na spektrometrze szerokich linii ETa-2301 
/ZSRR/' oraz dla transformaty Fouriera sygnału swobodnej 
precesji. 
Wartości drugiego momentu układają się w trzech obszarach pla¬ 
teau: 31,3 Ga ; 25,0 Gs. eras 19»8 G? odpowiednio w zakre¬ 
sach temperatur < tO4 K ; (i30-180^ K •, (220-320) K.Miedzy ob¬ 
szarami plateau zmiana drugiego nomentu ma charakter aktywa-
cyjny. Energię aktywacji Eft i czynnik przedeksponencjalny To 
określono korzystając ze wzoru BPF [6] : 
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oras s zależności Arrheniusa 

«X> ftO 110 220 260 3 0 9 T(KJ 

Rya. t. Temperaturowa zależność drugiego moaentu linii 
JBP dla HMD»2HC1 • 

V tabeli 1. przedstawiono uzyskane wartości energii aktywacji 
z pomiarów drugiego momentu oraz s pomiarów Tj [2,7] > Ha 
rys. 1. linią ciągłą przedstawiono przebieg IL obliczony na pod 
stawie wzorów /4/ i /3/ dla energii aktywacji i %j określo¬ 
nych z pomiarów T^ i zmierzonych metodą solid - echa wcrtotfci 
plateau. 

Badania drugiego momentu pozwalają sprawdzić koncepcję 
przedstawioną w naszych wcześniejszych pracach [2,7] , te 
obserwowane minima T, są związane z kolejnym uruchamianiea się 
reorientacji dwóch grup HHj* tej samej molekuły HVD*2HC1 : 
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j (10) a potem HH3* {3) / rys. 1. z pracy [2] /. 

Tabela 

Praejdeie 

I-II 

II-III 

[ 1<r".] 
7.49 
4.61 
.1.74 
0.89 

Ea[kcal/iEol| 
3.7* 0.5 
3.9* 0.5 
7.2* 1.6 
7.4* 0.8 

Metoda 
solid-echo 
T1 
solid-echo 

Tabela 2. 

Plateau 

I 
n 
nz 

eksperyment 
31.3± 3.0 
25.0* 3.0 
19.8* 2.0 

UgfGs2} , obliczenie 
intra 
26.1 

21.7 
17.6 

inter 
4.0 

suma 
30.1 

Ruch 

sztywna sieć 
HH3* (10) 

W związku z tym korzystając z danych strukturalnych dla atomów 
węgla i azotu podanych przez Birmie [i] umieszczono w sieci 
H1ID-2HC1 protony przyjmując następujące odległości: 
G-H»(1,O9 * 0,01)1 [8] , N-H=(i,04 * 0,0l)X [9] oraz 
H-H=(i,66 * 0,02)1 w grupie NH3

+ [7] • Dla takiej struktury 
obliczono teoretyczną wartość drugiego momentu die sieci sztyw* 
nej uwzględniając oddziaływania pomiędzy 295 najbliższymi proto 
nami. Otrzymane wyniki obliczeń dla sieci sztywnej , dla sieci 
z reorientująeą się grupą NH3 i dla sieci z reorientującymi 
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się dwoma grupami HH- porównano w tabeli 2. z wartościami 
eVep^ryaentalnyai w obszarach plateau. Z ich analizy wynika,iż 
słuszna jest koncepcja kolejnego uruchamiania reorientacji 
grup Wy* oras przyjęte położenia wszystkich protonów w sieci 
krystalicznej HMD*2HC1. 

Autorzy dziękują dr R. Gocowi za pomoc przy numerycznych 
obliczeniach drugiego momentu linii. 
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TEORIA KSZTAŁTU LIBII MUR. JCHU ND* TUHELUJACEGO 
I CIAŁACH STAŁTCH 

J.S.Blicharski, Z.T.Lalowicz, 
Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków 

W.Soból. 
Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 

Teoria kształtu linii HKB jonu HH* została już dobrze 
opracowana* Natomiast dla zdeuteryzowanej grupy amonowej 
dotychczas brak było takieh teorii, miso istnienia szeregu 
danych eksperymentalnych [li,[2], Przyczyny takiego stanu 
rzeczy stają się jasne, jeśli porównać reprezentacje macie¬ 
rzowe hamiltonianów grup NH* i ND* oraz symetrię ich funkcji 
spinowych /tabela /. Przedstawimy tu zarys rozumowania, 
pozwalającego na numeryczne obliczenie teoretycznego kształtu 
linii DNMB dla jonu ND* w różnych warunkach. 

Jako podstawę obliczeń przyjęto następujący hamiltonian: 

H " HR + h + h + HQ /ł/ 

gdzie iL, jest hamiltonianem reorientacji przestrzennej; 
w wybranej reprezentacji spinowej opisuje on "efekt tunelo¬ 
wania", H_ jest hamiltonianem oddziaływania zeeraanowskiego, 
H _ hamiltonianea dipolowym, H - Hamiltonianea kwadrupo-
lowym. 

W dalszych obliczeniach szeroko wykorzystuje się kwantową 
teorię operatorów typu krętu £3j. Zauważmy, te układ 4 spi¬ 
nów można opisywać w odpowiedniej przestrzeni Hilberta, za¬ 
dając bazę w rozmaity sposób, n.p.t 
1/ baza iloosynów prostych.* 



TABELA 
Porównania rozkładu macierzy hamiltonianu na klatki oraz 
symetria funkcji spinowych dla jonu NH. i ND.# 

Wartości U 

Wymiary 
macierzy 
klatkowych 
jonu 

Pełny 
wymiar 
macierzy 

Symetria 

Wartości 
całkowitego 

spinu 
jonu 

— 1 IIMIII II- II |l — M . J M M . — 

±4 

0 

1 

» ; 

= = . = = = = = = ! 

A 

2 

4,2,0 

+3 

0 

4 

+2 

1 

10 

+1 

4 

16 

0 

6 

19 

16 

T 

1 

5, 2,1,1 
sr= 

========= 
E 

0 

2,0 

2/ baza typu Bersohna-Gutowsky'ego, którą otrzymuje się 
jako bazę funkcji własnych pełnego spinu grupy J, otrzy¬ 
manego drogą składania spinów parami: 
ia/-1+i2=i12 , 1 3 =1 3 4 t I12+I34-i i bazę oznaczymy 

2I34JM> 
b/ składając spiny w innej kolejności otrzymamy: 

JI12I34JM> 

a/ ostatni* możliwość daje bazę: 

V baza typu Tomity, którą otrzymuj o się przez utworzenie 



funkcji własnych pełnego spinu grupy J, otrzymanego przez 
kolejne dodawanie spinów. Z tego typu baz jedynie baza 

ma znaczenie w omawianej teorii. 
Bazy /3/ i /6/ Dozna wygenerować z bazy iloczynów pros¬ 

tych /2/ przy pomocy relacji: 

<I1B1l
2
in2|l12

ni2><I3VA|l54m34> 

Korzystając z metod kwantowej teorii operatorów typu krętu, 
można znaleźć również transformacje: 

A1 : V <I12I 

B : *•" <W 
gdzie współczynniki a. wyrażają się przez stablicowane war¬ 
tości współczynników 9j [4]i a współczynniki b - przez stab¬ 
licowane wartości współczynników 6j f5l» 

Dysponując transformacjami A.,A„ i B można znacznie uproś-
a±ó obliczenia hamiltonianu. 

Haalltonian zeemanowski jest diagonalny w dowolnej z baz 
/2/t/3/f/4/*/5/»/6/. Ponieważ etanowi on dominującą część 
oddziaływania, zatem z pozostałych członów hamiltonianu /"i/ 
wybiera się jedynie części komutujące z hamlltonianem zee-
manowskim. Takie oboięcie hamiltonianu /i/ oznacza, że w 
obliczeniach kształtu linii ograniczamy się jedynie do linii 
w pobliżu częstości larmoorowskiej• W odniesieniu do hamil¬ 
tonianu dipolowego można pokazać, że zachodzi 



»»-') 

/14/ 
gdzie ® Jest kątem pomiędzy wektorem iv a kierunkiem 

ij ~"ij 
pola H , d zaś stałą dipolową* Innymi słowy, część dipolo¬ 
wą hamiltonianu można przedstawić w postaci iloczynu części 
przestrzennej F •* 1; i części wyłącznie spinowej A ^ . Wtedy 

oraz elementy macierzy dipolowej w wybranej basie spinowej 
wyrażą się następująco: 

<l|G^|m> = -2 <1 I A^|m 

W oparciu o ralaoję /14/ należy obliczyć elementy macierzowe 
i <llA^4lm> w bazie /3/« Ze względu na dwucząstko-o 

wość oddziaływania dipolowego macierze pozostałych czynników 
w /15/ można otrzymać z relacji: 

Ao5 " k V l \ /1?/ 
Ao+ - 4 A I% z18/ 
Ao* • A 1 A O 4 A 1 / 1 9 / 

A 2 5 «= AgA^A2 /20/ 

00 w rezultacie daje nam pełną macierz hamiltonianu dipolo¬ 
wego w reprezentacji /?/• Podobnie rozumując, dla oddziały¬ 
wania kwadrupolowego otrzymujemy: 

HQ - GQ + 

gdcie OQ opisuje oddziaływanie 1-tego deuteronu z gradientem 
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pola elektrycznego na jądrze: 

G-J = £ 2 1 . - 1 (Ho,*e. -1 -n;sin20 
y .41(21-1) Ł V 1 

i 2 TXl" ?YY 
gdzie eq = - ™ = Vzz, ^L = ~ ~ — i — , jest współczynni-

d d z z z 7 zz 
kiem asymetrii, Q - moment kwadrupolowy jądra, Q. - kąt 
pomiędzy osią C, i a polem H . 

Wydzielając część spinową hamiltonianu 
' oj ' Aj Ą (t) /24/ 

j j m > F j ( t ) /25/ 
Ponieważ oddziaływanie kwadrupolowe jest oddziaływaniem 
jednocząstkowym, zatem, po wydzieleniu części spinowej, moż¬ 
na stosunkowo prosto wygenerować sobie wszystkie cztery ma¬ 
cierze hamiltonianu /22/ w reprezentacji /?/« 

Pozostaje do uwzględnienia tunelowanie. Posługując się 
rozumowaniem bardzo podobnym do podejścia Apaydina i Clougha 
[7], otrzymaliśmy macierz tunelowania w reprezentacji /3/, 
w naturalny sposób wyróżniającej tunelowanie wokół jednej 
z osi C . Reprezentacja typu /6/ w naturalny sposób wyróżni¬ 
łaby jedną z osi C . Otrzymaliśmy dla tunelowania diagram 
poziomów identyczny, jak dla grupy NR,, a otrzymane wartości 
stopni degeneracji dla pewnego szczególnego przypadku wyso¬ 
kiej symetrii dokładnie się zgadzają z istniejącymi danymi 
literaturowymi [8]. 

W ten sposób otrzymano pełną macierz reprezentującą ba-
miltonian /i/ w bazie /?/. Stosując następnie program nume¬ 
ryczny, wykorzystujący znane procedury obliczania kształtu 
linii, otrzymuje się teoretyczny kształt linii DNMB dla 
jonu HD**, Dopasowanie linii do danych doświadczalnych motna 



otrzymać przez dopasowanie parametrów oddziaływania kwadru-
polowego i rozszczepienia tunelowego* 
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KSZTAŁTY LINII MRJ DLA REOBIENTUJACEGO KWANTOWO JONU AMONOWEGO 

Zdzisław T. Łalowicz 
Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków, Badzikowskiego 152 

W ostatnich latach przedstawiono szereg prao analizujących 
wpływ kwantowej reorientacji Jonu amonowego na kształt linii 
HEJ (Ikeda, McDowell, 1973, Watton i inni 1972). W pracach 
tych zakładano, ze reorientacja kwantowa (tunelowanie) wokół 
osi trój krotnych tetraedrycznego Jonu amonowego dominuje oraz 
odbywa się z tą samą częstością dla wszystkich czterech osi Cg. 
Celea niniejszej notatki Jest przedstawienie obliczeń elementów 
macierzy tunelowania uwidaczniających wkład od tunelowania wokół 
poszczególnych osi symetrii Jonu amonowego. 

Warto dodać, że dla szeregu soli amonowych o niskich barie¬ 
rach potencjalnych stwierdzono ciekawy efekt występowania przy¬ 
padkowych reorientacji wokół wyróżnianej przez symetrię siatki 
krystalicznej osi symetrii jonu amonowego. Istnienie takich 
reorientacji w temperaturach helowych wskazuje na konieczność 
odróżniania Ich od termicznie aktywowanej rotacji w wysokich 
temperaturach oraz od reorientacji kwantowej (Łalowicz, 
McDowell, Raghunathan, 1977). Reorientacja przypadkowa wokół 
wyróżnionych osi Jest indukowana przez fonony akustyczne 
(Łalowicz, McDowell, Raghunathan, 1975). 
Jako ogólne wprowadzenie może służyć praca Ikedy 1 McDowells 
(1973). 

Teoria 

Zagadnienie obliczania kształtu linii dla tunelującego jonu 
amonowego sprowadza się do znalezienia wartości własnych ogólne¬ 
go hamlltonlanu. 
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Do Hamiltonianu zerowego przybliżenia dają wkład energie 
stanu podstawowego fononów i torsyjnego, zeeoanowska oraz 
tunelowa. 
Sekularne części Hamiltonianów oddziaływania dipolowego.między 
protonami 5t£** 1 pomiędzy protonami a jądrami N — 3t£ 
stanowią istotne w zagadnieniu kształtu linii MRJ zaburzenia 
układu spinów. Hamlltonian sprzężenia fononowo-rotacyjnego 
wprowadzamy jako zaburzenie przestrzennych stopni swobody 
pochodzące od sieci. 

W zerowym przybliżeniu Hamiltonianu (l) istotnymi są 
Hamlltonian zeemanowski 

i Hamlltonian tunelowania, który można zapisać np. w postaci 

Wprowadzają one,odpowiednio, rozszczepienia pomiędzy stanami 
0 różnej magnetycznej liczbie kwantowej całkowitego spinu 
jądrowego molekuły oraz o różnej symetrii przestrzennej. 

Haoilltonian oddziaływania dipolowego pomiędzy spinami 
1 oraz j można zapisać ogólnie 

gdzie D"(^sF-) Ły; y i $ *Vi * *$*# sferyczne ( fill1,' , tf,'.' ) 
' ' O Go A •—• i l u opisują położenie wektora r,j łączącego spiny względem pola 

magnetycznego n o . 
Postać expliclte Hamiltonianu HgF nie Jest dostępna. Zakłada¬ 

my, że opisuje ona zaburzenie przez fonony akustyczne stanów 
rotacyjnych Jonu amonowego na drodze modulacji kształtu bariery 
potencjalnej. Indukowane zostają przejścia pomiędzy poziomami 
rotacyjnymi o charakterze obrotów wokół osi C, lub Co. 

Przeanalizujemy dokładniej wartości własne Hamiltonianu 
tunelowania, ponieważ decydują one o strukturze podstawowego 
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poziomu rotacyjnego 1 o kształcie linii MRJ jonu anonowego 
w temperaturach helowych. 

Wprowadzamy oznaczenia: 
-TT (kl) jest wartością oczekiwaną Hamiltonianu tunelowania 
pomiędzy stanami przechodzącymi w siebie poprzez reorientacje 
wokół osi C„ prostopadłej do krawędzi tetraedra łączącej proto¬ 
ny w wierzchołkach k i l ; 
- /C^(n) jest wartością oczekiwaną Hr pomiędzy stanami przecho¬ 
dzącymi w siebie poprzez obrót wokół osi C3 przechodzącej, przez 
wierzchołek n ., 

Rozpatrzymy dwa przypadki: 
i. 

»TT' 

Przy powyższych założeniach macierze tunelowania obliczone 
odpowiednio w reprezentacji Bersohna - Gutowskiego tl954) 
i Toraity (1953) są diagonalne. 

Wartości własne Hamiltonianu tunelowania dla poszczególnych 
izomerów spinowych przedstawione są w Tabeli; 
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Wpływ parametrów TT i A na strukturę podstawowego pozio¬ 
mu torsyjnego przedstawiają rys. 1 1 2 . Obrazują one przejście 
od równego tunelowania wokół wszystkich osi symetrii jonu amo¬ 
nowego do układu poziomów dla przypadku tunelowania wyłącznie 
wokół jednej osi symetrii. 

Układy poziomów dla tunelowania wokół osi Cg lub C^ można 
otrzymać poprzez złożenie, odpowiednio układu poziomów dla 
tunelowania wokół osi pojedynczej (C3 lub Cg, rys. i lub 2 prawa 
strona) z takim samym, lecz odwróconym (Lalowicz 1977). 

Porównanie z eksperymentem 

Dopasowanie teoretycznych i eksperymentalnych kształtów 
linii pozwala na zmierzenie rozszczepień tunelowych o ile są 
porównywalne ze stałą oddziaływania dipolowego io^dr,^ ̂  <-3«j ) 
(rys. 3 1 4 ) . Analiza znalezionych w ten sposób układów pozio¬ 
mów pozwoli na określenie symetrii otoczenia jonu amonowego. 
Umożliwi to w pewnych przypadkach na uzupełnienie danych 
rentgenowskich, bardzo skąpych dla teaperatur helowych. 

Dla c$t >~p uOot kształty linii MRJ nie są czułe na 
wielkość rozszczepienia tunelowego, a jedynie ich kształt 
odzwierciedla typ struktury poziomu torsyjnego (rys.5a,b). 

V wielu przypadkach (cztery przykłady przedstawiono na rys.6) 
dla soli amonowych o niehlch barierach należy założyć występowa¬ 
nie przypadkowych reorientacji wokół osi symetrii jonu amonowego. 
Towarzyszą one tunelowaniu jonu amonowego nawet w temperaturach 
helowych. 

Diagram przedstawiony na rys. 7 pozwala określić na potista-
wie zmierzonej wartości drugiego momentu linii MRJ charakter 
reorientacji jonu amonowego. Wnioski te można następnie uściślić 
przez dopasowanie kształtu linii. 
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10 

>ys.l. Struktura podstawowego poziomu torsyjnego przy dominu-
jącyn wpływie tunelowania wokół osi C, -£^^sTT. 

Rys.2. Struktura podstawowego poziomu torsyjnego przy dominują¬ 
cym wpływie tunelowania wokół osi Cg 2 
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a y s . 3 . Dopasowanie l i n i i MRJ dla NH. 2A1F6 obrazujące dominację 
tunelowania wokół os i C„ /tr1 = 1.2 g. ussa , •<£> «0 . i7 
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Rys. 4. Dopasowanie linii MRJ dla NHAJ obrazujące dominację tunelowania wokół osi C3 / 21-2.5 gaussa, TT«O/ 
w przypadku gdy 
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llys. 5a,b. Kształty l i n i i l/SRJ dla przypadku 
różnych struktur poziomu 31. 
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TERMODYNAMIKA SPINÓW JĄDROWYCH W SŁABYCH POLACH 
MAGNETYCZNYCH I NISKICH TEMPERATURACH 

W.- Nosel 
Zakład Radiospektroskopli, Instytut Fizyki UJ, Kraków. 

Termodynamika jest potężnym i Intensywnie stosowany© 
narzędziem pozwalającym przewidywać i interpretować różne 
własności układów spinowych w ciałach stałych. Już od davma 
znane jest jej Zastosowanie w problemach oziębiania paramagne¬ 
tycznych substancji przy pomocy adiabatycznego rozmagnesowania. 
Eksperymenty rezonansu magnetycznego wykazały, że spiny często 
oddziaływują ze sobą silniej niż z siecią. Znaczy to, że 
spinowo-spinowe oddziaływania gwałtownie doprowadzają układ 
spinowy do stanu wewnętrznej równowagi termodynamicznej 
natomiast oddziaływania splnowo-sleciowe powodują tylko powolną 
ewolucję parametrów, charakteryzujących równowagę wewnętrzną, 
prowadząc w końcu do stanu całkowitej równowagi spinów i sieci. 

Wszystkie termodynamiczne własności układów spinowych 
można określić z funkcji rozkładu. 

(i) 

gdzie Or«lKp<-ft*H f>«(lcT)"! 12) 
W przypadku słabo uporządkowanych układów spinowych z jaki 

mi to zwykle mamy do czynienia w magnetycznym rezonansie jądro¬ 
wym jak również w elektronowym rezonansie paramagnetycznym 
korzystanie z operatora G~ noże być znacznie uproszczone 
poprzez wzięcie pod uwagę tylko kilku pierwszych wyrazów z rozwi 
nięcia w szereg potęgowy. A oto przykłady wielkości obliczonych 
na podstawie przybliżenia, stosowanego powszechnie w teorii 
spinowych temperatur, które uwzględnia tylko pierwszy wyraz 
rozwinięcia operatora gęstości (Jeener 1968, Goldman 1970) 

168 



Energia wewnętrzna E s — 

Ciepło właściwe w stałym polu magnetycznym C s 7 r ( f t ). 

Entropia S = COttA* - | lep* fr (tt*). 
j e s t to tzw„ przybliżenie wysokich temperatur spinowych. 
Weźmy układ w którym spinowo-spinowyn oddziaływaniem j e s t 
oddziaływanie dipolowe. Gdy oddziaływanie poszczególnych spinów 
z zewnętrznym polem magnetycznymjest dużo większe od oddziały¬ 
wania dipolowego ukłąu spinowy można rozpatrywać jako superpo¬ 
zycję dwu podukładów, a mianowicie podukładu zeemanowskiego 
i podukładu dipolowego. Wożliwe j e s t eksperymentalne przygotowy¬ 
wanie stanów równowagi termodynamicznej tych podukładów określo¬ 
nych różnymi temperaturami T 56 T-. 
Wtedy 

E = Ez + ED, 

C = C2 + CD, 

s - s , + sD, 
gdzie wielkości Bz, C 2 S z oraz ED, CD, S D odnoszą się kolejno 
do podukładu zeemanowskiego i dipolowego. 

Kiedy natomiast układy spinowe są wysoce uporządkowane 
powyższy opis nie może być stosowany, gdyż wtedy podukłady nie 
są niezależne. Ponieważ na ogół nie znamy stanów własnych ukła¬ 
dów więc korzystanie z dokładnej postaci operatora er jest 
możliwe, szczególnie wtedy kiedy hamiltonian jest bardzo skompli 
kowany ^ak np. w przypadku oddziaływania dipolowego. 

Ostatnio okazało się, że istnieje możliwość opisania 
układów spinowych w bardzo szerokim zakresie tenperatur stosując 
metodę przedstawienia operatorów spinowych za pomocą operatorów 
kreacji tb+, c+) i anihilacji (b, c) dwuwymiarowego oscylatora 
harmonicznego (Nosel 1976). Dzięki temu można znaleźć dla ukła¬ 
du spinowego operator <S w nieeksponencjalnej postaci (normalna 
postać operatora©*) w stanie z maksymalną entropią rozwiązując 
równanie 
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- O , (3, 

gdzie %r jest hamiltonlanem przedstawionym za pomocą operatorów 
kreacji 1 anihilacji natomiast A jest pewnym określonym opera¬ 
torem różniczkowym. Jf oznacza operator normalnego uporządko¬ 
wania. 
Powyższe równanie wykorzystane zostało do znalezienia operatora 
gęstości układu spinowego o spinach I± » ^ (niekoniecznie 
jednego rodzaju) z oddziaływaniem dipolowym zarówno w polach 
magnetycznych porównywalnych z polami lokalnymi jak i bez zew¬ 
nętrznego pola magnetycznego. W tym wypadku podukłady spinowe 
są zależne i oddziaływanie spinowo-spinowe musi być opisać 
pełną postacią dipolowego hamiltonianu. Jego niesekularne części 
odgrywają zasadniczą rolę w procesach wyrównywania temperatur 
spinowych. 

Otrzymane rozwiązanie dla N oddziaływującjih spinów możemy 
przedstawić w następującej postaci 

Tr[4 f 

gdzie funkcje AJI BA, E^ N^ są zależne od temperatury, 
indukcji pola magnetycznego i kątów pomiędzy wektorami względne¬ 
go położenia kolejnych par spinów a wektorem indukcji pola 
magnetycznego. 

Natomiast 17 jest operatorem zamiany współrzędnych oscyla-
tora harmonicznego. Operatory b j , , 0 , . są równe Odpowiednio 

V j » c i b j + b i V 
Funkcję rozkładu możemy teraz zapisać za pomocą względnie proste¬ 
g o w z o r u ' : • 
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5) 

Sumowanie po jeC^ jest sumowaniem po wszystkich etanach 
układu. Liczby 'TC-cUĵ lse. odpowiednio wartościami własnymi ope¬ j 
ratorów bj+bj_» ci+oi' Funkcja rozkładu (5) opisuje nam własno¬ 
ści układów spinowych w temperaturach nie tylko wysokich lecz 
również w tak niskich temperaturach (dodatnich i ujemnych) 
w których przybliżenia wysokich temperatur nie mogą być stoso¬ 
wane. 
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MATRIX DIAGONALIZAriOtf I4BTHODS OF BLOCK EQUATION SOLVING 
Józef Szpilecki 

Physical Institute of Silesian Teohnioal University 

Summary 
Two matrix disgonalisation method3,usefull in Biooh Torrey 
equation solving,are llocussed in the o*se of Blooh equation 
for Blooli matrix with three CH^jHg,^) and with one (H ) 
oompoaent of magnetic field.The transformation formulae 
and mathematival difficulties are also given, 

HOZWIAZANIE fidWKAIfIA BLOCHA METODA DIAGONALIZACJI MACIERZY 
Józef Szpilecki 

Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej 
Wstgg 

W pracy £ 1J omówiono dwie metody diagonalizacji macierzy Blo~ 
cha w celu rozwiązania równania Blocha Torreya.Uetcdy te mogą 
być również storofsne do równania 31och«,co korzystniej uwydat¬ 
nia postaó funkcji czasowoj. 

Należy rozwiązać równanie Blooha 
dM/dt - AM - (VQ /T,) H, (1) 

gdzie M-wektor namagnesowania, V - j>oi*tnośó magnetyczna,^ -
czaa relaksacji,H -waktor o składowych 0,0,U - const» 

Można to uczynió diagonaliaując macierz Błocka A lub taż 
macierz B^,powstałą z macierzy A dla H* * Rn "O,więc roEwiązu-
jąc równanie 

dM/dt -Bj M • ( V o /T^) H + B2 U , (2) 

gdzie 

B2 - / • 0 , 0 , ^E~ \ . (3) 
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Różnica polega na tym,że w drugi n przypadku transformac,la,używa¬ 
na do diagonalizacji,jest prosta.Natomiast wpływ pominiętych 

składowych H^ ,H2 ujawnia się w toku iteracyjnego proeesu rozwią¬ 

zania równania oałkowego. 
TT przypadku równania (1) transformacja ma skomplikowaną pos¬ 

tać, natomiast rozwiązanie otrzymujemy bezpośrednie* 

W tym przypadku wartoaoi ?/łaane macierzy B.. są następujące: 
- V* 2+ J/Ho, -1/T2 - j^ Ho, -1/^ . (4) 

Wzory transfornacyjne do novrych zmiennych U są następujące: 
U - a0 M Um bo1l, (5) 

1 t J f 01 
3 , 1 . 0 ) , b o - d / 2 ) | - j ; i ; o)(6) 
0 , 0 , 1, l o . o , 

Fo diagonalizacji otrzymujemy 
dM / dt - 7.J M - ( y Q / I t ) H f ^ M , (7) 

gdzie 
diag ( ~ 

ao 
Równanie może być rozwiązane jedną z cetod,omawianych 

po esym następuje powrót do wielkości U* 

ISaoierz A posiada następujące wertości własne: 

j^,H0 -(1-1 

+ ' ° (10) 
* • 

gdzi« 0< x 1̂ otrzymujemy metodą itaracjI.Dla x«1 otrjynujeicy 

wartości (4)» 
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Wyznaczając wektory własne,przynależne do wartości własnych (B 
dokładneścią do nniltiplikatywnej stałej),otrzymujemy maoiera «C 
przekształcenia 

M - e c u (11) 
o elementaoh. 

przez y KO(1/T4 3V fl0),drugą praez Daieląo piarwssą i 
«JHod/T- jyao),tr*ecią praea Jf2HJ + (x/t)2 i możąo dnigą 
kolumnę przez J,otrzymujemy z(i?) macierz aQ« 

Poiobnie postępujemy B maolereą oC ,otrzymająa 
OC - «0 -ł- » , (14) 

gdzie macierz a posiada następujące elementy 

<Hi / V » a1S 



a22 " *2"*- Jjł2 ł / W-2J42+*«>2 ( H 2 / H o ) » a23 " If 
a31 =» «J> 1 -o(1 (Hj /Ho) -5", , *3 2 « -A 2 -3«C2<H1 

*33-°' 
gdBie dla i«1,2 

Macierz odvnrotna do o( można napisać w postaci 
1 A ) , (17) 

gdzie 

A " a i t + B22+ a11a22 * a32a23 " *11*32a23 "*1£a21+ 

. + f tV|a12a23 r e3ia13** *31a13*22 * J ( " a 2t **a12+ *32 
(18) 

Elementy maoiorzy bt 
b11 " a22 -a23a32 *12 " "*12 + *13a32 
b13 "̂  a 2 3 > + *12a23 "a13 " a13a22 
b 2 1 - -a21 + «23«31 t>22 n 

b ** J ai5 + a13a21 
3 - a31 " a32a22 » 

b32 " "a32 "*11a32 "I- 3*31 ̂  a31a12 
215 " a12*21 
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Bównanie (1) prsybiera po dtagonallłacjl następującą poataó 
dM/ dt -All-^o A ^ H , (20) 

gd*ie 
A . («0-h« ) A (*o*b) /(2+A ) - <*ag [-1/*2 + jy Hp. 

o - (1-X)/2T4 J / H0T 

/»]. (21) 
Sak otrsymana as«i«rs poswala na łatw* •jrlieseni* racier*/ 

odwrotnej,maciersowej funkojl wykładni3»«J i Jej odwrócenia. 

Przedstawienia powytace poaiadia te *aletc,*e łatwe ooisa 

oazaoowaó rsąd wiellmśel possese^ólojreh wyraseń poprawkowych* 
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sons MDDiricATiorars or BIOCH-IORRIT SQPATXOH SOHJTIOH 

Jósef Ssplleokl 
Physical Imstitute «f Silealan Teohmloal Umlversity 

Sasssrj 
T*ur selutlsms of Blooh 9»rrey equatiom mrm proposed,te selva 
the separatism prebleeuThe first one was la prsvlsns authors 
papers diseossed.The three new prepssitlsas are baaed •• the 
•rthogeaalixatlea priaolple. 

KILKA WARUDITCiW BOZHAZAŚ BÓHABIA BLOCflA-TDRBBYA 
J4sef Ssplleoki 

Iaatytut Fisjrki Foliteehnlki 

fitovaa trudBSśó(aapet7kapa prsy reswląsTwaaiu rovnaala Bleoha 

/ o t -(A, +AJ M . V2(M) - (jf. /*1 -V 2 DJ[#) H, (1) 
Mowekter vaBagaessiraBls^DawepdlosyBBik dyfurji, V #-podat-
«agaet7esna,H»wekt»r s składewyoh 0,0,H0 .T^fia1t2*esas3r 

jpslaksaoji', 1/f • 1/*2 * 1/*1 » V 2 -eperater 7>aplaee*a, 

yslega ma tyn,»e dla dowolayoh naeisrsjr Aj i *2 rowmaaie ale 

| e s t sspare«alae«llaolerse te posiadają aastepująoą peetac 

H1H2 • H s H i \ 
^ » H e H a ] • 

, H2 / H2 

) , (2) 
prsy osjra wektery aatvftemla pola negmetyosaege 
1 . 0 , 1 , 2 , ^ fumkojaal współrsędayoh prsestr*eaajroh. Stałą 



przestrzennie składową oznaczono IL,zmienną &H*. 
Różnica między omawianymi metodami polega na różnym podziale 

sumy macierzy L ^ i U nt dwie nowe B-j-f-BgtZ któtyeh pierwsza jest 

tylko zuleim od H,,natomiast druga odfi"i ewentualnie H^,Ho z 

pierwszej macierzy oraz od macierzy B^.Przy założeniu,*e 
^..,H2«H oraz ll^f/^E^ ,1=0,1,2,oraz przenosząc wyrazy nieli-

siowe na prawą stronęf&trzymujeny z lewej strony równanie line-

aryzoirane: 
-& II /»t - B1 U -V J (D M) - O (3) 

W omawianych wariantach rozwiązania zastosowano zasadniczo me¬ 

todę,opisaną szozegółowo 

Wariąnt_1 

Wariant 1 opisano w pracachji,2,3J »Idea rozwiązania jest nastf-

pująca:przy założeniu,Łe B^(HQ) jest tylko funkcją Eo,macierz te 
eliminujemy przy pomocy podstawienia 

"M » e 1 JJL , (4) 
gdzie w. -nowa funkcja niewiadoma* 

W wariancie tyra i następnych zastosowano metodę diagonalizacji 

macierzy B^(HQ),w dalszych zaś B^(H^),W wariancie drugim prze-

prowadzamy transformację z M na U ,i następnie po separacji 
powrót do zmiennej li*Z macierzami transformacyjnymi 

»0 - J i f 1 , O J , b e «{1/2) I -j , 1 , O J (5) 
\ 0 , 0 , t ' V ° » 0 , 2 / 

motna podoonie jak w wariancie 1 napisać rozwiązania 



t,) d / ± dt.,4-if (x l ft) -J Jb8 GCx̂  / j . t . t , ) *2(L) *(ft,t,) d / ± 

+J J*. G(xlf L . t ^ K y , /? , -V2 Dlf.) HdL dt,-f-
• a 

gdzie B2 ntcierz B? przetramaformowana przy diagonalizacji 

B2, U(0)-wektor warto«ci początkowych ,funkcja współrzędnych 
z i ' ^(^t ) ift>t^)«funkoja Green*,której obliczenie dla roż¬ 

nych przestrzennych konfiguracji próbek,podana w [ 2 j « 
«—» r i J 

Wektor II motef, po dobrnie jak wj2J,przedtawi<J w postaci sumy 

ILj \Kg »gdzie funkcja Ug,powstaje z funkcji Mg.odpowiednio 

jak wf2j dobranej,by spełniała warunki brzegowe,przy pomocy na¬ 

stępującej operacji 
TSg - J J G( 

O O % 

(7) 

Warianty 
W tym przypadku diagonalizujeiay macierz B (̂H )̂ .Macierze 

transformacyjne mogft byó aapleane w następującej postaci 

*.+-• , (V(2 + A ))(t# + b), (e) 
gdzie macierze a#ib# określone są wzorem (5),a,b-macierze 
trzeciego rzędu,zawierające funkcje wielkości 
mie zbudowane z H^»K2 J«»+' wyrażenie A • 

Rtzwiąsanie posiada następującą postać 

-J J 
• t 
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'V2 jJ# 
/ Hf(O) df 4 . (9) 

Ifaciers B 2^) i^ P0 l r 8 t a39 s 8g( /^) yxzsz przy •rt«g»»allza-
c j i B̂  jak xr poprzednim wariancie. 

Jąrłąat_4 
W tym p r z y p a d k u ' p r z y j m u j e m y 
&, - ( E j ł - ^ H , ) c o s W t , Hg • ^ ( H ^ f , e 

(10) 
Przechodząc »d u«kt*ra U do wektora • składowych (u,v,IIs) 
można przypenocy macierzy transformacyjnych 

(r co a (Ot, ^ fliutO t , O \ / cesWt , -aiaCOt , O \ 

-sin(Ot, ^TcosOt , O I o# • l+9Zmtdtt ^coslOt , O / 
O , O , 1 / \ O , O , l ' 

(11) 
od równania (1),które prsy uwzględnieniu (10) jest równaniem 
• współczynnikach periodyozaych,przejąć do równania o wapół-ozywnikaoh stałych,ttóre następnie nożna ortogonalizowaó me¬ 

todą poprzedniego wariantu. 

Po pierwszej transformacji otrzymujemy naoierse 

( -I/T2 , (fst -to) , o 
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B2 - / O , O O J (13) 
I t 

O 

Jeżeli oznaczymy te macierze po diagonalizacji przez &| jS- » 
*apiaa6 następujące rozwiązanie ot.tea K«pia«& ••stepujące rozwiązania . 

MU±,t) -J (c,(1/(2H))(b,fb) OCXi.Ji.t.t^TgC^) / ^ J 

'd|i d t 1 + J /°a / 
H 

(14) 
t-0 

gdzie wielkości u ,v , ll8 są zmiennymi w równaniu diagonalizo-

vranym i obliczają się metodą iteracji,podobnie zresztą jak w 

pozostałych metodach,! wyrasają się prze« operator 

oraz przez wartości początkowe* 
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TTO METHODS OP BLOCH EQUATION 90LVIHG 
Józef Szpilecki 

Physical I n s t i t u t e of Si le3lan ?eehnical University 

Summary 
In earlier authors papers was the problem of Bloch Torrey 

equation for spatially Inhomogenoud magnetic field solved.One 
of these solutions was in this paper with Laplace transform 
solution compared in the case of Blocu equation.Because the 
matrix exponential function Is with fundamental solution iden¬ 
tical, received with use of Laplace's tr.-uisform^he two solu¬ 
tions ara in this oos<> identical* 
DWIE METODY BO ZWIĄZANIA B5WNANLA BLOCHA 

Józef Szpilecki 
Instytut Pisykl Politechniki Śląskiej 

7 poprzednich pracaoh£i,2,5,<j autor omówił metody rozwiązania 
równania Blooha-Torreya,odnoszącego się do przypadku przestrzen¬ 
nie niejednorodnego pola magnetycznego,Ciekawe jest porównanie 
jednej z tyoh metod z metodą całki Laplace'a w przypadku równa¬ 
nia Blocha s 

dM/dt -AM- (Jfo/ T,) H, (1) 
gdzie li-woktor namagnesowania,H-rektor o składowych 0,0,Ho, 
H0-stała wsrtosć natężenia pola magnetycznego, 
magnetyczna, 

- « H o 

oaolers Blocha,IL,H2 ^ H t t a ł e lub zmienne składowe pola 
mftsnetyczaego, 1^,1-1,2 »osasy velakaaoji ,jf-współoiynnlJc 
żyrcmagnetyczny* 
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"Porównania rozwiązali met o deal całki Laplace'a 1 tnaeierz,owei fvnkcji 
wykładniczej w przypadKu Hi » H o «0 
Macierzy (2),lrtórą w tym przypadku nazwiemy Bj,odpowiadają nastę¬ 

pujące wartorfci własne _ 
81 - -1/T, , s 2 > 3 • -1/T2 + J^ HQ , j - f ^ T . (5) 

Transformata laplaae'a rozwiązania rovmanla (1) 

ll(s) - («E -A)*1 £K(0) ł - ( J[Q /T, ) H(s)J , (4) 

H(s) "H / s , a-parametr tracBformacji,lb(0)>wektor kolumna wartośsi 
poczętkowyca 11* 
Rozwiązanie fundanantalne równania jednorodnego 

s B -A)"1]. CtB(8l) / (e2- 81)(»1^k)J e*1* (5) 

B(s) 
\ 0 

(6) 
posiada po prostych przekształceniach, następującą postać 

e cosVH.t ,e sinyH.t . O 

- ^ ' ; , -s«vj,it o i(7) 
O , 

Rozwiązanie Laplace'a 
S . t 

* .£(0) / e ^ . , ] (Xo/*1> H 

można ze względu na 

napasao również w postasi 



lub te* 
H(0) a"1 

Wyrażone przez rozwiązania fundamentalne 

M(t) - X(t) jj«O) h J^"1<*i)(Xft /f1} H d ti]' 

Podobnie jak w praey[_2j można napisać równanie (1) w postaci 

dM /At - B, M - ( f 0 /!,) H + B2 li, (14) 
gdzie 

) (15) 
/ 0 . 0 , - ^ H 2 V 

B2 = 0 , 0 , y ^ ) 
V %*2 .-UH,, O / 

i całkować metodą iteraeli ró>maciq całkowe 
M(t) = X(t) [ M(C) *• S I " 1 ^ , ^ ^ /T,) H f. B2 a(t , ) ] dt,] 

(16) 

Nąwigzanię d 

W tym przypadku rozwiąznnie równania Blooha można napisać jako 
14(1;) - O*1* it (t), (17) 

/£ -B.-t, B1t1 /* -B-t, 
^ (t) » Ĵ  e 1 • 32 e ' 1 /u (t,) dt, 4. Ĵ  • 1 1 (J ̂ T , )H dt,+ 

•f^(O) * (18) 
Macierzową funkcję wykładniozą można wyrazie przez wielomian inter¬ 

polacyjny Lagrange'a 
B.t e,t 
a 1 - Z h e 09) 

Cl " B 1 ( e j } Bif5kJ / ( e i~ ej>( 8 i - 8 ic) *i t k ^ 1 (20) 
.1,k,l -1,2,3 

Po prostych przekaztaloeniach otrzymujmy 
B.t 

e 1 - X(t) . (21) 
Podobnie prosto wylicna się 



/ (t/%) (t/T,) 
le * eos yHQt , -e A sinyHot , 0 

.1# , / (t/%> , (t/T-) \ 
I '{tHe z 8inJ(H0t , e z cosfl Hot , 0 ( t / T } I (22) 

V 0 0 , e 1 / 
Dzięki zależności (21) obie metody dają v przypadku równania (16) 
jednakowe wyniki. 
Otrzymane wyniki pozwalają łatwo powiedzieć,jaiie b§da funkcje 

czasowe w przypadku niejednorodnego pola magnetycznego,rozpatrzo¬ 

nym w£1,2,3] .Wianowicie do funkcji rozpatrzonych w tej pracy,<»o-

chodzi multipllkatywnie z funkcji Greena macierzowa funkcja wykład¬ 

nicza „ 

gdzie 3VT_ uwzględni*, przestrzenne włssnośoi układu,zależne od wybrs-

nego układu współrzędnych. 
Uzasadnia to powszechnie atoaowwie n miejace 1/T^ v.lelkosci 

1/T2* - 1/T2+^kim i podobnie 1/tfm V « f f S k l B • 

rówssnla (14) noże byó stosotrcuia ró*aia* w przypadku sinusoi¬ 

dalnie zmiennych składowych H^Hg • 
Wyeliminowanie ite.racyjnej metody przez utworzenie rozwiązaniu fun-
daoentalnego dla macierzy A jedną zwyutlenionych metod,daje wyrażenie 
skomplikowane,specjalnie,gdy chodzi o otrzymanie macierzy odwretnej. 
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SHALL AMPLITUDE « M £ S METHOD O¥ BLOCH-TORREY EQUATION SOLUTION 

Jósef Sspileeki 

Physical Institute of SilaaIan Technical University 

Summary 

So receive complex magnetic susceptibility and line shape for 
Bloch Torrey equation,tne method of small amplitude raves was -used. 

To fulfill the separability condition lineari&ad Bloch matrix was 

dlagonalised* 

ROZWIĄZANIE HDWAHIA BLOCHA-TORRBYA US!1 ODĄ FAL O MAŁBJ AMPLITUDZIE 
Josef Szpllecki 

Instytut Fizyki Politoahniki Śląskiej 

W celu znalezienia zespolonej podatnośoi magnetycznej oraz kształ¬ 

tu linii,stosuje się zwyczajnie metodę fal o małej amplitudzie. 

W przypadku równania B«T, cagaćnienie komplikuje fakt,że wektor na-
tętenia pola magnetycznego jest funkcją współrzędnych przestrzennych. 
Stosowanie więc metody fal o małej amplitudzie wymaga następnie orto-

gonalizaeji macierzy równania jednorodnego w celu umożliwienia jego 

separowalnośoi• 
Sformułowanie zagadnienia 

Równanie B.T.dla makroskopowego namagnesowania U posiada następu-
ja.eą postaól^] 

iii /^t - DV2 u - A u - ( y # / ł t » D V 2 / O ) H , (D 
gdzie D-wopółozynnik dyf uzji,V.-podatność magnetyczna próbki, 
V-operator nabla^-ozasy relaksacji. 
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2 -Hy 

aik " fh +" H A Z^1 »* ̂  *»*<* tl / i tl / k, i,k,l*x,y,z 

j 
Składowe pola magnetycznego H. są powoli smiennyml funkcjami 

współrzędnych przee"£rzennych,eo można zapisać 
Hj - H± + A % , i -x ,y ,z (3) 

H.-wartośó przestrzennie stała, AtH.»słabo zmienna funkcja. 
Rozwiązanie rówcania (1) z (2) i (3) przyjmujemy w postaci 

U - Uo+ m , H - Ho +h,przy czym A-AQ+a , ( i ) 

-wektor natężenia pola magnetycznego i indukcji c ozascwc 

stałych składowych,najczęściej Hoposiada składowe (0,0,HB »H ) , 
j U t j ( d t 

m - Ł 0 e , h - h0 e , (5) 
j*jednostka urojona.ZaJcładamy 

» o » »o • H o ^ ho 
j * t 

i ograniczamy się Ao wyrateń liniowych w e • 

Elementy macierzy A są następującet 
A0,11 - Ao,22 " 1 / T 2» ^ , 3 3 
a11 -*22 "°»«33 " 2 ho*HOZ / a ? T » 
a13 ~ V V + Ho«hox Z3? T '^I - f hoy ^ Ho«hox 
a23 " thox^ho^om /Ą • . ' ^2 " "^ox'+ ^ o z /*J *• 

Rozwiązanie równań na wyznaczenie amplitudy i składowej stałej 

fal 

Po rozdzieleniu oz$aoi rseosywist^j i urojonej otrzymujemy 
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o 
o 

,•'" Oba równania se wzglądu na tę samą macierz AQ dlagonalizujeiey 
przy pomocy transformacji z zmiennych Mo,«o na "c»n0 L odwrot¬ 
nie 

"o >mo - *o no » Mo «fco Ko» "'o - \ "o 

/ ( i ; 

Otrzynujemy 

V 2 D -
( o ) , di) 

Ho 
- dia«( -

(3) 
Rozwiąeania równań (11) 1 (12) podobnie,Jar "fej przyjmujemy 
w posteoi 

"o " »o1 + Mo2 » B o"»o1 + Bo2 
1^2*llo2 o d P c w i * d n i o dobrane tańkoJe,spełniaJąoe warunki brzego 



we.Ponieważ warunki te spełniają H+m i H "H»,wystarczy ograniczyć 
się do wprowadzenia U- lub mO2«Dl* symetrii zachowano obie. 

Po podstawieniu (14) do równań (11) i (12) widać,że zawierają 
one niewiadomą wielkość MQ lub n>0 po obu etronach,prayczym % pra¬ 
wej strony s małym współczynnikiem.Hetodę Iteracji ograniczamy 
tylko do pierwszych potęg £H, ̂ h f &*t A m (eo n i e Jeat istotne), 
które reprezentują słabą z założenia zależność odnośnych wielko¬ 
ści od współrzędnych przestrzennych. 

Jako cząstkowe rozwiązania jednorodnej części równania przyj¬ 

mujemy funkcję własną,odpowiadającą wskaźnikom k,l,m,i£2jwykaza¬ 

no ,se operator^ można zastąpić wielkością - 9^m,zalegną od 

konfiguracji przestrzennej próbki,wyliczoną w£2j« 
Niejednorodne równania rozwiązujemy ,rozwijając prawą stronę 

tych równań w sz9reg funio.1l własnych równani £ ^dnorodnego. 
Oznacza -to uśrednienie wyrażeń,zależnyoh od współrzędnych prze-

strsennj-chfz funkoją własną Jako wagą.Zapisu jemy to[ J^lm* 
Po poTrooie do pierwotnych zmiennych Mo,m ,daje te następują¬ 

ce rozifiązania; 
w zerowym przybliżeniu 

,z/ \Ko1,J l"o2,*Jklm 

(15) 

przy czym wprowadzono oznaczenia 

7 J (16) 

180 



pray oayn 

"02 

k i n 

• B 0 02 /kim 

- 0 2 J kla (17) 

(19) 

> 

y^H, 0 )/o 1 I 

klm 

kin 

(21) 

I, 0 ) B*v' V kl», (22) 
Dyakuajł otrsjvanjrOb wyrałań pcawlęcono następną publikację. 
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COUPLE! UAGHBTIC S&SCEPMBILITY MATRIX IN BLOCH-TORREY SYSTEMS 
JO»af SZPILECKI 

Physical Institute of Silesian Technical University 

The frequency and damping constant dependence of B,T.matrix 
equation solutions,received with use of snail amplitude waves 
aethod,were discussed in sero and fitst order approxination. 

1IACIERZ ZESPOLOBBJ POllfcTND Ś*d UAGRiTPycZNEJ V 
RÓW/BIEM BŁOCBA-TCRREYA 

Józef Sspilecki 
Instytut fizyki Polltechriki Śląskiej 

W praey£iJ pocono rcswiąsanis równania B.V.metoda, fal o 
amplitudzie.Rozwiązanie to przekształćany,wykorzystując fakt,że 
z równania (15) praoy£ij*ektor namagnesowania w serowym i pierw¬ 

szym przybliżeniu M^°) « M^1^ pasiada jefjną składową « 0 z*V±ęa 

«Vbo - -"o " 
W , ~Y, o 

lylioxaaiy równie* 

*o,*' h • <1> 

i) o 
(2) 

Z równania (1?) pracy£fj 



V 
•Ho } k i . 

Z równań (18) 1 (22) praey£ijwynika,ze 

C4) 

o 

Wyr*t»nia porządkujeay s<» względu na wyrazy odnossąoe się do 
funkoji oeaaowej*0snaozając częśó rzeoeywistą 1 urojoną N od¬ 

powiednio ft. i Hgjftary 
«c

(0) - (Hi(^ki».*») 4 i V^UB»**» Z h • 
gdzie E pozostały czynnik wyrażenia (4)» 

AnalDgicsnie 4 (7) 
gdzie Ł^r^-częió rseozywista 1 wojona wj-ratenia (2)e 

wprowadzając skrócone oznaczenia elementów nacierzy 5-t( 
id) przez a,b,c,macierzy K ? ^ klc'|Łd ^ przes »,-f»g oraz eleven 

ty macierzy L 1 L przez • dotrzymujemy następujące wyrase-
nia na zespolone macierzowe podatności;w zerowym przybliżeniu 

o , 

/ o / V » - I* • * 
4 3 I * » ?/Ho

f • ° 1 Mo.« <8> 
^ 0 0 
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pray o 

a » -< 
f — ( 

f(S 

H0) 

~0~ 
0 

» 0 

, o 
, 0/ 

& 
H T ° 0 

Jcla 

Dyskusja otrzymanych salefetoinl 

— — 4*8? 

» 0 
, 0 

(9) 

(10) 

2*8? 

miajsoa serowa i o ^ ^ 
aketrena |»>y H Ca--yH0 

Typową krsywą * przadatawlono na rysunku 1 • 
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Wielkości: e,e2
fae,*,f ,fb,«,£2 (rya.2) 

miejeoa zerowe 6 i « y H 0 ai«*-yH0 6> »Q 
wspólne .too 

ekstra Ę 

Typową krzywą e przedstawię rysunek 2« 
o 2 

Eiej»ca zerowe fi*"YBo 
ekstrema 6> - ^ 1 0 , 6 ) - J( HQ + 

Wielkośó ab «ef (rys.podobny do ry*.3) 

ekstrenas 0 1 - 0 9 (d't^0 1 R 4-

| 

miejsoa zerowe: ć O ^ - Y ^ , / J - ^ ^ o 
ekstrema dla dostatecznie dużyohćJna zewnątrz przedziału 

ciejsca zerowe: W « if HQ , < t )» ioo 
ekstr»raa dla dostatecznie du*yoh6>,na zewnątrz przedziału (»¥H , 

Ze względu na nierówność S ̂  1/H0V uossa ograniozyó się do powyż¬ 

szych wielkości. 
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b) Zależność od o 

Ityskutowane wyżej rozwiązanie podano dla funkcji własnej o wskaź¬ 

nikach k,lva,Jest to jednak tylko rozwiązanie cząstkowe.Aby odpo¬ 

wiedzieć f jaki bfdzie wpływ uwzględnienia innych funkcji własnych, 

przeprowadzono równie* dyskueje zależności powyższych wiolkości 

_M 2ir52 5ir^? « 2 
miejsca zerowe 0,+«» + f 

Przykładowo na rysunku 4 przedstawiono przebieg wielkości *. 

Mają podobny jak na rysunku 4 przebieg,* tym,że pałoćenie ekstre-

mćrt wyznaczone jest przez 

miejsca zerow»: -̂  *^ ,eicatremów brak. 

miejsca zerowej I (U- Y H
o| » + 

ekrtremun rfTf | 
Frzebieg 2 i - 2 
jest zależny od Ci) . 
Ciekawsze są być aoio wnioski 2 wykresów ealetoiości od 6& . 

Minnowicie z wyjątkiem V7ielkośoi a,b,c dla innych pcłożenia ekstre 
nów przesuwają się ku wivksaym trartoacior ze wsroatam ̂ im"/* V T 2 * 
Akstreina zaa naleją równocześnie. 
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RYSUNKI 

ryo. 1 rys. 2 

ry».5 rya.6 
Literatura 
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Seninariun na tenatjllagnetycanego rezonansu jądrowego 
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BADANIE RELAKSACJI SPIN-SIATKA- W PARAMAGNETYCZNYCH KOMPLEKSACH 
SZESCIOAMINOVYCH NIKŁO 

N. PISLEWSKI, S.IDZIAK, W.LESZCZYŃSKI, M.LATANOWICZ 

INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ PAN, POZNAŃ 

Sześcioamminowe związki kompleksowe niklu j Ni ( NH, j g| X2, 
gdzie X oznacza anion prosty: Cl, Br, J lub złożony: PPg, BP., 
CIO^, NO,, SO,P tworzące strukturę krystaliczną typu fluorytu 
były badane wieloma metodami I 1J . Pomiary szerokości linii 
EPR w funkcji temperatury [2-9] pokazały między innymi, że 
substancje te w temperaturze pokojowej dają jedną linię o sze¬ 
rokości około 400 Gs. Obniżanie temperatury powoduje początko¬ 
wo zmniejszenie szerokości linii i po pewnym zakresie niezmien¬ 
ności szerokości linii w miarę obniżania temperatury następuje 
w temperaturze T„1 właściwej dla danego związku, gwałtowny 
wzrost szerokości linii i dalszy jej monotoniczny wzrost wraz 
z obniżaniem się temperatury. Dla niektórych kompleksów sześ-
cioamminóniklowych zależność szerokości linii EPR od tempera¬ 
tury przedstawiono na rys.1. 
Wg sugestii Stankowskiego MOJ pojawienie się szerokiej linii 
EPR poniżej temperatury Tc związane jest z wytworzeniem się 
osiowego pola krystalicznego wywołanego zmianą położenia anio¬ 
nów względem kationów a nie, jak sugeruje Bates j_11j , ze sko¬ 
relowaną rotacją grup NH,. Oznacza to, że w temperaturze T 

J C 

następują zmiany strukturalne, których natura jednak nie jest 
do tej pory dobrze znana. Poniżej temperatury T kryształ ma 
strukturę różną od kubicznej - najprawdopodobniej trygonalną. 
Potwierdzeniem tej sugestii mogą być prace Trappa [i2j , 
Sczanieckiego [13] oraz Dynowskiej [14] . 
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lEWEMTIW T [K] 

Rys.1. Zależność szerokości linii EPR od temperatury dla wy¬ 
branych poiikrystalicznych kompleksów I NifBH,j g X 
/na podstawie prac I 3, 8, 9J /. 

Przejście fazowe w diamagnetycznych związkach sześcioammino-
wych objawia się zmianą czasów relaksacji T< protonów I 1J . 
W kompleksach paramagnetycznych oddziaływanie pomiędzy pro¬ 
tonami grup NH, i niesparowanymi elektronami jonu central¬ 
nego jest o dwa rzędy silniejsze od oddziaływania dipolowe¬ 
go pomiędzy protonami i ono decyduje o czasach relaksacji 
protonów. Jeżeli w przejściu fazowym to oddziaływanie ulega 
zmianie, wówczas winno zaobserwować się również zmianę czasu 
relaksacji T? . 
W celu zbadania powyższej hipotezy przeprowadzono pomiary 
czasów relaksacji T^ w związkach JNi(HH, A (BF. J 2» 
[Ni(lJH3 ) g ] (C1O4 ) 2 i [Hi(HH3 ) 6] (^3 ) 2 w funkcji 
temperatury. Pomiary wykonano za pomocą impulsowego spektro-
100 
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metru typu SXP-4/100 firmy Bruker na częstości 90 KHz. Bardzo 
szerokie linie KKR / ~ 100 kHz/ w badanych związkach pareniagEe-
tycznychcechującesig krótkimi czasami T 2 rzędu kilku jna utru¬ 
dniają badania relaksacyjne, gdyż w eksperymencie obserwowana 
jest tylko resztkowa amplituda swobodnej precesji. Ełąd po¬ 
miaru T.. metodą TT*- *t -tt/Z oceniono na ~-20;ś. Rezultaty wyko¬ 
nanych badań T? w funkcji temperatury przedstawiono na rys.2. 

*00 
TEMWUTUU T [K] 

TT 

Rys.2. Zależność czasu relaksacji T1 od temperatury w para¬ 
magnetycznych kompleksach sześcioamminoniklawych. 

W kompleksie I NifuH, ) cl [^A ) o POIIliary wykonano w 
przedziale temperatur ->d 120 do 460 K. W zakresie niskich 
temperatur czas relaksacji T^ ma stałą wartość ~400 jus 
i począwszy od temperatury T s» 140 K spada gwałtownie do 
wartości około 90 JULS i praktycznie aż do temperatury 460 K 
jest stały. Charakterystyczne jest w tym przypadku to, że 
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tuż po przejściu fazowym określonym metodami EHt |^J 
/T - 135 K/ i kalorymetrycznymi [i5j /T c - 140 K/ czas 
relaksacji skraca się 4,4 krotnie. 
Sardzo podobnie przebiega zeleźność Ty od temperatury 
w |Hi(M3 ) g j (ciO- ) 2 siadana w zakresie od 100 do 350 K. 
Po podgrzaniu kompleksu powyżej temperatury przejścia fazo¬ 
wego T « 170 K wykrytego metodą EPH Fs] czas relaksacji 
T? ulega skróceniu od wartości 180 pa do 90 pie . Zakres 
temperatur, w których następują zmiany czasu Ty jest w tej 
próbce szerszy niż w kompleksie I NiflJH, J g |( B PA) Z ' 

Najmniejsze skrócenie czasu T- protonów zaobserwowano w 
związku [ni (HH3 /óJC 1^) 2 ' P o m l a ry ^i wyitoneno w tym 
kompleksie poniżej i powyżej przejścia fazowef?. Wybrano ta¬ 
ki zakres badań, gdyż jak pokazała Łarysiówna [8] » w zwią¬ 
zku tym występują różne temperatury przejść fazowych zależne 
od uprzedniej obróbki termicznej a w szczególności od ilości 
zawartego w niej gazu. Z pomiarów T^ w funkcji temperatury 
widać wyraźnie, że przed przejściem fazowym czas relaksacji 
wynosił 260 jus a po przejściu fazowym wynosi 170^us i do 
temperatury 400 K jest stały. 

Wyjaśnienie obserwowanych zależności T^ od temperatury w para¬ 
magnetycznych kompleksach niklu o 100% koncentracji jonów Ni 
należy wiązać z silnym oddziaływaniem dipolowym pomiędzy pro¬ 
tonami grup NH-, i nieskompensowanymi elektronami jonów Ni , 
które jest modulowane przeskokami typu flip-flop w układzie 
spinów elektronowych. Czasem charakteryzującym te.przeskoki 
są czasy T- i I. , które mogą być wyznaczone z badań metoda¬ 
mi EFR. Ze względu na krótki czas elektronowej relaksacji 
spin siatka, T« , dodatkowe oddziaływania elektronów z proto¬ 
nami powodujące relaksację spinów jądrowych nie prowadzą do 



zachwiania równowagi termodynamicznej w układzie spinów elek¬ 
tronowych. Przy takim ujęciu wzór na czas relaksacji T^ pro¬ 
tonów wywołanej oddziaływaniem dipolowym z elektronami można 
zapisać w uproszczonej postaci u?] : 

gdzie A oznacza stałą zależną między innymi od odległości 
pomiędzy protonami i n:\eskompenscwanytni elektronami jonu 
centralnego, W - częstość Łarmora a % - ozae korelacji 
opisany równaniem 

Zależność TV °d czasu t schematycznie przedstawiono na 
1 . C 

rys.3a. Położenie minimum T? uzależnione jest zarówno od 
wartości czasu *fc oraz od częstości larmora. 
Badania EPR w ciałach stałych pokazują słabą zależność cza¬ 
su T~ od temperatury w substancjach, w których nie wystę¬ 
pują zmiany strukturalne. V? omawianych substancjach wystę¬ 
pują jednak przejścia fazowe, które zmieniają rozkład po¬ 
ziomów energetycznych elektronów jonu centralnego i wpływa¬ 
ją na zmianę czasu T« • Na rys.4 przedstawiono schematycz¬ 
nie rozkład poziomów energetycznych jonu niklu Ni o spi¬ 
nie S a l w polu krystalicznym o symetrii osiowej i w po¬ 
lu krystalicznym o symetrii kubicznej pojawiającym aię po¬ 
wyżej temperatury przejścia fazowego. VF polu o symetrii ku¬ 
bicznej przejściu energetycznemu spinu elektronowego towa¬ 
rzyszy odwrotne ri^ejście energetyczne innego spinu, które 
może realizować się na dwa sposoby: 
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Rys.3. Zależność czasu relaksacji T1 wywołanej oddziaływaniem 
dipolowym od Xe [&) t czasu relaksacji Tg od tem¬ 
peratury w kryształach z przejściem fazowym(b) i czasu 
relaksacji T^ od temperatury i częstości Lermore (ej . 



o 

s:.. 
•s;l ;l 

s 
-s 

,-4 
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dając efektywny czas T_ fazy kubicznej. 

*•!*<] 

Rys.4. Zależność energii zeemanowskiej jonu lii "*" w polu o sy¬ 
metrii osiowej(a)i w polu o symetrii kubicznej(b) 
od indukcji BQ« 

W polu o symetrii osiowej układ poziomów energetycznych elek¬ 
tronów jonu Ni jest rozsunięty o wartość D wyznaczoną z ha-
miltonianu spinowego na podstawie widm EPR, która zależy od 
temperatury M3J » Przy takim układzie poziomów każdemu 
przejściu energetycznemu jednego spinu elektronowego towarzy¬ 
szy przejście-odwrotne realizowane tylko na jeden sposób. 



Przy zachowaniu pozostałych parametrów określających czas T 2 

pojawienie s|.ę członu D w hamiltonianie spinowym winno wydłu¬ 
żyć dwukrotnie czas relaksacji T* / Tg o s i o w e * 2 Tg kubica-
ne/. Sytuacja ta przedstawiona jest schematycznie na rys.3b. 
Dla badanych związków brak jest danych literaturowych o za¬ 
leżności To °d temperatury, jednak z powyższego rozumowania 
wynika, że w polu kubicznym pole magnetyczne wytworzone przez 
elektrony jest zaburzone z częstotliwością dwukrotnie większą 
niż w polu osiowym* Powoduje to zmianę czasu relaksacji, któ¬ 
rą można obliczyć na podstawie wzorów / 1 / i / 2 / . Kierunek 
zmiany oraz jej wielkości uzależnione eą od dwóch parametrów: 
częstości Łarmora w oraz od Tg * D l a typowych szerokości 

linii EPR (200<a.B< 500 ) Gs czas relaksacji T* jest rzę-
—9 H 

du 10 ' s. Można stąd wnioskować, że czas relaksacji T. ob-
8erwow«iny w doświadczeniu NUR wykonanym na częstości 90 Miz 
posiada wartość nieco większą niż Ty min /schematycznie punkt 
ten zaznaczono na rys.3a/. Dwukrotne skrócenie czasu Tp przy 
przejściu fazowym z symetrii osiowej do kubicznej powoduje 

TT 

skrócenie czasu relaksacji T?« Wykonanie tych samych badań 
na częstościach odpowiednio niższych winno pokazać wzrost 
czasu relaksacji TV przy tym samym przejściu fazowym. Zostało 
to schematycznie pokazane na rys.3c. Potwierdzeniem słuszności 
powyższego rozumowania są pomiary wykonane przez Svare i współ¬ 
pracowników jjlYJ i przedstawione na wiosennej szkole związków 
kompleksowych w Zakopanem w 1976 r, Svare badając kompleksy 
[Ni(nH3)6](BF4 ) 2 i [Ni(HH3)6] (C1O4) 2 na częstości 
30 MHz otrzymał' wzrost czasów relaksacji Tj średnio o czyn¬ 
nik 2 w przejściu fazowym z fazy osiowej do kubicznej. Wykona¬ 
nie uzupełniających pomiarów zmian Ty w przejściu fazowym w 
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funkcji częstości Lermora winno pozwolić na określenie czasu 
Tg metodami UMR oraz na znalezienie temperaturowej zależności 
tego czasu od temperatury* 
Autorzy bardzo serdecznie dziękują prof.dr hab.J.Stankows-
kiemu oraz dr A.Dezorowi za cenne dyskusje w trakcie opre-
cowywania rezultatów. Powyższa praca została wykonana w ra¬ 
mach problemu HR-9. 
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FQXLA3X C2ASQW iffiLAKSACJI Tx JĄIER 13C W K0EE.0V7YCH 
ZWIĄZKACH FOSFOHGQRGAMICZHYCH 
Stanisław Musierovri.cz, Paweł Oleski 
Instytut Chemii Organicznej Politechniki łódzkiej 
Krzysztof Wróblewski 
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi 

Potrzeby chemii organicznej a szczególnie stereochemii 
wymagają posiadania narzędzi* które pozwoliłyby rozróżniać 
w przestrzeni położenia grup czy atomów. 
Celem zasadniczym naszych badań, których pierwsze skromne 
fragmenty chcemy obecnie przedstawić jest znalezienie precy¬ 
zyjnego parametru widma 1IRJ, które zaadoptowane dla cząste¬ 
czek organicznych związków fosforu mogłoby służyć do tworze¬ 
nia stereochemicznych dowodów. 
Chcielibyśmy poznać ilościowe zależności oddziaływań wewnątrz-
cząsteczkowych i ewentualnie międzycząsteczkowych. Interesuje 
nas odległość między niektórymi jądrami, kąty między wiąza¬ 
niami i ruchy rotacyjne grup a szczególnie różnice w rotacji 
odmiennie sterycznie rozmieszczonych grup. Uważamy, że mode¬ 
lowe związki fosforoorganiczne ze względu na liczbę jąder 
magnetycznych ( H, C, p) mogą być interesującymi obiek¬ 
tami badań. 
Pomiary czasów magnetycznej relaksacji jądrowej T, spin-
sieć stają się w ostatnich latach coraz bardziej użyteczną 

metodą wnikania w zjawiska zachodzące w cząsteczkach i mię¬ 
dzy cząsteczkami* Zjawiska te są szczególnie ciekawe z pun¬ 
ktu widzenia chemii organicznej, jako że większość związków 
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którymi zajmuje się właśnie chemia organiczna to ciecze (w 
szczególności roztwory substancji). 
Postawiliśmy sobie za zadanie przeprowadzenie przy pomocy 
pomiarów czasów relaksacji T^t związków należących do pewnej 
klasy o ogólnym wzorze: 

0 0R« 

Przedstawimy niektóre wyniki dotyczące fosforynu dwuetylowe-
go, etylofosfonianu dwuetylowego oraz n-propylofosfonianu 
dwuetylowego 

• OBS 
"? 'T«OP 'T t"'T^-i 

QĄ 3.204 3.099 
2.62? 2.245 0.0<2 2.495 2.62? 144.4 

Cz 0.40311865 4.434 625$ 
3.554 

•ł i i.4:°; 

ZAB.1. Wartości czasów relaksacji w etylofosfonianie dwuety 
lowym w związku odtlenionym T ^ ^ i nieodtlenionym 
^MODL' dewlacji A ^ ł efektu Overhausera r̂  , czasu 
relaksacji dipol-dipol 13C - tlen atmosferyczny 
T^ 2 oraz efektywnych czasów korelacji obliczonych 
dla poszczególnych jąder węgla z wartości czasów re¬ 
laksacji 43C*-H i T SR 

W przypadku etylofosfonianu dwuetylowego wykonaliśmy pomia¬ 
ry zarówno w próbce odtlenionej jak i zawierającej tlen 
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atmosferyczny. Różnice w wartościach czasów relaksacji T, nie 
są duże i w zasadzie mieszczą się w granicach błędu. Tym nie¬ 
mniej wszystkie wartości T, są krótsze wówczas gdy w mechaniz¬ 
mie relaksacji bierze udział tlen (analogicznie będą się prze¬ 
dstawiać wyniki w odniesieniu do fosforynu dwuetylowego). 
Pomiar NOE (efekt Overhausera) wykonywaliśmy w próbce odtle-
nionej. Uzyskanie wartości NOE pozwoliło nam wydzielić mecha¬ 
nizm relaksacji spin-rotation. (Przy założeniu rzecz jasnat 
że relaksacja odbywa się tylko jako dlpol-dlpol -^C-proton i 
spin rotation T x ). 
Okazuje się, że'grupy metylowe mają wyraźnie krótszy czas 
T^ niż grupy CEL. Grupa CH2 umieszczona bezpośrednio na 
atomie fosforu relaksuje tylko poprzez oddziaływanie dlpol-
dlpol. 
Bezpośrednio z czasów relaksacji dlpol-dlpol C-H T^ poli¬ 
czyliśmy efektywny czas korelacji Tgffdla każdego jądra węgla 
^C, przy przyjęciu odległości C-H równej 1.09 &. Z drugiej 
strony opierając się na teorii Gierera i Wirtza (2) uzyska¬ 
liśmy z niej czas korelacji dla całej cząsteczki t^> Przy 
porównaniu wyników widać, że zgodność czasu korelacji % i 
efektywnego czasu korelacji %ef^ dla jądra C grupy CH2 

umieszczonej na atonie fosforu jest duża. Potwierdza to zało¬ 
żenie, że można przyjąć dla cząsteczki jako całości jeden 
czas korelacji %Qt oraz fakt, iż jądro węgla grupy CHg przy 
fosforze nic wykonuje dodatkowego ruchu względem fosforu i 
tlenu wewnątrz cząsteczki. Mniejsze wartości efektywnych 
czasów korelacji dla pozostałych magnetycznych jąder węgla 
wynikają z faktu istnienia rotacji wokół wiązali C-P, P-O,0-C. 
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Interesujący jest problem uzyskania informacji o barierach 
rotacji wokół określonych wiązań. Na efektywny czas korelacji 
składają się wszelkie ruchy jakie wykonuje cząsteczka jako 
całość oraz ruchy wewnątrzcząsteczkowe (4)t(5). Aby móc zna¬ 
leźć barierę rotacji trzeba mieć do dyspozycji czas korelacji 
%c określający obrót wokół danego wiązania. W ogólności 
(przy pewnej, rzecz jasna, symetrii cząsteczki) «Ue£f = H^Oi^e* 
tzn. efekt ywny czas korelacji jest pewną funkcją czasu kore¬ 
lacji cząsteczki jako całości X Q oraz czasu korelacji %Q 
określającego ruchy wewnątrzcząsteczkowe. Zależność czasu <tc 
od temperatury pozwoli uzyskać wartość energii aktywacji dla 
danego obrotu (opierając się na teorii Arrheniusa). Postać 
funkcji f (To,Tc) można określić przyjmując pewi n model teore¬ 
tyczny opisu zachowania się cząsteczki w zjawiskach między-
oraz wewnątrzcząsteczkowych. Ze względu na skomplikowany 
układ fizykalny jakim jest cząsteczka znajdująca się w polu 
magnetycznym pod wpływem wszelkiego rodzaju oddziaływań skon¬ 
struować taki model jest jednak bardzo trudno. 
Równie ciekawym problemem jest sprawa związku bariery rotacji 
z czasem spin-rotation. W przypadku jąder silnie relaksują¬ 
cych przez oddziaływanie SR np. rotująeyeh grup CH, bariera 

SR 
rotacji bezpośrednio wiąże się z wartością T, i to im szyb¬ 
ciej zachodzi relaksacja spin-rotation tym mniejsza bariera 
potencjału (aczkolwiek zależność w ogólności nie musi być 
wprost proporcjonalna) i teoretycznie jest trudna do ustale¬ 
nia, a poza tym silnie zależy od temperatury. W naszym przy¬ 
padku oznacza to, że grupa metylowa fosfonianowa powinna mieć 
mniejszą barierę rotacji niż grupa metylowa estrowa. 
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H-P^ 

C4 
8.?56 
7.983 
90-5 
2.659 
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?4.9 
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c 
Z i 

3.549 

0 

2.349 

40.8ft 

"OCH 

Ci 

s 

C5 

3.70? 

6.88 -40 -12 t = 4OeC 

1AB.2. Wartości T,, T i o^aż Te£f dla fosforynu dwuetylowe-
go i n-propylofosfonianu dwuetylowego (tylko próbka 
nieodtleniona) 

Kolejne pomiary, które wykonywaliśmy zamieszczone są w tabe¬ 
li 2. Są one wyrywkowe i podajemy je dla porównania z wynika¬ 
mi dla etylofosfonianu dwuetylowego. Fakt, że grupa CH 2 posia¬ 
da dłuższy czas relaksacji wiąże się najprawdopodobniej z re¬ 
laksacją spin-rotation grupy CH-, 
Charakterystyczną cechą n-propylofosfonianu dwuetylowego jest 
to, iż grupy metylowe mają dłuższy czas relaksacji niż ich 
"poprzednicy" w łańcuchu węglowym. Świadczy to o tym, że w 
przypadku badanych cząsteczek nie można mówić o tzw. "segmen-
tal motion" (przynajmniej w zwykły sposób rozumiejąc powyższe 
pojęcie), który ma miejsce np. w n-butanolu (6),(7). 
Y/yniki, które przedstawiliśmy są jedynie niewielką częścią 
badań jakie prowadzimy. Problemem, który nas najbardziej in¬ 
teresuje jest sprawa uzyskania z badań relaksacyjnych możli¬ 
wie najwięcej informacji ilościowych. Oznacza to, że nie tyl¬ 
ko ważnym jest określenie np. konformacji danego związku przez 
pomiar T^, ale bardziej jeszcze, jak rozmieszczone są przest-
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rzennie w cząsteczce poszczególne grupy czy atomy. I tak jeże¬ 
li przy założeniu odległości C-H obliczyliśmy efektywny czas 
korelacji dla jądra 1^C z zależności (8) 

to sytuację można, odwrócić tznv zakładając czas korelacji 
określić długość wiązania C-E. Zależy to jednak od sposobu w 
jaki określimy efektywny czas korelacji dipol-dlpol. W naszym 
przypadku przy przyjęciu modelu Gierera-Wirtza (2) 

c RT 
uzyskujemy dla wiązania'C-H wartość 1.08(999...)=1.09J£. Jest 
to zaś informacja już bardzo istotna z punktu widzenia bada¬ 
nia struktury cząsteczki. Jedną z podstawowych rzeczy z jaką 
mamy do czynienia to sprawa dokładności pomiaru (1). 
Chcemy przeprowadzić serie pomiarów w wyższych temperaturach 
i to takich na ile będzie to możliwe. Wydłużenie czasów rela¬ 
ksacji umożliwia oczywiście zmniejszenie prawdopodobieństwa 
błędu doświadczenia* a poza tym powinno się uzyskać wiadomoś¬ 
ci o barierach rotacji, jak równie* o zależności między cza¬ 
sem T 1 a T^SR (3) co jest także informacją bardzo cenną, 
między innymi z punktu widzenia zgodności teoretycznego mode-
lu wiążącego I, z T^ a doświadczalnymi wartościami uzys¬ 
kanymi dla badanych związków. 
Pomiary czasów relaksacji były przeprowadzone na spektromet¬ 
rze Bruker EX-9O metodą IHFT (Inversion Recovery Fourier 
Transform), w której układ pulsów jest: 180°-t-90. Spektro¬ 
metr wyposażony jest w komputer firmy Nicolet model BNC-12. 
Czasy relaksacji znajdowane były metodą najmniejszych kwadra-
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tów,stosowana była nie bezpośrednio do zależności określonej 
przez metodę IRFT S^=S (1-2 expf-tj/^)), ale do prostej, 
postaci , _ ^ 

<— *• j ~ + -Ln z 

gdzie Ŝ  - wartość integracji sygnału dla czasu t* odstępu 
między pulsami 

SQ - wartość integracji dla t = 00 
Lepkość mierzona była metodą Pinld.evd.cza. 
Efekt Overhaueera mierzony był metodą "bramkowanego dekap-
l ingu". 
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BADANIA PROCESU POLIKONDENSACJI ALKOHOLU FURFURYLOWEGO 
METODĄ JRP 

S. Głowinkowski, Z. Pająk 
Zakład Radiospektroskopii, 

Instytut Fizyki UAM, Poznań 

Żywice alkoholu furfurylowego są niskomolekularnymi niejedno¬ 
rodnymi polimerami otrzymanymi przez polikondensację alkoholu fur¬ 
furylowego. Ze względu na dużą odporność chemiczną oraz specyficz¬ 
ne własności znalazły one szereg zastosowań praktycznych. Są one 
używane do otrzymywania grafitu o wysokiej jakości oraz w przemyś¬ 
le hutniczym 1 impregnacyjnym [l,23* 

Dotychczasowe' badania żywic alkoholu furfurylowego dotyczyły 
głównie identyfikacji nlskomolekularnych składników polimeru [3], 
rozkładu ciężarów molekularnych f«ł], a ostatnio także kinetyki 
polikondensacji [s]. Warunki polikondensacji wpływają bardzo is¬ 
totnie na produkty procesu i decydują o ich własnościach. W pracy 
:?j przeprowadzono badania wpływu stopnia polikondensacji na dyna-
:.>.ik .= wewnętrzną otrzymanych żywic. 

Obserwację widm JRP protonów wykonano przy pomocy spektrome-
v.'u RYa 2301 pracującego przy częstotliwości 40,HS MHz. Pomiary 
czasów relaksacji spin-siatka T. i T,« przeprowadzono prsy pomocy 
spektrometru impulsowego JRP (25.0 MHz)do badania ciał stałych, 
zbudowanego w Zakładzie Radiospektroskopii£e], stosując sekwencję 
impulsów Tr-tr-%oraz metodę tzw. "ujarzmiania spinów" 
(Hj » 8.0 Gs). 
Badane żywice otrzymano poprzez polikondensację alkoholu furfury-
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łowego w obecności kwasu solnego jako katalizatora. Warunki prze¬ 
prowadzenia procesu polikondensacji oraz lepkości otrzymanych 
żywic przedstawione są w tabeli I. 

Tabela I 

Oznaczenie 
żywicy 

PFA 60/3 
FPA 70/1 
PFA 70/2 

Temperatura 
polikondensacji 

60 
70 
70 

Czas 
polikondensacji 

[min] 
510 
60 

120 

Lepkość 2fc°C [cp] 

i,*-io6 

1.3-103 

1.25-105 

Otrzymane wyniki zostaną przykładowo omówione dla żywicy 

PFA 70/2. Na rysunku 1 pokazano zależność drugiego momentu linii 

JRP od temperatury. Mała zmiana drugiego momentu w niskich tempe¬ 

raturach związana jest z ruchami oscylacyjnymi łańcucha. Duża 

i szybka zmiana drugiego momentu obserwowana powyżej 220 K jest 

prawdopodobnie wynikiem pojawienia się ruchów reorientacyjnych 

łańcucha polimeru. Analiza wielkości tej zmiany wskazuje, ze wspom¬ 

niane ruchy mają charakter rotacyjny. 

Na taki charakter ruchów w żywicach alkoholu furffrylowego wskazują 

także temperaturowe poidary czasów relaksacji spin-siatka Tj i T^ 

/rys. 2/. Dla pomiarów T. cechą charakterystyczną jest występowa¬ 

nie wyraźnego minimum w wysokotemperaturowej części wykresu oraz 

płytkie minimum w niskich temperaturach. Podobny przebieg ma zależ¬ 

ność temperaturowa czasu relaksacji T,q z tym, ze w niskich tempe¬ 

raturach obserwuje się jedynie nieznaczne zmniejszenie się T.c, 

Porównanie temperatury zwężenia linii JRP oraz temperatur występo¬ 

wania minimów T, i T.* pozwąJ a stwierdzić, że przyczyną zmniejszania 

się drugiego momentu linii powyżej 220K oraz pojawiania się minimów 
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WO 150 200 250 300 T|Kl 

Rys. 1. Zależność drugiego momentu linii JRP protonów żywicy 
PFA 70/2 od temperatury. 

PFA 70/2 i^x125000cp 

10' 

Rys. 2. Zależność czasów 
relaksacji spin-
siatka Tj i T^ 
protonów żywicy 
PFA 70/2 od 
odwrotności tem¬ 
peratury. 
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wartości czasów relaksacji T^ i ! „ /tab. 11/ jest ten sam ruch. 

Tabela II 

Oznaczanie 
żywicy 

PFA 70/1 
PFA 70/2 
PFA 60/3 

Lepkość [cpl 

1,3 103 

1,25 105 

1,4 106 

Temperatura 
występowania 
zwężenia linii [K] 

255 

260 

28S 

Temperatura 
występowania 
minimum f, [K] ł 

284 

318 

325 

Temperatur* 
występowania 
minimum ?4O 

M * 
240 
267 
276 

W tabeli III podane są energie aktywacji dla tego ruchu. Kolumny 

pierwsza i druga zawierają odpowiednio energie aktywacji obliczone 

z temperaturowych zależności czasów relaksacji T, i TJQ /rys.2/, 

a kolumna trzecia - energię otrzymaną z relacji Waugh-Fiedina [73 

VI kolumnie czwartej podano wartość energii obliczoną z wzoru 

Arrheniusa na podstawie znajomości wartości czasów korelacji 

w minimach czasów relaksacji T, i T.« . 

Tabela III 

Oznaczanie 
żywicy 

PFA 70/1 
PFA 70/2 

PFA 60/3 

Energia 

Tl 
5,5 
6,1 

aktywacji(kcal/mol) obliczona 
z pomiarów 

T1S 
5.9 
6,3 
6,7 

10,3 

10,5 

19,6 
20,6 

21.6 

• 0,28 

0,30 

0.22 

Występowanie znacznych różnic pomiędzy energiami aktywacji wyzna¬ 

czonymi z pomiarów T. i T.. oraz M2, a energią aktywacji wyznaczo¬ 

ną ze znajomości czubów korelacji można wytłumaczyć istnieniem 

rozkładu czasów korelacji zakładając, ze ruchy łańcucha polimeru 

lub jego segmentów odbywają się z różnymi szybkościami — nie megą 



być zatem opisane jednym czasem korelacji. Connor pokazał, że 
w przypadku istnienia ruchów opisanych przez rozkład czasów kore¬ 
lacji, energia obliczona z pomiaró-w T. jest mniejsza od rzeczy¬ 
wistej energii potrzebnej do wzbudzenia tych ruchów i zależy od 
szerokości rozkładu f> zgodnie z wzorem £8}: 

1 P 
gdzie ę> przyjmuje'wartości od 0 do 1. 
Dla rozkładu czasów korelacji opisanych symetryczną funkcją roz¬ 
kładu temperatura pojawiania się minimum czasu relaksacji spin-
siatka Tj nie zależy od szerokości rozkładu. Przyjmując zatem 
energię wyznaczoną ze znajomości czasów korelacj jako energię 
aktywacji rozpatrywanego ruchu, obliczono parametr rozkładu, który 
jest podany w tabeli III. Znajomość tego parametru pozwala na obli¬ 
czanie wartości teoretycznych T,. Wartości te obliczono przy za¬ 
łożeniu, że ruchy łańcucha można scharakteryzować jedynym czasem 
korelacji [9^ /rów. 1/ oraz poprzez rozkład czasów opisany funk¬ 
cjami rozkładu Fuossa-Kirkwooda [io} /rów. 2/ i Cole-Cole 
/rów. 3/. 

i ~ v - - J » / V 

Rysunek 3 wa.tazuje na dobrą zgodność wartości doświadczalnych 

czasów relaksacji T, z przebiegami teoretycznymi otrzymanymi przy 

założeniu istnienia rozkładu czasów korelacji, 
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PFA 70/2 rj =125000 cp 
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POJEDYNCZEGO CZASU KORELACJI T c 
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Rys.3. Zależność czasu relak¬ 
sacji spin-siatka T, 
protonów żywicy 
PFA 70/2 od odwrot¬ 
ności temperatury. 

SO 
103/T!K''l 

Zależności temperaturowe drugiego momentu linii JRP oraz 
czasów relaksacji spin-siatka T.~ i T._ dla pozostałych żywic 
mają podobny charakter. Jednakże porównanie temperatur zwężenia 
linii oraz występowania minimów T. i T,/tab. 11/ pozwala stwier¬ 
dzić, że wzrost lepkości żywicy, a więc i stopnia połikondehsacji, 
prowadzi do usztywnienia łańcucha żywic. 

Płytkie niskotemperaturowe minimum czasu relaksacji spin-

siatka T. związane jest prawdopodobnie [li} z występowaniem w poli¬ 

merze nieznacznej ilości grup metylowych [3] oraz z obecnością 
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centrów paramagnetycznych. 
Autorzy dziękują T̂ r K.Jurdze za pomoc przy wykonywaniu pomiarów 
czasów relaksacji spin-siatka oraz mgr Z.Szubie z Instytutu 
Chemii UAM za pomoc przy otrzymywaniu żywic. 
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BADANIA PROCESU KABBONIZACJI ŻYWIC ALKDHOU7 FURFURYLOWEGO 
. METODĄ JRP. 

S;Głowinkowski, ZiPająk 
Zakład Radiospektroskopii Instytutu Fizyki UAM, Poznań 

Poddanie żywic alkoholu furfurylowego procesowi karbonizacji 
prowadzi do otrzymania węgla szklistego [li o regularnej, poro¬ 
watej strukturze mającego własności sit molekularnych £i,2} , któ¬ 
re z kolei mogą być użyte do otrzymywania wysokoselektywnych ka¬ 
talizatorów £ 3] • Stwierdzono, że węgiel otrzymamy po wygrzaniu 
żywicy w temperaturze około 600 C wykazuje własności charaktery¬ 
styczne dla materiałów nieprzewodząeyoh [4l ;• Dotychczasowe bada¬ 
nia karbonizacji żywic alkoholu furfurylowego miały na celu wytłu¬ 
maczenie nechanizma procesu chemicznego; Stwierdzono, że produkta-
ni lotnymi wydzielającymi się podczas wspomnianego procesu są 
głównie woda, tlenek węgla oraz metan, dwutlenek węgla i wodór* 
Otrzymany w wyniku tego procesu produkt stały stanowi wagowo 50 -
60 % żywicy wyjściowej i zbudowany jest głównie z atomów węgla £1]. 
Dokładny obraz procesów prowadzących do otrzymania wyżej wymienio¬ 
nych produktów nie jest znany, 

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań zmian dynamiki 
wewnętrznej żywicy alkoholu furfurylowego FFA 60/3 o lepkości 

6 1f4*iO cp zachodzących w czasie jej karbonizacji* Badania te 
przeprowadzono metodą jądrowego rezonansu paramagnetycznego wyko¬ 
nując analizę temperaturowej zależności widm JRP oraz czasów re¬ 
laksacji spin-siatka T i T . Proces karbonizacji przeprowadzono 
w probówce kwarcowej zaopatrzonej w kran próżniowy. W czasie wy¬ 
grzewania próbka przyłączona była do układu umożliwiającego osią-

-4 gniecie próżni 10 om fig. Po zakończeniu wygrzewania kran próżnio-

213 



wy zamykano, co miało na celu wyeliminowanie kontaktu żywicy 
z tlenem atmosferycznym a następnie przeprowadzano pomiary JRPi 
Po ich zakończeniu próbkę ponownie wygrzewano pod próżnią do od¬ 
powiednio wyższej temperatury. Czas wygrzewania żywicy w danej 

o temperaturze wynosił 1 godzi z wyjątkiem temperatury 120 C, 
w której wygrzewanie trwało 2 godz* i 10 godz; 

Stwierdzono, że poddanie żywicy PFA 60/3 procesowi wygrzewa-
o o 

nia w temperaturach od 120 do 240 C nie zmienia zasadniczo obra¬ 
zu ruchów łańcucha polimeru; Zmniejszenie się drugiego momentu 
/rys;i/ oraz występowanie minimów czasów relaksacji spin-siatka 
T i T /rysi2/ wskazują na istnienie ruchów łańcucha lub Jego 
segmentów. Jednakże każde kolejne wygrzewanie prowadzi do uszty¬ 
wnienia łańcucha polimeru; Świadczy o tym przesuwanie slą obsza¬ 
ru zmian drugiego momentu oraz minimów czasów relaksacji T i X 
do wyższych temperatur /tabela , rys«1 i 2/; 

Oznaczenie 
żywicy 

PFA 60/3 
PFA 60/3/1202 
PFA 60/3/120 1 O 

PFA 60/3/180 1 
PFA 60/3/240 

Temperatura występowania 
zwężenia 
linii 

285 
297 

326 
364 

minimum T„ M 1 

326 
340 
365 
366 

minimum TĄtt W 15 

276 
289 
310 
315 
340 

Energia 
aktywacji 
[kcal/mol} 

21,6 
24,4 
26,7 
29,7 

Proces usztywnienia się łańcucha w miarę wygrzewania może być 
związany ze wzrostem długości łańcucha polimerowego, bądź też 
214 * 



srt 
12 

10 

a 
6 

t 

2 

—O— PFA. 60/3/ieOi 

- - o — PFA 60/3 

O 

1 ' ' i I I 

150 200 250 300 350 TIKI 
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laksacji spin-siatka 
IM i T̂ p protonów 
żywic PPA 60/3 i 
PPA 60/3/1801 od od¬ 
wrotność temperatury. 
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z powstawaniem wiązań poprzecznych między łańcuchami [i»5»6"] i, 
Za tym ostatnim mechanizmem przemawia duży wzrost energii akty¬ 
wacji ruchów reorientacyjnych łańcucha /lub Jego segmentów/ wy¬ 
znaczony ze znajomości wartości czasu korelacji w minimach cza¬ 
sów relaksacji T i I /tab. 1/i 0 ile wzrost lepkości żywicy 
od 1300 do 1,4*10° cp powodował wzrost energii aktywacji o 2,0 
kcal/mol f7] to podgrzanie żywicy do temperatury 180°C powodo¬ 
wało zwiększenie się energii aktywacji b 8,1 kcal/mol w stosunku 
do żywicy nie poddanej procesowi wygrzewania^ Wygrzewanie żywicy 
w temperaturze 32Q°C prowadzi do zaniku ruchów reorientacyjnych 
łańcucha* Wartości drugiego momentu - mierzone w zakresie tempe¬ 
ratur 293-463 K /rys;3/ oraz wartości czasów relaksacji spin -
siatka T i T - mierzone do temperatury 435 K /rys.4/ nie zależą 1 1? 
w zasadzie od temperatury, co Jest charakterystyczne dla związków 
0 sztywnej strukturze. Jej pojawienie się Jest wynikiem powsta¬ 
nia dużej ilości wiązań poprzecznych w czasie procesu wygrzewa¬ 
nia. Wydaje się prawdopodobne, że sieciowanie polimeru związane 
jest z procesami chemicznymi, które prowadzą do powstania wody 
1 dwutlenku węgla, co było obserwowane przez iltzera 1 współpra¬ 
cowników [1} w czasie badania procesu pyrolizy; 

Dobrą ilustracją procesów zachodzących w czasie wygrzewania 
żywicy są wykresy przedstawiające zależność drugiego momentu 
widm JRP, obserwowanych w temperaturze pokojowej oraz tempera¬ 
turze ciekłego azotu, od temperatury wygrzewania /rys»5/i SLa 
widm rejestrowanych w temperaturze pokojowej wzrost wartości 

Q 

drugiego momentu w zakresie temperatur 60 - 320 C związany Jest 
z usztywnianiem się struktury polimeru spowodowanym powstawa¬ 
niem wiązań poprzecznych, natomiast zmniejszanie się drugiego 
momentu w wyższych temperaturach /patrz także rys;3/ związane 
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jest z wydzieleniem się wodoru; Nieznaczne zmniejszanie się dru¬ 
giego momentu linii JRP, rejestrowanych w temperaturze ciekłego 
azotu może być interpretowane jako ciągłe zwiększanie się od¬ 
ległości międzyprotonowych a tym samym jako zmniejszanie się 
zawartości wodoru w próbce; Wyraźne zmniejszanie się drugiego 
momentu powyżej temperatury 460°c związane jest ze znikanlea z 
polimeru grup metylenowych, które wnoszą zasadniczy wkład do 
wartości drugiego momentu linii; Znikanie grup metylenowych w 
żywicach alkoholu lurfurylowego wygrzewanych powyżej temperatu-

o 
ry £50 c było sugerowane przez FŁtzera na podstawie badań w pod¬ 
czerwieni [8] i 

Inny aspekt procesu karbonizacji obrazuje zależność czasu re¬ 
laksacji spin-siatka T , mierzonego w temperaturze pokojowej, od 
temperatury wygrzewania /rys;6/; Początkowy wzrost wartości cza¬ 
su T odpowiada procesowi utwardzania żywicy. W temperaturach 
320°C i wyższych procesy relaksacyjne odbywają się głównie przez 
centra paramagnetyczne. Wskazuje na to niezależność I od tempe¬ 
ratury dla próbki wygrzewanej w temperaturze 320° C /rys»4/. Szy¬ 
bkie zmniejszanie się czasu relaksacji T dla żywicy wygrzewa¬ 
nej w temperaturach wyższych od 380°C jest związane ze wzrostem 
ilości centrów paramagnetycznych, która osiąga maksimum dla 

Q 

próbki wygrzewanej w temperaturze 560 c. Ponowny wzrost T dla 
wyższych temperatur wskazywałby na zmniejszenie się ilości cen¬ 
trów paramagnetycznych; Podobne temperaturowe zmiany koncentracji 
centrów paramagnetycznych w czasie karbonizacji żywic alkoholu 
furfurylowego obserwowane były w badaniach elektronowego rezonan¬ 
su paramagnetycznego [9-11} • 
Autorzy dziękują dr K.Jurdze za pomoc przy wykonywaniu pomiarów 
czasów relaksacji spin-siatka; 
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BADANIE KOMPLEKSÓW KWASU TRÓJETYLENOCZTEROAMINOSZEŚCIOOCTOWBGO 
Z Hg/Il/ V ROZTWORZE WODNYM METODĄ NMR 

B.Jeżowska-Trzebiatowska i L.Latos-Grażyński 
Instytut Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego , Wrocław 

SUMMARY 
IMR spectra of* the 1:1 complexes Hg/II/-triethylenetetraami-

nonexaacetic acid/TTHA/ have been studied in tbe function or 
pD. On the basis of MMR data the dissotiation scheme and plau¬ 
sible structures are proposed. The correlation with the poten-
tiometric data has been discussed. 

Kwasy poliaminokarboksylowe /kompleksony/ i ich kompleksy 
były przedmiotem licznych badań tak netodami spektroskopowymi 
jak i potencjoraetrycznymi. Wiele problemów dotyczących struk¬ 
tury kompleksów,zmian strukturalnych powodowanych protonizac-
ją czy też mikrojonizacja kompleksonów do tej pory nie znajdu¬ 
je wyjaśnienia. Zagadnienie komplikuje się wraz ze wzrostem 
liczby miejsc koordynujących liganda. Wykorzystanie techniki 
jądrowego rezonansu magnetycznego umożliwia rozwiązanie niek¬ 
tórych problemów tak dla kompleksów dia- jak i paramagnetycz¬ 
nych/ 1,2/. 
V poprzednich pracach tej serii /3-5/ badaliśmy kwas dietyleno-
trójatninopięciooetowy /DTPA/ i jego kompleksy z Ni/II/ i Hg/lI/ 
Równie ciekawym przedmiotem badań okazał się kwas trójetyleno-
eztoroamS.nosześciooetowy/TTHA/. Wzór heksaanionu TTHA wraz ze 
stosowanymi oznaczeniami przedstawia rys. 1. 

ar coo- coo-
-O0C-CH2 D CHj CH2 C 

N-CHJCHJN-CH^CHJN-CHJCHJN 

-OOC-CH2
 B C f \ H J C O O -

A 
Rys. 1 

Poprzednio inni autorzy oznaczyli stałe trwałości dla komple-
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ksów z szeregiem Jonów metali /6,7/, a takie równowagi w ukła¬ 
dzie Pb/I2/-TTHA metodą NMR /8/. 
EKSPERYMENT 

TTHA otrzymano z firmy Pluck's.. Jako źródło jonów Hg/H/ 
stosowano azotan rtęciowy. Vssystkie pomiary wykonano w cięż¬ 
kiej wodzie. Stężenie próbek ze względu na TTHA. wynosiło 0.1 
mol/l. Pomiary PMR wykonano na aparaoie JEOL-PS-100. 
Użyto przeliczenia pD = pH + 0.40 /o/. • 
Stosowano wzorzec wewnętrzny t-butanol. Przesunięcie podano 
względem DSS. 

WYNIKI X DYSKUSJA 
Zaleznoćć przesunięoia chemicznego od pD dla układu .Hg/II/-

-TTHA przedstawia rys. 2. 

•300 

«-+ A 

_LL ? y ? y ? » 

Rys. 2 
Zależność przesunięoia 
chemicznego od pD dla 
HgTTHA. /oznaczenia linii 
takie jak na rys. 1/. 

2«iany przesunięcia ohs.ioaaie«o wi4«a się * charakterystyo«ny-
•i przekształceniami wi<hw /rys. 3/. ¥«rost temperatury powo¬ 
du js swęzenie linii /rys. V . 
Pomiary wykonane z nadmiarem wolnego Uganda wskasują, *e re¬ 
akcja typu Hg/n/TTHA + ttha ̂  Hg/ll/ttha • T1HA jest bardzo 
wolna w skali czasowej NMR. 



m w. %m i 
U i I ' . • ' • ' I I , . . I . .! 

Rys.3: Wpływ P*> na kształt Rys.h: Wpływ temperatury na 
widma /obok podano 
wartości pD/ 

kształt widma /obok 
podano wartości temp./ 

Zestawienie wyników naszych pomiarów z potenojometrycznymi 
/6.7.11-1V oraz ustaleniami Reiley'a I Day'a /i/ dotyczącymi 
labilnoóoi kompleksów pozwalają zaproponować schemat dysocja-
eyjny /rys.5/ 

Rys.5 : Proponowany schemat 
dysocjaoyjny /TTHA 
przedstawiono schematycznie/ 

Z analizy rozkładu form jonowych wynika, ze w zakresie pD 8-
-12 istnieje wyłącznie kompleks oałkowioie zJonizowany /HgL" /, 
a dla pD > 5 975* kompleksu istnieje w formie monosprotonizo-
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wanej /HgLH"3/. Można więc powyższym jonom kompleksowym przy¬ 
pisać charakterystyczne dla niob. przesunięcia chemlczne/Tab.i/. 
Dla porównania umieszczono również przesunięcia dla HgEDTA i 
HgCyDTA /1/. 

TABELA 1 

Grupa 
Kompleks 
HgEDTA 
HsCyDTA 
HgL"^ 
HgLH~3 

A - C H 2 | D - C H 2 

33k. 

32k. 

356.9 
356.* 

330.0** 389.O38 

350.0 
330.0 f 

aminowa 

280. 
-

311.8 
296.5 

*/ uśrednione w t = W)°C 
mat/ obliczone - wyjaśnienia w tekście. 

Przesunięcie chemiczne metylenowych grup octanowych kompleksów 
HgEDTA i HgCyDTA różnią się zasadniczo od odpowiednich przesu¬ 
nięć HgTTHA /HgL" /. Zależność przesunięcia ohemicznego proto¬ 
nów B«CH2 od pD jest anomalna,gdyż jakikolwiek proces protoni-
zacji/w spektroskopii PMR/powodu je przesunięcie linii w dól po- ,. 
la, podczas gdy reakcja HgL~ + H+ — ^ HgLH~3 wywołuje zjawi-
sko odwrotne. Przesunięcia protonów B-CH2 /HgLH / oraz' odpo¬ 
wiednich linii dla HgEDTA i HgCyDTA mają bardzo bliskie warto-
śoi» Przyjmując, że dla formy HgLH" grupa skoordynowana A ma 
przesunięcie takie jak dla B-CHO, a grupa A sprotonizowana ta-

—2 
kie jak dla LH^ dla szybkiej wymiany obliczono średnie prze¬ 
sunięcie chemiczne linii A-CH, otrzymując wielkość tylko o 
3 cps różną od eksperymentalnej./*x/ 
V tabeli 2 zestawiono wartości przesunięć oheraioznych dla wol¬ 
nego Uganda /forma dwukrotnie sprotonizowana LH / i komple¬ 

~ / u 
ksu /forma HgL~ /. 
Przyjęcie, że dla jonu HgL liczba koordynacji wynosi k a dla 
HgLH~J 6 pozwala wyjaśnić omawiane zależności. Jonowi HgL od¬ 
powiada przesunięcie charakterystyczne dla tetraedrycznej koor¬ 
dynacji/ koordynacja liniowa wydaje się mniejprawdopodobna/ 1V»/ 
a formie sprotonizowanej przesunięcie oktaedrycznyoh komple-
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ksów. Wyjaśnia to korelacja z tabeli 1. Rozkład ładunku elekt¬ 
rostatycznego dla form LH2~ *• **&*-'"' jest zbliżony /grupy C00~ 
nie koordynują do jonu metalu dla LK s 4/powodując równość prze¬ 
sunięć ohemicznych obu jonów. 

TABELA 2 

grupa 

HgL 

A-CH2 

358.0 
356.9 

B-CH2 
3U4.0 
35O.O 

aminowa 
32O.O 
311.8 

O dalszej protonizaeji wnioskowano ze względnych zmian prze¬ 
sunięć w zakresie pD od 3-5. 
Zmiany kształtu widma 

Protonom grup octanowych odpowiada widno typu Ag/rys.2/. 
V zakresie pD k~6 linia A-CHg jest rozmyta /rys.2,3/ w związku 
z ograniczoną szybkością przegrupowania HgL - HgLH""'. 
Wzrost temperatury zwiększa szybkość prooesu w wyniku czego na¬ 
stępuje zwężenie linii. 
Możliwość procesów inwersji ,a także małe zróżnicowanie ekrano¬ 
wania protonów octanowyoh C£L /AID/ jest przyozyną nie występo¬ 
wania ,tak oharakterystyoznego dla podobnych układów, widma ty¬ 
pu AB /1/. 
Część trienowa daje skomplikowany multiplet w wąskim zakresie 
i o moono nałożonych liniach. Obniżenie pD powoduje wzrost 
zróżnicowania przesunięcia chemicznego poszczególnych protonów 
/struktura asymetryczna HgLH / i widmo ma kształt odpowiadają¬ 
cy układowi AA'BB". Protonom B przypisano jedną linię. 
Ponowne zwężenie linii w niskich pD wskazuje na zmniejszenie 
zróżnicowania przesunięć w wyniku dalszej protonizacji. 
Można stwierdzić, ze proponowany schemat dysoojaoyjny dobrze 
opisuje wyniki PMR. 

Porównano stale trwalośoi amin /etylenodwuuina, dietyleno-
trójamina,trójetylenoozteroamina,ezieroetylenopięcioaaiina/ i 
odpowiadaJącyoj im kompleksonów /EDTA>DTPA,TTHA.tTPHA/ dla sze¬ 
regu metali /ii/. Jedynie w przypadku Hg/II/ i Cu/II/ stwier¬ 
dzono ,ze stałe trwałośoi dla trienu są większe niz dla TTHA, 
tzn. ze tylko w tych przypadkach sposób koordynacji różni się 
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od oktaedrycznej //,12/, co potwierdza vyniki NMR. 

WNIOSKI 
Przeprowadzone badania sugerują tetraedryczną strukturę 

kompleksu rtęci dla całkowicie zdeprotonizowanego HgTTHA. 
Protonizacja Jest przyczyną zmiany liczby koordynacji z czte¬ 
rech na sześć. Odpowiednie przegrupowania tłumaczą tak zmiany 
przesunięcia chemicznego Jak i kształtu widma. Dalsza protoni¬ 
zacja zachodzi na azocie centralnym i powoduje "rozwijanie" 
struktury. Metoda jądrowego rezonansu daje rzadką możliwość 
badania struktury kompleksów rtęci z aminokwasami i ich analo¬ 
gami w roztworach wodnych. 
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WŁASNOŚCI ELEKTRONOWE X STRUKTURALNE ANALOGICZNYCH UKŁADÓW 

TBTHALEN0-2,3-EPITLENKUt -EPISIARCZKU I-EPIIVSINY ORAZ 

Ci«-2,3-TETRALEN0DI0LU I JEGO ACETALU 

A.Postawka, L .Prajer -Janczewska , K.Hudolf, A.Kubik, 

Z . S t a t e e k l , K.Chmieleńska 

Instytut Cbeall Uniwersytetu Wrocławskiego, F.Joliot-Curie 14 
50-383 Wrocław 

Wykonano widm PMR kilku związków tetralenowych ze wzglę¬ 

du na przewidywane analogie nlędzy n i a l . Widna zostały wykonane 

na spektrometrze JEOL INM FT-iOO, w temperaturze pokojowej 

w CCI., dla roztworów o stężeniu ±f>%, stosując TOS jako 

wzorzec wewnętrzny. 

Sygnały protonów aromatycznych związków X, II 1 III wystę¬ 

pują w bardzo zbliżonya zakresie, wg. kolejności , od niższego 

do wyższego pola: siarczek / I I / , tlenek / I / , inina / I I I / . 

Przedstwiają one typowe układy AA'BB' , Sygnały protonów a l lcykl l -

cznych w tyoh związkach wykazują znacznie większe zróżnicowanie. 

Kolejność oddziaływania heteroatoaów na wartości tych przesunięć 

pozostaje jednak taka saaa. łtozna natoniast zaobserwować pewną 

nieregularność. Sygnały protonów netinowych 1 metylenowych 

siarczku wypadają w tyn aamym polu, w epoksydzie sygnał proto¬ 

nów metylenowych przesunięty Jest do nieco wyższego pola, 

natomiast dla imlny występuje sytuaoja odwrotna - do wyższego 

pola znacznie /o ok. 100 Hz/ przesunięty Jest sygnał protonów 

metlnowyoh. 

Na podstawie powyższego BOzna by wnioskować o nastepu-
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g Tabela 1. Wartości przesunięć chemlcanych w badanych układach tetralenowych /Ha / 

Zwiasełc _2L H aromat. -O] Ł JfiBS. 

678-712 522 
saer./1/2/a 4 

508 
szer./1/2/s 7 

II 682-716 528 528 
= 5 

!H 672-708 224 508 
n . 4 

722-732 412 500 
"ACaBO 5,5 

244 

724-758 440 
saer. /1/4/ 

290 
szer./1/2/» 7 

472,490 



Ryś. 1 
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. 100 HEs 
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Co&e. 10 % 

Swoep width 270 Hs 
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jąeej kolejności odsłaniającego wpływu heteroatomów S> 0 > N. 
Może się to wydawać dziwne ze względu na nieco mniejszą elek-
troujemność S w porównaniu do 0. Przypuszczalnie odgrywa tu 
rolę większa polaryzowalność atomu S. Możliwe też, ze pewne 
znaczenie mają mniejsze naprężenia w cząsteczce wskutek wię¬ 
kszej objętości atomu S. lakt zmiennych położeń sygnałów me-
tinowych względem metylenowych powyższych związków może 
świadczyć poza tym o konkurencyjnych wpływach odsłaniających 
na sąsiednie protony przez pierścień aromatyczny i hetero-
atomy. I tak dla Biarczku wpływy te zarówno na CH~ jak i na 
CH są równoważne, powodując wystąpienie tych sygnałów w tym 
samym poxu.i>la epoksydu przeważa wpływ atomu tlenu - proco-
ny metinowe w niższym polu, natomiast dla iminy zaznaczał¬ 
by się wpływ arenowej części - protony metylenowe występu¬ 
ją w niższym polu. Zasięg wpływów poszczególnych podstawni¬ 
ków rozciąga się również na dalsze protony,co m.in« jest po¬ 
wodem wystąpienia sygnałów wszystkich protonów alicyklicz-
nych w różnych polach, zaczynając od niższego zgodnie z ko¬ 
lejnością: siarczek, tlenek, imina, jak również w pewuya 
stopniu protonów aromatycznych* Dziwnym wydaje się fakt rów¬ 
noważności pomiędzy poszczególnymi protonami metylenowymi 
/A i B/ w powyższych związkach,na co wskazywałyby sygnały 
w formie singletów /na widmie o szerokości zamiatania 1080 
Hz = 30 Hz/cm / dla grup metylenowych* Równoważności tej 
nie da się wytłumaczyć zmianami konf©rmacyjnymi, gdyż w tra¬ 
kcie ich żaden z powyższych atomów wodoru, jak wynika z mo¬ 
deli, nie znajduje się nigdy w równoważnych magnetycznie 
pozycjach. Jedynym wytłumaczeniem może być przypadkowa rów¬ 
noważność w odpowiadającej tym związkom sytuacji struktu¬ 
ralnej, jak również zaznaczający się widocznie silniej wpływ 
Indukcyjny niż przestrzenny heteroatomów w danych układach. 
Poszerzone widma tych sygnałów /szerokość zamiatania. 270 Hz 
= 7f5 Hz/cm / wykazały jednak, ze niektóre z nich nie są 
singletaml, tylko poszerzonymi multipletami, w porównaniu 
z mierzoną w połowie wysokości szerokością sygnału TMS = 
s ^ Hz, z widocznymi w wypadku epitlenku pewnymi rozszcze¬ 
pieniami /rys* 1/,co świadczyłoby jednak o zbliżonej tylko 
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równoważności, chociaż poszerzenia te mogłyby również wyni¬ 
kać ze sprzężeń z protonami innych grup. Dziwny jest również 
brak wzajemnych większych rozszczepień sygnałów GH i CHg • 
Na poszerzonych widmach /270 Hz/ w sygnałach protonów meti-
nowych lminy 1 epitlenku widoczne są rozszczepienia rzędu 
1-3 Hz /dla siarczku - poszerzony multiple*/ Mogłoby to 
wskazywać na przewagę konformacji, w których odpowiednie he-
teroatomowe pierścienie trójczłonowe są aksjalne, a kąty dwu-
ścienne pomiędzy płaszczyznami przechodzącymi przez C^C-, 
H metinowy i określone atomy wodoru grup metylenowych wyno¬ 
szą odpowiednio ok. 50° i 70°. Jak wynika z krzywej Karplu-
sa odpowiadałyby im wartości J ok. 2,5 i 0,5 Hz* W takim 
ułożeniu wolne pary elektronowe heteroatomów są poza tym 
najbardziej oddalone od protonów metylenowych,zmniejszając 
ich szansę na nierównoważność. Przy założeniu przewagi tej 
samej konformacji dla epoksydu, episiarczku i epiiminy,sta¬ 
łe sprzężeń J^Q i Jgg mogą różnić się w pewnym stopniu dla 
poszczególnych związków w zależności od elekv roujemności 
podstawnika i związanej z jego wielkością geometrii układu. 
Można to zaobserwować z szerokości sygnałów protonów meti-
nowych, która zmienia się w kolejności: siarczek,imina,tle¬ 
nek. Największej szerokości sygnału protonów metinowych w 
siarczku odpowiada jednak najmniejsza szerokość sygnału 
protonów metylenowych, co byłoby trudno wytłumaczyć, gdy¬ 
by wynikało wyłącznie z wartości stałych sprzężenia. Wi -
docznie obydwa protony metylenowe są w tym układzie najbar¬ 
dziej równoważne* 

Podobnie jak w powyższych związkach, równoważność me¬ 
tylenowych, protonów AB można stwierdzić również dla cis-
-dwufunkcyjnych pochodnych tetralenu: cis-tetralenodiolu-
-2,3 /IV/ oraz jego acetalu /V/*Na widmach tych związków 
obserwujemy również pojedyncze sygnały protonów grup mety¬ 
lenowych, dla diolu jednak wyraźnie rozszczepione na dublet 
J ok. 5,5 Hz. ffaki rodzaj rozszczepienia wskazywałby na u-
średnienie i zrównanie wartości stałych sprzężenia ^tn^^BC 

wskutek zmian konformacyjnych z jednakowymi udziałami prze¬ 
ciwnych konformerów* Dla acetalu można również zaobserwo-
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waó pewne rozszczepienia sygnałów, lecz bardziej zlewające 
; się, wskutek zróżnicowanych stałych J. Podobnie jak w epoksy-
; dzle układ ten /pierścień i> członowy/ jest bardziej uszty-
?- wniony dając konformację wannową.Przypuszczalnie przeważa tu¬ 

taj również konformacja z aksjalnym ułożeniem acetalowych a-
, i tomów tlenu, o czym świadczyłaby szerokość sygnału wodorów 
/; metinowych, ok. 12 Hz, obliczana na ok. 1/4 wyokości, analo-
,̂- gicznie jak w innych tego rodzaju układach^/rys.aA Dwa *1«-
1 nowe podstawniki w układzie tetralenowym wpływają silniej od¬ 

słania jąco na protony metinowe, przy czym bardziej w aceta-
lu niż w diolu, a odwrotnie na protony metylenowe.Nie bardzo 
jasne jest tak znaczne przesunięcie paramagnetyczne protonów 
aromatycznych w tych dwu związkach /I7 i 7/ w porównaniu z po¬ 
przednimi i przy pranie nie zmienionych pozycjach sygnałów 
protonów metylenowych* Protony przy acetalowym atomie węgla 
dają różne sygnały świadczące o nierównoważności, lecz nie 
obserwuje się ich wzajemnego rozszczepienia* Możliwe,że ką¬ 
ty pomiędzy nimi wynoszą ok. 130°, dla której to rsartości 
otrzymuje się bardzo małą stałą sprzężenia. 

Literatura 
1/ H.R.Buys,C.H.Leeuvesteln, E.Havinga, Bec.trav.Ohinu .88. 
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HYDRATACJA KOMPLEKSÓW Z WIĄZANIEM WODOBOWXM W BOZPUSZCZAI2HKACH 
ORGANICZNYCH 

M. Szafran, Z. Dega-Sze/ran 
Instytut Chemii, Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań 

Wszystkie rozpuszczalniki organiczne zawierają wodę . 
Stężenie wody (aż do kilku procent molowych) w rozpuszczał-
nikach niejonowych podlega prami Henry'ego . Obecność wody 
w rozpuszczalniku organicznym powoduje, że procesowi rozpusz¬ 
czania towarzyszą dwa efekty - solwatacji i hydratacji. 
W konsekwencji w roztworze obok oddziaływali rozpuszczalnik -
rozpuszczalnik, rozpuszczalnik - związek rozpuszczony i zwią¬ 
zek rozpuszczony - związek rozpuszczony winny się pojawiać 
oddziaływania woda - związek rozpuszczony, woda - rozpuszczal¬ 
nik, woda - woda. 

W niniejszym komunikacie zajmujemy się oddziaływaniem 
związek rozpuszczony - związek rozpuszczony i woda - związek 
rozpuszczony. Obiektem badań Jest kompleks N-tlenku 4-metylc-
chinoliny z kwasem chlorooctowym rozpuszczony w benzenie 
zawierającym wodę. 

Średni ciężar cząsteczkowy badanego kompleksu wyznaczony 
metodą obniżenia prężności pary ( VPO ) Jest wyższy w porównaniu 
z ciężarem monomeryeznego kompleksu ( BHA ) i zmienia się ze 
stężeniem kompleksu i zawartością wody w benzenie (Rys. i). 
Zwiększenie zawartości wody w rozpuszczalniku powoduje obniże¬ 
nie ciężaru cząsteczkowego. Dane te dowodzą, że w roztworze 
obok monomeru (BHA) występuje dimer [ ( B H A ) 2 ] , hydrat 
oraz monomeryczna woda. 
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Rys. 1. 
Zależność ciężaru cząs¬ 
teczkowego (li) kompleksu 
N-tlenku 4-metylochino-
llny z kwasem chloro-
octowym(l^ = 253,68 ) 
od stężenia , w benzenie 
zawierającym o - 0,0033% 

* - 0.040K H20 

w 27 1 1°C. 

Rys. 2. 
Zależność przesunięcia 
chemicznego protonu 
związanego wodorowo 
w kompleksie N-tlenku 
4-metylochinoliny 
z kwasem chlorooctowym 
od stężenia, w benzenie 
0 różnej zawartości 
wody w 27 t 1°C 
Punkty przedstawiają 
dane eksperymentalne, 
a linie danie obliczone 
przy użyciu równań (7) 
1 (s), oraz parametrów 
zebranych w tablicy. 

235 



Przesuniecie chemiczne protonu związanego wodorowo Jest 
charakterystyczną funkcją stężenia kompleksu i wody (Rys. 2). 
Dla danego stężenia kompleksu wykres przesunięcia chemicznego 
względem stężenia wody Jest funkcją liniową (Rys. 3). 

900 

Rys. 3* 

Zależność przesunięcia 
chemicznego protonu 
związanego wodorowo 
w kompleksie N-tlenku 
4-metylochinoliny 
z kwasem chlorooctowym 
od stężenia wody 
w benzenie w 27 * 1°C. 

aoos 0.01 aon 002 

Uwzględniając powyższe dane badany kompleks można opisać 
przy pomocy następujących równowag : 

(0 
(2) 

<3> 



( B H A ) 2 + H20 ** BHA • BHA. HgO ( 4) 

K = W 
w (5) 

(6) 

gdzie m, d, h, w - oznaczają odpowiednio stężenie monomeru, 
dimeru, hydratu i wody w stanie równowagi/ 

Przesunięcie chemiczne protonu związanego wodorowo jest 
określone zależnością : 

2d<V, + 
(7) x + 2y 

gdzie x = m + 2d + h = m + 2K.m + h 
y = h + w 

x - całkowite stężenie kompleksu, y - całkowite stężenie wody, 
im, a&, dn, o w - przesunięcie chemiczne odpowiednio monomeru, 
dimeru, hydratu i wody. 

Stężenie monomeru w staniu równowagi określa równanie (8) 

Celem rozwiązania równania (7) i (8) konieczna jest znajomość 
następujących parametrów : &n, <&d, o^, <$w, K1, K. Do wyznacze¬ 
nia stałej K- wykorzystano zależność pomiędzy ciężarem cząs¬ 
teczkowym (u) a stężeniem monomeru (a) w stanie równowagi. 

- u) M - 21^ 
(9) 

gdzie ¥_ - ciężar cząatecakowy nononwu (BHA), KT - ciężar 
cząsteczkowy wody. 
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W celu rozwiązania równania (9 ) założono, 4e w = 0 gdy x )) y. 
Wartość przesunięcia chemicznego 6W wzięto z literatury , 
a pozostałe wielkości wyznaczono z wzoru (7). Dla y ~ 0 dwa 
ostatnie człony w równaniu (7) zanikają. Pozwala to w prosty 
sposób wyznaczyć o_ i d.. Celem wyznaczenia o_ wybrano przedział 
danych, dla których x » y i y / 0. W takim przypadku można 
założyć, że woda występuje w postaci hydratu, czyli y ~ h, 
a w równaniu (7) zanika ostatni człon. 

Aby wyznaczyć stałą K przekształcono równanie ( 7) do pos¬ 
taci (10); 

^ _ mdm + 2Ktm2od • gfxmaCja)^ ą f o r m a ^ m ) ^ 
x + 2y 

z której wyliczono m i podstawiono do równania (11). 
Fh] [x-m-2K.ni2] • " 

K s L J . - t- » - i ( i t ) 

^ [ m][w ] ^[mjfy-x+m+^m2] 
Otrzymane parametry zebrano w tablicy 

T a b l i c a 
Parametry asocjacji N-tlenku 4-metylochlnoliny z kwasem 

chlorooctowym w benzenie w 27 - 1°C 
Kt = 1,8 1 0,5 kg.mol~1 
K = 16,2 i 4,0 
om = 14,89 ppm 
od » 15,92 ppm 

8,11 ppm 
O»54 ppm 
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Na rysunku 2 porównano wyniki eksperymentalne z obliczo¬ 
nymi na podstawie równań (7) i (8), oraz parametrów podanych 
w tablicy. Zgodność Jest dobra. 

Wnioski 

1. £la<?t«e ilości wody znajdujące się w benzenie oddziaływają 
z kompleksem powodując zwiększenie ilości indywiduów 
w roztworze. 

| 2. Woda obniża stężenie dimeru. 
3. Otrzymane wyniki wskazują, że przesunięcie chemiczne bardzo 

zależy od całkowitego stężenia kompleksu i zawartości wody 
w rozpuszczalniku. Podawanie przesunięć chemicznych protonów 
związanych wodorowo bez określenia stężeń kompleksu i wody 
uniemożliwia ich reprodukcję. 

I 4. Istotną rolę odgrywa stężenie, szczególnie przy porównaniu 
i? 
: wyników otrzymanych różnymi metodami. Zmiana stężenia 
' kompleksu przy stałej Jego wilgotności powoduje zmianę sto-
; 8unku kompleksu do wody, co w istotny sposób wpływa na struk¬ 

turę roztworu, szczególnie przy badaniu roztworów nieskończe¬ 
nie rozcieńczonych. 

5. Zawartość wody * rozpuszczalniku Jest funkcją temperatury. 
Obniżenie temperatury powoduje wykraplanie wody z rozpusz¬ 
czalnika, co wpływa na skład indywiduów znajdujących się 
w roztworze, a zatem i na stałe równowagi. 

6. Rozpuszczalniki różnią się zawartością wody. Jeżeli tego 
•; faktu się nie uwzględnia, to obserwowany efekt rozpuszczalni¬ 

ka w rzeczywistości Jest sumą efektów rozpuszczalnika i wody. 
7. Jesteśmy przekonani, że wiele publikowanych stałych równowag 

i danych termod;?nemicznych wymaga korekty. 
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STAŁA SPRZĘŻENIA SPINOWO-SPETOYiTEGO PBSEZ JEEBO 
WIĄŻCIE JAKO KRYTERIUM PRZYPIS/K IA KONFIGURACJI 
CYKLICZNYM POŁĄCZENIOM FOSFOROORGANICZNYM 

R.Kinas, A.Okruszek, W.J .Stec 

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, P o l s k i e j 
Akademii Nauk, 90-362 Łódź, Boczna 5 

Spek t roskop ia magnetycznego rezonansu jądrowego s p e ł n i a 
i s t o t n ą r o l ę w a n a l i z i e konformacyjnej związków organicznych 
a w szczegó lnośc i połączeń cykl icznych . P r z e s u n i ę c i a chemiczne 
oraz wicynalne s t a ł e s p r z ę ż e n i a spinowo-spinowego są znanymi 
i często stosowanymi kryteriami, pozwalającymi na rozróżnienie 
ałesjalnych i ekwatorialnych podstawników (.zwykle protonów,! 
pierścienia al i - lub heterocyklicznego oraz ustalenie położenia 

równowag konformacyjnych. W pomiarach ilościowych najszerzej 
2 

wykorzystuje się wykrytą przez Karplusa zależność wicynalnej 

stałej sprzężenia od wartości odpowiedniego kąta dwusciennego, 
W przeciwieństwie do stałej wicynalnej, stała sprzężenia przez 
jedno wiązanie nie była dotychczas wykorzystywana w analizie 
konformacyjnej połączeń cykli snych. 

Niniejszy komunikat przedstawia wyniki badań prowadzonych 
w naszym Laboratorium nad korelacją spektroskopowych własności 
cyklicznych połączeń fosforoorganicznych typu 1,3,2-dioksafos-
forinanów z ich budową przestrzenną. Jednym z celów podjętych 
prac było zbadanie diagnostycznej wartości stałej sprzężenia 
pomiędzy jądrami bezpośrednio ze sobą związanych atomów. Jako 
obiekty do tych badań posłużyły połączenia z serii 4-metylo-
1/3,2-dioksafDSforinanów, które, o i le dwa egzocykliczne pod¬ 
stawniki atomi.fosforu, ( i , Y) nie są identyczne, posiadają dwa 
centra asymetrii i mogą występować w formie izomerów geometrycz¬ 
nych cis i trans. Jak wykazały badania spektroskopowe diastereo-
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izomeryczne połączenia tego typu występują najczęściej w równo¬ 
wadze konformacyjnej pomiędzy dwiema formaid krzesłowyini A i B, 
przy czym równowaga ta przesunięta jest zwykle (niekiedy całko-
wiciej w stronę konformeru typu A, posiadającego grupę 4-metylo-
wą w pozycji etavatorialnej. 

Y 
J 

A . B 

cis 

A B Y 

trans 

1 = para elektronów, O,S,Se 

Przypisanie izomerii geometrycznej poszczególnym parom diastereo-
izomerycznych związków z tej serii dokonywaliśmy metodą korelacji 
stsreochejnicznej, poprzez sekwencje reakcji chemicznych o znanym 

3-10 
przebiegu przestrzennym . Na podstawie analizy spektroskopo¬ 
wej ponad dwudziestu diastereoizomerycznych par takich połączeń 
stwierdziliśmy, że stała sprzężenia przez jedno wiązanie pomiędzy 
jądrem fosforu i magnetycznie aktywnym jądrem bezpośrednio z nim 
związanego atomu X zależy od przestrzennego usytuowania atomu X 
i przyjmuje wyższe wartości bezwzględne dla izomerów, w których 
podstawnik ten, w bardziej trwałym konformerze typu A, zajmuje 
położenie ekwatorialne. Regułę tą można sformułować również 
w sposób następujący: w układzie 1,3,2-dioksafosforinanowym 
jednowiązaniowe sprzężenie jądra fosforu z jądrem atomu X umiesz-
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czonego w pozycji ekwatorialne j - jest większe niż sprzężenie jądra 
tego atomu usytuowanego aksjalnie 

F-X ekw. P-X aks. 

Tabela I zawiera korelację wartości stałych sprzężenia J_ „ 
oraz J z izomerią geomet/yczną szeregu połączeń typu 
2-X-2-.Y-4-metylo-l ,3}2-dioksafosforinanów. W zestawieniu uwzglę¬ 
dniono dane dotyczące sprzężenia fosforu z talcimi magnetycznie 
aktywnymi jądrami jak: proton, węgiel-13, azot-15, fluor, fosfor 

oraz selen-77. W przypadku pary t-butyloselenoaiiidów (V%) wyko-
11 nana została pełna analiza rentgenostrukturalna , która w pełni 

potwierdziła nasze uprzednie przypisania konfiguracyjne, oparte 
na korelacji stereochemicznej. Oba izomeryczne połączenia 19 
występują w stanie krystalicznym w konformacji'krsesłowej z grupą 
4-metylową w pozycji ekwatorialnej. Wiązanie P=Se w izomerze 
trans, występujące w pozycji ekwatorialnej, okazało się nieco 
krótsze (2*080 Xj niż aksjalne wiązanie P=Se w izomerze cis 
(2.086 X), Jteializa widm protonowego rezonansu jądrowego wykazała, 
że w roztworze benzenowym izomer cis występuje w formie jednego 
trwałego konformeru typu A, natomiast izomer trans znajduje się 
w stanie równowagi konformacyjnej typu A ^ B , przesuniętej w stro¬ 
nę konformeru typu .A (10fl>). Przykłady diastereoizomerycznych par 
6 oraz _1_0 dowodzą, że proponowane przez nas kryterium określania 
konfiguracji wokół atomu fosforu w sześcioczłonowym układzie 
cyklicznym ma charakter komplementarny i obowiązuje t'akze w przy¬ 
padku, gdy atom fosforu związany jest z dwoma atomaiai, których 
jądra wykazują aktywność magnetyczną. Jedynym wyjątkiem od oma¬ 
wianej reguły jest para fluorofosforanów 8, w której wyższa stała 
sprzężenia J_ _ występuje w izomerze trans. 

Przykład czterech diastereoizomerycznycłi par zestawionych 
w Tabeli II wskazuje, że opracowane przez nas empiryczne kry¬ 
terium konfiguracji połączeń cyklicznych na podstawie wielkości 

ZH3 • 



Tabela I . X 

•A 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

r-

Związek x 
U I 

JP-Y 
[ 

P-X 
[Hzj 

i trans 
i1 cis 
i 

i trans 
i cis 
i 

0 
H 

i 
i 
i 

-J ; 
I S 
i H 

H 
0 

H 
S 

! 707 
"ł 

666 

591 
639 

} trans 
J cis 

4 trans 

Se 

CH3 

H 
Se 

CH, 

j 618 
- f 

! H5 

566 

i 
133 

i 
ł- + 
{ | trans 
', i cis 

H-
i ° 
j CH2Ph 

CH2Ph 
0 

128 
138 

! trans Se 
} c i s { CH2Ph 

CH2Ph 
Se 

909 
85 

78 
883 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

—i „a/ i trans 
' f ~ - — ! cis 

J l . p . 
i P 

P 
l . p . 

1180 
i 1206 

8 i t r a n s 
i cis i 

—ł-
i 

0 
P 

P 
0 i 1024 

1030 

T 1130 i 
i 

. . . : — \ 
1202 J 
1110 

i trans 
i cis 

S 
P 

P 
S 1140 

i io J trans 
c i s 

Se P 
Se 

1122 
1216 

—r 
111 trans 

cis 
Se 
OMe 

OMe 
Se 

978 
: : \ 

941 

l . p . = para elektronów 

2kk 



Tabela I . o.d. 

1 
1 
1 i _ 
1 

J 1 2 

h 
+__ 
i 1 4 
1 

i 16 

|17 
i r 
J 18 
i 
L 
1 

i 19 

Związek: 

j trans 
j cis 

| trans 
i cis 

i trans 
i cis 

b/| trans 
i cis 

i trans 
! cis 

| trans 
j cis 

i 
} cis 
i 

| trans 
[ cis 

i _n i trans 
| i cis 
i 1 

i 21 i trans 

I 1 CIS 

! 22 
i 

! trans 
j cis 
i 

, 

-—; 

i T 

i Y 

i _ 

i Se 
; SMe 

! C 
1 SeMe 

! s 
1 SeMe 

0 
SeJlr 

Se 

Se 
NHPh 

Se 
NMePh 

Se 
NHBu* 

0 
NMe2 

0 
PPh2 

0 
P(Se;Ph, 

i 
i 

p i 

| X 

j SMe 
j Se-

! SeMe 
! 0 

SeMe 
! s 

SeAr 
0 

Se 2 

NHPh 
Se 

NMePh 
Se 

NHBu* 
Se 

NMe2 
0 

PPh2 

P(SeJPłv, 
0 

i 

i 
i 
i 

i 
i 

i 

i 

i 
i 

•i — 

i 

i 

_x _. 
i 
i 

i 

i 
i 

i 

i 

_J 

1 

•u" 
960 

472 

510 

477 

960 

942 

941 j 

916 

54.0 | 

203.0 i 

r 

2« | 

i 1 1 

i 1 J ? - * 

i 895 i 

i 450 j 

| 435 j 

453 | 

930 i 
L i 

887 i 

1 
925 j 

900 j 

34.8 j 

• 202.3 i 

232 j 

_J 

W = -CE2 



bezpośredniej stałej sprzężenia spinowo-spinowego jest spełnione 
również w układzie 2-X-2-Y-4,4,6-trimetylo-1,3,2-dioksafosfori-
nanowym. 

f 
Tabela I I . 0 / 

J Związek 

11 

i 

( 2 1 _ 
! b i 

! 4 j 

| trans 
i 
cis 

trans 
cis 

trans i 
cis I 

trans | 
cis J 

. 

i—— 

] 

X 

0 
H 

S 
H 

Se i 
OMe | 

Se i 
VHBu* | 

i 

H 
• o 

H 
S 

>__ _ _ 
O M e 
Se i J 

NHBu* ] 
Se ! 1 

|l [Hzj 
— 
709 

-
622 

984 
-

903 
-

"""1 

1 

j 

Iv* 
[Hzj 

696 | 
i 

601 i 
i 

975 

888 
.1 

Doniesienia literaturowe z ostatnich la t świadczą o tym, 
że sformułowana przez nas reguła o silniejszym sprzężeniu 
spinowo-spinowym w układzie ekwatorialnym ma charfeter bardziej 
ogólny i dotyczy także innych sześcioczłonowych układów cyklicz¬ 
nych takich jak cykloheksanowy (sprzężenie pomiędzy węglea-13 

12 13 
i protonem , węglem-13 i fluorem oraz węglem-13 i rtęcią-
199 ) f cykloheksanonowy (sprzężenie pomiędzy węglem-13 i pro¬ 
tonem J oraz piranozydowy (sprzężenie pomiędzy węglem-13 
i protonem ) . 
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Badania prezentowane w niniejszym komunikacie były finanso¬ 
wane przez PJSN W ramach problemu TJS-1O.. Wyniki badai zostały 

17 18 • 
częściowo opublikowane ' 
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WSTODY inDOR DO AixAUiil WIDM PMK GRUPI WI«ILOY&J 
W 9-VaMClOKAEiJAiOLU I tfEEKTORXCH JEGO CELOROifCOvvTiCH POuflCDKiOH 

Anna Dąmbska, Andrzej Janowski 
Laboratorium Spektroskopii Cząsteczkowej Instytutu Podstawo¬ wych Problemów Chemii, Uniwersytet Warszawski 

PoŁimo zauważalnego w ostatnim czasie bardzo dużego zain¬ 
teresował la <£-winylokarba&oleia i niektórymi jego pochodnymi z 
racji możliwości zastosowania ich polimerów jako organiczne 
półprzewodniki - tn-tnimflinA ilość prac zajmuje się badaniami 
magnetycznego rezonansu jądrowego rych związków. 0 ile wiania 
NMR wysokiej zdolności rozdzielczej samego karoazolu, nie -oyl-
ko w rezonansie protonowym ale również jądra W, zostały już 
dosyć dawno dokładnie przeanalizowane *-*2.,?/^ o ^ i e ^aae od¬ 
nośnie 9"winylokarbazolu *»5»»/ posiadają jedynie charakter 
jakościowy, a dla mono- i dwuchlorowcowych pochodnych brak 
jest w ogóle jakichkolwiek danych. 

Widmo PMR grupy winylowej 9-winylokarbaaolu /rys.l/ /wy¬ 
konane dla roztroru w GDCl^/ twcrzy typowy układ AMX /stosu¬ 
nek różnicy przesunięć chemicznych do stałej sprzężenia wyno¬ 
si co najmniej 8/ - składający się z 12 linii, a których 4 
linie odpowiadające protonowi metinowemu : t nakryte przez 
multiplet pochodzący od 6 protonów aromatycznych /w poło¬ 
żeniach l,2»3,6;y i b/ 9-winylokarbaaolu. Pozostałe 2 protony 
aromatyczne /w położeniach 4 1 5 / tak jak w przypadku karoa-
zolu ' , dają w niższym polu H - sygnał w postaci dubletu 
o stałej sprzężenia ^OT^Q = &»5 Hz« którego każda składowa 
jest multipletem - ze względu na sprzężenia z protonami w po¬ 
łożeniach meta i para* Sygnał ten został pominięty na rysun¬ 
ku 1. 

Ze względu na fakt nałożenia się skomplikowanego sygnału 
protonów aromatycznych na sygnał protonu metlnowego - dokład¬ 
ne położenie tego sygnału nie zostało dotychczas wyznaczone. 
Wprawdzie Landls i Perriae 5/ podali przyoliżoną wartość prze¬ 
sunięcia chemicznego dla tego protonu - jednakże wartość ta 
została oszacowana przez porównanie z widmami innych N-winylo-



Rys . l . Fragaent widma H3R 9-winylokarbaaolu /roztwór w CDC1,/ 
/ a / widmo grupy winylowej & nałożonymi sygnałami 

niektórych, protonów aromatycznych 
/ b / widmo IKDOR-owe l i n i i UL-* *• m^ 
/c/ - /f/ widma IHDOR-owe linii ag, a, 
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wych pochodnych amin heterocyklicznych oraa len If-etyiowych 
analogów* 

Zastosowanie podwójnego rezonansu metodą IlRśOR /internuc-
lear double resonance/ pozwala w tym wypadku nie tylko na 
wyznaczenie przesunięcia chemicznego protonu metinowego, ale 
także na oznaczenie znaków stałych sprzężenia* Same wielkości 
tych stałych mogą być wyznaczone z części widma odpowiadają¬ 
cej protonom grupy metylenowej* 

Zachowując jako stały warunek rezonansowy dla jakiegokol¬ 
wiek sygnału pochodzącego od danego jądra A -(tf^/H^ = const -
i równocześnie przemiacając częstotliwością U p - możemy ob¬ 
serwować zmianę intensywności tego sygnału w momencie gdy przy 
pomocy zmiennej- częstotliwości W i osiągniemy spełnienie wa¬ 
runku rezonansowego dla jakiegokolwiek innego jądra sprzężone¬ 
go z obserwowanym jądrem A i w dodatku gdy przejście, którego 
sygnał obserwujemy oraz aktualnie "przemiatane" przejście po¬ 
siadają wspólny poziom energetyczny tworząc parę progresywną 
/wzrost intensywności - sygnał dodatni/ lub regresysmą /spa¬ 
dek intensywności - sygnał ujemny/* 

W naszym wypadku obserwując w ten sposób zmianę incensysr-
noścl którejkolwiek linii sygnałów protonów metylenowych /pro¬ 
tony M i X na rys.l/ i osiągając aa pomocą przemiatania częs¬ 
totliwością co 2 warunek rezonansowy dla poszczególnych przejść 
energetycznych protonu metinowego /proton A na rys*l/» otrzy¬ 
mujemy "odpowiedzi" w widmie IHDOR-owym, W każdym wypadku po¬ 
winniśmy uzyskać dwa sygnały: dodatni i ujemny. Jak widać z 
rys.l protony M i X są ze sobą sprzężone geminalną stałą sprzę¬ 
żenia o bardzo małej wartości bezwzględnej / jjj 4 1 Ka/„ co prak¬ 
tycznie uniemożliwia zarejestrowanie widma HvDOR-owego ala jed¬ 
nej z linii. Zarejestrowane na rys.l/b/ widmo jest więc sumą 
widm IKDOR-owych dla linii m* i m^ protonu trans grupy metyle¬ 
nowej* Uzyskane odpowiedzi pozwoliły na wyznaczenie położenia 
sygnałów protonu metinowego A, a następnie poprzez aarejesti-o-
wanie widm IKDOR-owych dla poszczegolnycn sygnałów pro-conu A 
/widma 1 /c/-/f// - na wyznaczenie anaków stałych sprzężenią 
a także sporządzenie schemacu przejść energetycznych /rys.2/. 
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Kys.2. Schemat przejść energetycznych układu AKX 
protonów grupy winylowej 9-winylokarDaao-
lu i jego cfllorowcowycli pocnodnjch 
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V7 analogiczny sposób zarejestrowaliśmy i przeanalizowa¬ 
liśmy widma niektórych chlorowcowych pochodnych y-winylokarba-
aolu - a to: 5-Dromo-9-winylokarDa3olu9 5,6-dwuoroiao-9-winylo-
karbazolu oraz ^-chloro-ć-foromo-^-winylokazioaiaolu zsyntetyzo-
wanych przez doc.dr J.Fielichowskiego s Instytutu Chemii i Te¬ 
chnologii Organicznej ^olitecaniki Krakowskiej *"* we wszyst¬ 
kich wypadkach analiza widm IHDOR-owych doprowadziła do sche¬ 
matu przejść energetyczny cii. przedstawionego na rysunku 2. 

Wależy zaznaczyć, że v miarę wprowadzania do cząsteczki 
9-winylokarbaaolu kolejno jednego i dwóch atomów chlorowca, 
sytuacja nieco upraszcza się, gdyż zauważa się tendencję prze¬ 
suwania się sygnałów protonów aromatycznych w kieruuku niż¬ 
szych pól Ho, przy jednoczesnym wzroście ekranowania protonu 
metinowego - a więc jak gdyby "wysuwania się" sygnałów proto¬ 
nu metinowego spod sygnałów protonów aromatycznych* 

Wszystkie widma zostały zarejestrowane dla 0,3 molowycn 
roztworów w deuterowanym chloroformie przy użyciu spektrometru 
mm produkcji f-oy 1'esla typ tiS 4d7 B o częstotliwości tsO J£Ea, 

W tablicy I przedstawiono paranetry widm IMR protonów 
grup winylowych przebadanych związków. 

Jak widać z przedstawionych wielkości przesunięć chemicz¬ 
nych - w miarę wprowadzania atomów chlorowca do cząsteczki y-
winylokarbazolu następuje wzrost ekranowania protonu metinowe¬ 
go A i protonu trans grupy metylenowej 1I» a równocześnie od¬ 
słanianie protonu cis grupy metylenowej X. Trudno naci w t->j 
chwili wyjaśnić jaka jest tego przyczyna - może tu nakładać 
się szereg czynników, takich jak wzrost elektroujemności ukła¬ 
du karbazolowego, zmiana wpływu prądu pierścieniowego na pro¬ 
tony grupy winylowej a także ewentualne zmiany geometrii cząs¬ 
teczki* 

Jeśli chodzi o stałe sprzężenia - to we wszystkich bada¬ 
nych, związkach geminalna stała sprzężenia J|» jest ujemna a 
jej wartość maleje w miarę wprowadzania atomów chlorowca do 
cząsteczki 9-winylokarbazolu - zmiana ta jest prawdopodobnie 
spowodowana wzrostem elektroujemności układu karbazolowego. W 
zmianach stałych sprzężenia cis i trans nie można się dopat¬ 
rzyć prostych prawidłowości* 
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Tablica 
Przesunięcia chemiczne i stałe sprzężenia protonów grup winy¬ lowych 9-winylokarbazolu i niektórych jego chlorov/cowych po¬ chodnych /O,u molowe roztwory w aeuterowanym chloroformie/ 

Nazwa związku 

9-winylokarDafcOl 
3-Droao-y-wiaylo-
karbaaol 
2-chloro-b-bromo-
-9-winylokarDa2łol 

winylokarbaaol 

Przesunięcie chemi¬ 
czne /ppm/ 

HA 

7,19 

7,08 

7,00 

b,95 

% 

5,44 

5,39 

5,3? 

5,35 

% 

5,04 

5,07 

5,11 

5,10 

Stała sprzężenia 
/ W 

JAM 

lb,\ 

15,9 

15,o 

lt>,0 

JAX 

9,35 

9*3 

9 , 0 

9,3 

2 j 

-0,75 

-0,05 

-0,95 

-1,0 
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BADANIE DYNAMIKI MOLEKULARNEJ WÓD KRYSTALIŻACYJNYCH SOLI 
SEIGNETTE*A POD WYSOKIM CIŚNIENIEM: HYDROSTATYCZNYM 
METODĄ JRP . 

Krystyna Hołderna- Matuszkiewicz 

Pracownia Fizyki Wysokich Ciśnień Instytutu Fizyki 
Uniwersytetu im. A.Mickiewicza , Poznań . 

Przy przejściu fazowym ferroelektryk - paraelektryk badanym 
w soli Seignettea metodą protonowego rezonansu paramagnetycznego 
obserwowano zmiany drugiego momentu linii zarówno pod atmosfe¬ 
rycznym / podobnie jak Losche [ 1] i Blinc [2] / jak i wysokim 
ciśnieniem hydrostatycznym. Stwierdzono , że : 
a/ w stanie paraelektrycznym drugi moment linii ma mniejszą war¬ 

tość niż w stanie ferroelektrycznym, 
b/ ciśnienie hydrostatyczne do 4,5 kbar, nie wpływa na zmiany 

drugiego momentu linii w stanie ferroelektrycznym, 
c/ w stanie paraelektrycznym pod wysokim ciśnieniem hydrostatycz¬ 

nym drugi moment linii ma mniejszą wartość niż pod ciśnieniem 
atmosferycznym. 

W celu wyjaśnienia obserwowanych zmian wcrtości drugiego raomentu 
linii po przejściu z fazy polarnej do niepolarnej przeprowadzo¬ 
no obliczenia jego wartości z wzoru van Vlecka f10J na podstawie 
struktury krystalicznej podanej przez Loschego [1 ] , Bakera i 
Webbera [ 3j , Mitami [4] . Stosunkowo dobrą zgodność danych doś¬ 
wiadczalnych z obliczonymi teoretycznie w fazie ferroelektrycznej 
l5j .otrzymano dla struktury przyjmującej istnienie dwóch typów 
molekuł / A i B / w komórce elementarnej»Wyznaćżoną zależność 
drugiego momentu od orientacji kryształu w polu magnetycznym 
przedstawiono na rys.1 i porównano ze zmianą otrzymaną doświad¬ 
czalnie. 
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Rys.1. Zależność drugiego momentu linii JRP od orientacji 
kryształu w polu magnetycznym, w stanie ferroelektrycz™ 
nym , obliczona na podstawie struktury wyznaczonej w 
273 K [4] po uwzględnieniu następujących oddziaływań 
proton-proton : 

——••—• • w wodach krystaliżacyjnych molekuły typu A , 
— w wodach krystalizacyjnych molekuły typu B , 

- w jonie winianu, wzajemnego wód krystalizacyjnych oraz 
wód z winianem, 
w komórce elementarnej znajdują się po dwie molekuły ty¬ 
pu A i B , wraz z oddziaływaniami wewnątzrmolekularnymi, 

-» • » doświadczalnie otzrymane wartości drugiego momentu. 

Po przejściu do fazy paraelektrycznej, o wyższym stopniu 
symetrii, molekuły w komórce elementarnej nie różnią się. Mitsui 
[6] sugerował, że analizowane przejście fazowe związane jest 
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ze zmianą orientacji grupy hydroksylowej oznaczanej za Beever-
sem [8J OH /5/ , a należącej do jonu winianu. Z tego względu 
obliczono wkład do drugiego momentu linii pochodzący cd oddzia¬ 
ływania protonu grupy hydroksylowej OH/5/ z pozostałymi proto¬ 
nami w molekule. Po porównaniu go z wielkością zmiany drugiego 
momentu linii w otoczeniu temperaturowym punktu przejścia fazo¬ 
wego stwierdzone,że jest on rzędu błędu pomiarowego. Z analizy 
rozszczepienia widma JRP [5j można przyjąć, że orientacja wek¬ 
torów proton-proton wód krystalizacyjnych nie ulega zmianie po 
przejściu ze stanu ferro do paraelektrycznego. Przyjęto, że wek¬ 
tory proton-proton wód krystalizacyjnych wykonują ruchy oscyla¬ 
cyjne. Średnia w. czasie wartość czynnika kątowego we wzorze 
Pake'a przyjmie postać\l] : 

3:e-i v k^ t mi?dzy wektorem między jądrowym j,k a kierun-
kiem stałego pola magnetycznego, 

6i k k^* między osią reorientacji wektora międzyjądrowe-
go j,k a kierunkiem stałego pola magnetycznego, 

P średni kwadrat amplitudy oscylacji wektora między-
jądrowego, wokół osi reorientacji. 

W tabeli I zestawiono względne zmiany amplitud drgań wektorów 
proton-proton wód krystalizacyjnych pod atmosferycznym i wyso¬ 
kim ciśnieniem hydrostatycznym. 

TABELA I. Względne zmiany amplitud oscylacji wektorów 
proton-proton wód krystalizacyjnych soli 

. Seignette'a. 
wektor proton-proton 
wody krystalizacyj-
nej oznaczony za Bee-
irersem 

_ 
8 
9 
10 

względne zmiany amplitud oscylacji wekto¬ 
rów proton-proton w warunkach : 
ciśnienie 1 bar 
temperatura.305 K 

ciśnienie 3,3 kbar 
temperatura 340 K 

f° 
30° 22° 
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Na wykresach, przedstawionych na rys. 2 porównano otrzymane doś¬ 
wiadczalnie zmiany drugiego momentu linii JRP od orientacji 
kryształu w polu magnetycznym pod atmosferycznym i wysokim 
ciśnieniem hydrostatycznym w stanie paraelektrycznym z wynika¬ 
mi obliczeń otzrymanych przy uwzględnieniu wewnątrzmolekular-
nych oddziaływań w wodach krystalizacyjnych. Porównanie tych 

20. 

10 

b 

1 

\ 

/ 
• 

c 
atf 6tr 9<r 

Rys. 2a. Zależność drugiego momentu linii JHP od orientacji 
kryształu w stanie paraelektrycznym przy ciśnieniu 
atmosferycznym, w temperaturze 305 K, 

—•—•— doświadczalnie otrzymana przez autora, 
.. __ — wewnątrzmolekularny wkład do drugiego momentu pochodzą¬ 

cy od oddziaływań proton-proton w wodach krystalizacyj-
nych, z równoczesnym uwzględnieniem oscylacji wektorów 
proton-proton wód krystalizacyjnych / tabela I /, 

t* t* t* i* doświadczalnie otrzymana przez Blinca [2j . 

wielkości jest w pierwszym przybliżeniu słuszne, gdyż długości 
wektorów proton-proton w wodach krystalizacyjnych są krótsze od 
pozostałych wektorów proton-proton w strukturze sołi Seignette*a. 
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Rys.2b. Zależność drugiego momentu linii JRP od orientacji 
kryształu w polu magnetycznym, w stanie paraelektrycz-
nym, pod ciśnieniem 3,5 ktaar, w temperaturze 340 K, 

—o—•—o-doświadczalnie otrzymana przez autora, 
~ -- -- obliczony wewnątrzmolekularny wkład do drugiego momentu 1 

linii, pochodzący od oddziaływań proton-proton w wodach 
krystaliżacyjnych przy uwzględnieniu ich ruchów oscyla¬ 
cyjnych / tabela 1/ . 

Istniejące na wykresach rozbieżności można przypisać nieuwzglę¬ 
dnieniu wszystkich oddziaływań proton-proton w komórce elementar¬ 
nej czterowodnego winianu sodowo-potasowego. 
Obserwowane zmniejszenie drugiego momentu linii JRP przy stałej 
temperaturze wraz z ciśnieniem można próbować wytłumaczyć wzros¬ 
tem objętości aktywacji. Wzrost objętości aktywacji w stałej 
temperaturze wraz ż ciśnieniem hydrostatycznym obserwowany był 
w lodzie i tłumaczono go zmianami w wiązaniach wodorowych między 
molekułami HgO [9j . Z otrzymanych zmian drugiego momentu 
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linii JRP monokryształu soli Seignette'a w stałej temperaturze po¬ 
wyżej górnego punktu Curie, tzn. w stanie paraelektrycznyni pod 
atmosferycznym i wysokim ciśnieniem hydrostatycznym wynika, że 
w wyższych temperaturach następuje zwiększenie możliwości ruchów 
wektorów proton-proton wód krystalizacyjnych. 

Serdecznie dziękuję Prof.dr Z.Pająkowi i dr J.Kliraowskiemu ' 
za życzliwe dyskusje przy wykonywaniu tej pracy. 
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