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Przedstawiono zastosowanie operatorów kreacji i anihilacji 
w następujących problemach: rezonans swobodnych spinów w magne¬ 
tycznym polu wirującym i oscylującym, wpływ nierezonansowych 
pól magnetycznych na zjawisko magnetycznego rezonansu, termody¬ 
namika spinów z oddziaływaniem dipolowym, magnetyczna relaksa¬ 
cja jądrowa. 

Application of the annihilation and creation operator-: is 
presented,in the resonance of the free spins in rotating and 
osciiating magnetic fieldfin the influence of the nonresonance 
magnetic fields on magnetic resonance! in rhe thermodynamics of 
the spins with dipolar interaction, and in the nuclear magnetic 
relaxation. 

Представлено применение операмров рождения и уничтожения 
в следующих пробжемах: 
1) резонанс свободных спинов в ротационном и осцилляционном 

магнитном поде, 
2) влияние нерезонансных магнитных полей на явление магнитного 

резонанса, 
3) термодинамика спинов с дипожьным воздействием, 
4) ядеркая магнитная режяксация. 
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Wstęp 

Kwantowomechaniczny opis zjawisk badanych różnymi metoda¬ 
mi radiospektroskopowymi jest na ogół bardzo skomplikowany. 
Wynika to stęd, że hamiltoniany opisujące oddziaływania wystę¬ 
pujące w układach spinowych nie maję zbyt prostej postaci, ,/y-
mienić tu można chociażby hamiltonian oddziaływania dipolowego 
spinowych momentów magnetycznych lub też hamiltonian oddziały¬ 
wania kwadrupolowego występującego w przypadku spinów większych 
niż ^ » Konsekwencję tego stanu rzeczy jest niemożliwość dokłao 
nego rozwiązania równania SchrOingera 

tak samo jak równania określającego operator ewolucji układu 

t*Wfł>=#Uc*) /0>2/ 

czy też równania ruchu dla operatora gęstości 

/o. 3/ 
Oeśli więc hamiltonian spinowy zależny jest od czasu te 
w ogólności możemy z.ialeźć tylko przybliżone rozwiązania cycn 
równań stosujęc metodę kolejnych przybliżeń, gdy spełnione 3V 
odpowiednie warunki gwarantujące słuszność takiego postępowa¬ 
nia. Zwykle zduszeni jesteśmy poprzestać na rozwiązaniu uzyskanym 
w pierwszym lub ewentualnie drugim przybliżeniu.W ten sam sposób 
znajdujemy rozwiązania gdy hamiltonian nie zależy explicite od 
czasu. Tutaj jednak mamy możliwość napisania formalnego rozwią¬ 
zania za pomoce operatorów w formie eksponencjałnej . P.ozwicza-
nia równań /0.2/ I /0.3/ możemy w tym .vypadku przedstawić vi po¬ 
staci 



Aby jednak dokładnie obliczyć elementy macierzowe tych operato¬ 
rów musimy znać wektory własne danego hamiltonianu. Znalezienie 
dokładnych wektorów własnych gdy hamiltonian jest skomplikowany, 
a układ składa sî . ze znacznej ilości spinów jest niemożliwe. 
Pozostaje więc nam tylko rozwinięcie eksponencjalnego operatora 
w szereg potęgowy i ograniczenie się do drugiego wyrazu tego 
rozwinięcia. Uwzględnienie dalszych wyrazów powoduje przeważnie 
ogromne komplikacje rachunkowe. Wyniki uzyskiwane w ten sposób 
znajduję oczywiście potwierdzenie w doświadczeniach wykonywanych 
w odpowiednich warunkach. Posłużmy się tutaj przykładem zaczer¬ 
pniętym z termodynamiki spinów jądrowych. Otóż w badaniach termo¬ 
dynamicznych własności układów spinowych stosuje się tzw. przy¬ 
bliżenie wysokich temperatur spinowych. Polega ono na tym, że 
operator gęstości w równowadze termodynamicznej przyjmuje się 
v. postaci 

/O.4/ 
badania doświadczalne przeprowadzane we właściwym zakresie 
temperatur rzeczywiście potwierdzają możliwość przyjęcia takiego 
przybliżenia. Oednak w chwili obecnej metody radiospektroskopowe 
pozwalaj? uzyskiwać temperatury spinowe rzędu -10" K. Sa to 
temperat ry w których, w układach spinów jądrowych, zachodzę 
przejścia do innych stanów uporzędkowania np. ferromagnetycznego 
lub antyferromagnetycznego. Układy spinowe o tak.wysokim stopniu 
polaryzacji nie mogę być już opisane za pomocą operatora gęsto¬ 
ści w przybliżeniu /O.4/. Musimy tutaj stosować dokładne jego 
postać, a gdy to nie jest możliwe ze względu na trudności rachun¬ 
kowe jedynym wyjściem jest znalezienie operatora gęstości 
w jakiejś innej postaci, która nadawałaby się do zastosowań 
i opisywałaby układy spinowe w wystarczająco szerokim zakresie 
temperatur spinowych. .V niniejszej pracy, w rozdziałach 8 - 1 2 
wykazano, że istnieje możliwość znalezienia operatora gęstości 
w postaci nieeksponencjalnej /tzw. postać normalna/ w przypadku 
oddziaływania dipolowego i w obecności zewnętrznego pola magne¬ 
tycznego. Okazało się to możliwe dzięki zastosowaniu przedstawie¬ 
nia operatorów spinowych za pomoce operatorów kreacji i anihila-
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ej i bozonów. Pokazano, że dla najprostszych układów spinowych 
można znaleźć dokładną i użyteczne formę operatora gęstości, 
a dla bardziej skomplikowanych o dużej liczbie spinów taka 
przybliżona jego postać, która opisuje własności układów spino¬ 
wych w temperaturach daleko wykraczających poza zakres obejmu¬ 
jący przybliżenie wysokich temperatur. Uzyskanie takiego przy¬ 
bliżenia jest wynikiem faktu, że operator gęstości układu wie-
łospinowego jest tutaj funkcję operatorów gęstooci opisujących 
zupełnie dokładnie w dowolnych temperaturach proste dwu- luo 
trójspinowe układy. 

Inne zastosowania przedstawianej w pracy metody stanowią 
treść pozostałej części pracy. 

Rozdział 1 jest wprowadzeniem do techniki tzw. normalnego 
uporzcidkowania operatorów kreacji i anihilacji oozonów. 
.7 rozdziale ^ wyprowadzono związek pomiędzy operatorami spino¬ 
wymi, a op&ratorarai kreacji i anihilacji dwuwymiarowego oocyla-
tora harmonicznego. Stosowanie w praktyce omawianego formalizmu 
po.kazano na przykładzie znalezienia prawdopodobieństw pr.-ejsc, 
pomiędzy zeemanowskimi poziomami, wymuszonych przez wirujące 
pole magnetyczne„ Chociaż wyniki są zgodne z wynikami jakie 
daje wzór Majorany [l*§ to jednak samo wprowadzenie wzoru na 
prawdopodobieństwa przejść dla dowolnego spinu jest tutaj bar¬ 
dzo proste. Uogólnienie na przypadek kiedy pole wirujące jest 
skierowane dowolnie względem kierunku wektora indukcji zewnę¬ 
trznego pola magnetycznego może być z łatwością dokonane bez 
żadnych ograniczeń na wartość spinu cząstki. Takie zagadnienie 
rozpatrywał Rabi [54] w 1937 roku. Znacznie trudniejszym pro¬ 
blemem jest znalezienie unitarnego operatora ewolucji, a aalej 
i prawdopodobieństwa przejść czy też operatora gęstości układu 
w polu oscylującym, które obecnie jest powszechnie stosowane 
w eksperymentach. Zagadnienie to dotychczas n*a b io nigdy 
dokładnie rozwiązane. Dlatego też podjęto nową próbę opierając 
się na metodzie normalnego uporządkowania operatorów kreacji 
i anihilacji bozonów. Rozwiązanie tego problemu przedstawiono 
w rozdziale 4 1 5 . Magnetyczne pole oscylujące zawiera fotony 
o różnej polaryzacji i dlatego może wywoływać przejścia przy 



częstotliwościach różnych od częstotliwości rezonansowej, równej 
częstotliwości precesji larmorowskiej spinowego momentu magne¬ 
tycznego. Przedstwiono na wykresach obliczone prawdopodobieństwa 
i. zależności od częstotliwości pola oscylujęcego dla przejść 
jedno- trój- i piccio kwantowych. Wyniki te opracowane zostały 
przykładowo dla spinów •* chociaż znaleziony operator unitarny 
ewolucji ma postać ogólne słuszne dla dowolnej wartości spinu. 

.V rozdziale 6 poruszono problem przesunięć linii rezonan¬ 
sowej pod wpływem nierezonansowego magnetycznego pola wirującego 
oraz pola oscylującego. 

Dalsza część pracy poświęcona jest termodynamice układów 
spinów jądrowych w ciałach stałych w kcórych oddziaływanie spi-
!<jw jest oddziaływaniem dipolowym /rozdziały /-l*i /. Przedsta¬ 
wiono opis termodynamicznych własności spinów iv obecności silne-
vc. zewnętrznego pola magnetycznego t j. dużo większego od mannę 
tyciineno oola lokalnego oraz słabego zewnętrznego pola magnetycz-
nc-'c tj. porównywalnego lub mniejszego od pola lokalnego. 
;.' picrwszyii1. wypadku własności te w stanie równowagi termodynami¬ 
cznej zależę od zeemanowskiej jak i dipolowej temperatury spino¬ 
we j ,wyprowadzone analityczne wyrażenia na energię wewnętrzna., 
cntropi.; i ciepło właściwe, zarówno podukladu zeemanowskiego 
jak i podukładu dipolowego sc słuszne w bardzo szerokim zakresie 
^eemanowskich i dipolowych temperatur. '.V przybliżeniu możemy 
powiedzieć, że jest ;o zakres rozciagajęcy się- daleko poza 
naksima ciepła właściwego występujące w dodatniej i ujemnej 
temperaturze spinowej. Temperatury z tzw. obszaru wysokich sta-
nowiy tutaj tylko niewielka czc-"*ć całości. To samo dotyczy przy¬ 
padku słabego zewnętrznego pola magnetycznego, z tym że równowa¬ 
ga termodynamiczna określona jest tutaj jedne temperatura spino¬ 
wą. Przykładowo wykonano, na podstawie ogólnych wyników, obli¬ 
czenia energii wewnętrznej, entropii, ciepła właściwego w stałym 
polu magnetycznym i magnetyzacji dla dwuspinowego układu. Tempe¬ 
raturowe zależności tych wielkości przedstawione zostały na 
odpowiednich wykresach. Wyniki w tym wypadku sa zupełnie dokła¬ 
dne i opisują własności układu spinowego w obecności oddziały¬ 
wania dipolowego w temperaturach spinowych od +0 K aż do -O K. 



Oak pokazano,taki układ spinowy bez zewm;;trznego pola magne¬ 
tycznego nie wykazuje żadnego uporzędkor.-ania. 

Dotychczas termodynamika spinowa opracowana była tylko 
w przybliżeniu wysokich temperatur j_37j , [3Cj . 

Dwa ostatnie rozdziały niniejszej pracy dotyczę proble;.ió.v 
magnetycznej relaksacji spinów jądrowych. Przedstawiono tam 
wyniki eksperymentalne pomiarów zależności temperaturowych 
czasów relaksacji /spinowo-sieciowych i efektywnych/ w alkohol o 
t-butylowym i t-nitrobutanie. Poza tym przedstawiono ogólnn 
metodę obliczania czsów relaksacji oparta na technice nor,iai; c-
go uporządkowania operatorów kreacji i anihilaci i. '..'ykaẑ no, :. 
wyprowadzenie wzorów opisujgcych odpowiednie czasy relaitsacj. 
można sprowadzić do obliczenia śladu określonej funkcji unitar¬ 
nego operatora ewolucji i operatora ener.jii. usuwa to koniecz¬ 
ność szukania wektorów własnych hamiltonianu spinowego iuu riw-
bierania odpowiedniego zupełnego układu wektora., jako t:e ,iu.-
przybliżenie oraz stosowania dodackowych założen, zwykle •/ oc— 
tychczasoivej praktyce wprowadzanych z konieczności w lecju typj 
obliczeniach. '.V konsekwencji uzyskuje sic bardziej dokładny 
opis relaksacji co musi prowadzić do uściślenia interpretacji 
wyników eksperymentalnych. 

Metoda operatorów kreacji i amhilacji bozono.v nie była 
nigdy dotychczas stosowana do opisu Zjav.-isk badanych technik,. 
magnetycznego rezonansu. Uzyskane rezultaty dowodzę, ze Metoda 
ta może być, w badaniach radiospekt ros.^opowycn układów spino¬ 
wych, stosowana do wszystkich zagadnień. ;. rezultacie zawsze 
otrzymamy znacznie lepsze przybliżenie teorii do rzeczywistości 
niż dają to powszechnie stosowane obecnie przybliżenia. 
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1. Operatory kreacji i anihilacji bozonów. 

Oscylator harmoniczny daje nam naturalne możliwość zdefinio 
wania tzw. operatorów kreacji i anihilacji oraz określenie ich 
sensu fizycznego. W najprostszym przypadku jednowymiarowego 
oscylatora harmonicznego o masie m hamiltonian ma w obrazie 
Schrodingere postać f1] • f2"] » T3"] 

gazie p i a są odpowiednio hermitowskimi operatorami położenia 
a p(. du, natomiast CJ jest częstotliwością kg t owa. drgań własnych 
Operatory położenia i pędu spełniają następująca relację komuta¬ 
cji 

'.'/prowadzenie jednak niehermitowskich operatorów 

pozwala hamiltonianowi oscylatora harmonicznego nadać szczegól 
nie proste postać 

gdzie n O przedstawia energię jednego kwantu,a T ^ Q tzw. 
energię zerowe. 
Operatory a+ i a podobnie jak operatory położenia i pędu nie 
komutuję ze sobą. Z definicji tych operatorów oraz z /I,2/ 
wynika, że 

r *i 

\ 

12 



Aby obliczyć wartości własne Harailtonianu /1.4/ wystarczy zna¬ 
leźć wartości własne Tl operatora N = CX*CL • które określone 
są przez równanie 

Wektory własne [|tt)} tworzę zupełny układ ortogonalnych wekto¬ 
rów bazy w reprezentacji liczb obsadzeń. 
Pomiar wielkości reprezentowanej przez ten operator daje oczy¬ 
wiście jedne z jego licznych wartości własnych 0,1,2,,..^oo 
oznaczających np. ilość kwantów znajdujących się w danym polu 
elektromagnetycznym. Ilość kwantów, które znajdować się mogg 
w danym stanie dynamicznym układu nie jest tutaj niczym ogra¬ 
niczona. Cząstki o tej własności nazywamy bozonami, natomiast 
operator N nazywany jest operatorem ilości cząstek. 
Każdemu więc poziomowi energii oscylatora harmonicznego odpo¬ 
wiada pewien stan własny operatora ilości cząstek. Dlatego tez 
jeśli energetyczny stan oscylatora opisujemy wektorem własnym 
\fCf to znaczy to, ż<? energia w tym stanie równa jest (n*^)ho>» 

Można podać również inne interpretację stanu |n"^ . Otóż możemy 
przyjęć, że hamiltonian /I.4/ opisuje układ n nieoddziaływu-
jacych ze sobę kwantów o energii rlCO znajdujących się w jedna¬ 
kowych stanach dynamicznych. Stan ftt̂  można uważać za stan 
układu, w którym znajduje się YL kwantów. 

Działając kolejno operatorami a* i a na wektor /*i> otrzymu¬ 
jemy odpowiednio stan z ilością kwantów większą lub mniejszą 
o 1 w porównaniu z ilością kawntów znajdujących się w stanie 
wyjściowym. Dokładnie operacje te prowadzę do następujących 
równań 

/1.7/ 

W związku z powyższym operatory a+ i a nazywane kolejno są 
operatorami kreacji i anihilacji. 
Obecnie przytoczymy definicje tzw. operatora normalnego upo«— 
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rzędkowania oraz normalnej postaci funkcji operatorów kreacji 
i anihilacji [4], [s], [3]. 
1. Oeśli funkcja operatorów kreacji i anihilacji f(a , a) może 
być przedstawiona iv postaci szeregu potęgowego to operatorem 
normalnego uporzędkowania nazywamy operator^* , który działa¬ 
jąc na nia przesuwa wszystkie operatory kreacji na lewo w sto¬ 
sunku do operatorów anihilacji bez zachowania reguł komutacji. 
Zatem operatory znajdujące się w obszarze działania tego opera¬ 
tora zachowuję si^ jaK zwykłe komutujące wielkości. 

+c,a + Ctti 4- c , aa ł + c„a+a + csaa*a*-. ls 
/i.s/ 

= co-cta +tŁo! + (c^ + V 
konsekwencję tej definicji jest, że Ą\ ̂ (a,Ct)Q(a.,Cl^2c 
. .ożna wykazać, że operator «f» komutuje z operatorami 
nt ł <5«ł ' ?*£* gdzie t jest parametrem [7}. 
.;. definicji wynika, że jeżeli funkcje f (a , a) ŝ . &obie równe 
ro funkcje otrzymane iv wyniku działania na nie operatora </i 
nogę być funkcjami różnymi tzn. 

/1.9/ 

runkcjami równyni sobie / chociaż posiadającymi ró^ne formy 
funkcyjne/ sa np. funkcje 

f = Q.CL i Q-ctd+i 
1 4 * 

Natomiast nowe funkcje 

f=/fsaa i Q=J1*Q* ćta + i 
nie sa sobie równe. Poza tym z przykładu tego widać, że opera¬ 
tor./* zmienił postać funkcji f Cf*ft) natomiast nie zmienił 
funkcji <J (9=9-4). 



Może również zdarzyć się sytuacja odwrotna, a mianowicie z dwu 
różnych funkcji f (a, a + ) i g(a, a') możemy otrzymać dv/ie funkcje 
rónne. Np. funkcje 

f = aa* i Q= eta. 
/1.12/ 

nie są sobie równe, lecz funkcje 

: /CQ H Q*a. /1 •1 3/ 

sa sobie równe tożsamościowo f±sqi . 
Tutaj również widzimy, że zmieniona została postaci funkcji 
f (f*fi} lecz nie zmieniona została funkcja <j(<3s9i). 

Te proste przykłady pokazują, ze istnieje pewna postać l'unUcji, 
której operator J T nie zmienia. To spostrzeżenie słuiiy na.-n dc 
zdefiniowania tzw. normalnej postaci funkcji. 
2. Funkcja operatorów kreacji i anihilacji jest przedstawiona 
iv normalnej postaci /który bodziemy oznaczać dużymi l.terai.ii/ 
jeśli 

"' " ' ' . /1.14/ 

Rozważane funkcje g z przykładów w poprzednim punkcie były 
zapisane właśnie w normalnej postaci CQS 6 ) • 

.7 zastosowaniach praktycznych spotykamy się zwykle z pro¬ 
blemem przedstawiania funkcji operatorów kreacji i anihilacji 
iv normalnej postaci. Gęśli funkcja ta jest bardzo prosta, to 
możemy wprost skorzystać z relacji komutacji /1.5/, lecz w przy¬ 
padku funkcji bardziej skomplikowanej sposób ten byłby bardzo 
uciążliwy lub wręcz niemożliwy. Przykładem może służyć prosta 
funkcja eksponencjalna 

_aa£ * . £ - i +a<xł 
gdzie t jest parametrem. 
Dlatego też stosuje się inny sposób sprowadzania funkcji do po¬ 
staci normalnej, który ze względu na jego znaczenie w tej 
pracy wyprowadzimy dokładnie. 
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..' najprostszym przypadku powstaje problem sprowadzenia do 
normalnej postaci następujęcych iloczynów: aF(cf,CL) i F(a,Q.)cf} 
gdzie zgodnie z przyjętych oznaczeniem F"ća,£)jest funkcja 
zapisana w normalnej postaci. 
;.iech: funkcja F(Cl,CO ma postać nast^pujęcego szeregu 

Fc a+ ,a) = EfiCjcL~Lo.j . / 1 • 15/ 

r'cchodne tej runkcji ivzgli..dein operatorów kreacji i an ih i lac j i 

rc.T.e sg 

/1.16/ 

/1.17/ 

odczas wyprowadzania tych zależności korzystano ze związków 

wynikających z relacji komutacji operatorów aT, a. 
Ze ;vzorów /1.15/ i /1.17/ ot rzynu jemy 

a FiaW). F f Q > ) + 2 £ *jf(a+ ± 
oraz 

Fc Ź 
r-ra-.ve strony tych zależności maję normalne postać i dlatego 
nog§ one być ivykorzystywane do efektywnego sprowadzania iloczy¬ 
nów funkcji do normalnej postaci. 3eśli many dwie funkcje 
iv normalnej postaci F(Q-* a ) i GCG.^0.) to normalna postać ich 
iloczynu p(a*CL)= Fl&Al&C O.*, a> równa jest 
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Podobny formalizm można również wprowadzić w przypadku vermio-
nów lecz operatory kreacji i anihilacji nie będę miały żadnego 
zwięzku z operatorami pędów i współrzędnych cząstek. 

2. Kwantowe przejścia rezonansowe w magnetycznym polu wirujrc.m. 

.7 rozdziale tym pokażemy zastosowanie opisanej tć 
normalnego uporządkowania operatorów kreacji i anihilacji do 
znanego zagadnienia przejść kwantowych, pomiędzy zeemanov/skini 
poziomami energetycznymi, wymuszonych przez kołowo spoloryzowa¬ 
ne pole magnetyczne o częstotliwości kitowej CO . 

Niiech wektor indukcji zewnętrznego pola magnetycznego 5» 
posiada kierunek osi Z kartezjańskiego układu współ rzędnych, 
a wektor indukcji pola wirującego Bi niech znajduje si-; zas.-szji 
w płaszczyźnie ( X V ) . 
.'.'ypsdkowe pole magnetyczne możemy zapisać jako 

3 CO = TĄ cos(cot) -jBt sin (cot) + k Bo . 2 *:/ 

Hamiltonian częstki o spinowym momencie magnetycznym 

znajdującym się w tym polu ma postać [9J, 

* - - * [«A + f tu e"" * L e *")] 
gdzie 
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1 , 1 , 1 sę operatorami składowych operatora spinu I 2 x y 
iv kartezjańskira układzie współrzędnych, f jest stosunkiem 
magneto-mechanicznym, a *Ż stałe Plancka podzielone przez 

Jak sviadomo operator unitarny 2i(O określony przez ro.vnanie 

pozwala nie tylko znaleźć ewolucję czasowa wektora stanu ale równiej 
czasowa zależność operatora gęstości [l] . Dlatego też równanie 
te "stanowić o*,.dzie podstawę- naszych rozważań. Jeżeli ZŁC~i) 
przedstawimy vi postaci 

e , /2.G/ 
to operator W. C*) będzie rozwiązaniem równania 

gdzie 

/2-8/ 

jest hamiltonianero zapisanym w wirującym układzie współrzędnych. 
RćOjest operatorem obrotu wokół osi Z z częstotliwością kęto-
vią CO równa częstotliwości kętowej wektora indukcji pola 
v,irujacego. Spinowe operatory hamiltonianu można przedstavvic 
2a pomoce operatorów kreacji i anihilacji dwuwymiarowego 
oscylatora harmonicznego dla których relacje komutacji maja 
postać [2], [6], [7], 
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,c1-<. 
Poniższe rozumowanie podaje pewien sposób uzasadnienia tego 
twierdzenia. Otóż poziom energetyczny czgstki posiadajęcej spi¬ 
nowy moment pędu, któremu odpowiada kwantowa liczba spinowa I 
w polu magnetycznym ulega rozszczepieniu na 21 + 1 poziomów 
zeemanowskich, określonych 13 pomoce kwantowej liczby magnetycz¬ 
nej m = I -I /rys.l/. 

j _ _ _ n n| 
-i o u 

21-i 

l+m l-vn 

i-i n-i 

Rys. 1. Poziomy zeemanowskie czgstki o spinie I. 

Oczywiste jest, że hamiltonian zależny od operator»w spinowych 
I ,1 ,1 musi być równy temu samemu hamiltonianowi zależnemu 
od operatorów kreacji i anihilacji. W rozpatrywanym przypadku 
oddziaływania zeemanowskiego 

I. /2-9/ 
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musi zachodzić związek 

"ażdenu poziomowi energetycznemu odpowiada jak wiemy, pewna 
ilość kwantów energii. Ponieważ jednak chcemy przedstawić 
hamiltonian zeemanowski /2.9/ za pomoce dwu rodzajów operatorów, 
a mianowicie : operatorów typu "b" i "c", więc całkowita ilość 
kwantów energii odpowiadająca danemu poziomowi będzie sumę 
kwantów energii typu "b" i "c" o energiach • n Cć>o . 
Możemy wioc napisać, że 

96*(L) = -iic0e(k1N + k.N') , /2.11/ 

cinzie N i N sa operatorami ilości cząstek odpowiednio typu 
"b" i "c". • 

K. i k„ sę nieznanymi otałymi, które musimy wyznaczyć. 
Jeśli przyjmiemy, że na energię poziomu m = I składają się 
tylko kwanty rodzaju "b" (n'= 0) , a na energię poziomu ni = -1 
tylko kwanty energii rodzaju "c" (n = O ) , otrzymamy wtedy cięg 
liczb n i n', które przedstawione sę na rys.l. Łatwo zauważyć, 
że dla każdego poziomu 

i 

Wartości własne operatorów N,FV oraz I określone sę przez 
równania 

/2.13/ 
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Przyrównując wartości własne obu stron równości /2.11/ otrzy¬ 
mujemy 

Ostatnia równość jest prawdziwa dla każdego poziomu. Diorgc 
więc pod uwagę dwa dowolne poziomy otrzymujemy układ dwu równań 

1 1 
z których znajdujemy, że k. = - a k2 = ~ 2 ' Tal* wivc na 
podstawie znalezionych stałych oraz /2.11/ możemy I przedsta¬ 
wić w postaci 

Oeśli chodzi o operator I+ to wiemy, że działając nim na wektor 
własny }I/W> operatora I dostajemy u wyniku wektor | I, ra+1^ . 
Lecz w stanie |l, M+l^ znajduje się o jeden kwant mniej energii 
rodzaju "c" niż w stanie |l, m) . Zgodnie więc z wzorami /1.7/ 
widzimy, że rolę operatora I może spełnić operator b*c. '.'/ ten 
sposób otrzymujemy, że 

I += h C . , /2.16/ 

Analogicznie możemy dowieść, że 

Zapisując /2-.15/ - /2.17/ w formie jednej relacji mamy 

Hamiltonian /2.8/ przyjmuje teraz postać 

Ponieważ hamiltonian nasz jest zależny od operatorów kreacji 
i anihilacji to również rozwiązanie równania /2.7/ zależne 
będzie od tych operatorów. 



Rozwiązania powyższego równania będziemy również szukać 
w postaci normalnej. 

Aby przedstawić metodę znajdowania takich rozwiązań rozwa 
żymy nieco ogólniejsze niż /2A9/ postać hamiltonianu. Weźmy 
pod uwagę hamiltonian o postaci 

> + flCb + f?<6C . /2.21/ 

Wielkości f,g,h mogę być zarówno funkcjami czasu jak i liczba¬ 
mi. 

Chcęc znaleźć unitarny operator ewolucji ti(4,6,*,(,*)— li 
w normalnej postaci musimy prawe strono równania 

*,C+, fe,C i /2.22/ 

przedstawić równie.żw takiej samej postaci. Ponieważ hamiltonian 
ma postać normalna, a operator ewolucji ma z założenia mieć po¬ 
stać normalna, więc zgodnie z przedstawione w pierwszym rozdzia¬ 
le metodę sprowadzania takiego iloczynu funkcji do postaci 
normalnej otrzymujemy 

skęd 

Rozwiązaniem tego równania jest operator ewolucji w postaci 
normalnej. Aby znaleźć to rozwiązanie możemy założyć, że 
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.''2.2 5/ 

gdzie A, B, O, E są nieznanymi funkcjami czasu, które okret-lo-
ne sę przez układ zwyczajnych róv/nań różniczkowych pierwszego 
rzędu wynikających z operatorowego równania /?.24/. Pochodne 
po czasie i operatorach kreacji b +, c+ obliczone z funkcji Vi 
odpowiednio wynoszą 

- U(Bc 
Podstawiajęc otrzymane wyrażenia do równania /2.24/ 

*Ul +H(ł+B)*]D] c* 

Na mocy definicji normalnej postaci funkcji operatorów kreacji 
i anihilacji /I.4/ operator normalnego uporządkowania został 
opuszczony z prawej strony równania /2.27/, ponieważ przedsta¬ 
wiona jest ona w normalnej postaci. Podobnie jak w metodzie 
współczynników nieoznaczonych, przyrównując do siebie współ¬ 
czynniki przy odpowiednich funkcjach operatorowych otrzymujemy 
układ liniowych równań różniczkowych określających szukane 
funkcje czasu A, B, 0, E 
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/2.29/ 
rkó* 

wróćmy teraz do naszego przykładu dla którego hacniltonian 
w wirujęcym układzie współrzędnych ma postać /2.19/. Poro'.vnu-
jgc go 2 hamiltonianem /2.21/ widzimy,ze 

.72.30/ 

i.atomiast układy równań różniczkowych /2.20/ i ,'2.29/ przyjmuję 
teraz postać 

/2 "32' 
Sę to równania różniczkowe o stałych współczynnikach i rozwią¬ 
zanie ich nie nastręcza żadnych trudności. iVproivadzĵ c oznacze 
nia x« a (1 + A^i x, = E mozeny układ równań /2.31/ zapisać 
iv następującej postaci wektorowe; 

)f«Kx 

Równaniu tenu odpowiada macierzowe równanie różniczkowe 
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gdzie xICO i *j(-O sę liniowo niezależnymi rozwiązaniami równa¬ 
nia /2.3j/. Teraz dowolne rozwiązanie równania /2.33/ znajduje 
my korzystajęc ze wziazku 

Ponieważ macierz K jest niezależna od czasu, więc 

skąd 

gdzie A* , ̂  sę wartościami własnymi necierzy K, a I„ aacierzą 
Jednostkowa o wymiarach 2 x 2 . 
Ponieważ 

więc funkcje będące rozwiązaniami układu równań /2.31/ aaja 
postać 

/2.34/ 

3ak wynika z porównania układów równań /2.31/ i /2.Z2/ rozwiąza¬ 
nia układu /2.32/ otrzyaujeny z rozwiązań /2.3V dokonując 
zmiany znaku przy czynniku ^ . Na podstawie tego stwierdzenia 
otrzymujemy, że 
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Operator ewolucji /2.25/ jest również rozwiązanie* równania 
/Z.20/ z tym, że funkcja A,B.C.O ea rozwiązaniami układów 
równań /2.31/ i /2.32/. Chcąc obliczać elementy macierzowe 
funkcji operatorów kreacji 1 anihilacji musimy jeszcze znaleźć 
nowa reprezentację dla wektorów bazy fl }mS. Ponieważ operatory 
b+.b komutują z operatorami c*.c więc wektory bazy równe są 
tloczynoa wektorów |n> i |n') . 

Przyjmiemy zasadę, że w oznaczeniach wektorów pierwszy wskainik 
VI odnosić się będzie do operatorów typu "b" , a drugi fl 
do operatorów typu c . W przypadku układu składającego się z N 
różnych czystek wektory bazy w reprezentacji liczb obsadzeń 
będziemy zapisywać w poataci 

^>9\na,nAr.•nNłi^łn41,... n N > 
Dednak wartości własne n i n'operatorów ilpści cząstek N I N ' 
/2.13/ nie mogę przyjmować zupełnie dowolnych wartości liczb 
całkowitych. Wynika to z transformacji /2.15/. Elementy macie¬ 
rzowe operatorów spinowych obliczona w reprezentacji |I î t)> 
musza być równe elementom macierzowym tychże operatorów spino¬ 
wych wyrażonych przez operatory kreacji 1 anihilacji i obliczo¬ 
nych w reprezentacji |fl,7l') . Wielkości n 1 n możemy określić 
z równań /2.12/ i /2.14/ przjmujac że ̂ ^ i oraz ^ - " i . Zależą 
one od wartości liczby apinowej I Jak również od magnetycznej 
liczby kwantowej a i wynoszą kolejno ri^I+m i tt- J~ rn . 
Tak więc w przypadku Jednej cząstki 

II >n>= jl+m ; I-my /2.37/ 
oraz w przypadku N różnych cząstek 
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Możemy teraz przystępie do obliczania elementów <aa c lerzo.r/ch 
operatora W= Uk(i,(>/t*)z)i') będącego rozwiązaniem równania /2.20/ 
Ponieważ dany Jest on w postaci normalnej więc 

U* = 
Gdy cząstka posiada spin « nany dwa stany zeemanowskle 

których reprezentacja ( n , ^ ^ aa postać 

M , o > , /2.4C/ 

| Przez bezpośrednie obliczenia elementów macierzowych <& U f 
nozeny przekonać się, że w rozwinięciu /2.39/ tylko wyrazy 
z r » O i r « l daję nlezerowy wkład do ich wartości. Natomiast 
elementy macierzowe obliczone z dalszych wyrazów rozwinięcia 3d 
równe zero. Ogólnie, Jak nietrudno się przekonać 

Ten fakt prowadzi do niezwykle istotnego stwierdzenia. Otóż 
wynika stąd, że szereg /2.39/, dla każdej wartości spinu, 
składa się tylko ze skończonej ilości wyrazów. Tak więc gdy 
rozpatrujemy cząstkę o spinie połówkowym to 

U* = i • A b% +Bcfc +D&+E c% , /z -ĄZ/ 

a elementy macierzowe przedstawia następująca macierz 

/i+A X) \ 
(U^) = ( er ,+ft ) • /2.43/ 
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Zwróćmy uwagę na fakt, że chociaż U* Jeet dane w postaci nor¬ 
malnej to IL /2.5/ nie Jest, ponieważ operator obrotu R nie aa 
postaci normalnej. Chcąc otrzymać operator U. w postaci nor¬ 
malnej należałoby Jeszcze R przedstawić w postaci normalnej. 
a następnie dopiero iloczyn "RU- . Nie jest to Jednak tutaj 
konieczne, gdyż znany wektory własne oraz wartości własne ope¬ 
ratora składowej zetowej spinu <£(-6 6-C*c). Elenenty macierzowe 
operatora obrotu wokół osi Z aożemy z łatwością wyliczyć bez 
sprowadzania go do postaci normalnej 

Prawdopodobieństwo przejść kwantowych pomiędzy dwoma stanami 
Jat> i i|b> równe Jest 

TLp^lU^l . /2.44/ 
Skąd biorąc pod uwagę /2.43/ otrzymujemy 

72.45/ 

Te elementy macierzowa określają nam prawdopodobieństwa przejść 
magnetycznego momentu spinowego pomiędzy zeemanowskiml pozioma¬ 
mi energii, Jak i prawdopodobieństwa zmiany obsadzeń poziomów 
pod wpływem pochłaniania lub emiaji Jednego fotonu o rezonanso¬ 
wej częstotliwości u » cOo spolaryzowanego kołowo zgodnie 
z kierunkiem precesji magnetycznego momentu w płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku wektora indukcji zewnętrznego pola 
magnetycznego Bo . Zmiana magnetycznej liczby kwantowej a 
w przypadku tych Jednokwantowych przejść może wynosić 1 lub -1 
CAyn=± i~)co odpowiada Jednoczesnej zmianie liczb obsadzeń 

wynoszącej 1 dla liczby n 1 -1 dla liczby n' lub odpowiedoio-i 
dla liczby n i 1 dla liczby n* ( A > 1 = * i , ' 
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Jeżeli spin wynosi 1 wtedy 

U"= i + At>% +Bc+c + D4c + Ec% 

Zupełny układ wektorów własnych /2.36/ na teraz postać 

/2.47/ 

skęd 

/ 0*A)4, 

V 
/2.48/ 

Poszczególne elementy aacierzowe Pv» wyrazaję się nastepujacyai 
wzoraal 

P ss P = 

/2.49/ 

A ^« Vtf ł)7, 



Widzimy, ze możliwe jest tutaj pochłanianie lub eaitowanie 
nie tylko fotonów o częstotliwości rezonansowej ci?=co© 
lecz również o częstotliwości dwukrotnie większej « * £cOo . 
W przypadku tych dwukwantowych przejść zmiana Magnetycznej 
liczby kwantowej wynosi Aiłt-*2co odpowiada Jednoczesnej zmianie 
liczb obsadzeń n i n'odpowiednio 4 n = * 2 i Z i n ^ ; ! . W pokaza¬ 
ny sposób możemy otrzymać prawdopodobieństwa przejść również 
dla częstek posiadających większe wartości spinów. Deśli chodzi 
o doświadczalne obserwacje przejść wielokwantowych to były one 
najpierw zaobserwowane w rezonansowych eksperymentach w związkach 
molekularnych £l2j . Przejścia takie były również obserwowane 
metodami optycznymi $.3j , £l4] . Również za pomocą metody magne¬ 
tycznego rezonansu jędrowego /MRO/ wielokwantowe przejścia 
obserwowane były w wielu substancjach [15] , 0.6] , W ostatnich 
trzech latach do selektywnej obserwacji przejść wielokwanto-
wych znalazła zastosowanie tzw. dwuwymiarowa spektroskopia MR3 
wykorzystujęca dwuwymiarowe przekształcenie Fouriera £l7j . 

3. Obroty układu współrzędnych wokół osi "X" o kat TT. 
Ponieważ obroty wokół osi X o kęt TT będę miały szczególne 

znaczenie w dalszej części pracy, dlatego też poświęcimy im tu¬ 
taj nieco uwagi. Operator obrotu wokół osi X o kat G w kartę* 
zjańskim układzie współrzędnych ma postać 

Zbadajmy jak zmienia się operator b+b podczas takiego obrotu 
współrzędnych. Oznaczając operator ten w obróconym układzie 
współrzędnych przez FC&) możemy napisać, że 
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FCC)) =6*6 . /3.2a/ 
Pochodna operatora F (6) po kacia 0 równa jest 

Przedataulając powyższy koautator w noraalnej postaci otrzysuje¬ 
ny równania 

- ~ ** J> K* > /3.4/ 

z którego przy warunku początkowy* /3.2a/ znajdujeay. za 

podetawiny Q-TC wtedy 

W identyczny apoeób aozeny wykazać,że zachodź* również następu¬ 
ję ce związki 

/ 3 # 7 / 

widziay wiec, ze obrót układu współrzędnych wokół oai X o kąt 
* 7 T znienia operatory b*b i b*c odpowiednio na operatory c*c 
i c+b oraz odwrotnie. Naauwa aie wiec aozXiwoec wprowadzenia 
pewnego eyabolu, który oznaczałby taką właśnie zalane powyższych 
operatorów. Oefiniujeay wlec syaboliczny operator n za poaoca 
następującej relacji 



Zwlęzkl /3.6/ 1 /3.7/ nożeay teraz zapisać w skróconej forsie 

= c*c, 

=• 6 c. 

Weźmy teraz pod uwagę dowolna funkcję operatorów kreacji i ani 
hilacji typu /3.8/ k= k (6*6, C*C, i*C, C*t> ) 
1 utwórzay nowe funkcję Hs HdłĄty)* następujęcy sposób 

gdzie A i B są pewnymi funkcjami niezależnymi od operatorów, lub 
wielkościami stałymi. Oak się okazuje, każdy hamiltonian spinowy 
będzie mógł być przedstawiony za pomocą funkcji typu /3.1O/. 
Celowya więc będzie wyprowadzenie kilku pożytecznych relacji 
dla tych funkcji 

8/ , /3.11/ 

gdzie 
Oeżeli 

b/ lr = 
Takie same .relacje otrzymujemy w przypadku różniczkowania po 
operatorach kreacji. 
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c/ Jeżeli d będzie pownyra dowolnym operatorem różniczkowania 
względem operatorów b*, c, , ...b,, c...oraz 

gdzie wielkością ,0 nogę być w ogólności funkcjami operatorów 
kreacji i anihilacji lub też funkcjami niezależnymi od tych 
operatorów, wtedy 

dożęli o f a A i J 3 » ± A A 

lub 

Chociaż wprowadzenie symbolicznego operatora ti nie jest 
bezwzględną koniecznościę, to jednak pozwala on na bardziej 
zwięzły zapis wzorów jak również upraszcza i skraca znacznie 
rachunki wykonywane opisane w niniejszej pracy metoda. 

4. Kwantowe przejścia rezonansowe w magnetycznym polu oscylującym 
Obecnie do obserwacji zjawiska magnetycznego rezonansu sto¬ 

suje się niemal wyłęcznie magnetyczne pole oscylujęce wytwarssne 
za pomoce określonej cewki 

-B<fO = & t COS f co O . /4.1/ 
Jednak teoria zjawiska jest w tym przypadku niezwykle skompli¬ 
kowana i nie została dotychczas w pełni opracowana nawet dla 
swobodnych spinowych momentów magnetycznych. Natomiast teoria 
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zjawiska magnetycznego rezonansu nr przypadku stosowania pola 
wirującego Jest o wiele prostsza. Z tego powodu używane w ekspe¬ 
rymentach magnetyczne pole oscylujące w opisie teoretycznym 
zastępowane Jest zwykle przez pole wirujące. Przechodząc wtedy 
do odpowiednio wirującego układu współrzędnych, otrzymujemy 
w tym nowym układzie stałe niezależne od czasu pole magnetyczne. 
Błąd popełniany przy takim podejściu Jest niewielki jeśli tylko 
£ « « 3 » < W 1932 roku Majcrana[18] i Gurtinger jj.9] znaleźli 

dokładne wyrażenia na prawdopodobieństwo przejść kwantowych pod 
wpływem magnetycznego pola wirującego dla nieoddziaływujacych 
i dowolnych spinów. Oesli chodzi o prawdopodobieństwo przejęć 
między zeemanowskimi poziomami w polu oscylującym, to pierwsze 
wyniki rozwiązania tego problemu zostały opublikowane przez 
Slocha i Slegerta £20j oraz Stevenson* [2l3 w 1940 roku. 
Bioch i Siegert rozpatrzyli tylko jeden szczególny przypadek 
swobodnego spinu 4. Stosujęc zawiłe procedurę otrzymali do 
rozwiązania skomplikowane równanie całkowe, rozwiązując które 
przy uwzględnieniu wielu założeń upraszczających, otrzymali 
w pierwszym przybliżeniu następujący wzór za prawdopodobieństwo 
przejść pomiędzy stanami )»i=O t/m--i> 

HT 

gdzie H, i Hr sa kolejno efektywnymi wartościami amplitudy 
wektora natężenia oscylującego pola magnetycznego o częstotli¬ 
wości kątowej CJ i pola rezonansowego, Hj jest amplituda we¬ 
ktora natężenia pola oscylującego, Hr wartościę natężenia pola 
rezonansowego w zewnętrznym polu magnetycznym H , a JU jest 
momentem magnetycznym cząstki. 
Przepiszmy wzór z precy Blochs 1 Siegert* w bardziej przejrzystej 



postaci. Wprowadzając następujące oznaczenia &>=• 
CJ^-^B^j Oo»j-Bo i przyjmując tQ = 0 otrzymujemy 

/ 4 . v 

Powyższy wzór słuszny Jest tylko gdy Cft, « O 0 , Wynika z niego, 
że linie rezonansu przesunięte ag w kierunku większych pól 
magnetycznych w stosunku do BQ. 
Ten earn wynik otrzymał Stevenson lecz za pomocą mniej skompliko¬ 
wanego sposobu. 

Oak się Jednak okazuje, oprócz efektu przesunięcia linii 
rezonansowych, możliwe 89 w polu oscylującym jeszcze inne zja¬ 
wiska. Możliwe jest mianowicie pojawienie się dodatkowych linii 
rezonansowych przy częstotliwościach pola 

/4.V 

Wynika to stad, Ze w przeciwieństwie do pola wirującego, pole 
oscylujące zawiera fotony o różnej polaryzacji. Sa to fotony 
o kołowej polaryzacji prwioskrętnej i fotony o kołowej polary¬ 
zacji lewoskrętnej - w stosunku do kierunku ruchu fotonów, 
który przyjmiemy jako zgodny z osie 2 kartezjańskiego układu 
współrzędnych. Fotony spolaryzowane prawoskrętne wokół osi Z 
niosą moment pędu równy 71. a fotony spolaryzowane lewoskrętne 
niosę moment pędu równy -W . W polu liniowo spolaryzowanym 
istnieje równe prawdopodobieństwo, że pojawi się foton z momen¬ 
tem pędu A i - ^ • Makroskopowy pomiar nie wykaże w tym wypad¬ 
ku istnienia żadnego momentu pędu. Fotony nie pos adajf masy 
spoczynkowej, więc posiadają tylko dwa róine od zera rzuty spinu 
If - 1 na osi Z. W zwięzku z tym absorbcja lub emisja fotonów 
noże zachodzić wieloma sposobami, które przedstawione •« na 
rys. 2. 3, 1 4. Za pomocą symboli Q*,*~t "5Toznaczone ea kolejno 
fotony prawoskrętnie 1 lewoskrętnle spolaryzowane wokół kierun-
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ku wektora indukcji zewnętrznego pola magnetycznego B o , zgod¬ 
nego z kierunkiem osi Z oraz wokół osi X. 

-- m, 

F 
Rys.2, Oodno - trój i - pięciokwantowe przejścia pomiędzy 

zeemanowskimi poziomami. Wektor indukcji pola oscylują¬ 
cego S,£O Jest prostopadły do wektora indukcją magne¬ 
tycznego pola zewnętrznego £• . B,(t)J_B., ( Ą ( O ' S „ = O ) 

Gdy wektory W<W i So sę do siebie prostopadłe to zgodnie 
z zasadę zachowania momentu pędu oraz energii otrzymujemy, że 
rezonansowe pochłanianie fotonów może mieć miejsce gdy często¬ 
tliwość ich jest równa kolejno cOe ,i^>o,^co0, Oeśli wektor 
indukcji pola oscylującego skierowany będzie pod pewnym ketem 
do wektora indukcji pola zewnętrznego to możliwe będę przejścia 
z pochłanianiem parzystej ilości fotonów. Możliwy proces prze¬ 
dstawiony jest schematycznie na rys. 3. 

m, I i TT 

Rys.3. Owu- i czterokwantowe przejścia pomiędzy zeemanowskini 
poziomami. 
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W polach równoległych skierowanych wzdłuż osi 2 możliwe 
są tylko przejścia dla których &m» 0 przy czym udział w tym 
procesie biorą tylko fotony Ti /rys.4/. 

Ry8.4. Schemat najprostszego procesu przejść w polach równo¬ 
ległych. §;«)/!£•. , ( £ < » • & » B./OS, ). 

Tego rodzaju przejścia zarejestrowane zostały w 1955 r 
w wiązce atomowej sodu £22] . W tym samym czasie Winter [23J 
wykonał próbę teoretycznego uzasadnienia pojawienia się tego 
typu przejść wielokwantowych w dwupoziomowym układzie. 2 anali¬ 
zy otrzymanych przez niego równań różniczkowych wynikała właśnie 
możliwość takich przejść. Winter nie otrzymał Jednak wzorów na 
prawdopodobieństwa przejść w polu oscylującym, które dawałyby 
możliwość znalezienia kształtu linii rezonansowych. W pracy f24j 
wykazaliśmy również możliwość przejść przy częstotliwościacn 
pola con- O./n , <n* d, 3, 5,1, 9, korzystając z metody 
Poincare stosowanej w teorii drgań nieliniowych do znajdowania 
periodycznych rozwiązań równań różniczkowych £253. Ostatnio 
również Hiltbra..t [26] , [27] badał przesunięcia linii rezonanso¬ 
wych protonów przy częstotliwościach cjj. . f Wo i "£&><> » w zależ¬ 
ności od amplitudy i częstotliwości dodatkowego nierezonansowe-
go oscylującego i wirującego pola magnetycznego. 

Przedstawiały tera2 metodę znalezienia dla dowolnych spinów 
prawdopodobieństw wielokwantowych przejść pod wpływem oscylują¬ 
cego pola magnetycznego. 

Rozpatrzmy sytuację kiedy wektor indukcji pola oscylujące¬ 
go 5<Ct} jest prostopadły do wektora indukcji zewnętrznego 
pola magnetycznego S c . skierowanego wzdłuż osi Z kartezjań-
skiego układu współrzędnych. Niech B<«) ma. jak to się zwykle 
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przyjmuje, kierunek osi X. Haniltonlan oddziaływania nagnetycz 
nego momentu spinowego yfcT z wypadkowym polem oagnetycznyo 
o indukcji 

/45/ 

ma v» układzie labolatoryjnym postać 

OSCCJOJ, ) , /4.s/ 

Oak wiemy unitarny operator ewolucji Ut-O^U. określa równanie 

UW* i. 
Oeśli założymy, ze 

^ e ' ^ U " t U'sU'Ci) . /4.8/ 

Wtedy operator U*(i);U* będzie spełniał równanie 

/4 .9 / 

gdzie 

%> - - i h c D ^ c o s c o i C u I + + e I . ) 

Na podstawie relacji /2.18/ otrzymujemy 

Porównując ten hamiltonian z haailtonianen /2.21/ widzimy, ze 
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Normalna postać operatora U m U (4,ttl,c>i) Jest określona przez 
równanie /2.24/. Podobnie Jak w przypadku oddziaływania spino¬ 
wego momentu magnetycznego z magnetycznym polem wirującym zakła¬ 
damy tutaj również, że operator U" na postać 

fDtfc +-Ec'ł> j , Z4 

gdzie funkcje czasu A, B, 0, E stanowią rozwiązania równań 

iłi Ó. » k E 

/4.15/ 
4. +A , 

Sa to liniowe równania różniczkowe o zmiennych współczynnikach, 
które jak się okazuje nie posiadają rozwiązań wyrażonych za 
pomocą funkcji elementarnych. 
Oznaczając 

T* &oi } ms u>/a>e t Je- a 
oraz wprowadzając nową zmienną niezależną 
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V 
otrzymujemy 

/4.16/ 

/4-17/ 

gdzie 

2 równań tych otrzymujemy następujące liniowe równania różnicz¬ 
kowe drugiego rzędu 

i clE /4.18/ 

da /4.19/ 

/4.20/ 

4 
T* dr 

/4.21/ 
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Każde z tych jednorodnych równań posiada dwa liniowo nie¬ 
zależne rozwiązanie. Oznaczmy je w następujący sposób: 
E , E2, Oj. D 2. a^. a2. ba> bg. 2 równań tych wynika, ze 

E^-^-iy.a;. /4-22/ 
Wystarczy więc znaleźć niezależne rozwiązania jednego z tych 
równań, aby otrzymać wszystkie liniowo niezależne rozwiązania 
pozostałych równań. Zauważmy, że ze względu na różne warunki 
początkowe ogólne rozwiązania nie bede w ogólności spełniać 
warunków /4.22/. Ogólne rozwiązanie stanowią liniowe kombinacje 
odpowiednich niezależnych rozwiązań np. 

Stałe całkowania wyznaczany z warunków początkowych. Rozwiązań 
takich równań nie spotkaliśmy dotąd w żadnej ze znanych nan 
pozvc.1l literaturowych. Równania te jednak maja podstawowe zna¬ 
czenie wszędzie tan. gdzie nemy do czynienia z oddziaływaniem 
układów spinowych z dowolnym sinusoidalnie zmiennym polem. 
Dodajoy jeszcze, że równania te nie sę jednoznaczne, lecz 
niejednoznaczność ta powoduje tylko wzajemne zamienienie się 
rozwiązań. Biorąc ten istotny fakt pod uwagę, będziemy szukać 
rozwiązań w przypadku gdy v'l-"J* >0 . wszystkie równania posia¬ 
dają dwa punkty osobliwe ^ « - i i 7 » l . Weźmy pod uwagę punV 
^ • 4l< Wprowadzjac nowa zmienne x« J - 1, przesuwamy pjrk 

osobliwy do nowego punktu osobliwego X= O. wtedy równania 
/4.18/r /4.19/ przechodzę w równania 

£ 
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gdzie 

Przedstawiając współczynnik p (x) w postaci 

widzimy, ze współczynnik p'60Jest regularne funkcję w punkcie 
x e o. Tak więc punkt x « 0 jest regularnym punktem osobliwym 
wszystkich równań. Zgodnie więc z twierdzeniem analizy materaa-
tycznej, rozwiązania tych równań nogę być przedstawione w oto¬ 
czeniu ich punktu osobliwego za pomoce uogólnionego szeregu 
potęgowego [281 , Zajmiemy się teraz rozwiązaniem równania 
/4.23/. Jak się okazało / o czym zresztę nożna się przekonać 
przez bezpośrednie podstawienia/ jedynie szereg 

EwZnx 
• •o 

może stanowić rozwiązanie tego równania gdzie n - jest liczbą 
całkowitą, a P - liczbą określoną przez tzw. równanie wyznacza¬ 
jące. Ponadto okazuje się , że szereg ten nożna przedstawić 
w postaci 

£(x)= ei+ex , /4.24/ 

gdzie 

/4.25/ 

Podstawiane /4.24/ i /A.25/ do równania /4.23/ otrzyaujeay 

/4.26/ 
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.Rozwijając funkcję p(x) wokół punktu x * 0 w szereg potęgowy 
^ x r- . 2n-i 

pc*)=Łopn x •*• 
gdzie 

t> - r(f-i: 
tin.-* n! 

1 stosujęc metodę współczynników nieoznaczonych, otrzyroujen;/ 
z równań /4 .26 / następujące wzory rekurencyjne na wspćiczynnjiici 

3~ 

-n-i 

Ponieważ fll0 jest dowolne i z założenia różne od zera. więc mozre-
ny przyjąć. Ze CL,* 1. natomiast C posiada dwie wartości f*. = 1 
i ft = 0. Różnica Af= fi~?i jesl: liczbą całkowitą i równanie 
/4.23/ posiada dwa rozwiązania.E1(x) zgodnie .; wzorami /A.ZA/ 
i /4.25/ ma postać 

gdzie 
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n-i 

jak wynika z teorii równań różniczkowych, rozwiązanie E2(x) 
dla °. • 0 będzie siało postać 

gdzie współczynniki f* 1 ftn wyznaczaay również etosujac aeto-
dc współczynników nieoznaczonych. Wydzielając w drugi* składni¬ 
ku suay wyrazy zawierające współczynniki Jin z parzystymi 
i nieparzystyai wskażnikaai, otrzyaujeay 

gdzie 

/4.27/ 

Po uwzględnieniu tego rozbicia oraz wzoru / 4 . 2 4 / otrzysMijeay 

gdzie 



Z równania / 4 . 2 3 / wynika, ±a 

skfd po uwzględnianiu / 4 . 2 7 / i / 4 . 2 V otrzyaujaay wzory rakuram-
cyjna na wapółczynniki /J* . Okazują a l f . za {** i/»4a» dowolna, 
wlec nozaay przyjęć, że równe a« ona jedności. Oatatacznia do-
stajeay naatepuj«ca wzory 

n-i 

r * 

Drugi* wite nlazalazna rozwiązania M poatać 

Czyniąc zadość warunkowi jednoznaczności otrzymanych rozwiązań 
odrzucaay wyrazy ze wapółczynnikaai « 2n-i A ^ 
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Tworząc kombinację liniowe Ej/x) i E 2 (x^ i wracajac do zmiennej 
niezależnej t, możemy zapisać ogólne rozwiązanie jako 

R /4.28/ 
) C C 2 ^ I 

Biorąc pod'uwage. że E(O>0i E(O) * iUjlotrzymujemy 

c . 

gdzie 

n*0 

Ogólne rozwiązania pozostałych równań po uwzględnieniu warunków 
/4.22/ możemy zapisać w postaci 

6co- c/Ą + c; ̂  ? Ą'F,W + c'^ro , 

Dli)' ̂ Ą * c / 
Ponieważ 

a CO 
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otrzyraujeray więc 

i , / 4 > 3 0 / 

/4.31/ 

gdzie stałe całkowania wyznaczone na podstawie warunków począ¬ 
tkowych 

A(o)*0 , 

odpowiednio wynoszę 

- ą co) ą ^ 
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Widzimy sted. ze rozwiązania równań /4.14/ 1 /4.15,' spełniają 
następujące relacje 

Powyższe związki zachodzące w przypadku pola oscylujęcego sę 
identyczne ze wziezkarai /2.35/ pomiędzy rozwiązaniami tych samych 
równań w przypadku pola wirującego. Można bowien było oczekiwać, 
ze struktura rozwięzań i wzajemne ich zależności będę w obu przy¬ 
padkach takie sane. Jeśli chodzi o szukany operator unitarny 
to, w przypadku spinu i oraz 1 wyraża »ię on odpowiednio wzorami 
/2.42/ i /2.46/, które wyprowadziliśmy w rozdziale drugim. Ele¬ 
menty macierzowe dane sa za pomocą macierzy /2.43/ i /2.48/ z tym. 
że A, B, 0, i E sę otrzymanymi w tym rozdziale rozwiązaniami 
/4.31/. /4.30/, /4.29/, /4.2S/ spełniajęcyr.i wszędzie warumci 
jednoznaczności i ciągłości. 

Prawdopodobieństwo przejść P*2 w chwili t pomiędzy zeeraa-
nowskirai poziomami | 1^ * (10^ i (2"> * I Ol"> częstki o spinie 
^ wynosi 

gdzie funkcja E (O ma postać /4.28/. 
Oak się okazało, na podstawie danych numerycznych, prawdo¬ 

podobieństwo P.o w zależności od częstotliwości pola oscylujące 
go wykazuje, zgodnie z oczekiwaniem, szereg maksiraou w punktach 

O s c^,/n. < gdzie n « 1, 3, 5, 7, 9 Uwzględnia 
jąc 13 wyrazów szeregu /4.28/ wykonano wykresy zależności oc 
częstotliwości prawdopodobieństw przejść jedno-trój i pięcio-
kwantowych. Wykresy te wykonano zakledejsc, że c0Ł/«Oo* 0.2 
i CJot « 1 /Rys. 5.6,7/ 

.7 przypadku przejść jednokwantowych /rys.5/ linia została 
unormowana w stosunku do jej wartości maksymalnej . Dest ona 
węższa od linii rezonansowej otrzymanej w polu wirującym dla 
tych samych parametrów. 
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Linie odpowiadajęce przejściom wielokwantowym są bardzo 
wąskie w porównaniu z linię odpowiadającą przejściom Jedno-
kwantowym. Im ilość kwantów biorących udział w przejściu jest 
większa, tym linia rezonansowa jest węższa. Na rys. 6 i 7 nie 
przedstawiono kształtu linii w otoczeniu punktów CJ=«G5o/rt. 
n = 3,5 ponieważ nie obliczono granicy wyrażenia P12« 9dY czę¬ 
stotliwość pola oscylującego dąży do 6>»<£O/A • 

Z rysunków widać , że wszystkie linie przesunięte s$ nieco 
względem w * <*>o(n. w kierunku większych częstotliwości. E*o-.t 
ten wynika z ooccnosci w polu fotonów o różnej polaryzacji 
względem kierunku wektora indukcji zewnętrznego pola magnetycz¬ 
nego . 

W podobny sposób można otrzymać linie rezonansowe 
cząstek o spinach większych nit. 1/2. 

0.94 0.96 0.98 1 1.02 1.04 1.06 m 
Rys. 5. Prawdopodobieństwo przejść jednokwantowych pomiędzy 

zeemanowskimi poziomami cząstki o spinie 1/2 w zależ¬ 
ności od m 
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Prawdopodobieństwa przejść pomiędzy stanami 11> • | 2,0)>, 
| 11^ oraz \3) « |0 2> cząstki o spinie 1 nożna wyrazić 

następująco 

A obecności fotonów o różnej polaryzacji kołowej również w przej 
sciach f i>*-»| 3> możliwe jest rezonansowe pochłanianie lub emito¬ 
wanie fotonów o częstotliwościach to,(U . W przejściu tym 
magnetyczna liczba kwantowa zmienia się o 2 (Am* % i.), 

p, 

0.5 

i r 

0.3328 0.3352 0.3376 

Rys. 6. Prawdopodobieństwo przejść trójkwantowych pomiędzy 
zeeraanowkini poziomami cząstki o spinie 1/2 w zależno¬ 
ści od m » 
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0.20080 0.20104 0.20128 

Rys.7. Prawdopodobieństwo przejść pięciokwantowych pomiędzy 
zeemanowskimi poziomami cząstki c spinie 1/2 n zależno¬ 
ści od •m.»co/ttł0 . 

5. Rozwiązanie równań /4.14/ netodę przekształcenia Laplace'a 

Stosujęc całkowe przekształcenie Laplace'a nożna otrzymać 
przybliżone rozwiązania układu równań /4.14/ i /4.1S/ słuszne 
w określonym obszarze częstotliwości Magnetycznego pola oscy-
lujęcego. W tym samym celu wykorzystywano jui przekształcenie 
Fouriera 116}. Dednak, jak sie okazuj*, przekształceni* Laplace's 
charakteryzuje sle w tym wypadku większa prostota 1 przejrzysto¬ 
ścią. 
Weźmy pod uwagę układ równań /4.14/ 
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e ' a 

Podstawiajęc 

otrzymujemy 

"Ł 

Po wprowadzeniu nowej zmiennejT= cOei układ równań przyjmuje 
postać 

)a 

a(o)=i, 
Dokonując przekształcenia Laplace'a rozpatrywany układ równań 
różniczkowych. przechodziw układ algebraicznych równań różnico-
wych 
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CUS) a C i J m ) ] . / 5 . 3 / 

Z równania / 5 . 2 / znajdujemy, że 

i5 
skąd po podstawieniu s - s - 2ia otrzynujeny 

Uwzgiędniajęc / 5 . 4 / i / 5 . 5 / otrzynujeny z równania / 5 . 3 / . po 
zaniedbaniu wyrazów £(*-**•*)*• SCS + t i ^ ) . następujęce wyraże¬ 
nie na transformatę Laplace'a w pierwozyn przybliżeniu 

a 
gdzie 

Aby znaleźć pierwiastki równania 

Q-0 /5.7/ 

podstawmy 

Równanie /5.7/ przekształca «ię wtedy w równanie 

gdzie 
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<35 = item. 
Zgodnie z metody rozwiązywania równań trzeciego stopnia [11] 
wprowadźmy nowe funkcję y określone zależnością. 

Otrzymujemy wtedy równanie 

gdzie 

Ponieważ 

co zostało numerycznie sprav/dzone dla wszystkich możliwych ekspe 
rymentalnie osiąganych wartości k i m , równanie /S.8/ posiada 
trzy różne pierwiastki rzeczywiste, których tzw. trygonometrycz¬ 
na postać jest następująca 

/5.9/ 
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Tak więc pierwiastki równania / S . 7 / »ą odpowiednio równe 

*« 4,i, 3. 

Z transformaty przedstawionej w postaci 

łatwo Już znajdujemy, korzystając z odpowiednich wzorów na odwro¬ 
tne przekształcenie Laplace'a. szukane rozwiązanie 

gdzie 

Ponieważ zgodnie z /5.1/ 

wiec ostatecznie 

w podobny sposób znajdujeay rozwiązanie Q(T) . Z równania /S.3/ 
obllczaay transforaate 

Wyznaczając teraz Jeszcze 5 ( S + i i m ) przez podstawienie 
e • • + 21« otrzyaujeajy z równania /5.2/ 
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gdzie 

W celu znalezienie pierwiastków równania <j."« O podstawiany 

i otrzymujemy, ze y'spełnia równanie 

gdzie 

Równanie /5.12/ posiada trzy ró±ne rzeczywiste pierwiastki 

" ' /5.1V 

Ponieważ 

gdzie 
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więc ze wzoru / 5 . 1 1 / otrzysujeay 

/5.14/ 

Układ równań /4.14/ po zalanie znaku &>0 przechodzi w układ 
równań /4.15/, a więc, 

-Den = -
Prawdopodobieństwo przejść pomiędzy stanani H> —|m= 
wynosi 

A, cosfy-}s) •• .2 A 
Wzór ten różni się znacznie od wzoru Bloch'a i Siegerta /4.3/, 
lecz, jak to zostało sprowadzone numerycznie gdy Bt, <£< B o 
wyniki dawane przez oba wzory są zbieżne. Możliwe jest również 
otrzymanie, za pomoce przedstawionej metody, dalszego przybli¬ 
żenia obejmującego jeszcze szerszy obszar częstotliwości. 
Metoda operatorów kreacji i anihilacji umożliwia nam teraz 
obliczenie prawdopodobieństw przejść dla cząstek o dowolnych 
spinach. 
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6. Wpływ nierezonansowych magnetycznych pól wirujących 
1 oscylujących na sygnały magnetycznego rezonansu. 

Od dawna już znane eę badania wpływu działania nierezonan~ 
sowych pól magnetycznych na elektronowe widna rezonansowe [2S3 . 
Przed kilku laty Hiltbrand wraz z Borearden, Sechehaye i Bene 
w Genewie rozpoczęli takie badania w odniesieniu do protonów 
[30] ,[261 . Ich eksperymenty wykonywane sa w ziemski* polu 
magnetycznym i dotyczę przesunięcia linii rezonansowych wywoła¬ 
nych przez pola wirujące i oscylujęco, jak również rozszczepień 
linii rezonansowych. Interpretacja wyników nie opiera się jednak 
na określeniu operatora gęstości układu. W poprzednich rozdzia¬ 
łach niniejszej pracy znaleźliśmy unitarne operatory ewolucji 
układu. Daje to nan od razu możliwość znalezienia również ope¬ 
ratora gęstości fCtV-ZvrVlVXVl / P<t " prawdopodobieństwo, 
że układ znajduje się w stanie |*tf> /. 
Ponieważ 

więc 

gdzie U. U)oznacza operator hermitowsko sprzężony z operatorem 
Uft,) . natomiast Co jest operatorem gęstości w warunkach 
równowagi termodynaaicznyj w chwili t • 0 i u postać 

ob jest tutaj hamiltonlanem opisującym układ spinowy znajdu¬ 
jący się w równowadze termodynamicznej. ? sumę statystyczne 

Z»Tresrp (-#/*) , natomiast /3»(łcT)"i. gdzie k oznacza stałe 
Boltzmanna a T temperaturę spinowe. 

Niech w chwili początkowej wektor namagnesowania będzie 
równoległy do wektora indukcji zewnętrznego pola magnetycznego 
5, . który z kolei jest skierowany zgodnie z osie Z labola-
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toryjnego układu współrzędnych. Sytuacji tej odpowiada hamllto-
nian 

Możliwe jest również zrealizowanie w doświadczeniu innych warun¬ 
ków początkowych. Jeśli np. zastosujemy impuls wysokiej często¬ 
tliwości skierowany wzdłuż osi Y, który obróci magnetyzację 
o kat 0 wokół tej oai /impuls 0 /, to 

Dak to zostanie pokazane w następnym rozdziało /7.16/ 

exp (- ftp) = jfv<f> C A śb + B c+c •»- D *+c + E c%) 
gdzie 

^ e chfi&p)* co s 0 słi<£yV>- i , 

D-E. 
Sygnał indukowany w cewce umieszczonej prostopacL1 J do wektora 
S „ jest proporcjonalny do oczekiwanej wartości składowej spinu 
Ix , która wynosi 
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Zgodnie z wzorami / 2 . 5 / i / 2 . 6 / operator ewolucji w obecności 
pola wirujęcego równy jest 

mo« e u co, 
a jego elementy macierzowe gdy spin cząstki wynosi ̂  odpowiednio 
wynoszę 

a e * D 

7 
Elementy U (ł^obliczono zostały w rozdziale Z i przedstawione 
w postaci macierzy /Z.43/. 
Po wykonaniu obliczeń i wykorzystaniu związków /2.35/ 

otrzymujemy 

"'" 

i cat ̂  
E 

" W+ aa)]} 
Ponieważ 
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więc ostatecznie 

gdzie 

Z tego wzoru wynika, że występuje trzy różne składowe sygnału 
dające znaczące wkłady do przesunięcia w różnych zakresach czę 
stotliwości pola wirującego. I tak w pobliżu rezonansu OJts COO 
Bożeny napisać, ze 

Ta składowa sygnału o częstotliwości CO pojawiająca się z różną 
od zera amplitudą nie Jest w zasadzie eksperymentalnie rejestro¬ 
wana, gdyż występuje w pobliżu częstotliwości rezonansowej 
sygnału GO© • Pozostałe dwie składowe dają znaczące wkłady do 
przesunięcia sygnału dla częstotliwości CO większych i Mniej¬ 
szych od częstotliwości rezonansowej CO0 tJ. bez obecności 
dodatkowego pola wirującego. 
Przesunięcia linii odpowiednio wynoszą 

Gdy stosujesy pole oscylujące wtedy Jak wieay 

a operator U*Ci) mm postać /4.13/. Sygnał rezonansowy w przyped-
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ku spinu 4 opisany jest za pomoce wyrażenia 

Chcęc badać przesunięcia linii rezonansowych odpowiadających 
przejściom jednokwantowym możemy ograniczyć się,dla funkcji 
£(t) i Cl ft) przybliżeniem /5.10/ i /5.14/. Jednak badanie 
przesunięć linii rezonansowych odpowiadających przejściom wielo-
kwantowym, wymaga stosowania wyników otrzymanych w rozdziale 4. 
Tego typu sygnały rezonansowe możemy, w ten sam sposób dokładnie 
opisać również dia czystek o innych wartościach spinów. 

7. Równowaga termodynamiczna układu spinów Jędrowych. 

Badania własności termodynamicznych układów spinów jądro¬ 
wych w bardzo niskich temperaturach doprowadziły do odkrycia 
wielu nowych zjawisk. Wymienić tu nożna odkrycie metodę magne¬ 
tycznego rezonansu jądrowego stanu uporzędkowania antyferro-
magnetycznego i ferromagnetycznego w układzie*spinów Jędrowych. 
Pierwsze prace zostały wykonane przez Goldmana, Chapelliera, 
Vu Hoang Chau i Abragama w Saclay we Francji na przykładzie 
Jąder fluoru w kryształach CaF2 [31] , [33J , £53̂  . Tego typu bada¬ 
nia przeprowadzono również w kryształach LiF i LiH. Aby pojawi¬ 
ło się w układzie spinów Jądrowych przejście z paramagnetycznego 
do antyferromagnetycznego stanu uporzędkowania, układ spinów 
musi być oziębiony do bardzo niskiej temperatury. Temperatura 
przejścia TQ ousi być taka, at>y kT było porównywalne z energię 
oddziaływania dipolowego pomiędzy najbliższymi spinami Jędrowymi 
w diamagnetycznym ciele,w zerowym magnetycznym polu zewnętrznym. 
Ponieważ dipolowe oddziaływanie jest rzędu kilku kHz, a k/h^ 
A-10 /Wzwięc temperatura przejścia T musi być rzędu 10"6 -
10~7K. 

Obecny stan kriogenicznej techniki nie pozwala na osiągnię¬ 
cie takich temperatur, a stad i otrzymania tak wysokiego stopnia 
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polaryzacji układu spinowego. Możliwe jest jednak oziębienie 
układów spinowych w ciałach stałych do tak niskich temperatur 
metodami radiospektroskopowyoi, bez oziębiania sieci. Osięga się 
to metoda dwustopniowego procesu oziębiania. Najpierw wykorzystu¬ 
je się tzw. efekt ciała stałego [34] osiągając stopień polaryza¬ 
cji określony temperaturę spinową rzędu 10 K. Oest to dynamicz¬ 
na metoda polaryzacji Jęder polegająca na indukowaniu w kryszta¬ 
le równoczesnych przejść w układzie spinów jądrowych oraz 
elektronowych o małej koncentracji. Oezeli czas relaksacji spi-
nowo-sieciowej elektronów jest dużo krótszy od czasu relaksacji 
spinowo-sieciowej Jąder wtedy polaryzacja Jądrowa w stanie równo¬ 
wagi termodynamicznej noże być równa polaryzacji elektronowej 
w temperaturze sieci. I tak np. podając za Goldmanem (33] polary¬ 
zacja elektronów w polu o indukcji 25 kG i temperaturze sieci 
T » 1K wynosi 

gdy w tym samym polu polaryzacja protonów wynosi 

Pp = 0.0036 , 

Polaryzacji protonów równej 0.5 w polu 25kG odpowiada temperatu¬ 
ra spinowa T • 4.7 . 10 K. Dalsze obniżenie temperatury osięga 
się metodę adiabatycznego rozmagnesowanla układu. Zmniejszając 
zewnętrzne pole 3 0 do wartości zerowej w sposób, który zapewnia 
stałe wartość entropii otrzymuje się dodatkowe Jej obniżenie. 
W zerowym polu zewnętrznym w układzie spinowym obecne sa tylko 
oddziaływania wewnętrzne, a temperatura spinowa może przekroczyć 
wartość temperatury przejścia fazowego. Gaśli pole lokalne 
B, • 20 i B « 20kG. to w przybliżeniu stosunek otrzymanej tem¬ 
peratury T> do temperatury początkowej TŁ jest proporcjonalny do 
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stosunku wartości indukcji pola lokalnego do wartości Indukcji 
pola zewnętrznego 

Tł Bo 
Tak więc. gdy temperatura początkowa procesu adiabatycznego 
jest rzędu 10 K, to otrzymana temperatura końcowa będzie 
rzędu 10"6K lub 10~7K. A to są właśnie wymagane temperatury 
uzyskania zmiany stanu uporządkowania spinów, których energię 
wewnętrzne etanowi energia oddziaływania dipolowego. Proces 
adiabatycznego rozmagnesowania układu spinowego noże być również 
przeprowadzony w wirujQrcym układzie współrzędnych. Metoda ta 
jest obecnie najczęściej stosowana. Eksperyment ten przeprowadza 
się w zewnętrznym polu magnetycznym o Indukcji BQ w obecności 
pola wirującego o częstotliwości CO . Przechodząc do układu 
wirującego z częstotliwością CO wokół kierunku zewnętrznego 
pola magnetycznego, okazuje się, że efektywny hemiltonlan może 
być rozpatrywany jako niezależny od czasu 

gdzie 

ta C ) i do o jest tzw. sekularną częścią hamiltonianu oddziaływania 
dipolowego. 
Rozmagnesowanie adiabatyczne polega teraz na zmniejszaniu A 
od względnie dużej wartości do zera. Dla wystarczająco małych 
wartości CJj efektywny hamiltonian redukuje się do sekularnej 
części hamiltonianu dipolowego $6O . Zmniejszanie do zera A 
musi zachodzić tak wolno, aby entropia w procesie rozaagnesowy-
wanla pozostawała cały czas stała. W zależności od tego czy 
rozpoczynamy proces od wartości pola efektywnego A/f skierowa¬ 
nego zgodnie z kierunkiem wektowa Indukcji pola zewnętrznego 
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czy przeciwnie, otrzymujemy w układzie wirującym stan polaryza¬ 
cji opisany dodatnia lub ujemne temperaturę spinowe. Układ spi¬ 
nowy można również spolaryzować w wirującym układzie współrzę¬ 
dnych wykorzystując efekt ciała stałego. Lecz ten sposób nie 
znajduje tak dużego praktycznego znaczenia, jak polaryzacja za 
pomoce efektu ciała stałego przeprowadzona w układzie laborato¬ 
ryjnym. W układzie wirującym osiąga się z reguły mniejszy sto¬ 
pień polaryzacji spinów jądrowych. Widziay z tego krótkiego 
wprowadzenia, że radiospektroskopia daje możliwość otrzymywanie 
w układach spinowych temperatur zbliżonych do +0 i -OK. W obsza¬ 
rze tym wysokotemperaturowe przybliżenie dla spinowych tempera¬ 
tur przestaje być słuszne. Powstaje więc w naturalny sposób 
konieczność opracowania teorii opisującej własności termodyna¬ 
miczne układów spinów jądrowych w zakresie tych właśnie tempe¬ 
ratur. 
Hamiltonian oddziaływania dipolowego ma postać 

gdzie 

&D -ĄA0 FO C&y/ftj) , /7.2/ 
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V 

Kąty Qi'- i (fit) określaję położenie wektora "F^ łaczęcego spiny 
"i" i "j",.względem prawoskrętnego kartezjańskiego układu 
współrzędnych, którego oś Z jest zgodna z kierunkiem wektora 
indukcji zewnętrznego pola magnetycznego B . Q^^ jest ketem 
zawartym pomiędzy wektorami BQ i r.. natomiast tpc{ Jost ketem 
azyrautalnym zawartym pomiędzy osią X a kierunkiem wyznaczonym 
przoz rzut r. na płaszczyznę (XY). 
Po nic//aż hamiJt tonian ten posiada skomplikowana formę więc korzy¬ 
stanie np. z operatora gęstości w równowadze termodynamicznej 
w dokładnej postaci 

nie jest możliwe, gdyż nie znamy w ogólności wektorów i wartości 
własnych hamiltonianu. Z tego powodu korzystano zwykle tylko 
z pierwszego przybliżenia 

$>(/*>)= 4-ft/l , /7.4/ 
które odgrywa podstawowe rolę w badaniach w obszarze tzw. wyso¬ 
kich temperatur. Goldman jednak wspomina w jednej ze swoich 
publikacji [35] o konieczności stosowania trzeciego przybliżenia 
w badaniach jądrowego antyferromagnetyzmu. Do chwili obecnej 
ukazało się wiele prac dotyczęcych termodynamiki spinów jędrowych. 
Najbardziej znane sa prace Oeenera £36] , [373 i Goldmana [381. 
Prace te reprezentuję termodynamikę spinowe wysokich temperatur 
oparta na przybliżeniu /7.4/. Wynika z niej przykładowo, że 
energia wewnętrzna równa jest 

en t ropia 
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a ciepło właściwe w stałym polu magnetycznym 

W niniejszej pracy przedstawimy teorię [81^39] pozwalające opi¬ 
sać własności układu spinów jądrowych w temperaturach, w których 
wysokotemperaturowe przybliżenia nie jest już prawdziwe. Wynika 
ono tylko jako szczególny przypadek. 

Rozważmy układ składający się z N różnych podukładón dla 
których energie sę stałymi ruchu. Oznaczmy hamiltoniany tyc'i 
podukładów przez <fta • Całkowity hamiltonian układu jest wteoy 
równy 

gdzie 

Gdyby haaiitoniany podukładów były niezależne od siebie wtedy 
moglibyśmy zdefiniować takie operatiry gęstości (J^ , dla każdego 
podukładu, że operator gęstości opisujący układ równy byiby ilo¬ 
czynowi prostemu tych operatorów 

Okazuje się jednak, że podukłady spinowe nie są zupełnie nieza¬ 
leżne, Jedynie ich hamiltoniany mogę komutować ze sobę [40]t[8]. 
Najbardziej prawdopodobny rozkład n elementów podukładu pomiędzy 
poziomami energii charakteryzuje się maksymalne wartością entro¬ 
pii 

ęę /7.5/ 
przy dodatkowych warunkach 

a)=consi 
/7.6/ 
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Wprowadzając operator 

otrzymujemy z warunku /7.6/, ze 

Metoda Mnożników Lagrange'a prowadzi do zależności 

pJl^O , /7-7/ 
gdzie 

T a oznacza temperaturę spinowa podukładu,a. Przedstaway 
operator €* który jest nieunormowanya operatorem gęstości 
w postaci 

Po podstawieniu go do równania / 7 . 7 / i zróżniczkowaniu względea 
fi^ otrzymujemy 

n /7.9/ 

W warunkach równowagi teraodynaaicznej operator 6^ zależy tylko 
od 3?a. . Wynika etęd, że C ^ ^ G V l s O 1 ^o. nie z a l e żY w sposób 
jawny od czasu. 

Formalnie rozwiązanie /7.9/ nie nastręcza żadnych trudno¬ 
ści, lecz operator <3Tci otrzyaany drogę zwykłego całkowania 
będzie aiał postać eksponencjalnę. 

Wykażeay teraz, że aożliwe jest otrzyaanle tego operatora 
w nieekeponencjonalnej postaci. Metoda polegać będzie na 
przedstawieniu haailtonianu za poaoca operatorów kreacji i ani-
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hilacji bozonów, a anstępnle znalezieniu rozwiązania równania 
/7.9/ w normalnej postaci. Korzystając ze wzoru /I.20/ możemy 
normalną postać iloczynu $ać**>M)G£x,(A» X*4) zapisać jako 

y a y 
gdzie operator ,/\, *.A (x*, :T" f ) ma określona postać wynikająca 
z operatora 

/7.10/ 

i zawiera wszystkie operatory różniczkowania . 
Powyżej X oznacza zbiór wszystkich operatorów kreacji typu 
"b" i "o", a y oznacza zbiór wszystkich operatorów anihilacji 
również typu "b" i "o". Oznaczenia te wprowadzamy wyłącznie 
w celu skrócenia zapisu odpoweidnlch wielkości. Równanie /7.9/ 
zapisane w normalnej postaci wygląda następująco 

Równanie to można uważać za równanie opisujęce temperaturowa 
ewolucję nieznormalizowanego operatora gęstości układu spinowe¬ 
go, gdy ewolucja układu zachodzi w sposób adiabatyczny. 

Rozpatrzmy przykładowo układ składający się z N różnych 
rodzajów spinów, którego hamiltonian aa postać 

xi 
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Wektor OJ ca^ ma wymiar energii i Jest niezależny od tempe¬ 
atury spinowej, natomiast N oznacza liczbę spinów podukładu 
a", którego równowaga termodynamiczna określona Jest tempera-
tura Ta. 
8ioręc pod uwagę relacje /Z.18/ otrzyraujemy 

" 

gdzie M jest operatorem obrotu o kąt Jl wokół osi X, zdefiniowa¬ 
nym w rozdziale 3. Rozwiązania równania /7.1V poszukairy w post taci 

Operator /Y jest równy 

gdzie 

Zt>c 
skęd 

Obliczenia Ś/ID^S^ i <^\£)4 5^ można łatwo wykonać posługujęc 
się wzorami /3.14/. Wykonując zaznaczone tam działania, otrzy¬ 
mujemy w wyniku 

/7.1V 
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Podstawiając wyrażenia /7.12/ - /7.15/ do równania /7.11/, a 
następnie stosując metodę współczynników nieoznaczonych otrzy¬ 
mujemy układ równań określający temperaturowa zależność A , B , 
E«' °*• Oeśli zdefiniujemy dwa wektory 
9 8 

*•&)• 

to równania te zapisane w wektorowej formie maja następujące 
postać 

gdzie 

Sa to równania różniczkowe o stałych współczynnikach, które 
posiadają następujące rozwięzania 
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Mając nieunornowany operator gęstości @«(y^«) zadany w normalnej 
postaci, możemy łatwo znaleźć funkcję rozkładu Z i opisać dokła¬ 
dnie wszystkie termodynamiczne własności układu spinowego, 
którego harailtonian ma postać /7.12/. Rozpatrywany przykład 
umożliwia nam przeprowadzenie pewnej analizy możliwości, jakie 
daje nam normalna postać O^t^w porównaniu z formą ©".(^O 
w przybliżeniu wysokich temperatur. Weźmy pod uwagę układ jedna¬ 
kowych spinów. Wysokotemperaturowe przybliżenie dla operatora 
9* (At) ma teraz postać 

gdzie sumowanie wykonane jest kolejno po wszystkich cząstkach 
rozważanego układu. Dak wiemy, nor na Ina postać operatora &*. 
jest równa sumie pewnej określonej ilości wyrazów rozwinięcia 
w szereg potęgowy. Ilość tych wyrazów zależy od tego z jakę 
wartościę spinu mamy do czynienia. Oesli wszystkie spiny są 
równe 4 to dokładny operator cV K > ma postać 

Wynika stad, że w przypadku tzw. wysokich temperatur dla których 

wzór ten przedstawia nieznormalizowany operator gęstości opisu¬ 
jący układ spinów ^ w wysokotemperaturowy* przybliżeniu dla 
spinowych temperatur. Widzimy, że jest on identyczny ze wzorem 
/7.17/, który jak stad wynika, daje właśnie tylko wysokotempera¬ 
turowe przybliżenie dla układu o spinach ^ . Natomiast wzór 
/7.18/ jest dokładnym wzorem w przypadku spinów g, opisującym 
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układ w dowolnych temperaturach, włęczajac w to również tempe¬ 
ratury +0 i -OK. Gdybyśmy Jednak chcieli zastosować wzór /7.18/ 
do opisu układu spinów większych od ? to i tak otrzymalibyśmy 
wyniki słuszne w bardzo szerokim zakresie temperatur, a prawdo¬ 
podobnie słuszne i w pobliżu temepratur +0 i -OK, czego nie mo¬ 
żemy powiedzieć o przybliżeniu /7.17/. Wiemy jednak z poprzed 
nich rozdziałów pracy, że nie jest trudno napisać dokładne 
postać operatora &<x również gdy spiny są większe od w. Wyra¬ 
żenie /7.13/ jest przecież zupełnie ogólne i nie jest ograni¬ 
czono żadnym warunkiem na wartość spinu. Powyższe wnioski, 
chociaż oparte na konkretnym przykładzie, maję pewne cechy 
ogólności i odnoszę się do innych typów oddziaływań spinowych, 
a w szczególności do oddziaływania dipolowego, któremu poświę¬ 
cone sa cztery następne rozdziały tej pracy. 

8. Termodynamika spinów jądrowych w obecności oddziaływania 
dipolowego i silnego pola magnetycznego. 

Część hamiltonianu dipolowego oznaczona przez <7Pp /7.2/ 
nazywana jest adiabatyczne lub sekularna częścię tego hamilto¬ 
nianu. Odpowiedzialna jest ona za przejścia, dla których zmiana 
magnetycznej liczby kwantowej m • nr + m. wynosi zero A n = 0 
tzn., że całkowita energia układu spinowego pozostaje stała. 
Pozostała część hamiltonianu dipolowego oznaczona symbolem 

Tóo"1^ /7*3/ nazywana jest nicadiabatycznę lub niesekularna 
częścią. Składa się ona z sumy czterech wyrazów mogących wywo¬ 
łać przejścia dla których A"" * 1. +1. -2, +2 . I ta właśnie 
część hamiltonianu dipolowego powoduje wyrównywanie temperatur 
pomiędzy różnymi podukładami spinowymi. W silnych zewnętrznych 
polach magnetycznych, dużo większych od magnetycznego pola 
lokalnego (Bc^B^procesy te sa w ciałach stałych mało efekty¬ 
wne. W tym wypadku można przyjąć, że hamiltonian opisujący 
układ spinowy jest sumę haniltonlanu zeeaanowskiego Jffrj, 
i adiabatycznej części haalltonianu dipolowego 38j 
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Przyjmujemy, że oś kwantyzacji Z jest równoległa do wektora 
indukcji zewnętrznego pola magnetycznego U . Ponieważ, sekułar-
na część hamlltonianu dipolowego komutuje z haniltonianea 
oddziaływania zeenanowekiego 

możemy, jek to zostało pokazane w rozdziale 7, wyróżnić dwa 
pociukłady spinowe, czw. podukład zeemanowski oraz podukład 
dipolowy, Podukłady te oddzielnie mogę pozostawać w stanach 
równowagi termodynamicznej}opisywanych różnymi temperaturami 
spinowymi, które nazywane sę odpowiednio temperaturę zeemano-
wska T i temperaturę dipolowa TQ £37] , [38] . Otóż jeżeli 
to zeemanowskie rozszczepienie poziomów poszczególnych spinów 
jest dużo większe od rozszczepienia dipolowego, które zmienia 
się od spinu do spinu. Na skutek tego, każdemu zeemanowskiemu 
poziomowi odpowiada pewna grupa poziomów. Obsadzenie danego 
poziomu zeemanowskiego jest równe sumie obsadzeń poziomów wcho 
ozacych w skład grupy. Boltzmannowskiemu rozkładowi obsadzeń 
pomiędzy powyższymi grupami poziomów odpowiada zeemanowska 
temperatura, a boltzmannowskiemu rozkładowi obsadzeń w obrębie 
grupy odpowiada temperatura dipolowa • 

-ł i S \ 
, \ 

0 J-- ! 

i U ^ \ 
Rys.8. Rozkład obsadzeń podukładu zeemanowskiego i dipolowego 

w równowadze termodynamicznej iTx>0 i T o > 0 ) . 
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O stanie równowagi temodynaalcznej danego podukładu 
określonym temperatura T , możemy mówić wtedy, kiedy operator 
gęstości jest diagonalny w reprezentacji energetycznej. Bezpo¬ 
średnio po impulsie 3lll> radiowej częstotliwości, pojawiają się 
różne od zera elementy nlediagonalne. które jednak szybko rela¬ 
ksuję do zera z pewne charakterystyczna, stała czasową T_, znaną 
czasem spinowo-spinowej relaksacji. Oiagonslne natomiast ele¬ 
ment y operatora gęstości relaksuję w ciałach stałych dużo wol¬ 
niej . Stała czasowa tego procesu nazywana jest czasem spinowo-
sieciowej relaksacji T.. W ciałach stałych T. mota wynosić 
kilka minut lub nawet kilka godzin. Stęd wynika, te podukład 
spinowy note być opisany temperatura spinowe T różna od tempe¬ 
ratury sieci T, w czasie 

Przejdźmy teraz do określenia operatora GY/*) w normalnej po¬ 
staci. Stosujęc wzór /2.18/ znajdujemy, te [8] 

- Z.. /8.3/ 

gdzie 

ft, 
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Ponieważ haoiltonian zeeaanowski komutuje z sekularnę częścią 
haoiltonlanu dipolowego ffijf , możemy zgodnie z /7.8/ 1/7.9/ 
znależćoddzlelnie operator ©if/fcaO .opisujący podukład zeeme-
nowski oraz operator Oo(fto) opisujący podukład dipolowy. Podsta¬ 
wiaj ec we wzorach /7.16/ 

©,«"-*<*, 

otrzynujeay 

/ 8. 4 / 

Operator / 8 . 4 / posiada normalne postać, więc 

, , , 
Elementy macierzowe w reprezentacji 

można przedstawić za pomoce wzoru 
-i) < n « - r * i jbc 5f 

Zp^Cn 
Deśii wartość spinu wynosi 5 to 

H 57 
Nieunoraowany operator gęstości dipolowego podukładu 
określony Jest przez równania /7.11/. 
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/8.6/ gdzie A Ą Ą 

Będziemy szukać rozwiązania równania /8.6/ w postaci 

gdzie operatory S,' 8$ wieloaianaai o następującej strukturze 

Symbol XR oznacza operator kreacji -4* lub C£ , natoaiast 
symbol UK oznacza operator anihilacji 4* lub C% . Opera¬ 
tor S. nie może być różny od zera ponieważ hanlltonian dipolowy 
zawiera tylko wyrazy typu x£ x* y^ y^. A^... Cfro") Jako 
funkcje dipolowej temperatury spinowej aa określone przez równa¬ 
nie /8.6/. Działając operatoree 0^ na S^, otrzyaujeay wialoaian, 
którego jednoalany zawierają (i + i)operatorów kreacji 1 anihila¬ 
cji, natoaiast działając óperatorea 02na St otrzyaujeay wielo-
aian o tej samej strukturze. Podstawiajęc /8.7/ do równania 
/8.6/ otrzyaujeay rekurancyjne równani* określające S^ 
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.i =0 

•••>N> /8.8/ 

I tak gdy k « 2 Mity 

v - 0 /e-9/ 

S 2 składa się z sumy operatorów, z których każdy opisuje układ 
dwóch spinów. Równanie /8.9/ można rozwiązać dokładnie nie 
ograniczając się do przybliżenia wysokich temperatur. Z równa¬ 
nia tego wynika, że rozwiązania powinnlśay szukać w postaci 

gdzie Eys &tj(fto) i FG* F,y (fto^ &a nieznanymi funkcja-
mi temperatury dipolowej. 
Podstawiając do równania / 8 . 9 / wzory / 8 . 3 / i / 8 . 10 / oraz obli¬ 
czona wartość wyrażenia 

otrzymujemy następujący układ równań określający funkcje E.. 
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Rozwiązania powyższych równań maj? postać 

3eali ograniczymy się tylko do tego przybliżenia, to diagonalne 
elementy macierzowe operatora S W A D ) . S$ równe 

W celu możliwie zwięzłego przedstawienia dalazych wyników 
wprowadzimy następujące wielkości 

x ft 

T 
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2 

<».£ 

Funkcja rozkładu dla rozpatrywanego ukŁadu spinowego jest 
równa 

2= T 
gdzie sumowanie wykonuje się po wszystkich stanach. 
Entropię 

możemy przedstawić jako 

gdzie energie zeemanowska E i dipolowa E . odpowiednio wyno¬ 
szę 
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Ciepła właściwe podukładu zeemanowskiego C i dipolowego CQ 
w stałym polu magnetycznym wyrażaję się następującymi wzorami 

W warunkach całkowitej równowagi termodynamicznej 
entropia układu wynosi 

gdzie 

natomiast ciepło właściwe równe jest 

Z przedstawionych powyżej wyników w wysokotemperaturowym przy¬ 
bliżeniu dla spinowych temperatur, wynikaję odpowiednio wzory, 
które znajdujemy w pracach Oeenera i Goldmana f37j,[38] . 

9. Układ dwu spinów h w silnym polu magnetycznym 

W rozdziale tym przedstawiany przykład zastosowania otrzy¬ 
manych wyników do najprostszego układu dwóch spinów •*. Rezul¬ 
taty otrzymane w tym wypadku aę całkowicie dokładne i opisuję 
wszystkie właściwości termodynamiczne układu w dowolnych tempe¬ 
raturach spinowych. Zupełny zbiór wektorów własnych /2.36/ ma 
teraz postać 
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Z odpowiednich wzorów wyprowadzonych w rozdziale 8 otrzymujemy 

(i-

Widzimy, że wszystkie powyższe wielkości zależą od kata 
jaki tworzy wektor F~2 z kierunkiem wektora indukcji zewnę¬ 
trznego pola magnetycznego B". Na rys. 9, 10, 11, 12 przedsta¬ 
wione sę zależności entropii, energii zeemanowskiej i dipolowej 
oraz ciepła właściwego podukładujzeemanowskiego i dipolowego 
w stałym polu magnetycznym w zależności od odpowiednich odwro¬ 
tności temperatur spinowych '/w przypadku gdy wektor r,2 jest 
równoległy C F Q • 2) i prostopadły (F • -I) do kierunku 
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wektora 6 . Poziomem odniesienia jest poziom zerowej energii 
zeenanowskiej. Na rys.9 przedstawione aę wyniki, przy założeniu 
że zeemanowska temperatura Jest równa nieskończoności Ć ^ Ł - ^ O ) 
Oba podukłady spinowe sę teraz niezależne. Widzimy, że występu¬ 
je pewna asymetria wielkości termodynamicznych w stanach równo¬ 
wagi względem temperatury dipolowej równej nieskończoności 

Cfio~-Q) . Z rysunku wynika, że uporządkowanie spinów 
w danej ujemnej temperaturze jest większe niż w symetrycznie 
położonej względem j&o-*O temperaturze dodatniej. Wartości 
energii podukłedu dipolowego w temperaturach 7J^+0 (yijj =-f ao) 

1"** 0) są przedstawione w poniższej tabeli 

e 
0 

T 

•Co- / 

d 

d 

d 

d 
z 

Ciepło właściwe podukładu dipolowego zmierza do zera w tempe¬ 
raturach L = +0 1 Tj. » -O. Wynika to stęd, że poduklad spino¬ 
wy nie .itoże w temperaturze +0 już więcej oddawać ciepła, a 
w temperaturze -O nie noże więcej pobierać. Maksymalna wartość 
ciepła właściwego podukładu dipolowego w ujemnej temperaturze 
jest tutaj większa niż w temperaturze dodatniej. Ta asymetria 
jest wynikiem charakterystycznego rozkładu poziomów energetycz¬ 
nych układu spinowego. Kiedy zeeaanowska temperatura na pewne 
wartość skończone, podukłady 89 zależne. Na rys.10 przedstawio¬ 
ne sa wielkości S, EQ, C D w zależności od odwrotności tempera¬ 
tury dipolowej dla dwu różnych skończonych wartości temperatury 
zeenanowskiej T_. Dodatkowo na tym samym rysunku przedstawione 
sę wartości energii E i ciepła właściwego Cz podukładu zeema-
nowskiego. 
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Rys .9. Entropia, energia wewnętrzna i ciepio właściwe 
podukładu dipolowego• 

-5 -4 — 3 -2_ -I ./ I 

Rys.10. Zależność entropii, energii wewnętrznej i ciepła właici 
wego od odwrotności teaperatury dipolowej. 
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Oeśli dipolowa temperatura jest równa nieskończoności(V3p= 
/rys.11/, wtedy omawiane wielkości w zależności od odwrotności 
temeperatury zeenanowskiej wykazuję pełne symetrię względem 
punktu fixs.±O r ^ * * 0 6 7 ) • Wyniki te 39 podobne 
jakościowo do otrzymanych przez Ramseya f41j w przypadku równo¬ 
odległych poziomów energetycznych /bez oddziaływań wewnętrznych/, 
co występuje gdy jedynym oddziaływaniem jest oddziaływanie 
zeenanowskie. Deżeli rozpatrywane podukłady spinowe znajdują 
się w stanie równowagi termodynamicznej określonej tą samą 
temperatura spinowe (£z* fio9/* ) wtedy 

£ = z-Ł[(0f) e e (i 

Entropia, energia i ciepło właściwe sa. przedstawione na rys.12 
dla 4lCO0/ci*i0 i <9»5774 . Prawie symetryczne zależności 
względem punktu A s i O wynikaję stad, że największy wkład 
do entropii wnosi w tym wypadku oddziaływanie zeemanowskie. 
Ze wzoru /9.2/ wynika, że gdy CO3@*4/f3 cała energia zgromadzona 
jest w podukładzie zeemanowskim. W podobny sposób można opisać 
właściwości termodynamiczne układów składających się z większej 
ilości oddziaływujących spinów. 
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I. : , T l - ~ i I . .1 I 

Rys.11. Zależność entropii, energii wewnętrznej i ciepła 
właściwego od odwrotności temperatury zeemanowskiej 
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Rys. 12. Entropia, energia wewnętrzna i ciepło właściwe 
układu w stanie całkowietej równowagi termodynamicznej 
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10. Termodynamika układów spinów jądrowych w obecności oddziały¬ 
wania dipolowego 1 słabego pola magnetycznego. 

Jeżeli zewnętrzne pole nagnetyczne jest porównywalne z po¬ 
lem lokalnym, wtedy procesy powodujące wymianę energii pomiędzy 
podukładami są bardzo efektywne i w bardzo krótkim czasie osię-
gaję one tę sarnę temperaturę. Za wymianę energii.Jak wiemy, 
odpowiedzialna Jest niesekularna część haailtonianu oddziaływa¬ 
nia dipolowego, powodująca przejścia ze zmianę Lm. równa -1 
i -2. Dlatego tez musimy uwzględnić teraz pełny haniltonian 
oddziaływania dipolowego. W kartezjańskln układzie współrzędnych, 
w którym wektor indukcji zewnętrznego pola magnetycznego B_ 
jest skierowany wzdłuż osi Z, hamlltonian układu składającego 
się z N spinów ma po uwzględnieniu transformacji /2.18/ postać 
[39] 

gdzie 

" J' * ̂ i 7 
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Operator rótnlczkoKy A «yst«puj«cy « równaniu /7.11/ Jaat 

równy 

gdzie 

A^-zrwH-v^ - ^ v < ^ . 
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Nieunormowany operator gęstości ^ 9 ) w normalnej postaci sta¬ 
nowi teraz rozwiązanie równania 

Przedstawoy operator 6t/^) w postaci 

ma normalna postać 1 opisuje podukład zeenanowski bez 
uwzględnienia oddziaływania dipolowego. €*ZD(^>^ posiada 
również postać normalne 1 opisuje podukład dipolowy oraz Jego 
związek z podukładem zeemanowskin. Zaznaczmy, że nie Jest to 
jedyne możliwe przedstawienie &({*>} . Deśll chodzi o nieunormo-
wany operator &z(A>) to Jak to zostało pokazane w rozdziałach 
7 1 8 , spełnię on równanie 

którego rozwiązanie w przypadku spinów \ otrzymujemy ze wzoru 
/8.4/ 

gdzie 
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Wyniki przedstawione w rozdziale 8 sugeruję, ze &zt> (ft) 
powinniśmy szukać w postaci następującej suny 

•i, , /10.6/ 

-°-
Z ZD 

Operatory SK jak również S., zbudowane sa z iloczynów k opera¬ 
torów kreacji i anlhi lacj i . Biorąc pod uwagę /10.5/ 1 /10.6/ 
otrzymujemy 

N H . (zo) (z) 
>• ^> • /10.7/ 
I *J • 

Każdy Jednomian S,- Sj* ' zawiera ilościowo i • j • k 
operatorów kreacji i tyle sano operatorów anlhilacji. MoZeay 
więc podwójna sumę w /10.7/ zapisać jako 

skad 

wstawiając /10.8/ do równania /10.3/ oraz biorąc pod uwagę 
/ otrzy«uje»y 
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Wprowadzając oznaczenia 

równanie /10.9/ przyjmuje postać 

to niejednorodne równanie różniczkowe o stałych współczyn¬ 
nikach. Operatory różniczkowe O , O-, Dp maja tę własność, że 
działając na operator zawierajęcy k operatorów kreacji i k opera¬ 
torów anihilacji , zmieniaję liczbę k, lub zachovvuje się bez 
zmiany. I rak operator O działajęc na taki operator nie zmienia 
licz-by k, operator 0. zmienia liczbę k o 1 a D« zmienia liczbę 
k o 2. Dzięki tej własności z równania /10.10/ otrzymujemy nastę¬ 
pujące rekurencyjne równanie określające szukane operatory S. 

Z 

J 

°la k • 2 otrzymujeay 

.ftó «> /10.12/ 



Znajdując S 2 otrzymujemy dla <3 (fb") przybliżenie 

Sj /10.13/ 

Gdybyśmy rozpatrywali układ tylko dwu spinów _-. to powyższy wzór 
( dawałby dokładna wartość <3(ĵ O . Gęśli natomiast układ składa 

się z wielu spinów -z, S 2 stanowi sumę operatorów opisujęcych 
dokładnie kolejno wszystkie możliwe dwuspinowe podukłady. 
Wynika stad, że nie Jest to oczywiście przybliżenie wysokich 
temperatur. Zajmijmy się teraz rozwiązaniem równania /10.12/, 
Operator 5z(p~) opisujęcy podukład zeemanowski Jest znany dokła¬ 
dnie /10.5/. Stosując wzory /10.2/ i /10.5/ znajdujemy, że pra¬ 
wa strona równania /10.12./ Jest równa 

i jfi 
—Zfce 

Wyniku stąd, że operator S_ musi mleć następujęcs postać 

jt 

gdzie E ± 1, F......M,. sa nieznanymi funkcjami /• , które 
musimy określić tak,aby operator S„ spełniał równanie /10.12/. 
Po obliczeniu^TTorS, o 2 
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otrzymujemy z /10.12/ trzy układy liniowych- niejednorodnych 
równań różniczkowych, które zapisane w formie wektorowej aaja 
postać 

• . B /10.14/ 

x(o)»7(o)-z(o)»o 
gdzie 



B-

Stosujęc do równania /10.14/ przekształceni* Laplace'a. otrzy-
aujeny układ algebraicznych równań określających odpowiedni* 
transforaaty X 

<A-SI,)X — 
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skąd 

Wyznacznik charakterystyczny równy Jest 
A s 3 * ł ii 

Podstawiając do równania A • 0 wyrażenie S • r -
otrzymujemy równanie charakterystyczne w postaci 

/10.16/ 

gdzie 

CS f) .I9a/ 

Ponieważ J* * ^ j©at ujeane, wlec /10.19/ aa trzy różne 
i rzeczywiste pierwiastki 

. ' • * 
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/10.20b/ 

Wykonujęc odwrotne przekształcenie Laplace'e wzoru /10.17/ 
otrzymujemy 

gdzie 

Ponieważ rozwięzania równań /1O.14/ i /1O.15/ spełniają związek 

Więc 
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W identyczny sposób znajdujemy rozwiązanie równań /10.16/ przy 
czym równanie charakterystyczne £ - 0 ma tutaj postać 

= f\ /iO.2i/ 

gdzie p i q dane sa za pomoce wzorów /10.19a/ i/10.19b/. Pier¬ 
wiastki s r s2, » 3 określone ae wzorami /10.20/, /10.20a/. 
/10.20b/. Ostatecznie otrzymujemy następne rozwiązania 

S ̂ 4 "Vł ̂  + i^a^oi^T * 

Oeśli nie «a zewnętrznego pola magnetycznego, wtedy wyznacznik 
/10.18/ wyraża tie wzorea 
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a równanie charakterystyczne ma trzy pierwiastki rzeczywiste, 
z których dwa eą sobie równe 

/10.22/ 

W tym wypadku otrzymujemy 

Rozwiązania równania /10.21/ Jak łatwo się przekonać, również 
dane są za pomocą /10.22/, a funkcje K^, L^, M ^ , sa równe 

4 K ^ 
W ten sposób znależliśay dokładna postać operatora Sg. dla 
układu spinowego znajdującego sie w zewnętrzny* polu magnetycz¬ 
nym BQ jak również dla układu bez dodatkowego pola Magnetycznego 
(B « o). Możemy teraz opiaać wszystkie własności układu spinowe¬ 
go w równowadze termodynamicznej w słaby* iub zerowym polu 
oagnetycznym w obecności oddziaływania dipolowego. 
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11. Entropia, energia wewnętrzna, ciepło właściwe l magnety¬ 
zacja układu spinowego. 

Aby znaleźć wielkości charakteryzujące rozpatrywany układ 
spinowy musimy obliczyć elementy macierzowe nieunoroowanego 
operatora gęstości <5(̂ ł> i znaleźć funkcję rozkładu Z. 
Najprościej Jest wykonać to w reprezentacji /2.36/ 

gdzie liczby H*£ odnoszą s ię do operatorów typu "b", a nii do 
operatorów typu " c " . Oako przykład rozpatrzmy układ N spinów i . 

Diagonalne elementy macierzowe <5(/»>;> wynoszą. 

*t>/* Q|fc <</• k*i 

/il.l/ 

a funkcja rozkładu 

2 - TV 6-fy>0 . 

Energia wewnętrzna równa jest 

gdzie M , 

• 
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N 

Wszystkie inne wielkości określone sę w rozdziale 10. 
Entropię możemy obliczyć ze wzoru 

a ciepło właściwe w stałyn polu aagnetycznyn ze wzoru 

gdzie 1 * ft; 
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Składowa Magnetyzacji w kierunku wektora Indukcji pola zewnę¬ 
trznego proporcjonalna jest do oczekiwanej wartości 
1 wynosi 

j N 

^ T s.- ł T T / M «• 

12. Układ dwóch spinów ^ w słaby* polu aagnetycznya. 

W przypadku dwóch spinów i otrzyaujeay dokładne norasInę 
postać operatora Otp~> • Ze wzoru /ll.l/ otrzyaujamy funkcje 
rozkładu 

2-2*0, 
gdzie 

, 4 
Energia i ciepło właściwa w stałya polu aagnatycznya określone 
sa wzoraal /li.2/ i /li.3/, z tya. ze 
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k-i • 
Oczekiwane wartości składowych Iv. I , I operatora spinu 
f ar T * V * 
"I*"•-*.* wynoszę 

gdzie 

Ponieważ w tenperaturze T * - °° ( /3 » * 0") 

oraz 

więc wszystkie składowa aagnatyzacjl w polu aagnetycznya 
wynoszę zero. W innych natoaiaat teaparaturach aę ona w ogól¬ 
ności rożne od zera. Magnetyzacja w taaparaturza +OK i -OK 
osiąga określone wartości aakayaalne. Oojście do aaksiaua 
poprzez kolejne stany równowagi zachodzi w sposób niaakaponan-
cjalny. Podczas przejścia od dodatnich teaperatur do ujeanych, 
podłużna nagnatyzacja CM XI|B #) zalania znak, natoaiaat aagna-
tyzacja poprzeczna ( f T i X S p ) wykazuje dla danago pola 
i położenia wektora r^2* ta>c* •••# zależność od taaparatury 
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w obu obszarach temperatur spinowych. Gdy nie ma pola zewnętrz¬ 
nego C E * O ) taki układ nie posiada żadnego namagnesowania 

oraz 

ponieważ C^ • C2 • 
Namagnesowanie pojawi się w bardziej złożonym układzie spinowy*. 
.. Bez zewnętrznego pola magnetycznego CB.> 

Zmiany entropii 5, energii E oraz ciepła właściwego C w zależ-
ności od temperatury przedstawione są na rys. 13 i 14 w warun¬ 
kach kiedy £ s 4l<*?#/Cl — i • Taka wartość pojawia się np. 
dla jąder fluoru odległych od siebie o 2.725 . 10 m / jak 
w CaF-/ w polu 1.31 . 10" T . a dla protonów znajdujących się 
w odległości 1.6 . 10"10m /jak w HgO/ w polu 6.89 . 10"4T. 
Rysunek 13 obrazuje nam sytuację kiedy wektor F12 tworzy z we¬ 
ktorem B kęt TT/Ą- (/j = 0.S") . Przedstawione zależności wykazu¬ 
ję taki sam charakter zmian zarówno w obszarze dodatnich jak 
i ujemnych temperatur spinowych. Tutaj wszystkie wyrazy hamil-
tonianu dipolowego sa efektywne. Rysunek 14 przedstawia zależ¬ 
ności temperaturowe tych samych wielkości lecz w sytuacji kiedy 
wektor T^z jest prostopadły do wektora B/F « -1/. Widzimy, że 
teraz występuje pewna asymetria zależności względem temperatury 
T etos , Nieefektywne sa w tym wypadku te wyrazy hamiltonianu 
dipolowego, które odpowiadaję za przejścia spełniające warunek 
4 
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Rys. 13 i 14. Zależności teaperaturowe S,E i CQ dwuspinowogo 
układu w słabym polu aagnatycznya. 
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Nieco inny charakter omawianej asymetrii występuje wtedy, gdy 
Tjij |( 6, (/>»i) . Tutaj cała niesekularna część hamiltonianu 

jest nieefektywna. Nożna stad wysnuć wniosek, ze za asymetrię 
własności termodynamicznych układu spinowego odpowiedzialny 
jest brak oddziaływania opisanego nieadiabetyczna częścię hamll-
tonlanu dipolowego lub brak tylko określonej części tego oddzia¬ 
ływania. Ze wzrostem wartości £ układ z coraz to lepszym 
przybliżeniem może być opisywany przez adiabatyczne część hamil¬ 
tonianu dipolowego. Stwierdziliśmy, że gdy € • 10 to nie na 
praktycznie różnicy pomiędzy wynikami uzyskanymi przy uwzglę¬ 
dnieniu kompletnego hamiltonianu czy tylko części adiabatycznej. 
Dodatkowo na rys. 13 1 14 /linie przerywane/ przedstawiono 
w celu porównania wyników uzyskanych przy założeniu, że oddzia¬ 
ływanie dipolowe opisane jest tylko adiabatyczne częścią, hamil¬ 
tonianu. w przypadku wyżej wymienionych Jąder fluoru, błąd tego 
przybliżenia gdy Fo* O.S kolejno dla energii, ciepła właściwe¬ 
go i entropii w temperaturze + 2.5 . 10 K /d/kT > 0.1/ wynosi 
31.1%. 37.9% i 0.14%, natomiast w tej samej ujemnej temperatu¬ 
rze odpowiednio 41.2%, 42.2% 1 0.14%. 

Ola wyżej wspomnianych protonów, te same błędy w analogicz¬ 
nej sytuacji eksperymentalnej występie w temperaturze 1.4 . 10"5K 
Rozbieżności te w temperaturach coraz bardziej zbliżonych do 
+0k i -OK staja się coraz większe, osiągając w pewnej tempera¬ 
turze wartości maksymalne. 
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13. Magnetyczna relaksacja spinowo-sieclowa 9plnów jędrowych. 

Teoria relaksacji noże być również rozwinięta w oparciu 
o formalizm operatorów kreacji i anihilacji bozonów. Dotyczy 
to nie tylko relaksacji spinowo-sieciowej, lecz i innych typów 
relaksacji w cieczach, jak również- ciałach stałych. 

Rozpatrujemy tutaj tylko /jako przykład/ problem relaksa¬ 
cji spinowo-rsieciowej. Na przykładzie tya pokażemy w jaki spo¬ 
sób Inne rodzaje relaksacji mogę być rozpatrywane za pomocą tej 
aetody. 

Załóżmy, że oddziaływanie spinów Jest oddziaływaniem dipo¬ 
lowym. Modulacja tego oddziaływania przez termiczne ruchy sieci 
jest najczęściej spotykanym źródłem relaksacji spinów jądrowych, 
riaolltonian układu spinowego w zewnętrznym polu magnetycznym e 
jest równy suoia hamiltonianów zeenanowsklego H i dipolowego 
HQ, które określone sa odpowiednio wzorami /10.1a/ i /10.1b/. 
Poziomy energii w ogólności określa niezależny od czasu haauito-
nian £46] 

gdzie ^ $ 0 ^ Jest brednia wartością hamiltomanu dipolowego. 
Przjecia kwantowe pomiędzy stanami własnymi }&^> zachodzą 
pod wpływem zależnej od czasu części hamiltomanu. która równa 
jest 

Powyższy hamiltonian me postać 

gdzl* 
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<•; 

natomiast 

są funkcjami zależnych od czasu.ketów $ń*rt),<&•(+) określających 
położenie wektora F. . względem układu współrzędnych, którego oś 
Z skierowana jest zgodnie z kierunkiem wektora indukcji zewnę¬ 
trznego pola magnetycznego B o . ^jm s a znormalizowanymi 
harmonikami sferycznymi drugiego rzędu C42] • 

Unitarny operator ewolucji układu IKt^sU. określony jest 
przez równanie 

Podstawiając 

otrzymujemy 

gdzie %, (i)* &1 jest hamiltonianem Pfs(i) zapisanym w obra¬ 
zie oddziaływania 
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Oeśli równanie /13.1/ zapiszemy w postaci 

to otrzymujemy równanie, które formalnie identyczne jest 
z równaniem /7.9/. Ponieważ SBg przedstawia funkcję opera¬ 
torów kreacji i anihilacji, możemy więc operator U.(r>(i) 
znaleźć w postaci normalnej rozwięzujac równanie 

/13.2/ 
li (x* u 0) • i 

Parametr t oznacza zeleżnosć czasowe Jo, oraz operatora J\ , 
która pojawia się na skutek termicznych ruchów molekuł. Dzięki 
temu magnetyczne momenty mogę wytwarzać zmienne pole magnetycz¬ 
ne o różnej częstotliwości, a pola o odpowiednich częstotliwo¬ 
ściach rezonansowych mogę powodować przejścia pomiędzy różnymi 
energetycznymi poziomami, prowadzać w konsekwencji dc relaksacji 
układu spinowego. Operator .A(O Jost operatorem różniczkowym 
wynikającym z podstawienia w hamiltonianie 
który ma normalne postać, operatora V-

Oak wiemy, procedura ta wynika z konieczności przedstawienia 
iloczynu, dwu normalnie uporządkowanych operatorów i\ (*,M,O 
1 U C f >( X*, M,i) w noriwlnej poataci /roz.l/» Ponieważ #^<r) 

zależy od czasu, więc «tęd i A ausi również zależeć od czasu. 
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Równanie /13.2/ je9t liniowym równaniem różniczkowym o współ¬ 
czynnikach zależnych w sposób przypadkowy od czasu. Oeżeli 
chcemy opisywać w sposób analityczny zjawiska relaksacji ople-
rajęc Bię na metodzie funkcji korelacji /jak w teorii BPP C-43J/ 
jesteśmy zmuszeni do szukania rozwiązania równania /13.2/ meto¬ 
dę kolejnych przybliżeń [li • Gdy zaburzenie %^ jest małe 
w porównaniu z Jjf * te rozwiązanie można przedstawić w posta¬ 
ci następującego szeregu , 

U = i-] 
Prawdopodobieństwo przejścia ze stanu )<O do stanu Jft> 
w czasie t równe jest 

I 

a prawdopodobieństwa przejścia w jednostce czasu 

gazie cc oznacza wielkość zespolone sprzężona do poprzedniej. 
Elementy macierzowe U (i) sę równe 

-ij/f/cH-tó-
« »o 7* 

skęd po zaniedbaniu wyrazów z czynnikiem 7̂ gdzie 
otrzymujeny 
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Obliczając wartość średnie po czasie / co Jest równoważne 
w przypadku funkcji opisujących procesy stacjonarne średniowa-
niu po zespole/, dostajemy średnie prawdopodobieństwo przejść 
w jednostce czasu. 

Ze wzoru Gortera [44] 

możemy otrzymać teraz wyrażenie na czas spinowo-sieciowej rela 
ksacji, 
w wypadku Oc^/i 

KÓH'+CC /13.5/ 
gdzie 

i 4<D, 
, O oznacza funkcję korelacji przypadkowej funkcji 

44)ąA . Metoda analizy wyników badań dynaaikl ruchów aole-
kularnych opierająca ale na pojęciu funkcji korelacji, odgrywa 
obecnie podatawowq role. W szczególności dotyczy to badań wyko¬ 
rzystujących zjawisko Magnetycznego rezonansu Jądrowego. Chcąc 
porównać wyniki doświadczalne z przewidywania*! teorii, a co 
ważniejsze wyznaczyć pewne wielkości fizyczne* powinnisay wlec 
dla konkretnego badanego obiektu znaleźć funkcję korelacji 
/13.6/. Aby to wykonać ausiay znać lub tez tylko założyć chata-
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kter ruchów molekuł lub ich fragmentów. 
W dużej liczbie cieczy magnetyczna relaksacja spinów Jędro-

wych opisywana Jest za pomoce modelu dyfuzji Oebaya przyjmujęce-
go za podstawę brownowski ruch częstek [9] . Takie założenie 
prowadzi do eksponencjalnej zależności czasowej funkcji korela¬ 
cji przypadkowych funkcji sferycznych występujących w hamllto-
nianie oddziaływania dipolowego. Powyższe podejście daje często 
dobre rezultaty w sensie zgodności z doświadczeniem, nawet 
w niektórych substancjach w stanie stałym [45]. 

Z dopasowania teoretycznych zależności do wyników doświad¬ 
czalnych wyznaczamy zwykle określone parametry. I tak np. 
w przypadku grupy metylowej zakłada die istnienie ruchu wokół 
osi symetrii C,, który może być bardziej lub mniej hamowany przez 
oddziaływania występujące w danej substancji. Swobodę ruchu 
charakteryzuje tzw. energia aktywacji E, które wyznaczamy z za¬ 
leżności temperaturowej czasu relaksacji, posługując się wzorem 
Arrheniusa opisującym zależność czasu korelacji *te od tempera¬ 
tury T sieci 

gdzie RJest stałe gazowa. 
Wielkość T*© , która odpowiada czasowi korelacji w tempera¬ 
turze nieskończenie dużej, wyznaczamy z minimum zeleżności tem¬ 
peraturowej czasu relaksacji. Możemy również wykonać na maszy¬ 
nie cyfrowej porównanie danych doświadczalnych z odpowiednim 
wzorem uwzględniając zależność /13.7/ i znaleźć w ten sposób 
wszystkie stałe. Oest to możliwe tylko wtedy gdy wzór dokładnie 
opisuje zależność doświadczalne. Przykładem mogę służyć tutaj 
wyniki pomiarów /jeszcze dotychczas nie opublikowane/ temperatu¬ 
rowej zależności czasu relaksacji aplnowo-sieciowej T, protonów 
w alkoholu t-butylowym (CH3")3 COH /rys.15/. Molekuły tej substa 
ncji posiadaję kształt zbliżony do sferycznego. Oednak alkoholu 
t-butylowego nie zalicza się do substancji tworzących tzw. pla¬ 
styczne kryształy. Pomiary wykonane zostały na impulsowym spe¬ 
ktrometrze magnetycznego rezonansu jądrowego typu SXP1OO firmy 
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Broker w polu aagnetycznya, któremu odpowiada częstotliwość 
rezonansowa protonów 25.5 MHz, używając ciągu impulsów j-T-

i i r 
(CM,), COH 

Rys.15. Zależność temperaturowa czasu spinowo-sieciowej relaksa¬ 
cji w alkoholu t-butylowy». 

Z doświadczenia otrzymano, że energia aktywacji, obliczona 
dla wysokotemperaturowej części zależności czasu relaksacji T. 
/licząc od temperatury w której T, • Timtf/ wynosi 5.4 -^§p 
natomiast stała %, • 6.8 , tO" 1^. Zakładajęc, że za alniBUB 
zależności Ta(T)odpowiada w głównej Bierze izotropowa reorienta¬ 
cja grupy »etyłowej wykonano dopasowanie zależności podanej 
w pracach £46] i [47j /bez korelacji wzajemnych/ do danych 
doświadczalnych, biorąc pod uwagę wyznaczone enerjie aktywacji. 
Wynik takiego dopasowania przedstawiony jest również na rys.15. 
który jak widać znacznie odbiega od rzeczywistego przebiegu. 
Należy wiec rozpatrzeć innego rodzaju źródła relaksacji, wpływ 
korelacji wzajemnych, oraz ewentualnie ruchy z róznyai czasami 
korelacji. Prace te nie ss jeszcze do chwili obecnej zakończona. 
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Przykładani substancji należącej do klasy plastycznych 
kryształów, dla które] wyznaczono zależność temperaturowe czasu 
relaksacji T, Jest t-nltrobutan o wzorze^CH^j CNOg [48} . Proto¬ 
ny znajdują się tutaj tylko w grupach Metylowych. Z badań wcześ¬ 
niejszych tej substancji wykonanych metodę dyfrakcji promieni 
rentgenowskich, dielektrycznej relaksacji i metodę kalorymetrycz¬ 
ną wynika możliwość istnienia substancji w *rzęch różnych fazach 
stałych. Tzw. faza I występuje w zakresie temperatur 299.2K -
260.1K, faza II występuje w zakresie 260.1K - 215.3K 1 faza III 
poniżej 215.3K [491,[soi • Kryształy w różnych fazach charaktery¬ 
zują się różna symetrię i różnymi rozmiarami kornirek elementar¬ 
nych. Pomiary T^ wykonane metodę cięgu impulsów *f"*T-^ 
o częstotliwości 25.5MHŁ potwierdzają również powy£»ze wnioski 
/rys.16/ 
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Rys.16 Zależność temperaturowa czasu splnowo-sieciowej rela¬ 
ksacji w t-nltrobutanie. 

Rys. 17 Zależność temperaturowa efektywnego czasu relaksacji 
w t-nltrobutanie. 
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Biorąc pod uwagę duża ruchliwość grup metylowych, możemy 
przyjęć, że za minimum zależności, które występuje w fazie 
III, odpowiada ruch wokół osi C,. Energia aktywacji tego ruchu 
wynosi 15.5 - 0.3 — ^ , a %, « 5.9 . 10"14S. W fazie II można 
przypuszczać, że najprawdopodobniej występuje dodatkowo ruch 
molekuł wokół głównej osi symetrii. Konsekwencja tego ruchu 
jest zalana charakteru zależności T, od temperatury. Badania 
dotyczące relaksacji w ciekłych kryształach wykazują podobne 
zależności do obserwowanej w fazie I t-nitrobutanu, która wystę¬ 
puje tuż poniżej temperatury topnienia. W pracy [51] pokazuje się, 
że take zależność można wytłumaczyć uwzględniając zjawisko dy¬ 
fuzji translacyjnej. Duża zmiana szybkości splnowo-sieciowejrei. 
w przejściu fazowym I - II i charakter zależności może sugerować, 
że również tutaj dyfuzja trantlacyjna noże nieć zasadnicze zna¬ 
czenie. 

Poza tym dokonano porównania wyników doświadczalnych z wy¬ 
nikami jakie daje znany wzór wyprowadzony bez uwzględnienia 
korelacji wzajemnych w pracach [46] i [47l. Stała charakterysty¬ 
czna wielkość występująca w tym wzorze /dla grupy metylowej/ 

wyznaczona z dopasowania wyników doświadczalnych do zależności 
analitycznej wynosi 9.77 . 10 S . Niezgodność więc tych prze¬ 
widywań teoretycznych wynosi 20.3%. Wynika stad, że dokładniej¬ 
sze obliczenia czasu relaksacji powinny być w ty* wypadku wyko¬ 
nane. 

Na aarginasie dodajmy, że zmierzono również zależność 
temperaturowa efektywnego czasu relaksacji T 2 # [52} metoda 
Mansfielda-Ware /metoda MW-4/ [531 polegające na stosowaniu 
cięgu impulsów 7T/2 . Czat pomiędzy impulsami wy losił 8^S, 
a częstotliwość 60 MHz. Oak widać z rfa.17 wyznaczanie zależno¬ 
ści temperaturowej efektywnego czasu relaksacji, który chara¬ 
kteryzuje wolniejsze ruchy niż czas relaksacji spinowo-sieciowej. 
stanowi dodatkowy sposób obserwacji przejść fazowych. 
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14. Spinowo-sieciowa relaksacja w układzie trzech spinów. 

Załóżmy, że za proces relaksacji odpowiedzialna jest modu¬ 
lacja oddziaływania dipolowego. Ponieważ wielkości Jj^^ft) 
występujące we wzorze /13.6/ sa w ogólności zespolonymi więc 
możemy przedstawić je w postaci 

a funkcję korelacji w postaci 

gdzie 

sę funkcjami korelacji, ale już przypadkowo zmiennych funkcji 
rzeczywistych dcWpH) . k • i, 2 . 
Oeśli funkcje oL (<) można przedstawić Jako 

gdzie S ({) nie są przypadkowymi funkcjami czasu, wtedy np. 
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Niech funkcja «t-a. (-0 zmienia skokowo swoją wartość 1 niech 
zmiany te zachodzę w przypadkowych i niezależnych chwilach 
t,, t2# .... przy czyn w czasie pomiędzy t, i t_, t2 i t, 
ird. funkcja pozostaje niezmienne w czasie. Te stałe wartości 
funkcji są niezależnymi wielkościami posiadającymi tę same 
dyspersję i średnie wartość równe zero. Ilość takich zmian 
funkcji w przedziale czasu t - t'określona jest rozkładem 
Poissona. Prawdopodobieństwo o zmian funkcji w przedziale t - t' 
równe Jest więc 

gdzie A jest średnie ilością zaiai. funkcji w czasie t - t'. 
Oeśli w czasie t • t'funkcja nie znienia sie ani razu to 

pt(A) = e~* , /14.3a/ 
natomiast prawdopodobieństwo, że funkcja zmieni się co najmniej 
jeden raz wynosi 

Ponieważ średnia wartość funkcji przypadkowej równa Jest 
średniej wartości obliczonej ze średniej warunkowej względem 
X więc 

/ 
gdzie funkcja X przyjMUje wartość xQ gdy • • O /14.3a/ i x^ 
gdy a • 1 /14.3b/. Funkcja {(x) jest gęstością prawdopodobień¬ 
stwa funkcji X. Cieśli funkcja przypadkowo zmiennego argumentu 
nie jest cięgła wtedy 

i 
i »0 
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gdzie tfCX-x^} jest delta funkcja 01 raca. 
Po podstawieniu /14.3/ i /14.5/ do /14.4/ otrzymujemy, ze 

Ponieważ łlfaplO* "tyd') gdy X * *<> oraz h-
sę niezależne gdy X*X 4 więc 

ifl Jest dyspersja przypadkowej funkcji 
Oznaczając przez T c średni czas potrzebny na jedne zmianę 
funkcji, będące konsekwencja zmiany położenia przestrzennego 
grupy molekularnej, aozemy napisać • że 

Wynika stęd, iż funkcje korelacji 3(^(1^) zależą tylko 
od różnicy czasu it - t "|» T . Poza tym funkcje przypadkowe 

'"••yt ("O posiadają średnie wartość równa zeru i stała 
wartość dyspersji. Opisują więc one procesy stacjonarne chara¬ 
kteryzujące się cięgłyai funkcjami korelacji i ciągłymi funkcja¬ 
mi slta±(iy • których realizacje posiadają jednak punkty 
nieciągłości. Ostatecznie funkcje korelacji przyjmuję postać 

. ( 

Obliczenia JC (i,i) dla CC+ h wykonamy stosując przybliżenie 
/133/ /13.3/. 
Ponieważ 
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więc 

gdzie 

Niech oś rotacji grupy CH, tworzy z oślę Z laboratoryjne¬ 
go układu współrzędnych kat £ . Przechodząc do wirującego 
układu współrzędnych /X^ Y^ Z'/ związanego sztywno z rozważane 
grupa aolekularna. którego oś Z'jest równoległa do osi rotacji, 
haraonlkl sferyczne transforauje się według wzoru 

gdzie OLt & , V sa kataal Eulera. Uwzględniając, ze 
z powyższego wzoru otrzyaujeay 

_ 

Załótay. ze zalana orientacji grupy CHj odbywa elf skokowo 
poalędzy trzeaa równoważnymi połozeniaal równowagi i ze w ukła¬ 
dzie współrzędnych /X', Y", Z/położenia te określone aa kętaai 

4 T . Przyjaujęc a priori jednakowa prawdopodoblen -
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A^ctf). I 

gdzie 

Zgodnie z wzorami /14 .1 / i /14.2/ funkcję korelacji 
możemy przedstawić w postaci 

i<cc$4fa.(i)siniĄa')- sintyljd)cos2<p,j(Ó >. 
Oeśli zmiany funkcji opisane sę rozkładem Poissona to 

T 

Funkcje €^(i<'d^,y) maję więc stałe wartość dyspersji i średnie 
wartość zero. Spełniają więc warunki stacjonarności. 
Funkcje korelacji 4^'fJ! ( t,*' ) równe sa więc 
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a prawdopodobieństwo przejść w jednostce czasu 

CC. 
Wielkości A^Cł) A^.^Ct') se zwykłymi. określonymi funkcjaal 
różnicy czasu |<-f |«T 

dlatego wzór /14.6/ nożna zapisać w postaci 

gdzie 

Elementy nacirzowe operatorów 

możemy znaleźć w dowolnej reprezentacji stosując technikę nor¬ 
malnego uporządkowania operatorów kreacji 1 anihilacji bozonó*. 
Stwarza to możliwość uzyskania dokładniejszych wzorów na dowolne 
czasy relaksacji, pod warunkiem, że potraflny zapisać aoory 
podstawowe lub je wyprowadzić w fornle niezależnej od Jakiej¬ 
kolwiek reprezentacji. 3ak wiadomo wzór Gortera. którago x*ss»-
sowanie ograniczone, jest do obszaru tzw. wysokich 
możemy w postaci /13*4/ wykorzystać w pełni tylko «t*dy 



znamy dokładne wektory własne harailtonianu całkowitej energii 
przekazywanej. Chcęc więc obliczyć odpowiednie prawdopodobień¬ 
stwa przejść gdy nie znany dokładnych wektorów właonych, zmusze¬ 
ni Jesteśmy znaleźć wektory przybliżone stosując metodę rachun¬ 
ku zaburzeń. Oczywiście ma to sens tylko wtedy gdy S & Z ^ ^ ^ D } 
tzn. gdy hamiltonian <#o> a tanowi małe zaburzenie. Zwykle jednak 
w teorii magnetycznej relaksacji stosuje się tzw. reprezentację 
sprzężone lub zależnie od badanego układu spinowego pewne jej 
modyfikacje. Wektory tej reprezentacji stanowię pewne przybliże¬ 
nie wektorów własnych hamiltonianu 4. $&} i właśnie te niezabu-
rzone wektory wykorzystujemy do obliczania wszystkich elementów 
macierzowych operatorów spinowych występujących we wzorze /IZ.4/. 
Ola trój spinowego układu reprezentację tę stanowi zupełny zbiór 
wektorów 

lub zupełny zbiór wektorów 

( t 
w pierwszej wersji s« ona wektorami własnyai operatorów CIttI«,),I>, 

I 4 , I S , a w drugiej operatorów X,1, (1^1,)* , Z*, I» . Wielko¬ 
ści Clilj rt^łł^llm ) aa współczynnikami Clebacha-Gordana 
natomiast wektory 

sa wektorami własnymi operatorów It ,I4 ,1» , ̂  ,^tx ,^%x . 
Obliczania w tych reprezentacjach *ą Jednak jak widzimy 

bardzo ucięzllwe i skomplikowane. Poza tym w badaniach ralaksa-
cjiprowadzonych w zewnętrznych polach magnetycznych dużo wię¬ 
kszych od pól lokalnych stosuje się na ogół przybliżania polega-

122 



jęce? na odrzuceniu w hamlltonlanie 2& * części ś%£?. w konse¬ 
kwencji obliczenia wykonywane są nie w obrazie oddziaływania 
lecz w układzie wirujęcym wokół osi Z z częstotliwością rezo¬ 
nansowe . 

Wszystkie te trudności i niedociągnięcia nie występuję 
w teorii przedstawionej w niniejszej pracy. 

Otóż podstawiając wyrażenie na średnie prawdopodobieństwo 
przejść do wzoru /I3.4/ otrzyaujeny 

akad 

Widzimy więc, że obliczenia T. oraz innych czasów relaksacji 
można teraz wykonać w dowolnie wybranej reprezentacji. 
Najprościej jest oczywiście użyć reprezentacji /2.36/ 

Wzór /14.8/ -możemy również zapisać w postaci 

.9/ 

gdzie 

Wielkości te aożna obliczyć na podstawie wzoru /14.7/ koabinu-
jac odpowiednio elaaanty aacierzowe operatorów CAJj, )*/». 
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W proponowanej metodzie znajdujemy unitarny operator ewo¬ 
lucji w obrazie oddziaływania określony za pomocą równania 
/12.2/.Jest to celowe ponieważ obliczamy wtedy prawdopodobień¬ 
stwa przejść powodowanych wyłącznie zależna od czasu częścią 
hamiltonianu oddziaływania. Ten operator unitarny znajdujemy 
w nieeksponencjalnej postaci. 3est to możliwe gdyż możemy 
znaleźć w postaci normalnej, zależny od operatorów kreacji 
i anihilacji operator V»(i) - £*£ (r^ft^t ) . określajęcy 
zwięzek wektorów stanu w obrazie Schrodingera i obrazie oddzia¬ 
ływania 

Mając operator dany w postaci normalnej możemy jego elementy 
macierzowe obliczać w dowolnej reprezentacji. W ten sposób 
znalezienie czasów relaksacji staja się możliwe bez znajdowania 
wartości własnych, bez uciekania się do stosowania reprezenta¬ 
cji sprzężonych i przybliżenia Jakie wnosi transformacja do 
układu wirujęcego z częstotliwością rezonansowe, wszystkie 
obliczenia wykonujemy tutaj w najprostszej reprezentacji. 
Chociaż rozpatrywaliśmy tylko relaksację spinowo-sieciową 
to jednak przedstawiona metoda może być bez żadnych ograniczeń 
stosowana do wszystkich typów magnetycznej relaksacji spinowej. 

Ze względu na obszerność materiału Jaki wypływa z powyż¬ 
szych sformułowań nie przedstawiamy w niniejszej pracy żadnych 
konkretnych v.yników. Będę one przedmiotem prac dotyczących 
wyłącznie relaksacji. 

Pragniemy tylko na zakończenie podkreślić, że zakładając 
%11** # z

 or«z £« x £?* z« wzorów /14.8/ i /14.7/ 
otrzymujemy dla układu trzech spinów « znany Już w literaturze 
wzór na czas spinowo-sieclowej relaksacji [46],[47l • Może to 
stanowić pewien dowód poprawności tej teorii. 
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