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NOWOCZESNY IMPULSOWY SPEKTROMETR ERP DO BADANIA
CZASÓW RELAKSACJI PODlUżNEJ (Tl ) .

OPROGRAMOWANIE DO OBSłUGI POMIARU I ANALIZY WYNIKÓW.

J. Unicki, J. Kozioł, W. Galiński, T. Olei, J. Kostrzewa, W. Froncisz.
Uniwersytet Jagielloński,
Instytut Biologii Molekularnej,
Zakład Biofizyki.

W Pracowni Radiospekcroskopowych Badań Dynamiki i Struktury Biocząsteczek
Zakładu Biofizyki powstał nowoczesny spektrometr ERP do pomiaru czasów relaksacji
podłużnej Tj. Urządzenie to pozwala na użycie impulsowej metody odzysku sygnału
po nasyceniu (SR ERP) lub metody podwójnego rezonansu elektronowo-
elektronowego ELDOR do badania próbek biologicznych. Projekt urządzenia zakładał
sterowanie podstawowymi parametrami pomiaru za pomocą komputera. W tym celu
zastosowano komputer z procesorem Intel 386 i środowisko graficzne MS WINDOWS
3.0. Podejście takie umożliwia efektywną wizualizacje danych doświadczalnych oraz
proste sterowanie procesem pomiarowym.

1. Sterowanie pomiarem.

KOMPUTER IBM 3B6

Wszystkie urządzenia kontrolujące przebieg pomiaru (zamieszczone na
schemacie) sterowane są za pomocą magistrali HP1B
(IEEE 488). Umożliwia to larwę sterowanie procesem
pomiarowym za pomocą jednolitego oprogramowania. W
tym celu została napisana biblioteka (dynamicznie
linkowana biblioteka typu DLL) do obsługi HPIB.
Podejście takie ułatwia aktualizację i rozbudowę
oprogramowania. Pomiar widma ERP fali ciągłej
sterowany jest całkowicie przez komputer, natomiast
pomiar impulsowy (SR ERP lub ELDOR) ze względu na
ogromne wymagania czasowe (10 ns na punkt widma
połączone z uśrednianiem widma z częstością 100 kHz)
sterowany jest przez szybki odbiornik cyfrowy
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posiadający własny dedykowany system mikroprocesorowy. W rym przypadku
oprogramowanie na komputerze głównym kontroluje parametry startowe pomiaru i
transmisję danych tworząc przyjazny interfejs użytkownika. Dodatkowo, oprócz
magistrali HPIB, komputer obsługuje przetwornik analogowo-cyfrowy firmy IBM.
Przetwornik ten służy do odczytu widm fali ciągłej z homodynowego nano-
woltomierza.

Cały program do obsługi spektrometru impulsowego zoscał napisany w języku
C (kompilator BORLAND C++ v. 2.00) i jest przeznaczony do uruchamiania w
środowisku graficznym WINDOWS 3.0. Wybór standardowego środowiska graficznego
z bogatym interfejsem użytkownika pozwala na efektywne wykorzystanie przyrządu,
przy minimalnych nakładach pracy na naukę obsługi. Dodatkową zaletą tego systemu
jest możliwość pracy wielozadaniowej (można uruchomić dodatkowe zadania np. w
celu analizy danych). Możliwa jest także łatwa integracja programu z innymi
aplikacjami działającymi w tym środowisku.

Rys. 2.

Rysunek 2 przedstawia wygląd ogólny programu. Pokazano okna pomiarowe - z
widmem fali ciągłej w górnej części , oraz z widmami impulsowymi w dolnej części.



Program umożliwia pracę z dowolną liczbą okien z widmami co znacznie ułatwia
porównanie efektów poszczególnych pomiarów. W prawej górnej części widać okno z
przyciskami sterującymi postawowymi funkcjami pomiarowymi (rozpoczęcie,
zakończenie i kontynuacja pomiaru) oraz parametrami związanymi z przesyłaniem
danych z odbiornika cyfrowego do komputera (czas między przesłaniami i chwilowe
zatrzymanie przesyłania danych).
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Rys. 3.

Rysunek 3 przedstawia programowanie generatora przebiegów czasowych do pomiaru
impulsowego, w środkowej części znajdują się przebiegi czasowe dla pięciu
generatorów. Generatory te ustawiają czasy trwania impulsów pompujących i
obserwacyjnych.
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Rys. 4.

Rysunek 4 przedstawia programowanie odbiornika cyfrowego. Można ustawić takie
parametry jak liczba punktów pomiarowych, rodzaj pracy odbiornika i inne parametry
sterujące.



W analogiczny sposób za pomocą okien dialogowych kontrolowane są
wszystkie inne parametry programu. Implementacja programu w formacie MDI
(multiple document interface) pozwala na łatwe oglądanie i porównywanie wieki
widm eksperymentalnych jednocześnie.

2. Analiza danych eksperymentalnych.

W wyniku pomiaru impulsowego SR ERP otrzymuje się widma składające się z
kilku dodanych do siebie przebiegów eksponencjalnych o różnym czasie zaniku.
Czasami otrzymuje się widmo o ciągłym rozkładzie stałych czasowych eksponent. W
pierwszym przypadku można zastosować zastosować kilka metod numerycznych
prowadzących do obliczenia parametrów eksponent będących składowymi widma.
Najczęściej stosowane są metody minimalizacyjne, metoda Marquardta lub metody
zwane "information transforms". W przypadku dąglego rozkładu eksponent
obserwowane widmo można przedstawić jako:

y(t,) = y, = £s(T)e-'>ITdT, i = \..N (1)

Aby rozwiązać to równanie należy go zdyskretyzować zakładając rozwiązanie
równania w postaci:

s(T) = ftSJSHT-T1X i = l..N (2 )

Postawiając równanie (1) do (2) otrzymujemy układ równań:

Istnieją algorytmy pozwalające na rozwiązanie tego układu w sensie najmniejszych
kwadratów tzn. że:

(4)



Podejście takie pozwala na obliczenie rozkładu s<- czasów relaksacji w widmie. Po
zastosowaniu pewnych prostych modyfikacji powyższa procedura może obliczać
ciągle rozkłady eksponent w widmie. Należy zaznaczyć że wyżej wymienione metody
w przypadku obecności szumu w widmie nie dostarczają jednoznacznych wyników
(można otrzymać wiele rozwiązań spełniających warunek minimalizacji), wynika stąd
konieczność stosowania dodatkowych informacji o oczekiwanym rozwiązaniu oraz
specjalnych technik obliczeniowych pozwalających wybrać optymalne rozwiązanie
(jedno z wielu spełniających warunek minimalizacji).
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