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Povzetek
Elektronska paramagnetna resonanca (EPR) je spektroskopska tehnika, ki z visoko
ločljivostjo podaja informacije o okolici paramagnetnih centrov. S to lastnostjo je EPR široko
uporabna tako v bazičnih kot tudi aplikativnih raziskavah na področju fizike, biofizike in
kemije. Tok razvoja tehnike EPR gre v smeri izvajanja meritev pri različnih, predvsem pa
višjih frekvencah; poleg eksperimentov v standardnih frekvenčnih območjih (
,
, …) se ti v vse večjem obsegu izvajajo tudi v višjih frekvenčnih območjih
(
). Glavna motivacija za izvajanje meritev pri vse višjih resonančnih
frekvencah je, da meritve v standardnem frekvenčnem območju ne posredujejo vseh
informacij o spektru; nekateri magnetni dipolni prehodi so nezaznavni, informacije o gfaktorju pa so pogosto skrite zaradi slabše resolucije.
V svojem diplomskem delu poročam o razvoju spektrometra, ki bo služil kot osnova za
meritve spektrov EPR v območjih med
in
ter v magnetnih poljih med in
.
Tovrsten spektrometer je povezan s kar nekaj tehnološkimi izzivi, med katere sodi
vzpostavitev primernega mikrovalovnega polja v paramagnetnem vzorcu in izbira ustreznih
visokofrekvenčnih (VF) komponent za izvajanje meritev.
Standardni način vzpostavitve mikrovalovnega polja pri tehniki EPR s pomočjo resonatorja v
VF področjih postane bistveno zahtevnejši, saj valovne dolžine – in s tem povezane dimenzije
resonatorja – preidejo iz centimetrske v (sub)milimetrsko skalo. Ker predstavlja izdelava
tovrstnega resonatorja v VF spektroskopiji EPR resen tehnološki izziv in bi bila v takšnem
resonatorju količina preučevanega vzorca minimalna, je potreben drugačen pristop. Pri našem
delu se je za uspešno alternativo izkazal t. i. transmisijski spektrometer, pri katerem ne
ustvarimo stoječega valovanja v resonatorju, ampak opazujemo zgolj prepuščeno
mikrovalovno valovanje skozi paramagnetni vzorec.
Na podlagi numeričnih izračunov razširjanja elektromagnetnega valovanja po valovnih
vodnikih z okroglim profilom sem skonstruiral valovod, del tega valovoda pa že deluje kot
mikrovalovna sonda, ki omogoča izvajanje meritev EPR pri frekvencah nad
.
Mikrovalovna sonda je posebej primerna za meritve EPR pri frekvencah okoli
, saj v
tem območju valovanje tvori vrhove stoječega valovanja, v katere je mogoče postaviti vzorec.
Testne meritve na standardnem vzorcu amorfnega ogljikovodika (
) so pokazale,
da ima razviti spektrometer vse zahtevane karakteristike: (i) je dovolj občutljiv, da z njim
lahko zaznamo signale EPR, ki ustrezajo
elektronskih spinov, (ii) mu lahko enostavno
spreminjamo resonančno frekvenco ter (iii) lahko opravljamo meritve tudi pri temperaturah
tekočega helija.

Ključne besede: elektronska paramagnetna resonanca, transmisijski spektrometer,
mikrovalovna sonda

PACS: 76.30.-v, 42.25.-p, 41.20.-q
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Abstract
Electron paramagnetic resonance (EPR) is a spectroscopic technique, which with its high
resolution provides in-depth information about local surroundings of paramagnetic centres.
With this property EPR is widely applied in basic and applied research in various fields of
physics, biophysics and chemistry. The current trend of the EPR technique moves toward
measurements at different, especially higher frequencies; apart from standard frequency
ranges (
) routinely accessible in the commercial spectrometers,
experiments are nowadays regularly performed also in higher frequency ranges (
). The main motivation for implementing measurements at increasingly higher
resonance frequencies is the fact that measurements performed in the standard frequency
ranges often do not provide sufficient information about the spectrum; some dipole transitions
are frequently not visible and some information about g-factor are hidden due to a poor
spectral resolution.
In the present diploma thesis I report about the development of the spectrometer, which will
serve as the basis for the application of EPR measurements in the wide frequency range from
to
and in magnetic fields between and
. The development of such
spectrometer is faced with several technological challenges, which include the means of
establishing the microwave field in the paramagnetic sample and the selection as well as
design of appropriate high-frequency (HF) components for applying measurements.
In the HF region, the standard way of establishing the microwave field in the sample with the
resonator becomes challenging, because the wavelengths – and the related dimensions of the
resonator – change from the centimetre to the (sub)millimetre scale. Since the construction of
such a small resonator is a serious technological challenge and the quantity of the studied
sample in such a resonator would be minimal, a HF EPR spectrometer is required to operate
in a different mode. At our work the so-called transmission spectrometer has proved to be the
best alternative. Here, we do not create standing waves in the resonator, but rather detect
transmitted radiation trough the paramagnetic sample. In this case the microwave radiation
propagates only through waveguides unlike in the case of the standard EPR spectrometer.
On the basis of the numerical computation of the electromagnetic wave propagation trough
the cylindrical waveguides, I have constructed the waveguide system, which includes the
microwave probe, and that enables EPR measurements at frequencies above
. The
microwave probe is particularly suitable for EPR measurements at resonant frequencies
around
, because in this region standing waves appear in a particular part of the shaped
waveguide. Test measurements on the standard amorphous hydrocarbon (
)
sample have shown that the developed HF spectrometer possesses all the required
characteristics: (i) it is sufficiently sensitive to enable detection of the EPR signal
corresponding to
electron spins, (ii) we can easily change the resonance frequency and
(iii) we can perform measurements also at liquid helium temperatures.
Keywords: electron paramagnetic resonance, transmission spectrometer, microwave probe
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1. Uvod in motivacija
Elektronska paramagnetna resonanca (EPR) je uveljavljena spektroskopska tehnika pri
proučevanju magnetnih lastnosti, strukture in dinamike snovi. V primerjavi z jedrsko
magnetno resonanco (NMR) velja za manj razširjeno, saj je omejena le na snovi, ki v
osnovnem stanju vsebujejo nesparjene elektrone in posledično elektronske magnetne dipolne
momente. EPR je občutljivejša metoda, saj imajo elektroni precej večji magnetni moment od
jeder;
, kjer sta magnetna momenta jeder in elektronov definirana kot
in
, pri čemer ter
predstavljata jedrski in elektronski Landejev g-faktor (v
nadaljevanju g-faktor), in jedrski in Bohrov magneton, in pa jedrski in elektronski
spin [1]. Kot taka, EPR omogoča detekcijo dipolnih prehodov in s tem opazovanje interakcij v
širokem energijskem območju, kar je njena velika prednost pred NMR.
Kadar je vzorec s paramagnetnimi centri postavljen v zunanje magnetno polje, se osnovno
spinsko degenerirano stanje elektronov razcepi na več različnih spinsko nedegeneriranih
elektronskih stanj
, kjer magnetno kvantno število
zaseda dovoljene vrednosti:
–
. V preprostem primeru, ko je celoten elektronski spin paramagnetnega
centra enak
, se osnovno stanje razcepi na dve kvanti stanji, od katerih ima stanje
nižjo in stanje
višjo energijo. Izraz resonanca se nanaša
na magnetne dipolne prehode med kvantnima stanjema, ki so v primeru EPR vzbujeni s
pomočjo mikrovalov. Pri prehodu se spremeni kvantno stanje nesparjenega elektrona v
okolici iona (elektron skupaj z ionom se standardno imenuje paramagnetni center) iz stanja z
nižjo energijo v stanje z višjo energijo in obratno. Pravzaprav je v splošnem primeru,
,
ob upoštevanju izbirnega pravila:
, možnih več različnih dipolnih prehodov med
kvantnima stanjema.
Spekter resonančne krivulje razkriva mnogo informacij o lokalni kristalni ter elektronski
strukturi, saj na obliko resonančne krivulje vpliva vrsta različnih interakcij med
paramagnetnim centrom in ostalimi jedri ter elektroni v snovi. Tako elektronska
paramagnetna resonanca omogoča preučevanje raznolikih snovi, ki imajo paramagnetne
centre. Mednje, na primer, sodijo organske molekule [2], antiferomagnetni materiali [3],
molekularni nanomagneti [2] in kompleksi prehodnih kovin [4]. S sposobnostjo proučevanja
tako raznovrstnih materialov EPR zaseda pomembno mesto pri raziskavah na področju fizike,
biofizike in kemije.
Dinamiko spinskih magnetnih momentov je tako kot v paramagnetnih snoveh mogoče
opazovati tudi v spinsko urejenih sistemih, kot so antiferomagnetni in feromagnetni materiali.
Splošnejši izraz za spektroskopsko tehniko, ki obravnava magnetne dipolne prehode, je
elektronska spinska resonanca (ESR). Ta se v osnovi deli na zgoraj omenjeno elektronsko
paramagnetno resonanco (EPR), antiferomagnetno resonanco (AFMR) in feromagnetno
resonanco (FMR). V zadnjih dveh primerih opazujemo absorpcijo mikrovalov v magnetno
urejenih sistemih. Poleg zunanjega magnetnega polja na dinamiko spinov vplivajo tudi drugi
magnetni momenti elektronov in jeder v kristalni mreži. Pogost teoretični pristop pri
raziskavah EPR je opis ključnih interakcij, ki vplivajo na elektronske magnetne momente, s
t. i. spinsko hamiltonko. S pomočjo primerjanja simuliranega in izmerjenega spektra je možno
ugotavljati njene parametre, s tem pa tudi naravo teh interakcij [2].
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Splošna hamiltonka, ki zajema različne možne interakcije, se zapiše kot
,

(1)

kjer prva dva člena predstavljata kinetično in potencialno energijo elektrona glede na polje
iona (lastne vrednosti energije elektrona v polju iona so velikostnega reda
), člen
pa predstavlja potencialno energijo elektrona v elektrostatskem kristalnem polju, ki izvira
iz ostalih ionov in elektronov v kristalu. Elektrostatsko kristalno polje pogosto odpravi
degeneracijo po orbitalnem kvantnem številu in s tem razcepi osnovno energijsko stanje
elektrona na več energijskih nivojev. Odvisno od velikosti kristalnega potenciala se
razmiki med energijskimi nivoji gibljejo med
in
. Zeemanova hamiltonka
predstavlja interakcijo spinske in tirne vrtilne količine z zunanjim poljem in je pri vrednostih
polja
velikostnega reda
. Posebej bo definirana pri obravnavi Zeemanovega
pojava v poglavju 2.1. Člen
[2], kjer konstanta predstavlja sklopitev med tirno
in spinsko vrtilno količin, je posledica vpliva notranjega magnetnega polja jedra na elektron.
Tipične vrednosti sklopitvene konstante se gibljejo med
in
. Člen
opisuje interakcijo med dvema ali več paramagnetnimi centri in ima dvojno naravo.
Predstavlja lahko magnetno interakcijo, ki je posledica dipolarne sklopitve magnetnih
momentov dveh sosednjih paramagnetnih centrov,
, kjer vsota
poteka med sosednjimi spini, komponente tenzorja

pa podajajo njihove medsebojne

interakcije in so velikostnega reda
. Po drugi strani pa lahko predstavlja tudi
izmenjalno interakcijo, ki izvira iz prekrivanja valenčnih orbital obeh centrov. Ena izmed teh
je izotropna Heinsenbergova interakcija
[2], ki je odgovorna za magnetno
urejanje spinov, velikosti njenih izmenjalnih konstant pa se tipično gibljejo med
in
. Zadnji člen v spinski hamiltonki
opisuje t. i. hiperfino interakcijo
med magnetnim momentom elektrona in jedra. Sklopitveni koeficienti med jedrom in
elektroni, ki so zajeti v tenzorju , so velikostnega reda
.
Na različnih področjih uporabe tehnike EPR se raziskovalci usmerijo na proučevanje različnih
členov v izrazu (1). Na primer, na področju fizike se raba spektroskopske tehnike EPR izkaže
za posebej koristno pri študiju magnetnih lastnosti v magnetnih materialih preko raziskovanja
. Še posebej je to pomembno pri raziskovanju snovi, ki se pod določeno kritično
temperaturo magnetno uredijo v antiferomagnetno ali feromagnetno ureditev. Z detekcijo
(anti)feromagnetne resonance, ki izvira iz kolektivnih spinskih vzbuditev, je v teh snoveh
možno ugotavljati pomembne spinske interakcije, ki so odgovorne za magnetna urejanja
spinov.
V biofiziki in kemiji se s pomočjo EPR pogosto preučuje strukturo materialov. Resonančni
spekter namreč direktno poda g-faktor, ki odseva lokalno strukturo okoli paramagnetnega
centra. Takšne snovi so npr. spojine, ki vsebujejo prehodne kovine. Pri teh je tirno gibanje
elektrona močno sklopljeno z elektrostatskim kristalnim poljem, zaradi česar lastna stanja
tirne vrtilne količine postanejo nedegenerirana. Na kvantna stanja poleg elektrostatskega polja
vpliva tudi sklopitev spin-tir, ki jih dodatno pomeša, tako da ta niso več lastna stanja
operatorja z-komponente tirne vrtilne količine . Zaradi opisanih vplivov na tirno vrtilno
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količino elektrona ima efektivno polje, ki ga občuti elektron, v splošnem spremenjeni smer
in velikost glede na zunanje magnetno polje. Magnetni dipolni moment elektrona je zato
definiran kot
, kjer je g-faktor zapisan kot tenzor s komponentami,
. Konstanta
je vrednost g-faktorja za prosti elektron, v komponentah
pa je zajet vpliv okolice na lokalno magnetno polje okoli paramagnetnega centra (kristalno
polje in sklopitev spin-tir g-faktor spremeni za velikostni red
). Z ločitvijo
vpliva sklopitve spin-tir na g-faktor je mogoče določevati parametre kristalnega polja in s tem
ugotavljati lokalno strukturo kristala (ki jo tvorijo okoliška jedra in elektroni) ter lokalno
simetrijo. Poleg strukture je iz resonančnega spektra mogoče ugotavljati tudi dinamiko v
molekularnih sistemih. Z meritvami EPR pri različnih mikrovalovnih frekvencah na nekem
sistemu lahko ločimo različne načine molekularnih gibanj: od gibanja celotne molekule do
relativnih gibanj njenih delov.
Glede na način obsevanja z mikrovalovnim valovanjem se pri spektroskopiji EPR uporabljata
dve različni tehniki; EPR z zveznim obsevanjem (angl. continuous wave EPR), kjer je
mikrovalovno valovanje usmerjeno na paramagnetni vzorec ves čas eksperimenta, in EPR s
pulznim obsevanjem (angl. pulsed EPR), pri katerem je mikrovalovno valovanje usmerjeno na
vzorec le v določenih časovnih intervalih. Standardne meritve EPR z zveznim obsevanjem se
opravljajo pri frekvencah med
in
(angl. X-band). Razlog je v primerni valovni
dolžini
in v primerno velikih magnetnih poljih (
), kot je pojasnjeno kasneje.
Glavne komponente takšnega spektrometra, katerega delovanje je shematsko prikazano na
sliki 1, so mikrovalovni izvor, mikrovalovni detektor, magnet in resonator. Tradicionalno se
za izvor mikrovalov uporablja vakuumske cevi imenovane klistroni (angl. klystron), ki
proizvedejo mikrovalovno valovanje v frekvenčnem razponu od
do
. Pri
eksperimentu se mikrovalovno valovanje iz izvora po valovodu razširja v resonator, kamor je
postavljen paramagnetni vzorec. Naloga resonatorja je, da z vzpostavitvijo stoječega
valovanja ustvari dobro prostorsko definirano in ojačeno mikrovalovno polje. Resonator je
postavljen v zunanje magnetno polje, za katerega se v tem frekvenčnem območju standardno
uporablja elektromagnet. Mikrovalovno polje primerne energije (pri standardni frekvenci
znaša energija
) vzbudi prehode elektronov iz stanja
v stanje .
Signal iz resonatorja potuje do detektorja, na katerem je zaznan absorpcijski spekter.
Detektorji, ki se tradicionalno uporabljajo za detekcijo mikrovalovnega valovanja, so diode.

Slika 1: Shema standardnega spektrometra za elektronsko paramagnetno resonanco pri zveznem
obsevanju. Mikrovalovno valovanje potuje do vzorca v resonator, kjer se vzpostavi stoječe valovanje.
Magnetno polje, ki ga ustvarja elektromagnet, razcepi elektronska stanja na nižja in višja, pri vpadu
mikrovalov pa zaradi vzbujanja dipolnih prehodov v vzorcu detektor zazna absorpcijski signal.
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Za poglobljeno preučevanje paramagnetnih materialov spektrometer, ki deluje le v
standardnem frekvenčnem območju, ni primeren, saj pogosto ne zadosti potrebam
raziskovanja. Obravnava vse bolj kompleksnih interakcij zahteva meritve pri različnih in
višjih frekvencah. Prvi tak primer so materiali, pri katerih je zaradi močnih interakcij
paramagnetnih centrov s kristalno mrežo za vzbuditev dipolnih prehodov EPR potrebna
mikrovalovna energija velikosti
in več. Konkretno se to vidi na primeru
antiferomagneta BNFSO (
) na sliki 2.a, kjer se najnižji prehodi zgodijo šele
v področjih od
do
[3], medtem ko v nižjih frekvenčnih območjih (
) niso
zaznavni.
(a)

(b)

Slika 2: (a) Odvisnost frekvence antiferomagnetnih resonančnih prehodov od magnetnega polja v
. Prikazani so eksperimentalni (krogi) in simulirani (polna črta) podatki. S slike je
razvidno, da so prehodi EPR vidni šele v frekvenčnih območjih od
do
, medtem ko pri
standardnih frekvencah,
, prehodi niso zaznavni. (b) Trikotna mreža železovih ionov Fe3+ v
BNFSO. Parametra in predstavljajta izmenjalni Heinsenbergovi interakciji med sosednjimi spini
v ravnini,
in
pa sta ravninska ter med-ravninska komponenta anizotropne interakcije
Dzyaloshinsky-Moriya. Pri antiferomagnetnem urejanju sta možni dve postavitvi oz. dve različni
kiralnosti: trikotna kiralnost na trikotniku in helična kiralnost
vzdolž osi c. S primerjavo
simuliranih podatkov z merjenimi visokofrekvenčna EPR prikaže celotno sliko spinskih interakcij v
antiferomagnetu BNFSO [3].
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V magnetnih materialih, kot je BNFSO, med posameznimi paramagnetnimi centri delujejo t. i.
izmenjalne interakcije, ki povzročijo ureditev spinov v antiferomagnetno stanje. V tem
primeru, kjer so železovi ioni Fe3+ (
) razporejeni na trikotni mreži, se spinski
magnetni momenti orientirajo tako, da je skupna energija treh ionov na trikotniku minimalna;
(slika 2.b). Poleg izotropne izmenjalne interakcije se v tem sistemu pojavi
tudi anizotropna magnetna interakcija, ki je odgovorna za izbiro določene postavitve spinov
pri antiferomagnetnem urejanju. Odvisnost frekvence antiferomagnentih resonančnih
prehodov od magnetnega polja na sliki 2.a ponazarja obstoj dveh ločenih nizkoenergijskih
resonančnih vzbuditev v sistemu BNFSO, in , ki imata neničelno energijo že v
magnetnem polju nič (angl. zero field splitting, ZFS). Resonančne vzbuditve so posledica
magnetne anizotropije, ki jo opiše interakcija Dzyaloshinsky-Moriya,
[3], medtem ko so resonančne vzbuditve posledica izmenjalne Heinsenbergove
interakcije. Primerjanje simuliranih podatkov z merjenimi omogoča natančno določitev
parametrov omenjenih spinskih hamiltonk. Visokofrekvenčna EPR tako prikaže celotno sliko
in poda razlago spinskih interakcij v antiferomagnetu BNFSO.
Drugi primer, kjer standardni spektrometer ne zadosti potrebam raziskovanja, so biološki in
kemijski sistemi, v katerih so prehodi EPR sicer vidni tudi pri nižjih frekvencah, vendar pa
absorpcijski spekter ne posreduje vseh informacij o g-faktorju. Slednje je zelo jasno razvidno
na primeru praškastega vzorca SCBO (
) na sliki 3.a. Zunanje magnetno polje ne
vpliva na g-faktor, temveč na lastno energijo spinskih kvantnih stanj
. Z večanjem
zunanjega polja se energija spinskih kvantnih stanj linearno povečuje, kar je znano pod
imenom Zeemanov pojav. Vzorec SCBO vsebuje ione Cu2+ z efektivnim spinom
,
zato se njihovo osnovno stanje razcepi na dve stanji
in . Energiji stanj
in
se s
poljem povečujeta kot
,

(2)

kjer je g-faktor zapisan v lastnem sistemu in
predstavlja energijo v lastni smeri g-faktorja.
2+
Ion Cu spada v železovo skupino elementov, pri katerih se kaže vpliv na lokalno magnetno
polje okoli paramagnetnega centra v anizotropiji g-faktorja. Struktura kristala SCBO je osno
simetrična glede na kristalno os (z-os), zato sta lastni vrednosti v pravokotni ravnini (xy)
enaki:
in
. Odvisnost energij kvantnih stanj od zunanjega
magnetnega polja v lastnih smereh prikazuje slika 3.b. Iz absorpcijske krivulje pri
je možno dobiti vse tri lastne vrednosti g-faktorja, medtem ko so v krivulji pri
zaradi
nižje resolucije detajli zabrisani. Selitev v višja frekvenčna območja pomeni selitev k višjim
magnetnim poljem (slednje bo podrobno razloženo pri razlagi tehnike EPR v poglavju 2.1).
Povečanje magnetnega polja vpliva na Zeemanov razcep tako, da poveča energijsko razliko
med osnovnim in vzbujenim stanjem. Posledica tega je občutno povečana ločljivost
absorpcijske črte. Eksperimenti pri frekvencah nekaj
in poljih okoli
na ta način
omogočajo določitev vseh lastnih vrednosti g-faktorja tudi v sistemih, kjer širine spektrov
EPR dosegajo vrednosti
in več.
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(a)

(b)

Slika 3: (a) Absorpcijski spekter EPR elementa
v praškastem vzorcu
, izmerjen
v standardnem (
) in v bistveno višjem frekvenčnem območju (
), kjer je
jasno razvidno povečanje resolucije absorpcijske črte pri višji frekvenci. Pri eksperimentih EPR na
praškastih vzorcih so dobljene vse možne orientacije zunanjega polja glede na kristalno os.
Absorpcijski krivulji praškastega vzorca sta zato v splošnem sestavljeni iz neskončnega števila črt, ki
so različno obtežene. Tako je iz spektra možno razločiti lastne smeri g-faktorja oz. razbrati njegove
lastne vrednosti, ki znašajo
in
[4]. (b) Zeemanov razcep
v lastnih smereh g-faktorja v odvisnosti od magnetnega polja, kjer polna črta predstavlja os z in
prekinjena črta os v pravokotni ravnini xy. Povečanje razlike med črtama, ki označujeta magnetni
dipolni prehod pri določeni frekvenci mikrovalov, shematično izraža princip izboljšanja resolucije pri
višjih poljih.
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Opisana reprezentativna primera dokazujeta, da je za izvedbo bolj natančnih meritev EPR
nujen pomik proti višjim frekvencam in višjim poljem. Ena izmed rešitev je uporaba
komercialno dostopnih spektrometrov. Spektrometri podjetja Bruker, ki je v svetu vodilno pri
izdelavi spektrometrov EPR, delujejo v frekvenčnem območju od
do
in s
superprevodnimi magneti dosegajo polja tja do
[5]. Kot taki so primerni tudi za
visokofrekvenčne meritve EPR, a veljajo za precej drage in zaradi delovanja le v izbranem
ozkem frekvenčnem oknu ne omogočajo modularnosti. Druga možnost je lastna izdelava
spektrometra z izbranimi ustreznimi komponentami. Za to možnost so se odločili v
Laboratoriju za pulzno EPR na Inštitutu Jožef Stefan, kjer gradijo spektrometer, ki bo pokril
frekvenčno območje med
in
in magnetna polja med in
. V okviru te
diplomske naloge je bil načrtovan in izdelan spektrometer, ki bo služil kot osnova za
aplikacije meritev EPR v omenjenem visokem frekvenčnem območju.
Izgradnja tovrstnega spektrometra je povezana s kar nekaj inženirskimi izzivi. Prvi med njimi
je izdelava resonatorja. Kot je že bilo omenjeno pri opisu standardnega spektrometra, se v
resonatorju vzpostavi stoječe valovanje. V ta namen je velikost resonatorja enaka večkratniku
valovne dolžine, s čimer je zagotovljeno dobro prostorsko definirano mikrovalovno polje. Pri
frekvenci
je valovna dolžina
, pri frekvencah nekaj
pa ta znaša le še
nekaj
. Izdelava resonatorja s takšnimi dimenzijami je iz tehničnega vidika zahtevna. Prav
tako je zahtevna tudi postavitev vzorca ravno na mesto, kjer je maksimalno mikrovalovno
polje, količina vzorca, ki gre v tak resonator pa je zelo omejena.
Drugi izziv predstavlja izbira ustreznih komponent za tovrsten spektrometer. Med temi so
izvor, detektor in magnet. Izvor mikrovalovnega valovanja mora imeti v območju od nekaj
do nekaj
dovolj moči (
), da vzbudi prehode EPR, ki jih je
potem moč zaznati. Hkrati je potrebno, da daje izvor na izhodu signal pri točno določeni
frekvenci z nizkim faznim šumom. Prvi izmed mikrovalovnih izvorov je že omenjen klistron.
Komercialno dostopni klistroni [6] proizvedejo mikrovalovno valovanje z močjo med
in
, vendar običajno proizvajajo nizkofrekvenčne signale (
) in so
pogosto omejeni le na eno ozko pasovno širino (
), zato niso primerni za
multifrekvenčne eksperimente EPR. Za meritve EPR je potreben tudi detektor, ki je sposoben
zaznati majhne spremembe moči periodičnega signala (
) v širokem območju
visokih frekvenc. Meritve zahtevajo še dovolj močan magnet, ki bo generiral tako nizke kot
visoke gostote magnetnega polja. Kot je razvidno iz slike 2, so za eksperimente pri visokih
frekvencah potrebna magnetna polja tudi nad
.
Z vsemi temi izzivi sem se spoprijel pri načrtovanju spektrometra. V posameznih poglavjih
diplomskega dela opisujem ključne korake njegovega razvoja, ki so bili izvedeni na podlagi
podrobnega poznavanja spektroskopske tehnike EPR. V osrednjem delu obravnavam rešitev
problema z resonatorjem, določen del pa je namenjen tudi opisu izbranih komponent
spektrometra.
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2. Zasnova spektrometra
Snovanje spektrometra zahteva podrobnejše poznavanje spektroskopske tehnike EPR, kar
opisujem v poglavju 2.1. Med njene pomembnejše dele sodi modulacija resonančnega signala,
ki poskrbi za zmanjšanje razmerja signal/šum. Pomemben del je povezan tudi z
mikrovalovnim poljem v valovodu, ki mora za vzbujanje elektronskih dipolnih prehodov
ustrezati določenim zahtevam. Pri načrtovanju spektrometra je potrebno podrobno poznavanje
resonančnega signala in princip, po katerem ga dobimo iz prepuščenega signala skozi
paramagnetni vzorec. Prav tako snovanje spektrometra zajema izbiro njegovih glavnih
komponent, opisanih v poglavju 2.2, kot so mikrovalovni izvor, detektor in magnet. Te
morajo za uspešne meritve EPR dosegati določene visoke standarde.

2.1 Tehnika elektronske paramagnetne resonance
Najpreprostejša je obravnava že omenjenega dvonivojskega sistema (
), pri katerem
paramagnetni vzorec vsebuje ione z enim prostim elektronom oz. vrzeljo (takšni sistemi so
elementi skupine 3d1 in 3d9: Cr (V), Mo (V), Ti (III), Cu (II) …). Kadar je paramagnetna snov
postavljena v zunanje magnetno polje, se elektronska stanja razcepijo. Razcep med
elektronskimi stanji je posledica interakcije elektronskih magnetnih momentov
s poljem v
snovi , ki jo opisuje Zeemanova hamiltonka
,

(3)

pri čemer je spinska vrtilna količina, gostota magnetnega polja v snovi, Bohrov
magneton in tenzor g-faktorja. Vstavljanje Zeemanove hamiltonke v statično
Schrödingerjevo enačbo po krajšem postopku reševanja poda lastni energiji operatorja
, ki
predstavljata energiji kvantnih stanj
in
in imata značilno linearno odvisnost od polja (2).
Pri spektroskopski tehniki EPR so prehodi med kvantnima stanjema vzbujeni tako, da je na
paramagnetni vzorec usmerjeno mikrovalovno valovanje. Prehod stanja
v stanje
in obratno poteka s pomočjo operatorjev
, kjer sta in
operatorja x in y komponente spinske vrtilne količine. Spremembo magnetnega kvantnega
števila , ki je pravzaprav lastna vrednost operatorja z komponente spinske vrtilne količine
, torej povzročita prečni komponenti spinske vrtilne količine. Mikrovalovno polje mora za
vzbuditev prehodov med kvantnima stanjema zato nihati v prečni smeri glede na os zunanjega
polja
(to namreč določa os v kvantnem sistemu). Ko se energija mikrovalov ujema z
energijsko razliko med kvantnima stanjema, začnejo elektroni prehajati med obema stanjema,
kar se odraža v resonančni krivulji, kot je prikazano na sliki 4. Resonančni pogoj je torej
izpolnjen pri enakosti
,

(4)

kjer je
resonančno polje,
frekvenca mikrovalovnega valovanja in Planckova
konstanta. V standardnem frekvenčnem območju so tipične energijske razlike
velikostnega reda nekaj
, v visokem frekvenčnem območju pa le-te dosegajo vrednosti
nad
.
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Na intenziteto absorpcijskega signala vpliva razmerje signal/šum, ki zavisi tudi od števila
paramagnetnih ionov v vzorcu. Vzorec mora za zadovoljiv absorpcijski signal vsebovati vsaj
. Resonanco je moč doseči na dva načina; s spreminjanjem frekvence
vpadnega mikrovalovnega valovanja pri konstantnem magnetnem polju ali s spreminjanjem
zunanjega polja pri konstantni frekvenci vpadnega valovanja. Zaradi tehničnih razlogov se
navadno poslužujemo drugega načina. Nekatere komponente spektrometra, kot so resonator in
valovni vodniki, so namreč frekvenčno občutljive in bi se morale skladno s povečevanjem
frekvence spreminjati tudi njihove dimenzije, da se obdržijo enaki pogoji. Težave se pojavijo
tudi pri izvorih, saj je izhodna moč mikrovalov zaradi njihove zapletene konstrukcije močno
odvisna od frekvence. Pri spreminjanju zunanjega magnetnega polja se tem težavam
izognemo.

Slika 4: Energija elektronskih spinskih stanj v odvisnosti od magnetnega polja za dvonivojski sistem.
Pri resonančnem polju, kjer se energija mikrovalov ujema z energijsko razliko med stanjema, začnejo
elektroni prehajati iz osnovnega (
) v vzbujeno stanje (
) in nazaj, kar se odraža v
absorpcijski krivulji. Med prehajanjem elektronov se spreminja kompleksna susceptibilnost v
paramagnetnem vzorcu in absorpcijsko krivuljo ponazarja njen imaginarni del
, ki velja za
merjeno količino pri eksperimentu. Pri spektroskopiji EPR je zaradi minimizacije šuma navadno
zaznan njen prvi odvod
(prirejeno po [1]).

Povprečna absorbirana moč mikrovalov v paramagnetnem vzorcu je definirana kot [7]
,

(5)

pri čemer je volumen paramagnetne snovi, frekvenca in
amplituda mikrovalovnega
valovanja. V izrazu (5) je parameter
imaginarni del frekvenčno odvisne kompleksne
susceptibilnosti, ki je definirana kot
. Imaginarni in realni del kompleksne
susceptibilnosti se izpeljeta s pomočjo t. i. Blochovih enačb, ki opisujejo odziv snovi na
mikrovalovno motnjo
v zunanjem magnetnem polju
[7],
,
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(6a)

,

(6b)
,

(6c)

kjer so
,
, in
komponente magnetizacije ,
je giromagnetno razmerje
in
masa elektrona. Prvi člen na levi strani Blochovih enačb opisuje precesijo
magnetizacije v zunanjem magnetnem polju v skladu z enačbo gibanja:
,
drugi člen pa prikazuje dušenje precesije. Blochove enačbe (6a), (6b) in (6c) so zapisane v
koordinatnem sistemu, ki se okoli smeri zunanjega polja vrti s frekvenco , zato mu je
potrebno prišteti še dodaten člen zaradi vrtenja:
. Z upoštevanjem
mikrovalovnega polja, ki kaže v eni izmed prečnih smeri, npr. x, se efektivno polje, ki ga
čutijo elektronski magnetni momenti, zapiše kot
. Dušenje precesije
je posledica interakcije magnetnega momenta elektronov s kristalno mrežo, zaradi česar se
komponenta
vrača v ravnovesno stanje
s karakterističnim spinsko-mrežnim
relaksacijskim časom . Ob tem se zmanjšuje tudi projekcija magnetizacije na ravnino xy,
pri čemer gre za proces, ki je posledica medsebojnih interakcij elektronskih spinskih
magnetnih momentov. Prečni komponenti
in
se zato eksponentno zmanjšujeta s
karakterističnim spinsko-spinskim relaksacijskim časom .
Ker je mikrovalovna motnja
veliko manjša od zunanjega magnetnega polja , lahko v
enačbi (6.c) upoštevamo približek
. Iskanje rešitve Blochovih enačb poteka z
vpeljavo nove spremenljivke
in s preoblikovanjem enačb z vsoto (6b) +
i·(6c) v enačbo za
:
.

(7)

Rešitev enačbe,
,

(8)

je sestavljena iz dveh členov. Prvi s časom eksponentno pada, drugi pa je časovno neodvisen.
Pri izpeljavi rešitve za magnetizacijo je iskano stanje, ki se vzpostavi po nekem času ,
stacionarno stanje v vrtečem se sistemu, zaradi česar eksponentnega člena ni potrebno
upoštevati. Z upoštevanjem relacije
, izraza za Larmorjevo frekvenco
, povezave
in le konstantnega člena v izrazu (8) se komponenti
in
zapišeta kot [7]
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,

(9a)

.

(9b)

Iz dobljenih izrazov je razvidno, da je v vrtečem se sistemu magnetizacija konstantna in
sorazmerna z mikrovalovnim poljem. V laboratorijskem sistemu se lahko linearno
polarizirano mikrovalovno polje zapiše kot vsota dveh krožno polariziranih komponent:
, (10)
pri čemer se prva komponenta vrti skupaj z vrtečim se sistemom in je zato znotraj njega vidna
kot statična magnetna komponenta vzdolž osi x. Druga komponenta pa se vrti z dvakratno
frekvenco okoli osi z, vendar v nasprotni smeri, zaradi česar ne vpliva znatno na
magnetizacijo ter je zanemarljiva. Prav tako je možno izraziti tudi laboratorijsko komponento
magnetizacije
s komponentama v vrtečem se sistemu
in
. Ti sta sorazmerni z
mikrovalovnim poljem
, zato je
mogoče zapisati kot
,

(11)

kjer sta vpeljani omenjeni komponenti mikrovalovne susceptibilnosti in . Z
upoštevanjem rešitev Blochovih enačb (9a) in (9b), izraza (10) in ob predpostavki, da je
, se komponenti frekvenčno odvisne kompleksne susceptiblinosti izrazita kot
,

(12a)

.

(12b)

Iz enačb (10) in (11) je razvidno, da je
v fazi z mikrovalovnim valovanjem,
pa je glede
na mikrovalovno valovanje zamaknjena za
. Absorpcija, ki jo predstavlja , je pri
meritvah EPR zaznana, kadar je med nihanjem magnetizacije, ki jo povzročajo elektronski
magnetni momenti v snovi, in nihanjem mikrovalovnega polja, fazni zamik
. V splošnem
primeru pa se poleg absorpcije pojavi tudi disperzija . Funkciji
in , ki predstavljata
absorpcijo in disperzijo, sta prikazani na sliki 5.

Slika 5: Frekvenčna odvisnost absorpcijskih in disperzijskih krivulj dinamične spinske
susceptibilnosti,
in , ki predstavljata rešitvi Blochovih enačb (12a) in (12b).
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Kadar je pri eksperimentu uporabljen resonator, je faza mikrovalovnega valovanja dobro
definirana in je možno zaznati samo . Pri transmisijski spektroskopiji pa faza valovanja ni
znana, zato je izhodni signal sestavljen iz mešanice absorpcije in disperzije. Povprečna
absorbirana moč v paramagnetnem vzorcu je v tem primeru enaka
,
kjer parameter

(13)

predstavlja delež disperzije v resonančnem signalu.

Pri tehniki EPR zaradi izboljšanja razmerja signal/šum detektiramo prvi odvod absorpcijskega
signala. V ta namen je magnetno polje modulirano z izmeničnim magnetnim poljem, ki
navadno niha s frekvenco nekaj deset
. Princip modulacije je prikazan na sliki 6, kjer med
detekcijo absorpcijske krivulje modulacijski signal spreminja fazo za π. Konstantnemu
magnetnemu polju je dodano alternirajoče polje
, ki niha v isti smeri kot kaže zunanje
polje (
) [8],
.

(14)

Tukaj je detekcijski čas, v katerem je posneta absorpcijska krivulja, in teče od
do
. Nihajni čas modulacije,
, mora biti ustrezno manjši od časa , tako da
med snemanjem absorpcijske krivulje preteče več ciklov modulacije. V praksi mora
modulacijska frekvenca ustreza neenakosti
, kjer je
širina absorpcijske krivulje.
Podoben pogoj velja tudi za amplitudo modulacije, ki mora biti dosti manjša od širine
absorpcijske krivulje,
. V nasprotnem primeru lahko pride do prekomerne
modulacije (angl. overmodulation), kar se odraža v razširitvi absorpcijske krivulje.
Shema na sliki 6 prikazuje princip časovnega moduliranja absorpcijske krivulje. V določenem
delu absorpcijske krivulje na sliki 6.a je lokalno polje
periodično modulirano z
modulacijskim poljem,
. Pri tem se absorpcijski signal
transformira v periodičnega
[8]. Zaradi nelinearne absorpcijske krivulje
poleg signala, ki niha s frekvenco
, dobimo tudi višje harmonike. Signal
je torej
sestavljen iz superpozicije signala, ki niha z modulacijsko frekvenco
, in višjih
harmonikov, ki nihajo z
, kjer je naravno število;
(15)
.
Poglobljena analiza signala
s pomočjo razvoja po Fourieru pokaže, da je amplituda
prvega harmonika povezana s prvim odvodom absorpcijske krivulje (drugi harmonik,
, je povezan z drugim odvodom, itd.). Slednje je razvidno iz slike 6, kjer je
shematično prikazan prvi harmonični odziv v posameznih delih krivulje.
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(a)

(b)

Slika 6: (a) Odvisnost absorpcijske krivulje in (b) njenega prvega odvoda od magnetnega polja . Na
krivulji (a) je shematsko prikazan prvi harmonični odziv signala
na motnjo
v
posameznih delih absorpcijske krivulje. Analiza absorpcijskega signala s pomočjo razvoja po
Fourieru pokaže, da je amplituda prvega harmoničnega odziva oz. sorazmerna prvemu odvodu
absorpcijske krivulje (prirejeno po [8]).

Prvi odvod signala EPR oz. del signala, ki niha s frekvenco

,
, (16)

je iz superpozicije signalov
izločen s pomočjo fazno vklenjenega detektorja (angl.
lock-in detector), katerega delovanje je prikazano na sliki 7. Ta primerja signal iz vzorca z
referenčnim signalom,
,

(17)

in prepušča le signal z enako frekvenco in fazo. Faza nastane pri propagaciji signala skozi
paramagnetni vzorec, pa je faza izhodnega signala iz referenčnega oscilatorja. Po
osnovnem principu delovanja fazni detektor signal iz vzorca pomnoži z referenčnim
signalom iz oscilatorja, nato pa nizkopasovni filter prepusti izbran signal z amplitudo
,
ki predstavlja prvi odvod absorpcijske krivulje
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.

(18)

Slika 7: Shema fazno vklenjenega detektorja. Referenčni oscilator služi hkrati kot izvor
modulacijskega in referenčnega signala, ki navadno niha s frekvenco
. Referenčni signal
in signal EPR se v množilniku zmnožita, nato pa nizkopasovni filter prepusti signal, ki niha z
izbrano frekvenco (prirejeno po [8]).

Pri eksperimentih EPR je za vzbuditev znatnega deleža dipolnih prehodov v tipičnih
paramagnetnih vzorcih (
) potrebno dovolj mikrovalovne moči (
),
kar pomeni, da mora velikost magnetne komponente mikrovalov znašati
.
Hkrati je potrebno, da je to mikrovalovno polje na mestu vzorca dobro definirano, kar v praksi
dosežemo s postavitvijo paramagnetnega vzorca v resonator, v katerem je vzpostavljeno
stoječe valovanje. Dolžina resonatorja je enaka večkratniku valovne dolžine valovanja, tako
da se vzdolž resonatorja pojavijo hrbti in vozli valovanja. Za dober absorpcijski signal je
vzorec postavljen v enega izmed hrbtov valovanja. V standardnem frekvenčnem območju, npr.
pri
, kjer je valovna dolžina valovanja
, izdelava resonatorja ni tehnološko
zahtevna. V območju visokih frekvenc, npr.
, kjer je valovna dolžina
, pa
izdelava resonatorja postane zahtevni tehnološki izziv. Hkrati se pojavi problem postavitve
paramagnetnega vzorca na pravo mesto v tako majhnem prostoru. Izdelava resonatorja
predstavlja v visokofrekvenčni spektroskopiji EPR resen problem, zato se navadno postopa z
drugačnimi pristopi.
Ena izmed uspešnih rešitev problema z resonatorjem je uporaba t. i. transmisijskega
spektrometra, pri katerem je na detektorju zaznano prepuščeno potujoče valovanje skozi
vzorec. Glavna zahteva pri načrtovanju transmisijskega spektrometra je dovolj visoko in
pravilno usmerjeno mikrovalovno polje, ki bo vzbudilo zaznavni delež prehodov EPR. Za
postavitev vzorca na pravo mesto je torej nujno potrebno podrobno poznavanje
mikrovalovnega polja v transmisijskem valovodu. V laboratoriju za pulzno EPR smo ocenili,
da bo za potrebe raziskovanja, kjer bo večina eksperimentov izvedena v visokofrekvenčnem
območju, transmisijski spektrometer zadoščal.
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2.2 Transmisijski spektrometer
Pri transmisijski spektroskopiji detektor zaznava spekter prepuščenega mikrovalovnega
valovanja skozi paramagnetni vzorec. Osnovna shema transmisijskega spektrometra z vsemi
glavnimi komponentami je prikazana na sliki 8. Pri eksperimentu iz mikrovalovnega izvora
izhaja valovanje pri konstantni frekvenci (
) in po valovodu potuje skozi
paramagnetni vzorec. Konstantno zunanje magnetno polje v smeri z (
) ustvarja
zunanji magnet. Modulacijski signal (
,
), ki ga ustvarja tuljava,
amplitudno modulira to magnetno polje in v ta namen sovpada z njegovo smerjo. Ko
magnetno polje v vzorcu doseže resonančno vrednost , magnetne dipolne prehode med
stanji povzročijo komponente mikrovalovnega valovanja
, ki so pravokotne glede na
zunanje polje . Na izhodu iz valovoda mikrovalovni detektor zazna prepuščeno valovanje v
obliki moduliranega signala, iz katerega je s pomočjo fazno vklenjenega detektorja izluščen
absorpcijski signal.

Slika 8: Shema transmisijskega spektrometra za elektronsko paramagnetno resonanco.
Paramagnetni vzorec je postavljen v modulacijsko in zunanje magnetno polje. Za dosego prehodov
EPR, mora biti magnetno polje usmerjeno pravokotno glede na nihanje magnetnega dela
mikrovalovnega valovanja.

Za implementacijo kvalitetnih meritev EPR morajo komponente transmisijskega spektrometra
ustrezati specifičnim zahtevam. Mikrovalovni izvor mora pokriti široko frekvenčno območje
(od nekaj
do nekaj
) z izhodno močjo
, v katerem mora biti
mikrovalovni detektor sposoben zaznati periodični signal reda velikosti
, zunanji
magnet pa mora biti zmožen generirati tako nizke (
) kot visoke (
) poljske
gostote. Zaželene so še dodatne lastnosti sistema, kot je nizek fazni šum izvora in visoka
občutljivost detektorja. V skladu s temi zahtevami so bile za transmisijski spektrometer
izbrane komercialno dostopne komponente.
Izvor, ki ustreza našim zahtevam, je modularen mikrovalovni izvor VDI [9], ki proizvede
signal v frekvenčnem območju od
do
z močjo med
in
. Njegov
signal v spodnjem in zgornjem frekvenčnem območju je prikazan na sliki 9. Osnovni del
mikrovalovnega izvora VDI je oscilator YIG, ki zaradi svoje tehnologije proizvede stabilno
valovanje z nizkim faznim šumom
). Slednje je pri implementaciji
eksperimentov EPR zelo pomembno, saj mora imeti signal dobro določeno fazo.
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Delovanje oscilatorja YIG temelji na resonanci njegove glavne komponente, tj. sfere iz
itrijevega železovega granata (angl. yttrium iron garnet, YIG). Kadar je sfera postavljena v
zunanje magnetno polje, njena magnetizacija precesira okoli smeri zunanjega polja
in s
tem ustvarja krožno polarizirano mikrovalovno polje v svoji okolici. Precesija magnetizacije
je zaradi drugih magnetnih momentov v snovi dušena, zato se smer magnetizacije v
ravnovesju vrača k smeri zunanjega polja. Za ohranitev precesije je le-ta vzbujena s pomočjo
dodatne radio frekvenčne motnje
, ki je usmerjena pravokotno glede na zunanje polje
(slika 10.a).

Slika 9: Moč mikrovalovnega signala v spodnjem ( –
) in zgornjem (
–
)
frekvenčnem območju delovanja modularnega mikrovalovnega izvora VDI (povzeto po [9]).

Resonanca je dosežena, ko se radio frekvenčna motnja in naravna precesijska frekvenca
ujameta. Magnetizacija takrat, pod vplivom navora zunanjega polja, precesira s t. i.
Larmorjevo resonančno frekvenco,
.
Iz izraza je razvidno, da je resonančna frekvenca
določena le z izbiro zunanjega polja
kar omogoča zvezno in linearno spreminjanje frekvence oscilatorja v osnovnem območju
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(19)
,

(
). Oscilatorsko delovanje resonatorja je doseženo s prevodno žico, napeljano okoli
sfere YIG (slika 9.b), saj tako sfera, ki ima svojo kapacitivnost , skupaj z žico, ki ima svojo
induktivnost , tvori resonančno vezje LC, ki oddaja oscilirajoč signal. Vezju je navadno
dodan še tranzistor, ki je zasnovan tako, da ima negativno upornost. S tem omogoča
nadomestitev izgub znotraj vezja in tako zagotavlja stabilen signal z nizkim faznim šumom. V
modularnem vezju VDI je oscilator YIG del fazno vklenjene zanke, ki uporablja sekundarni
(kristalni) oscilator za referenco. Zanj značilno, da proizvede stabilen signal pri frekvenci
nekaj
. Primerjava izhodnega signala z referenčnim omogoči vklenjenost izhodnega
signala na točno določeno mikrovalovno frekvenco in ohranja nizek fazni šum.
(a)

(b)

Slika 10: (a) Precesija magnetizacije v sferi pod vplivom zunanjega polja
in radiofrekvenčne motnje
. (b) Skica prevodne zanke okoli sfere YIG, kjer je zunanje polje
orientirano
v takšni smeri, da omogoča delovanje vezja LC. Zunanje polje ima tukaj dvojno nalogo; povzroči
precesijo magnetizacije v sferi in inducira električni tok v žici, ki generira magnetno motnjo
(povzeto po [10]).

Frekvenčno območje oscilatorja YIG med in
je na frekvenčno območje od
do
razširjeno s pomočjo dodatnih elektronskih elementov, kot so frekvenčni množilniki
in ojačevalniki. Ti podvojijo oz. potrojijo ter ojačijo mikrovalovni signal s pomočjo
nelinearnega elektronskega elementa, ki je v tem primeru t. i. varaktorska dioda (angl.
varactor diode). Zanjo je značilno, da vhodni sinusni signal modulira na podlagi nelinearne
napetostno občutljive kapacitivnosti
in s tem proizvede izhodni signal pri višjih
frekvencah. Želena izhodna frekvenca je navadno določena z elektronskim vezjem LC, v
katerega je vezana dioda. Z različno kombinacijo frekvenčnih množilnikov je frekvenčno
območje modularnega vezja VDI razdeljeno na posamezne module, iz katerih je preko
digitalne kontrole dobljen izhodni signal (slika 11).
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Slika 11: Modularni mikrovalovni izvor VDI, kjer so označene njegove glavne komponente.
WR X označujejo valovne vodnike s kvadratnim presekom, kje je X njihova notranja širina [9].

Ustrezen detektor za naš eksperiment je bolometer na vroče elektrone (angl. hot-electron
bolometer, HEB), ki temelji na polprevodniški zlitini indija in antimona (
). Frekvenčno
območje njegovega delovanja se razteza med in
(QMC Instruments Ltd) [11],
njegovi veliki prednosti pa sta hiter termični odziv (
pri
) in visoka
občutljivost (
pri
–
predstavlja moč signala, pri katerem
razmerje signal/šum znaša 1). Njegova hitra detekcija periodičnega signala majhnih moči
omogoča detekcijo izredno šibkih signalov EPR.
Osnovno delovanje bolometra na vroče elektrone prikazuje shema na sliki 12.a. Vpadno
mikrovalovno valovanje segreje absorpcijski material (zlitino InSb), pri čemer se spremeni
njegova upornost. Moč vpadnega valovanja je definirana kot
,

(20)

kjer je povprečna vrednost in
amplituda nihanja moči mikrovalovnega valovanja. Pri
tem vpadno mikrovalovno valovanje v zlitini InSb segreje le t. i. vroče elektrone. Iz
spremembe upornosti zlitine InSb
je možno neposredno določiti moč vpadnega valovanja,
saj velja sorazmernost
.

(21)

Optimalno delovanje bolometer doseže v območju nizkih temperatur, zato je njegov
absorpcijski del hlajen s tekočim helijem (
). V tem temperaturnem območju se
upornost zlitine InSb tudi najintenzivneje spreminja, kot je razvidno s slike 12.b. Omenjene
izjemne detekcijske lastnosti bolometra izvirajo iz specifičnega načina prevajanja toplote v
polprevodniški zlitini
. V območju temperatur tekočega helija toploto prenašajo prosti
elektroni, ki so šibko sklopljeni z mrežo in jih je mogoče segreti na višjo temperaturo od nje
same. To je v nasprotju s konvencionalnimi bolometri, kjer prenos toplote poteka preko
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mrežnih nihanj (fononov). Ker je interakcijski čas med elektroni
(
velikostnih redov manjši od interakcijskega časa med elektroni in fononi
), je prenos toplote občutno hitrejši.

) za več
(

(a)

(b)

Slika 12: (a) Shema bolometra na vroče elektrone, ki meri moč vpadnega valovanja s spremembo
upornosti absorpcijskega materiala (zlitine indija in antimona). Ta je v bolometrih pogosto merjena s
pomočjo Wheatstonovega vezja. Za doseganje optimalnega delovanja bolometra je zlitina InSb s
tekočim helijem ohlajena na temperaturo
. (b) Upornost polprevodne zlitine indija in antimona v
odvisnosti od temperature. Največje spremembe upornosti se zgodijo v območju nizkih temperatur
(prirejeno po [11]).

Slednje se odraža v njihovi temperaturno odvisni mobilnosti [11],
,

(22)

kjer je
številska gostota prostih elektronov, osnovni naboj elektrona,
specifična
upornost zlitine InSb in temperatura. Iz enačbe je razvidno, da je mobilnost močno
odvisna od absorbirane energije, od koder izvira tudi omenjena visoka občutljivost bolometra.
Prosti elektroni so tako sposobni sprejeti skoraj vso vpadno mikrovalovno energijo.
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Za generacijo zunanjega magnetnega polja bo pri eksperimentih v nižjem frekvenčnem
območju zadostovala uporaba Brukerjevega elektromagneta, ki generira polja do
[5]. Za
aplikacije v višjih frekvenčnih območjih pa je ustreznejši superprevodni magnet Teslatron
(Oxford Instruments), ki v običajnem načinu delovanja generira polja do
[12]. Sestavljen
je iz navitij superprevodnih zlitin niobija in svinca (
), ki lahko prenesejo visoke tokove
in tako omogočajo doseganje visokih magnetnih polj.
Element, v katerega sem sam vložil največ pozornosti, je valovod, po katerem se bo širilo
mikrovalovno valovanje. Osnovna ideja je bila zasnovati valovod (sondo) v obliki U-profila,
ki ga prikazuje slika 13. Valovod sestavljajo ena horizontalna in dve vertikalni cevi s krožnim
profilom, ki sta povezani s
stopinjskimi zrcali. Za takšno obliko smo se odločili iz dveh
razlogov. Prvi je praktične narave, ker smo omejeni glede na razpoložljivi prostor v magnetu,
saj sta tuljavi elektromagneta za zagotovitev čim boljše homogenosti razmaknjeni le za nekaj
centimetrov. Drugi razlog pa izvira iz konstruktivne interference mikrovalovnega valovanja.
V spodnjem delu sonde pričakujemo, da bomo zaradi odboja na zrcalih dobili vrhove
stoječega valovanja. Dovolj močno mikrovalovno polje je poleg paramagnetnega vzorca
namreč ključnega pomena za izvajanje kvalitetnih eksperimentov EPR.
Pri sestavi U-profila lahko uporabimo cevi z okroglim ali s kvadratnim presekom. Za našo
sondo smo se odločili uporabiti cevi z okroglim presekom (cilindrične cevi), ki so
komercialno dostopnejše, poleg tega pa imajo nižje izgube kot cevi s kvadratnim presekom.
Pri načrtovanju sonde me je zanimalo predvsem, kakšna oblika mikrovalovnega polja se
pojavi v U-profilu, ko se vanj razširja mikrovalovno valovanje. Valovanje v sondi se namreč
odbija od prevodnih sten, zaradi česar pride do uporovnih izgub. Zanimalo me je tudi, koliko
je prepuščenega in odbitega valovanja (transmisijski in refleksijski koeficient) ter kolikšne so
izgube. Vse te lastnosti lahko izvem iz poznavanja mikrovalovnega valovanja v cilindričnih
ceveh, ki sestavljajo U-profil. Podrobno poznavanje polja nam bo omogočilo določitev
najustreznejšega mesta, kamor bomo pri eksperimentih postavili paramagnetni vzorec.

Slika 13: Idejna zasnova valovoda (sonde) v obliki U-profila, ki ga sestavljajo ena horizontalna
in dveh vertikalni cevi, ki so povezane s 45 stopinjskimi zrcali.
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3. Izračuni in izdelava sonde
Načrtovanje mikrovalovne sonde zahteva poznavanje teoretičnega ozadja razširjanja
elektromagnetnega valovanja (EMV) v cilindričnih ceveh. V teh se zaradi omejenosti z
cilindrično geometrijo pojavijo specifični načini razširjanja EMV. Valovna enačba je v
geometriji ravne dolge cilindrične cevi enostavno rešljiva in ima analitične rešitve, ko pa
imamo opravka z nestandardno geometrijo, ki jo ima U-profil iz cilindričnih cevi, pa je
analitične rešitve težko ali celo nemogoče izpeljati. V takšnih geometrijskih primerih so za
iskanje rešitve primernejše orodje numerični izračuni. Uveljavljena metoda za numerično
reševanje tovrstnih inženirskih problemov je metoda končnih elementov, ki na mreži,
sestavljeni iz končnega števila elementov, ob znanih robnih pogojih, rešuje parcialne
diferencialne enačbe. V prvem poglavju 3.1 so opisane glavne značilnosti razširjanja
mikrovalovnega valovanja v cilindričnih ceveh, ki bodo služile kot osnova za izvajanje
numeričnih simulacij. Nato je v osrednjem poglavju 3.2 predstavljena analiza rezultatov
numeričnih izračunov, na podlagi katerih sem skonstruiral mikrovalovno sondo. Izvedba
eksperimenta EPR zahteva tudi ustrezno modulacijo zunanjega magnetnega polja. V zadnjem
poglavju 3.3 je opisano načrtovanje in postopek izdelave tuljave, s katero to polje dosežemo.

3.1 Razširjanje elektromagnetnega valovanja v cilindričnih valovnih
vodnikih
Pri razširjanju mikrovalovnega valovanja po ravnih cilindričnih valovnih vodnikih se pojavijo
karakteristični valovni načini, katerih minimalna frekvenca je določena s premerom vodnika.
Glede na smer električnega oz. magnetnega polja v cilindričnih ceveh obstajata dva tipa
razširjanja elektromagnetnega valovanja: transverzalno električno (TE) valovanje, pri katerem
je električno polje pravokotno na smer razširjanja valov, in transverzalno magnetno (TM)
valovanje, kjer je magnetno polje pravokotno na smer razširjanja valov.

Slika 14: Cilindrični valovni vodnik v izbranem koordinatnem sistemu.
Mikrovalovno valovanje se razširja vzdolž osi z.

Pri iskanju rešitve v valovnem vodniku je potrebno rešiti valovno enačbo v cilindrični
geometriji (slika 14). V primeru TE valovanja se valovna enačba zapiše z jakostjo
magnetnega polja ,
,
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(23)

kjer je hitrost valovanja. Eden izmed načinov reševanja valovne enačbe v tej geometriji je
izpeljava radialnih in azimutalnih komponent, ,
in
,
s pomočjo vzdolžnih
komponent,
in . Dovolj je zapisati valovno enačbo samo za vzdolžno komponento [8],
.

(24)

Geometrija na sliki 14 omogoča neomejeno razširjanje valovanja vzdolž geometrijske osi z,
medtem ko v prečni smeri valovanje omejuje. Po tem sklepu je primerni nastavek za valovno
enačbo (24) ravni val, ki se razširja vzdolž osi,
,

(25)

pri čemer je frekvenca valovanja in valovno število pri razširjanju vala v smeri.
Vstavljanje nastavka (25) v valovno enačbo (24) po separaciji spremenljivk pripelje do rešitve,
ki jo sestavljata radialna in kotna odvisnost polja,
.

(26)

Radialno odvisnost polja predstavljajo Besselove funkcije, kotno odvisnost pa sinusne in
kosinusne funkcije. Dobljene rešitve kažejo na pojav več možnih valovnih načinov znotraj
cilindričnih cevi, ki so okarakterizirani z indeksom
. Parameter , ki
nastopa v radialnem delu, se izrazi kot
,

(27)

kjer je valovno število pri razširjanju vala v prečni smeri. Poleg vzdolžne komponente
magnetnega polja
je znana tudi vzdolžna komponenta električnega polja, ki je pri TE
valovanju ničelna,
. Poznavanje obeh vzdolžnih komponent polja, s pomočjo povezav
med prečnimi in vzdolžnimi komponentami omogoča izpeljavo prečnih komponent.
,

(28)

,

(29)

,

(30)
,

(31)

Povezave (28)–(31) so izpeljane iz Maxwellovih enačb. Rešitve za TE valovanje v cilindrični
cevi so tako dopolnjene še s prečnimi komponentami magnetne in električne poljske jakosti,
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,

(32)

,

(33)

,

(34)
.

(35)

Končne rešitve valovne enačbe so dobljene z upoštevanjem robnega pogoja, ki velja na robu
idealno prevodnega valovnega vodnika,
, kjer
predstavlja normalo na mejno
površino. Ta pogoj pove, da je tangencialna komponenta električnega polja na površini
idealnega prevodnika ničelna,
. Iz upoštevanja zveze
(kjer je

je smer razširjanja valovanja in

impedanca TE valovanja),

sledi, da je tudi radialna komponenta jakosti magnetnega polja na površini idealnega
prevodnika ničelna,
. Z navedenim robnim pogojem so določene vrednosti valovnega
števila v prečni smeri,
,
kjer je

(36)

n-ta ničla prvega odvoda m-te Besselove funkcije.

Osnovna lastnost vseh valovnih vodnikov je, da so njihovi posamezni valovni načini navzdol
omejeni s karakteristično mejno frekvenco (angl. cutoff frequency), pod katero je valovanje
v cevi kritično dušeno. Mejna frekvenca se izpelje iz enačb (27) in (36) ob upoštevanju, da v
mejnem primeru v smeri ni več valovanja in je valovno število enako nič,
.
.
Iz izraza je razvidno, da je
valovanje razširja.

odvisna le od prečne dimenzije cevi (radija ), po kateri se

Slika 15: Prečni presek nekaj najnižjih TE in TM načinov elektromagnetnega valovanja
v cilindrični cevi. Polne (modre) in prekinjene (črne) črte predstavljajo silnice električnega
ter magnetnega polja, izračunane po enačbah (32), (33), (34) in (35) (povzeto po [13]).
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(37)

Na analogen način kot pri TE valovanju je mogoče izpeljati tudi rešitve za TM valovanje, ki
so možni TM nihajni načini. Nekaj najnižjih TE in TM načinov valovanja je prikazanih na
sliki 15, kjer so v prečnem preseku ponazorjene silnice električnega in magnetnega polja.
Pri načrtovanju sonde me je zanimalo, kateri valovni način dominira glede na frekvenco
valovanja, ki se razširja po cevi. Za določanje le-tega je potrebno izvedeti, kateri valovni
način je pri dani frekvenci najmanj dušen. Pri potovanju mikrovalov po cevi se valovanje
večkrat odbije od sten, pri čemer pride do uporovnih izgub v steni prevodnika zaradi njegove
končne prevodnosti. Moč valovanja v cevi pada eksponentno v skladu z enačbo,
,

(38)

kjer je
atenuacijski koeficient, ki predstavlja razmerje med izgubami mikrovalovnega
valovanja v stenah valovnega vodnika
in celotno močjo mikrovalovnega valovanja ,
ki se po njem razširja,
.

(39)

Energijski tok, ki se izgublja v stenah cevi, dobimo z integracijo komponente Poyntingovega
vektorja , ki kaže pravokotno na stene, po njihovi površini . Na površini medija s končno
prevodnostjo tangencialna komponenta električnega polja ni popolnoma ničelna, temveč
zavzema neko manjšo vrednost, ki jo izrazimo kot
, kjer je
impedanca
valovanja v kovini, z realnim delom
. Potemtakem lahko izgube
valovanja izrazimo kot
. Celotno moč mikrovalovnega
valovanja v izrazu (39) dobimo z integracijo realnega dela komponente Poyntingovega
vektorja , ki kaže vzdolž osi cevi, po njenem preseku . Poyntingov vektor predstavlja
gostoto energijskega toka v cevi in je definiran kot
. Njegova komponenta z
se tako izrazi kot
. S temi zvezami se atenuacijski koeficient preoblikuje v
,

(40)

kjer je
tangencialna komponenta magnetnega polja na meji s prevodno snovjo,
magnetno polje in kompleksna impedanca mikrovalov. Realni del impedance se v primeru
TE valovanja ob upoštevanju izrazov (27) in (36) lahko izrazi z mejno frekvenco kot
. Po nekaj računanja in preoblikovanja se
izpelje atenuacijski koeficient za TE valovne načine [8],
,

(41)

kjer označuje specifičen valovni način in frekvenco valovanja. Iz izraza je razvidno, da je
atenuacijski koeficient pri določeni frekvenci odvisen od polmera cevi in prevodnosti
materiala . Njegova odvisnost od frekvence (41) je za nekaj najnižjih načinov valovanja
prikazana na sliki 16, s katere je razvidno, da dušenje mikrovalov pri kritičnih frekvencah
divergira, pri frekvencah nad kritično pa pri nekaterih načinih kaže padajočo odvisnost, pri
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drugih pa ima minimum. Razberemo lahko, da je pri frekvencah v območju
najmanj dušen valovni način TE11, ki ima pri izbranem
mejno frekvenco
. V območju nekoliko višjih frekvenc,
, pa je najmanj
dušen valovni način TE01 z mejno frekvenco
. Za testni frekvenci, pri
kateri bomo izvajali numerične simulacije, smo izbrali
in
oz.
in
, pri katerih sta valovni dolžini
in
.

Slika 16: Atenuacijski koeficient
(41) pri parametrih:
na dolžino cevi (

za nekaj najnižjih načinov valovanja v cevi izračunan iz enačbe
in
. Atenuacijski koeficient je podan v decibelih
) in zanj velja povezava
.

Pri obeh izbranih frekvencah dominira valovni način TE11, ki je zato primeren za izvajanje
numeričnih simulacij. Podrobnejša oblika polja načina TE11 v cilindrični cevi je prikazana na
sliki 17, kjer polne črte predstavljajo električno in prekinjene magnetno polje. Na prečnem
preseku silnice magnetnega polja izvirajo iz točke na obodu kroga ter se simetrično stekajo k
točki na drugi strani oboda, kar kaže na to, da ima način TE11 določeno simetrijsko os.
Ker na izgube valovanja v valovodu vpliva tudi prevodnost, je v skladu s tem potrebno izbrati
primeren material za cilindrične cevi. Vpliv materiala na izgube, je med drugim razviden iz
izraza za atenuacijski koeficient, kjer je faktor
obratno sorazmeren s prevodnostjo .
Izgube so najmanjše pri idealnem prevodniku, saj se takrat ta faktor izniči. Oceno izgub je
možno dobiti iz izraza za vdorno globino mikrovalovnega polja v prevodniku, ki velja v
približku nizkih frekvenc,
. V medenini, ki ima dokaj visoko prevodnost
(
), znaša pri frekvencah
in
okoli
in
.
Medenina velja za dober približek idealnega prevodnika, zato je primeren material za cevi, po
katerih se bo razširjalo mikrovalovno valovanje.
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Slika 17: Silnice električnega in magnetnega polja v cilindričnem valovnem vodniku pri valovnem
načinu TE11. Polne (modre) črte predstavljajo električno in prekinjene (črne) črte magnetno polje
(povzeto po [8]).

3.2 Simulacije mikrovalovnega valovanja v sondi
Implementacija eksperimentov EPR zahteva podrobno poznavanje mikrovalovnega polja v
sondi, v katero bo postavljen paramagneten vzorec. Poznavanje le-tega je bistvenega pomena
pri pripravi eksperimenta, kjer je potrebno postaviti paramagnetni vzorec na najbolj primerno
mesto v sondi in ga glede na smer zunanjega polja pravilno orientirati. Mikrovalovno polje
mora za vzbuditev dipolnih prehodov v vzorcu izpolnjevati dve glavni zahtevi: imeti mora
dovolj visoko magnetno komponento (kot je bilo omenjeno v poglavju 2.1, mora ta dosegati
velikostni red
), le-ta pa mora oscilirati pravokotno na smer zunanjega
magnetnega polja (
). Kakšna je oblika mikrovalovnega polja pri določeni frekvenci
in v kolikšni meri le-to ustreza navedenim zahtevam, bodo podali numerični izračuni
razširjanja elektromagnetnega valovanja po sondi.
Natančnost in hitrost numeričnih izračunov je v veliki meri odvisna od kompleksnosti
geometrije. V obravnavanem primeru, kjer geometrijo sestavljajo enostavne cilindrične cevi v
obliki U-profila, je pričakovati, da bo numerična rešitev podala dobro kvantitativno napoved
mikrovalovnega polja. Eno izmed programskih orodij za numerično reševanje tovrstnih
inženirskih problemov, ki sem ga sam uporabil za izračune EM valovanja, je COMSOL
Multiphysics 3.5 [14]. To orodje uporablja omenjeno metodo končnih elementov, pri kateri je
izbrana geometrija na specifičen način razdeljena na končno število elementov, npr. s
triangulacijo, ki tridimenzionalen objekt razdeli v mrežo tetraedrov (slika 18). Rešitev
parcialnih diferencialnih enačb je v vsakem elementu aproksimirana z neko bazno funkcijo, ki
je lahko konstantna, linearna ali višjega reda – kar privede do matričnega sistema enačb, v
katerem so koeficienti pomnoženi z baznimi funkcijami. Rešitve sistema so takšni koeficienti,
ki minimizirajo napako rešitve, iz česar izide končna rešitev, sestavljena iz vsot delnih
približkov v vsakem elementu.
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Slika 18: Triangulacija ravne cilindrične cevi, kjer je geometrija razdeljena na končno število
elementov – tetraedrov, ki tvorijo mrežo.

Pri obravnavanem problemu je potrebno ugotoviti, kako se mikrovalovno valovanje razširja
po geometriji U-profila, ki jo sestavljajo cilindrične cevi. V ta namen je potrebno rešiti
valovno enačbo, ki je za električno in magnetno polje zapisana kot
,

(42)

,

(43)

kjer je
, in pa sta permeabilnost in dielektričnost medija, po katerem se razširja
valovanje. V obravnavanem problemu je medij zrak, za katerega sta dielektričnost in
permeabilnost praktično enaki kot v vakuumu.
Na meji med dvema snovema v splošnem velja t. i. naravni robni pogoj, ki sledi direktno iz
Maxwellovih enačb,
.

(44)

Indeksa in označujeta prvo in drugo sredstvo,
predstavlja relativno permeabilnost in
ponazarja normalo na mejno ravnino. Kot je bilo omenjeno v prejšnjem poglavju, znaša
vdorna globina mikrovalov v medenini pri frekvenci
okoli
. V takšnih
primerih, kadar polje v sredstvo prodre le do kratkih razdalj, ni potrebno posebej definirati
domene, ki vključuje steno cevi, temveč se prodor polja upošteva kar z robnim pogojem.
Amplituda ravnega vala v mediju s prevodnostjo eksponentno pada kot
,

(45)

kjer je
kompleksen vektor, za katerega velja zveza
in
.
Z upoštevanjem teh izrazov in nastavka (45) se naravni robni pogoj (44) preoblikuje v robni
pogoj z impedanco [14],
,
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(46)

pri čemer je specifična električna prevodnost in površinsko električno polje.
Pri obravnavanju problema z U-profilom sem robni pogoj (46) upošteval na meji med
medeninasto cevjo in zrakom, ter pri tem računal z naslednjimi podatki za medenino;
in
. Površinskega polja na meji ni, zato je faktor
.

,

V prejšnjem poglavju je bilo ugotovljeno, da pri frekvencah
in
dominira
valovni način TE11, saj ima ta izmed vseh valovnih načinov najnižji koeficient dušenja. V
skladu s tem sem naredil upravičen približek ter v cevi moduliral le omenjeni valovni način,
medtem ko sem za ostale predpostavil, da so zanemarljivi. Na vhodu in izhodu iz cevi je
potemtakem robni pogoj cilindrični val TE11, ki se na vhodu propagira v cev, na izhodu pa iz
nje izhaja,
,
kjer

(47)

predstavlja vhodno fazo valovanja.

Te predpostavke so bile osnova za izvajanje numeričnih simulacij v cilindričnih ceveh. V
začetku sem preizkusno simuliral valovanje v ravni cilindrični cevi nad in pod kritično
frekvenco. S slike 19 se jasno vidi kritično dušenje mikrovalovnega valovanja pod mejno
frekvenco,
, saj norma električnega polja v cevi hitro pada.

Slika 19: Vzdolžni presek cevi, kjer je razvidno dušenje mikrovalovnega valovanja pod mejno
frekvenco pri
. Prikazano je razmerje
(barvna lestvica), kjer
označuje maksimalno normo električnega polja E.

Mikrovalovno valovanje v ravni cevi nad mejno frekvenco
, natančneje pri
,
je predstavljeno na slikah 20 in 21. Norma električnega polja tvori vzorec, ki je vzdolž
celotne dolžine cevi enakomeren, v prečni smeri pa od sredine proti robu vrednosti norme
simetrično padajo. Iz primerjave vzdolžnega preseka na sliki 20 s sliko 17 in prečnega preseka
na sliki 21 s sliko 17 je razvidno, da se silnice magnetnega polja ujemajo z magnetnim poljem
valovnega načina TE11. Prav tako je s slike 21 razvidna tudi simetrijska os, kot je značilno za
način TE11, kar kaže na to, da je vhodno valovanje v ravnini yz linearno polarizirano. Vsa ta
ujemanja potrjujejo pravilnost numeričnih izračunov.
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Slika 20: Vzdolžni presek cevi, kjer je prikazan način mikrovalovnega valovanja TE11 pri frekvenci
. Norma (barvna lestvica) je enakomerna vzdolž cevi, v prečni smeri pa simetrično
pada. Magnetno polje (puščice) vzdolž cevi tvori ponavljajoči se vzorec zaključenih silnic. Primerjanje
mikrovalovnega polja s sliko 17 pokaže, da se v cevi pojavi pričakovan vzorec, saj se numerično
izračunane silnice magnetnega polja ujemajo s silnicami, ki jih da analitična rešitev.

Slika 21: Prečni presek cevi, kjer je prikazan način mikrovalovnega valovanja TE11 pri frekvenci
. Pri primerjanju mikrovalovnega polja s sliko 15 se silnice magnetnega polja (črne
puščice) ujemajo s prečnim presekom TE11. Razvidna je tudi simetrijska os , kar kaže na to, da je
vhodno valovanje linearno polarizirano. V našem primeru je os orientirana pod kotom
glede
na os y, v splošnem primeru pa kaže v poljubni smeri v ravnini yz.

Po testiranju razširjanja valovnega načina TE11 po cilindrični cevi sem se lotil numeričnega
računanja v geometriji U-profila. Pri izbranih frekvencah,
in
, sta
valovni dolžini
in
, kar je primerljivo z dimenzijo cevi;
. Zaradi tega obstaja možnost, da se v U-profilu pojavi interferenca odbitih in
prepuščenih valov. Glede na samo geometrijo sem pričakoval, da bo interferenca izrazitejša v
horizontalni cevi, ki ima na krajiščih zrcali pod kotom
(slika 13). Zaradi potencialnega
vpliva geometrije na konstruktivno interferenco mikrovalov mora obstajati določena
optimalna konfiguracija, pri kateri interferenca tvori maksimalno mikrovalovno polje v cevi.
Na sliki 22 je podana skica U-profila z vsemi geometrijskimi parametri, ki sem jih pri iskanju
te optimalne konfiguracije upošteval. Pri numeričnih simulacijah sem opazoval, kako na
mikrovalovno polje vplivajo geometrijski parametri, kot sta dolžina ter polmer horizontalne
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cevi

in . V ta namen sem dolžino horizontalne cevi postopoma spreminjal od
do
(pri čemer je prostor v Brukerjevem magnetu omejen na širino
), za
polmer horizontalne cevi pa sem izbral testne vrednosti
in
.
Spremljal sem tudi spreminjanje polja z dolžino vertikalnih cevi , pri čemer sem dolžino
povečeval kot
. Pri tem sem predpostavil, da pri spreminjanju dolžine za
majhen delež valovne dolžine,
, dobim dovolj natančen rezultat, pri katerem še
ujamem trend obnašanja mikrovalovnega polja. Za polmer vertikalnih cevi sem določil fiksno
vrednost
, ki je dimenzija standardnih, komercialno dostopnih cevi. Poleg vpliva
geometrijskih parametrov me je zanimalo tudi, kako na mikrovalovno polje v sondi vpliva
faza in frekvenca vhodnega valovanja.

Slika 22: Skica sonde z geometrijskimi parametri. Pri iskanju optimalne konfiguracije U-profila sem
spreminjal geometrijske parametre, saj ti vplivajo na interferenco mikrovalov. Pri izračunih na sondi
sem spreminjal polmer horizontalne cevi
ter dolžino horizontalne cevi in vertikalnih cevi .
Opazoval sem tudi spreminjanje polja pri različni fazi in frekvenci vhodnega valovanja. Pri
simulacijah, ki jih predstavljam kasneje na slikah 26 in 29, sem v odvisnosti od dolžine v fiksni točki
T (0,008, 0, 0,0014) opazoval normo magnetnega polja .

Rezultate numeričnih izračunov v nadaljevanju prikazujem z normo magnetne poljske jakosti
, saj ta podaja sliko polja. Po prvih simulacijah, katerih rezultati so predstavljeni na sliki 22,
sem prišel do naslednjih ugotovitev. Po celotnem U-profilu pride do interference zaradi
odbojev na zrcalih, saj se v horizontalni cevi in v vertikalnih ceveh pojavijo vrhovi valovanja.
Posebej izraziti maksimum se opazi v horizontalni cevi, kjer norma doseže vrednost
, medtem ko maksimumi v vertikalnih ceveh dosežejo vrednosti le do
. Iz
primerjanja norme z ostalimi komponentami, ,
in , je mogoče sklepati, da so
opaženi vrhovi valovanja v večjem delu posledica interference y komponente magnetnega
polja. Ta se kaže kot stoječe valovanje, medtem ko se ostali dve komponenti obnašata bolj kot
potujoče valovanje. Pri tem je važno izpostaviti, da na interferenco valovanja vpliva tudi
polarizacija vhodnega valovanja. V navedenem primeru, ko je bilo vhodno valovanje v
ravnini yz polarizirano pretežno v y smeri (enako kot v primeru ravne cevi na sliki 21), se je v
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cevi pojavil znaten del stoječega valovanja. Pri drugačni polarizaciji, npr. takšni, kjer je
polarizacijska os v ravnini yz pravokotna glede na prejšnjo,
, pa se v U-profilu pojavi
manj stoječega in več potujočega valovanja. Delež stoječega valovanja je pravzaprav odvisen
od orientacije polarizacije v ravnini yz. Iz tega sledi, da geometrija sonde povzroči
interferenco TE valovnega načina, ki v sondi ustvari vrhove stoječega valovanja, katerega
polje kaže v y smeri (oz. v prečni smeri glede na os horizontalne cevi).

Slika 23: Presek sonde pri y = 0 in frekvenci
, kjer so prikazane norma in komponente
magnetne poljske jakosti. Pri primerjanju prikazanih presekov je možno ugotoviti, da pride po
celotnem U-profilu do interference y komponente magnetne poljske jakosti, ki tvori izrazit vrh v
sredini horizontalne cevi. Ostali dve komponenti, x in z, se obnašata pretežno kot potujoče valovanje.

Kolikšen je delež odbitega valovanja v U-profilu je mogoče izvedeti iz t. i. sipalnih
parametrov (S-parametrov), ki med drugim podajajo transmisijski in refleksijski koeficient.
Parameter
je povezan z refleksijskim koeficientom ter predstavlja razmerje med vhodno
( ) in odbito močjo valovanja na vhodu ( ),
,

(48)

kjer je
znana oblika električnega polja vhodnega valovanja,
predstavlja izračunano
električno polje na vhodu (v katerem sta upoštevana vstopno in izstopno polje),
pa je
površina preseka cevi na vhodu. Parameter
je povezan s transmisijskim koeficientom in
predstavlja razmerje med močjo valovanja, ki doseže izhod (
), ter močjo vhodnega
valovanja ( ),
,

(49)

pri čemer je
znana oblika električnega polja valovanja na izhodu,
označuje izračunano
električno polje na izhodu,
pa površino izhodnega preseka cevi. Kadar v sondi ni drugih
izgub, velja zveza:
, kadar pa se pojavijo uporovne izgube v steni, je
potrebno navedenemu izrazu prišteti še faktor izgub .
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Ta predstavlja razmerje med izgubljeno močjo v stenah cevi (
valovanja ( ), ter je s koeficientom dušenja
povezan kot

) in močjo vhodnega

,

(50)

kjer je celotna dolžina cevi. V primeru, ki je predstavljen na sliki 23 (
), izgube
v medenini znašajo
, refleksijski in transmisijski koeficient pa znašata
in
. Izračunani podatki kažejo, da je večina valovanja (
), ki se razširja skozi Uprofil, prepuščenega, manjši odbiti delež (
) pa ustvari stoječe valovanje z izrazitim
vrhom v sredini horizontalne cevi. Slednje ugotovitve so za implementacijo meritev EPR zelo
ugodne; v horizontalni cevi sonde je lokaliziran vrh mikrovalovnega polja, kamor je možno
postaviti paramagnetni vzorec, hkrati pa magnetna komponenta mikrovalovnega polja kaže v
prečni smeri glede na os horizontalne cevi. Magnetno polje v vrhu dosega dovolj visoke
vrednosti za vzbujanje prehodov EPR, saj le-to znaša
, kar ustreza
. Tako
je pri frekvencah okoli
sonda še posebej primerna za izvajanje meritev EPR.

Slika 24: Magnetno polje pri spreminjanju faze vhodnega valovanja. Prikazani sta komponenti
ter norma

pri spreminjanju faze vhodnega valovanja;

komponenti

in

s fazo spreminjata, medtem ko norma

37

in

. S slike je razvidno, da se
ostane nespremenjena.

V skladu z izrazom za vhodno polje (47) naj bi bilo spreminjanje faze vhodnega valovanja
ekvivalentno spreminjanju dolžine cevi. Rezultati numeričnih simulacij pri različnih fazah, ki
so prikazani na sliki 24, pokažejo, da faza vpliva na x in y komponenti polja, medtem ko
norma polja ostaja nespremenjena. Vrhovom stoječega valovanja komponente
se
spreminja velikost in pozicija. Manjše spremembe so opazne tudi pri komponenti , medtem
ko vrednosti norme ostajajo enake. V skladu s tem tudi spreminjanje dolžine vertikalnih
cevi naj ne bi vplivalo na normo magnetnega polja.
(a)

(b)

(c)

Slika 25: Norma magnetnega polja v odvisnosti od polmera horizontalne cevi; (a)
, (b)
in (c)
. Predstavljene so slike magnetnega polja pri dolžinah vertikalnih cevi , kjer je
refleksijski koeficient minimalen (levi stolpec) in maksimalen (desni stolpec).
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Vpliv polmera horizontalne cevi na mikrovalovno polje prikazuje slika 25, kjer je
predstavljena norma magnetnega polja pri treh različnih polmerih . Tokrat so bile pri
numeričnih simulacijah upoštevane daljše dolžine vertikalnih ceveh (
), kar se odraža
v povečanih izgubah valovanja, ki znašajo med
in
. V levem stolpcu slike se pri
pojavi že opažen maksimum polja v horizontalni cevi (
),
medtem ko v drugih dveh primerih, pri
in
, maksimuma na tem mestu ni,
čeprav se tudi tukaj pojavi stoječe valovanje, ki tvori vrhove v vertikalnih ceveh – ti so v
primerjavi z vrhom valovanja v horizontalni cevi nekoliko manj izraziti;
.
Najvišje vrednosti polja se v navedenih primerih pojavijo tik ob zrcalih;
.
Iz navedenih ugotovitev je razvidno, da geometrija cevi odločilno vpliva na obliko polja v
sondi. Povečevanje polmera
poskrbi, da maksimum v sredini horizontalne cevi celo izgine.
Preučevanje rezultatov simulacij pri različnih dolžinah vertikalnih cevi in polmerih
privede še do ene zanimive ugotovitve; z dolžino se oblika polja v sondi periodično
spreminja. Stojno valovanje v horizontalni cevi pri
se spreminja tako, da
postopoma izginja in se nato zopet pojavi. Ta lastnost je razvidna iz stolpcev na sliki 25, kjer
so prikazane norme , pri katerih je odbitega valovanja najmanj (levi stolpec) in največ
(desni stolpec). Pri profilih v desnem stolpcu se večina valovanja odbije od levega zrcala, kar
v levi vertikalni cevi ustvari stoječe valovanje s podanimi maksimumi:
,
in
pri
,
in
. Znaten delež odbitega valovanja pokaže
tudi refleksijski koeficient , ki v enakem vrstne redu znaša:
,
in
.
Pri profilih v desnem stolpcu je v primeru
odboja nekoliko manj, zato se izraziti
maksimum pojavi le na levem zrcalu;
. Z vsemi temi opažanji se kaže vpliv
dolžine cevi na polje v sondi, kar je v nasprotju z začetnim predvidevanjem, da sta
spreminjanje faze vhodnega valovanja in dolžine vertikalnih cevi ekvivalentni.
Pri eksperimentih EPR je paramagnetni vzorec potrebno postaviti na mesto, kjer je dovolj
močno (
, kar ustreza
) in stabilno mikrovalovno polje. Izmed treh
ponazorjenih primerov v levem stolpcu je to najlažje storiti v prvem, saj vrh magnetnega polja
v horizontalni cevi zavzema večji volumen kot vrhovi na zrcalih. V desnem stolpcu pa sta za
to najbolj primerna prva dva primera, kjer vrhovi v vertikalnih ceveh prav tako zavzemajo
večji volumen kot vrh na zrcalih v tretjem primeru. Od vseh konfiguracij se za najustreznejšo
izkaže prva s polmerom
, saj je paramagnetni vzorec možno postaviti na mesto
maksimuma v sredino horizontalne cevi, kot dodatna možnost pa ostaja postavitev vzorca v
katerega od maksimumov v vertikalni cevi.
Periodični trend obnašanja mikrovalovnega polja v U-profilu jasno pokažejo rezultati
numeričnih simulacij na sliki 26, kjer je pri izbranem
v odvisnosti od , predstavljeno
spreminjanje transmisijskega ( ) in refleksijskega koeficienta ( ) ter norme v točki vrha
valovanja horizontalne cevi ( ) in v točki maksimalnega polja ( ) celotnega U-profila.
Vrednosti koeficientov in se periodično spreminjajo med
in
ter
in
, kar
kaže na to, da se delež odbitega in prepuščenega valovanja v U-profilu, odvisno od dolžine
cevi, periodično spreminja. Izraziti periodični trend kaže tudi odvisnost
, kjer se
vrednosti norme spreminjajo med
in
. Iz primerjanja grafov
in
39

je razvidno, da je pri pojavu vrha valovanja v horizontalni cevi parameter
minimalen in parameter maksimalen. Slednje kaže na to, da je stoječe valovanje v
horizontalni cevi posledica odboja valovanja na drugem zrcalu. Hkrati je razvidno, da pri
maksimalnem in minimalnem vrh v horizontalni cevi izgine, kar pa je posledica odboja
valovanja na prvem zrcalu. Periodični trend kaže tudi tretji graf
, kjer se vrednosti
gibljejo med
in
. Primerjanje grafov
in
mi je služilo za
orientacijo o tem, kako blizu sta si vrednosti norme v vrhu valovanja in pri maksimalnem
polju.
Rezultati numeričnih simulacij na sliki 26 razložijo pojav stoječega valovanja, ki nastane
zaradi konstruktivne interference med prepuščenim in odbitim valovanjem. Končni sklep o
nastanku vrhov je naslednji: vrh valovanja v horizontalni cevi je posledica konstruktivne
interference valovanja pri minimalnem odboju (
), saj se v tem primeru nekaj valovanja
odbije tudi od desnega zrcala, vrhovi v levi vertikalni cevi pa so posledica konstruktivne
interference valovanja pri maksimalnem odboju (
), pri čemer se znaten del valovanja
odbije že od prvega zrcala.

Slika 26: Rezultati numeričnih simulacij mikrovalovnega valovanja v sondi pri
.
Prikazana je odvisnost transmisijskega ( ) in refleksijskega ( ) koeficienta, norme v vrhu valovanja
horizontalne cevi (v točki T(0,018, 0, 0,0014) označeni na sliki 22) in norme pri maksimalnem polju
(na spreminjajoči se lokaciji ) od dolžine vertikalnih cevi . Dolžino vertikalnih cevi sem spreminjal
po korakih:
.
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Zaradi primernosti namestitve paramagnetnega vzorca v horizontalno cev sem ugotavljal tudi
njeno optimalno dolžino . V ta namen sem pri različnih parametrih skozi nekaj periodičnih
ciklov opravil numerične simulacije v odvisnosti od dolžine vertikalnih cevi . Podobno kot
na sliki 26 sem opazoval refleksijo/transmisijo, normo v točki, kjer je vrh valovanja, in pri
maksimalnem polju. Na lokacijo vrha v horizontalni cevi dolžina ne vpliva, zato sem normo
odčitaval v fiksni točki v sredini horizontalne cevi
. Rezultat je
predstavljen na sliki 27, kjer so prikazane vrednosti norme in
v vrhu stoječega
valovanja pri različnih dolžinah . Norma se v vrhu valovanja ne spreminja izrazito:
najvišjo vrednost doseže pri
(
), potem pa z manjšanjem ali z
večanjem razdalje počasi upada. Nasprotno se vrednosti koeficientov in z dolžino znatno
spreminjajo, pri dolžini
sta vrednosti enaki in znašata okoli
, potem pa se
njuna razlika do dolžine
povečuje, kjer znašata
in
. Glede na
spreminjanje koeficientov in lahko sklepamo, da je pri povečevanju dolžine vedno več
prepuščenega in vedno manj odbitega valovanja, potem pa se nad določenim njuno
razmerje ustali.

Slika 27: Norma magnetnega polja v točki T(0,008, 0, 0,0014) ter refleksijski ( ) in transmisijski ( )
koeficient v odvisnosti od dolžine horizontalne cevi . Vrednosti na grafu so izbrane pri tistih dolžinah
vertikalnih cevi , pri katerih je vrh v horizontalni cevi najbolj izrazit. v točki vrha valovanja doseže
maksimalno vrednost pri dolžini
.

Optimalna parametra U-profila, ki ju podajajo numerične simulacije, znašata torej
in
. Dobljena konfiguracija je dovolj dobra in izpolnjuje pogoje za
implementacijo meritev EPR pri frekvencah okoli
. Ob tem se je potrebno zavedati, da
bi se pri parametrih, ki za nekaj odstotkov odstopajo od izbranih, verjetno vzpostavilo
podobno polje v sondi. Hkrati pa je potrebno dopustiti tudi možnost, da za drug
obstaja
drug optimalen .
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Kot je opisano v uvodu v diplomsko delo, je mikrovalovna sonda namenjena predvsem
meritvam EPR pri visokih frekvencah (do nekaj
). Glede na majhno valovno dolžino
mikrovalov (nekaj
) v primerjavi z dimenzijami cevi (
) je pri visokih
frekvencah pričakovati, da se bo v U-profilu pojavilo pretežno potujoče valovanje. Za
preučevanje obnašanja mikrovalovnega valovanja pri teh frekvencah sem izbral testno
frekvenco nekje na spodnji meji območja, pri
. Rezultati simulacij na sliki 28 pokažejo,
da so pri omenjeni frekvenci sledovi vrhov, ki so se pojavili pri frekvenci
, že močno
izbrisani. Norma je po celotnem U-profilu pretežno enakomerna z vrednostmi okoli
,
izstopajo le vrednosti tik ob zrcalih, ki znašajo okoli
. Primerjava norme z ostalimi
komponentami pokaže, da večino valovanja zopet predstavlja komponenta , ki kaže izrazit
periodičen vzorec z vrednostmi med
in
, medtem ko se komponenti
in
spreminjata med vrednostmi
in
. Vse to odseva pojav potujočega
valovanja v U-profilu. Slednje potrdita tudi koeficienta in na sliki 29, ki s spreminjanjem
dolžine vertikalnih cevi ostajata pretežno enakomerna pri vrednostih
in
.Z
grafa
je razvidno tudi naraščanje izgub zaradi podaljšanja cevi – pri podaljšanju od
do
se izgube povečajo iz
na
.

Slika 28: Presek sonde pri y=0 in frekvenci
, kjer so prikazane norma in komponente
magnetne poljske jakosti. Iz slik je razvidno, da se v celotnem U-profilu pojavi potujoče valovanje, ki
pretežno oscilira v y smeri. Pojav potujočega valovanja potrdita tudi koeficienta in , ki znašata:
,
, medtem ko faktor izgub znaša
.

Da v horizontalni cevi ni več izrazitega vrha valovanja, potrjuje tudi graf norme
, kjer se
vrednosti gibljejo med in
in ne kažejo izrazitih periodičnih sprememb. Norma ima
maksimalne vrednosti tik ob zrcalih, pri katerih doseže okoli
(kot je razvidno z
grafa
, vendar to mesto zaradi majhnega volumna maksimumov ni primerno za
postavitev paramagnetnega vzorca. Ostalih izrazitih maksimumov polja v U-profilu ni
zaslediti. Na preseku norme je opaziti za spoznavo izrazitejše nihanje polja v levi vertikalni
cevi, ki dosega vrednosti do
. Leva cev je zato primernejša za postavitev
paramagnetnega vzorca. Ne glede na to, da se v cevi ne vzpostavi stoječe valovanje, so pogoji
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za meritve EPR izpolnjeni, saj je polje z velikostjo
tudi pravilno usmerjeno za vzbujanje prehodov EPR.

oz.

dovolj močno in

Slika 29: Rezultati numeričnih simulacij mikrovalovnega valovanja v sondi pri
.
Prikazana je odvisnost transmisijskega ( ) in refleksijskega ( ) koeficienta, norme v vrhu valovanja
horizontalne cevi (v točki
označeni na sliki 22) in norme pri maksimalnem
polju (na spreminjajoči se lokaciji ) od dolžine vertikalnih cevi . Dolžino vertikalnih cevi sem
spreminjal po korakih:
.

Numerična analiza mikrovalovnega valovanja v sondi podaja rezultate, ki so primerni za
implementacijo meritev EPR pri testnih frekvencah
in
; magnetna
komponenta mikrovalovnega polja je dovolj močna in pravilno usmerjena, stoječe valovanje,
ki se pojavi pri
, pa za meritve predstavlja dodatno prednost.
Na podlagi teh sklepov smo v Laboratoriju za pulzno EPR izdelali sondo po načrtu s slike 30,
kjer sta prikazani dve možni konfiguraciji; U-profil za nizke (
) in za visoke frekvence
(
). Pri visokih frekvencah je za eksperimente EPR potreben močnejši superprevodni
magnet. Zaradi njegove prostorske omejenosti smo bili v U-profilu primorani odstraniti
horizontalno cev, kar pa ni bistveno vplivalo na polje. Pri visokih frekvencah horizontalna cev
namreč nima vloge pri ojačenju polja, saj se to obnaša podobno kot v dolgi ravni cevi.

43

Slika 30: Načrt sonde EPR pri dveh možnih konfiguracijah U-profila: (A) za frekvence okoli
in (C) za frekvence nad
. Sonda z U-profilom je opremljena z dodatnimi zrcali (povečan del B),
ki skupaj z dodatnimi horizontalnimi cevmi vodijo do izvora (
) in do detektorja (
). Načrt je narisan v orodju Autodesk Inventor 2012.

Prvotni sondi EPR smo v končni verziji dodali še dve horizontalni cevi in dve dodatni zrcali.
Naloga teh elementov je dostop do izvora in detektorja, ki sta postavljena na določeno mesto
v laboratoriju. Horizontalna cev na povečanem odseku A je pritrjena na spojni del z zrcali (na
sliki obarvani z rumeno) z dvema vijakoma, spojni del z zrcali pa je na vsako od vertikalnih
cevi pritrjen z dodatnimi manjšimi vijaki, ki so prikazani na povečanih odsekih A, B in C, in
služijo tudi za ročno centriranje cevi s spojnimi deli. Spojni deli z zrcali so izdelani s pomočjo
orodja za obdelovanje kovin, ki uporablja tehnologijo CNC (Computer numerical control).
Material, iz katerega so narejene cevi, je zlitina
s prevodnostjo
,
zrcala pa so narejena iz zlitine
s prevodnostjo
. Obe zlitini sta
nemagnetna materiala, kar je pri eksperimentih EPR nujno potrebno, saj pomeni odziv
materiala na zunanje magnetno polje za meritve dodaten šum.
Sonda EPR skupaj z izvorom, detektorjem in magnetom predstavlja vse glavne komponente
spektrometra za EPR. Da je takšna zasnova spektrometra dobra, so pokazale testne meritve, ki
bodo predstavljene v naslednjem poglavju, pred tem pa je potrebno zagotoviti še modulacijo
zunanjega polja.
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3.3 Modulacija polja
Modulacija zunanjega polja je element spektroskopske tehnike EPR, ki prav tako v veliki
meri vpliva na uspešnost eksperimenta. Ob osnovni shemi spektrometra na sliki 8 je
ponazorjeno, da je za izvajanje eksperimentov potrebno modulacijsko polje, ki niha s
frekvenco nekaj
in amplitudo
. Pri načrtovanju spektrometra sem slednje
dosegel z manjšo modulacijsko tuljavo, ki sem jo posebej priredili za konfiguracijo A, torej za
meritve v frekvenčnem območju okoli
. V tem poglavju je predstavljeno njeno
načrtovanje in izdelava.
Pri izdelavi tuljave se za praktično možnost izkaže navitje tanke bakrene žičke
) na horizontalno cev mikrovalovne sonde. Na ta način spremenljivo
modulacijsko polje sovpada z osjo zunanjega magnetnega polja in izpolnjuje zahteve za
eksperiment (Slika 8). Koaksialen kabel, po katerem je voden modulacijski signal iz
oscilatorja, ima svojo efektivno kapacitivnost in tvori skupaj s tuljavo resonančno vezje LC (z
resonančno frekvenco
). Zaradi omenjene lastnosti je potrebno pri
implementaciji modulacije dobro poznati parametre vezja, saj se napetostni signal s frekvenco
v bližini resonance intenzivno spreminja, kar lahko znatno vpliva na meritev. Pri znani
kapacitivnosti je tako resonančna frekvenca določena z induktivnostjo izbrane tuljave , ki
pri izmerjeni efektivni kapacitivnosti koaksialnih kablov,
, in frekvenci iz
oscilatorja,
, znaša
. Pod takimi pogoji tuljava generira relativno
močno polje, kar pa lahko privede do prekomerne modulacije absorpcijskega signala. Z
namenom, da se znebim tega efekta, sem empirično izbral manjšo vrednost
.
Ker bo modulacijska tuljava navita le z nekaj sloji bakrene žice, je njeno število navojev
mogoče oceniti s pomočjo formule za enoslojno tuljavo končne dolžine [15],
, (51)
kjer sta in eliptična integrala prve in druge vrste,
polmer tuljave, pa
dolžina tuljave, ki je zaradi prostora okoli horizontalne cevi omejena na
. Po
enačbi (51) je za dosego induktivnosti
potrebno število navojev:
.
Velikost magnetnega polja, ki ga generira takšna tuljava, je možno oceniti s pomočjo izraza
za enoslojno tuljavo končne dolžine. Ta izraz podaja magnetno poljsko gostoto v njeni
geometrijski osi,
,
pri čemer sta

in
,

povezana s parametri tuljave:

(52)
in

pa označuje njeno geometrijsko os. Kot prikazuje slika 31, je odvisnost

podobna parabolični funkciji z vrhom v sredini tuljave. Izračunane vrednosti magnetne
poljske jakosti se pri izbranih parametrih gibljejo med
in
. S tuljavo torej zadostim
omenjenim zahtevam za meritve EPR.
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Slika 31: Magnetna poljska gostota v osi tuljave vzdolž njene dolžine pri običajni vrednosti
amplitude toka iz oscilatorja,
. S slike je razvidno, da je gostota magnetnega polja
najmočnejša v sredini tuljave, proti robovom pa pada. Prikazana odvisnost je izračunana po enačbi
(52) z izbranimi parametri:
in
.

Na podlagi opisanih računov sem izdelal modulacijsko tuljavo, ki sem jo zatem testiral na dva
načina; z vezavo v resonančni krog LC in s pomočjo manjše umerjene tuljavice. Kadar sta
tuljavi postavljeni tako, da njuni osi sovpadata, je z umerjeno tuljavico mogoče meriti
magnetno polje druge tuljave, saj v tem primeru skoznje teče enak magnetni pretok;
.
Magnetna poljska jakost prve tuljave
je proporcionalna poljski jakosti druge tuljave
oz.
napetosti na drugi tuljavi
,
,
kjer sta

in

preseka tuljav ter
).

(53)

umeritveni faktor testne tuljavice (ki je enak

predstavlja frekvenco magnetnega polja in

amplitudo napetosti

testne tuljavice. Drug empirični način testiranja tuljave je njena vezava v resonančni krog LC,
kakor prikazuje shema na sliki 32. Z merjenjem padca napetosti na izbranem uporniku je s
pomočjo oscilatorja možno opazovati resonanco, iz toka skozi upornik pa je mogoče
napovedati, kolikšno polje naj bi tuljava generirala. Pri testiranju tuljave so me zanimale
predvsem mejne vrednosti, torej kolikšna je velikost polja v resonanci.
Na resonanco, in s tem posledično tudi na magnetno polje, vpliva tudi medeninasta cev, na
katero je navita bakrena žica. V medeninastem obroču se ob vzpostavitvi magnetnega polja
pojavijo inducirani tokovi, ki po Lenzovem pravilu generirajo nasprotno usmerjeno magnetno
polje, s čimer zmanjšajo magnetno polje tuljave. Pri testiranju je bila zaradi tega izmerjena
resonančna frekvenca približno za polovico manjša od napovedane, hkrati pa je bilo
izmerjeno magnetno polje znatno manjše od predvidenega. Odpravljanja vpliva induciranih
tokov smo se lotili na dva načina: s tanjšanjem stene medeninaste cevi in s prerezom cevi
vzdolž njene dolžine, tako da nastane tanka špranja (debeline
). Ker vdorna
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globina magnetnega polja pri frekvenci
znaša
, bi stanjšanje stene lahko
preprečilo izgube, tanka špranja pa bi prekinila inducirane tokove.

Slika 32: Shema testne meritve na modulacijski tuljavi, kjer je tuljava povezana s kondenzatorjem v
resonančno vezje LC. Opazovanje spreminjanja padca napetosti v resonanci omogoča določanje toka
skozi vezje , iz katerega je možno napovedati magnetno polje tuljave. Pri meritvah je napetost na
oscilatorju je znašala
, upor
in kapacitivnost
.

Pri ugotavljanju najboljše rešitve sem izvajal meritve na treh različnih tuljavah: prvotni z
milimetrsko steno (
), na tuljavi s stanjšano steno (
) in na tuljavi z
režo. Primerjava rezultatov meritev, ki so prikazani v tabeli 1, kaže, da so v primerih (a) in (b)
izmerjene frekvence približno dvakrat višje od napovedanih (izračunanih po formuli za
).
Podatki o elementih vezja
LC:

- Izmerjena resonančna
frekvenca
- Izmerjeno polje
iz
napetosti na merilni
tuljavi

- Napovedana
resonančna frekvenca
- Napovedano polje iz
toka skozi vezje

(a) Tuljava z debelo steno
D = 1 mm
L = 0,354 mH
(b) Tuljava s tanko steno
D = 0,2 mm
L = 0,293 mH
(c) Tuljava s tanko steno in
špranjo
D = 0,2 mm
L = 0,303 mH
Tabela 1: Rezultati meritev na treh različnih modulacijskih tuljavah, kjer je možno primerjati
izmerjene in napovedane podatke. Resonančno frekvenco
in tok skozi vezje LC
sem meril na
podlagi sheme, ki je prikazana na sliki 31. V skladu z enačbo (52) sem iz toka napovedal polje na
robu tuljave
. Napovedano resonančno frekvenco sem dobil s pomočjo izraza za frekvenco
nihajnega kroga LC
, magnetno polje na robu tuljave
pa sem dobil s pomočjo izmerjene
napetosti
na merilni tuljavici. Iz tabele je razvidno, da stanjšanje stene ne pomaga preprečiti
efekta induciranih tokov. Najbolj učinkovito inducirane tokove prepreči tanka špranja, saj so rezultati
iz meritev primerljivi z napovedanimi.
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Na izrazito neskladje v omenjenih primerih kažejo tudi izmerjene vrednosti magnetnih polj, ki
so približno za red velikosti manjše od predvidenih iz toka . Stanjšanje stene torej ne
prepreči vdora magnetnega polja v medenino. Bistveno drugačno sliko pa prikažejo podatki v
primeru tuljave s špranjo (c), saj so tako frekvence kot magnetna polja med seboj primerljivih
velikosti. Najboljša možnost je torej tuljava s špranjo. Po končani obravnavi različnih
modulacijskih tuljav sem izbrano tuljavo s špranjo povezal še z Brukerjevim oscilatorjem.
Rezultati meritev njenega magnetnega polja pri frekvenci
so prikazani v tabeli 2.
Magnetni poljski gostoti na robu tuljave, izmerjeni po obeh metodah, znašata okoli
in se
zaradi napake metod ne ujemata popolnoma, vendar pa podajata dobro oceno polja. Izmerjena
velikost magnetnega polja, ki ga generira tuljava, ustreza prej omenjenim zahtevam za
meritve EPR in se tudi v okviru velikostnega reda ujema z napovedanim poljem na sliki (31).

Podatki o vezju
Polje, izračunano iz toka skozi
vezje LC
Polje, merjeno z majhno tuljavo
Tabela 2: Rezultati meritev na modulacijski tuljavi z režo. Tuljava je preko koaksialnega kabla
(
) povezana z Brukerjevim oscilatorjem (
). Izmerjena ( ) in
napovedana ( ) vrednost magnetne poljske jakosti na robu tuljave sta primerljivi in znašata
,
kar je primerno polje za eksperimente EPR.

48

4. Testiranje spektrometra
Zadnji korak načrtovanja transmisijskega spektrometra so testne meritve, katerih namen je
pridobitev informacij o učinkovitosti zasnove spektrometra. Detekcija resonančnega signala je
odvisna od tega, kako uspešno so izvedeni vsi ključni koraki razvoja, ki vključujejo izbiro
komponent spektrometra, razvoj mikrovalovne sonde in razvoj modulacijske tuljave. Uspešna
izvedba eksperimentov EPR je povezana tudi s samo izgradnjo spektrometra, kamor sodi
namestitev paramagnetnega vzorca na ustrezno mesto v mikrovalovni sondi, postavitev
mikrovalovne sonde v magnet, namestitev modulacijske tuljave okoli vzorca in vzpostavitev
povezave med sondo, izvorom ter detektorjem.
Kot testni vzorec je smiselno izbrati paramagnetni material, ki daje močan signal EPR in ima
dobro znan spekter. Eden takšnih materialov je amorfni ogljikovodik (
, »oglje«),
ki ima visoko koncentracijo paramagnetnih centrov (
, [16]). Testne
meritve na vzorcu sem izvajal v bližini frekvence, pri kateri sem opravljal večino numeričnih
računov, tj.
, in v ta namen uporabil konfiguracijo s horizontalno cevjo (konfiguracija
A na sliki 30). Vzorec »oglja« sem namestil ob spodnjo steno v sredini horizontalne cevi na
mesto, kjer je po mojih izračunih vrh mikrovalovnega valovanja (slika 23). Pri eksperimentu
sem uporabil Brukerjev elektromagnet, ki v navedenem frekvenčnem območju generira dovolj
visoko magnetno polje (
). Nazadnje sem sondo z vzorcem postavil v sredino med
poloma elektromagneta, kjer je magnetno polje najbolj homogeno.

Slika 33: Spekter EPR merjen pri Larmorjevi frekvenci
, ki kaže dober resonančni signal z
nizkim šumom. Razmerje signal/šum namreč znaša
, kar je v primerjavi s standardno
meritvijo pri frekvenci
, kjer je
, zadovoljiva vrednost. Razvidna je tudi
nesimetrična oblika resonančne krivulje, ki kaže, da je spekter sestavljen iz superpozicije absorpcije in
disperzije. Pri obdelavi meritev sem krivulji EPR prilagodil Lorentzovo funkcijo (rdeča krivulja) po
formuli (55).
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Med eksperimentom sem pri fiksni frekvenci vhodnega valovanja spreminjal zunanje
magnetno polje in tako posnel resonančni signal. Testne meritve na transmisijskem
spektrometru, ki so prikazane na slikah 33 in 34 pokažejo, da pride pri frekvencah
in
do vzbujanja prehodov EPR, saj je s slike lepo razvidna resonančna krivulja. V
obeh primerih je razpoznaven nizek šum, kar kaže na uspešno omejitev efektov, ki vplivajo na
razmerje signal/šum. Med te uvrščamo vpliv modulacijskega polja, števila paramagnetnih
centrov v vzorcu (pri meritvah sem imel
vzorca, torej okoli
paramagnetnih centrov) in vezja fazno vklenjenega detektorja.

Slika 34: Resonančni spekter EPR merjen pri Larmorjevi frekvenci
, kjer je razvidna
simetrična oblika krivulje. Slednje kaže na to, da signal EPR skoraj v celoti predstavlja absorpcijo,
kar potrjuje tudi parameter disperzije
. Krivulji EPR je v skladu s formulo (55) prilagojena
Lorentzova funkcija (rdeča krivulja). Razmerje signal/šum znaša
.

V predstavljenih meritvah EPR je resonančna krivulja sestavljena iz superpozicije
absorpcijske in disperzijske krivulje, saj pri transmisijski spektroskopiji kontrola faze ni
mogoča. Izmerjenemu spektru je torej potrebno prirediti krivuljo, ki upošteva tudi disperzijo.
Sam sem pri obdelovanju resonančnega spektra uporabil Lorentzovo funkcijo, ki je ena izmed
standardnih funkcij za obdelavo resonančnih spektrov EPR. Zapiše se kot
,

(54)

kjer koeficient predstavlja delež disperzije v resonančnem signalu,
označuje širino
krivulje na polovični višini in
resonančno polje. Meritvam na slikah 33 in 34 sem
prilagodil prvi odvod Lorentzove funkcije
,
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(55)

kjer parametra in služita za premik (ki ustreza ozadju) ter povečavo funkcijskih vrednosti.
Prilagajanje spektrov po formuli (55) poda parametre krivulje pri
:
,
,
ter parametre krivulje pri
,
,
.
Podrobnejša primerjava obeh meritev z Lorentzovima funkcijama na slikah 33 in 34 pokaže,
da se funkcija meritvam ne prilagaja popolnoma, kar je posledica dejstva, da je absorpcijski
spekter amorfnega ogljikovodika sestavljen iz več komponent, ki vsaka zase predstavlja eno
od družin paramagnetnih centrov. Resonančni spekter EPR te spojine namreč sestavljajo
superpozicije različnih Gaussovih in Lorentzovih funkcij [16].
Pri izvajanju testnih meritev me je zanimalo tudi, kakšna je primerna amplituda modulacije.
Ta mora biti dovolj visoka, da dobimo zadovoljiv signal, hkrati pa mora biti dovolj nizka, da
ne pride do prekomerne modulacije, ki razširi in deformira resonančno krivuljo. V ta namen
sem v našem frekvenčnem območju (
) posnel resonančni signal pri štirih različnih
modulacijskih poljih
. Območje prekomerne modulacije sem ugotavljal iz odvisnosti
deleža razširitve
od normalizirane amplitude modulacije
, kjer
predstavlja pravo in
izmerjeno širino med vrhovi resonančne krivulje (angl.
peak to peak linewidth). Odvisnost je z izmerjenimi in teoretičnimi podatki podana na sliki 35.

Slika 35: Normalizirana širina med vrhovoma resonančne krivulje
v odvisnosti od
normalizirane amplitude modulacije
. Prikazane vrednosti (kare) so določene iz meritev, ki
sem jim prilagodil Lorentzovo funkcijo, krivulji pa predstavljata teoretično napoved enačbe (56).
Razvidno je, da so izmerjene vrednosti glede na teoretično krivuljo zamaknjene za faktor
,, kar
predstavlja premik modulacijskega polja. Za ugotavljanje le-tega sem vrednostim prilagodil
teoretično krivuljo (rdeča).
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Iz odvisnosti je razvidno, da se širina črte nad vrednostjo
intenzivno poveča,
kar predstavlja območje prekomerne modulacije. Na tem mejnem območju se nahajajo tudi
merjene vrednosti
, ki sem jih iz spektrov EPR določil s pomočjo prilagajanja
Lorentzovi funkciji. Napaka teh vrednosti se z višanjem modulacije povečuje, saj zaradi
deformacije pod vplivom modulacijskega polja resonančna krivulja izgublja Lorentzovo
obliko.
Pri testnih meritvah nisem natančno poznal velikosti modulacijskega polja
, kar se na sliki
35 odraža v njegovem premiku
. Modulacijsko polje je mogoče umeriti s prilagajanjem
teoretične krivulje meritvam. Teoretična odvisnost, ki je definirana kot [8]
(56)
za premik podaja vrednost
. V izrazu (56) sem za pravo širino krivulje
upošteval vrednost
, določeno iz standardne meritve EPR pri
frekvenci
. Ugotovljen premik mi je omogočil oceniti primerno amplitudo
modulacije, ki jo na sliki 35 predstavlja polje
(skrajna leva vrednost). V tem
primeru širina črte ostane skoraj nespremenjena (
), medtem ko je
pri modulacijskem polju
(skrajna desna vrednost) le-ta približno dvakrat
širša (
).
Na podlagi testnih meritev sem preveril tudi odvisnost resonančnega polja od frekvence, iz
katere je z upoštevanjem resonančnega pogoja
med drugim mogoče izluščiti
tudi g-faktor »oglja« pri sobni temperaturi. Na sliki 36 so prikazane merjene in teoretične
vrednosti, ki kažejo, da se naklonska koeficienta dobro ujemata, meritve pa so glede na
teoretično premico premaknjene za začetno vrednost
. Linearna aproksimacija s
formulo
podaja naklonski koeficient
,s
pomočjo katerega sem določil g-faktor »oglja«
, ki se v okviru napake
ujema s pravo vrednostjo
[16]. Premik polja, določen iz linearne
aproksimacije, znaša
. Eden izmed možnih razlogov za ta premik
je nenatančno lociranje vzorca v sredino med obema magnetnima poloma, lahko pa tudi izvira
iz frekvenčnega premika vpadnega mikrovalovnega valovanja. Pri samem eksperimentu,
glede na visoke standarde, ki jih zagotavlja proizvajalec izvora, nisem empirično preverjal
frekvence izhodnega valovanja.
Predstavljene testne meritve dokazujejo, da transmisijski spektrometer uspešno deluje v
frekvenčnem območju med
in
.
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Slika 36: Resonančno polje v odvisnosti od frekvence mikrovalov. Prikazane so teoretične (črna
premica) in merjene vrednosti (kare). V teoretični premici sem upošteval vrednost g-faktorja za oglje
pri sobni temperaturi,
[16]. Iz meritev sem s pomočjo linearne aproksimacije
(rdeča premica) izluščil g-faktor, ki znaša
.

Slika 37: Transmisijski spektrometer v prostorih Laboratorija za pulzno EPR na Inštitutu Jožef Stefan
med testnimi meritvami.
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Zaključki
Najpomembnejši rezultat mojega diplomskega dela je izdelan transmisijski spektrometer za
EPR, ki v Laboratoriju za pulzno EPR Inštituta Jožef Stefan predstavlja osnovo za kasnejše
meritve v visokofrekvenčnem območju. Pri razvoju sem moral sestaviti izbrane komponente,
kot so izvor, detektor in magnet, ter tekom diplomskega dela skonstruirati komponenti, kot sta
mikrovalovna sonda in modulacijska tuljava.
Spektrometer s svojim modularnim izvorom mikrovalov, osnovanim na YIG oscilatorju
(Virginia Diodes Inc. [9]), in detektorjem mikrovalov, bolometrom na vroče elektrone (QMC
Instruments Ltd [11]), zagotavlja meritve EPR v širokem frekvenčnem območju med
in
, generacijo magnetnega polja od do
ter od do
pa omogočata
rezistivni (Bruker Corporation [5]) in superprevodni magnet Teslatron (Oxford Instruments
[12]).
Pri načrtovanju valovoda so se v našem primeru za uspešno metodo izkazali numerični
izračuni. S pomočjo teh izračunov sem (i) razumel razširjanje mikrovalovnega valovanja
(
,
) po valovnem vodniku z okroglim presekom in premerom
ter (ii) izdelal mikrovalovno sondo, ki omogoča delovanje v frekvenčnem
območju
. Zaradi močne frekvenčne odvisnosti mikrovalovnega valovanja od
geometrije je sonda skonstruirana v dveh konfiguracijah U-profila: za nizke frekvence
(
), kjer se v ceveh pojavijo znatni vrhovi stoječega valovanja, in za visoke frekvence
(
), kjer je valovanje pretežno potujoče.
Uspešnost razvoja transmisijskega spektrometra so z detekcijo resonančne krivulje potrdile
testne meritve na vzorcu amorfnega ogljikovodika v spodnjem frekvenčnem območju
(
). Dodaten uspeh meritev je nizek šum resonančnega signala; razmerje signal/šum
je pri meritvi s transmisijskem spektrometrom približno le štirikrat manjše kot pri meritvi s
standardnim spektrometrom pri
. Spektrometer je tako pripravljen za detektiranje
prehodov EPR v paramagnetnih vzorcih in služi kot osnova za meritve v višjih frekvenčnih
območjih, pri katerih je pogosto potrebno vzorec skupaj s sondo ohladiti na zelo nizke
temperature (
).
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