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Równania Blocha opisujące procesy relaksacji MRJ i proces tłumienia
promieniowania ma następującą postać:
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gdzie M jest makroskopową magnetyzacją próbki, TD jest stałą czasową
charakteryzującą proces tłumienia promieniowania, natomiast R jest macierzą
diagonalną opisującą procesy relaksacji:
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Równanie to zostało podane w takiej formie w dwu najnowszych publikacjach
dotyczących efektów tłumienia promieniowania:
"Some Microscopic Aspects of Radiation Damping in NMR" - D.Abergel, J.
Lallemand, Journal of Mgneu'c Resonance Series A 110, 45-51 (1994)
"Radiation Damping Effects on Relaxation Time Measurements by the Inversion
Recovery Method" D.Wu, Ch. Johnson, Journal of Magnetic Resonance, Series
A, 110, 113-117(1994)
Równanie powyższe można rozpisać na składowe dla magnetyzacji odpowiedmo
w kierunkach x, y, z:
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W tej postaci są to równania obowiązujące dla całej makroskopowej próbki. W
przypadku gdy próbka znajduje się w niejednorodnym polu magnetycznym
(zakładamy, że gradient pola magnetycznego jest stały w obszarze próbki), i
wykonuje rotację wokół osi równoległej do kierunku zewnętrznego pola
magnetycznego, przedstawione równania należy zapisać w postaci obowiązującej
dla składowych gęstości magnetyzacji:
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gdzie GL jest składową gradientu pola magnetycznego prostopadłą do osi rotacji
próbki (założono, że składowa równoległa gradientu pola ma wartość zero), p

jest odległością danego elementu objętości próbki od osi obrotu, natomiast coR

jest częstością rotacji próbki.
W celu wyznaczenia składowych magnetyzacji pochodzącej od całej próbki
należy wykonać całkowanie po jej obszarze. W tym przypadku założono
cylindryczny kształt próbki i podzielono ją (przyjmując wartości
niejednorodności pola podane na rysunkach) na 10 000 elementów (dla tak
gęstych podziałów otrzymuje się niezależność wyników od ilości elementów w
próbce).
Wykonano również transformatę Fouriera dla składowych prostopadłych
magnetyzacji w celu otrzymania widma MRJ w obecności procesów relaksacji,
rotacji w niejednorodnym polu magnetycznym i tłumienia promieniowania.

Oscylacje w domenie czasu widoczne na rysunkach są konsekwencją
rotacji próbki, prowadzą one do powstania dodatkowych linii w widmie MRJ
(tzw. maksima rotacyjne)

- Przebiegi zależności składowych prostopadłych magnetyzacji od czasu,
otrzymane dla próbki nie wykonującej rotacji (tylko z uwzględnieniem procesu
tłumienia promieniowania) stanowią "obwiednię" dla sygnałów pochodzących od
ratującej próbki



- Istnienie tłumienia promieniowania prowadzi do nieekspoiier\:jalncgo odrostu
składowej podłużnej magnetyzacji , rotacja próbki pozostaje bez wpływu na
efekt nieeksponcncjalności.
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