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W ustalonej temperaturze częstotliwości widm Jądrowego Rezonansu Kwadrupolowego
(NQR) zależą wyłącznie od rozkładu gęstości elektronów na wiązaniu chemicznym w którym
uczestniczy atom zawierający jądro obdarzone silnym elektrycznym momentem kwadrupolo-
polowym, dlatego położenie pików widma NQR na skali częstotliwości jest charakterystyczną
cechą danej substancji, o ile daje ona sygnał NQR, bowiem "czystych" widm NQR nie obser-
wuje się w cieczach , tkankach biologicznych i ciałach stałych o niskim uporządkowaniu stru-
ktury, np w większości polimerów Pomimo tak istotnego, w porównaniu ze spektroskopią
NMR, ograniczenia klasy obiektów badawczych NQR może być atrakcyjnym narzędziem ana-
litycznym do automatycznego wykrywania i identyfikacji określonych związków chemicznych,
jak np. ważnych z punktu widzenia kontroli bagażu na lotniskach materiałów wybuchowych i
narkotyków które dają sygnały NQR od jąder azotu 1JN. Chodzi o to, że w spektroskopii
NQR polaryzację jąder w badanej próbce uzyskuje się niejako "za darmo" na skutek oddzia-
ływania elektrycznego momentu kwadrupolowego jądra z gradientem pola elektryczngo
(GPE) pochodzącym od elektronów wiązania chemicznego, zamiast, jak w spektroskopii
NMR, na skutek przyłożenia do próbki stałego pola magetycznego. W aparaturze do detekcji
sygnałów NQR nie ma więc kosztownego i kłopotliwego dla praktyki magnesu, dlatego ostat-
nio NQR przyciągnął uwagę kilku grup badawczych w USA, Wielkiej Brytanii i Rosji w as-
pekcie możliwości wykorzystania tej metody do wykrywania próbek materiałów wybuchowy-
ch umieszczonych w pewnej odległości od aparatury pomiarowej Trzeba tu dodać, ze widmo
NQR charakteryzuje jednoznacznie określoną substancję (np silnie zależy od struktury krysta-
licznej) raczej niż grupy funkcyjne molekuł. Podstawową trudnością w praktycznym zastoso-
sowaniu tej metody jest niewielka intensywność sygnałów NQR od jąder azotu I4N, przede
wszystkim z powodu niskich częstotliwości przejść rezonansowych, obserwowanych w paśmie
ok 1-5 MHz W celu podwyższenia czułości detekcji słabych linii 14N-NQR Marino i Klainer
[1], [2] zaproponowali sekwencje wieloimpulsowe: SLSE (Spin-Locked Spin Echo) oraz
SORC (Strong Off-Resonance Comb) zamiast typowej metody rejestracji sygnału FID po im-
pulsie 90° lub sygnału echa spinowego po sekwencji 2-impulsowej 90"-180°. Sekwencja SLSE
jest w istocie sekwencją Meibooma-Gilla (CPMG) zmodyfikowaną w ten sposób, że wszystkie
(a nie tylko pierwszy) impulsy są 90"-owe. Jeżeli odległość między impulsami jest mniejsza od
czasu relaksacji spin-spin to dzięki zjawisku "spin-locking" stała czasowa zaniku ciągu ech spi-
nowych po drugim impulsie będzie rzędu czasu relaksacji spin-siatka a nie znacznie krótszego
czasu spin-spin. Taki wydłużony ciąg ech można, po przetworzeniu na postać cyfrową, zaku-
mulować w czasie rzeczywistym w układzie odpowiednio szybkich pamięci, uzyskując
znaczną poprawę stosunku sygnału do szumu w danym czasie pomiaru. Efektywność tej me-
tody powinna być tym większa im czas relaksacji spin-siatka jest dłuższy od czasu relaksacji
spin-spin. Sekwencja SORC stanowi ciąg impulsów jednakowej długości i o jednakowej fazie
w.cz., przy czym sygnał akumuluje się w czasie rzeczywistym po każdym impulsie w warun-
kach odstrojenia od rezonansu. Reakcja układu spinów jądrowych, 1=1, na taką sekwencję
impulsów odpowiada znanej od dawna w spektroskopii NMR reakcji spinów 1=1/2 na silne
stacjonarne pole o częstotliwości radiowej odstrojonej od rezonansu, dlatego, zgodnie z suges-
tiami Marino i Klainera, po odpowiednim zmniejszeniu odległości między impulsami zaobser-
wowali oni dla próbki NaNO2 w temperaturze 77 K ciąg silnych sygnałów 14N-NQR, których
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amplituda w ogóle nie zanikała. Niektóre aspekty teoretyczne wielomipulsowych sekwencji w
spektroskopu I4N-NQR były dyskutowane przez kilku autorów, np. w pracy Karnauha i in
[3] Amplituda sygnału NQR jest skomplikowaną funkcją m in odstrojenia od rezonansu,
długości impulsów i odległości między impulsami w sekwencji Brak dotąd teorii pozwalającej
wyznaczyć optymalne wartości tych parametrów dla konkretnych próbek, np. materiałów wy-
buchowych, co miałoby niebagatelne znaczenie dla ich wykrywania

W komunikacie przedstawiamy niektóre wstępne wyniki eksperymentalnej optymalizacji
wieloimpulsowych sekwencji SLSE i SORC wykonane przez nas pod kątem wyznaczenia wy-
krywalności sygnału "N-NQR w dwóch materiałach wybuchowych: RDX (C3H0O6N0 - cyk-
lotrójmetylenotrójtutroamina) oraz HMX (N4(NO2)4(CH2)4 - oktagen) Obie substancje dają li-
nie rezonansowe NQR w paśmie od ok 3 do 5 MHz Badane próbki miały średnicę ok. 10 mm
i długość ok 30 mm Próbka RDX miała postać typowego materiału wybuchowego typu
"plastik" - polikrystahczny RDX stanowił 40% zawartości matrycy polimerowej która jest o-
bojętna dla badań metodą NQR. Pomiary wykonano na skomputeryzowanym spektrometrze
FT NQR typ NQS 300 prod f-my MBC Zakład Elektroniki Profesjonalnej z Warszawy Z u-
wagi na długi czas eksperymentów (od kilkunastu godzin do kilku dni dla jednej mapy opty-
malizacyjnej) spektrometr pracował w trybie automatycznym (bez nadzoru) przy użyciu mak-
rokomend. Właściwe eksperymenty zostały poprzedzone licznymi testami długoterminowej
stabilności parametrów spektrometru.

Ponieważ w sekwencji SLSE ciąg ech spinowych zanika w czasie, istnieje optymalna liczba
impulsów powyżej której następuje pogorszenie stosunku sygnału do szumu. Z zależności
przedstawionej na Rys. 1 wynika, że dla próbki RDX optymalna liczba impulsów w sekwencji
SLSE wynosi ok 400 i tą wartość przyjęto dla rejestracji danych do mapy optymalizacyjnej
przedstawionej na Rys 2. W programie komputerowym użytym do przestrzennego zobrazo-
wania map nie stosowano interpolacji, tzn. każdy punkt dwuwymiarowej siatki odpowiada
punktowi danych zmierzonych w eksperymencie. Z mapy na Rys. 2 wynika, że optymalny
sygnał dla próbki RDX i sekwencji SLSE uzyskano dla niespodziewanie krótkiego impulsu:
0.3 mikrosekundy i przerwy miedzy impulsami równej ok 600 mikrosekund. Podobną war-
tość optymalnej przerwy między impulsami otrzymano dla tej samej próbki i zerowgo odstro-
jenia w sekwencji SORC, na podstawie mapy zależności amplitudy sygnału od odstrojenia i
przerwy na Rys 3. Widoczne lokalne maksima wzdłuż osi częstotliwości można wytłumaczyć
wzbudzaniem sygnału NQR przez kolejne prążki widma impulsu w trakcie przestrajania częs-
totliwości spektrometru. Porównując mapę z Rys. 2 z analogiczną mapą dla próbki HMX na
Rys. 4 widzimy znaczną różnicę w optymalnej długości impulsu dla obu substancji Znajduje
to potwierdzenie w znacznej różnicy wartości ich czasów relaksacji spin-siatka: dla RDX jest
on znacznie krótszy (rzędu kilku milisekund) niż dla HMX Dzięki temu sekwencja SLSE jest
dla tej ostatniej substancji efektywna nawet w temperaturze pokojowej

Po ustawieniu optymalnych parametrów sekwencji SLSE i SORC wyznaczyliśmy wykrywal-
ność obu próbek przy pomocy komputerowego programu identyfikacji pików (otrzymanych w
wyniku transformacji Fouriera zakumulowanego ciągu ech spinowych lub sygnałów indukcji
w przypadku sekwencji SORC) jako procentowe prawdopodobieństwo wykrycia piku w za-
kresie częstotliwości 1 kHz (uwarunkowanym chwilową niestabilnością temperatury próbki)
w funkcji czasu zbierania danych, który skracano poprzez zmniejszanie liczby impulsów w
sekwencji. Pomiar prawdopodobieństwa został zrealizowany poprzez 100-krotne powtarzanie
zbierania danych i automatycznej identyfikacji piku dla każdej ilości impulsów. Okazało się, że
nawet dla sekwencji 2 impulsów, co odpowiada czasowi zbierania danych rzędu pojedynczych
milisekund, wykrywalność próbki RDX była bliska 100% Wyniki dla próbki HMX, która
dawała słabszy sygnał, były opracowywane w trakcie pisania tego komunikatu Planuje się
eksperymenty symulujące pogorszenie stosunku sygnału do szumu z zastosowaniem zaawan-
sowanych metod komputerowej analizy słabych sygnałów metodą maksymalnej entropii.



Otrzymane rezultaty zdają się pomyślnie rokować dla opracowania praktycznie użytecznego
urządzenia zdolnego wykryć obecność substancji o większej objętości, umieszczonych w pew-
nej odległości od głowicy nadwczo-odbiorczej
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LICZBA IMPULSÓW

Rys. 1. Zależność intensywności sygnału NQR od jąder azotu "N w próbce RDX od liczby
impulsów w sekwencji SLSE

Rys. 2. Zależność intensywności sygnału NQR od jąder azotu I4N w próbce RDX od długości
impulsu i przerwy między impulsami w sekwencji SLSE
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Rys. 3. Zależność intensywności sygnału NQR od jąder I4N w próbce RDX od odstrojenia od
rezonansu i przerwy między impulsami w sekwencji SORC

Rys 4 Zależność amplitudy sygnału NQR od jąder I4N w próbce HMX od długości impulsu i
przerwy między impulsami w sekwencji SLSE
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