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Widmo czystego jądrowego rezonansu kwadrupolowego (NQR) dla jądra chloru (spin
/ = 3/2) zawiera tylko jedną linię odpowiadającą przejściu pomiędzy podwójnie zdegenerowany-
mi poziomami energetycznymi dlam=±l/2 i m=±3/2 Pomiar częstości tego przejścia:

V„ / = T =

pozwala zatem wyznaczyć jeden z dwóch parametrów spektralnych, a mianowicie albo stałą
sprzężenia kwadrupolowego e'QqJi* albo parametr asymetrii n tensora gradientu pola elekt-
rycznego (EFG - electric field gradient). Sytuacja staje się prosta tylko wówczas jeśli parametr q
jest równy lub bliski zeru. Jednakże w pozostałych przypadkach znajomość parametru 77 jest nie-
zbędna do pełnego opisu pola elektrycznego w badanej molekule, a zatem do określenia jej stru-
ktury elektronowej.

Wadą dotychczasowych metod pomiaru parametru asymetrii 77 tensora EFG była koniecz-
ność stosowania zewnętrznego stałego pola magnetycznego tf„, które usuwa degenerację ener-
getycznych poziomów kwadrupolowych (efekt Zeemana) Zależność rozszczepienia tych pozio-
mów od kątowej orientacji badanego monokryształu w polu B„ daje możliwość wyznaczenia
wartości oraz kierunków głównych składowych tensora EFG [1], Marino i Toyama [2] opraco-
wali metodę, która daje możliwość wyznaczenia 77 w próbce polikrystalicznej Czułość tej meto-
dy jest jednak niewielka ze względu na poszerzenie linii rezonansowej NQR wywołane ciągłą
obecnością pola Bo. Opisana tutaj metoda nutacyjnej spektroskopii NQR pozwala na wyznacze-
nie wartości parametru r\ w próbkach polikrystalicznych zawierających jądra o spinie / = 3/2,
przy czym nie ma konieczności stosowania zewnętrznego stałego pola magnetycznego.

W pracy tej przedstawiono wyniki pomiaru dla chwastobójczego pestycydu 2,4-D (kwas
2,4-dichlorofenoksyoctowy) zaliczanego do grupy herbicydów fenoksylowych [3], Uzyskane tą
stosunkowo nową techniką pomiarową informacje dla 2,4-D, są bardzo ważne ze względu na
prowadzone przez nas badania struktury elektronowej molekuł wchodzących w skład wspom-
nianej grupy związków oraz efektów elektronowych, które mają w nich miejsce.

WPŁYW PARAMETRU ASYMETRII n NA NUTACYJNE WIDMO NQR

Wartość parametru asymetrii rj może być wyznaczona tylko z widma, które jest zależne od
orientacji badanej próbki w zewnętrznym w wybranym układzie odniesienia. W metodach
wykorzystujących efekt Zeemana jest to kierunek zewnętrznego stałego pola magnetycznego. W
metodzie opartej o spektroskopię nutacyjną wykorzystano natomiast fakt, że intensywność
sygnału NQR zależy od orientacji kierunku pola BKF o częstości radiowej (indukowanego w
cewce obwodu rezonansowego głowicy nadawczo-odbiorczej spektrometru) w układzie osi
głównych tensora EFG, od czasu /, trwania impulsu tego pola oraz od wartości parametru asy-
metrii Po zadziałaniu rezonansowego impulsu pola B^, (co =*>y) w czasie /, , spin jądra doznaje
precesji dookoła osi wychylonej o kąt:
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względem stanu równowagi W przypadku asymetrii tensora EFG w próbce polikrystalicznej
zawierającej jądra o spinie / 3/2, intensywność sygnału jądrowego rezonansu kwadrupolowe-
go obserwowanego po impulsie /, [4] jest wyrażona następującym wzorem:

gdzie

,,/,, 9,4) * R( 9, *)sin[<V,
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tx - jest czasem trwania sygnału swobodnej indukcji, występującego po zadziałaniu impulsu /,, a
a^yBgj; jest częstością w układzie wirującym. Jako, że każda orientacja pola fi^ względem osi
głównych tensora EFG w próbce polikrystalicznej zachodzi z jednakowym prawdopodobień-
stwem należy dokonać uśrednienia wzoru (3) po wszystkich wartościach kąta 6 Ponadto
założono, że parametr asymetrii rpfG, tak więc składowe qa i q)y tensora EFG są różne. Z tego
powodu uśrednienia dokonuje się również po wszystkich wartościach współrzędnej azymutalnej
<p. Po dokonaniu tych operacji i podwójnej transformacie Fouriera otrzymano wyrażenie
opisujące widmo:

G{ wx, f s m (4)

które zawiera linię o częstości kwadrupolowej (1) w wymiarze ca, oraz widmo nutacyjne w wy-
miarze O).

. Widma nutacyjne symulowane numerycznie na podstawie wzoru (4).

Na rysunku 1 podano przykłady widm symulowanych numerycznie na podstawie wzoru (4), dla
różnych wartości 77. Każde widmo nutacyjne zawiera trzy punkty osobliwe, którym odpowiadają
częstości v, , c, i Vj , zdeterminowane orientacją wektora pola magnetycznego RRF wzdłuż kie-
runku poszczególnych osi głównych tensora EFG.

1 dla 9=0°

dla 9= (5)

v, = • dla 9=

Linia o częstości v, nie jest zwykle obserwowana w widmie doświadczalnym ze względu na jej
małą intensywność. Jednakże wartość parametru asymetrii może być wyznaczona z dwóch
pozostałych częstości:

(6)
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METODYKA DOŚWIADCZALNA

Pomiary wykonano na spektrometrze NQS 1/300 wyprodukowanym przez firmę MBC
ELECTRONICS z Warszawy we współpracy z Zakładem Spektroskopu Jądrowego Rezonansu
Kwadrupolowego LF w Poznaniu Widma ''Cl-NQR ("on resonance") zebrano dla kolejnych
długości impulsu /, (rys 2)

I
Rys.2. Impuls pomiarowy I, i następujący' po nim sygnał indukcji swobodnej o okresie r,

w zakresie 0-408 us, z krokiem A(,=2us (wartość ta powinna być możliwie jak najmniejsza aby
uzyskać widmo nutacyjne o dużej rozdzielczości). Dzięki komputerowemu systemowi sterowa-
nia spektrometru cały proces pomiarowy przebiegał automatycznie bez nadzoru. Nutacyjna spe-
ktroskopia wymaga dużej stabilności temperatury ze względu na utrzymanie stałej fazy sygnału
NQR, tak więc eksperyment przeprowadzono w temperaturze ciekłego azotu T= 11 K.

WYNIKI I DYSKUSJA

Nutacyjne widmo zebrano dla obydwóch linii rezonansowych 3*C1-NQR obserwowanych
w herbicydzie 2,4-D (rys.3), których częstości w temperaturze ciekłego azotu wynoszą odpo-
wiednio v%» = 36.227 MHz i v%ra= 35 146 MHz [5,6],
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Rys.3. Stmktura molekuły
herbicydu 2,4-D

Dane poddano dwuwymiarowej transformacie Fouriera za pomocą specjalnie do tego celu opra-
cowanego programu komputerowego 2D-FFT/MEM [7]. Na rysunkach 4 i 5 pokazano tzw
interferogramy, które są zależnością pomiędzy amplitudą sygnału NQR uzyskaną z widma zes-
polonego po transformacie fourierowskiej w wymiarze t2 , a długością impulsu /,. Musi to być
widmo zespolone aby istniała możliwość pomiaru nie tylko wartości intensywności sygnału, ale
również jego znaku w trakcie zmian orientacji magnetyzacji w układzie osi głównych tensora
EFG
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Rys.4 Zależność intensywności sygnału "CI-NQR
obserwowanego w herbicydzie 2,4-D na jądrze chlo-
ru w położeniu pora od długości impulsu /,.

Rys.5. Zależność intensywności sygnału "C1-NQR
obserwowanego w herbicydzie 2,4-D na jądrze chlo-
ru w położeniu orto od długości impulsu /,

Po wykonaniu drugiej transformaty Fouriera z interferogramów pokazanych na rysunkach 4 i
5, otrzymano widma nutacyjne w wymiarze o>, (rysunki 6 i 7). Część widma nutacyjnego
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przedstawionego na rysunku 6 jest zniekształcona przez zanikający przebieg sinusoidalny Jest to
spowodowane brakiem możliwości zarejestrowania całego interferogramu dla linii (rys 4), po-
nieważ maksymalna długość impulsu programatora spektrometru NQS 1/300 wynosi 408 us
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Rys.6 Widmo nutacyjne otrzymane po transformacji
Fouriera interferogramu przedstawionego na iys.4.
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Rys 7. Widmo nutacyjne otrzymane po transformacji
Fouriera interferogramu przedstawionego na rys.5.

Szybszy zanik interferogramu z rys.5 jest spowodowany większą szerokością połówkową linii
"C1-NQR dla położenia ortn (AvQ = 6.1 kHz) niż dla położeniu para (Avg= 5 5 kHz). Mając
widmo nutacyjne (rys.6 i 7) wartość parametru asymetrii r\ można otrzymać dwoma metodami
Pierwsza z nich polega na graficznym wyznaczeniu częstości v2 i v3 wprost z widma, na podsta-
wie których oblicza się parametr asymetrii ze wzoru (6) Metoda ta jest jednak użyteczna tylko w
przypadku gdy parametr asymetrii przekracza wartości 0.1. Gdy r\ < 0.1 to widmo nutacyjne ma
niewystarczającą rozdzielczość do wyznaczenia v. i vr Natomiast druga metoda polega na po-
równaniu otrzymanego eksperymentalnie widma nutacyjnego z widmem symulowanym dla da-
nej wartości rj, zgodnie ze wzorem (4) tak jak to pokazano na rys 1 Może ona być stosowana
bez ograniczeń, jednakże jest bardzo czasochłonna ze względu na długi proces obliczeniowy
Mimo wszystko jeżeli TJ < 0 1 to widma symulowane i doświadczalne są praktycznie wizualnie
nierozróżnialne Z taką sytuacją mamy do czynienia w herbicydzie 2,4-D, gdzie na podstawie
porównania nutacyjnych widm eksperymentalnych z widmami symulowanymi numerycznie
można powiedzieć, że wartość rj jest niewiększa niż 0.1. Dotyczy to obydwóch atomów chloru
w 2,4-D. Uzyskana z pomiarów nutacyjnych informacja o gradiencie pola elektrycznego w
otoczeniu jąder chloru 3'CI, nie jest zbyt precyzyjna. Jednakże celem wykonania pomiaru para-
metru asymetrii w herbicydzie 2,4-D było określenie wielkości efektu sprzężeniowego wywiera-
nego przez podstawnik -OCH2COOH na rozkład gęstości elektronowej na wiązaniu C-Cl.
Wiedząc, że wartość parametru 7 jest mniejsza niż 0 1, oszacowano zgodnie ze wzorem [8]:

Q
3 fQ

rrp 1 (7)

stopień podwójności wiązania C-Cl, który okazał się być nie większy niż 0.09.
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