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Akusto-magnetyczne pompowanie maserowych stanów kwantowych;
przestrajalny maser MR

Czesław J. Lewa
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 5 7. 80-952 Crdańsk

W latach 90-tych wzrosło zainteresowanie wykorzystaniem oddziaływania Stema-
Gerlacha w spektroskopii MR [1-6]. Wprowadzenie do metod MR silnych gradientów pola
magnetycznego zaowocowało obiecującymi opracowaniami [2-5], rokującymi otwarcie
nowych interesujących horyzontów tych metod, zarówno w zakresie aplikacji badawczych jak
i praktycznych (np. w diagnostyce, informatyce kwantowej czy technice). We wcześniejszej
pracy [6] pokazano obliczenia teoretyczne stanów kwantowych, uwzględniające sprzężenie
spinowo-oscylacyjne, w polu magnetycznym o parabolicznym profilu przestrzennym.

W tym komunikacie przedstawiono jedną z możliwych aplikacji wyników tych
obliczeń, tzn. w technice maserowej do akusto-magnetycznego pompowania dwustanowego
układu kwantowego. Zastosowanie odpowiednio dobranej sekwencji impulsów: (i) silnego,
parabolicznego pola magnetycznego lub/i (ii) przemieszczeń elementów zawierających spiny,
np. indukowanych falą sprężystą, otwiera możliwość wytworzenia, przestrajalnego w sposób
ciągły, szeroko-zakresowego (do częstotliwości optycznych włącznie) masera opartego na
przejściach MR.
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Badanie temperaturowych i czasowych -— I
zależności czasów relaksacji T 2 i lepkości, tkanki i soku aloesu. r~ j
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Zbadano wpływ zmian temperatury i czasu na wartość czasu protonowej relaksacji ^ ;
magnetycznej T2 i lepkości ścinającej. Wykazano różnice mierzonych wielkości dla różnych
tkanek roślinnych, także pochodzących z różnych hodowli. Badano wpływ pH na badane
wielkości.

Zaobserwowano zmiany nachylenia temperaturowych zależności czasów relaksacji i
lepkości w funkcji wybranych parametrów. Stwierdzono występowanie temperatur
charakterystycznych niezależnych od stosowanej metody oraz silnie zależnych od kierunku zmian
temperatury. Zmiany temperaturowe czasów relaksacji i współczynnika lepkości dla próbek
przechowywanych w temperaturach wyższych niż charakterystyczne są mniejsze.
Przechowywanie próbek aloesu w temperaturach niższych niż charakterystyczne nie powoduje
widocznych zmian jego własności fizykochemicznych nawet w okresie kilkunastu dni. Świadczy
to o istnieniu odporności aloesu na transformację w niższych temperaturach. Po przekroczeniu
temperatury charakterystycznej w tkankach roślinnych zachodzą nieodwracalne zmiany w ciągu
kilkunastu godzin. Jest to zgodne z wcześniejszymi badaniami prowadzonymi dla tkanek
roślinnych i zwierzęcych[l,2].Nie stwierdzono jednoznacznej zależności badanych wielkości od
pH próbek.
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