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Тематика досліджень: 

Двочастотна магніторезонансна спектроскопія у міліметровому 

діапазоні: 
 низькотемпературна магніторезонансна спектроскопія;  

 спінова динаміка в речовинах з сильними електронно-ядерними взаємодіями.  

 

Відповідальні: Іванченко І.В. (д.ф.-м.н.), Попенко Н.О. (д.ф.-м.н.).  

 

Експериментальне обладнання: 

Двочастотний спеткрометр-релаксометр 

 

                                   
Спектрометр-релаксометр 

 

 

 

Магнітні поля:   0 - 6 Tл 

Нерівномірність магнітного поля: 10
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Частота ЕПР:   120 – 150 ГГц 

Потужність НВЧ генератору: 1 Вт 

Стабільність частоти ЕПР:  5·10
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Проміжна частота:   500 MГц 

Частота модуляції:  1- 100 кГц 

Частота ЯМР:  180-220 MГц 

Діапазон температур: 1.7–300 K 

Дослідження магніторезонансних характеристик речовин у широкому інтервалі 

температур та магнітних полів проводяться на двочастотному спектрометрі –релаксометрі 

методами ЕПР (f=125-150ГГц), ЯМР (f =180-220МГц), ДПЯ. У якості резонансної комірки 

використовується короткофокусний напівсиметричний відкритий резонатор з набором 

спеціальних кювет для зразків. При цьому котушка індуктивності контуру ЯМР, що 

виконана у вигляді подвійної дифракційної гратки з срібляної проволоки, розташовується 

безпосередньо у діелектричній кюветі.  

 

                                                        
 

а    б    в 

Електродинамічний модуль двочастотного спектрометру (а), елементи кювет для 

зразків (б), елементи резонансної комірки (в).  
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Результати досліджень  

Спектроскопічні дослідження розчину комплексу EHBACr
V
 у пропандіолі та 

дейтерованому пропандіолі в умовах реальної експлуатації мішеней дозволили встановити 

домінуючий механізм ДПЯ, а саме: динамічне охолодження з «випаленою діркою», та 

визначити оптимальні умови для досягнення максимальної ядерної поляризації. Визначені 

параметри, при яких з„являється спінова бістабільність, що призводить до зменшення 

рівня максимальної ядерної поляризації.  

 

                            
а       б 

Ядерна поляризація для розчину комплексу EHBACr
V
 у пропандіолі: точки – 

експеримент, гладка крива – динамічне охолодження з «випаленою діркою» (а), 

встановлення та розпад ядерної поляризації при Т=4.2K (б). 
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