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3.4.1. A frekvenciafüggő szuszceptibilitás mérése rezonáns módszerrel . . . .
3.4.2. Szuszceptibilitás mérése nem rezonáns módszerrel . . . . . . . . . . .

36
36
39
44

4. Eredmények
4.1. Elnyelt teljesítmény meghatározása frekvenciapásztázással . . . . . . . .
4.1.1. Elnyelt teljesítmény kifejezése jósági tényezővel . . . . . . . . .
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103

C Transzformátorokhoz használt ferrit toroidok vizsgálata

108

D Mágneses egységek

111

1. fejezet
Bevezetés és motiváció
A téma tág kontextusa
A WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint a rák a világon a második leggyakoribb halálozási ok [1]. A hosszú évtizedek óta tartó próbálkozásoknak (sebészeti beavatkozás, kemo/sugárterápia, stb.) vannak ugyan részeredményei, átfogó gyógymód azonban máig nincs [2],
ezért további módszerek kifejlesztése szükséges. Az egyik lehetséges eljárás a termoterápia
(hipertermia), melynek lényege, hogy a daganatos sejtek hőmérsékletét a normál 37 ◦ C-ról felemelik 42-46 ◦ C-ra1 [4]. Ezt a hőmérsékleti tartományt sejtkultúrákon és kisállaton végzett
kísérletekkel határozták meg [5]. A hőkezelés hatásosságának oka, hogy a daganatos sejtek
többek között az oxigénhiányos állapot (hipoxia), a rendezetlen érhálózat vagy a nem elégséges tápanyag-utánpótlás miatt [6, 7] a hőhatásra kevésbé ellenállóak, mint az egészségesek. A
hőkezelést sugár- vagy kemoterápiával kombinálva a kezelések egymás hatását erősítik többek között a fellépő DNS-károsodás, illetve a sejtmembránban zajló folyamatok következtében
[8, 9]. Ennél magasabb hőmérsékleten (47-55 ◦ C, amit termikus ablációnak neveznek) a tumorsejtek közvetlenül is elpusztíthatóak [10]. Nanomágneses hipertermiának [11–18], nevezik
azt az eljárást, amikor mágneses nanorészecskéket juttatnak a tumorsejtekhez, amelyek aztán
az váltakozó (AC) mágneses tér hatására felmelegednek. A módszert vázlatosan az 1.1-es ábra
mutatja.
A folyamat során a nanorészecskék két okból játszanak kulcsszerepet. Egyrészt mélyebben
fekvő tumoroknál is működik az eljárás – míg a rádiófrekvenciás (RF) vagy mikrohullámú melegítés esetében a behatolási mélység ennek erős korlátot szab – , másrészt a melegedés lokális,
azaz közvetlenül a tumorokat éri, ezzel is kímélve az egészséges sejteket a túlmelegedéstől. Ezt
mutatja be az 1.2-es ábra. Először 1957-ben vetették fel a mágneses részecskék termoterápiás
alkalmazását [14, 20], azonban akkor a szükséges technikai háttér még nem állt rendelkezésre. Az elmúlt 20 évben lett ez a több tudományterületet átfogó (interdiszciplináris) téma aktívan kutatott, viszont a klinikai fázisban lévő vizsgálatok száma még mindig csekély. Az egyik
ilyen vizsgálatra a MagForce nevű cég 2018-ban kapott támogatást az amerikai Élelmiszer- és
Gyógyszerfelügyelettől (FDA2 ) prosztatarákos páciensek klinikai vizsgálatra (clinical trial), ez
idáig azonban az FDA még nem hagyta jóvá a vizsgálatok eredményeit [11, 21]. Tudtommal ez
1A

neve is erre utal. A görög „hyper" egy előtag, jelentése a túl-, vagy valamit meghaladó, a „thermos" szó
pedig a hőmérséklet [3].
2 Food and Drug Administration
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1.1. ábra. A nanomágneses termoterápia vázlatosan. A nanorészecskéket (pl. magnetit bevonattal, vagy anélkül, erről bővebben a 2.1-es alfejezetben írok) a tumorsejtekhez kell juttatni, majd
utána váltakozó (AC) mágneses teret alkalmazva felmelegíteni azokat, ami a daganatos sejtek
elpusztulásához, vagy a terápiának megfelelő hőmérsékletre történő melegedéshez vezet. Az
ábra a [19]-es hivatkozás alapján készült.

a vizsgálat tart jelenleg a legelőrébb.
A nanomágneses termoterápia a mai napig számos megoldatlan kihívással rendelkezik.
Ilyen például a kezelés alatti valós idejű hőmérséklet-emelkedés nyomon követése (monitorozása) [22, 23] vagy a nanorészecskék rögzítése a tumorsejtekhez [14, 16, 24–26]. Fizikai
szempontból a legfontosabb kérdés a nanorészecskék (a továbbiakban: minta) által a váltakozó
mágneses térből elnyelt teljesítmény mértéke, hiszen minél többet nyel el a külső elektromágneses térből, annál jobban melegszik.

Célkitűzés
Doktori munkám célja az ismert irodalmi eredményeken túlmutatóan a nanomágneses hipertermia fizikai hátterének további vizsgálata volt. Célul tűztem ki egy új módszer kidolgozását,
amellyel az eddigi kalorimetrikus módszerektől függetlenül meghatározható az elnyelt teljesítmény. További cél volt a nem látható helyen lévő (továbbiakban: elrejtett) minta helyének minél
pontosabb meghatározása, ill. hogy az elnyelt teljesítmény mágneses térrel is szabályozható legyen. Emellett az irodalom áttanulmányozása során azt találtam, hogy a terápia egyik fontos
paraméterére, a frekvenciafüggő komplex szuszceptibilitásra vonatkozóan nincsenek kielégítő kísérleti adatok, ezért annak széles frekvenciatartományon történő meghatározását is célul
tűztem ki.
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1.2. ábra. A nanorészecskék szerepe a termoterápiában. Hagyományos módszerekkel az emberi
(vagy kisállat) testet kívülről lehet csak melegíteni, így a tumor csak később kezd melegedni,
mint az egészséges sejtek. Nanorészecskékkel viszont ennek a fordítottja történik. Az ábrát
[12]-ból módosítottam.

A disszertáció felépítése
A 2. fejezet az irodalmi áttekintésről szól, itt írok a nanorészecskék biológiai és kémiai tulajdonságairól, valamint azok további alkalmazásairól (2.1-es alfejezet). Ezután összefoglalom
a nanorészecskék fizikai tulajdonságait és a legfontosabb nanomágneses modelleket (2.2-es alfejezet), végül a hagyományos, sokak által használt méréstechnikai módszereket mutatom be,
melyek a minta által fajlagosan elnyelt teljesítményt (SAR - specific absorption rate, de gyakori
az SLP – specific loss power – elnevezés is) határozzák meg, annak minden nehézségével és
hibájával (2.3-as alfejezet).
A 3. fejezet témája a méréstechnikai fejlesztéseim, és a méréseknél használt minta bemutatása (3.1-es alfejezet). A 3.4-es alfejezetben pedig a minta szélessávú szuszceptibilitásának a
méréstechnikáját mutatom be.
A 4. fejezet tartalmazza az eredményeket. A frekvenciapásztázáson alapuló, nem kalorimetrikus, rezonáns módszert hitelesítettem a hagyományos kalorimetrikus módszerrel (4.1-es
alfejezet). Ezután a 4.2-es alfejezetben bemutatom, hogy tranziensekkel miként növelhető a
mérési pontosság. A méréstechnikai fejlesztések további alkalmazásairól a 4.3-as alfejezet szól.
Végül a minta frekvenciafüggő szuszceptibilitása a 4.4-es alfejezetben szerepel.
A munkám 4 függeléket is tartalmaz. Az A függelékben a kalitka típusú rezonátorokról,
a B-ben a komplanáris hullámvezetőkkel való sikertelen mérésekről írok, a C-ben a 3.4.1-es
pontban bemutatott frekvenciafüggő szuszceptibilitás mérését alkalmazom transzformátorokhoz használt ferrit toroidokon, míg a D-ben a mágneses egységeket foglalom össze CGS-ben és
SI-ben.

2. fejezet
Irodalmi áttekintés
Ebben a fejezetben összefoglalom a mágneses nanorészecskék legfontosabb biológiai kémiai és fizikai tulajdonságait, illetve a szakirodalomban ma már hagyományosnak tekinthető
mérési módszereket.

2.1. Mágneses nanorészecskék biológiai és kémiai tulajdonságai
2.1.1. Nanorészecskék és mintakészítés
Tumorterápiás célból számos anyagot vizsgálnak. Ezek egy része elemi fém (pl. mangán,
vas, gadolínium, kobalt, cink, stb.), másik része többfajta fém ötvözete (nikkel-réz, nikkelpalládium, vas-platina, stb.), a többi jellemzően fém-oxid, utóbbiak legismertebb, legegyszerűbb és talán legnépszerűbb képviselője a magnetit (Fe3 O4 ), melyről a következő (2.2-es) alfejezetben írok bővebben. További ismert fém-oxid típusok a ferritek, ahol a magnetit egyik
(kétszeresen pozitív) vasionját helyettesítik egy másik fémmel, ezek a ferritek (AFe2 O4 ), pl. a
mangán-ferrit (MnFe2 O4 ), a kobalt-ferrit (CoFe2 O4 ) vagy a nikkel-ferrit (NiFe2 O4 ). A ferriteknek adott egy csoportja, amikor a helyettesítés csak részben történik meg (Ax Fe3−x O4 ), ilyen pl.
a lítium-ferrit (Li0,5 Fe2,5 O4 ), sőt az is előfordulhat, hogy a vasionokat több fémmel is helyettesítik, ilyen pl. a kobalt-nikkel-ferrit (Cox Ni1−x Fe2 O4 , itt x változtatható), vagy a nikkel-cink-rézferrit (Ni0,65 Zn0,35 Cu0,1 Fe1,9 O4 , ahol már a háromszorosan pozitív vasionhoz is hozzányúlnak)
[14, 16, 27, 28]. A doktori munkám során magnetittel dolgoztam.
Mágneses nanorészecskék előállítása (szintetizálása) kémiai úton, csapadékképzéssel történik. A csapadék a vizsgált oldatból valamilyen módszer hatására kiváló, az adott rendszerben
gyakorlatilag oldhatatlan anyag. Magnetit esetén a csapadékképzés a különböző vasionokat tartalmazó sók együttes kicsapatásával (ko-precipitáció) történik [29–31]. A pontos eljárás laboronként eltérő. A keletkezett részecskék minősége erősen függ az összetevőktől, a külső paraméterektől (pl. hőmérséklet), a komponensek tisztaságától, stb. A nanorészecskék készítése
egy külön tudomány, rengeteg háttérirodalommal. Fizikusok számára egy jó összefoglalót írtak
2015-ben E. A. Périgo és társai [15].
Magnetit nanorészecskék a természetben is előfordulnak, a mágneses baktériumok sejtjeiben képződnek. Ezt R. Blakemore fedezte fel 1975-ben [32]. Ezen a nanokristályok segítségével
tájékozódnak az oldott oxigént tartalmazó és az oxigénmentes rétegek közötti átmeneti zónában.
6
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Magyarországon például a Balaton iszapjában is kimutatták [33]. Azonban ezeknek a nanokristályoknak a mérete és alakja sejtenként jelentősen eltérő, illetve a sejtekből történő kinyerése is
költséges, így tumorterápiás célra nem használják ezeket.

2.1.2. Részecskék stabilizálása és burkolása
A részecskék csapadékként úsznak a folyadékban, nem oldódnak, bár el tudnak keveredni, azaz szuszpenziót alkotnak. A nanorészecskék azonban hajlamosak összetapadni (aggregálódni), amivel méretük és annak a szórása jelentősen megnő, utóbbi miatt hamar doménfalak
keletkezhetnek, melynek a hátrányairól a 2.2-es alfejezetben lesz szó.
Az összetapadás elkerülésére két bevett kémiai eljárás létezik, az egyszerűbb és olcsóbb,
amikor a szuszpendáló közegnek (többnyire víz, de lehet szerves oldószer is, pl. alkohol vagy
toluol [14, 34]) erősen savas a pH-ja. A másik módszer amikor a részecskéket bevonják egy
(vagy több) réteggel, ez az ún. burkolás (coating), a részecskét ekkor mag-héj nanorészecskének (core-shell nanoparticle) nevezik. A burkolásnak az összetapadás elkerülésén kívül több
más oka is van, például a mérgezés (toxicitás) csökkentése, a nemkívánatos kémiai reakciók elkerülése, vagy a részecskék tumorsejtekhez történő odatapadásának az elősegítése [14, 31, 35].
Ezek a rétegek készülhetnek nemesfémből [34], vagy polimerből (pl. polietilén-glikol) [35],
mivel az utóbbi olcsóbb, ezért gyakoribb is.

2.1.3. A nanomágneses termoterápia alapvető biológiai folyamatai
A nanorészecskék néhány 10 nm átmérőjűek, miközben egy átlagos tumorsejt 380-760 nm
[36], így a rákos sejtek képesek elnyelni ezeket, miáltal a keletkezett hő először azon sejteket éri,
melyek nanorészecskéket tartalmaznak, ezzel növelve a hőátadási folyamat lokalizáltságát és a
hatásfokát. A nanorészecskék bevonatára felvihetők különböző rákspecifikus vegyületek (ligandumok), melyek segítik a tumorsejtekhez történő kapcsolódást. A nanorészecskék képesek
keresztülmenni a vér-agy gáton, így a jövőben akár agyi tumorok kezelésére is használhatóak
lesznek [14].
A melegítéshez használt mágneses tér frekvenciája tipikusan 10 kHz és 1 MHz közötti, két
okból : egyrészt az emberi test ebben a frekvenciatartományban szinte teljesen átlátszó, vagyis
az élő szervezetben történő elnyelődése minimális, másrészt a terápiára érvényes határérték, az
A
, ahol H0 a mágneses tér amplitúdója, f pedig
ún. Hergt–Dutz-határérték (H0 · f ≤ 5 · 109 m·s
a frekvenciája [37, 38]) miatt nem érdemes sokkal nagyobb frekvenciákat alkalmazni. Ez a
biológiai határérték már egy nagyságrenddel nagyobb, mint a korábbi ún. Atkinson–BrezovichA
féle határérték, ott H0 · f ≤ 5 · 108 m·s
[39, 40]. Nem kizárt, hogy amennyiben a termoterápia
elterjed, úgy a jövőben a Hergt–Dutz-határértéken is növelni fognak.

2.1.4. Anyagvizsgálati és karakterizációs módszerek
A kész mintát több módszerrel is meg kell vizsgálni, ezek közül tekintek át néhányat. Az
egyik ilyen a transzmissziós elektronmikroszkópia. Ennek a célja a mintában lévő nanorészecskék méreteloszlásának a meghatározása. Ennek érdekében a mintát kihígítják, és valamilyen
hordozóra (pl. rézháló) tesznek egy cseppet, és ezt világítják át elektronmikroszkóppal, melynek
a felbontása 1 nm alatti [41]. A méret- és alakeloszlás képfeldolgozás segítségével határozható
meg, ekkor készülnek a méreteloszlást jellemző hisztogramok.
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A minta mágneses tulajdonságainak egy része (pl. mágneses szuszceptibilitás, koercitív tér,
telítési mágnesség) méret függő, ennek következtében a minta által elnyelt mágneses teljesítmény, ezáltal a minta melegedése is az. A minta egyik leglényegesebb mutatója az SAR, mely
a minta által elnyelt teljesítmény és a mintában lévő nanorészecskék tömegének a hányadosa,
mértékegysége a W/kg. Természetesen az SAR erősen függ a gerjesztő mágneses tér nagyságától. Általános tapasztalat, hogy minél kisebb a méret szórása, annál nagyobb az SAR, a 2.1-es
ábra egy ilyen szimulációt mutat. A valóságban teljesen egyforma nanorészecskékből álló minta nem létezik, a leggyakoribb1 eloszlás típus itt a lognormális, azaz a részecske sugarának (R)
a sűrűségfüggvénye g(R) a következőképpen írandó fel:
−

2
ln(R/R0 )

2σ 2
e
,
g (R) = √
2πσ R

(2.1)

ahol R0 a részecskék sugarának várható értéke, σ pedig ln (R/R0 ) szórása [13].

2.1. ábra. Az SAR az átlagos méret, és a méret szórásának a függvényében, ugyanazon mágneses tér (24,5 kA/m, 400 kHz) esetén. Az ábrán szereplő görbék szimulációk, a pontok valódi
mérések voltak. Jól látszik, hogy nagyobb SAR elérése érdekében a lehető legegyformább (monodiszperz) mintára érdemes törekedni. Az ábrát [13]-ból vettem át.

Egy másik gyakori karakterizációs eljárás a szilárdtestfizikában is elterjedt Debye–Scherrerféle röntgendiffrakciós módszer2 . Ennek a lényege, hogy a mintát (tipikusan 0,1 nm hullámhosszúságú) röntgen sugárzásnak vetik alá, és az elhajlott nyalábok irányát vizsgálják. Az anyagi minőség ez alapján határozható meg. A röntgendiffrakció leginkább összetettebb ferritek
esetén alkalmazott vizsgálati módszer [13].
1 Vagy
2 Itt

inkább a legtöbbet említett
ráadásul az apró szemcsék eleve adottak, nem kell egy nagyobb kristályt porrá zúzni.
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A harmadik, (és az általam megemlítettek közül utolsó) a mágneses karakterizálás. Ekkor
a minta statikus mágneses momentumát mérik többnyire a külső (állandó) mágneses tér és a
hőmérséklet függvényében. A két leggyakoribb eszköz ezek közül a SQUID (superconducting
quantum interference device) és a vibrációs magnetométer (VSM - vibrating sample magnetometer), előbbi a fluxuskvantumok számának meghatározásával méri meg a minta mágneses
terét igen pontosan [42], utóbbi egy szolenoidban rezgeti a mintát, és az indukált feszültségből
kalibrációval kapható meg a minta mágneses momentuma. A SQUID legalább 3 nagyságrenddel pontosabb, mint a VSM, viszont lényegesen drágább is. Doktori munkám során sikerült
Madridi Anyagtudományi Intézetben (Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid, ICMM)
SQUID-del mérnem, az eredmények egy részét a 3.1-es ábra mutatja.

2.1.5. Önszabályozó tumorterápia
A tumorterápia egyik fejlesztési iránya az ún. önszabályozó hipertermia (selfcontrolled/regulated hyperthermia). Ennek a célja olyan minták kifejlesztése, melyek Curiepontja 42-46 ◦ C közé esik, így amikor a nanorészecskék elérik ezt a hőmérsékletet, a nanorészecske mágnesezettségük 0 lesz, ezért nem nyelnek el több energiát, és nem melegednek
tovább, ezzel kímélve a pácienst.
Ilyen anyagok pl. a Fe27 Pt73 , a Ni28 Pd72 [14], vagy a ZnGd0,02 Fe1,98 O4 [43, 44]. Természetesen ez is erősen méret- és alakfüggő. Mivel a Curie-pont környékén a minta mágnesezettsége
alacsony, a minta elnyelése, ezáltal a melegedés mértéke is alacsony lesz.

2.1.6. Mágneses nanorészecskék további biológiai alkalmazásai
Ebben a pontban a mágneses nanorészecskék két másik alkalmazási területéről írok. Az
egyik, az irányított hatóanyag-leadásról (controlled drug delivery/release), a másik az MRI
(mágnesesrezonancia-képalkotás) kontrasztanyagok területe.
Az mágneses nanorészecskékkel történő irányított hatóanyag-leadás motivációja, hogy a
gyógyszerek a szükséges helyen fejtsék ki hatásukat. Ennek érdekében a hatóanyagot kapszulába teszik, melynek a fala valamilyen külső inger (stimuláció) hatására kilyukad, ezáltal a
gyógyszer kifejtheti hatását. Ilyen külső hatás lehet például a váltakozó mágneses tér. A nanorészecskék a kapszula falában helyezkednek el [14, 45, 46], és hő hatására kilyukasztják a falat.
Az egyik közismert hatóanyag a cukorbetegek számára nélkülözhetetlen inzulin, melyről köztudott, hogy a gyomorsavban megsemmisül, ezért hagyományos módon csak injekció formájában
adható be [47].
Az irányított hatóanyag leadás alapvetően két csoportba sorolható be, az egyik a kötések
felszakításával (drug delivery through bond breaking), a másik a megnövekedett áthatolóképesség (drug delivery through enhanced permeability) segítségével történik [14]. Előbbi esetben
a hatóanyag közvetlenül a nanorészecskén vagy a nanorészecskékhez kapcsolódó segédmolekulákon (pl. dextrán) található, és hő hatására a másodrendű kémiai kötések felszakadnak [48].
Utóbbi esetben pedig a részecskét bevonó réteg(ek)ben helyezkedik el a hatóanyag, amely aztán
hő hatására áthatol [35], és kijut. A két esetet a 2.2-es ábra szemlélteti.
A nanorészecskék másik alkalmazási területe a tumorterápián túl az MRI kontrasztanyagok [49, 50]. Az MRI a lágy szövetek vizsgálatára alkalmas képalkotó rendszer, mely állandó (tipikusan 1,5-3 T, de a kutatási célú MRI-k akár 10 T felettiek is lehetnek) mágneses tér
melletti, rádiófrekvenciás pulzusokkal gerjesztett hidrogénatomok relaxációs időit méri [51].
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Fig. 3. A
Schematic
representation
of the two types of controlled
drug irányított
delivery using magnetic
nanoparticle-based
hyperthermia.
2.2. ábra.
mágneses
nanorészecskéken
alapuló
hatóanyag
leadás megvalósításának
két alapesete, a ) kötés felszakítással, itt a zöld szálak jelzik a hatóanyagot; b ) megnövekedett
were screened with a ﬁeld amplitude of 24.5 kA/m and a frequency of
experimental and theoretical values of SLP as a function of particle
áthatolóképességgel, ahol a hatóanyagot színes pöttyök
jelzik. Az EMF az elektromágneses tér
400 kHz [56]. Fig. 4 shows the effect of size and size-distribution in
size and polydispersity indices (Fig. 4(c) and (d)) [57]. On the other
(electromagnetic
field) rövidítése.
Azand
eredeti
a [14]-ban
szerepel.
magnetite nanocrystals
of four different
sizes. The size
size- ábra
hand,
at the same
ﬁeld amplitude of 24.5 kA/m but at a higher

distributions, shown in Fig. 4(a), were obtained based on TEM and
from ﬁttings of the magnetization curves. The variation in their SPL
values on application of oscillating magnetic ﬁeld of 400 kHz is
shown in Fig. 4(b). It is interesting to see an agreement between

frequency of 700 kHz, maghemite crystals showed size-dependent
SLP with the particle size of 16.5 nm having the highest SLP of
1650 W/g. In comparison, cobalt ferrite of 12 nm showed highest
SLP of 420 W/g when sizes 6–15 nm were compared for their SLPs.
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A módszer kifejlesztéséért 2003-ban kapott orvosi Nobel-díjat Paul Lauterbur és Peter Mansfield [52]. A kontrasztanyagok megváltoztatják az azokat körülvevő hidrogénatomok relaxációs
időit, növelve ezzel az MRI felbontóképességét. A mágneses nanorészecskék számottevő lokális mágneses inhomogenitást hoznak létre maguk körül, melynek hatására a környezetükben
lévő hidrogénatomoknak jelentősen módosulnak relaxációs idői, amivel a kontraszt növelhető
a különböző szövetek között. A vas-oxid alapú nanorészecskék szerepe a képalkotáson túl a
nagyobb mennyiségben mérgező gadolínium komplexek kiváltása is [30, 49].

2.2. Mágneses nanorészecskék fizikai tulajdonságai, nanomágneses modellek
Ebben az alfejezetben összefoglalom a mágneses nanorészecskék fizikai tulajdonságait, illetve a rádiófrekvenciás melegedés fizikai hátterét. Fontos megjegyezni, hogy jelenleg több
elmélet is létezik, és a pontos mechanizmusok még nem tisztázottak. Ráadásul, mivel a nanomágneses tumorterápia sokkal inkább biológiai illetve kémiai, mint fizikai, ezért az utóbbi témában kevés használható irodalom áll a rendelkezésre, és a fizikai összefoglalók sok esetben
tartalmaznak tárgyi tévedéseket. Az egyik példa erre a magnetit ferromágnessége3 . A magnetit
ugyanis nem ferro-, hanem ferrimágneses anyag. Ahogy az előző (2.1-es) alfejezetben már említettem, a különböző ferritek a magnetit vasatomjait helyettesítik más fémmel. A ferritnek már
a neve is arra utal, hogy ferrimágneses, emiatt különösen zavaró, hogy ezeket az anyagokat sok
helyen következetesen ferromágnesesnek nevezik.

Mágnesezettség, mágneses momentum
Ismert, hogy egy tetszőleges anyag mágneses térrel gerjesztve (H) válaszként egy rá jellemző mennyiséggel, a mágnesezettséggel (M) fog válaszolni. Amennyiben ez a gerjesztés
frekvenciafüggő, akkor a mágnesezettség is az lesz. A B, a H, illetve az M közötti jól ismert
alapösszefüggés:
B = µ0 (H + M)

(2.2)

A (2.2)-es egyenletekből következik, hogy a mágneses energia két részre osztható: mind a külső
mágneses térnek, mind az anyagnak van ilyen járuléka. Ezek a vektorok adott tengely esetén
skalárként is kezelhetőek (H → H és M → M). A mágnesezettség egy intenzív mennyiség,
azaz csak az adott anyag minőségére jellemző, a mennyiségére nem, más szóval ez egy sűrűség
jellegű paraméter. Ezzel szemben a mágneses momentum (m, skalárként nézve m) már extenzív,
vagyis egy anyagot több részre osztva az egyes részek momentumainak az összege a teljes
mágneses momentum. A kettő közti arányossági tényező az anyag térfogata (V ), m = MV . Ezek
a mennyiségek azonban nem haladhatnak meg egy bizonyos, az adott anyagra jellemző értéket
függetlenül a mágneses tér nagyságától.. A maximális mágnesezettség esetén az anyag telítődik,
így az ez a két mennyiség legnagyobb értéke a telítési (szaturációs) mágnesezettség (Ms ), illetve
a telítési mágneses momentum (ms ). Bizonyos esetekben az anyag mágneses momentuma a
külső tér nélkül sem 0, erről szól a következő számozás nélküli pont.
3 Sok

helyen a remanens mágnességgel rendelkező anyagokat ferromágnesesnek nevezik, ami helytelen
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Mágneses állapotok
Ha egy anyag rendelkezik spontán mágneses momentummal, azaz külső (statikus) mágneses tér nélkül esetén is jelen van a mágneses momentum, akkor az anyag sokféleképpen lehet
mágneses. Amennyiben egy kristályrács mágneses szempontból két alrácsra osztható (bi-partit
rács), akkor a legismertebb esetekben a két alrács mágnesezettség vektorai egymással párhuzamosak lesznek. Ekkor a mágneses állapotot a momentumok nagysága és az egymáshoz viszonyított iránya határozza meg4 , és három típus fordulhat elő [53]. A legismertebb eset, amikor a
két alrács momentumai egyformák és azonos irányúak, ez a ferromágneses állapot. Előfordulhat
olyan eset is, amikor az alrácsokhoz tartozó momentumok egyforma nagyságúak, de ellentétes
irányúak. Ekkor az anyag antiferromágneses, és az eredő mágneses momentuma az anyagnak
0 lesz. Végül pedig az az eset is előállhat, amikor az alrácsok momentumai ellentétes irányúak, de a nagyságuk nem egyforma. Ekkor lesz az anyag ferrimágneses. Az antiferromágneses
állapot felfogható a ferrimágneses állapot határértékeként is. A 3 lehetséges állapotot mutatja
az 2.3-as ábra tércentrált köbös rács esetén. A ferro- és a ferrimágneses anyagoknak lesz eredő
mágnesezettsége.

a)
Ferromágneses
állapot

b)
Antiferromágneses
állapot

c)
Ferrimágneses
állapot

2.3. ábra. A három rendezett mágneses állapot bemutatása: a ) ferromágneses rend, b) antiferromágneses rend, c) ferrimágneses rend.

A mágneses rend csak egy kritikus hőmérséklet alatt marad fent, ezt nevezik ferro- és ferrimágneses esetben Curie-pontnak (vagy Curie-hőmérsékletnek), antiferromágneses esetben pedig Néel-hőmérsékletnek. Ezen kritikus hőmérséklet felett az anyagban spontán mágneses rend
nem jön létre, ezáltal paramágneses lesz, azaz mágneses momentuma már csak külső mágneses
tér esetén lesz. Bizonyos ferromágneses anyagok képesek arra, hogy egy kritikus hőmérséklet
felett antiferromágnesesek legyenek (pl. a diszprózium 90K-en [54]), tehát nincs Curie-pontjuk,
csak Néel-hőmérsékletük.
4 Előfordulhat,

hogy kettőnél több alrács is megjelenik, illetve, hogy az alrácsok mágnesezettség vektorai egymással nem párhuzamosak, de ezek nem témái ennek a disszertációnak.
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2.2.1. electron
A magnetit ferrimágnessége
tivity by
hopping on B sites has
i. e. Fe3 O4 is a ferrimagnetic half-metal
s. The Curie temperature is ≈ 850 K and
1.1·104 Jm−3 , thus the bulk easy-directions

A magnetit (Fe3 O4 ) egy ferrimágneses ásványi anyag, színe szürke, Curie-pontja 858 K
(585 ◦ C), sűrűsége 5175 kg/m3 [55]. A szerkezetét 1915-ben fedezték fel röntgen-diffrakció
segítségével, ez volt az egyik legelső ilyen felfedezés [56]. Kétféle vasoxidból: egy hurcitból
(FeO), és egy hematitból (Fe2 O3 ), hétköznapi nevén rozsdából. Előbbinél a vasionok kétszeresen pozitívok (Fe2+ ), utóbbiak háromszorosan (Fe3+ ). Az oxigénion azonban csak kétszeresen
negatív lehet (2− ), tehát egy magnetit molekulában az oxigénionok összesen nyolcszorosan negatívak (8− ). A molekula semlegességéhez nyilván úgy kell megválasztani a vasionokat, hogy
azok száma 8+ legyen, ami csak úgy lehetséges, hogy a 3 db vasionból 2 db 3 vegyértékű Fe3+
és 1 db 2 vegyértékű Fe2 + legyen. Az Fe2 O3 viszont a mozgási kicserélődés miatt antiferromágneses [57]. A ferrimágnességet az Fe2+ mágneses momentuma okozza. A magnetit inverz
spinel szerkezetű, egy elemi cellában 32 db O2− , 8 Fe2+ valamint 16 db Fe3+ ion található
[58, 59]. Az elemi cellát a 2.4-es ábra mutatja.

e other
perties,
of comr proption, in
with the
ffects of

3+

2-

content,
ocksalt198 K)
Å. In Figure 3.5.: Crystal structure of
milar to magnetite.
ked along h111i, but the spins also point2+

2.4. ábra. A magnetit elemi cellája. A piros gömbök az oxigént, a kékek a 3 vegyértékű vasiont,
a zöldek pedig a 2 vegyértékűeket jelölik. Előbbieket az oxigénionok oktaéderként, utóbbiakat
tetraéderként veszik körül. Az eredeti ábra [58]-ban látható.

A magnetit 120 K-en egy fém-szigetelő fázisátalakuláson megy keresztül (ez az ún. Verweyhőmérséklet), 120 K alatt szigetelő, felette vezeti az áramot. A vezetés oka az azonos irányú
Fe2+ és Fe3+ ionok közötti elektron átugrálás (hopping) jelensége [57]. Egy elektron a 2 vegyértékű vas ionról tud egy 3 vegyértékűre ugrani, ezáltal ami eddig 2 vegyértékű volt, az 3 lesz,
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a korábban 3 vegyértékű meg 2-re csökken.

2.2.2. Mágneses nanorészecskék fizikai alapjai
Ismert, hogy egy ferro- vagy ferrimágneses anyagnak a mágneses momentumai miatt van
mérhető mágneses tere, ami a hétköznapi életben is számos helyen jelenik meg (többnyire mágneses rögzítés formájában). Minél nagyobb a mágneses momentum sűrűsége (mágnesezettsége), annál nagyobb lesz az anyag külső mágneses tere, ez azonban az anyag növekvő megnetosztatikus energiájával jár, ezért az anyagban számos makroszkopikus méretű mágneses tartomány,
ún. domén jelenik meg, ahol az egyes doménekben a mágneses momentumok azonos irányba
állnak be, viszont a különböző domének mágnesezettsége más-más irányú5 . Külső mágneses
tér (H) jelenléte nélkül ezek a domének mágnesezettségei véletlenszerűen állnak be egy adott
irányba, így az anyag eredő mágneses tere 0 lesz6 , amit a 2.7-es ábra mutat.
Egy bizonyos méret felett ezek az anyagok több doménesek, és ezek a domének a növekvő
külső mágneses tér hatására egyre jobban beállnak annak irányába (ennek a mértéke anyag függő, számos befolyásoló tényező lép fel, pl.: a domén-domén kölcsönhatás, a mágneses anizotrópia, a hőmérséklet). A külső mágneses tér megszűnésével az eredeti véletlenszerű rendeződés
azonban nem áll vissza, hanem az új rendezett állapot fog többé-kevésbé megmaradni (szintén
anyag függő ennek a mértéke). Az anyag mágnesezettsége emiatt már nem lesz 0 (ezt nevezik remanens mágnesezettségnek (Mr )). A külső mágneses teret az előzővel ellenkező irányba
emelve lesz egy olyan pont, amikor az anyag mágnesezettsége 0 lesz, az ehhez szükséges mágneses teret nevezik koercitív mágneses térerősségnek (Hc ). Mivel az anyagban csak véges sok
mágneses momentum található, így a mágnesezettsége sem lehet akármekkora. A külső teret
növelve a mágnesezettség előbb-utóbb telítődik, azaz a mágnesezettsége felveszi a maximális
értéket, amit telítési (szaturációs) mágnesezettségnek neveznek (Hs ). A doménszerkezet miatt
az anyag mágnesezettsége más görbén halad a mágneses tér csökkentése, ill. megfordításakor,
mint annak növelésekor. Ez a jelenség a sztatikus mágneses hiszterézis, ezt mutatja be a 2.5-ös
ábra. Minden egyes ciklushoz tartozik két domén fordulás, ekkor a mágneses energia egy része
hővé alakul, ez az elnyelt energia arányos a hiszterézis görbe területével. Ennek a legismertebb
hétköznapi alkalmazása az indukciós melegítés lehetősége a konyhában.
A nanorészecskéket egy kritikus méret alá (d2 ) csökkentve azok egydoménessé válnak, falak nélkül. A kritikus méret függ többek között az anyagi minőségtől, kémiai összetételétől,
struktúrájától. Egy ilyen nanorészecskében a mágneses momentumok egy irányba állnak be
(természetesen csak a Curie-pont alatt), mégpedig a mágneses és az alakanizotrópia által meghatározott könnyű irányba (easy axis) a magnetosztatikus energia minimalizálása miatt. Egy
nanorészecske mágnesezettsége tehát a telítési mágnesezettséggel egyezik meg [60].
A domének közötti kölcsönhatás eltűnésével a sztatikus hiszterézis elméletileg szintén eltűnik, valójában azonban más okok miatt mégis megfigyelhető lesz az anyagban. Ezt a Stoner–
Wohlfarth-modell magyarázza [61, 62]. A doménfalak átrendeződéséhez szükséges energia
azonban lényegesen kisebb, mint amekkora a nanorészecskék mágneses momentumának átforgatásához szükséges, amit a mágneses és az alakanizotrópia okoz. Ezt azt eredményezi, hogy
az 1 doménes részecskék mágnesesen általában keményebbek, mint a több doménesek, azaz a
5A

valóságban a domének közötti vékony rétegek, ún. falak biztosítják, hogy az mágnesség iránya folytonosan
menjen át az egyik doménből a másikba, de ez nem témája a disszertációmnak.
6 A magnetostrikciós kölcsönhatástól itt eltekintek.

2.2. MÁGNESES NANORÉSZECSKÉK FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, NANOMÁGNESES
MODELLEK
15

M
Ms
Mr

Hc

H

2.5. ábra. A sztatikus mágneses hiszterézis vázlata.

koercitív terük nagyobb [63]. A koercitív tér nagysága azonban erősen hőmérséklet függő, ez
az ún. Kneller-törvény [64, 65]:

 α 
T
,
(2.3)
Hc (T ) = Hc (0) 1 −
TB
ahol α a kritikus kitevő, általában 1/2, TB pedig a nanorészecskékre jellemző kritikus hőmérséklet, a blokkolási hőmérséklet (blocking temperature), ami méretfüggő, de magnetit esetén
tipikusan 400 K körüli érték, nem összekeverendő a Curie-ponttal.
Tovább csökkentve a nanorészecske méretét, a koercitív tér gyorsan csökken, és egy kritikus méretnél (d1 ) egzaktul 0-vá válik, magnetitnél ez kb. 8 nm-es átmérő. Ez az ún. szuperparamágneses állapot [66]. Az egyes nanorészecskék közötti mágneses kölcsönhatás lényegesen
kisebb, mint a többdoménes esetben a domének között, így a mágneses tér megszűnése után a
részecskék mágnesesen újra rendezetlenné válnak (2.7-es ábra). A 2.6-os ábrán foglaltam össze
a különböző mágneses viselkedéseket. Általában az ideális minta termoterápiára az optimális
méret d1 körül található.

2.2.3. Az egytengelyű mágneses anizotrópia
Adott egy V térfogatú, egydoménes, Ms mágnesezettségű nanorészecske m = V Ms momentummal. A (makrospin) közelítés lényege, hogy a részecske egy darab nagy mágneses tömbként
fogható fel, melyben a mágneses momentumok párhuzamosan állnak egymással. Ennek következtében a részecskét magára hagyva csak bizonyos irány(ok)ba áll be, ezt nevezik anizotrópiának, azaz irányfüggőségnek. Egytengelyű anizotrópia esetén egy tengely mentén történik ez a
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Szuperparamágnesség
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Koercitív tér

1 domén

d2

d1
Részecske átmérő

Ferro-/ferrimágnes
Paramágnes
Szuperparamágnes

M

H

2.6. ábra. Fent: a mágneses nanorészecskék fázisdiagramja az átmérőjük függvényében. A kritikus átmérők anyagonként eltérnek, ezért az egységek önkényesek. A diagram [67] alapján
készült. Lent: A sztatikus mágneses görbe egy adott nanorészecskére, különböző mágneses állapot esetén, [11] alapján.
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2.7. ábra. Egy- és többdoménes nanorészecskék mágneses momentumainak az iránya mégneses
tér nélkül, mégneses térrel és azután, [11] alapján.

beállás, a mágneses momentum vagy 0, vagy 180◦ -ot zár be a tengellyel. Ezen tengely iránya a
könnyű irány (easy axis). Első körben legyen a részecske rögzített, és a mágneses tér a könnyű
iránnyal α + ϑ szöget zárjon be. Ekkor a mágnesezettség a könnyű iránnyal α, a mágneses
térerősséggel ϑ szöget zár be (2.8-as ábra).
A nanorészecske mágneses energiája ekkor [61, 62, 68]:
EM = KV sin2 (ϑ ) − µ0 Hm cos (α) ,

(2.4)
µ0 Hm
kB T

y = kKV
dimenziótahol K a mágneses anizotrópia, mértékegysége J/m3 . Bevezetve az x =
BT
−23
lan paramétereket, ahol kB = 1,38 · 10
J/K, a Boltzmann állandó, az alábbi egyenlet adódik:
EM
= y sin2 (ϑ ) − x cos (α)
(2.5)
kB T
Az x és y mennyiségek a különböző modellek érvényességi tartományánál kapnak komoly
szerepet. Egy mintában anizotrop esetben (y = 0) a teljes mágnesezettség a következő lesz:

1
x,

Mminta = Ms,minta · L (x) ,

(2.6)

Mminta = Ms,minta · th (x) .

(2.7)

ahol L (x) = cth (x) − az ún. Langevin-függvény, ami a Curie-szuszceptibilitásnál előkerülő
ún. Brillouin-függvénynek az (S → ∞)-beli határesete.
A másik határeset, amikor az anizotrópia nagy (y  1). Ebben az esetben a minta mágneses
energiának két helyen lesz minimuma (előbbi esetben csak 1 helyen, mindez (2.4)-ból adódik),
ekkor a könnyű irány mentén (ez a folyadékban szuszpendált minták esete) a mágnesezettség a
következőképpen alakul:
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2.8. ábra. Az egytengelyű mágneses anizotrópia vázlata.

A második eset hamarabb telítődik, különböző x és y esetén a minta mágnesezettségét a
2.9-es ábra mutatja.

2.2.4. Frekvenciafüggő veszteségi tényezők
Ebben a pontban foglalom össze a frekvenciafüggő mágneses abszorpció fizikai hátterét.
Folyadékban szuszpendált nanorészecskék váltakozó mágneses tér hatására forogni kezdenek,
amit kétféleképpen tehetnek meg. Foroghat csak a mágneses momentum, miközben a részecske helyben marad (ez a Néel-relaxáció [69]), és foroghat a teljes részecske is (ez a Brownrelaxáció7 ) [70], ezeket illusztrálja a 2.10-es ábra. A valóságban mind a két folyamat egyszerre
van jelen, a forgások felfoghatóak egy csatolt rezgés módusaiként is. Időben periodikus gerjesztés esetén, stacionárius esetben – vagyis az esetleges átmeneti jelenségek lecsengése után – az
arra adott válasz is időben ugyanazzal a periódusidővel rendelkezik. A továbbiakban, hacsak ezt
nem jelzem külön, mindvégig feltételezem a mágneses térnek az időbeli periodikusságát. A forgásokhoz tartoznak különböző csillapítások is. Néel-forgás esetén ezt a mágneses anizotrópia,
Brown-forgásnál pedig a közeg viszkozitása hozza létre. A két folyamat azt eredményezi, hogy
a minta mágnesezettsége a mágneses teret csak valamekkora fáziskéséssel tudja csak követni,
emiatt a mágnesezettségi görbében még szuperparamágneses esetben is lesz hiszterézis. Ez az
ún. dinamikus hiszterézis, melynek a területe8 (A) az alábbi egyenlet segítségével számítható
ki :
A = µ0
7A

M(H)dH,

(2.8)

névadó Brown nem ugyanaz, mint akiről a Brown-mozgást elnevezték.
alatt itt görbe alatti területet értek, melynek a mértékegységét az adott fizikai mennyiségek határozzák

8 Terület

meg.

I
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2.9. ábra. A minta mágnesezettsége az anizotrópia és a mágneses tér függvényében. Az ábra J.
Carrey és társai számolásai alapján készült [62]. Itt σ = x, ξ = x, φ = α + ϑ , valamint a tanh
az angolszász rövidítése a th-nak (tangens hiperbolikusz), illetve L a Langevin-függvény.

ahol µ0 = 4π · 10−7 Vs/Am, a vákuum permeabilitása. A dinamikus hiszterézis oka eltér a
statikusétól, erről szól ez a pont.

2.2.5. A Landau–Lifsic–Gilbert-egyenlet
Az egydoménes nanorészecskék leírásának egyik megközelítése a Landau–Lifsic–Gilbertegyenlet (LLG) [71–74]. Ez a klasszikus, fenomenologikus megközelítés, abból indul ki, hogy
egy darab részecske mágnesezettségének a nagysága megegyezik a telítési mágnesezettségével,
2
dM
így annak csak az iránya változhat, a nagysága nem. Ekkor dM
dt = 2 dt · M = 0, vagyis M és
dM
dM
dt merőlegesek egymásra, így dt vektorszorzattal állítható elő M-ből:
dM
µ0 γe
α
=
(M
×
H)
+
((M × H) × M),
(2.9)
dt
1 + α2
MS
ahol γe = 28,025 GHz/T, az elektron giromágneses állandó, α = µ0 γe ηMS pedig egy dimenziótlan paraméter, ún. súrlódási tényező, melyben η a súrlódási együttható. Az egyenlet jobb
oldalának az első tagja a giromágneses rész, ami a magmágneses rezonanciában ismert Blochegyenletekben is megjelenő mágneses precessziót9 , a második tag pedig a csillapítást írja le. Az
LLG-egyenletet az eM = MMS egységvektorral kifejezve:
9A

Bloch- egyenleteknél ebben a tagban egy időben állandó mágneses tér jelenik meg, ami körül a minta
mágnesezettsége precesszál, ez az ún. Larmor-precesszió. Mivel jelen esetben H nem feltétlenül statikus tér, ezért
ezt a tagot itt nem szokás Larmor-precessziós tagnak nevezni.
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deM
µ0 γe
α
=
(eM × H) +
((eM × H) × eM ),
(2.10)
2
dt
1+α
MS
A mágneses anizotrópiát a mágneses térerősség vektoron keresztül szokták figyelembe venni, például x irányban rezgő mágneses tér és z irányú anizotrópia esetén az effektív mágneses tér
Heff = H0 (cos (ωt) ,0, λeff ), ahol λeff az anizotrópiára jellemző dimenziótlan paraméter (mely
akár negatív is lehet), és ekkor az effektív mágneses térrel kell számolni. Az LLG egyenlet
lehet determinisztikus, vagy sztochasztikus, utóbbi esetben az effektív mágneses tér tartalmaz
egy fluktuáló tagot is, melynek célja a környezetével termikus egyensúlyban lévő részecskék
mágnesezettségének leírása, mivel nem 0 K esetén már nem determinisztikus a viselkedés. A
mágnesezettség adott koordináta-rendszerben (pl. gömbi) rendelkezik fix pontokkal, melyek helye és jellege erősen függ a frekvenciától, az anizotrópiától és a súrlódástól. A periódusonkénti
energiaveszteség stabil egyensúly esetén:
Z 2π/ω

deM
dt,
(2.11)
dt
0
Az LLG-egyenlet több hátránnyal is rendelkezik. Egyrészt egyrészecske-problémaként tekint a rendszerre, másrészt a frekvenciafüggő szuszceptibilitás illetve a dinamikus hiszterézis
csak numerikusan határozható meg. Egy polidiszperz mintának a leprogramozása pedig komoly
számítógépes kapacitást igényel. Továbbá a súrlódási tényező (amelyből a relaxációs idő megállapítható) egy önkényesen definiált paraméter, így annak a méretfüggése nem következik az
egyenletből.
E = µ0 MSV

Heff ·

Lineáris válasz
A lineáris válasz elméletet nanorészecskékre R. E. Rosensweig dolgozta ki 2002-ben [75].
Ekkor a H és M kapcsolatát a frekvenciafüggő, komplex mágneses szuszceptibilitás10 (χ (ω))
adja meg, mely dimenziótlan:
M (ω) = χ (ω) H (ω) ,

(2.12)

ahol ω = 2π f , mely definíció szerint χ = limH→0 dM
dH . A lineáris jelleg azt is jelenti, hogy harmonikus gerjesztés esetén (H (t) = Hmax cos (ωt)) a mágnesség is harmonikus lesz, felharmonikusok nélkül, viszont a válasz fáziskéséssel (φ ) jelentkezik (M (t) = |χ| Hmax cos (ωt + φ )), ezt
írja le a képzetes tag, és természetesen φ frekvenciafüggő. A komplex szuszceptibilitás valós
(χ 0 ) és képzetes (χ 00 ) részét a fizikában szokásos jelöléssel bevezetve:
χ = χ 0 + iχ 00 ,
10 ez

(2.13)

csak izotrop esetben tekinthető skalárnak, valójában egy tenzor. Az egyes nanorészecskék számottevő anizotrópiával rendelkeznek, mivel azonban folyadékban vannak, így a részecskék is el tudnak forogni, ezáltal már
kvázi izotropnak tekinthetőek a minták.
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√
ahol i = −1, és χ 0 = |χ| cos (φ ), illetve χ 00 = |χ| sin (φ ). A valós és a képzetes részt a KramersKronig reláció köti össze [76, 77]:
∞ χ 00 (ω 0 )
1
dω 0 ,
χ (ω) = P
0
π
−∞ ω − ω
Z ∞ 0 0
1
χ (ω ) 0
00
χ (ω) = − P
dω ,
0
π
−∞ ω − ω
0

Z

(2.14)
(2.15)

ahol P a főérték integrált jelöli. A mágnesezettség időalakja ekkor a következő alakot ölti:

M (t) = Hmax χ 0 cos (ωt) + χ 00 sin (ωt)
(2.16)
További fontos megjegyzés, hogy a szuszceptibilitásnál elterjedt a mínuszos konvenció is, azaz
χ = χ 0 − iχ 00 , ez főleg a mérnöki szakirodalomban11 terjedt el.
Mivel ez a disszertáció frekvenciafüggő mágneses mérésekkel foglalkozik, a szuszceptibilitás végig frekvenciafüggő lesz, így a továbbiakban, hacsak valamilyen egyéb ok nem indokolja,
a χ (ω) mögül elhagyom az (ω) jelölést. A sztatikus (vagy DC) szuszceptibilitást χ0 -lal jelölöm, mely mindig valós12 . Az előző pontban (2.2.3-as) említett mágnesezettségeket használva
rendre :
2
µ0 Ms,minta
V
χ0,Lang =
,
3kB T

(2.17)

illetve nagy anizotrópia esetén:
χ0 (y)
= 3−
χ0,Lang

2
1+



y
3,4

1,47 ,

(2.18)

utóbbi illesztés fenomenologikus [62].
Lineáris esetben az M (H) görbék ellipszisek lesznek, melyek területe:
2
|χ| sin (φ )
Aell = πHmax

(2.19)

Rosensweig kidolgozott a szuszceptibilitásra egy elméletet. A Sliomisz-Sztyepanov-féle tojás modellt veszi alapul [79]. Ennek a lényege, hogy a részecske mágneses momentuma a „tojás
sárgája", minden más forgó rész (beleértve az esetleges bevonatot, meg a közegnek a részecskét
körülvevő egy kis részét) pedig a „fehérje". A modellt két vektor jellemzi, az egyik a mágneses
momentum egységvektora a másik pedig a nanorészecske orientációját jellemző egységvektor.
két jelölés ekvivalens, a Fourier-transzformációban előkerülő e±iωt kitevője előjelének a függvénye. Bármelyik használható, csak az első választás után végig azzal kell számolni. A különbség oka a síkhullámban keresendő, egy térben és időben harmonikus mágneses síkhullám a fizikus jelöléssel H (t) = Hmax ei(k·r−ωt) , ahol k a
hullámszám vektor. A mérnöki megközelítésben ritkán foglalkoznak k-val, marad az időfüggő rész, ennek veszik
a komplex konjugáltját, mivel ekkor a Fourier-transzformáció szerint a deriválás egy iω-val való szorzás lesz, és
nem kell a – előjellel folyamatosan bajlódni [78]. A fizikusi választással a Fourier-transzformációban + előjelet kell
használni a kitevőben az időfüggő tagra, míg a mérnöki esetén – előjelet. A disszipáció (3.10) miatt χ 00 nem lehet
negatív, mert ekkor a gerjesztett anyag energiát adna le a térnek. Ahhoz, hogy χ 00 pozitív legyen, a mérnököknek a
χ = χ 0 − iχ 00 alakot kell használniuk, én fizikusként maradok a + mellett.
12 Az Euler formula szerint eiωt = cos (ωt) + i sin (ωt), tehát ω = 0 esetben a Fourier-transzformációban a képzetes tagnak nem lesz járuléka
11 A
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Ebből összetett számolások után megkapható, hogy a minta mágnessége az egyensúlyi helyzetből való kitérés esetén a következőképpen tér vissza (relaxálódik):
∂ M (t) M0 − M (t)
=
,
(2.20)
∂t
τ
ahol τ a relaxáció időállandója, M0 pedig az egyensúlyi mágnesezettség. A számolás részletei
nem képzik a disszertáció tárgyát, egy jó összefoglalót írt erről P. Ilg [80]. A differenciálegyenlet
megoldása egy exponenciális függvény, ami egy időállandóval jellemezhető. Ez a relaxációs idő
közelítés, melyet a fizikában számos helyen használják, például a Drude-modellnél a szilárdtestfizikában, a Bloch-egyenleteknél a magmágneses rezonanciában (NMR), a lézer erősítésnél
az optikában, vagy a radioaktív bomlásnál a nukleáris technikában. Az exponenciális függvény
Fourier-transzformáltja az ún. Lorenzt-görbe (3.5), a szuszceptibilitás pedig a mágnesezettség
Fourier-transzformáltjával arányos. Ekkor a frekvenciafüggő szuszceptibilitás a következő alakot ölti13 :
χ (ω) =
melynek valós és képzetes része rendre:
χ0 =

χ0
,
1 − iωτ

χ0
1 + ω 2τ 2

χ 00 =

(2.21)

χ0 ωτ
,
1 + ω 2τ 2

(2.22)

könnyen belátható, hogy ω = τ1 esetén a képzetes résznek maximuma van, ekkor a valós rész a
sztatikus esethez képest a felére esik.

M

M

M
H (t)

Kezdetben

Néel

Brown

2.10. ábra. A Néel- és a Brown-relaxáció szemléltetése. Előbbi esetben csak a mágneses momentum forog, a részecske nem, utóbbinál viszont a kettő együtt forog

A Néel- és a Brown-relaxációs folyamathoz természetesen más-más időállandó tartozik. A
Néel-relaxáció elméletét L. Néel dolgozta ki 1949-ben [69], az ehhez tartozó időállandó:
τN = τ0 · ey ,

(2.23)

ahol τ0 a csillapítási idő, nagyságrendileg 10−9 s [18], de ennél pontosabb számolást/mérést
sehol nem találtam az irodalomban. A Brown-relaxációt is a névadója (W. F. Brown) dolgozta
ki, 1963-ban [70], melynek az időállandója:
13 A

mínuszos jelöléssel : χ =

χ0
1+iωτ

5

mainly governed by two relaxation mechanisms. The first involves a change in the
orientation of all the spins in the particles and hence the magnetisation direction, but
2.2. MÁGNESES NANORÉSZECSKÉK FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, NANOMÁGNESES
not necessarily
a physical rotation of every particle; it is known as Néel relaxation.
MODELLEK
23
There is a characteristic time for the fluctuations of the magnetisation in a
nanoparticle to occur, the relaxation time  , and its temperature dependence was
3VH η
proposed by Louis Néel:35
τB =
,
(2.24)
kB T
ahol η a közeg viszkozitása, VH pedig a részecske ún. hidrodinamikai térfogata, ami tartalmazza
  és0 az
exp
EB / burkolatán
k BT
a részecske mágneses térfogatán
esetleges
túl az őt körülvevő közeg egy kis
részét is, amely szintén forog. A két folyamat egymással párhuzamosan zajlik, így az eredő
időállandók reciprokai adódnak össze, akár csak az ellenállások párhuzamos kapcsolás esetén:
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(2)

where kB is the Boltzmann constant and EB the anisotropy energy barrier, being the
1 of1 the material and the particle volume .
1
latter proportional to the anisotropy constant
=
+
(2.25)
τ
τN τB
The pre-exponential
factor  0 is erősen
called
attempt
time, and it is assumed to be constant
Mivel mindkét időállandó
függ
a részecske méretétől, így az eredő időállandó is
-9
-13
with a value
withinlesz,
theamit
range
10 ábra
– 10
seconds.
méretfüggő
a 2.11-es
szemléltet.

Fig. 3 Calculated
Néel and Brown relaxation times over a range of particle sizes for a water-based
2.11. ábra. A relaxációs időállandó a részecske átmérőjének a függvényében. Mivel a Néelmagnetite colloid.
geometric
mean
of Bígy
andazidőállandója
N (blue line).
esetben Inset:
a térfogat
a kitevőben
szerepel,
jóval gyorsabban növekszik, mint
15

a Browné, amelyik a mutatott tartományon kb. 1 nagyságrendet változik, ezért egy szűk méretleszámítvamechanism
vagy az egyik, –
vagy
másik eset a mérvadó.
eredeti ábra–[18]-ban
casetartományt
of the second
thea so-called
Brown Az
relaxation
particles
található.

In the
can
physically rotate to an extent dependant on the hydrodynamic parameters of both the
particles and the medium, and at a characteristic time: 36
A gyakorlatban (közel) egyforma nagyságú (monodiszperz) részecskékből álló mintát nagyon nehéz előállítani. Feltéve, hogy a relaxációs modell helyes, egy valódi minta esetében
 B  3Vh / kBis:T
figyelembe kell venni a részecskeméret-eloszlást
Z ∞

20

(3)

χ = volume
χ (r) g (r)(obtained
dr,
(2.26)
where Vh denotes the hydrodynamic
from the hydrodynamic
0
diameter ahol
measured
through
dynamic
light scattering,
example)
and  the
g (r) a részecske
méret
sűrűség függvénye,
mértékegységefor
az 1/m
(ld. még (2.1)).
a részecskeméret-szórás
, akkordominates
a minta szuszceptibilitása
jelentősen
viscosity Amennyiben
of the liquid
carrier. Néelszámottevő
relaxation
over a short
range of
particle sizes as the fastest process and above a certain critical size, Brown
relaxation mechanism takes over (Fig. 3). In the surroundings of that critical size,
where both processes are equally probable, the net relaxation time  is given by their
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eltérhet a Lorentz-görbétől, akár el is tűnhet a képzetes rész maximuma [81], ami megegyezik
a saját mérési eredményeimmel, melyek a 4.4-es alfejezetben olvashatóak.
A lineáris válasz nem veszi figyelembe a részecskék közötti mágneses (dipol-dipol) kölcsönhatást, tehát csak elég híg minták esetében alkalmazható, továbbá csak kis mágneses tér és
nagy anizotrópia mellett érvényes (x  1 és y  x) [73]. További probléma, hogy a modell, bár
hipertermiás cikkek rendre kész tényként állítják be, erősen fenomenologikus.

2.3. A termoterápiában használt hagyományos SAR mérési
módszerek bemutatása
Ebben az alfejezetben adok irodalmi áttekintést más laboratóriumok nyilvánosságra hozott
méréstechnikáiról, melyekben az adott minta által fajlagosan elnyelt teljesítményt (SAR) határozzák meg. Ezek a módszerek általános eljárásnak (protokollnak) tekinthetőek.
Ahogy korábban (2.1-es alfejezet) már említettem, minta tesztelésekor a legfontosabb fizikai
mennyiség az SAR, mely a tömegegységre jutó elnyelt teljesítményt hivatott kifejezni. Hétköznapi nyelven ez azt jelenti, hogy minél nagyobb az SAR, annál jobban és gyorsabban melegszik
a minta. Máshogyan fogalmazva, ugyanakkora melegedéshez kisebb AC mágneses térre van
szükség. Tehát alapesetben minél nagyobb az SAR, annál jobb a minta. Az SAR definíciójából
következően nem függ a minta mennyiségétől (feltéve, hogy a besugárzó eszköz tetszőleges teljesítményre képes), függ viszont az AC mágneses tér amplitúdójától és frekvenciájától. Ezt a két
paramétert kiküszöbölendő, a szakirodalomban elterjedt egy másik mennyiség, az ILP (intrinsic
loss power, a továbbiakban ILP-ként használom, nem adok neki magyar nevet) használata:
ILP =

SAR
,
H2 f

(2.27)

ahol H az effektív (vagy RMS) mágneses tér nagysága, f pedig a frekvenciája. Az ILP jelentősége tehát abban rejlik, hogy ugyanazon mintán, különböző laboratóriumokban (ahol a mágneses tér amplitúdója és frekvenciája nem feltétlenül egyezik meg) elvégzett mérési eredmények
könnyebben összehasonlíthatóak. Hátránya viszont hogy hagyományos módszerrel semmivel
nem egyszerűbb meghatározni, mint az SAR-t.

2.3.1. SAR mérése kalorimetria alapján
Kézenfekvő módszer egy termoterápiára szánt anyagot kalorimetriai módszerekkel, vagyis a minta hőmérséklet-változásának segítségével vizsgálni [82–85]. A hőmérséklet mérésére
célszerű száloptikai hőmérőt használni, mivel azok működését a mágneses tér nem befolyásolja. Működésük lényege, hogy a szál (szonda) végén található anyag törésmutatója és ezáltal az
optikai reflexiója erősen hőmérséklet függő. Ezen szonda (vagy szondák) közvetlenül csatlakoztatható(ak) a vezérlő egységhez, és a hőmérséklet mérés számítógép segítségével történik.
Nem ritka, hogy 0,01 ◦ C pontossággal mérhető így a hőmérséklet.
Ismert, hogy bármely anyag által elnyelt hő (Q) egyenesen arányos a hőmérséklet változással (∆ T ), azaz
Q = cm∆ T,

(2.28)
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ahol c az anyag fajhője, melyet állandónak tekintek14 , m pedig a tömege. Az anyag által elnyelt
teljesítmény (P) ennek az időbeli első deriváltja:
dT
,
(2.29)
dt
Természetesen ahhoz, hogy egy mintán pontosan lehessen SAR-t mérni számos korrekció
szükséges. Először is, egy minta több összetevőt tartalmaz (nanorészecskék, oldószer, burkolat,
stabilizáló savak, stb.), és bár többnyire leírható egy minta úgy, hogy csak a nanorészecskék
mágnesesek benne, viszont a melegedésben a többi összetevő is részt vesz, tehát
P = cm

P = ∑ ci mi
i

dT
,
dt

(2.30)

ahol ci és mi rendre az i-edik összetevő fajhője és tömege. Az első kihívás tehát máris adott,
ismerni kell az összetevők paramétereit, azután el kell osztani az így kapott teljesítményt a
nanorészecskék tömegével (mMNP ), és meg is van az SAR (SAR = P/mMNP ). Amennyiben
valamelyik összetevő járuléka elenyésző, akkor azt természetesen el lehet hanyagolni. Erre egy
példa, ha minta vizes szuszpenzió és alacsony a koncentrációja, mert a víz az egyik legnagyobb
J
), ezáltal hőtani szempontból a többi összetevő elhanyagolható.
fajhőjű anyag (cvíz = 4180 kgK
Másodszor, mivel az összetevőkből egyedül a nanorészecskék tekinthetőek mágnesesnek,
így azok nyelik el a mágneses teljesítményt, emiatt azok kezdenek el először melegedni, mivel a hőátadás (hőáramlás, hővezetés vagy hősugárzás) sem pillanatszerűen megy végbe, azaz
az összetevők hőmérséklete nem feltétlenül egyezik meg. Azonban a hőmérő szondája a teljes
minta (átlag)hőmérsékletét tudja csak mérni. Emiatt előfordul az, hogy a minta a besugárzás
bekapcsolása után némi késleltetéssel kezd el melegedni, illetve hogy a gerjesztő mágneses tér
kikapcsolása után még tovább melegszik egy darabig. Ezt mutatja a 2.12-es ábra. Megjegyzendő, hogy kellően nagy mágneses tér esetén (tipikusan 10 kA/m, vagy afelett) a bekapcsolási
késlekedés már elhanyagolható, a kikapcsolási késés viszont továbbra is fennáll, mert a nanorészecskék melegebbek, mint a szuszpendáló szer.
Harmadszor, a gyakorlatban a mintát nem lehet tökéletesen elzárni a környezettől, vagyis a
környezetével történő hőcsere egyáltalán nem elhanyagolható. A hőcserét leíró folyamatok erősen függnek a hőmérséklet-különbségtől, vagyis minél melegebb a minta, annál több hőt ad le a
környezetének, és annál lassabban melegszik tovább, ezáltal adott körülmények mellett (amplitúdó, frekvencia) egy bizonyos hőmérséklet fölé már nem melegíthető. Éppen ezért a (2.30)-es
egyenlet is kiegészítésre szorul [85]. Ez csak akkor érvényes, ha a minta és a környezete közel
azonos hőmérsékletű, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hőmérséklet deriváltját a mágneses
tér bekapcsolásakor, azaz a t = 0 időpontban kell tekinteni [15]:
SAR = ∑
i

ci mi dT
mMNP dt

(2.31)
t=0

Mivel a hőmérsékletet is csak véges sok időpillanatban lehet mérni, mindebből az következik,
hogy numerikus deriválást kell alkalmazni, ami – néhány speciális esettől eltekintve – közismerten pontatlan eljárás. További probléma a módszerrel, hogy egyrészt az újraméréshez meg
kell várni, míg a minta lehűl (ez több tíz perc is lehet), másrészt a mintába bele kell tenni
egy szondát, vagyis a módszer invazív, tehát élőben szervezetnél (in-vivo kísérlet) nem, vagy
14 Szobahőmérsékletű

mintákról van szó, az alacsony hőmérsékletű viselkedés nem tárgya a disszertációmnak.
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2.12. ábra. Tipikus ábra a minta melegedéséről. A mintavételezés másodpercenként történt. A
váltakozó mágneses tér be illetve kikapcsolását rendre a zöld és a piros pont jelzi. Jól látható,
hogy a minta érdemi melegedése jó pár másodperccel a besugárzás bekapcsolása után történt,
kikapcsoláskor ugyanez a késés figyelhető meg. Ennek a oldószer (víz, melynek nagy a fajhője)
hőtehetetlensége az oka.
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csak korlátozottan alkalmazható, végezetül kiterjedt homogén váltakozó mágneses tér szükséges (amelyhez pedig kW-os nagyságrendű erősítő), különben az SAR pontról pontra más lesz,
és így az ILP közvetlenül nem számolható.

2.3.2. SAR mérése dinamikus mágneses hiszterézis alkalmazásával
Az előző pontban írtam a kalorimetriai módszerről, itt arról értekezem, hogyan kapható meg
az SAR a minta mágneses tulajdonságaiból. Itt elengedhetetlen, hogy a besugárzó mágneses tér
a lehető leghomogénebb legyen, legalábbis a mintát elfoglaló térben. Ezért a méréstechnika
ismertetése előtt először a besugárzást biztosító eszközt mutatom be.
A doktori munkám egyik legfontosabb tanulsága, hogy a terápiára alkalmas berendezés nem
feltétlenül a legalkalmasabb egy adott minta vizsgálatára. A szakirodalomban kizárólag terápiára alkalmas besugárzókat használó publikációkat találtam, úgyhogy ezeket tárgyalom itt.

Váltakozó mágneses teret létrehozó eszközök
Ismert, hogy a mágneses mező energiasűrűsége (ε) egy adott pontban
1
(2.32)
ε = B · H,
2
ahol B a mágneses indukcióvektort jelöli, ε , mértékegysége J/m3 . Ebből egyértelműen adódik, hogy tökéletesen homogén mágneses teret nem lehet létrehozni, hiszen annak az energiája
végtelen, de egy adott térfogaton belül el lehet érni, hogy a mágneses tér amplitúdójának a
változása ne legyen több, mint 1-2%. A továbbiakban ezt tekintem homogén mágneses térnek.
A(z elméletileg) homogén mágneses tér a számításoknál jelent számottevő könnyebbséget. A
másik fő szempont, hogy egy adott teljesítménnyel meghajtott besugárzó berendezés a lehető
legnagyobb mágneses teret hozza létre.

2.13. ábra. Az általam használt egyik szolenoid alapú besugárzó fényképe. Itt az erősítőt a
tekerccsel egybe építették. A berendezés 45 menetes, a rézcsőből kialakított tekercsben kering
a hűtőfolyadék, 250 kHz frekvencián működik, szolenoid belsejében a legnagyobb létrehozható
legnagyobb mágneses tér kb. 14 kA/m.
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A legismertebb és talán legegyszerűbb ilyen berendezés alapja a szolenoid15 , azaz egy hasábra feltekert sokmenetes tekercs. A nagyobb mágneses tér érdekében a tekercselés több rétegben is történhet. A tekercs mágneses terének nagyságára vonatkozó közismert képlet:
NI
,
(2.33)
l
ahol I az áramerősség, N a tekercs menetszáma, l pedig a hossza. Például H = 10 kA/m-hez,
N = 50 menetes és l = 25 cm hosszú tekercs esetén I = 50 A szükséges. Vagyis több tíz amperről
van itt szó, amihez elengedhetetlen a tekercs hűtésének a biztosítása. A leggyakoribb eset – a
2.13-as ábrán látható saját tekercs is ilyen –, hogy a tekercs vörösréz csőből készül, és benne
folyamatosan biztosított a hűtővíz keringése16 . A vörösréz cső ellenállása (R) néhány Ω , tehát a
szintén jól ismert P = RI 2 összefüggés alapján a berendezés több száz W-ot, esetleg több kW-ot
vesz fel, amihez nagy teljesítményű erősítő is kell.
A (2.33)-es egyenlet azonban feltételezi, hogy a tekercsben homogén a mágneses tér, ami viszont csak a végtelen hosszú határesetben lesz igaz. Általános szabály, hogy a szolenoid középpontjától mérve hosszirányban 30%-ig, sugárirányban a 60%-ig lesz az inhomogenitás 2%-on
belüli [88].
Rádiófrekvenciás besugárzó készítésekor viszont a tekercs mint áramköri elem önmagában
már nem elég. Itt nélkülözhetetlen a rezonáns áramkörök használata. Erről részletesebben a 3.2es alfejezetben írok, a lényeg az, hogy a tekercs17 váltóáramú ellenállása, azaz impedanciája
(ZL ) szinuszos meghajtás esetén egyenesen arányos a meghajtás frekvenciájával18 ( f ), azaz:
H=

ZL = 2πi f L = iωL,

(2.34)
√
ahol L a tekercsre jellemző paraméter, az úgynevezett induktivitás és i = −1, a képzetes egység. A képzetes tag azt okozza, hogy a feszültség egy negyed periódust (azaz π/2 fázist, vagy
90◦ -ot) siet az áramerősséghez képest. A szolenoid induktivitása is ismert:
Lsz =

µ0 µr AN 2
,
l

(2.35)

Vs
ahol µ0 = 4π · 10−7 Am
, a vákuum permeabilitása, µr egy dimenziótlan paraméter, a tekercs
magjának a relatív permeabilitása (ez levegőre 1-nek tekinthető), A pedig a tekercs keresztmetszete. A (2.34)-es egyenlet egyértelműen rávilágít arra, hogy miért is nem elég a tekercs
önmagában. A frekvencia növelésével az impedancia, ezáltal a szükséges teljesítmény is arányosan nő ugyanakkora áram mellett. Ez azonban nem gazdaságos, ennél fogva szükséges egy
másik áramköri elem, a kondenzátor alkalmazása. A kondenzátor impedanciája ZC szintén jól
ismert :

ZC = −
15 Görög

i
,
ωC

(2.36)

eredetű kifejezés, jelentése : hengerre feltekert huzal. Az elnevezést Ampére adta 1827-ben [86, 87].
cső másik előnye, hogy a nemkívánatos ún. bőrhatást is csökkenti valamelyest.
17 Mindegyik tekercs, nem csak a szolenoid
18 Itt első körben elhanyagoltam a vezeték ohmikus ellenállását, amit azért tehetek meg, mert Z 100 kHz-en már
L
nagyságrendekkel nagyobb, mint R. Természetesen később ezt is figyelembe veszem.
16 A
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ahol C a kondenzátorra jellemző mennyiség, a kapacitás. A mínusz előjel azt jelenti, hogy itt az
áramerősség siet egy negyed periódust a feszültséggel szemben. Látható, hogy a kondenzátor
impedanciája fordítottan arányos a frekvenciával.
Az áramköri elemek eredő impedanciáját váltakozó esetben is ugyanúgy kell számolni, mint
egyenáram esetén, csak komplex számokkal. Ilyeténképpen az impedancia képzetes része bizonyos frekvenciá(ko)n 0-vá tehető. A besugárzó áramkör esetén az impedancia képzetes része
nem kívánatos, és pontosan ezért kell rezonáns áramköröket alkalmazni. A besugárzás frekvenciáját (rezonancia frekvenciát) a kondenzátorok változtatásával lehet változtatni, hiszen ez
sokkal egyszerűbb, mint a tekercset cserélni. A megfelelő mennyiségű és nagyságú kondenzátor és kapcsoló beépítésével valósítható a besugárzó rezonancia frekvenciáinak a száma és
nagysága. Besugárzó tervezésekor érdemes még szem előtt tartani, hogy a tekercs ohmikus ellenállással is rendelkezik, amiből két dolog is következik. Egyrészt a vezető nem lesz teljesen
ekvipotenciális, emiatt a tekercs menetei között feszültség keletkezik, ezáltal a tekercsnek lesz
egy parazita kapacitása, melynek a hatása pár MHz-en már mérhető, másrészt az ohmikus ellenállás is frekvenciafüggő lesz a bőrhatás (skin effect) miatt. Ez a hatás azt eredményezi, hogy
a tekercs ellenállása aszimptotikusan arányos lesz a frekvencia gyökével, vagyis ugyanakkora
mágneses térerősséghez a frekvencia növelésével egyre nagyobb teljesítmény szükséges. Ez a
Hergt–Dutz-határértéken kívül a másik ok, amiért a termoterápia optimális frekvenciatartománya pár 100 kHz.
Természetesen nem a szolenoid az egyetlen lehetséges megoldás, bár kétségkívül geometriailag ez az egyik legegyszerűbb elrendezés. Amennyiben a homogenitás növelése a cél, akkor a
legismertebb elrendezés a Helmholtz-tekercs (2.14-es ábra). Ez két egyforma rövid szolenoidot
tartalmaz, közös tengellyel úgy, hogy a tekercsek távolsága és sugara megegyezzenek.
N

N

r
l=r

x

0

2.14. ábra. A Helmholtz-tekercs vázlatosan.

A mágneses térerősség a tengely mentén [89]:
H (x) =

NI
rh
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r2
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+
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r
2
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2 i3

,

(2.37)

A mágneses tér x szerinti deriváltja ugyanakkora áramerősség mellett nagyjából a fele lesz,
mint egy ugyanilyen, de kétrétegű szolenoidnak. Ennek azonban az az ára, hogy egyrészt a

2.3. A TERMOTERÁPIÁBAN HASZNÁLT HAGYOMÁNYOS SAR MÉRÉSI
MÓDSZEREK BEMUTATÁSA

30

középpont-beli mágneses tér kb. a harmada lesz, mint az előbb említett szolenoidnak, másrészt
rádiófrekvencián a két tekercs kölcsönös indukciója már nem elhanyagolható, ezért ugyanakkora áramerősséghez lényegesen nagyobb teljesítmény kell. Ezek miatt nem használják ezt az
elrendezést a gyakorlatban termoterápiás célból.
A leghomogénebb térrel rendelkező tekercs az úgynevezett kalitka (birdcage) tekercs. Erről
részletesebben a A függelékben írok. Lényege, hogy ez egy kondenzátorokból és vezetékekből álló hurokrendszer. A hurkokban adott módusokra nagy homogenitású mágneses tér alakul
ki, mert az egyes hurkokban folyó áramok fázisa épp olyan, hogy a megfelelő fázissal szuperponálódnak. Ezenfelül könnyebb vele forgó mágneses teret létrehozni, mint bármilyen másik
tekerccsel. Hátránya egyrészt, hogy csak adott módusokon működik, és nem vagy csak nagyon
nehezen hangolható, másrészt a kölcsönös indukciók miatt erősen méretfüggő, végül a homogenitásból adódóan adott teljesítmény esetén (2.32) miatt adódóan csökkenti a létrehozható
mágneses tér nagyságát.
További lehetséges módszer, hogy a tekercs egy síkbeli spirál [90]. Itt érdemben nincs változás a szolenoidhoz képest, viszont a menetszám növelésével, a tekercs külső átmérője is növekszik, míg a belső nem. A középponttól távolabbi tekercs rész pedig nyilván kisebb járulékot
fog adni a mágneses térhez, mint a közelebbi, így emiatt sem érdemes sokáig növelni a menetszámot.
A mágneses tér iránya, illetve polarizációja is fontos kérdés. A legtöbb elrendezés csak lineárisan poláros mágneses teret képes létrehozni. Figyelembe véve, hogy a mintában a részecskék
forognak, érdemes lehet forgó (cirkulárisan poláros) mágneses teret alkalmazni. Ez fizikailag
nem tűnik nehéznek, ám (mint ahogy az a kísérleti fizikában számtalanszor előfordul) a technikai megvalósítás számos bonyodalommal jár.
Ismert, hogy a harmonikus rezgőmozgás az egyenletes körmozgás egyik vetülete. A lineárisan poláros tér tehát a forgó térnek egy vetülete, továbbá az is közismert, hogy a forgó tér
előáll két lineárisan poláros térből és fordítva. A forgó térhez kell tehát két besugárzó berendezés, amelyek ugyanakkora, de egymásra merőleges mágneses tereket hoznak létre, 90◦ -os
fáziskéséssel.
Az első bonyodalom itt a homogenitás. Mivel nincs tökéletesen homogén mágneses tér,
ezért forgó teret is csak néhány pontban lehet egyszerre létrehozni. A többi helyen elliptikusan
poláros tér jön létre. Természetesen minél homogénebb a lineárisan poláros tér, annál kevésbé
lesz a forgó tér eloszlása elliptikus. Itt a egyszerű szolenoid alkalmazása reménytelen19 , mindenképpen valami más megoldásra van szükség.
Ez egyik lehetséges megvalósítás két a Helmholtz-tekercset használ [91]. Ez egy működő
eljárás, viszont a korábban említett hátrányok miatt nagy a teljesítményigénye.
Egy másik kutatócsoport a Helmholtz-elrendezést úgy módosította, hogy a tekercseik (csonka) kúp alakúak voltak [92]. A 4 egyforma kúptekercsből egy négyzet csúcsaiban helyezkedtek
el, a 2-2 szemköztinek közös a tengelye, és egymás felé mutattak. A szerzők lemondtak a kiterjedt homogén térről, a céljuk a szórt mágneses tér maximalizálása volt. Egyfajta mágneses
nagyítót készítettek. Az elrendezés a 2.15-ös ábrán látható.
A forgó tér egyik legnagyobb hátránya az, hogy általában szórt térből kell létrehozni. A
Biot–Savart-törvény miatt viszont a tekercstől távolodva a mágneses tér is csökken, nincs tu19 Ez

esetben a két szolenoid egyikét a másikba kell tenni. Ekkor az egyiknek lényegesen kisebbnek kell lennie,
mint a másiknak, ez kémcső kísérleteknél elvileg megvalósítható, de kisállatoknál és főleg embernél már komoly
méretezési problémákhoz vezet. Ezenkívül a belső tekercs anyaga befolyásolhatja a külső mágneses terét.
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Fig. 3. The general schema of the experimental setup. Using this setup circular and linear magnetic ﬁelds can be obtained.

2.15. ábra. Forgó mágneses tér létrehozása csonka kúp alakú tekercsekkel. Az eredeti ábra a
solenoids are
ﬁxed to a board to ensure a stable experiment
an RC circuit is used to ensure that the orthogonal components of
[92]-ban
található.
environment.
For each frequency, impedance matching is done with the help
of a network analyzer HPTM 8753D between the solenoid pairs
and the power ampliﬁer TonyleeTM DJ451 having 8 O of output
impedance. Further, to create a circularly polarized magnetic ﬁeld,

the magnetic ﬁeld have 901 of phase shift in between and have the
same ﬁeld strength. The phase shift and the magnitude of the
magnetic ﬁeld components at the region of interest are measured
using a pickup coil of 5 turns which is connected to an
oscilloscope. Pickup coil is rotated, keeping the position of the
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domásom arról, hogy megoldható e egyáltalán, hogy a mágneses tér maximuma a tekercstől
számottevő távolságban legyen. Kivételt képez a kalitka tekercs, melynek az egyik legnagyobb
előnye, hogy a tekercsen belül lehet vele létrehozni elég homogén forgó teret. Ennek a haszna leginkább az MRI méréseknél jelentkezik. További részleteket az A függelékben mutatok.
Összességében tehát elmondható, hogy a daganatterápiára alkalmas besugárzó berendezés a
fizikai meggondolásokon túl számos technikai nehézséggel rendelkezik.

Dinamikus mágneses hiszterézis mérése
Mágneses hiszterézis esetén (ez a DC határesetben is igaz) az egy periódus alatt elnyelt
energia arányos a hiszterézisgörbe területével (A). Az SAR emiatt a következő egyenlettel számolható ki:
SAR = cµ0 A f ,

(2.38)

ahol c egy m3 /kg-ban megadott koncentráció, és A a (2.8)-as egyenletből kapható meg. A feladat tehát adott, a minta M (H) görbéjét kell meghatározni. Az (2.19)-ből és a (2.38)-ból az
SAR-re a következő képlet adódik:
2
SAR = c f µ0 πHmax
χ 00

(2.39)

Figyelembe kell venni, hogy a minta nem tud tetszőlegesen nagy mágnesezettséggel válaszolni, vagyis H növelésével előbb-utóbb M telítődik. Előtte azonban már megjelennek a magasabb felharmonikusok is, azaz a hiszterézisgörbék egyre kevésbé lesznek ellipszisek. Tipikusan
5 kA/m felett kezdenek a nemlineáris jelenségek számottevőek lenni, 10 kA/m felett pedig a
telítődés már szemmel látható.
Ennél a módszernél a fő kérdés, hogyan lehet megmérni a minta időbeli mágnesezettségét.
A mérési elrendezést a 2.16-os ábra mutatja. A besugárzó tekercs (main coil) egy nagy szolenoid (ez lehet több rétegű is), melyben több 10 A folyik a megfelelő nagyságú mágneses tér
elérése érdekében. A mintát egy két20 egyforma, de ellentétes irányba kapcsolt szolenoidból
álló mérőtekercsbe (pick-up coil) teszik, ezáltal a mérőtekercsben indukálódott feszültségnél a
besugárzó tér nem ad járulékot. Fontos, hogy a minta a mérő szolenoidok közül csak az egyikbe
kerüljön, máskülönben kisebb lesz az indukált feszültség, ezáltal romlik a mérés érzékenysége.
A mágneses térerősség egy tetszőleges (mintától távoli) helyre tett tekerccsel mérhető.
Az M-mel és a H-val arányos indukált feszültség egy oszcilloszkóppal mérhető. A következő probléma a kalibrálás, ugyanis az indukált feszültségeket Ui át kell alakítani a megfelelő
mágneses mennyiségekké. Ezek közül H meghatározása az egyszerűbb, mivel csak egy Faraday
törvényt kell alkalmazni [88]:
Ui (t) = −µ0 NA
20 Mivel

dH
= µ0 NAHmax ω sin (ωt) ,
dt

(2.40)

teljesen homogén mágneses tér a valóságban nem létezik, különösen nem egy szolenoidban, ezért további kalibráció szükséges a H kiejtéséhez minta nélkül. Lehetne több egyforma tekercset is használni. 4 egyforma
tekercs esetén H gradiense is kiesne és a 2 hatványainak emelésével a magasabb rendű tagok is. Ezt azonban mégsem alkalmazzák, aminek az az oka, hogy a sok tekercs jelentősen megnövelné a mérő áramkör méretét, ezáltal az
inhomogenitások egyre erősebben jelentkeznének.

2.3. A TERMOTERÁPIÁBAN HASZNÁLT HAGYOMÁNYOS SAR MÉRÉSI
MÓDSZEREK BEMUTATÁSA

33

besugárzó tekercs

mérő tekercs

minta
2.16. ábra. A dinamikus mágneses hiszterézis mérésének az elrendezése. A minta a tekercsbe
kerül (kis körök), melyben megfelelő beállítások esetén az indukált feszültség arányos a minta
mágnességével, és az mérőtekercset beteszik a besugárzó tekercs (nagy körök) belsejébe. Az
ábra nem méretarányos, a minta sokkal kisebb, mint a besugárzó tekercs.
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ahol A és N rendre a tekercs keresztmetszete illetve menetszáma. M esetén a helyzet már vaE Garaio et al Ekkor U a
lamivel bonyolultabb. A (2.40)-es egyenlet itt is alkalmazható némi módosítással.
i
mérőtekercs jele, A esetében viszont a minta (és nem a mérőtekercs) keresztmetszetével kell
számolni [84]:
Ui (t)
dM (t)
=
(2.41)
dt
NAminta µ0
Azonban ez az összefüggés is pontosításra szorul, mert egyrészt az üres szolenoidba is jut
a minta szórt teréből, másrészt, mivel a minta keresztmetszete kisebb, mint a mérőtekercsé21 ,
ezért a minta indukcióvonalainak egy része a mérőtekercsen belül záródik. Mindkét eset csökkenti az indukált feszültséget, így a mágnességre kapott érték is kisebb lesz a ténylegesnél.
Ezt némi korrekció árán ki lehet küszöbölni, ám azonnal adódik a következő megoldandó
probléma: az oszcilloszkóp torzítja a felharmonikusok fázisait. Ez különösen az 1 MΩ-os impedanciájú oszcilloszkópoknál észlelhető jelenség, csakhogy a leggyakoribb oszcilloszkópok
szinte mind ilyenek. E. Garayo és munkatársai ezt úgy küszöbölték ki, hogy a mérőtekercs impedanciáját egy vektor hálózat analizátorral (VNA) megmérték, ebből számolhatók ki a tekercs
paraméterei (ellenállás, induktivitás, parazita kapacitás), amiből megkapható a torzítás mértéke.
Azt tapasztalták, hogy a torzítás 50 Ω -os bemeneti impedancia mellett sokkal kevésbé jelentős
[82, 88]. Tipikus hiszterézis mérési eredményeket mutat a 2.17 ábra.
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A korábban már em−1
c
(mg
mL
)
ϕ
(%)
diameter
(nm) azzal is, hogy
d H kell
in ± 0.5 °C). A ﬁber
optic
thermometer
lítettek (nagy teljesítményigény, rengeteg kalibráció, stb.) mellett számolni
RF magnetic ﬁelds besugárzáskor
(Opsens, Quebec,
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a mintában csak a nanorészecskék tekintendők mágnesesnek, a folyékony közeg csökkenésével a minta mágneses tulajdonságai is megváltoznak, az eredeti állapotba történő visszaállítás
meg nehézkes, már ha egyáltalán megoldható. Ha a nanorészecskék nincsenek burkolva, akkor
könnyen összeragadhatnak, több doménes részecskéket képezve, ez pedig már nem visszafordítható. Ez hosszabb távon komolyan csökkenti a minta mennyiségét, amivel számolni kell,
mivel nem állt korlátlan mennyiségű minta rendelkezésemre és nincs lehetőségen saját minta
készítésére.
A hagyományos módszerek legnagyobb hátránya, hogy mindkettővel közvetett módon határozható meg az SAR. A sok kalibráció elbonyolítja a méréseket, a minta hőmérsékletének
rögzítése a mágneses tér változtatása mellett szintén nem egyszerű, a tekercsnek kell egy átmeneti idő, mire beáll a kívánt mágneses tér (ez a kalorimetriai méréseket is torzítja), a mintatartó
kémcső nem teljesen homogén, és még sorolhatnám a problémákat. Mindegyik tényező ront a
mérés pontosságán, melyek kiküszöbölésére egy idő után drága eszközökre van szükség. Végül,
de nem utolsó sorban ez a módszer tudományos szempontból kevés újdonságot tartalmaz, nehéz
lenne belőle cikket írni, ami viszont alapfeltétel a doktori fokozat megszerzéséhez, legfeljebb
összehasonlítás céljából hasznos.
Összességében megállapítható, hogy a fent említett módszerek ugyan működnek, mégis
célszerű új irányból megközelíteni a megoldandó feladatokat. Erről szól a következő (3.) fejezet.

3. fejezet
Méréstechnikai eszközök és fejlesztések
3.1. A mérések során használt minta
A következőkben ismertetem a dolgozatban használt kereskedelmi minta paramétereit. Azt
találtam, hogy a gyártó által megadott paraméterek nem konzisztensek, így ezeket a saját mérési eredményeimre támaszkodva állapítom meg itt. A minta pontos paramétereinek értéke a
dolgozat eredményeit elsődlegesen nem befolyásolják, hiszen abban általános méréstechnikai
eredményeket mutatok be. A mágneses tulajdonságok saját meghatározására SQUID (superconductor quantum interference device) magnetometriás méréseket végeztem a Madridi Anyagtudományi Intézetben (Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid - ICMM). A SQUID egy
sztenderd magnetometriás mérés amivel a mintákban lévő mágneses momentumot lehet egy
adott külső mágneses tér függvényében meghatározni. A mérések során a berendezés CGS egységekben adja meg a mágneses mennyiségeket, aminek a konverzióját SI egységekbe részletesen ismerteti a D függelék.
Doktori munkám során a Ferrotec nevű cég EMG 705-ös burkolatlan magnetit vizes szuszpenzióját használtam [93], mely átlagosan 10 nm-es átmérőjű részecskéket tartalmaz. A gyártó
által megadott adatok: sűrűség 1190 kg/m3 , magnetit térfogataránya 3,9%, telített mágnesezettsége 22 mT/µ0 (vagy 220 G CGS-ben), és sztatikus térfogati szuszceptibilitása 4,04 (0,32
CGS-ben, mely az SI-ben megadott érték 4π-ed része). Az irodalmi adatok monodiszperz magnetit nanorészecskék telítési mágnesezettségére 80 és 86 emu/g, SI-ben a magnetit sűrűségével
(5175 kg/m3 ) beszorozva 412-446 kA/m közöttiek [94, 95], ami 520-560 mT/µ0 -nak felel meg.
A minta magnetit tartalma ismeretében a 22 mT/µ0 hihető érték. A minta gyártói sűrűsége 1190
kg/m3 , a gyártói koncentrációval számolva a sűrűség 1166 kg/m3 -nek adódott, ami a stabilizáló
anyagok ismeretének a hiányában hibahatáron belülinek mondható.
A SQUID mérések eredményeit a 3.1-es ábrán mutatom és a továbbiakban elemzem. A
minta tömege 52 mg volt, ami 0,044 cm3 -nek felel meg. A mintákra jellemző 4πMCGS telítési
mágnesezettséget a mért emu értékeknek a térfogattal történő elosztásával kapható meg. Azt
találtam, hogy a gyártói adatokhoz képest az általam mért telítési mágnesezettség mintegy 2es faktorral tér csak el, ami lehet akár a minta mennyiségének méréséből adódó hiba is. Ezzel
szemben a gyártó által megadott χSI =4,04-es értékhez képest az általam mért 0,44-es érték eltérése lényegében egy nagyságrend. Annak eldöntésére, hogy a gyári adatok mennyire hitelesek,
mutatom a 3.2-es ábrán egy 12 nm-es magnetit nanorészecskéken kapott mágnesezettségi adatokat és szuszceptibilitást [96] alapján. A mérésekben a telítési mágnesezettség értéke az álta-
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3.1. ábra. Fent: a SQUID magnetométerrel mért 52 mg-os minta össz mágneses momentuma
szobahőmérsékleten. Jól látható, hogy a minta statikus hiszterézise minimális, így a nanorészecskék valóban a szuperparamágneses és az 1 doménes átmenet határán találhatóak. Középen : a mágnesezettsége (M = m/V , ahol V cm3 -ben van) 4π-vel szorozva. Lent: A minta sztatikus mágneses SI szuszceptibilitásának meghatározása a 4πMCGS adatokból kapott numerikus
deriválás alapján.
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lam vizsgált mintához képest 44-szeresnek adódott, míg a az SI szuszceptibilitás 15-szörösnek.
Mindkét érték összhangban van a mintára várt 3,9 térfogat%-os értékkel. Azonban az irodalmi
adatokkal való összevetés arra is rávilágít, hogy vélhetően a minta gyártója tévedett az adatlapon megadott szuszceptibilitás értékkel: nem tűnik ugyanis lehetségesnek az, hogy a mágneses folyadék telítési mágnesezettsége (4πMS,CGS =220 G) egy tömény magnetitet tartalmazó
anyagnak (4πMS,CGS =4600 G) mintegy 21-ed része, miközben a gyári szuszceptibilitás érték
(χSI =4,04) a tömény minta értékének (χSI =6,7) kb. 2/3-ad része. A két minta összehasonlítását
a 3.1-es táblázat tartalmazza.
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3.2. ábra. Fent: magnetit nanorészecskéket tartalmazó minta mágnesezettségi görbéje (a beszúrt ábra a részecskék méreteloszlását mutatja), lent: a mágnesezettségi görbéből kapott SI
szuszceptibilitás nagysága a [96] alapján. A kapott telítési mágnesezettség és szuszceptibilitás
értékek az általam vizsgált mintákhoz képest 44 ill. 30 szeres értékűek.

Összefoglalásul megállapítható, hogy a saját mágnesezettség méréseim tisztázták a minta
mágneses tulajdonságait és egyben rámutattak a gyártói adatlapon megadott értékek pontatlanságára.
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Ferrotec EMG 705 gyártói adatok
Ferrotec EMG 705 saját mérések
Nem saját minta

Telítési mágnesezettség
220 G
106 G
4600 G
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Szuszceptibilitás
4,04
0,44
6,7

3.1. táblázat. A különböző hígítású minták tömegei.

3.2. Jósági tényező mérése frekvenciapásztázással
Ebben a alfejezetben (és a következőben) a saját eredményeimhez szükséges méréstechnikai
hátteret mutatom be, melyekkel a mintában elnyelt RF teljesítmény közvetlenül határozható
meg. A módszerek az RF és mikrohullámú méréstechnikában már ismertek, a termoterápiában
korábban mégsem alkalmazták őket. Új módszert dolgoztam ki a mintában elnyelt teljesítmény
mérésére, ami egy rezonátor jósági tényezőjének meghatározásán alapul. Ezek a módszerek
a fentebb említettekkel szemben (2.3-as alfejezet) sokkal egyszerűbben elvégezhetőek, nem
igényelnek nagy bemeneti RF teljesítményt, emiatt olcsóbbak, ráadásul még pontosabbak is.
Ismert, hogy elektromos mező a fénysebességhez közeli sebességgel1 terjed egy vezetőben.
Egyenáramnál, vagy a mindennapokban használt 50 Hz-es hálózati áram esetén az elektromágneses jel terjedését emiatt nem kell figyelembe venni. A helyzet alapjaiban változik meg,
amikor a váltakozó áram hullámhossza összemérhető lesz a használni kívánt áramkör méretével. Amikor a fény eléri a közeghatárt, akkor egy része behatol az új közegbe, a maradék pedig
visszaverődik. Egy áramkör is új közegnek számít. Amikor az elektromágneses jel (a továbbiakban csak jel) a hullámvezetőből (pl. kábel) eléri az áramkört akkor a jelnek csak egy része
jut be az áramkörbe, míg másik része visszaverődik. A visszaverődés mértéke az ún. reflexiós
együtthatóval (Γ ) írható le a következőképpen:
Γ=

Z − Z0
,
Z + Z0

(3.1)

ahol Z az áramkör, Z0 pedig a hullámvezető impedanciája, az ún. hullámimpedancia2 . A mikrohullámú méréstechnikában a Γ -ra az S11 jelölés a használatos, ennek az okáról a B függelékben
írok. A reflexiós együttható tehát akkor és csak akkor 0, ha Z = Z0 , minden más esetben lesz
visszaverődés. Mivel Z komplex és frekvenciafüggő, így Γ is az. Manapság az RF és mikrohullámú eszközök be- és kimeneti impedanciái a nemzetközi szabványok szerint valós 50 Ω-osak3 .
Ezt nevezik impedanciaillesztésnek. A továbbiakban Z0 értékét mindig a szabványos 50 Ω-nak
tekintem. (Az RF és mikrohullámú eszközök impedanciája egyébként a megadott frekvenciatartományban hibahatáron belül ekkorák.)
Az áramkörre eső (azaz az áramkör által elnyelt) teljesítmény (Pel ) és a jel (bemeneti) teljesítménye (Pbe ) között az alábbi összefüggés áll fent:
1 Tipikusan

a fénysebesség 2/3-ávan, de ez függ a kábelek paramétereitől
a visszaverődés mértékét az ún. Fresnel-formulák írják le. Ha egy közeg vezetőképessége elhanyagolható, akkor az impedanciája Z = Zn0 , ahol n az adott közeg törésmutatója. Merőleges beesés esetén a reflexiós
2
együttható Γ = nn11 −n
+n2 alakban írható fel. Amennyiben a beesés nem merőleges, akkor a reflexió polarizáció függő
lesz, innen származik a többesszám a Fresnel-formuláknál.
3 A múlt század első felében elterjedt volt a 75 Ω-os impedancia is, de manapság a Z = 50 Ω a szabvány. Ez
0
alól a legismertebb kivétel az antennák kimeneti impedanciája, ami 377 Ω, mivel ennyi a vákuum impedanciája.
2 Optikában
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Pel = 1 − |Γ |2 Pbe ,
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(3.2)

ebből látszik, hogy miért is fontos az impedanciaillesztés. A túl nagy visszavert teljesítmény
tönkreteheti az őt létrehozó berendezés (tápegység, erősítő) kimeneti áramköreit.

c)

a)

b)

L

R

L

R
CT
CT

*

C

L

CM

R

CM

CM

CT
L
3.3. ábra. a) hagyományos soros RLC kör kapcsolási rajza, b ) az általam használt vegyes kapcsolású rezgőkör egy hangoló (tuning - CT ) és egy illesztő (matching - CM ) kondenzátorral.
Az előbbivel állítható be a kívánt rezonanciafrekvencia, az utóbbival pedig, hogy a rezonátor
impedanciája ott 50 Ω legyen; c) a mérő áramkörről egy fénykép. A kondenzátorok lehetnek
fix kapacitásúak illetve változtathatóak, előbbi esetben a rezonanciafrekvencia is rögzített, míg
az utóbbinál ez is változtatható. A ∗-gal jelölt rezgőkör egy kiegészítés, tipikusan 200 MHz felett ezt használják a b) helyett, termoterápia szempontjából viszont ez a tartomány érdektelen.
Megjegyzendő, hogy a két vegyes rezonátornál a föld bármelyik oldalon szerepelhet, gyakorlati szempontok határozzák meg a helyét. A másik méréstechnikai módszernél (4.6-os ábra)
alkalmazott rezonátornak a földelése a másik oldalon található.

A mérésekhez két fajta rezonátort használtam, egy hagyományos szolenoid alapút és egy –
a 2.3-as alfejezetben megemlített – kalitka tekercset, melyről részletesebben az A függelékben
írok. A 3.3-as ábrán láthatóak a szolenoid alapú lehetséges mérő áramkörök. A legegyszerűbb
eset egy soros RLC-kör, ennek az impedanciája minimális (Z = R), ha működési (besugárzási)
frekvencia megegyezik a rezonanciafrekvenciával ( f0 ):
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1
√
(3.3)
2π LC
Ennek hátránya, hogy az 50 Ω-os feltétel miatt a megfelelő illesztés esetén az áramkör ohmikus
ellenállása is 50 Ω, amitől a rezgőkör jósági tényezője igen alacsony lenne, ezért a gyakorlatban ezt ritkán használják. Ehelyett a vegyes kapcsolású rezonátorok a megfelelőek, mivel
ebben az esetben az ohmikus ellenállások értéke nagyságrendileg 0,1 Ω, ezáltal ugyanakkora
teljesítményhez sokkal nagyobb áramerősség tartozik, azaz a mágneses tér is sokkal nagyobb
lesz. Az impedancia illesztéshez két kondenzátor kell, egy hangoló
(CT – tuning) és egy illesztő
√
(CM – matching). A (3.3)-as egyenlet alkalmazható a f0 ∼ 1/ CT megkötéssel, a pontos képlet
azonban sokkal bonyolultabb lesz.
A rezonátorok másik alapvető jellemzője a jósági tényező (Q). Ez a mennyiség már a
gerjesztett-csillapított rezgőmozgásnál is előkerülő definíció szerint a rezgőkörben tárolt energia és a ciklusonkénti energiaveszteség hányadosának 2π-szerese. A rezonátor gerjesztését kikapcsolván a benne tárolt energia nem azonnal tűnik el, hanem egy időállandóval cseng le.
Amennyiben ez a lecsengés (jó közelítéssel) exponenciális, úgy a jósági tényező következőképpen fejezhető ki:
f0
Rezonátorban tárolt energia
=
,
(3.4)
Q = 2π
Ciklusonkénti energiaveszteség ∆ f
f0 =

ahol f0 a rezonanciafrekvencia és ∆ f a rezonancia görbe félértékszélessége. Rezonancia görbe
alatt az 1 − |Γ (ω)|2 -et értem, ami Lorentz görbe alakú:
L( f) = A+

B2
2

( f − f0 ) +



∆f
2

2 ,

(3.5)

ahol A és B állandók. Érdemes megfigyelni, hogy a görbe maximumának a helye ( f0 ) és félértékszélessége nem függ A-tól, sem B-től, ami a mérések kiértékelésénél

hatalmas segítség.
Lω0
A soros rezgőkörnél alkalmazható jósági tényezős összefüggés Q = R is jó közelítéssel
működik.
Amennyiben a rezonátor tekercsébe (vagy csak annak a közelébe) minta kerül, akkor az
megváltoztatja annak a rezonanciafrekvenciáját és a félértékszélességét, ezáltal a jósági tényezőjét is. Egyszerűbben megfogalmazva, a minta elhangolja a rezonátort. Ennek az oka a minta
mágneses szuszceptibilitása (2.13), ahol χ 0 az ún. diszperziós tag, mely az f0 csökkenéséért4 felelős, míg χ 00 az abszorpciós tag, mely a Q csökkenését, ezáltal a veszteség növekedését okozza.
Mindebből következik, hogy a mintával terhelt rezgőkör jósági tényezője Qm kisebb lesz, mint
a minta nélkülié (Qü , ahol az „ü” az üres szóra utal), ami logikus, hiszen Q fordítottan arányos
az energiaveszteséggel. Az energiaveszteségek természetesen összeadódnak, így az eredő Q is
reciprokosan adódik össze:
1
1
1
=
+V +
,
(3.6)
Qm Qü
Qcs
ahol V a minta által elnyelt (disszipált) energiával arányos, míg Qcs a csatolási vagy illesztési hibákból eredő tag. A méréseim döntő többségében kritikusan csatolt rezonátort alkalmaz4 Kivéve

a diamágneses anyagokat, de azok nem alkalmasak termoterápiára
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tam, tehát a rezonanciafrekvencián nincs reflexió. A csatolásokat a 3.4 mutatja be. Ez esetben
1/Qcs = 0.

1

0.8

| |2

0.6
Alulcsatolás
C M>Copt

0.4

Kritikusan csatolás
C M=Copt

0.2

Túlcsatolás
C M<Copt

0
7.6

7.8

8

8.2

8.4

8.6

Frekvencia (MHz)
3.4. ábra. A rezgőkör reflexiós spektruma, az illesztő kondenzátor különböző értékei esetén. Kritikusan csatolt esetnek (piros görbe, ∆ f = 0,2 MHz) nevezik amikor CM optimális Copt , azaz a
rezonanciafrekvencián az impedancia 50 Ω, így nincs reflexió. Ha CM > Copt , akkor a rezonátor
alul-, CM < Copt esetén pedig túlcsatolt. Érdemes megfigyelni, hogy a kapacitás változtatásával a rezonanciafrekvencia és a félértékszélesség ellentétes módon változik. Alulcsatolás esetén
(kék görbe, ∆ f = 0,6 MHz) a félértékszélesség nagyobb, a rezonanciafrekvencia pedig kisebb
lesz, mint a kritikus esetben, emiatt a jósági tényező is kisebb lesz. Túlcsatolt esetben (zöld
görbe, ∆ f = 0,17 MHz) ennek a fordítottja történik, azaz a jósági tényező nagyobb lesz, mint
kritikus csatoláskor.

A mérési elrendezés blokkvázlata a 3.5-ös ábrán látható. A mérési elrendezésben fontos
szerepet játszik a hibrid T elosztó (hybrid junction vagy magic T – jelen esetben: Anzac HH107, 2-200 MHz és Anzac HH-108 (0,2-35 MHz), fénykép a 3.6-os ábrán), ami 4 csatlakozóval
rendelkezik, és bármelyikre RF teljesítményt téve azt két egyenlő részre osztja. A mérési elrendezésnél az A-ra tettem a bemeneti teljesítményt, ennek a fele a D-re csatlakoztatott lezáró
ellenálláson elnyelődik, míg a másik fele a C-n található rezgőkörre jut. Onnan a reflexió már
frekvenciafüggő, a visszavert teljesítmény fele megy a B-n lévő detektorra, amelyből a jósági tényező meghatározható5 . Az A és B, illetve a C és D csatlakozók között nincs közvetlen
átmenet, így ezek felcserélhetőek. A jel A és C között 180◦ -os fázisugrást szenved, ami jelen
esetben mellékes. A detektor egy HP8472A kristálydetektor, ami egy Shottky-dióda segítségé5 Az

eszköz optikai megfelelője az interferométereknél használt nyalábosztó, azzal a lényeges különbséggel,
hogy itt az 50Ω-ról nincs reflexió, a detektálás tehát nem egy interferogramm lesz
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3.5. ábra. Fent: A mérési elrendezés blokkvázlata. A mágikus T két részre osztja a forrásból
jövő, illetve a rezonátorról visszaverődő teljesítményt. Az 50Ω-ról nincs reflexió, a rezonátorról
érkező pedig frekvenciafüggő. Lent: A két alkalmazott rezonátor kapcsolási rajza. A kalitkának
8 egyforma lába van, da a jobb láthatóság miatt szerepel csak 3 szerepel az ábrán.
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vel a beérkező RF jelből a teljesítménnyel arányos egyenfeszültséget hoz létre (18 GHz-ig),
ami oszcilloszkóppal (TektronixTDS 310) mérhető. A (Siglent SDG1025) végig ugyanakkora
teljesítményen üzemelt, így a detektor által mért teljesítmények minden frekvencián arányosak lesznek a rezonátor reflexiójával. Az adatokat számítógéppel beolvasva, majd programmal
a (3.5)-es egyenletet illesztve megkapható a keresett jósági tényezők, amelyből pedig a minta
által elnyelt teljesítmény, mindez a minta felmelegítése nélkül. Egy reflexiós görbe tiszta mérési
ideje 1 ms, így a módszer sokkal gyorsabb, mint a hagyományos módszerek. Az eredményeket
a 4.1-es alfejezetben ismertetem.

3.6. ábra. A doktori munkám során használt kétféle mágikus T elosztó. Jobb oldalon az ANZAC
HH-107-es (2-200 MHz), balra pedig az ANZAC HH-108-as (200 kHz - 35 MHz) látható. A C
porton lévő kupak alakú tárgyak az 50 Ω-os lezáró ellenállások.

A frekvenciafüggő reflexiós együttható (Γ (ω)) mérésére szolgál a VNA, de sokszor elég
ennek csak a nagysága, erre használják a skalár hálózat analizátort (SNA - scalar network analyzer), ami általában jóval olcsóbb, mint a VNA.

3.3. Rezonátor jósági tényezőjének meghatározása impulzusokkal
Ebben az alfejezetben bemutatom, hogyan fejleszthető tovább a rezonátor jósági tényezőjének a mérése, aminek a végeredménye, hogy azok pontossága 1-1,5 nagyságrenddel növelhető.
Minderre azért van szükség, mert amennyiben a minta mennyisége túl kicsi, vagyis az általa
előidézett jósági tényező változás kisebb, mint a mérés pontossága, akkor a módszer használhatatlan. Például in-vivo mérések esetén nem árt tudni, hogy a minta ott van e a szervezetben,
vagy sem, mielőtt elkezdődik a terápia.
Az előző (3.2-es) alfejezetben bemutattam, hogyan lehet a jósági tényezőt a frekvenciapásztázásos módszerrel meghatározni. Az RF és mikrohullámú méréstechnikában ismert tény, hogy
ez a módszer [97–99] – noha kétségtelenül biztosan működik – nem alkalmas a dinamikusan
változó abszorpció vizsgálatára [97, 98, 100], mivel a mérés időskáláját erősen limitálja a pásztázási idő. Ezenkívül a függvénygenerátor egyszerre csak egy frekvenciát ad ki, ám valójában a
kiadott jel (3.7-es ábra) nem szinuszos, így a pillanatnyi frekvencia fogalma sem egyértelmű6 .
6 Természetesen

a pásztázás időalakja Fourier transzformálható, viszont ekkor az alap frekvenciapásztázás ide-
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3.7. ábra. A frekvenciapásztázás esetén kiadott jel időalakja, amely eztán folyamatosan ismétlődik. Jól látható, hogy a zérushelyek egyre közelebb kerülnek egymáshoz, ennélfogva a jelalak
semelyik pillanatban sem jellemezhető egyetlen frekvenciával.

A rezonátorról visszavert jel valójában tehát egy időalak, és nem egy frekvenciaspektrum.
A frekvenciaspektrumhoz tartozik valamilyen jelalak. A 3.2-es alfejezetben említettem, hogy
amikor valós 50 Ω a rezgőkör impedanciája, akkor nincs róla reflexió. Ez azonban nem teljesen
igaz, hiszen a rezonátorban tárolt energia nem pillanatszerűen keletkezik, illetve tűnik el, hanem
csak egy bizonyos τ = Q/2π f0 átmeneti idő után. Ezt az átmenetet nevezik tranziensnek, és
a reflexiós spektrum ennek a tranziensnek a Fourier transzformáltjából kapható meg7 . Ez a
tranziens természetesen megjelenik a gerjesztés előtt és után, az előbbit bekapcsolási, az utóbbit
kikapcsolási tranziensnek, vagy lecsengésnek is nevezik. A továbbiakban csak a kikapcsolási
tranziensre koncentrálok, mivel mindkettőnek szükségszerűen ugyanakkora az időállandója. A
feladat tehát a lecsengés időfüggésének a meghatározása [101–104].
A méréstechnika alapjait már alkalmazzák optikai rezonátoroknál [105–108], valamint a
mikrohullámú üregeknél is elterjedt a módszer [109, 110], viszont daganatterápiás céllal tudomásom szerint eddig még senki más nem alkalmazta ezt az eljárást.
A méréshez szükség van egy olyan eszközre, amely rövid, kb. 100 µs hosszú impulzusokat8 ) képes kiadni egy adott frekvencián (a rezonanciafrekvencián vagy ahhoz közel), majd
miután az impulzusnak vége, a lecsengést is detektálja (melynek az időállandója szintén ebbe
a nagyságrendben esik.). Ez az impulzussorozat aztán pár ms múlva ismétlődik9 . Ilyen eszköz a magmágneses rezonancia (nuclear magnetic resonance - NMR) vizsgálatához szükséges
konzol, az NMR konzol10 .
jétől függ, és egyből végtelen sok frekvenciával kell dolgozni, még kevésbé egyértelművé téve a pillanatnyi frekvencia fogalmát.
7 A transzmisszió, azaz az 1 − Γ 2 a Fourier transzformált.
8 Ennyi idő elég egy Q = 100-as rezgőkör feltöltéséhez
9 Itt nyilván a szoftverben megadott érték szab határt a mérések számának
10 Meg kell említem, hogy a klasszikus NMR konzolt nem erre a célra találták ki. Az NMR méréstechnikában
[77] a paramágneses atomok tranzienseit vizsgálják, melyek időállandója jóval nagyobb, mint a rezonátoré. A
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3.8. ábra. Fent: a mérés blokkvázlata. Az lényege megegyezik a 3.5-ös ábrán bemutatott elrendezéssel, viszont itt az NMR konzol tartalmazza a forrást és a detektort is. Lent: Az NMR
detektálás blokkvázlata. A tranzienst egy analóg mixer összeszorozza a konzol lokál oszcillátora (LO) által kiadott fix frekvenciával - ez jelen esetben maga az impulzus. Ekkor a mixer
kimenetén megjelenik a frekvenciák összege, és a különbsége. Utóbbi a különbségi frekvencia (intermediate frequency - IF). Az összeget elnyomja az aluláteresztő szűrő, mely után már
érdemben csak az IF megy át. Ezután megtörténik a jel digitalizálása, majd a gyors Fourier
transzformáció (Fast Fourier transform - FFT), végül az adatok kijelzése, tárolása további feldolgozás céljából. Az ábra alsó része a [113] alapján készült.
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Általánosan két előnye van az idő alapú méréseknek (pl. Fourier transzformációs NMR
spektroszkópia [114]): egyrészt a stabil LO frekvencia miatti nagyobb pontosság (Connes előny
[115]), másrészt a rezonancia (reflexiós) görbe frekvenciáit szimultán lehet mérni (Fellgett vagy
multiplex előny [116]).
A mérési elrendezés a 3.8-as ábrán látható. A konzol Chameleon típusú, 4 MHz mintavételi frekvenciával. A konzol fontos részét képzi az analóg mixer, mely a kimenő impulzust
szorozza össze fázishelyesen a tranzienssel. A konzol képes mérni a tranziensek (mindkettő)
fázishelyes (in-phase), és a 90◦ -os (vagy π/2) fázistolást szenvedett (out-of-phase) komponenseit is. Komplex számokkal kifejezve, a fázishelyes komponens lesz a jel valós része (Re), míg
a fázistolást szenvedett a képzetes (Im) rész, amit kvadratúra detektálásnak is neveznek. Leegyszerűsítve, a kvadratúra detektálás miatt lehet megállapítani, hogy a különbségi frekvencia
pozitív, vagy negatív, magyarán a kiadott impulzus frekvenciája nagyobb, vagy kisebb, mint a
rezonanciafrekvencia. Az impulzus detektálás bemutatása a 3.9-es ábrán látható. A tranziensek
esetén a sokatmondó adat a teljesítmény spektrum. Exponenciális tranziens esetén ez Lorentz
görbe lesz (3.5), és a rezonátor paraméterei ebből számolhatóak ki. Kikapcsoláskor a rezonátor
által leadott teljesítmény a következő alakot ölti:
t

P(t) = P0 · e− τ = P0 · e−2π∆ f t ,

(3.7)

P0 a rezonátor maximális, t = 0 időpontbeli teljesítménye. A képlet tanulsága, hogy minél nagyobb a reflexiós görbe félérték-szélessége, annál gyorsabb a lecsengés11 . Ismert, hogy kikapcsoláskor a rezonátor a saját (rezonancia) frekvenciáján válaszol, tehát a rezonátor kimenetei
közti (komplex) feszültség a következő lesz:
V (t) =

ω0 t
p
P0 Z0 · e− 2Q · e−iω0t .

(3.8)

A kitevő nevezőjében a 2-es faktor oka, hogy a teljesítmény a feszültség négyzetével arányos.
Ezek az egyenletek arra is rávilágítanak, hogy miért van a konzolnak szüksége mixerre. Enélkül
a Nyquist-szabály miatt a pontos mintavételezéshez legalább kétszer akkora mintavételi frekvenciára van szükség, mint a jel legnagyobb frekvencia komponense. Ez jelen esetben több
10 MHz lenne, de valódi NMR mérések esetén akár a GHz-et is elérhetné, vagyis 4 MHz-cel
a mixer nélkül nem lenne esély mintavételezni. A mixer azonban lekeveri a tranzienst, így a
megjelenített adatokban a (3.8) helyett az alábbi szerepel:
V (t) =

p

ω0 t

P0 Z0 · e− 2Q · ei(ω−ω0 )t ,

(3.9)

ahol ω = 2π f z impulzus körfrekvenciája; f ≈ f0 esetén már csak a tranziens burkolóját kell
mintavételezni, és erre már elég a 4 MHz-es sávszélesség (3.9-as ábra). Az f0 pontos értékét úgy
lehet meghatározni, hogy az impulzus frekvenciájához hozzá kell adni a teljesítmény spektrum
maximumhelyét, előjelesen.
rezonátor tranziens ott egy nem kívánatos jelenség ([111, 112]), jelen esetben viszont erre van szükség.
11 Természetesen a bekapcsolási tranzienskor is ugyanez a τ időállandó fog szerepelni
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3.9. ábra. Fent: egy impulzus burkolója. A burkoló jó közelítéssel négyszög jel. Középen: egy
olyan impulzus, melynek a frekvenciája megegyezik a rezonanciafrekvenciával ( f = f0 ). Lent:
egy nem rezonáns impulzus ( f 6= f0 ). Jól látszik, hogy rezonáns esetben a tranziens egy sima exponenciális görbe, és a teljesítmény spektrum (A Fourier transzformált abszolút érték négyzete,
így ez már csak valós lehet) maximuma az IF=0 helyen van, míg nem rezonáns esetben a tranziens a különbségi frekvenciával rezeg, így a maximum helye eltolódik. Érdemes megfigyelni,
hogy a be- és kikapcsolási tranziensek, csak előjelben (π fázis, ill. 180◦ ) térnek el egymástól,
de f0 és ∆ f megegyeznek ([104, 109]).
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3.4. Mágneses nanorészecskék frekvenciafüggő szuszceptibilitásának mérése széles sávban
A termoterápiában konszenzus van abban, hogy az eljárás 10 és 1000 kHz között működik, viszont ennek az oka leginkább a Rudolf Hergt és Silvio Dutz által kidolgozott biológiai
határérték, melyről a 2.3-as alfejezetben írtam. (3.10) szerint az elnyelt teljesítmény a χ 00 -vel
arányos. A melegedés mértéke viszont az elnyelt energiától függ, vagyis ω χ 00 -től, tehát fizikai
szempontból ezt a mennyiséget célszerű maximalizálni. A fő kérdés, hogy van e a mintának
egyáltalán frekvenciája, és ha igen, akkor mekkora ez az érték, illetve, hogy a szuszceptibilitás
tényleg Lorentz görbét (2.22) követ-e.
Ehhez elengedhetetlen a minta frekvenciafüggő szuszceptibilitásának az ismerete széles
sávban. (2.27) és (3.10) kombinációjából az ILP (intrinsic loss power, ld. 2.3-as alfejezet) χ 00
között közvetlen összefüggés adódik:
ILP = cµ0 π χ 00 ,

(3.10)

ahol c a minta sűrűségének12 reciproka. Tehát, a vegyészek körében elterjedt ILP nem más, mint
χ 00 beszorozva egy állandóval. A 2.3 alfejezetben megállapítottam, hogy az ILP hagyományos
módszerekkel közvetlenül nem mérhető. Ebben az alfejezetben viszont pontosan erre mutatok
be mérési módszert.
Jelen a módszer azért is lényeges, mert valódi χ mérésekkel, különösen elfogadható módon
jegyzőkönyvezettekkel, alig találkoztam. Az egyik valódi frekvenciafüggő szuszceptibilitás mérés B. W. M. Kuipershez és csoportjához fűződik, akik a 2.16-os ábrához hasonló 2 tekercses
módszerrel (gerjesztő és mérő tekercs) tudtak mérni. Azonban, ahogy ők is elismerik, a módszerük csak nagyon alacsony frekvencián (0,01 - 1000 Hz) működik [117–119]. Bevett gyakorlat
az is, hogy a (3.10) alapján számolják ki a szuszceptibilitást [120], amivel az a gond, hogy így
csak a képzetes tag kapható meg, ráadásul az is csak néhány diszkrét pontban, ami az esetleges
Kramers–Kronig-transzformáció pontosságát kérdőjelezi meg.
Azonban számos cikkben olvasható, hogy a szerzők egy saját készítésű középfrekvenciás
szuszceptométerrel mértek, ám ennek a működését sokszor homály fedi [121, 122]. Olyan is
előfordul, hogy kereskedelmi forgalomban kapható szuszceptométerrel mértek, mely elméletileg a minta impulzussal történő gerjesztésekor fellépő relaxációs időt méri a 2.16, ám a pontos
leírás, vagy akár csak egy jó szemléltető ábra hiányában az eredmények nehezen hihetőek [123].
Az előbb említettekben még az is közös, hogy feltételezik a lorentzes szuszceptibilitást egy
adott részecske méretre, és abból szimulálják a teljes minta frekvenciafüggő szuszceptibilitását.
A kérdés már csak az, hogy a lorentzes feltevés helyes e, vagy sem.
Érdekes, hogy más területen, a transzformátoroknál alkalmazott ferrit magok frekvenciafüggő szuszceptibilitásának a mérésére van bejáratott módszer [124–127], ezekről részletesebben
a C függelékben írok.
Rezonáns módszerekkel nagy pontossággal meg lehet határozni egy rezgőkör jósági tényezőjét és a rezonanciafrekvenciáját, illetve azok megváltozását egy adot minta hatására. Azonban
mindkét paraméter függ a minta mennyiségétől és elhelyezkedésétől is, nem csak a minőségétől.
Ebben az alfejezetben bemutatok két olyan módszert, amellyel a minta szuszceptibilitása széles
sávban meghatározható, ami már csak magától a mintától függ. Az egyik módszer rezonáns, a
12 Ha

pusztán a nanorészecskék a fontosak, akkor azok koncentrációját kell venni m3 /kg-ban.
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másik nem, viszont mindkettő ugyanarra az eredményre vezet. A B függelékben bemutatok egy
harmadik, szintén nem rezonáns módszert, amelyről kiderült, hogy bár elméletileg működhetne,
a minta bizonyos jellemzői miatt mégsem alkalmazható.

3.4.1. A frekvenciafüggő szuszceptibilitás mérése rezonáns módszerrel
A módszer a mikrohullámú méréstechnikában már széles körben alkalmazott üregperturbációs módszeren (cavity perturbation method [128]) alapszik. Az rezonátor tekercsébe (melynek
mikrohullámú megfelelője az üreg) mintát téve a rezonanciafrekvencia, illetve a jósági tényező
a következőképen változik meg [129–132]:
Aχ 0

fü − fm
Vm
=
,
Vr
fü

(3.11)

illetve
1
1
Vm
=
−
,
(3.12)
Vr
2Qm 2Qü
ahol Vm a minta, Vr pedig a rezonátor tekercsének a térfogata, fü és Qü rendre az üres rezgőkör
rezonanciafrekvenciája és jósági tényezője, fm és Qm pedig a mintával terhelté. A képletekben
szerepel egy, a rezonátort jellemző dimenziótlan paraméter (A) is, melynek értéke kalibrációval (tipikusan egy ismert szuszceptibilitású anyag segítségével) állapítható meg. Üregekkel
ellentétben itt egy szolenoidnak a szórt tere is számottevő lehet, ezért a Vr értéke sem teljesen
egyértelmű. Az A VVmr mennyiség a kitöltési tényező, amelyet a továbbiakban η-val jelölök. (3.11)
és (3.11)-et egy egyenletbe téve a komplex szuszceptibilitásra a következő képlet adódik:
 
1
fü − fm
(3.13)
+ i∆
ηχ =
fü
2Q
Aχ 0

Az üregperturbációs módszer lényege, hogy a rezonanciafrekvencia-változás jóval kisebb,
mint a rezonanciafrekvencia, azaz fü −füfm << 1. Ekkor a jósági tényezők megváltozása kifejez

hető a félértékszélességek megváltozásával ∆Qfü = ∆ fm − ∆ fü . Ezt felhasználva a szuszceptibilitás képzetes és valós részének az aránya a következőképpen fejezhető ki:
χ 00 ∆ fm − ∆ fü
=
,
χ0
2 ( fü − fm )

(3.14)

és itt már csak a minta minősége szerepel, a mennyisége illetve az elhelyezkedése nem13 .
Amennyiben a szuszceptibilitás a 2.2-es alfejezetben leírt lorentzes frekvenciafüggést követi,
akkor :
χ 00
= ωτ,
(3.15)
χ0
ekkor a kapott pontokra elég csak egy egyenest illeszteni, melynek meredeksége az eredő relaxációs idő lesz. A módszer legnagyobb hátránya, hogy csak rögzített frekvenciákon működik.
13 A

módszer az elektromos szuszceptibilitás meghatározására is alkalmas, rezonátor esetén ekkor a tekercs
helyett egy kondenzátor lemezei közé kell tenni a mintát
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3.4.2. Szuszceptibilitás mérése nem rezonáns módszerrel

3.10. ábra. A méréshez használt szolenoid csatlakoztatva a VNA-ra.

Ebben a pontban bemutatom a minta szélessávú szuszceptibilitásának a meghatározását
hangolások nélkül. A módszer áramköri modellezésen alapszik, melynek előnye, hogy a mérő áramkör szinte tetszőleges frekvencián használható, két korlátozó tényező lép fel, az egyik a
mérőműszer frekvenciatartománya, a másik az áramkör vezetékének a hossza, minél hosszabb,
annál kisebb frekvencián fog a hullámhossz nagyságrendjébe esni, és akkor az áramköri modellezés érvényét veszti. A másik hátránya, hogy kevésbé lesz érzékeny, mint a rezonáns módszer.
A 3.10-es ábra mutatja a mérés elrendezéséről készített fényképet.
Kiindulva a (3.1)-es egyenletből, megállapítható, hogy egy adott áramkör komplex reflexiója és impedanciája egymással ekivalens, mivel Z is kifejezhető Γ -val a 4 alapművelet segítségével :
1+Γ
,
(3.16)
1−Γ
így az impedancia ismeretében az áramkör minél pontosabb modellezése a feladat. Jelen esetben
az áramkör egy koaxiális kábelre forrasztott szolenoid volt, a végén egy SMA csatlakozóval. Ez
első ránézésre modellezhető egy induktivitás és egy ohmikus ellenállás sorba kapcsolásával,
azonban – ahogy azt a 4.17 ábra is mutatja – ez csak alacsony frekvencián lesz igaz, ugyanis a
nagyfrekvenciás kábeleknek is szükségszerűen 50 Ω az impedanciája, aminek következtében a
kábelnek lesz egy fajlagos kapacitása, és egy fajlagos induktivitása is. Utóbbi nagyságrendekkel
kisebb, mint egy bármilyen házi készítésű szolenoid, így ez elhanyagolható, előbbi 20 MHz
felett már érezteti a hatását. Mivel a minta mágneses szuszceptibilitásának a meghatározása a
cél, ezért a modellezés lényege, hogy az üres, és a mintával terhelt áramkör impedanciájából
ki kell fejezni az induktív tagot, mely előbbi esetben iωL, utóbbi esetben pedig iωL (1 + η χ)
lesz. A két mennyiség ismeretében η χ már meghatározható, a képzetes/valós aránynál pedig
természetesen η kiesik, így a módszer összehasonlítható a rezonáns módszerrel mértekkel. A
részletes modellezést a 4.4-es alfejezetben, az eredmények között ismertetem.
Z = Z0

4. fejezet
Eredmények
4.1. Elnyelt teljesítmény meghatározása frekvenciapásztázással
Ebben az alfejezetben ismertetem a frekvenciapásztázás eredményeit. Az elméleti háttér
ismertetésekor megmutattam, hogy a termoterápia sikeres alkalmazásának egyik legfontosabb
meghatározandó paramétere a fajlagosan elnyelt teljesítmény, vagy SAR. Ennek mérésére az
irodalomban a dolgozatomat megelőzően csak pontatlan és invazív eljárások álltak rendelkezésre. Az itt bemutatott új módszer lényege, hogy a minta által elnyelt elektromágneses teljesítmény meghatározható, a rezonátor jósági tényezőjével. A módszer leírása a 3.2-es alfejezetben
olvasható. Az itt bemutatott eredmények az első publikációmban is szerepelnek [S1].

4.1.1. Elnyelt teljesítmény kifejezése jósági tényezővel
Ennek a pontnak és magának a disszertációnak az egyik fő megállapítása, hogy a váltakozó
elektromágneses tér teljesítményének (továbbiakban: mágneses teljesítmény) mintában elnyelődött része kifejezhető a jósági tényezőkkel. A rezonátorba bemenő teljesítmény (Pbe ) vagy
egy részét elnyeli a minta (Pel ), másik részét pedig a rezonátor1 (Prez ):
Pbe = Prez + Pel

(4.1)

Prez Prez
=
+1
Pel
Pel

(4.2)

Pel -lel leosztva az lesz, hogy:

−1
−1
Mivel Pel ∼ V = Q−1
m − Qü és Prez ∼ Qü , az előző egyenletbe ezeket behelyettesítve az jön ki,
hogy :

amit átrendezve kijön, hogy:
1 Ebbe

Q−1
Pbe
= −1 m −1 ,
Pel
Qm − Qü

(4.3)

beletartozik az ohmikus veszteség, a sugárzási veszteség és a váltakozó mágneses tér teljesítménye is.
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Qm
Pel = Pbe 1 −
Qü

(4.4)

Vagyis a mintában disszipálódott teljesítmény a két jósági tényező és a gerjesztő teljesítmény
ismeretében a 4 alapművelet segítségével kiszámítható. A (4.3)-es egyenlet és a 3.4-es ábra
látszólag azt sugallják, hogy érdemes túlcsatoltan használni a rezonátort, ez azonban tévút. Az
igaz, hogy túlcsatolt esetben elérhető, hogy a mágneses teljesítmény nagyobb részét nyelje el a
minta, ennek azonban a nagyobb reflexió az ára, vagyis az RF teljesítmény csekély hányada jut
csak el a rezonátorra, azaz célszerű kritikusan csatolni.

4.1.2. Teljesítményelnyelés függése az üres rezonátor jósági tényezőjétől
A tényleges mérési eredmények ismertetése előtt kiszámoltam, hogyan függ az elnyelt teljesítmény az üres rezonátor jósági tényezőjétől, illetve a minta mennyiségétől. Ebben a pontban
ezeket az eredményeket mutatom be.
Amíg a lineáris válasz érvényes, addig a minta által elnyelt teljesítmény (illetve a pontonkénti SAR) arányos lesz a rezonátorban tárolt energiával (vagyis az adott pontban a mágneses
térerősség négyzetével), ezáltal a rezgőkör jósági tényezőjével, azaz V = kQm , így (3.6) kritikus
csatoláskor a következő alakban írható fel:
1
1
=
+ kQm ,
(4.5)
Qm Qü
ahol k egy segédmennyiség, a minta veszteségi tényezője, dimenziótlan paraméter. Nagysága
nem csak a minta minőségétől, hanem a mennyiségétől, illetve a rezonátoron belüli helyzetétől
is erősen függ. A fenti képlet egy másodfokú egyenlet Qm -re nézve, melynek fizikailag releváns
megoldása2 :
q
Qm =

1 + 4kQ2ü − 1
2kQü

Bevezetve az a = Pbe /Pel jelölést, a minta abszorpciójára az adódik, hogy:
q
1 + 4kQ2ü − 1
a = 1−
2kQ2ü

(4.6)

(4.7)

Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem az V = kQü -vel, vagyis az üres rezonátor jósági tényezőjével kell számolni3 , az abban tárolt energiát illetően. Ennek az oka, hogy a minta hatással
van a rezonátorra, vagyis ugyanakkora bemenő teljesítmény esetén az üres rezgőkör nagyobb
mágneses teret hoz létre, mint mintával. Éppen ezért ez a megközelítés hibás. A 4.1-es ábra mutatja a különbséget
a két megközelítés között. Megjegyzendő, hogy kis perturbáció ese
1
1
tén az utóbbi Qm = Qü + kQü megközelítés ugyanarra az eredményre vezet, mint az előbbi


1
1
Qm = Qü + kQm .
2A

másik megoldás negatív Qm -hez vezet, ami nem bír fizikai tartalommal.

3 Ez

esetben Qm =

Qü
,
1+kQ2ü

illetve a =

kQ2ü
1+kQ2ü

jönne ki.
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4.1. ábra. Fent: A mintával terhelt rezonátor jósági tényezője a minta nélküli rezonátor jósági tényező függvényében (k = 10−4 , lent is) a helyes (fekete) és a hibás (piros) megközelítés
alapján. Lent: A minta abszorpciója az üres rezonátor jósági tényezőjének a függvényében a
(4.7)-es egyenlet alapján.
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A számolás tanulsága, hogy érdemes minél nagyobb jósági tényezőjű rezonátorral dolgozni,
mert a minta annál jobban abszorbeál. Természetesen ez összefügg a hagyományos módszerekkel, hiszen a nagyobb jósági tényező ugyanakkora bemeneti teljesítmény mellett ez nagyobb
mágneses teret is jelent.
Üres rezgőkör esetén a jósági tényezőt leginkább az ohmikus ellenállás nagysága határozza
meg. Minél nagyobb az ohmikus veszteség, annál kisebb a jósági tényező (érdemes tehát minél
kevesebb vezetéket használni). Rezgőkörök esetén tipikusan 100 körüli Q-ról lehet beszélni.
Itt a leginkább korlátozó tényező a korábban már említett bőrhatás4 . RF esetén ez a hatás csökkenthető litze drót használatával, bár annak a forrasztása nehezebb feladat. Megemlítendő, hogy
mikrohullámú üregek esetén a jósági tényező viszont több 10000 is lehet5 , de ott 3-4 nagyságrenddel nagyobb frekvencia miatt más módszert lehet és kell alkalmazni az ohmikus ellenállás
csökkentésére.
(4.7)-et másodrendig Taylor sorba fejtve6 , kis kQ2ü -re (például nagyon kevés minta esetén)
a ≈ kQ2ü adódik, vagyis a Teljesítményelnyelés k-ban lineáris, Qü -ben pedig másodfokú. Ez a
közelítés terápia során kifejezetten hasznos, hiszen akkor biológiai okok miatt csak kevés mintát
használnak nagy tekercs mellett, így k is igen kicsi lesz.
A 4.2-es ábra mutatja a Teljesítményelnyelés függését a minta veszteségi tényezőjétől. Az
Qü = 77-hez tartozó görbe, amely nagyjából megegyezik az üres rezonátor igazi jósági tényezőjével mutatja a legjobb illeszkedést.

4.1.3. Mérések hígított mintákkal
A fent említett módszer hitelesítéséhez több különböző mintára van szükség, melynek elérésének legegyszerűbb módja az, hogy az eredeti mintát ioncserélt vízzel felhígítottam. A különböző hígítások melletti reflexiós görbéket a 4.3-as ábra mutatja, valamennyi esetben kritikus csatolást alkalmazva. Az ábra egyik tanulsága egyfelől, hogy a víz mágneses tulajdonságai
elhanyagolhatóak a magnetit mellett, másfelől a rezonancia-frekvencia eltolódása lényegesen
látványosabb, mint a reflexiós görbe kiszélesedése. Ennek az az oka, hogy 0-150 MHz között
ezen minta szuszceptibilitásának a valós része jóval nagyobb, mint a képzetes, az itt vizsgált 25
MHz-en ez kb. 5-szörös érték. Méréssel ezt is meghatároztam, melyről részletesebben a 4.4-es
alfejezetben írok.

4.1.4. Mérés hitelesítése kalorimetrikus módszerrel
Egy új módszer elfogadtatásához nem elég pusztán azt bizonyítani, hogy a mérés mennyivel
gyorsabb, kényelmesebb, pontosabb, stb., mint a régi, az is elengedhetetlen, hogy ugyanazt
a mintát megmérve a két különböző módszer hibahatáron belül ugyanazt az eredményt adja.
Ennek az alfejezetnek a tárgya tehát a saját módszerem hitelesítése.
4 A rezonátor vezetékei általában vörösrézből készülnek. A vörösréz fajlagos ellenállása szobahőmérsékleten
1,69 · 10−8 Ω m, ami az egyik legalacsonyabb. Ennél csak az ezüsté kisebb, 1,58 · 10−8 Ω m, ami csupán 6%-kal
kevesebb, tehát a jósági tényező is ennyivel növelhető, viszont az ezüst sokkal drágább, mint a réz, ráadásul az
ezüst felszíne levegőn oxidálódik, ami kis mértékben rontja a vezetőképességét.
5 Bár ahhoz hullámvezetők kellenek, melyeknek a mérete a hullámhosszal egy nagyságrendbe esik. Ez RF-nél
több 100 métert (1 MHz alatt km-es nagyságrendet) jelent, ami nyilván nem megvalósítható
√
6 1 + x ≈ 1 + x − x2
8
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4.2. ábra. Vonalak: abszorpció a veszteségi tényező függvényében, különböző jósági tényezők
mellett. Pontok, az általam használt minta abszorpciója különböző hígítások mellett (a magnetit
tömegének a függvényében), balról jobbra: 1/40, 1/20, 1/10, 1/4, 1/2 és az eredeti hígítatlan
minta (1). Igyekeztem mindegyik hígítás esetén ugyanakkora térfogatot használni. A zöld elméleti görbe illeszkedik a legjobban a pontokra.

Reflexió (dB)
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4.3. ábra. A rezgőkör reflexiója |Γ |2 különböző hígítások esetén logaritmikus (fent) és egyenletes skálán (lent). A minták térfogata nagyjából ugyanannyi volt. Jól látszik, hogy a csapvíz
mágneses tulajdonságai nem teljesen nullák, de sokkal kisebbek, mint a magnetité. Érdemes
megfigyelni, hogy a a töményebb minták esetén nem csak a rezonanciafrekvencia csökken, hanem a reflexiós görbék egyre szélesebbek is.
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Az összehasonlításnál a hagyományos módszerek közül technikai okok miatt a kalorimetrikusat választottam, melyről a 2.3-as alfejezetben írtam. Ekkor a kritikusan csatolt rezgőkört
annak a rezonanciafrekvenciáján gerjesztettem. A kalorimetrikus módszerhez a nagyobb teljesítmény érdekében egy erősítő is szükséges, ami egy Amplifier Research 306781 (10 kHz-220
MHz, 150 W) volt, melynek változtatható az erősítési szintje. A besugárzási teljesítmény meghatározásához egy Mini-Circuits PWR-SEN-6GHS teljesítménymérőt használtam, néhány csillapító (attenuator) közbeiktatása után. A minta hőmérsékletét egy optikai hőmérő segítségével
mértem (Luxtron FOT LAB KIT), mely 0,01 K pontossággal képes mérni, és a szondája nem
mágneses, így az abszorpciót nem befolyásolja7 .
A minta által elnyelt teljesítményt kalorimetrikus úton, (2.29) alapján határoztam meg. A
hőmérséklet idő szerinti deriváltját numerikus módon, egyenes illesztésével kaptam meg. Itt
figyelni kellett víz fajhője (4,18 J/gK) miatti időbeli késlekedésre (2.12-es ábra). A mintában
lévő magnetit tömegét a gyártó honlapján elérhető adatokból számoltam ki (3.1), a térfogata
ismert, a víz sűrűségét 1 g/cm3 -nek vettem. A magnetit nanorészecskék pontos fajhője8 nem ismert, de valószínű volt, hogy jóval kisebb, mint a vízé (a hőmérséklet emelkedés, ill. csökkenés
késlekedése is erre utalt), ezért úgy számoltam, hogy a minta fajhője megegyezik a vízével9 .
Ugyanezt az elnyelt teljesítményt a saját módszeremmel is meghatároztam, (4.4) alapján,
mely tartalmazza a minta mennyiségét, és pozícióját is. Bármelyik megváltozik, akkor az megváltoztatja Qm -et, ezáltal az elnyelt teljesítményt. A két módszer összehasonlítását a 4.4 mutatja. A mérést több különböző hígítás mellett elvégeztem, különböző bemeneti teljesítmények
mellett, mindkét rezonátorra (kalitka esetén csak az eredeti mintán). A különböző magnetit tartalmakat a 4.1-es táblázat tartalmazza.
A 4.4-es ábrán látható ezen alfejezet és egyúttal a frekvenciapásztázásos Q mérés tanulsága.
Bemutatja, hogy a saját módszerrel ugyanaz az eredmény kapható meg, mint a kalorimetrikussal, annak minden egyéb vesztesége [85] ellenére (pl. hőáramlás miatti nem homogén hőmérséklet eloszlás, vagy a környezetnek hőleadás, mindezeket nem vettem figyelembe). Megállapítható tehát, hogy az új módszer alkalmas a minta által elnyelt teljesítmény meghatározására.
hígítási arány
1 (eredeti)
2
4
10

Magnetit tartalom (g)
0,133
0,067
0,034
0,013

Minta tömege (g)
0,701
0,645
0,617
0,600

4.1. táblázat. A különböző hígítású minták tömegei.

4.1.5. A mérés hibájának becslése
A jósági tényező mérésének a hibáját úgy vettem figyelembe, hogy 100-szor megmérve
statisztikát készítettem, a következő képletek alkalmazásával [109]. A jósági tényezők hibája
7 Ez

a megállapítás csak majdnem igaz. Ugyanis a szonda térfogata sem 0 – bár sokkal kisebb, mint a mintáé –,
emiatt a minta szintje egy minimális mértékben emelkedik a kémcsőben, így a jósági tényező is változik a szonda
nélküli esethez képest. Pár tized ml-nyi minta esetén ez a változás már elhanyagolható.
8 Ami nem biztos, hogy a tömbi magnetit fajhőjével megegyezik
9 Ez más típusú oldószereknél (alkohol, toluol, stb.) nem feltétlenül alkalmazható közelítés

4.1. ELNYELT TELJESÍTMÉNY MEGHATÁROZÁSA FREKVENCIAPÁSZTÁZÁSSAL59

0,75

Szolenoid

0,50

100 %
50 %
25 %
10 %

0,25

Kalitka

d

T/dt x minta tömege (g ·K/s)

1,00

100 %

0,00
0

1

2

3

4

Elnyelt teljesítmény (W)

4.4. ábra. A mérési módszer hitelesítése. Vízszintes tengelyen láthatóak a a saját módszerrel
meghatározott elnyelt teljesítmények, míg a függőlegesen a kalorimetriai mérések eredményei.
A fekete vonal meredeksége a víz fajfőjének reciproka, tehát nem illesztett érték. A különböző
mérések pontjai mégis ráesnek az egyenesre.
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(δ (Q)) :
δ (Q) =

σ (Q)
,
Q

(4.8)

ahol σ (Q) és Q rendre a Q szórása és az átlaga.
Érdemes a rezonanciafrekvenciára is bevezetni ezt a hibát, viszont ez némileg eltér az előzőtől :
σ ( f0 )
,
(4.9)
∆f
így definiálva megmutatható, hogy δ ( f0 ) ≈ δ (Q) [132].
A jósági tényező relatív hibája (pontossága) ezzel a módszerrel tipikusan 10−3 [109]. Ez
azt jelenti, hogy ez a legkisebb változás, amit ki lehet mérni. Hogy ez sok, vagy kevés, azt
az adott feladat célja határozza meg. A módszer alkalmazása itt elágazik. Az egyik irány az
anyagvizsgálat, például különböző minták összehasonlítása. Erre ez a pontosság tökéletes. Az
eredeti minta esetén a szolenoiddal jósági tényezője 77-ről lecsökkent 15-re (egészre kerekítve),
vagyis a változás 4 nagyságrenddel a pontosság felett volt.
A másik irány az élő szervezetben történő kísérletek. Ebben az esetben lényegesen kevesebb
mintát használnak, egerek esetén tipikusan 0,1 és 2 mg közötti mintát [133–135]. Mivel a rezonátor elhangolódása a minta mennyiségétől is erősen függ, világos, hogy a fentebb bemutatott
módszer csak akkor működik, ha a rezonátor jósági tényezőjének a változása nagyobb, mint a
mérés hibája. Fontos tehát tudni, hegy az adott rezonátor és minta esetén mekkora a legkisebb
mennyiségű minta, amit még detektálni lehet.
A (4.7)-es és a (4.8) egyenletek segítségével az a = 1 − QQmü szórásnégyzete a négyzetes
hibaterjedéssel becsülve:
δ ( f0 ) =

∂a 2 2
∂a 2 2
σ (Qü ) +
σ (Qm ) ,
=
∂ Qü
∂ Qm
mivel a különböző Q mérések korrelálatlanok, azt kapjuk, hogy:
σa2

σa2

(4.10)

σ 2 (Qü ) σ 2 (Qm )
+
,
(4.11)
Q2m
Q2ü
(1 − a)2
√
(a)
m)
= δ (Qü ) ≈ 10−3 , így σ1−a
viszont δ (Qm ) = σ (Q
≈ 2 · 10−3 adódik. Kevés minta esetén
Qm
a → 0, ekkor a (4.7)-es egyenlet és a 4.2-es ábra alapján azt kaptam, hogy a arányos a minta
tömegével. A kalitka rezonátor esetén (amelybe pl. egy egér már belefér) annak a jósági tényezője 115-ről 112-re esett vissza. Mivel ez a rezonátor lényegesen nagyobb, mint használt
minta térfogata, a lineáris közelítést alkalmazva azt kaptam, hogy kb. 6 mg-nyi minta jelenti a
detektálás alsó határát. A tipikus érték egérkísérleteknél 0,1-2 mg [133–135], tehát a módszer
az in-vivo kísérletekhez mindenképpen javításra szorul. Erről szól a következő (4.2) alfejezet,
amelyben bemutatok egy pontosabb módszert a jósági tényező mérésére.
=

Összegzés
Ebben az alfejezetben megmutattam, hogy az mintában elnyelődött és a rezonátorra jutó
teljesítmények aránya kifejezhető a rezonátor jósági tényezőjével. Az itt bemutatott módszert
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összehasonlítva a hagyományos kalorimetrikussal arra jutottam, hogy mindkettő ugyanazt az
eredményt adja az elnyelt teljesítményre vonatkozóan, tehát az új módszernek van létjogosultsága. A módszeremmel 10−3 pontossággal határozható meg a jósági tényező.

4.2. Mérési pontosság javítása impulzusok alkalmazásával
Ebben a fejezetben foglalom össze a 3.3-as alfejezetben bemutatott, impulzusok mérésére
kifejlesztett méréstechnikai módszerek eredményeit. Az alfejezet tanulsága, hogy ezzel az eljárással 1-1,5 nagyságrenddel pontosabban lehet meghatározni a rezonátor jósági tényezőjét,
mint frekvenciapásztázással, ami számos alkalmazás felé nyit ajtót, pl. a szórt térben történő
detektálás felé. Az eredményeket az [S2]-ben publikáltam.

4.2.1. Fázisléptetés
Egy tranziens mérésekor számos pontatlanság felléphet, melyek származhatnak mind a konzol, mind az áramkör miatt. Ilyen pontatlanság például a holtidő (a detektálás a tranziens kezdete
után kezdődik), az offszet (a lecsengő jel nem 0-hoz tart) vagy egyéb parazita lecsengések10 .
Ezek érdemben képesek torzítani a mérést, így valahogyan ki kell küszöbölni ezeket. Erre a
célra jött létre az ún. fázisléptetés (phase cycling [136, 137]), melynek a lényege, hogy egy
impulzus helyett egy impulzussorozatot ad ki a konzol, és a impulzusok fázisai 2π/n különbséggel követik egymást, ahol n az egy fázisléptetéskor beállított impulzusok száma, majd az így
kapott impulzusokat összeadva az eredő tranziens már mentes ezektől a hibáktól. Jelen esetben
az offszet és a parazita lecsengés a két fő zavaró tényező, és azt tapasztaltam, hogy ezek a parazita jelenségek mérésenként 2 impulzussal (n = 2, tehát ellentétes fázisúak) kiszűrhetőek. Több
impulzus (n>2) használata esetén nem lett pontosabb a mérés11 . A fázisléptetés módszerét a
4.5-ös ábra mutatja be.

4.2.2. Rezonátorkészítés és a jósági tényező határai
A (3.7)-es egyenletből kiindulva, érdemes ∆ f -et annyira alacsonyan tartani, amennyire csak
lehet. Erre alapvetően két lehetőség adódik, vagy a jósági tényezőt kell növelni rögzített rezonanciafrekvencia esetén, vagy a rezonanciafrekvenciát csökkenteni fixen tartva a jósági tényezőt. Az előbbinek a technikai paraméterek felső határt szabnak, erre ebben az alfejezetben
részletesebben kitérek. A második lehetőség kézenfekvőbb, egyrészt az optimális termoterápiatartomány 2 nagyságrenddel alacsonyabb, mint az amit előző (4.1-es) alfejezetben használtam,
másrészt f0 csökkentéséhez elég a kondenzátorokat nagyobb kapacitásúra cserélni. Mivel jelen
esetben a besugárzás frekvenciája messze nem annyira kritikus, mint pl. egy valódi NMR mérés
esetén [77], így a hangoló kondenzátort egy rögzített chip kondenzátorra cseréltem. Az illesztő
kondenzátor esete egy kicsit nehézkesebb, mert általában igaz, hogy ez esetben ennek a kapacitását is növelni kell, ráadásul neki már mindenképpen változtathatónak kell lennie. CT ≈ 1 − 2
10 Az

NMR-nél a rezonátor tranziens is egy ilyen hibaforrás.
fázisléptetés – ami az angol nevéből adódóan egy ciklikus folyamat – valódi haszna az NMR méréstechnikánál jelentkezik, amikor a nukleonok relaxációit vizsgálják. Ott nem lesz elég a 2 impulzus sorozatonként, és
több sorozatra is szükség van, ezenkívül belátható, hogy egy sorozat optimális elemszáma mindig 2 hatvány
11 A
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4.5. ábra. a) A jelen módszernél alkalmazott fázisléptetés vázlata. A rezonátort két egymást
követő, de ellentétes fázisú impulzus gerjeszti, és az eredő tranzienshez a két lecsengést ki
kell vonni egymásból, így a parazita tranziens eltűnik. b) A detektált tranziens fázis léptetéssel
és anélkül. Az eredő tranziens emiatt kap egy 2-es szorzót, ami viszont nem változtatja meg
a rezonátor paramétereit. A teljesítményspektrumokat is mellékeltem, érdemes megfigyelni a
hibák okozta torzulást.
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nF esetén a f0 ≈ 4 − 8 MHz, ilyenkor CM ≈ 200 − 500 pF. Viszont egy NMR áramkörhöz alkalmas kondenzátor legnagyobb kapacitása tipikusan 100-200 pF, de az általam ismert legnagyobb
is csak 350 pF, ami kevés. Ráadásul ezek a kondenzátorok drágák, nehezen beszerezhetők, és
még törékenyek is. Emiatt érdemes más fajta kondenzátort használni. Némi utánajárással rábukkantam a régi rádiókban használat forgó kondenzátorokra, ezek kapacitása tipikusan 30 és
500 pF közöttiek, de többnyire egy ilyen eszköz egyszerre 2-3 kondenzátort tartalmaz12 , sőt a
kimeneteik közé adott esetben lehet még további chip kondenzátorokat is beforrasztani, úgyhogy lényegében bármekkora illesztő kondenzátor elérhető. Egy ilyen saját készítésű rezonátor
látható a 4.6-os ábrán.

R
CT
L
L
CM
CM
CT

4.6. ábra. Balra: Az egyik saját készítésű rezgőkör. Az illesztő egy légmagos kondenzátor, mely
korábban egy rádió részét képezte, míg a hangoló egy fix kapacitású chip kondenzátor, melyet
a tekerccsel párhuzamosan kapcsolva összeforrasztottam. Jobbra: az áramkör kapcsolási rajza,
ami lényegében megegyezik a 3.3-as ábrán bemutatottal, csak a föld került a másik oldalra,
mivel a rádió kondenzátor fém háza miatt ez könnyebben kivitelezhető volt.

A rádiós kondenzátorok nagyobb kapacitása viszont a nagyobb méretéből adódik, ráadásul
ezek többnyire vasból vagy alumíniumból készülnek, mindezek miatt ezen eszközök ohmikus
ellenállása jóval nagyobb, mint az NMR-nél alkalmazottak. Az ohmikus ellenállás ráadásul a
bőrhatás miatt még frekvenciafüggő is. Ezt a jelenséget már a rádióamatőrök is ismerték, és ezen
hatás csökkentésére használták az ún. litze drótot, mely sok vékony lakkozott drótot tartalmaz,
melyek vékonyabbak, mint a behatolási mélység. Azt tapasztaltam, hogy a litze drót gyakorlati
hasznához komolyabb technikai háttér szükséges13 , mint ami a rendelkezésemre állt.
Mindezek azt eredményezték, hogy az alacsonyabb frekvenciás rezgőköreim jósági tényezői
40 és 50 között adódtak, vagyis kb. fele, mint a frekvenciapásztázásnál alkalmazottak.

4.2.3. Jósági tényező mérési módszereinek összehasonlítása
A mérés hitelesítéséhez összehasonlítottam egy rezonátor teljesítményspektrumait tranziensekkel és frekvenciapásztázással mérve. Ez látható a 4.7-es ábrán.
12 Természetesen

külön-külön nem lehet változtatni őket, csak egyszerre.
fő oka, hogy a litze drótok használatakor, az összes kis drótszálat megfelelően kell forrasztani, értelemszerűen nem érhető el a kívánt hatás, ha csak néhány drótszálon folyik az áram.
13 Ennek
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Tranziens teljesítmény spektruma

Rezonátor válasz (ö. e.)

Kristály detektor

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

8,0

Frekvencia (MHz)

4.7. ábra. A rezonátor Q mérésének összehasonlítása. A piros a frekvenciapásztázással készült,
a kék pedig a tranziensek mérésével. Az előbbi esetben a szemmel láthatóan nagyobb zaj az
oszcilloszkóp digitalizációjából ered. A két görbe egymásra tolható, így az (3.5)-es egyenlet
alapján ugyanakkora a jósági tényező a két módszerrel mérve.
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A két különböző módon megmért teljesítményspektrum egymásra skálázható, tehát a rezgőkör jósági tényezője a két módszerrel mérve hibahatáron belül ugyanakkora lesz. A tranziensek további előnye, hogy a teljesítményspektrumban a Lorentz görbe aszimptotikusan 0-hoz
tart (A = 0 az (3.5)-es egyenletben), amivel a nem lineáris Lorentz illesztés elkerülhető: ∆ f
megkapható (3.7)-ből egyenes illesztéssel, logaritmikus y tengelyen, és mivel A = 0, a görbe
reciproka egy parabola lesz, amiből f0 egy másodfokú polinom illesztés segítségével meghatározható, ezzel is nyerve némi gépidőt.

4.2.4. Mérési pontosság javítása
A 4.8-as ábra mutatja a Q és az f0 szórását a különböző módszerek esetén. Jól látható, hogy
az NMR konzollal mért adatok kevésbé szórnak, mint a pásztázással mértek.
A jósági tényező és a rezonanciafrekvencia relatív hibáját a 4.1-es alfejezetben definiáltam a
következőképpen: δ Q = σ (Q) /Q, ill. δ f0 = σ ( f0 ) /∆ f . Különböző mérési módszerek összehasonlítása esetén nem csak a δ Q értéke számít, hanem a mérés időtartama is. Éppen ezért meg
kell adni a δ Q hibáját 1 másodpercre normálva. Amennyiben a rendszerben csak a termikus
zaj figyelhető meg, akkor az 1 mp-re normált értékek nem függhetnek a mérés idejétől. Gyakran előfordul azonban, hogy a mérés pontatlanságát egyéb tényezők is növelik, amiket gyűjtő
néven drift zajnak neveznek. Ilyen drift zaj forrás például a laboratórium hőmérsékletének az
ingadozása14 . Ha ez a jelenség számottevő, akkor érdemes a mérési időt (észszerű kompromisszumok mellett) minimalizálni. A mérések hibáit a 4.2 foglalja össze. Itt különböző ideig
mértem a tranzienseket (20 µs felett már mindenhol csak zajt mértem), és különböző mennyiségeket átlagoltam össze. Minden egyes beállítás mellett 100-szor ismételtem meg a mérést, és
ebből készítettem a statisztikát. Kétféleképpen végeztem el a normalizálást, az első esetben csak
a mintavételezési időtartamot figyelembe véve, míg a második esetben a teljes mérési időre vetítve. Valós körülmények között az utóbbi a mérvadó. A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy
a drift zaj jelen van ennél a mérésnél, vagyis nem érdemes túl sokat átlagolni. Egy tranziens
tényleges mérési ideje kb. 2 ms, aminek a döntő része a szoftveres adatfeldolgozás. Ez ennél
a konzolnál nem csökkenthető. A mérés tanulsága, hogy a tranziensek segítségével a jósági
tényező hibája a beállítások függvényében 1-1,5 nagyságrenddel csökkenthető.
A mérés pontossága – mivel a legnagyobb mintavételi frekvencia 4 MHz – kis mértékben függ a félérték szélességtől (∆ f ). Minél kisebb (∆ f ), annál több adatpont kerül a zajszint
fölé, és annál pontosabb lesz a mérés. Visszatérve a rezonanciafrekvencia meghatározásához,
elméletileg egy tetszőleges frekvencián kiadott impulzussal15 mérve is meg lehet határozni a
rezonátor paramétereit, a 3.9-es ábra is ezt sugallja, hiszen a teljesítményspektrum csak eltolódik. De csak elméletileg. Valójában P0 erősen függ f − f0 -tól, f = f0 esetén a legnagyobb16 , és
minél nagyobb az eltérés, P0 annál kisebb lesz. Magyarán, f 6= f0 esetén a teljesítményspektrum
nem csak eltolódik, hanem gyorsan csökken is. Ezt mutatja be a 4.9-es ábra17 .
14 Például

a nyitott ajtón, vagy ablakon keresztül bejövő légáramlatok képesek ilyenre.
Nyquist-szabályt betartva
16 Ez a rezonancia jelenség alaptulajdonsága.
17 A mikrohullámú méréstechnikában népszerű az az eljárás, hogy a tranzienseket nem pontosan a rezonanciafrekvencián mérik. Ennek az az oka, hogy a 0 frekvenciára történő lekeverés esetén egy nem kívánatos jelenség,
az ún. 1/f zaj jelenik meg, melynek a teljesítménye a nevéből adódóan a frekvencia reciprokával arányos. Ezzel
részletesebben Gyüre-Garami Balázs foglalkozott a doktori munkája során [132]. Én ezzel a jelenséggel nem találkoztam, ami egyrészt azért van, mert a rezonanciafrekvenciát 1 kHz pontossággal tudtam csak beállítani, ekkor
15 A
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4.8. ábra. A rezonanciafrekvencia (felső sor) és a jósági tényező (alsó sor) adatpontjai frekvenciapásztázással (bal oldali oszlop) és tranziensekkel (jobb oldali oszlop) mérve. Egyértelműen
a tranzienses módszer szórása a kisebb.
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Átlagolások
száma

Mérési
idő (s)

Tranziens
időtartama (µs)a

10
100
1000
10
100
1000
10
100
1000
128∗

0,025
0,22
2,17
0,045
0,41
4,21
0,2
1,98
1,967
7,37

32,8
32,8
32,8
262,1
262,1
262,1
2097,2
2097,2
2097,2
1000

δQ

Sztochasztikus δ Q
1 mp-re normálva
√
(1/ Hz)

Valós δ Q
1 mp-re normálva
√
(1/ Hz)

2,5 · 10−4
1,6 · 10−4
4,6 · 10−4
3,3 · 10−4
1,5 · 10−4
3,5 · 10−4
3,2 · 10−4
2,5 · 10−4
3,0 · 10−4
7,4 · 10−4

4,5 · 10−6
9,4 · 10−6
8,3 · 10−5
1,7 · 10−5
2,4 · 10−5
1,8 · 10−4
4,7 · 10−5
1,1 · 10−4
4,2 · 10−4
2,7 · 10−4

4,0 · 10−5
7,7 · 10−5
6,8 · 10−4
7,1 · 10−5
9,5 · 10−5
7,2 · 10−4
1,4 · 10−4
3,5 · 10−4
8,4 · 10−4
2,0 · 10−3
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4.2. táblázat. A jósági tényező meghatározásának a statisztikája és a hibái tranziensekkel és frekvenciapásztázással. δ Q-t a definíciójából határoztam meg (4.8). Ez a mennyiség normalizálható
a tranziens időtartalmának a gyökével, ez a "Sztochasztikus δ Q 1 mp-re normálva". Célszerűbb
azonban a δ Q-t a valódi mérési idővel normalizálni, ez a "Valós δ Q 1 mp-re normálva". Ennek
az az oka, hogy 1 tranziens mérésekor az adattároláshoz szükséges
idő jóval nagyobb,
mint a
√
√
tranziens időtartama. Például az 1. sorban a δ Q-t rendre 10 × 32.8 µs-mal és 25 ms-mal
kell megszorozni. A ∗ -gal jelölt sor a frekvenciapásztázás adatait mutatja. Érdemes megfigyelni, hogy az 1000 átlagolás esetén a δ Q nagyobb, mint 100-nál, ami egy nem várt eredmény.
Ennek az oka, hogy ebben a rendszerben nem csak a termikus zaj található meg, hanem egyéb
ún. drift zajok is.
a frekvenciapásztázások

esetén z pásztázás időtartama.
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4.9. ábra. A teljesítményspektrum az impulzus frekvenciájának függvényében. A rezonanciafrekvencia itt nagyjából 8 MHz, ekkor a legnagyobb a spektrum (kék). Már 90 kHz eltérés (piros) estén is szignifikánsan csökken a teljesítményspektrum nagysága ( f ≈ 1,01 f0 ), 460 MHz
eltérés mellett (zöld) pedig már alig látszik a spektrum a rezonáns gerjesztés mellett, noha az
eltérés még mindig kevesebb, mint 6%. A 3.9-es ábra a normált teljesítményspektrumokat mutatja. Megállapítható, hogy célszerű a rezonanciafrekvencián kiadni az impulzusokat.

P0 csökkenése azért problémás, mert – mint minden műszernek – az NMR konzolnak is
van egy alap zajszintje, ha a tranziens ennél kisebb, akkor már csak a zaj mérése történik.
Minél nagyobb a P0 , annál több adatpont haladja meg a zajszintet, így a hasznos mérési idő is
növekszik, ezáltal a mérés pontosabb lesz. Ezért célszerű a rezonanciafrekvencián mérni.
A mixernek azonban pár mW-nál telítődik, nagyobb teljesítmények esetén pedig tönkre is
mehet. A telítődés miatt a mért lecsengés érdemben eltér az exponenciálistól, ezáltal a teljesítményspektrum is a Lorentz-görbétől. A telítődés ugyan a csökkenő tranziens miatt előbb-utóbb
elmúlik, ám egy másik nem kívánatos jelenség is fellép, a holtidő. Ez néhány µs, a mért tranziens a holt idő alatt értékelhetetlen. Természetesen a telítődés utólag eltávolítható az adatsorból,
ez viszont a hasznos adatpontok csökkenéséhez, tehát közvetett módon a mérés pontatlanságához vezet.
A telítődés nem mindig látszik szabad szemmel, de a hatása mérhető. Tehát a túl nagy és
a túl kicsi teljesítmény is torzítja a mérést. Az arany középút az, hogy amennyire lehetséges
végig biztosítani kell, hogy a konzol bemenetére jutó tranziens amplitúdója ugyanakkora legyen
a mérések során. Ez a megállapítás a frekvenciapásztázás esetén a detektorra is érvényes. A
hipertermiás alkalmazások optimális frekvenciatartományán túl ez a másik fő ok, hogy érdemes
csökkenteni a besugárzás frekvenciáját tehát az, hogy ez esetben (∆ f ) is csökken, a mérés
pontosabb lesz.
ez a zaj már nem volt számottevő, másrészt ez a konzol valójában egy köztes frekvenciára (21 MHz) keveri le a
tranzienseket, és azon mér.
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Összegzés
Ebben az alfejezetben bemutattam, a rezonátor jósági tényezője és rezonanciafrekvenciája
tranziensek segítségével 1-1,5 nagyságrenddel pontosabban mérhető, mint frekvenciapásztázást
alkalmazva. A mérés hibája kis mértékben függ a reflexiós görbe félérték-szélességétől is, melyet érdemes alacsonyan tartani. A méréshez saját készítésű rezgőkört használtam, melynek a
jósági tényezője technikai okok miatt kb. a fele a frekvenciapásztázáskor alkalmazott rezonátorénak, de ezt a romlást felülírta mérési pontosság jelentős javulása.

4.3. A méréstechnikai fejlesztések alkalmazásai
Ebben az alfejezetben a korábban bemutatott méréstechnikai módszerek további alkalmazási lehetőségeit mutatom be. A mintával terhelt rezonátor jósági tényezője változhat pl. valamilyen külső körülmény hatására. Ilyen a külső mágneses tér, amelyről a 4.3.1-es pont szól.
A 4.3.2-esben pedig a minta pozíciójának a változása okozza a rezonátor jósági tényezőjének a változását, ami lehetővé teszi, egy nem látható helyen (pl. élő szervezetbe beinjektált)
lévő minta megtalálását. Ezen pont eredményei részben szerepelnek az [S2]-es cikkemben.

4.3.1. Elnyelt teljesítmény csökkenése állandó mágneses tér hatására
A mágneses anyagok állandó mágneses tér hatására előbb-utóbb telítődnek, ekkor elvesztik
a mágneses tulajdonságukat, erre utal a (2.6)-os és a (2.7)-es egyenlet is. Amennyiben a minta
már nem mágneses, akkor a külső váltakozó mágneses térből sem tud elnyelni, ezáltal ilyen módon képtelen lesz a melegedésre [138], a dinamikus hiszterézis megszűnik [139]. Tumorterápiás
szempontból ennek az a jelentősége, hogy a melegedés folyamata ily módon szabályozható egy
elektromágnes be- és kikapcsolásával, ezáltal egy reléhez hasonló kapcsoló jön létre18 . Állandó
mágnesek segítségével olyan mágneses térerősség eloszlás érhető el, ahol egy kis helyen a mágneses tér közel 0, körülötte pedig nagyságrendekkel nagyobb, ezzel lokalizálva a melegedést19 .
Ez az ún. fókuszált termoterápia (focused hyperthermia [140]).
Amennyiben csökken a teljesítményelnyelés, akkor a mintával terhelt rezonátor jósági tényezője szükségszerűen növekszik. Jelen pontban ennek a mérését ismertetem. A méréseket
frekvenciapásztázással hajtottam végre kétféleképpen: egyik esetben a sztatikus és a váltakozó
mágneses tér párhuzamos volt egymással, a másik esetben merőlegesek voltak egymásra. Az
állandó mágneses teret egy Magnettech elektromágnes biztosította, mely mögött egy unipoláris
Magnettech MPS1 erősítő állt, ennélfogva a mágneses tér is unipoláris volt, a legnagyobb mágneses térerősség (µ0 H) 600 mT. A rezonátort a tengelye körül lehetett forgatni, így előállítva
a kétféle konfigurációt. A mágneses teret egy Teslameter FM2002-es Hall szondás műszerrel
mértem. Az elrendezés a 4.10-es ábrán látható. A méréseket két besugárzó teljesítmény mellett
(0 és 6 dBm, azaz 1 és 4 mW) végeztem el. A jósági tényezők mellett a rezonanciafrekvenciaváltozást is megvizsgáltam, előbbi a 4.11-es, utóbbi a 4.12-es ábrán látható.
Azt kaptam, hogy mind a jósági tényező, mind a rezonanciafrekvencia hibahatáron belül
független a besugárzás teljesítményétől. A merőleges elrendezés esetén a minta később telí18 Így

nem a nagy teljesítményű besugárzót kell kapcsolgatni.
ugyanis, hogy a mintából a tumorsejtektől távolabb is kerül, ekkor azok melegedése meggátol-

19 Előfordulhat

ható.
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4.10. ábra. A jósági tényező mágneses térfüggésének a mérési elrendezése.
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4.11. ábra. A rezonátor jósági tényezője az állandó mágneses tér függvényében, két különböző
geometria és RF teljesítmény mellett.
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4.12. ábra. A rezonátor rezonanciafrekvenciája az állandó mágneses tér függvényében. A merőleges elrendezés látványosan lassabban telítődik, mint a párhuzamos.
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tődik, mint a párhuzamos esetben, ez sokkal jobban látszik a rezonanciafrekvencia mérésekor,
utóbbi esetben a görbe kezdeti meredeksége közel 0. A szögfüggő különbség pontos magyarázata nem ismert. Az egyik lehetséges ok, hogy párhuzamos esetben a mintára jutó eredő mágneses
tér a sztatikus és a váltakozó összege, merőleges esetben viszont a Pithagorasz tétel szerint kell
azokat összeadni, így az eredő mágneses tér utóbbi esetben kisebb lesz. A rezonanciafrekvencia esetén ez a különbség azért is sokkal látványosabb, mert ebben a frekvenciatartományban
a minta valós szuszceptibilitása kb. 5-szöröse a képzetesnek, erről részletesebben a következő
(4.4-es) alfejezetben lesz szó. A 0 mágneses tér esetén a görbék nem mindig ugyanonnan indulnak, aminek az elektromágnes remanens mágneses tere (kb. 5 mT, 4,5 és 6 mT között változik)
az oka, és ilyenkor pár tized mT eltérés is sokat számít. 10 mT felett már nem volt érdemi
különbség.
A jósági tényezők 150 mT felett már nem változtak érdemben. Ez azt jelenti, hogy itt már
nincs teljesítményelnyelés. A bemenő és az elnyelt teljesítmény aránya (4.4) alapján megbecsülhető : PPbeel ≈ 1 − QQs , ahol Qs a telítéskor mért jósági tényező. Azért használom a megbecsülhető
szót a kiszámítható helyett, mert a (4.4) egyenlet, csak kritikus csatolás esetén igaz. Én a (közel) 0 térben alkalmaztam a kritikus csatolást, viszont a mágneses tér növelésével a rezonátor
egyre távolodott a kritikus csatolástól. A pontos mérésekhez minden egyes mágneses tér esetén
kézzel újra be kellett volna hangolni a rezonátort, ami görbénként 31 mágneses tér esetén 124
hangolás lett volna. A teljesítményelnyelés csökkenése azonban enélkül is jól látszik.

Összegzés
Ebben a pontban megmutattam, hogy állandó mágneses tér hatására a Teljesítményelnyelés
csökken. A méréseket két különböző geometria és besugárzó teljesítmény mellett elvégezve
azt tapasztaltam, hogy az állandó és a váltakozó mágneses tér által bezárt szög számottevő,
míg a gerjesztő teljesítmény hatása elhanyagolható. A rezonanciafrekvencia változása sokkal
látványosabb volt, mint a jósági tényezőé.

4.3.2. Elrejtett minta megtalálása RF impulzusokkal
Az impulzusos módszer érzékenysége apró változások detektálására ad lehetőséget. A mágneses nanoanyag kisállatba, vagy emberi testbe kerülve már nyilván nem látszik, éppen ezért a
pontos helye sem ismert. Ebben a pontban bemutatok egy olyan módszert, amelynek segítségével a minta helye meghatározható. A rezonátor helye rögzített, a mintát pedig két Thorlabs
optikai mozgató segítségével (1 hüvelyket (inch) lehet velük mozgatni, azaz összesen 51 mmt, 0,01 mm pontossággal) változtattam, és minden egyes pozícióban megmértem a rezonátor
jósági tényezőjét illetve rezonanciafrekvenciáját. A minta a tekercsen kívül helyezkedik el, magyarán a mérések szórt térben történnek. Itt a frekvenciapásztázás már nem jön szóba.
A méréseket 1 és 2 dimenzióban is elvégeztem. Az 1 dimenziós mérések a 2 dimenziós
változat előzetes méréseinek feleltethetőek meg. Itt még a mintát tartalmazó kémcsövet átvezettem a rezonátor tekercsén. A minta tömege 1 mg, magassága kb. 4 mm volt, a tekercs hossza
pedig 14 mm. A mérés elrendezéséről készült fénykép a 4.13-as ábrán látható. Az eredményeket a 4.14-es ábra mutatja. Megfigyelhető, hogy nem csak a jósági tényező változása látványos,
hanem a rezonanciafrekvenciáé is.
Az 1 dimenziós eredmények biztatóak voltak, és az eljárást kidolgoztam 2 dimenzióban
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4.13. ábra. Az 1 dimenziós helymeghatározás mérési elrendezése. 1) Az NMR konzol, 2 ) a
rádió kondenzátor, 3 ) a rezonátor tekercse, 4 ) a két optikai mozgató és 5 ) a minta a kémcsőben. A méréseknél fontos szerepet játszott a két asztalos szorító is, ezek biztosították, hogy a
minta csak függőlegesen mozogjon. A legkisebb vízszintes elmozdulás esetén a kémcső hozzáért volna a tekercshez, ezzel pedig az induktivitás megváltozott volna, ami viszont a rezonátor
elhangolását eredményezte volna.

is. Itt már valóban végig szórt térben mértem. Az optikai mozgatók ugyanazok voltak, ezúttal
viszont egymásra merőlegesen mozgatták a mintát, mely néhány mm-rel a tekercs felett helyezkedett el. Az eredményeket a 4.15-ös és a 4.16-os ábra mutatja. A minta az origóban, azaz
a (0,0) pontban volt a tekercs közepe felett. A jósági tényező változása mindössze 0,05 volt,
úgy, hogy a minta alig néhány mm-rel volt csak a tekercs felett. Külön kiemelem, hogy a rezonanciafrekvencia 350 Hz-nél kevesebbet változott egy MHz-es áramkör esetén. A módszer
3 dimenzióra is kiterjeszthető például több különböző 2 dimenziós „térképpel". Ezzel elérhető,
hogy a minta helye egy 1 cm × 1 cm × 1 cm-es kockán belül meghatározható legyen, ennek
a megvalósítása azonban túlmutat ezen a disszertáción. Mivel manapság az MRI széles körben
elterjedt, amellyel a minta helye is meghatározható, ezért felmerülhet kérdés az itt bemutatott
módszer létjogosultságát illetően. Az itt bemutatott módszer kezelés közben is alkalmazható,
ami lehetővé teszi, hogy a termoterápia akár mozgó tumorok esetén is végrehajtható legyen.
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4.14. ábra. A rezonátor rezonanciafrekvenciájának és jósági tényezőjének változása a minta
pozíciójának függvényében, az 1 dimenziós próbamérés esetén. A vízszintes nyilak a tekercs és
a minta méretét mutatják.
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4.15. ábra. A rezonátor jósági tényezőjének a változása a minta pozíciójának függvényében, 2
dimenziós mérés esetén, szórt térben.
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4.16. ábra. A rezonátor rezonanciafrekvencia-változása a minta pozíciójának függvényében, 2
dimenziós mérés esetén, szórt térben.
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4.4. Nem exponenciális relaxáció mágneses folyadékokban
Ebben az alfejezetben ismertetem a frekvenciafüggő szuszceptibilitás mérésének eredményeit. A méréseket rezonáns és nem rezonáns módszerrel is elvégeztem. Rezonáns módszerrel
a szuszceptibilitás képzetes és a valós részének az aránya (χ 00 /χ 0 ) határozható meg, míg nem
rezonáns esetén a szuszceptibilitások egy konstans-szorosa is. Amennyiben a minta mágneses
relaxációja exponenciális, akkor a χ 00 /χ 0 a frekvencia függvényében egy egyenesre esik. Azt
tapasztaltam, hogy ez a minta 100 kHz felett egyáltalán nem exponenciálisan relaxálódik. A
módszer leírása a 3.4-es alfejezetben olvasható. Az itt bemutatott eredmények a harmadik publikációmban is szerepelnek [S3].
A nem rezonáns méréseket egy vektor hálózat analizátor (VNA, Rohde & Schwarz ZNL20,
100 kHz - 20 GHz) segítségével végeztem, a mérő áramkör, mely a 4.17-es ábrán látható, egy
10 menetes, 23 mm hosszú és 5 mm-es belső átmérőjű tekercs volt, egy 53 mm hosszú merev
RF kábelre forrasztva.

C

VNA

R
C
L

4.17. ábra. Fent: a mérő áramkörről készített fénykép, a parazita kapacitást a kábel okozza.
Lent : az áramkör helyettesítő képe.

A VNA két porttal rendelkezik, mindkettő egyszerre adó és vevő, mindkettő képes különkülön komplex reflexiót mérni (Az 1-es és a 2-es port esetén ez rendre S11 , ill. S22 ), illetve a két
port közötti komplex transzmissziót is méri a műszer (ezek az S12 és S21 paraméterek), mivel az
áramkör csak 1 csatlakozóval rendelkezik, így ennél a mérésnél csak a reflexiót (Γ = S11 ) mértem, melynek 100 kHz és 500 MHz közötti valós és képzetes értékeit mutatja a 4.18-as ábra. Az
impedancia kiszámolható (3.16) segítségével, de a VNA-n már beállítható az impedancia kijelzése. Párhuzamos kapcsolás esetén az áramkör eredő admittanciája (az impedancia reciproka,
Y = 1/Z, melyet szintén kijelez a VNA) a következő:
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1
,
R (ω) + iωL

(4.12)

1
,
R (ω) + iωL (1 + η χ)

(4.13)

Yü = iωC +
illetve ha a tekercs mintát is tartalmaz:
Ym = iωC +

Az üres tekercs admittanciájára érdemes görbét illeszteni, melyből az egyenáramú ellenállás (RDC ), a tekercs induktivitása (L), és a parazitakapacitás (C) értéke kiszámolható, erre a
tekercsre C = 1,4 pF, L = 0,6 µH és RDC = 10 mΩ jött ki20 . A bőrhatást kör keresztmetszetű
vezetékre egy ingyenesen letölthető Matlab alatt futó programmal számoltam [141]. A paraméterek ismeretében a frekvenciafüggő szuszceptibilitásra a következő adódik:
(Ym − iωC)−1 − (Yü − iωC)−1
(4.14)
iωL
Valójában C értéke a kritikus, mert (4.14) az induktív tagra rendezi az admittanciákat. A
kapacitás levonása után a teljes frekvenciafüggő ellenállás azonnal kiesik, az induktivitás pedig
csak egy állandó szorzóként szerepel, χ 00 /χ 0 esetén pedig már akként sem.
ηχ =

1
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4.18. ábra. Az üres áramkör reflexiós spektrumának valós és képzetes része (kék). A többi szín
a különböző szintű modellezéseket jelöli. Látható, hogy 20 MHz-ig modellezhető az áramkör
egy tekercs és egy ellenállás sorba kapcsolásával, illetve 150 MHz-ig a párhuzamosan kapcsolt
kondenzátorral.
20 A

kapacitásra kapott értéket összehasonlítottam egy másik merev RF kábelével, mely 102 cm hosszú volt
a kapacitása pedig 184 pF, ami 1,8 pF/cm-es hosszegységnyi kapacitást jelent. Ez nagyjából megegyezik az én
áramkörömön hosszegységnyi kapacitásával (1,4 pF/cm). A kapacitásokat egy Agilent U1732C kézi RLC mérő
műszerrel mértem.
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Már a reflexiós görbékből is látszik, hogy az ellenállás és a tekercs sorba kapcsolása önmagában nem lesz elég a modellezéshez, ugyanis a nagyrészt a kábel okozta parazita kapacitást
is figyelembe kell venni, mellyel kb. 150 MHz-ig lehetett modellezni, afelett a hullámjelenségek hatása már számottevő volt. A bőrhatás jóval kisebb mértékben számít, mint a párhuzamos
kapacitás, a reflexiós görbén az állandó ellenállás és a bőrhatással számolt ellenállás szinte tökéletesen fedi egymást, az eltérés az impedancia frekvenciafüggésénél lesz látványos, ami a
4.19-es ábrán látható. 20 MHz-ig a kapacitás elhanyagolásával az eltérés 2%-on belüli.
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4.19. ábra. Az üres tekercs impedanciájának az abszolút érteke a frekvencia függvényében,
mindkét tengelyt logaritmikus skálán ábrázolva.

A bőrhatás figyelmen kívül hagyásával nagyobb egyenáramú ellenállást kaptam, ráadásul
a parazita kapacitás értéke is másnak adódott. Általános tapasztalat, hogy több nagyságrendet
átfogó ábrázolás esetén érdemes az adott tengelyt (tízes alapú) logaritmikus skálán ábrázolni. A
nem rezonáns módszerrel a minta szuszceptibilitásának valós és képzetes részét a 4.20-as ábra
mutatja.
A kapott görbék egyáltalán nem hasonlítanak a Lorentz-féle függvényre. Mindkét rész szinte végig közel állandó, nagyjából 100 MHz-ig. A 4.20-as ábrából az is kiderül, hogy a modellezésem felső határa valamivel ennél a tekercsnél 150 MHz alatt van (120-140 MHz). Az
igazsághoz hozzátartozik, hogy a VNA-nak ugyan 100 kHz az alsó méréshatára, de a 2-3 MHz
alatti adatpontok rendkívül zajosak, ennek az oka, hogy itt az áramkör lényegében rövidzárként
működik, ami jelentősen rontja a VNA érzékenységét. Ez azzal is összefügg, hogy az mágneses
folyadékok mérésére induktív elrendezést használok, ami olyan frekvenciákon optimális amikor
az induktivitás dominálja az áramköri elemeket.
A közel állandó mágneses szuszceptibilitást polidiszperz mintára már egyrészt R. E. Rosensweig is előre jelezte [75], az ő elméleti és az én kísérleti görbém jellege egyezést mutat (bár a
χ 00 /χ 0 értékére 3 MHZ-en nekem kb. a negyede adódott, mint ami a szimulált adatokból követ-
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4.20. ábra. Fent: A minta hatása a tekercs reflexiójára. Lent: a nem rezonáns módszerrel mért
szuszceptibilitás valós és képzetes része. Az ohmikus ellenállás frekvenciafüggőségének elhanyagolása 1 MHz alatt magasabb sztatikus ohmikus ellenálláshoz vezet, mint a bőrhatás figyelembe vételekor. A nagyobb sztatikus ellenállás viszont a modellezésben a kapacitás értékét
változtatja meg, ami viszont kritikus.
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gítségével, kalibráció után határozható meg. Ehhez az kell, hogy a referencia és a vizsgálandó
mintából ugyanannyit véve, mindkettőt egyforma kémcsőben a mérő tekercsbe (nem rezonáns
módszernél) mindkét minta pontosan ugyanoda kerüljön. Ez a kalibráció azonban túlmutat a
dolgozatomon.
0,3

Nem rezonáns módszer
Rezonáns módszer

''/

c c

'

0,2

0,1

0,0
0

50

100

150
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4.22. ábra. Fent: A minta hatása a tekercs reflexiójára. Lent: a nem rezonáns módszerrel mért
szuszceptibilitás valós és képzetes része.

Összegzés
Ebben az alfejezetben ismertettem a doktori munkám során használt nanomágneses szuszpenzió frekvenciafüggő szuszceptibilitásának mérési eredményeit. A mérést rezonáns és nem
rezonáns módszerrel is elvégeztem, és a két módszer között egyezést tapasztaltam, bár a rezonáns esetben az adatpontok szórása számottevő volt. Az eredmények azt mutatják, hogy a minta
mágneses szuszceptibilitása egyáltalán nem hasonlít a Lorentz görbére, tehát a mágneses reláció
nem exponenciális, aminek az oka vélhetően a mintában lévő magnetit méretének a számottevő
szórása. 4,7 MHz alatt csak nem rezonáns módszerrel tudtam mérni, és 2 MHz alatt a VNA nem
volt elég érzékeny, ezért érdemes a mérő áramkört tovább fejleszteni.

5. fejezet
Összegzés
5.1. A doktori munkám összefoglalása
A doktori munkám során RF méréstechnikai fejlesztéseket végeztem mágneses nanorészecskéken daganatterápiás alkalmazás céljából. A fő kérdés az volt, hogy a mágneses gerjesztés mekkora hányadát nyelik el a részecskék. Ennek meghatározására léteznek már kidolgozott módszerek, azonban azok meglehetősen pontatlanok vagy invazívok. Ennek a dolgozatnak
a célja olyan eljárás kidolgozása volt, amellyel a minta által elnyelt besugárzási teljesítmény
közvetlenül, a minél pontosabban meghatározható legyen. Ennek érdekében rezonáns áramköröket használtam, és az elnyelt teljesítményt annak a paraméterei segítségével határoztam meg.
Az eljárás számos alkalmazási lehetőség előtt nyit kaput. Az eredményeim összefoglalása tézis
pontokba szedve a következő (5.2-es) alfejezetben olvasható.

5.2. Tézispontjaim
1. Doktori munkám során a mágneses nanorészecskék által elnyelt teljesítmény mérésére
egy új módszert dolgoztam ki. A módszer lényege, hogy a mintát egy rezonátorba helyezve a rezonátor jósági tényezőjének meghatározásából az elnyelt teljesítmény közvetlenül
adódik. Ezen módszer az irodalomban találhatóknál pontosabb, és modellezés ill. kalibrációmentes elnyelt teljesítmény meghatározását teszi lehetővé. A módszer a hagyományos
kalorimetrikus eljárásokkal összehasonlítottam, és hitelesítettem. [S1]
2. A mágneses nanorészecskék RF mágneses besugárzás által elnyelt teljesítmény nagyságának függését vizsgáltam állandó mágneses térben. A mérés jelentősége, hogy az állandó
mágneses tér az elnyelt teljesítmény, ezáltal a minta hőmérséklet emelkedésének vezérlését teszi lehetővé. Azt találtam, hogy az elnyelt teljesítmény már 0,1 T mágneses tér
esetén jelentősen csökken.
3. A munkám során kifejlesztett, elnyelt teljesítményt mérő módszer pontosságát jelentősen
javítottam a rezonátorok jósági tényezőjének impulzusok segítségével történő meghatározásával. A módszer lényege, hogy egy magmágneses rezonancia konzolt, mint adó-vevő
rendszert használtam, amely lehetővé teszi a impulzusokra adott rezonátorválasz feldolgozását. Azt találtam, hogy ezzel a módszerrel 1-1,5 nagyságrenddel pontosabban határozható meg a rezonátor jósági tényezője, mint frekvenciapásztázás esetén. [S2]
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4. Az élő szervezetben elrejtett minta feltérképezésére módszert dolgoztam ki. A módszer
lényege, hogy egy rezonátor mérőtekercsét mozgatom a mágneses nanorészecskéket tartalmazó, az élő szervezetet helyettesítő fantomhoz képest, és a mérőáramkör elhangolását
vizsgálom az érzékeny módszerrel. A módszert egy- és kétdimenziós fantomok esetén is
kidolgoztam. [S2]
5. A mágneses nanorészecskék frekvenciafüggő szuszceptiblitását vizsgáltam széles frekvenciatartományban két módszerrel: rezonátoros és nem rezonátoros módon. Bizonyítékot találtam arra, hogy a mágneses nanorészecsekékben a mágneses relaxáció nem egyszerű exponenciális viselkedést követ. Ezt arra alapoztam, hogy a szélessávú és a rezonátoros méréseknél is a szuszceptibilitás két komponensének aránya azonosnak adódott.
[S3]
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[89] A. Skumiel, B. Leszczyński, M. Molcan, and M. Timko, „The comparison of magnetic
circuits used in magnetic hyperthermia,” Journal of Magnetism and Magnetic Materials,
vol. 420, pp. 177 – 184, 2016.
[90] M. Subramanian, A. Miaskowski, G. Pearce, and J. Dobson, „A coil system for real-time
magnetic fluid hyperthermia microscopy studies,” International Journal of Hyperthermia,
vol. 32, no. 2, pp. 112–120, 2016.
[91] M. Bekovic, M. Trlep, M. Jesenik, and A. Hamler, „A comparison of the heating effect of
magnetic fluid between the alternating and rotating magnetic field,” Journal of Magnetism
and Magnetic Materials, vol. 355, p. 12–17, 04 2014.
[92] O. O. Ahsen, U. Yilmaz, M. Deniz Aksoy, G. Ertas, and E. Atalar, „Heating of magnetic
fluid systems driven by circularly polarized magnetic field,” Journal of Magnetism and
Magnetic Materials, vol. 322, no. 20, pp. 3053 – 3059, 2010.

IRODALOMJEGYZÉK

94

[93] Ferrotec EMG 705 adatlap. [Online]. Available: https://ferrofluid.ferrotec.com/products/
ferrofluid-emg/water/emg-705/
[94] S. J. Kemp, R. M. Ferguson, A. P. Khandhar, and K. M. Krishnan, „Monodisperse magnetite nanoparticles with nearly ideal saturation magnetization,” RSC Adv., vol. 6, pp. 77 452–
77 464, 2016.
[95] L. Maldonado-Camargo, M. Unni, and C. Rinaldi, „Magnetic characterization of iron
oxide nanoparticles for biomedical applications,” Methods in molecular biology (Clifton,
N.J.), vol. 1570, pp. 47–71, 2017.
[96] H. Sharifi Dehsari, V. Ksenofontov, A. Möller, G. Jakob, and K. Asadi, „Determining
magnetite/maghemite composition and core–shell nanostructure from magnetization curve
for iron oxi de nanoparticles,” The Journal of Physical Chemistry C, vol. 122, no. 49, pp.
28 292–28 301, 2018.
[97] A. Luiten, Q-Factor Measurements, ser. Encyclopedia of RF and Microwave Engineering.
John Wiley & Sons, Inc., 2005.
[98] D. Kajfez, Q-Factor, ser. Encyclopedia of RF and Microwave Engineering.
& Sons, Inc., 2005.

John Wiley

[99] D. Kajfez and E. Hwan, „Q-factor measurement with network analyzer,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 32, no. 7, pp. 666–670, 1984.
[100] P. J. Petersan and S. M. Anlage, „Measurement of resonant frequency and quality factor
of microwave resonators: Comparison of methods,” Journal of Applied Physics, vol. 84,
no. 6, pp. 3392–3402, SEP 15 1998.
[101] W. Gallagher, „Transient-response of a microwave cavity,” IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 26, no. 3, pp. 4277–4279, 1979.
[102] Y. Komachi and S. Tanaka, „An automatic q-meter using the damped oscillation of a
resonant circuit excited by a keyed signal,” Journal of Physics E: Scientific Instruments,
vol. 7, no. 11, p. 905, 1974.
[103] J. Amato, „Improved technique for measuring transient changes in microwave cavityq and resonant-frequency,” Review of Scientific Instruments, vol. 53, no. 6, pp. 776–777,
1982.
[104] R. W. Quine, D. G. Mitchell, and G. R. Eaton, „A general purpose q-measuring circuit
using pulse ring-down,” Concepts in Magnetic Resonance Part B: Magnetic Resonance
Engineering, vol. 39B, no. 1, pp. 43–46, FEB 2011.
[105] J. Hodges, H. Layer, W. Miller, and G. Scace, „Frequency-stabilized single-mode cavity ring-down apparatus for high-resolution absorption spectroscopy,” Rev. Sci. Instrum.,
vol. 75, pp. 849–863, 2004.
[106] J. Hodges and R. Ciurylo, „Automated high-resolution frequency-stabilized cavity ringdown absorption spectrometer,” Rev. Sci. Instrum., vol. 76, p. 023112, 2005.

IRODALOMJEGYZÉK

95

[107] A. Cygan, D. Lisak, P. Maslowski, K. Bielska, S. Wojtewicz, J. Domyslawska, R. S.
Trawinski, R. Ciurylo, H. Abe, and J. T. Hodges, „Pound-drever-hall-locked, frequencystabilized cavity ring-down spectrometer,” Rev. Sci. Instrum., vol. 82, p. 063107, 2011.
[108] G. W. Truong, D. A. Long, A. Cygan, D. Lisak, R. D. van Zee, and J. T. Hodges, „Comblinked, cavity ring-down spectroscopy for measurements of molecular transition frequencies at the khz-level,” J. Chem. Phys., vol. 138, p. 094201, 2013.
[109] B. Gyüre, B. G. Márkus, B. Bernáth, F. Murányi, and F. Simon, „A time domain based
method for the accurate measurement of q-factor and resonance frequency of microwave
resonators,” Review of Scientific Instruments, vol. 86, no. 9, p. 094702, 2015.
[110] B. Gyüre-Garami, O. Sági, B. G. Márkus, and F. Simon, „A highly accurate measurement
of resonator q-factor and resonance frequency,” Review of Scientific Instruments, vol. 89,
no. 11, p. 113903, 2018.
[111] D. I. Hoult, „Fast recovery, high sensitivity nmr probe and preamplifier for low frequencies,” Review of Scientific Instruments, vol. 50, p. 193, 1979.
[112] E. Fukushima and S. Roeder, Experimental pulse NMR: a nuts and bolts approach, ser.
The Advanced Book Program. Addison-Wesley Pub. Co., Advanced Book Program, 1981.
[113] Spektrumanalízis
heterodin
méréstechnikával.
[Online].
Available :
https://fizipedia.bme.hu/index.php/Spektrumanal%C3%ADzis_heterodin_m%C3%
A9r%C3%A9stechnik%C3%A1val
[114] R. R. Ernst, „Nuclear-magnetic-resonance fourier-transform spectroscopy (nobel lecture),” Angewandte Chemie-International Edition in English, vol. 31, pp. 805–823, 1992.
[115] J. Connes and P. Connes, „Near-Infrared Planetary Spectra by Fourier Spectroscopy.I.
Instruments and Results,” J. Opt. Soc. Am., vol. 56, no. 7:896-910, 1966.
[116] P. B. Fellgett, Theory of Infra-Red Sensitivities and its Application to Investigations of
Stellar Radiation in the Near Infra-Red (PhD thesis). University of Cambridge, 1949.
[117] B. W. M. Kuipers, I. A. Bakelaar, M. Klokkenburg, and B. H. Erné, „Complex magnetic susceptibility setup for spectroscopy in the extremely low-frequency range,” Review of
Scientific Instruments, vol. 79, no. 1, p. 013901, 2008.
[118] B. H. Erné, M. Claesson, S. Sacanna, M. Klokkenburg, E. Bakelaar, and B. W. Kuipers,
„Low-frequency complex magnetic susceptibility of magnetic composite microspheres in
colloidal dispersion,” Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol. 311, no. 1, pp.
145 – 149, 2007, proceedings of the Sixth International Conference on the Scientific and
Clinical Applications of Magnetic Carriers.
[119] S. Berkum, J. Dee, A. Philipse, and B. H. Erné, „Frequency-dependent magnetic susceptibility of magnetite and cobalt ferrite nanoparticles embedded in paa hydrogel,” International Journal of Molecular Sciences, vol. 14, pp. 10 162–10 177, 2013.

IRODALOMJEGYZÉK

96

[120] N. Telling, „Chapter 7 - high-frequency magnetic response and hyperthermia from nanoparticles in cellular environments,” in Nanomaterials for Magnetic and Optical Hyperthermia Applications, ser. Micro and Nano Technologies, R. M. Fratila and J. M. D. L. Fuente,
Eds. Elsevier, 2019, pp. 173 – 197.
[121] K. K. Narayanasamy, M. Cruz-Acuña, C. Rinaldi, J. Everett, J. Dobson, and N. D. Telling, „Alternating current (ac) susceptibility as a particle-focused probe of coating and clustering behaviour in magnetic nanoparticle suspensions,” Journal of Colloid and Interface
Science, vol. 532, pp. 536 – 545, 2018.
[122] E. Cespedes, J. M. Byrne, N. Farrow, S. Moise, V. S. Coker, M. Bencsik, J. R. Lloyd,
and N. D. Telling, „Bacterially synthesized ferrite nanoparticles for magnetic hyperthermia
applications,” Nanoscale, vol. 6, pp. 12 958–12 970, 2014.
[123] R. M. Ferguson, A. P. Khandhar, C. Jonasson, J. Blomgren, C. Johansson, and K. M.
Krishnan, „Size-dependent relaxation properties of monodisperse magnetite nanoparticles
measured over seven decades of frequency by ac susceptometry,” IEEE Transactions on
Magnetics, vol. 49, no. 7, pp. 3441–3444, 2013.
[124] M. H. Ahmed, A. Hossain, and S. Choudhury, „Structural and permeability characterization of zn-li ferrites,” Turkish Journal of Physics, vol. 42, 06 2018.
[125] M. A. Sistané, „Permeability characterization of ferrites in the radio frequency range.”
[126] M. K. Ghosh, Y. Gao, H. Dozono, K. Muramatsu, W. Guan, J. Yuan, C. Tian, and B. Chen,
„Numerical modelling of magnetic characteristics of ferrite core taking account of both
eddy current and displacement current,” Heliyon, vol. 5, no. 8, p. e02229, 2019.
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A függelék
Kalitka tekercs
A kalitka (birdcage) rezonátor egy jól ismert rezonátor típus, melyet széles körben használnak, főleg az MRI-ben [142–145]. Elsőként Hayes és társai javasolták ilyen célú használatra
1985-ben [146]. Az MRI-ben használat elsődleges oka, hogy (mint azt a 2.3-es alfejezetben
már említettem) ez a tekercs viszonylag nagy térfogatban képes közel homogén mágneses teret
létrehozni [147].
A rezonátor egy hengerpaláston elhelyezett kondenzátorokból és vezetőkből áll, két közös
tengelyű gyűrűvel (endring) és az azokat összekötő vezetékekkel, ún. lábakkal (legs) rendelkezik. A lábak száma általában 2 hatvány (tipikusan 8 vagy 16). A saját rezonátorom fényképe az
A.1-es ábrán látható. A kondenzátorok lehetnek a lábakon, ez az aluláteresztő (low-pass) rezonátor, vagy a gyűrűkön, ami a felüláteresztő (high-pass) változat1 . A rezonátor szerkezete egy
kalitkára hasonlít, innen a neve. Én az aluláteresztőt használtam 8 lábbal. A rezonátort 1 mm
vastag vörösréz lemezből készítettem el, a belső átmérője 30 mm, a magassága 50 mm volt, 1
nF-os chip kondenzátorokat használtam 1%-on belüli eltéréssel2 .
Ebben a rezonátorban az induktív tagot az egyes hurkok közötti kölcsönös indukció adja3 .
A rezonátor egyes hurkait mutatja a A.2-es ábra, az m-edik és az n-edik hurok közöttit jelölje
Mm−n+1 , az n-edik hurok áramerősségét pedig In .
Az n-edik hurokra felírva a Kirchoff 1. törvényét, és elhanyagolva a vezeték ohmikus ellenállását, az adódik, hogy:
2
C1

Z

In dt +

1
C2

Z

N

(2In − In−1 − In+1 ) dt +

dIn+m
Mm = 0,
dt
m=1

∑

(A.1)

ahol N a lábak száma. A frekvenciatérbe Laplace-transzformáció segítségével lehet eljutni, ekkor :

2In

1
1
+
C1 C2


−

N
In−1 − In+1
+ s2 ∑ In+m Mm = 0,
C2
m=1

1A

(A.2)

harmadik eset, amikor mind a két helyen szerepel kondenzátor, ami a szükséges forrasztások számát növeli
kereskedelmi forgalomban kapható chip kondenzátorok között nincs két egyforma, még azonos gyártó azonos típusú termékénél sem. Ennek a gyártásnál felmerülő technikai okai vannak. Általában egy adott típusú chip
kondenzátorok esetén a kapacitás ±5%-ban eltérhet az egyes daraboknál, így érdemes egyszerre sokat venni és
válogatni.
3 Első ránézésre az aluláteresztő változat megegyezik néhány párhuzamosan kapcsolt kondenzátorral, ami általában helyes észrevétel, viszont a rezonancia frekvenciák közelében ez már nem igaz.
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gyűrű

láb

C

A.1. ábra. Az általam használt rezonátor fényképe. A 8 lábból és 8 kondenzátorból csak 3-hoz
tettem nyilat. A csavarható kondenzátor az illesztésért felel.

c1
c2

In-1
c1

c1
c2

In
c1

c1
c2

In+1

c2

c1

A.2. ábra. A kalitka tekercs áramköri modellje, az ohmikus ellenállás elhanyagolásával. C1
a gyűrűkön, C2 a lábakon elhelyezkedő kondenzátorok kapacitásai, nálam C1 = ∞. Az egyes
hurkok egymással induktív kapcsolatban vannak, ez adja a módusokat.
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Érdemes észrevenni, hogy itt az egyes hurokáramok közti kapcsolat lineáris, így mátrix
alakban kifejezhető az összefüggés:
λ MI = EI,

(A.3)

ahol M tartalmazza a kölcsönös indukciós tagokat, E pedig a kapacitásokat, valamint λ = s2 .


 
M1 M2 · · · MN
I1
 M2 M1 · · · MN−1 
 I2 


 
M =  ..
(A.4)
.. . .
..  , I =  .. 
 .

.
.
.
.
MN M3 · · · M1
IN


és E egy sávmátrix, ahol a főátlóban −2 C11 + C12 , egyel feljebb és lejjebb C12 , a jobb fel-

ső és a bal alsó sarokban szintén C12 , a többi helyen pedig 0 szerepel. A rezonancia frekvencia
meghatározásához azt kell észrevenni, hogy mindkét mátrix ciklikus, ekkor a ismert, hogy a
sajátvektorai megegyeznek egy N pontos diszkrét Fourier-transzformáció komplex együtthatóival. A rezonanciafrekvenciák ennek a felhasználásával számolhatók ki (megtette pl. Kettinger
Ádám az MSc. szakdolgozatában [148]), levezetés nélkül a végeredmény:
s 



2 1
1
2πk
,
(A.5)
+
1 − cos
ωk =
mk C1 C2
N
ahol mk az M mátrix k-adik sajátértéke. A képletből leolvasható, hogy ha a rezonátor szimmetrikus, és a megfelelő kondenzátorok kapacitásai megegyeznek és a rendszer forgásszimmetrikus,
akkor pontosan N/2 db különböző sajátfrekvenciája (módusa) lesz4 . A valóságban ez nyilván sérül valamelyest, így a kétszeres sajátfrekvenciákból két egymáshoz közeli sajátfrekvencia lesz,
és a reflexiós spektrum is torzul egy kicsit (ld. A.3-as ábra).
A kölcsönös indukciós együtthatók meghatározására nincs egyszerű képlet, csak numerikus
módszerek, Az együtthatók nyilván erősen függnek a rezonátor méretétől, ugyanakkora kondenzátorok esetén a nagyobb rezgőkörnek kisebbek lesznek a rezonancia frekvenciái. Emiatt az
NMR mérésnél egy kalitka megtervezése komoly feladat, hiszen ott a rezonancia frekvenciát
nagyon el kell találni. Nálam ez nem volt kritikus, csak az kellett, hogy a frekvenciapásztázásos
módszernél az ott használt rezonátor frekvencia-tartományába essen, ± 1 MHz.
Mivel az ohmikus ellenállások itt kisebbek, mint egy hagyományos tekercs esetén, a jósági
tényező itt a legnagyobb. További előnye ennek a rezonátornak, hogy a módusoknál ((A.5)) a
mágneses tér a tengelyre merőleges irányú, ezért, ha ugyanazt a teljesítményt megkapja a rezonátor 90◦ -kal arrébb is (az áramerősség ugyanekkora fázistolása mellett), akkor a forgó tér
előállt, ami az NMR-ben nagyon hasznos. A különböző módusok esetén a mágneses térerősség rezonátoron belüli eloszlása, jelentősen eltérnek egymástól. Aluláteresztő rezonátor esetén
a leghomogénebb módus a k = 1 [142], azaz a legkisebb frekvenciához tartozó. Itt a rezonátor
tengelyétől a sugár kb. 71 %-áig homogén a mágneses tér (felüláteresztő esetén ez a módus a
legnagyobb frekvenciához tartozik [143]). Ezenfelül a két gyűrű is okoz kölcsönös indukciót,
így további két módus szerepel minden egyes kalitka rezonátornál (az egyik az együtt forgó
(co-rotational). Az egyik, amikor az áram iránya megegyezik a két gyűrűben, a másik pedig
4 Páratlan

láb esetén

N+1
2

db.
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az ellentétesen forgó (anti-rotational) módus, amikor a két irány ellentétes), ezek azonban egyrészt tengelyirányú tereket hoznak létre, másrészt erősen inhomogének, vagyis csak elméleti
szerepük van, a gyakorlati hasznuk elenyésző [143].
A saját rezonátorom hangolási görbéjét a A.3-as ábra mutatja, a helyettesítő képe pedig
megegyezik a 3.3-as ábra b) részével [149].
Frekvencia (MHz)
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0,0
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A.3. ábra. Fent: a kalitka tekercsem hangolási módusai. A k=3-asnál megfigyelhető a felhasadás. Lent: a k=1-es módus kritikusan csatolás mellett.

Mivel a kölcsönös indukciós együtthatók a rezonátor méretének növelésével szintén növekednek, így a rezonancia frekvencia csökken, így elképzelhető, hogy egy emberi testtel összemérhető kalitka k = 1-es módusa a termoterápia optimális frekvencia-tartományába essen, ezáltal a jövőben előfordulhat, hogy ilyen besugárzót is alkalmazzanak a tumorterápiák során.

B függelék
Mérések koplanáris hullámvezetővel
A minta mágneses szuszceptibilitását megmértem rezonáns és nem rezonáns módszerrel
is. A rezonáns módszer érzékeny, de csak néhány diszkrét frekvencián működik, a hangolás
pedig időigényes. Nem rezonáns módszerrel széles sávban lehet mérni, viszont – mivel nem
50 Ω az impedancia – a mérések kevésbé érzékenyek, különösen 1 MHz alatt, a termoterápiás
tartományban.
Adott azonban egy olyan eszköz, amelynek széles sávban (0-tól akár 18 GHz-ig) 50 Ω az
impedanciája, emiatt a mikrohullámú méréstechnikában elterjedt. Ez az ún. koplanáris hullámvezető (coplanar waveguide, CPW), mely a B.1-es ábrán látható.
A kialakításakor egy nagy dielektromos állandójú kerámiára juttatnak fel két fém réteget.
Az egyik szinte végig bevonja a kerámiát, ez a földelés. A másik egy vékony, jelen esetben U
alakú vezető sáv pedig a fázis. A két lemez között egy vékony rés található, ott lesz a mágneses
térerősség a legnagyobb. A széles sávban 50 Ω-nak viszont az a következménye, hogy a résekben az elektromos térerősség is jelentős, ellentétben a szolenoiddal. A földelés annyira kritikus,
hogy a rések mentén számos vékony lyukak fúrtak, melyek falát szintén bevonták vezetővel (itt
sárgarézzel), hogy minél inkább ekvipotenciális legyen a földelés felülete. A legegyszerűbb úgy
gondolni erre az eszközre, mint egy hosszanti irányban félbevágott koaxiális kábelre. Az eszköz
két porttal rendelkezik1 , méréskor szükség van a komplex reflexióra (S11 ) és a transzmisszióra
(S21 ) is, ezeket VNA-val mértem. Minta nélkül természetesen S11 = 0 és (S21 = 1). Minta esetén
viszont mindkét paraméter frekvenciafüggő lesz [150]:
S11 =

RS + iωLS + 1+Z

Z0
0 (GS +iωCS )

RS + iωLS + 1+Z

Z0
0 (GS +iωCS )

− Z0
+ Z0

,

(B.1)

,

(B.2)

és
S21 =

Z0
0 (GS +iωCS )

2 1+Z

RS + iωLS + 1+Z

Z0
0 (GS +iωCS )

+ Z0

ahol Z0 = 50 Ω, GS a mintával terhelt rész keresztirányú vezetőképessége, LS , az induktivitása,
CS a kapacitása, RS pedig az ellenállása. Fontos, hogy ezek a paraméterek extenzívek, azaz
nagyban függnek a minta csepp méretétől. A reflexiós és a transzmissziós együtthatók valós és
képzetes részeit a B.2-es ábra mutatja.
1 Bonyolultabbaknak

lehet több is.
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Port 1
Port 2

R*
C*

L*

Minta
RS
CS

G*

LS

CPW szelet
R*
C*

GS

L*

G*

Port 2

S11

Port 1

CPW szelet

S21

ε0εr

kerámia

Mágneses térerősség
Elektromos térerősség

B.1. ábra. Fent: Fénykép a CPW-ről a mintával, a méreteket illusztrálandó, egy tolómérőt is
mellé tettem. Középen: a CPW áramköri modellje mintával és anélkül. Lent: a CPW keresztmetszeti vázlata, az elektromos és mágneses térerősségvektorokkal.
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B.2. ábra. Bal oldali oszlop: a mintával terhelt CPW S11 paraméterei, jobb oldali oszlop: ugyanennek az S21 paraméterei, felső sor: a mért mennyiségek valós részei, alsó sor: a mért mennyiségek képzetes részei. Valamennyi mennyiséget a frekvencia függvényében ábrázoltam, 500
MHz-ig.
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Diszkutálva az eredményeket, azt kaptam, hogy alacsony frekvencián (kb. 20 MHz-ig), a
mindkét paraméter valós része közel állandó2 , és alacsonyabb, mint az üres CPW-re kapott érZ

tékek (0, ill. 1). Az ω → 0 határesetben S11 , és S21 is valós lesz, S11 =
S21 = 2

Z0
1+Z0 GS
Z
RS + 1+Z0G +Z0
0 S

RS + 1+Z0G −Z0
Z

0 S

R+ 1+Z0G +Z0

, illetve

0 S

. Az S11 esetében ez az érték -0,038, ami jobban megnézve egyértelműen

a GS következménye. Az S21 -re alacsony frekvencián 0,96 adódott. A két adatból készítettem egy egyenlet rendszert, melynek a megoldásai GS = 1,6 · 10−3 1/Ω, ill. RS = 1,6 · 0,01 Ω.
Megjegyzem, hogy itt RS hatása minimális volt 0 és 1 Ω között, ellentétben GS -sel. Ennek a
gyors számolásnak a tanulsága, hogy alacsony frekvencián a minta konduktanciája a meghatározó, vagyis az elektromos tulajdonság sokkal erősebb lesz, mint a mágneses. Sajnos a helyzet
magasabb frekvencián sem javult. A B.3-as ábra mutatja a reflexió abszolút értékét, különböző
kapacitások (CS ) mellett, miközben a többi extenzív paramétert 0-nak vettem. Azt kaptam, hogy
CS = 1,4 pF esetén a modellezés szinte tökéletes, a mágneses paramétertől függetlenül, vagyis
itt is az elektromos tulajdonságok a meghatározók. A kapacitív tag a minta vizes szuszpenziója
miatt jelenik meg.
0.16
0.14
Mért adatsor
C S =0 pF

0.12

C S =0,75 pF

|S11|

0.1

C S =1,4 pF
C S =2 pF
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0
0
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B.3. ábra. A |S11 | mért (kék görbe) és modellezett értékei (többi szín) különböző CS értékek
mellett. Látható, hogy 1,4 pF esetén (zöld görbe) az egyezés szinte tökéletes, noha a minta
mágneses tulajdonságait mellőztem.

Ugyan (B.1) és (B.2) megfelelő kombinációjával GS és CS eltüntethető a következő módon:
1 + S11 − S21
,
(B.3)
1 − S11
ahol LS = L∗ (1 + η χ), RS -t pedig a minta kis mérete miatt elhanyagoltam, de jelen esetben az
így kapott adatsor értékelhetetlennek bizonyult. Az elektromos térerősség jelenléte lehetetlenné
tette, hogy a minta mágneses tulajdonságáról bármilyen érdemleges megállapítást tegyek CPWvel.
RS + iΩLS =

2 Az

1 MHz alatti kiszórás csak egy parazita jelenség.
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Összegezve, a vizes minta elektromos tulajdonságai sokkal erősebbek voltak, mint a mágnesesek, így ezzel a módszerrel nem tudtam megmérni a mágneses szuszceptibilitást. Talán nem
vizes mintával (apoláros szuszpendáló folyadékkal) működik az eljárás.

C függelék
Transzformátorokhoz használt ferrit
toroidok vizsgálata
Ebben a függelékben a frekvenciafüggő mágneses szuszceptibilitás nem rezonáns méréstechnikájának (3.4-es alfejezet) alkalmazására mutatok egy példát. Nagyfrekvenciás transzformátorokhoz való ferrit toroidok (a továbbiakban: mag) széles sávú induktivitását vizsgáltam
a gyártóval, a gyöngyösi Magnetech-Ungarn Kft.-vel együttműködve. Ennek a munkának a
motivációja egyrészt az általam fejlesztett mágneses szuszceptibilitás méréstechnikájának hitelesítése olyan anyagon, ahol a mágneses relaxáció jó közelítéssel exponenciális, másrészt az
adott mag működési frekvenciájának a meghatározása. Két mag eredményeit ismertetem, az M293-ast és az M-800-ast1 . Ezeknek a magoknak a sztatikus mágneses szuszceptibilitása 1000 és
300.000 között található, a belső átmérőjük 1-5 cm, a vastagságuk és a magasságuk pedig 0,5 és
1 cm között változik. Az M-800-as magról készített fénykép látható a C.1-es ábrán. A ferritek
pontos összetételét nem ismerem, de a dolgozat szempontjából nem is lényeges.

C.1. ábra. Az M-800-as magot tartalmazó mérő áramkörről készített fénykép. A magra 3 menetet tekertem, 1 mm-es rézdrótból.

A magok geometriája miatt a mérő áramkörön módosítanom kellett, mivel a hagyományos
1 Ezek

a gyártói jelölések, számomra a magokról semmilyen egyéb információ nem állt rendelkezésre.
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szolenoid nem volt optimális2 . Végül – ahogyan a C.1-es ábra is mutatja – rézdrótot tekertem a
magokra, melynek két végére forrasztottam a csatlakozót. Ennek az áramkörnek a legnagyobb
hátránya, hogy zárt a rendszer, magyarán a magot nem lehet belőle egyszerűen kivenni3 , így
az (4.14) nem alkalmazható. Éppen ezért a szuszceptibilitás helyett csak a mag általánosított
komplex induktivitása határozható meg, az áramkör impedanciájának (Z) ismeretében.
Z = R (ω) + iωL0 (1 + η χ) ,

(C.1)

ahol L0 a mérő tekercs mag nélküli induktivitása, R (ω) a tekercs frekvenciafüggő ohmikus
ellenállása, η pedig a kitöltési tényező. Azt tapasztaltam, hogy 20 MHz felett a magok mágneses
tulajdonságai elhanyagolhatóak, így a szórt kapacitásokat nem kell figyelembe venni. A magok
általánosított induktivitásai (a valós és képzetes részeket rendre L0 és L00 jelöli) a következők:

Z
= L0 1 + η χ 0
ω
R (ω)
Z
+ L0 χ 00
L00 = Re =
ω
ω
L0 = Im

(C.2)
(C.3)

A nagy sztatikus szuszceptibilitás (χ0 ) miatt (χ0  1) az L0 ≈ L0 η χ 0 , ill. L00 ≈ L0 η χ 00 közelítéseket alkalmaztam. A méréseket egy Rohde & Schwarz ZNB6 típusú VNA-val végeztem,
mely 5 kHz és 6 GHz között működik. Az eredmények a C.2-es ábrán láthatók.
A kapott frekvenciafüggő induktivitások nagyjából Lorentz-alakúak, noha az eltérés szemmel látható4 . A mérések tanulsága, hogy ahol az induktivitás képzetes részének magasabb frekvencián van maximuma, ott a sztatikus szuszceptibilitás kisebb. Ez az összefüggés az ún. Snoekféle határérték (Snoek’s limit) [151], mely ferritek esetén fc · χ0 ≈ 5600 MHz. Az M-800-as mag
nagyjából 100 kHz-ig alkalmas transzformátor magnak, míg az M-293-as csak pár kHz-ig.
A pontosabb mérésekhez az áramkör fejlesztésére van szükség, amire R. Dosoudilék dolgoztak ki egy módszert [152], mely egy szétszedhető toroid alakú mintatartón alapul, így az
áramkör impedanciája mag nélkül is mérhető, sőt a kitöltési tényező is számolható. Ez azonban
technikai okokból szintén túlmutat a dolgozatomon.

2 Toroid,

vagyis egy zárt mag lévén, a szolenoidba csak úgy lehetett volta beletenni, hogy a magot elvágom,
ami viszont a mágneses tulajdonságok jelentős megváltozásához vezetett volna.
3 A csatlakozó leforrasztása és a drótkiegyenesítése után természetesen ki lehet, viszont ekkor a tekercset az
eredeti alakjára visszahajtani szinte lehetetlen feladat.
4 Itt előjön az, hogy az ohmikus ellenállás és az üres induktivitás nem mindig elhanyagolható. Ennek következtében a Kramers–Kronig-relációk sem teljesülnek maradéktalanul.
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C.2. ábra. Az M-293 (fent) és az M-800-as mag valós és képzetes induktivitása 20 MHz-ig.
A pontok a mért adatokat, a vonalak az illesztett Lorentz görbéket jelölik, míg fc a képzetes
induktivitás maximum helyéhez tartozó frekvencia. Érdemes megfigyelni, hogy az M-293-as
mag esetén ez a frekvencia 1/10-e az M-800-as magénak (0,2 ill. 2 MHz), míg a sztatikus
induktivitás (ezáltal a sztatikus szuszceptibilitás) esetében fordított az összefüggés, azaz az M293-as magé 10-szer annyi, mint az M-800-asé.

D függelék
Mágneses egységek
Ebben a függelékben összefoglalom a legfontosabb mágneses egységet, melynek a motivációját az adta, hogy bár manapság az SI1 mértékegységrendszer a hivatalos, az elektromágneses
berendezések – különösen az angolszászok által készítettek – gyakran még a mai napig is ebben
a rendszerben adják meg az mennyiségeket.
A CGS monogramm a centiméter, gramm, szekundum szavak rövidítéséből áll össze, először C. F. Gauss javasolta, 1832-ben2 , végül 1873-ban a Brit Tudományos Fejlesztési Egyesület3 bizottsága — benne a brit fizikusok, pl. J. C. Maxwell és W. Thomson -– a centiméter,
gramm és másodperc alapegységek általános elfogadását ajánlotta, és az összes származtatott
elektromágneses egység kifejezését ezekkel az alapegységekkel [153]. A CGS rendszer bevezetésének az oka, hogy a különböző országok különböző mértékegységeit egységesítsék.
Az 1880-as évektől a cm és a g kezdett egyre kevésbé kézenfekvő lenni, és előbb az 1940es években felváltotta őt ez MKS (méter, kilogramm, szekundum) rendszer, végül 1960-ban
Párizsban a 11. Általános Súly- és Mértékügyi Konferencia4 fogadta el az azóta is hatályos SI
rendszert [154].
Érdekességképpen, CGS-ben a vákuum permittivitása és permeabilitása is 1 (ε0 = µ0 = 1),
az energia alapegysége az erg (1 erg=10−7 J), a kapacitás mértékegysége a cm (1 F=10−9 c2
cm, ahol c a cm/s-ban vett vákuumbeli fénysebesség), az induktivitásé a s2 /cm (1 H=109 /c2
s/cm), az ellenállásé pedig a s/cm (1 Ω = 109 /c2 s/cm). A legfontosabb mágneses egységeket
CGS-ben és SI-ben a D.1-es táblázat tartalmazza, melyben visszatérő mennyiség az emu, mely
az elektromágneses egységet (electromagnetic unit) jelenti.
A táblázathoz tartozó megjegyzések:
(1) CGS-ben az áramerősség alapegysége az abamper, ami SI-ben 10 A, ebből adódik, hogy
a mágneses momentum átváltása SI-be nem 10−4 –ami a cm2 -ből m2 -be átváltás miatt
lenne–, hanem csak 10−3 . Hasonlóan a mágneses momentum egysége is felírható J/T, ill.
erg/G-ként: 1 erg=10−7 J, osztva 10−4 -nel (gauss-tesla konverzió) adódik a 10−3 .
(2) A Gauss dipolterekből eredő mágneses indukció megfelelője, SI-ben ez a µ0 M, nem használják önálló mennyiségként.
1 Francia

rövidítés : système international (d’unités), magyarul nemzetközi (mértékegység) rendszer.
Gauss a milliméter, milligramm és a másodperc egységeket választotta.
3 British Association for the Advancement of Science
4 Conférence Générale des Poids et Mesures
2 Eredetileg
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CGS
B = H + 4πM

Anyagi egyenlet
Szuszceptibilitás
definíciója

SI
B = µ0 (H + M)
χ = limH→0 dM
dH

Mennyiség neve
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Mágneses indukció
Mágneses térerősség
Mágneses momentum (1)
Térfogati
mágnesezettség
Térfogati
mágnesezettség
(Csak CGS (2))
Tömegmágnesezettség (3)
Térfogati
szuszceptibilitás (4)
Tömegszuszceptibilitás (7)
Moláris
szuszceptibilitás (8,9)

B
H
m

CGS
mértékegység
G (gauss)
Oe (oersted, 1 Oe = 1 G)
emu = erg/G

M

emu/cm3

×103 = 10−3 m3 /cm3

A/m

4πM

emu/cm3

= µ0 M

T

M

emu/g

× 1 (=10−3 ·kg/g)

Am2 /kg

χ

Dimenziótlan,
emu/cm3 (5,6)

×4π

Dimenziótlan

χ

cm3 /g, emu/g

×4π · 10−3

m3 /kg

χ

cm3 /mol,
emu/mol

×4π · 10−6

mol/kg

Átváltás SI-be:
CGS egység szorozva
×10−4
×10−4 /µ0 = 1000/4π
×10−3

D.1. táblázat. A legfontosabb mágneses egységek CGS-ben és SI-ben.

SI
mértékegység
T = Vs/m2
A/m
Am2
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(3) Ezt gyakran használják keverékek vagy ismeretlen anyagok jellemzésére, ahol a kémiai
összetétel nem fix. Azért kevésbé praktikus, mert ebből nem kapható meg a dipolterek
által létrehozott mágneses indukció, csak a térfogati mágnesezettségből.
(4) CGS egységekben a térfogati szuszceptibilitás mértékegysége önkényesnek tűnik és félrevezető. A térfogati mágnesezettséget (M) kell elosztani a mágneses térerősség (H) Oe-ben
vett értékével. Ugyanez SI-ben: m mértékegysége az Am2 , melyet először m3 -rel osztva
A/m adódik, majd a H-val (szintén A/m) való osztás után lesz dimenziótlan.
(5) A két különböző mértékegység magyarázata: CGS esetén a SQUID által mért emu egységeket el kell osztani a minta térfogatával cm3 -ben, majd a mágneses tér nagyságával
G-ban. SI: Az Am2 -es mágneses momentum értékeket (× 10−3 -as faktor a CGS-hez képest) el kell osztani a térfogattal m3 -ben véve (× 10−6 és a mágneses térerősséggel. Utóbbi esetben H = B/µ0 , melynek CGS-bőli átváltása 104 -nel való szorzást és µ0 -lal osztást,
azaz 1000/4π-vel való szorzást jelent. H tehát ennyivel nagyobb, mint B CGS-ben. H-val
osztás miatt 4π/1000-rel szorozni kell, így az SI konverzió szorzófaktora 4π.
(6) Pl. szupravezetőre, mint tökéletes diamágnesre ismert, hogy CGS-ben χ = −pi/4, SI-ben
χ = −1, ami pont 4π szerese a CGS-ben megadottnak.
(7) Ezt is leginkább a keverék anyagoknál használják, és nem hordoz információt a dipolterekről. Ugyanúgy számolandó, mint a térfogati szuszceptibilitás, csak itt a tömegegységgel kell osztani a térfogategység helyett.
(8) Ismert vegyületeknél (pl. C60 -ból álló anyagok) érdemes ezt használni, az 1 molnyi anyag
szuszceptibilitását mondja meg. A számítása matematikailag megegyezik a tömegszuszceptibilitáséval, kivéve, hogy itt a tömeg helyett az anyagmennyiséggel kell osztani.
(9) 1 mol g = 2-es feles spinű anyag moláris szuszceptibilitása 1,25·10−3 emu/mol. Magyará2µ N
B A
, ahol µB az ún. Bohr-magnetron,
zat: A Curie-szuszceptibilitás képlete: χ = S(S+1)g
3kB T
−21
−16
értéke CGS-ben 9,27×10
erg/g, kB -é 1,38·10
erg/K, NA pedig az ún. Avogadro ál23
landó, értéke mindkét egységben 6·10 1/mol. Összességében 1,245·10−3 emu/mol adódik.
További megjegyzések:
– A legzavaróbb, hogy CGS-ben a mintában lévő összes mágneses momentumot és a
szuszceptibilitást is emu-val jelölik. Jobb lenne, ha ezeknek különböző mértékegysége
lenne.
– Telítési mágnesezettség CGS-ben : a SQUID által mért emu elosztva minta térfogatával
cm3 -ben, majd 4π-vel szorozva, és az eredmény G, ami ugyanaz mint 104 -nel osztva
T-ban. Ez esetben az M(H) görbéknél célszerű 4πM-et (G) mutatni. A másik gondolat
amivel ugyanez jön ki: a SQUID által mért emu-t elosztva cm3 -rel, az így kapott értéket
1000-rel szorozva adódik a minta által létrehozott SI-s MS , ami az anyagi egyenletben
megjelenik. Ezt µ0 -lal szorozva lesz a telítési mágnesezettséget Tesla egységekben.
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– Szuszceptibilitás: végig CGS-ben számolva, a minta emu-ját elosztva a térfogattal cm3 ben, ill. térrel G-ban, a kapott dimenziótlan szám a χ, ami SI-be egy 4π-vel való szorzással konvertálandó.
– Spin koncentráció számolása, pl. ESR5 -nél: behelyezve egy ismert tömegű pl. felest
spint tartalmazó (nem feles spinre a fenti S(S + 1) formulában kell a megfelelő spin értéket beírni) anyagot, majd adott térben mért rezonanciát, adott ESR beállítások mellett
2-szer integrálandó, vagy illesztéssel az ESR jel nagyságát meghatározzuk. A minta ismert tömegéből és összetételéből, pl. moláris tömeg, tudható, hogy mennyi feles spint
tartalmaz szobahőmérsékleten, és ehhez tartozik a megmért nagyságú ESR jel. Az ismeretlen minta ESR jelének közvetlen összehasonlítása ehhez az értékhez adja meg az
ismeretlen mintában lévő összes paramágneses spin számát.

5 Elektronspin-rezonancia

