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14. EPR – Elektronowy Rezonans Paramagnetyczny 

I. Przedmiotem zadania jest zjawisko elektronowego rezonansu paramagnetycznego (ang. 
Electron Paramagnetic Resonance, EPR), zwane również elektronowym rezonansem spinowym 
(ang. Electron Spin Resonance, EPR). 

II. Celem zadania jest: 

1) wyznaczenie współczynnika g (inaczej współczynnika Landego lub współczynnika 
giromagnetycznego) molekuły DPPH (Diphenylpikrylhydrazyl), 

2) wyznaczenie szerokości połówkowej linii absorpcji rezonansowej dla wolnego rodnika 
DPPH (Diphenylpikrylhydrazyl). 

III. Wymagana wiedza 

1. Ramka z prądem w polu magnetycznym [7, 8]. 

2. Żyroskop [7, 8].  

3. Paramagnetyzm, diamagnetyzm, ferromagnetyzm [1, 6, 7, 8] 

4. Magnetyzm orbitalny i spinowy [4, 8]: 

a.  moment magnetyczny w ruchu orbitalnym elektronów, 

b.  precesja i orientacja momentu pędu elektronów w polu magnetycznym, 

c. spin i moment magnetyczny elektronu, 

d.  struktura subtelna i sprzężenie spin-orbita. 

5. Kwantowanie momentu pędu. 

6. Charakterystyka stanów elektronowych - liczby kwantowe [1, 2, 4, 5, 9]. 

7. Atomy w polu magnetycznym [1, 2, 4, 9]: 

a.  elektronowy rezonans paramagnetyczny (elektronowy rezonans spinowy), 

b.  zjawisko Zeemana (normalne i anomalne).  

8. Obserwacja elektronowego rezonansu paramagnetycznego (spektrometry EPR, metoda 
Blocha) [1, 2, 9, 10].  

9. Szerokość i kształt linii rezonansowej w EPR. 

10. Generacja jednorodnego pola magnetycznego  - cewki Helmholtza. 

11. Metody i urządzenia służące do pomiaru pól magnetycznych (w szczególności 
magnetometry wykorzystujące zjawisko Halla). 

12. DPPH – podstawowe właściwości i zastosowania (w szczególności współczynnik g Landego 
i szerokość połówkowa linii absorpcji w spektrometrii EPR). 

13. Zastosowania spektroskopii EPR. 

IV. Wykonanie zadania 

1. Aparatura i materiały 

- Zestaw edukacyjny do pomiarów EPR (EPR Apparatus P2511200, PHYWE, Rys. 1), 

- Magnetometr, 

- Próbka DPPH (Rys.2). 
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Rys. 1. Układ eksperymentalny EPR do pomiaru linii charakterystycznych 

 

 

 

Rys. 2. Wzór strukturalny cząstki DPPH. DPPH jest materiałem organicznym, paramagnetycznym, z jednym wolnym 
rodnikiem. Moment magnetyczny molekuły jest określony tylko przez moment spinowy związany z pojedynczym 
niesparowanym elektronem mostka azotowego N (mostka N). 

2. Konfiguracja aparatury pomiarowej 

(tłumaczenie instrukcji TEP 5.1.12-00 urządzenia EPR, PHYWE) 

Podłącz aparaturę pomiarową zgodnie z poniższymi instrukcjami i ilustracjami [11]. 
 
- Połącz gniazda prądu zmiennego zasilacza uniwersalnego z zasilaczem urządzenia EPR, jak 

pokazano na rysunkach 3 i 4. 
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- Połącz szeregowo dwie cewki Halmholtza rezonatora EPR łącząc gniazdo czerwone z 

niebieskim (Rys.5.) 
 

 

 
 
- Połącz biegun ujemny gniazda prądu stałego zasilacza uniwersalnego z gniazdem prądu 

stałego cyfrowego miernika uniwersalnego i ustaw zakres na 10A d.c.(Rys. 6 i 7.). 
 

 

 
 Rys. 6. Rys. 7. 

 

 Rys. 5. 

Rys. 3.  Rys. 4. 
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- Połącz gniazdo “10 A” cyfrowego miernika uniwersalnego z rezonatorem EPR (zgodnie z Rys. 8 
i 9, czerwony przewód). 

 

 

 
 Rys. 8. Rys. 9. 

 
- Połącz rezonator EPR z gniazdem prądu zmiennego zasilacza uniwersalnego (Rys. 10 i 11, 

niebieski przewód). 
 

 

 
 Rys. 10. Rys. 11. 

 
- Gniazdo o polaryzacji dodatniej napięcia stałego zasilacza uniwersalnego połącz górnym 

gniazdem napięcia zmiennego (Rys. 12, czerwony przewód). 
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- Połącz zasilacz rezonatora EPR z rezonatorem EPR. Wykorzystaj do tego dwa przewody 

koncentryczne ze złączami BNC. Jednym z przewodów połącz gniazdo "HF Ausgang" zasilacza 
EPR z gniazdem "HF-Eing." rezonatora (Rys. 13 i 14). 

 

 

 
 

 
- Drugim przewodem połącz gniazdo "EPR-Signal Eingang" zasilacza EPR z gniazdem "EPR-Sign. 

Ausgang" rezonatora (Rys. 15 i 16). 
 

 

 
 

 

 Fig. 15  Fig. 16 

 Fig. 13  Fig. 14 

Rys. 12 
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- W celu wyświetlenia sygnału EPR na oscyloskopie połącz przewodem koncentrycznym BNC 
gniazdo "Phasenschreiber Ausgang" zasilacza EPR z gniazdem X oscyloskopu (Rys. 17 i 19). 
Gniazdo Y oscyloskopu połącz przewodem BNC ze wzmacniaczem sygnału zasilacza EPR (Rys. 
18 i19). 

 

 

 
 Rys. 17 Rys. 18 
 

 

 

 
 

 
- Po połączeniu wszystkich urządzeń układ eksperymentalny powinien wyglądać podobnie jak 

na rys. 20. 
 

 Fig. 19 
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 Rys. 20 

 
3. Idea pomiaru widma absorpcji 

Układem pozwalającym na rejestrację widma absorpcji rezonansowej pola magnetycznego B w 
próbce jest mostek elektryczny (Rys.21a). Symetrycznie obciążony obwód mostka zawiera 
regulowany opornik R w jednej gałęzi i obwód strojony (rezonator) w drugiej. Badana próbka jest 
umieszczana wewnątrz cewki rezonatora. Jeśli pole magnetyczne jest odstrojone od absorpcji 
rezonansowej w próbce, to mostek pozostaje w równowadze, tj. zespolona impedancja jest taka 
sama w obu gałęziach i w konsekwencji napięcie między punktami a i b jest zerowe. Jeśli pole 
magnetycznej zostanie dostrojone do absorpcji rezonansowej w próbce, mostek zostaje wytrącony 
z równowagi (różna impedancja zespolona w dwóch gałęziach) i między punktami a i b narasta 
napięcie. Jego rejestracja pozwala na uzyskanie widma absorpcji rezonansowej pola 
magnetycznego w próbce. 

Jeśli pole magnetycznej jest modulowane z częstością 50Hz (i amplitudą modulacji wystarczającą 
do zaobserwowania całej szerokości widma absorpcji rezonansowej), to punkt absorpcji 
rezonansowej jest osiągany 100 razy w ciągu sekundy (Rys. 21.b) i sygnał absorpcji może zostać 
wyświetlony na oscyloskopie, jeśli odchylenie w kierunku osi odciętych (osi "X") punktów na 
oscyloskopie jest sterowane tym samym napięciem zmiennym, co pole magnetyczne w cewkach 
Helmholtza, i we właściwej fazie (tj. napięcie między punktami a i b jest wyświetlane w funkcji 
napięcia sterującego indukcją pola magnetycznego B w cewce). 
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a. b. 

  
Rys 21.a. Schemat elektrycznego mostka pomiarowego urządzenia EPR. b. Wypadkowe pole magnetycznej jest 
superpozycją pola stałego B= i pola zmiennego B~ : B=B=+B~. Należy tak wyregulować stałe pole magnetyczne 
B=, aby nastąpiła jego absorpcja rezonansowa, tj. B==Br 

 

4. Regulacja rezonatora EPR i wyznaczanie współczynnika g Landego 
 

a. PRZED WŁĄCZENIEM APARATURY UPEWNIJ SIĘ, ŻE: 
- napięcie stałe zasilacza uniwersalnego jest ustawione na wartość 0V (pokrętło "V" jest w 

lewym skrajnym położeniu), 
- natężenie prądu zasilacza uniwersalnego jest ustawione na wartość 5A (pokrętło "A" znajduje 

się w prawym skrajnym położeniu), 
- napięcie zmienne zasilacza uniwersalnego jest ustawione na wartość 2V, 
- urządzenia aparatu EPR zostały prawidłowo połączone (w celu wyświetlenia widma absorpcji 

na oscyloskopie, należy zapewnić, aby napięcie sterujące było superpozycją napięcia stałego i 
zmiennego). 

b. Włącz zasilacz uniwersalny, zasilacz rezonatora EPR i oscyloskop. 
c. Wyreguluj rezonator EPR. 
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- Wciśnij przycisk "Równoważenie mostka” zasilacza rezonatora EPR (“Brücken Abgleich”; 
przycisk 8, Rys. 22), 
- Pokrętło "R" na rezonatorze EPR (regulacja oporu elektrycznego mostka) powinno być w 
środkowej pozycji. 
- Pokrętło "C" na rezonatorze EPR (regulacja pojemności elektrycznej) powinno być w lewej 
skrajnej pozycji. 
- Na oscyloskopie wybierz tryb wyświetlania X-Y sygnału (Rys. 23.). 
 

 

 
 

 
- Na oscyloskopie wybierz tryb “GND” dla kanału "X" i "Y". 
- Czułość obu kanałów oscyloskopu powinna zostać ustawiona na wartość 0,5 V/cm. 
- Na wyświetlaczu oscyloskopu powinien być widoczny jeden punkt. Pokrętłami pozycji 

oscyloskopu ustaw go na środku układu współrzędnych wyświetlacza. 

- Wciśnij przycisk "9" na zasilaczu rezonatora EPR (Rys. 22) i wybierz tryb "d.c." wyświetlania 
dla kanału "X" i "Y"oscyloskopu. 

 Fig. 23 

8 
9 

 Fig. 22 
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- Na wyświetlaczu oscyloskopu powinna być teraz widoczna pozioma linia. 
- Zwiększaj napięcie stałe zasilacza uniwersalnego aż do osiągnięcia na mierniku uniwersalnym 

odczytu natężenia prądu ok. 1,3A. UWAGA! Natężenie prądu płynącego przez cewki 
Helmholtza nie powinno przekraczać 1,5A. 

- Kręć powoli regulatorem pojemności "C" na rezonatorze EPR tak długo, aż na oscyloskopie 
uzyskasz sygnał absorpcji (w razie potrzeby zmień ustawienia czułości kanałów "X" i "Y" 
oscyloskopu). 

- Jeśli na oscyloskopie będą widoczne dwie linie, należy pokrętłem "Phase" zasilacza EPR 
doprowadzić do ich nakrywania się (dopasowanie fazy). 

- Regulując pojemnością mostka (pokrętło "C" na rezonatorze EPR) postaraj się uzyskać 
możliwie symetryczny sygnał absorpcji z widocznym minimum. 

- Zmieniając napięcie stałe U zasilacza uniwersalnego sprowadź minimum wyświetlonej na 
oscyloskopie krzywej do osi "Y" układu współrzędnych. 

- Wyświetlony na oscyloskopie sygnał absorpcji powinien wyglądać podobnie jak na Rys. 24. 
 

 

 
 Rys. 24 

 
- Przełącz tryb wyświetlania oscyloskopu na czasowy (tryb "standardowy", w którym napięcie 

jest wyświetlane w funkcji czasu). 
- Nastawy czułości kanałów "X" i "Y" oraz podstawę czasu wybierz w taki sposób, aby na ekranie 

obserwować dwa pełne okresy sygnału napięcia zmiennego oraz przebiegi krzywej absorpcji 
odpowiadające zboczu narastającemu i opadającemu sygnału zmiennego napięcia. 

- Obserwuj jak zmiana pojemności C, napięcia prądu stałego U= oraz fazy Φ wpływa na 
wzajemne położenie rejestrowanych w kanałach "X" i "Y" przebiegów. Zapisz na zewnętrznym 
nośniku danych kilka przykładowych przebiegów wraz z odpowiadającymi im wykresami "XY" 
(należy przełączać oscyloskop między trybami wyświetlania czasowymi i "XY"). 

- przełącz oscyloskop w tryb wyświetlania "XY" i ponownie wyreguluj rezonator oraz ustawienia 
napięcia stałego i fazy tak, aby uzyskać symetryczną krzywą absorpcji, z minimum na osi 
rzędnych układu odniesienia ekranu (Rys.24). 

- Prąd płynący teraz w układzie (jego wartość jest wskazywana przez miernik uniwersalny) jest 
prądem rezonansu Ir. ZANOTUJ TĄ WARTOŚĆ W ZESZYCIE LABORATORYJNYM. Sprawdź 
(stosując wzory podane w części IV instrukcji), czy uzyskana dla DPPH wartość współczynnika g 
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jest zbliżona do wartości tablicowej dla DPPH (gt
DPPH=2,0037). Wynik ten ZANOTUJ W 

ZESZYCIE LABORATORYJNYM. 
- Zapisz na zewnętrznym nośniku danych zarejestrowany oscyloskopem cyfrowym przebieg 

krzywej absorpcji. 

5. Wyznaczanie szerokości połówkowej linii absorpcji 

- Za pomocą pokrętła "Position" oscyloskopu przesuń widmo w taki sposób, aby oś "X" układu 
odniesienia na wyświetlaczu przecinała rejestrowany przebieg w połowie jego wysokości. 

- Zanotuj w zeszycie laboratoryjnym nastawy czułości kanałów "X" i "Y" oscyloskopu. 
- Odczytaj i ZAPISZ W ZESZYCIE LABORATORYJNYM numery podziałek osi "X" układu odniesienia 

ekranu, w których przebieg przecina tą oś (tj. odczytaj w jakiej odległości od wartości zerowej 
osi "X" znajdują się przecięcia), oszacuj dokładność odczytu. 

UWAGA! Kolejne kroki w punktach 5. i 6. wykonaj NIE ZMIENIAJĄC nastaw czułości kanałów 
oscyloskopu. 

- Zmieniając wartość napięcia stałego zasilacza uniwersalnego przesuń minimum krzywej 
absorpcji do odnotowanego w zeszycie lewego punktu przecięcia krzywej z osią. Oszacuj 
dokładność ustawienia. Odczytaj i zanotuj w zeszycie laboratoryjnym wartość natężenia prądu 
IL wskazywaną przez miernik uniwersalny. Oszacuj niepewność odczytu tej wartości. 

- Zmieniając wartość napięcia stałego zasilacza uniwersalnego przesuń minimum krzywej 
absorpcji do odnotowanego w zeszycie prawego punktu przecięcia krzywej z osią. Oszacuj 
dokładność ustawienia. Odczytaj i zanotuj w zeszycie laboratoryjnym wartość natężenia prądu 
IP wskazywaną przez miernik uniwersalny. Oszacuj niepewność odczytu tej wartości. 

- Sprawdź (stosując wzory z IV części instrukcji), czy uzyskana dla DPPH szerokość połówkowa 

linii absorpcji jest zbliżona do wartości tablicowej (Bt
DPPH=2,810-4 T). 

6. Kalibracja osi odciętych układu współrzędnych wyświetlacza oscyloskopu 

a. Kalibracja ze względu na natężenie płynącego prądu. 
- Zmieniając napięcie prądu stałego zasilacza uniwersalnego zmieniaj pozycję minimum krzywej 
absorpcji. Dla kilku wybranych pozycji (około 10) zapisuj numer podziałki, na której znajduje się 
minimum oraz odpowiadającą mu wartość natężenia prądu (wskazania miernika uniwersalnego). 

b. Wyznaczanie zależności między natężeniem prądu I a indukcją pola magnetycznego B między 
cewkami Helmholtza. 
- Odłącz napięcie zmienne i podłącz rezonator EPR bezpośrednio do źródła napięcia stałego: 

usuń przewód spinający gniazda napięcia stałego i zmiennego zasilacza uniwersalnego (na rys. 
12 jest to czerwony przewód), przełóż przewód łączący rezonator z zasilaczem z gniazda 
napięcia zmiennego do gniazda "+" napięcia stałego (niebieski przewód na rys. 12 i 25). 

- Włącz magnetometr (teslametr). 
- Z rezonatora EPR usuń próbkę DPPH, umieść adapter mocujący do sondy magnetometru. 

Przez adapter wsuń do rezonatora sondę magnetometru. UWAGA! Element rejestrujący pole 
magnetyczne (czujnik Halla) jest umieszczony równolegle do jednej ze ścian obudowy sondy. 
Należy sondę umieścić w rezonatorze tak, aby czujnik był położony równolegle do powierzchni 
cewek Helmholtza (łączenie w obudowie sondy jest wówczas widoczne na wprost pokręteł "R" 
i "C" rezonatora). 

- Za pomocą pokrętła "V" zasilacza uniwersalnego zmieniaj kolejno napięcie prądu stałego tak, 
aby na mierniku uniwersalnym uzyskiwać te same wartości natężenia prądu, które zostały 
wykorzystane do kalibracji w punkcie 6.a. Dla każdej z tych wartości natężenia prądu odczytuj 



14. EPR - Elektronowy Rezonans Paramagnetyczny Strona 12 z 15 

www.phywe.com 

z magnetometru wartość indukcji magnetycznej B i ZAPISUJ JĄ W ZESZYCIE 
LABORATORYJNYM. 

 

 
 

IV. Wykonanie sprawozdania 
Sprawozdanie wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcji przygotowania 
sprawozdania, dostępnej na stronie internetowej Pracowni Fizyki Medycznej i Technicznej. 
 
Część "Metody i materiały" 

1. Podaj opis (może być opatrzony ilustracjami i schematami) układu eksperymentalnego w 
taki sposób, aby na jego podstawie można było odtworzyć warunki pomiaru. 

2. Wyjaśnij metodę pomiaru krzywej absorpcji rezonansowej zastosowaną w doświadczeniu. 

Część "Wyniki" 
1. Opisz i zilustruj odpowiednimi wykresami, jaki jest wpływ regulacji pojemności C mostka, 

napięcia prądu stałego U= oraz fazy Φ na wzajemne położenie przebiegów rejestrowanych 
w kanałach "X" i "Y" oscyloskopu i rejestrowany kształt krzywej absorpcji. 

2. Dokonaj kalibracji układu współrzędnych wyświetlacza oscyloskopu względem natężenia 
prądu. Do punktów pomiarowych (natężenie prądu w funkcji odległości podziałek układu 
odniesienia oscyloskopu) dopasuj prostą, podaj jej współczynniki i niepewności ich 
wyznaczenia. 

3. Korzystając z tej kalibracji i wzoru (Dodatek 1): 

 0
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, (1) 

gdzie: 
r = 0,048m - promień zwojów cewek Helmholtza, 
w = 241 - liczba zwojów w cewkach Helmholtza, 

µ0 = 410
-7

 Tm/A - przenikalność magnetyczna próżni, 

przedstaw zarejestrowaną oscyloskopem krzywą absorpcji w funkcji indukcji magnetycznej 
B. 

4. Wyznacz szerokość połówkową B krzywej absorpcji oraz niepewność wyznaczenia tej 
wartości. 

5. Wyznacz współczynnik g Landego i niepewność jego wyznaczenia, korzystając ze wzoru 
(Dodatek 1): 

 Fig. 25 
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gdzie: 

h = 6,62610-34 Js - stała Plancka, 

f  = 146106Hz = 146MHz - częstotliwość drgań pola elektromagnetycznego, do której 
dostraja się rozszczepienie spinowych linii energetycznych,  

µB = 9,2710-24 Am2 - magneton Bohra,   
r = 0,048m - promień zwojów cewek Helmholtza, 
w = 241 - liczba zwojów w cewkach Helmholtza, 

µ0 = 410
-7

 Tm/A - przenikalność magnetyczna próżni, 
Ir - natężenie prąd rezonansu, 

6. Wyznacz zależność między zmierzonymi wartościami indukcji magnetycznej a natężeniem 
prądu płynącego przez cewki Helmholtza B(I): do zebranych danych pomiarowych dopasuj 
prostą, podaj jej współczynniki i niepewności ich wyznaczenia. 

7. Na podstawie wyników uzyskanych w punkcie IV.6. wyznacz współczynnik g Landego i 
szerokość połówkową linii absorpcji.  

Część "Wnioski" 
1. Porównaj wartości współczynnika g i szerokości linii absorpcji uzyskane z wykorzystaniem 

wzorów oraz z bezpośredniego pomiaru wartości indukcji pola magnetycznego między 
cewkami Helmholtza. Porównaj te wyniki z danymi literaturowymi. Czy są zbieżne z 
dokładnością do wyznaczonych niepewności? Jeśli nie, to dlaczego (zastanów sie m.in. nad 
jednorodnością pola magnetycznego, rozmiarem i umieszeniem próbki). 
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DODATEK 1 

 Zjawisko Zeemana to rozszczepienie linii atomowych pod wpływem przyłożonego 
zewnętrznego pola magnetycznego. Jest ono spowodowane oddziaływaniem momentów 
magnetycznych atomów lub molekuł z zewnętrznym polem magnetycznym. Energię potencjalną w 
polu magnetycznym można opisać wzorem:  

 E B    (3) 

Wyróżnia się dwa rodzaje zjawiska Zeemana, tzw. "normalne", dla którego spin elektronu S=0 i 
"anomalne", gdy spin elektronu S≠0. W przypadku normalnego zjawiska Zeemana moment 
magnetyczny  atomu (lub molekuły) jest związany tylko z momentem orbitalnym (spinowy jest 
zerowy). W związku z tym oddziaływanie atomu (lub molekuły) z zewnętrznym polem 
magnetycznym polega na oddziaływaniu z polem jego momentu orbitalnego. Poziomy 
energetyczne ulegają rozszczepieniu na równoodległe podpoziomy. 
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W przypadku zjawiska anomalnego (S≠0) należy również uwzględnić moment spinowy (taka 
sytuacja występuje dla molekuł DPPH). Wówczas atom (lub molekuła) oddziałuje z zewnętrznym 
polem magnetycznym również poprzez moment spinowy i następuje rozszczepienie spinowych 
poziomów energetycznych: 

 
B jE g B m      (5) 

Regułą wyboru dla przejść magnetycznych jest: 
 1jm    (6) 

Różnica energii między dwoma poziomami Zeemana wynosi więc: 

 BE g B      (7) 

Przejście do wyższego stanu energetycznego jest możliwe dzięki absorpcji energii dostarczanej 
przez pole elektromagnetyczne. W doświadczeniu wytwarzane jest pole elektromagnetyczne o 
częstości f, dla którego energia wynosi: 

 E h f   (8) 

h - stała Plancka, 
f - częstość drgań pola elektromagnetycznego. 
Aby nastąpiła absorpcja kwantu energii pola elektromagnetycznego, energia ta musi być 
dopasowana do energii przejścia między poziomami atomowymi. Zjawisko to nazywa się 
rezonansem. 
W eksperymencie warunek rezonansu uzyskuje sie poprzez dostrajanie pola magnetycznego B 
(poprzez regulację napięcia stałego) aż do uzyskania wartości Br, przy której następuje takie 
rozszczepienie poziomów energetycznych, że energia przejścia między nimi dopasowuje się do 
energii pola elektromagnetycznego o częstości f i następuje absorpcja tego pola. Czyli energia pola 
jest równa energii przejścia między poziomami: 

 B rg B h f     , (9) 

skąd można wyznaczyć współczynnik Landego: 
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gdzie: 3410626.6 h Js, MHz146Hz10146 6 f , 241027.9 B Am2. 

Po podstawieniu tych wartości: 
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Podstawiając odpowiednie wartości należy zwrócić uwagę na jednostki: 
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W rezonatorze EPR pole magnetyczne jest wytwarzane przez parę cewek Helmholza z liczbą 
zwojów w=241, o promieniu r=0,048m. Indukcję magnetyczną B można wyliczyć ze wzoru: 
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gdzie 
A

Tm
104 7

0

  , a I jest prądem płynącym przez cewki. 

Po podstawieniu odpowiednich wartości do (11) można wyznaczyć współczynnik Landego: 
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