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З графіків на рис. 2.6.10 та рис. 2.6.11 можна зробити певні 
практичні висновки: 

11))  з часом ціна прямує до збалансованого значення незалежно 
від стартової ціни та початкової пропозиції; 

22))  у початковий період продаж ціна та тенденція її зміни  
дещо сильніше залежить від стартової цини, аніж від почат-

кової пропозиції; 

33))  чим вища початкова пропозиція та стартова ціна тим шви-

дше спадає ціна з часом до збалансованого значення; 

44))  у певний момент часу ціна сягає мінімуму, який знаходиться 

дещо нижче збалансованого значення  p , причому цей 

мінімум тим нижчий, чим більша стартова ціна та початкова 

пропозиція. 
> Digits:=3; 

p_min1:=evalf(minimize(eval(pt(t,P,S), [P=10,S=12]), 

t=0..5)); #Вищі стартова ціна та початкова пропозиція 

 , (2.6.26) 

 . 
> p_min2:=evalf(minimize(eval(pt(t,P,S), [P=8,S=8]), 

t=0..5)); № Нижчі стартова ціна та початкова 

пропозиція  

 . (2.6.27) 

 

 
 

Практикум 7 
 

Модель релаксації ядерних спінових моментів як  
основа магніторезонансної томографії 

 

1. Вступні зауваження.  
2. Вектор ядерної намагніченості. 

3. Спінова релаксація вектору намагніченості. 
4. Основи методу спінового відлуння (spin-echo). 

 
 

 1  Вступні зауваження 
 

Фізичною основою магніторезонансної томографії (МРТ) є 
явище ядерного магнітного резонансу (ЯМР). Це явище полягає в 

резонансному поглинанні зовнішнього електромагнітного випромі-
нювання (в діапазоні радіочастот) системою ядерних магнітних 

спінових моментів, які перебувають і рухаються в постійному маг-
нітному полі.  

Ядра з непарною кількістю нуклонів, зокрема до таких відно-

сяться ядра водню, які складаються з одного протону, мають  
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ненульовий спіновий магнітний момент. У відсутності магнітного 
поля ці магнітні моменти є невпорядкованими і мають довільні 

спрямування (рис. 2.7.1.а). За наявності зовнішнього магнітного 
поля спінові магнітні моменти ядер орієнтуються у двох можливих 

напрямах (рис. 2.7.1.б) та починають специфічний рух, який має 
назву Ларморової прецесії (рис. 2.7.1.в). Під час такої прецесії 

вектор спінового магнітного моменту обертається навколо напряму 
зовнішнього магнітного поля з частотою, яка прямо пропорційна 

величині цього поля B
L

 . 

 

 
Рис. 2.7.1. Ядерні магнітні моменти у відсутності 

магнітного поля (а), та за наявності поля (б); 

прецесія ядерного спінового моменту (в) 
 

Якщо частота електромагнітної хвилі, якою опромінюється  

система спінових моментів уміщена у магнітне поле, співпаде з 
частотою прецесії (частотою Лармора) виникає явище резонансного 

поглинання електромагнітної хвилі системою ядерних магнітних 
спінових моментів, тобто ЯМР. Таке поглинання, або випроміню-

вання, кванту електромагнітного поля супроводжується зміною 
орієнтації спінового магнітного моменту на протилежну. 

 
 

 2  Вектор ядерної намагніченості 
 

Розглянемо велику систему, яка складається з величезної  
кількості ядерних спінових магнітних моментів – ансамблю спінів 

[23]. Якщо такий ансамбль складається переважно з протонів 
(ядер водню), як це найчастіше й буває у практиці магніторезона-

нсної томографії, то кожен з протонів може мати лише конуси пре-

цесії. Отже, поздовжня компонента спінового магнітного моменту 

t
  може бути зорієнтована або по полю, або проти магнітного  

поля. Введемо у розгляд сумарний магнітний момент протонів, як 
векторну суму: 

 



N

k
k,t

μM


, (2.7.1) 
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де індексом  N,...,,k 21  нумеруються протони, тобто спінові 

моменти. На перший погляд здається, що вектор намагніченості M


 
є нульовим у силу симетрії, оскільки рівна кількість спінових маг-

нітних моментів розташована як по полю, так і проти поля.  
Утім так було б лише у випадку однакових енергій цих двох 

можливих станів. Взаємодія магнітних моментів із зовнішнім полем, 

так званий квантовий ефект Зеємана, – призводить до того, що ці 

дві енергії відрізняються на величину B
L

  , причому трохи 

меншою є енергія спінових моментів, зорієнтованих по полю.  

Отже, за формулою розподілу Больцмана, таких спінових  

моментів 
1

n  трохи більше ніж спінових моментів зорієнтованих 

проти поля 
12

nNn  : 

 10

2

1 



Tk

B

e
n

n


, (2.7.2) 

де  , 
0

k , T  – відповідно константи Дірака-Планка, Больцмана та 

абсолютна температура системи. За умов KT 298 , TB 1 , 

T

Hz
. 6105742  , відношення (2.7.2) дорівнює приблизно 

0000031. , тобто з кожного міліону протонів кількість протонів, які 

прецесують по полю, лише на три протони більше, аніж кількість 

протонів, які прецесують проти поля [23]. Як наслідок (2.7.2) век-

тор намагніченості M


 системи хоча й малий, але ненульовий, і 

спрямований по напряму головного магнітного поля – так званий 

ядерний парамагнетизм: 

 BM


 , (2.7.3) 

де   – так званий коефіцієнт ядерної парамагнітної сприйнятливо-

сті. Власне вся МР-томографія заснована на відмінності цього кое-

фіцієнту від нуля, отже на несиметричності розподілу ядерних 

спінових моментів за двома можливими орієнтаціями.  

Зобразимо цю асиметрію наочно у вигляді функції від темпе-

ратури системи та величини зовнішнього магнітного поля. 
> restart: 
> plot3d([exp(1.055e-34*42.57e6*B/(1.38e-23*T))], 

B=0..21, T=78..303, axes=framed, shading=[zhue], 

style=[wireframe], orientation=[-150,55,0], 

style=patch, grid=[20,20], font=[Arial,11], 

labels=["B", "T", "Співвідношення спінів"], 

labeldirections=[horizontal, horizontal, vertical], 

labelfont=[HELVETICA, 12], title=`Рис.2. Залежність 

співвідношення спінів \n з різними орієнтаціями \n від 

магнітного поля і температури`,titlefont=[Arial,14]); 
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Рис. 2.7.2. Залежність співвідношення спінів 

з різними орієнтаціями від магнітного поля і температури 
 

Як видно з рис. 2.7.2, відносна кількість спінів з орієнтацією 

по полю дещо зростає з магнітним полем та температурою. Разом 
із тим зростає і вектор намагніченості системи ядерних спінів, як 

це видно з виразів (2.7.1) і (2.7.2). 
 

 
 3 Спінова релаксація вектору намагніченості 

 
Припустимо, що в момент часу 0t  різко змінюється напрям 

головного магнітного поля: 
z

BB 
0

, причому новий напрям поля 

співпадає з віссю Oz , а кут поміж старим та новим напрямом поля 

дорівнює  . Отже, в момент часу 0t  вектор намагніченості дорів-

нює  
0

0 BM


 , у той час як при t  матимемо 
ZZ

BM


 .  

Залежність вектору намагніченості від часу дається феноменологі-
чним векторним рівнянням Блоха [23]: 

 
        

21
T

tMtM

T

BtM
t

dt

td
YYXX

Z

ZZ

Z

ee
eBM

M









 , (2.7.4) 

де 
1

T , 
2

T  – певні константи з розмірністю часу, так звані характерні 

часи релаксації, відповідно 
1

T  – поздовжньої та 
2

T  – поперечної 

релаксації; 
X

e


, 
Y

e


, 
Z

e


 – одиничні орти уздовж відповідних осей 

координат.  

У рівнянні Блоха (2.7.4) перший фактор у правій частині опи-
сує Ларморову прецесію вектору намагніченості навколо напряму 
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магнітного поля, а решта складових – враховує процеси релаксації 
збудженої системи, її переходу в новий стан.  

Запишемо рівняння Блоха у вигляді векторного диференціа-

льного рівняння: 
> restart:  

> with(Physics[Vectors]);  

Setup(mathematicalnotation=true);  

unprotect(gamma); 

,  (2.7.5) 

 . 
> M_:=Mx(t)*_i+My(t)*_j+Mz(t)*_k; 

B_:=Bz*_k; 

 , (2.7.6) 

 . 
> deq_:=diff(M_,t)-gamma*(M_&x B_)+(Mz(t)-

chi*Bz)*_k/T1+(Mx(t)*_i+My(t)*_j)/T2; 

. (2.7.7) 

Розпишемо векторне рівняння (2.7.7) у вигляді системи з 

трьох скалярних рівнянь, вирішених відносно перших похідних: 
> sys:=isolate(Component(deq_,1), diff(Mx(t),t)), 

isolate(Component(deq_,2), diff(My(t),t)), 

isolate(Component(deq_,3), diff(Mz(t),t)); 

. (2.7.8) 

Запишемо також початкові умови у вигляді: 
> ics:=Mz(0)=M0*cos(theta), 

Mx(0)=M0*sin(theta)*cos(phi), 

My(0)=M0*sin(theta)*sin(phi); 

. (2.7.9) 

Нарешті вирішимо систему рівнянь Блоха (2.7.8) з початковими 

умовами (2.7.9): 
> sol:=dsolve([sys,ics]); 
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. (2.7.10) 

Тепер неважко отримати поздовжню та поперечну відносно 

напряму магнітного поля компоненти вектора намагніченості сис-
теми: 

> Mn:=simplify(sqrt(rhs(sol[1])^2+rhs(sol[2])^2), 

symbolic);# Нормальна компонента намагніченості 

Mt:=collect(rhs(sol[3]), exp); # Поздовжня компонента 

намагніченості 

 , (2.7.11) 

 . 

Таким чином нормальна компонента вектору намагніченості 

n
M  обертається з частотою Лармора 

ZL
B  одночасно експоне-

нціально згасаючи з часом, як це видно з виразів (2.7.11). 

У той же час поздовжня компонента 
t

M  безперервно змінює 

своє значення від  cosM0  до 
Z

B  на інтервалі часу   ..t 0 . Як 

наслідок, кінець вектора намагніченості описує в просторі спіраль, 
подібну до представленої нижче. Параметри вектора спеціально 

підібрані такими:  

10 M , 1
L

, 
2


 ,    

2

1
 sincos , 080

1

1

.
T
 , 040

1

2

.
T

 , 

1 . 

 
> M_x:=eval(rhs(sol[1]), 

{M0=1,gamma=1,Bz=1,theta=Pi/2,phi=Pi/4,T1=1/0.04,T2=1/

0.04}); 

M_y:=eval(rhs(sol[2]), 

{M0=1,gamma=1,Bz=1,theta=Pi/2,phi=Pi/4,T1=1/0.04,T2=1/

0.04}); 

M_z:=eval(rhs(sol[3]), 

{M0=1,gamma=1,Bz=1,theta=Pi/2,phi=Pi/4,T1=1/0.08,T2=1/

0.04,chi=1}); 
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 , (2.7.12) 

 , 

 . 
> gr1:=plots[spacecurve]([M_x,M_y,M_z], t=0..100, 

axes=normal, thickness=3, numpoints=2000, 

orientation=[-30,60,0], color=blue, tickmarks=[4,4,5], 

font=[Arial,12]): 

gr2:=plots[arrow]([<sin(Pi/4),cos(Pi/4),0>, <0,0,1>], 

width=0.04, color=[khaki,red]): 

plots[display](gr1, gr2, labels=["X", "Y", "Z"], 

labelfont=[Arial,14], caption=`Рис. 3. Траєкторія 

(годограф) \n кінця вектору намагніченості`); 

 
Рис. 2.7.3. Траєкторія (годограф) 

кінця вектора намагніченості 

 

На рис. 2.7.3 червоними стрілками показані початкова (в 

площині  y,x ) та кінцева позиція (уздовж осі Oz ) вектору намаг-

ніченості M


. Зверніть увагу: прецесія спінової намагніченості  

навколо осі Oz  поступово припиняється внаслідок асимптотичного 

експоненціального згасання поперечної компоненти. Як виникає з 

виразу (2.7.11): 
> Limit(Mn, t=infinity)=limit(M_x, t=infinity); 

  (2.7.13) 

Оцінемо та візуалізуємо швидкість згасання прецесійного кута: 
> Theta:=arccos(Mt/sqrt(Mn^2+Mt^2)); 
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 . (2.7.14) 

> Theta:=eval(Theta, [M0=1, gamma=1, Bz=1, theta=Pi/2, 

phi=Pi/4, T1=1/0.08, T2=1/0.04, chi=1]); 

. (2.7.15) 

> plot(Theta*180/Pi, t=0..60, -90..90, gridlines=true, 

axes=boxed, color=blue, thickness=3, coords=polar, 

font=[Arial,12], labels=["Theta", "Theta"], 

labeldirections=[horizontal, vertical], 

labelfont=[Arial,14], caption=`Рис. 4. Згасання 

прецесійного кута`); 

 
Рис. 2.7.4. Згасання прецесійного кута 

 

Як видно з рис. 2.7.4, кут прецесії вектору намагніченості  

поступово зменшується від початкового значення 
090

2



 до нуля. 

Втім, резонансне поглинання радіочастотного сигналу можливе 

лише доти, доки існує прецесія вектору ядерної намагніченості. 
Ансамбль протонів здатний випромінювати так званий сигнал-
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відлуння лише за умови існування ненульового кута прецесії. 
Щоб отримати суттєвий сигнал-відлуння треба відхилити вектор 

намагніченості  tM


 від напряму магнітного поля (осі Oz ), тоді 

зростає величина поперечної компоненти цього вектору  t
n

M


. 

Саме така технологія – основа вимірів ядерного магнітного резо-
нансу (ЯМР) у речовині. 

 
 

 4 Основи методу спінового відлуння (spin-echo) 

 
Конкретно виміри ЯМР-сигналів здійснюються за рахунок від-

хилення вектора  tM


 досліджуваного об'єкта від напряму основ-

ного магнітного поля послідовними радіочастотними імпульсами 

без змін головного магнітного поля 
Z

B


.  

Перший радіочастотний імпульс (РЧ-імпульс) резонансної  

частоти відхиляє вектор  tM


 від напряму головного магнітного 

поля на певний кут – кут нутації, пропорційний індукції радіочас-

тотного магнітного поля 
1

B  та тривалості імпульсу  : 

 
n

B
1 . (2.7.16) 

Чим більше інтенсивність першого імпульсу, отже й величина 

1
B , та тривалість імпульсу  , тим більший і кут відхилення (нута-

ції). Якщо кут нутації сягає 
2


 , то кажуть про «

090 -імпульс», 

або навіть про «
0180 -імпульс» при відповідному куті відхилення.  

Під дією «
090 -імпульсу» вектор намагніченості переходить у 

площину xOy , нормальну до напряму головного магнітного поля 

Z
B


. Після закінчення дії першого РЧ-імпульсу вектор ядерної  

намагніченості почне релаксаційну прецесію, як це показано вище 

на рис. 2.7.3 та рис. 2.7.4. Під час такої прецесії відбуватиметься 
випромінювання поглинутих електромагнітних квантів. Такий сиг-

нал пропорційний  t
n

M


 – поперечній компоненті вектора ядерної 

намагніченості, і отримав скорочену назву FID (від англійського 

терміну Free Induction Decay). Типовий вигляд такого сигналу, як 
функції часу показаний на рис. 2.7.5, а його Фур'є-образи – на 

рис. 2.7.6.  
> FID1:=eval(Mn*(cos(t)-

sin(t))/sqrt(2),{M0=1,theta=Pi/2,T2=1/0.04}); 

FID2:=eval(Mn*(cos(t)-

sin(t))/sqrt(2),{M0=1,theta=Pi/2,T2=1/0.08}); 

 , (2.7.17) 
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 . 

> plot([FID1, 0, exp(-0.04*t), -exp(-0.04*t)], 

t=0..4/0.04, gridlines=true, thickness=[2,1,1,1], 

color=[blue,red,navy,navy], linestyle=[1,4,4,4], 

tickmarks=[5,8], axes=boxed,numpoints=1600, 

font=[Arial,12], labels=["t", "Рівень FID-сигналу"], 

labeldirections=[horizontal, vertical], 

labelfont=[Arial,14], caption=`Рис. 5. FID1 сигнал`); 

 

 
Рис. 2.7.5. FID1 сигнал 

 
> fs1:=inttrans[fouriersin](FID1, t, w): 

fs2:=inttrans[fouriersin](FID2, t, w): 

fc1:=inttrans[fouriercos](FID1, t, w): 

fc2:=inttrans[fouriercos](FID2, t, w): 

> pa1:=plot([fs1, fc1], w=0..2, -9..9, gridlines=true, 

color=[blue,red], thickness=[3,3], axes=boxed, 

tickmarks=[5,10], font=[Arial,12], labels=["w", "Фур'є 

образ FID-сигналу"], labeldirections=[horizontal, 

vertical], labelfont=[Arial,14], title=`T2=25`, 

caption=`Рис. 6а. Фур'є спектр FID1 сигналу`): 

pa2:=plot([fs2, fc2], w=0..2, -9..9, gridlines=true, 

color=[blue,red], thickness=[3,3], axes=boxed, 

tickmarks=[5,10], font=[Arial,12], labels=["w", "Фур'є 

образ FID-сигналу"], labeldirections=[horizontal, 

vertical], labelfont=[Arial,14], title=`T2=12.5`, 

caption=`Рис. 6б. Фур'є спектр FID2 сигналу`): 

a:=array(1..2, [pa1,pa2]): plots[display](a); 
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а) б) 

Рис. 2.7.6. Фур’є спектр: 

а) FID1-сигнал, 25
2
T ; 

б) FID2-сигнал, 512
2

.T   

 
Різкі максимуми обох компонент Фур'є-образу FID-сигналу 

припадають на частоту Лармора 1
L

w , як це видно з  

рис. 2.7.6. При цьому амплітуда та ширина резонансного піку сут-

тєво залежні від часу спінової релаксації: чим менше час релакса-
ції, тим відносно нижчий і відносно ширший такий пік, як це видно 

з порівняння рис. 2.7.6.а та рис. 2.7.6.б. 
У початковий момент релаксаційної прецесії фази всіх спіно-

вих ядерних моментів системи однакові. Втім частоти релаксацій-
ної прецесії дещо розрізняються для різних ядерних спінових  

моментів, хоча б тому, що головне магнітне поле неоднорідне і 
змінюється від точки до точки, існують також інші причини певної 

неоднаковості ларморових частот. Тому через певний час t  фази 

прецесії t
L
  стають все більш відмінними для різних спіно-

вих ядерних моментів, відбувається так званий процес «розфазу-
вання». 

Якщо тепер система збуджується другим, цього разу «
0180 -

імпульсом», то всі спінові моменти системи змінюють напрям у 
просторі на протилежний, тобто одномоментно змінюють фази на 

 , і починають обертатися в зворотному напрямі з тими самим 

ларморовими частотами. Отже, через той самий час t  всі преце-

суючі ядерні спінові моменти знов опиняться в одній і тій самій 
фазі. Так само, як одночасно опиняються на старті всі бігуни на 

стадіоні, якщо їх одномоментно розвернути на 180 градусів, збері-
гши їх швидкості, або просто запустивши відеозапис забігу в зво-

ротньому напрямі.  
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Отже, через час t  після закінчення дії другого «
0180 -

імпульсу» система ядерних спінових магнітних моментів опиняється 

в когерентному стані, в якому вона здатна випромінювати кіль-

кість резонансних електромагнітних квантів пропорційну квадрату 
кількості ядерних спінових моментів у зразку, тоді як у некогерент-

ному стані система здатна випромінювати лише кількість квантів 
пропорційну числу ядерних спінових моментів. Когерентний елек-

тромагнітний сигнал від системи ядерних магнітних спінів назива-
ють спіновим відлунням, або відлунням Г. Хана, який першим 

спостерігав його експериментально в 1950 році. 


