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 :מטרות הניסוי

 

 .הכרת תופעת התהודה המגנטית הגרעינית

 .-NMRהכרת טכניקת הפולסים ב

 .ירומגנטי של פרוטונים'מדידת היחס הג

 .דעיכה של פרוטונים במים מדידת זמני

 .בדיקת השפעה של יונים פאראמגנטיים על זמני הדעיכה

 בדיקת השפעה של צמיגות על זמני הדעיכה

 

 :הכנה

 

ניתן , כמדד למידת ההכנה. ולענות על שאלות ההכנה בהמשךי סוי יש לקרוא את חומר הרקע לניסובמהלך שבוע ההכנה לני

 . ונושאים אותם יש להכיר להשתמש בנספח המצורף הכולל מונחים

 

 :שאלות הכנה

 

איזה גודל פיסיקלי מקשר בין שתי ? מהי התמונה הקלאסית ומהי התמונה הקוונטית של מערכת ספינים בשדה מגנטי חזק .1

 ?התמונות

 ?י מערכת ספינים"מהם התנאים הדרושים לקבלת אפקט של בליעה רזוננטית של אנרגיה ע .2

 ?וכיצד תלוי יחס האכלוסים בטמפרטורה, ה המקרוסקופית לבין אכלוס רמות האנרגיהמהו הקשר בין ווקטור המגנטיזצי .3

מה קורה למספרי האכלוס בכל אחד , 189 ופולס 09הגדר פולס ? כיצד ניתן לשנות את מספרי האכלוס במערכת שלנו .4

 ?מהמקרים

 ?ירומגנטי הנמדד'שינוי בריכוז של יונים פאראמגנטיים ישפיע על היחס הגהאם ? ירומגנטי'כיצד ניתן למדוד את היחס הג .5

 .פרט את התהליכים האחראיים לדעיכה אורכית ואת אלה האחראיים לדעיכה רוחבית .6

 .*T1 , T2 , T2 הגדר את .7

 ? כיצד משפיעים יונים פאראמגנטיים על זמני הדעיכה .8

במערכת )רשום את סדרות הפולסים והסבר מהו המסלול שעובר ווקטור המגנטיזציה  ,T1למדידת הצע שתי שיטות  .0

 ?מהו הביטוי המתמטי שמתאר את הדעיכה בכל שיטה. בכל שיטה( המסתובבת

 ?עדיפה זו שיטהאי? CPMGובין  CPההבדל בין שיטת מה ? ההומוגני T2כיצד תמדוד את  .19

 ?ואיך תוכל לקבל את אי ההומוגניות של השדה, (*T2)הלא הומוגני  T2כיצד תמדוד את  .11

   ?צמיגות נמוכהעבור נוזלים בעלי  T2  -ל T1מה הקשר בין ? כיצד משפיעה צמיגות החומר על זמני הדעיכה .12

 ?במה תלוי הקונטרסט של התמונה? ן לקבל הדמיה של עצמים בעזרת תהודה מגנטית גרעיניתכיצד נית .13

 

 

http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/inside.htm


 :תיאור המערכת הניסיונית

 

 Hall -במדויק משתמשים ב השדה המגנטילמדידת עוצמת . kG 3.6-כ שגודלו ר שדה מגנטיצויהמגנט מ ורכבתהמערכת מ

Probe (מד שדה מגנטי) .ים אלו סליל. יםסלילשבת הנמצאת בין קטבי המגנט ומוקפת בלתו סה מכניסיםאת המבחנה עם התמי

 י המפעיל"לזמנים הנקבעים ע בהתאםהמשדר  -RFמקור הל תמחובראנטנת השידור  .לשידור ולקליטה ותכאנטנ יםמשמש

ין האות אנטנת הקליטה מחוברת למגבר ולמיקסר המחבר ב (.MHz 15.4 ניתן לכיוון סביב) י המפעיל"בתדר הנקבע גם הוא ע

 . המשודר והאות הנקלט ומאפשר למצוא את תדר התהודה

 

 :Teach-Spinמתוצרת חברת  Pulse NMRהניסוי  מוצגת מערכת הבא בתרשים

 

 

 

 

 :שים לב לאמצעי הזהירות הדרושים בהפעלת המערכת

 .כגון שעונים וכרטיסי אשראי לתחום השדה המגנטי הכניס חפצים מתכתיים או מגנטייםאין ל

 

 :ון הניסויתכנ

 

 :תכננו ניסוי שבאמצעותו תבדקו את

 .ירומגנטי'היחס הג. א

 .*T2. ב

 (.בשתי שיטות) T2. ג

 (.בשתי שיטות) T1. ד

SO4היונים )  CuSO4ריכוזיהן של תמיסות לא ידועות הכוללות יונים פראמגנטיים של המלח . ה
-2

Cu  -ו  
+2

.) 

 

 :תכנון הניסוי צריך לכלול

 .בה יעשה שימוש בכל שלב( המתאים Pulse sequence –ה )   NMR –הגדרה של טכניקת ה .  א

 .אופן ההתמודדות עם רעש ושגיאות סטטיסטיות.  ב

 .ירשמו/הפרמטרים שימדדו.   ג

 .האנליזה שתבוצע.  ד



 (.משך אינטרוולים בין הפולסים, סיםמשך פול ,RF-תדר ה)פרמטרי ההפעלה של המערכת  הערכת. ה

 

 :ביצוע הניסוי

 

 SNRכדי לקבל  .,t -90: בצעו זאת בעזרת סדרת הפולסים. כיילו את המערכת לקבלת יחס אות לרעש מקסימלי .1

בחר את הערכים . של המגבר( gain)וההגבר  tהזמן , 09 אורך פולס: תש לכייל שלושה משתנים סימולטניאופטימלי י

 .המתאימים למשתנים אלה

 

-ירומגנטי ו'לו הוא מדידת היחס הגתח ובהניסוי הראשון  .רכתפעולת המען אופבנת בין השאר לה משמש הכיול .2
*

2
T .

 .ובצעו אותו עדכנו את תכנון הניסוי והבנתם את אופן פעולתה את המערכתכרתם לאחר שה

 

טות אפשריות במקרים בהם מוזכרות שתי שי. פ הסדר המופיע בסעיף תכנון הניסוי"ים עהמשיכו לשלבי הניסוי הבא .3

 מדידת)לביצוע מדידה 
2

T ו-
1

T ) יכוז הלא ת הרבעל הכולל התמיס)עבור כל התמיסות ות שיטשתי הב ותעו את המדידבצ

 .(והגליצרין ידוע

 

 

 :עיבוד התוצאות

 : לכלולעיבוד התוצאות צריך 

)ות מיגא מהד"של זמני הדעיכה השונים בכ מציאה  .1
1

T ,
2

T ,
*

2
T.) 

 .ירומגנטי'מציאת היחס הג  .2

 .והשוואתם לתיאוריה מציאת ההתאמה בין ריכוזי היונים הפאראמגנטיים לזמני הדעיכה  .3

 .הלא ידוע המציאת ריכוז התמיס  .4

 .מציאת זמני הדעיכה של הגליצרין והשוואתם לזמני מים מזוקקים .5

 

 :ח הניסוי"דו

 .חות באתר המעבדה"בתדריך להכנת דוכמתואר  יכתב במבנה של מאמר מדעיהניסוי ח "דו

 :ח"דגשים להכנת הדו

 תוצאות ומסקנות ,שיטות ,הקדמה, כולל מטרהו ח"התקציר מהווה סיכום של כל הדו. 

  יתוארומשפט מסכם לגבי מטרת הניסוי ש, הפנייה למקורות בהם נעשה שימוש, ההכנהההקדמה תכלול תשובות לשאלות. 

 פרק השיטות והחומרים צריך לכלול פירוט של כל השיטות בהן נעשה שימוש ובכלל זה: 

 כל הפרמטרים הטכניים הנוגעים להפעלת המערכת. 

 אופן רכישת האותות. 

 פרוטוקול הניסוי בו נעשה שימוש. 

 אופן ביצוע האנליזה . 

באופן שיאפשר לקורא לשחזר את התוצאות  פרק זה אמור לאפשר שיחזור מלא של כל אחד משלבי הניסוי והאנליזה

 .ח"המתוארות בדו

 פרק התוצאות צריך לכלול בין השאר : 

 התוצאות והאופן בו בוצעה האנליזה, תרשימים של אותות מייצגים שנדגמו לתיאור איכות המערכת. 

 גרפים המתארים את התוצאות ומאפשרים השוואה בין הדוגמאות השונות. 



 טבלאות מסכמות. 

 שגיאה לכל גודל המצויין בפרק הערכות . 

 פרק הדיון והמסקנות יכלול בין השאר: 

 דיון במידת ההתאמה של התוצאות לתיאוריה. 

 הערכה השוואתית של מהימנות השיטות השונות בהן נעשה שימוש. 

 הצעות לשיפור. 

 ל הניסוי יש לצרף אליו את דפי הטיוטה ש, (לא בהכרח מודפס) ח צריך להיות רהוט ונעים לקריאה"הדו(Log Book) ,

 (.בדיסקט או בדואר אלקטרוני, בהדפסה)וקבצים שנכתבו לשם אנליזה ( עם הערות)ותוכנות 



 NMRנושאים ללימוד לקראת מעבדת : נספח

 

 .תיאור בגישה הקלאסית ובגישה הקוונטית :NMR -המנגנון הפיזיקלי של תופעת ה

 (:רשימה חלקית)מושגים בסיסיים נדרשים 

 (.קלאסי וקוונטי)דה מגנטי אחיד ספינים בש

 .מומנט מגנטי

 .ירומגנטי'היחס הג

 .פרצסיית לרמור, מערכת עצמית ומערכת המעבדה

 .איכלוס ומעברים בין רמות אנרגטיות גרעיניות, פיצול

 .NMRהחומרים מהם מתקבל אות 

 

 :זמני דעיכה
1

T ,
2

T,
*

2
T- אופן תלותם בסוג החומר ובתנאים אחרים, הגדרתם. 

 (:רשימה חלקית)מושגים בסיסיים נדרשים 

 .ורוחבית דעיכה אורכית

 .ופלוקטואציות בשדה יהשפעת שדה מגנטי לא הומוגנ

 .טרנסלצייה מולקולרית

 .בולצמן-התפלגות סטפן

 .יונים פראמגנטיים

 

הכרת סדרי הגודל , הבנת אופן ביצוע העירור והרישום של האותות, הכרת כל  הרכיבים במערך הניסוי:  NMRניסוי מערך

(. 'ההד המוחזר וכו, 189, 09אותות , BZהשדה המגנטי )של האותות השונים המעורבים בניסוי ( משכי זמן ועוצמות, תדרים)

 .189, 09אותות , מקלט, קליטה-סליל שידור, מעורר פולסים, מגנט (:רשימה חלקית) מושגים בסיסיים נדרשים

 

השימוש הנעשה בכל אחת מן  ,אופן פעולתן על הספינים במערכת, הכרת סדרות הפולסים הבסיסיות: סדרות פולסים שונות

 .תלות האות המתקבל בפרמטרי הסדרהו הסדרות

 (:רשימה חלקית)סדרות בסיסיות נדרשות 

90-t,180-t,Spin Echo,CP/CPMG, Inversion Recovery, TE(Time to Echo), TR(Time of Repetition) 

 

מושגים בסיסיים . הכרת המערך הניסיוני המאפשר ביצוע הדמייה בתהודה מגנטית גרעינית :(MRI)הדמייה מגנטית גרעינית 

 (:רשימה חלקית)נדרשים 

 .נטי שדהאדיהפעלת גר

 .בחירת פרוסות בגוף הנדגם

 .וקידוד פאזה, קידוד תדר –בחירת פיקסלים בפרוסה 

 


