
 

 MHz NMR4 00-הוראות עבודה במכשיר ה
 

, מודדים גובה בעזרת המדיד, מכניסים אותה לספינר, מנגבים את הדוגמא. 1

ורק לאחר ( בפינה השמאלית העליונה)בפאנל הלחצנים  Liftלוחצים על 

 .מכניסים את הדוגמא למגנט ששומעים את זרם האויר
 

שומעים צליל נקישה )המגנט ואז הדוגמא נכנסת לתוך  Liftלוחצים שוב על . 2

 (.כשהדוגמא מתיישבת במקום
 

 .וממתינים להפסקת הבהוב הנורית -Spinלוחצים על כפתור ה. 3

 

מופיע חלון ובוחרים מתוכו את הממס הרלוונטי , lockמדפיסים את המילה . 4

 (. הממס בדוגמא הנמדדת)
 

בר פשוט עם העכ. 1H-0412את התיקיה  של המסך בוחרים בצידו השמאלי. 5

 .ל אל תוך המסך"גוררים את התיקיה הנ
 

בשלב  .נפתח חלון בו רושמים את שם הדוגמא בשורה העליונה. edcמקלידים . 6

כותרת אשר תופיע בסופו של דבר על גבי , זה גם ניתן להקליד כותרת לדוגמא

 .titleהקלדת הכותרת נעשית תחת הרובריקה . הספקטרום המצויר

 

 ."auto RG finished"תינים להופעת ההודעה ממ. rgaמקלידים . 7
 

האינדיקציה לכך היא עליית . z, z2, z3משפרים הומוגניות בעזרת הכפתורים . 8

 .lock-קו מקסימלית של ה

 

ומופיע  efpלאחר הודעה על סיום ההרצה מקלידים , zgואז  ns=1מקלידים . 9

 –אם לא . אם נראה כי ההומוגניות טובה ממשיכים לשלב הבא. ספקטרום
 .ממשיכים לשפר הומוגניות

 

לרעש בשלב הקודם ואז -אות-בהתאם ליחס .ns=8 or 16 or 32 etc מקלידים. 11

ואחרי כמה שניות  ns=100 ,zgאפשרות אחרת היא להקליד . zgמקלידים 

לרעש מספק -אות-להמשיך את ההרצה עד שנראה כי יחס, efpואז  trלהקליד 

 .efpלבסוף מקלידים . haltות פקודת ואז עוצרים את ההרצה באמצע

 
הסיגנל הגדול ביותר )   (.  לוחצים על האייקון הרלוונטי : סידור פאזה. 11

" 1"י לחיצה רצופה עם העכבר על "ע. בספקטרום מסומן אוטומטית באדום



י לחיצה רצופה "ע. וגרירה מסדרים את הפאזה של הסיגנל הגדול ביותר בלבד
. רה מסדרים את הפאזה של שאר הסיגנלים בספקטרוםוגרי" 1"עם העכבר על 

 (.שני מימין)בסיום בסידור לוחצים על האייקון לשמירה 
 

באמצעות לחיצה רצופה על )מרחיבים את הסיגנל אותו רוצים לכייל . 12
י לחיצה על "ומכיילים ע (גרירה ועזיבה מצידו השני של הסיגנל, השמאלי בעכבר

 )   (. -calibrateכפתור ה

 
מרחיבים את הסיגנל השמאלי בשדה הנמוך ביותר בספקטרום ואז לוחצים  .13

. בוחרים באמצעות הסמן את תחומי האינטגרל. )  ( integrate-על כפתור ה

לחיצה על הכפתור , י הבאת הסמן שמאלה מן הסיגנל שנבחר"ה נעשית ערהבחי
שה מצידו שחרור הלחיצה נע. לחיצה רצופה ללא עזיבה, של העכבר שמאליה

מסדרים את צורת כל אינטגרל . מופיע ציור של אינטגרל .הימני של אותו סיגנל

חוזרים על פעולה זו עבור כל הסיגנלים . slope-וה -biasבאמצעות כפתורי ה

אחד האינטגרציה עבור ניתן לכייל את (. 'וכו TMS-ה, פרט לסיגנל של הממס)

י "לבסוף יוצאים מרוטינה זו ע .אם רוצים calibrateי לחיצה על "הסיגנלים ע

 .save&returnלחיצה על כפתור 

 
על מנת לקבל את ההיסטים הכימיים של הסיגנלים מקלידים את הפקודה . 14

ppf .י "שליטה על מספר הסיגנלים שעבורם מופיעים ההיסטים הכימיים נעשית ע

 .miבאמצעות הפקודה  minimum intensity-שינוי ה

 
אותו לרצונכם קודם כל על גבי " לסדר"ת הספקטרום יש על מנת לצייר א. 15

הציור שמופיע על המסך יודפס  – what you see is what you getבתכנה זו . המסך
באמצעות לחיצה רצופה על )מרחיבים את התחום הרצוי על המסך , לכן. כך

מגדילים או מקטינים את , (גרירה ועזיבה בסיום התחום הרצוי, השמאלי בעכבר

ואז פשוט לוחצים על האייקון  ('וכו 8/ ,2/ ,8* ,2*באמצעות המקשים )עצמה ה

 .של המדפסת בשורת האייקונים למעלה

 

אם (. 11סעיף ) haltי פקודת "מוודאים שאכן סיימנו את ההרצה ע: בסיום. 16

מסעיף ) -spinי לחיצה על כפתור ה"ע -spinמשחררים את ה. haltמקלידים  –לא 

י "מוציאים את הדוגמא ע. -lockי לחיצה על כפתור ה"עילה עומשחררים מנ( 3

 (.1סעיף ) Lift-לחיצה על כפתור ה

 
 

 ! שנת לימודים מהנה ומוצלחת


