
NMR – MAG-MÁGNESES REZONANCIA, ÚTMUTATÓ A MÉRÉSHEZ

Ez az útmutató segít a labormérés elvégzésében. Javasolt az alábbi lépéseket végrehajtani. 

Az  NMR  mérési  elredezés  az  alábbi  képen  látható  az  elektromágnessel,  az  áramgenerátorral,
multiméterrel,  a  modulációt  előállító  jelgenerátorral,  oszcilloszkóppal,  rádiófrekvenciás
jelgenerátorral, Hall-szondával, a mintákkal, a nagyfrekvenciát szolgáltató elektronikával, és a kis
rádió-frekvenciás tekerccsel (mintatartó), amibe a mintákat helyezzük.

A minták ebben a szivacsban vannak. A
vízminta egy kis üvegampullában van, a fluor
(teflon) pedig a kis fehér henger.Vigyázat,
vannak üres ampullák is. Ezek töltése nem
szükséges (és csak a laborvezető végezheti az
injekciós tűvel).

A plexi lapok mind különböző vastagságúak, de mindegyik kb. egész
számú milliméter vastag. Vastagságukat megmérhetjük a tolómérővel
vagy a colostokkal. Ez utóbbiak vasat tartalmaznak, NE vigyük közel a
mágneshez (mint ahogy az óránkat, telefonunkat stb. se)!



Először kapcsoljuk be az oszcilloszkópot (képernyő
melletti gomb, lent)! Nézzük meg, hogy pontosan mi
van kötve az “1” (moduláló feszültség) és “2”
(oszcillátor jósági tényezője) bemenetekre, és honnan
jönnek a kábelek! 

Használjuk a “TimeBase Mode”-ot (“YT” és nem
“XY”). Az “Acquisition” majd “Average”
választásával lehet átlagolni a jelet a periódusokra.
Keresgéléshez az átlagolások számát érdemes
beállítani 2-re, pontos mérésnél pedig több százra.

 

Kapcsoljuk be a Hall-szondát a kék POWER gombbal! A mért érték
bizonytalansága 2%. A hibaszámításnál majd figyeljünk oda: ez a kalibrációs
bizonytalanság nem csökkenthető sok méréssel, és a proton g-faktorában
mint szisztematikus bizonytalanság jelenik majd meg.

A mágneses indukció méréséhez a szonda fehér műanyaggal borított végét
dugjuk be a mágnes pofái közé, középre. A szonda a rá merőleges B vektor
komponenst méri, tehát vigyázzunk, hogy a szonda síkja legyen mindig
merőleges a mágneses tér irányára.

A mintatartó kis tekercsbe helyezzük méréskor a mintát, és a mágnes pofái közé,
középre pozícionáljuk. Az állvány magassága, amin az oszcillátor doboza van,
tekerőgombbal állítható. Óvatosan, nem csak a magassága hanem a dőlésszöge is
változhat...

Az oszcillátort ezzel a piros konnektor-
kapcsolóval kapcsoljuk be! A képen
látható bal oldali potenciométert
LASSAN az óramutató járásának
irányába tekerjük, amíg a mutató a két
piros jelzés közé kerül! De legfeljebb kb.
a kék tollal jelölt pozícióig tekerjük a
potmétert!



Az oszcillátor frekvenciáját egy forgókondenzátorral tudjuk
állítani. A fekvencia MHz egységekben filctollal van ráírva a
korongra, amit a nyílnál kell leolvasni. Nyilak jelzik, hogy
merrefelé kell forgatni a tárcsát a frekvencia növeléséhez illetve
csökkentéséhez. Ez lehetővé teszi a frekvencia durva beállítását,
de a pontos mérését nem. 

Vajon hogy lehet az, hogy a beosztás a tárcsán nem monoton
növekvő? Hiszen az 5, 6, 7 után 4 jön, és csak utána a 8 MHz!

A frekvencia pontos mérését bármikor
elvégezhetjük. Ehhez kapcsoljuk be a
rádiófrekvenciás jelgenerátort a bal
felső gombbal! A jobb oldali fekete és
fehér gomboknak mind kiengedett
helyzetben kell lennie, kivéve a CW
gombot, amit nyomjunk be. A kijelző
MHz-ben mutatja a frekvenciát, amit
a kimenetre kötött antenna sugároz
(kék kábel – figyelem, koax kábellel
nem működik!!!). A kijelző alatti UP
és DOWN gombokkal durván, a
középső sorban a jobb oldali gombbal
finoman lehet állítani a frekvenciát. A
középső sor középső gombja a
csillapítás (ATTENUATION), amivel
az amplitúdó állítható. Ezt letekerve
tulajdonképpen kikapcsoljuk,
maximumra állítva bekapcsoljuk a sugárzást. Tekerjük fel az amplitúdót, majd a frekvenciát állítsuk
be úgy, hogy lebegést lássunk az oszcilloszkópon (nagy hullámhossz, nagy amplitúdó) a 
jelgenerátor és a tekercsünket meghajtó oszcillátor között! Ha szükséges, csökkentsük az amplitúdót
úgy, hogy a lebegés jele elférjen a képernyőn! Olvassuk le a frekvenciát! Tekerjük le az amplitúdót. 
Végezzük el most újra a mérést, és nézzük meg, milyen pontosan kaptuk vissza ugyanazt a 
frekvenciát (reprodukálhatóság)!

A képen látható az elektromágnes. Ne
tegyünk hozzá közel fémtárgyat,
karórát, hitelkártyát. Ne menjük közel,
ha pacemakerünk, inzulinpumpánk,
hallókészülékünk van. Még a
bekapcsolás ELŐTT finoman
mozgassuk meg a banándugókat
(korrózióvédelem), de soha ne húzzuk
ki őket! A sárga szivacs megvédi az
esetleg leeső üvegampullát (víz minta)
a töréstől.



A mágnes két, egymással elektromosan nem
érintkező tekercsből áll (és mindez a jobb és
bal oldalon is). Az erős egyenáram a
MÁGNESEZŐ, a kisfeszültségű
váltófeszültségű moduláció pedig a
MODULÁLÓ bemenetre érkezik.

A moduláló feszültség ebből a képen látható
jelgenerátorból jön. Ez egy szinuszos jel, kb.
20 Hz frekvenciával és kb. 10 V
amplitúdóval az egyik kimeneten (2-es
kimenet), és az ehhez képest konstans
fázissal (“StartPhase”) eltolt, sokkal kisebb
amplitúdójú de azonos frekvenciájú
szinuszjel (amit az oszcilloszkópra kötünk) a
másikon (1-es kimenet).  A frekvencia, az
amplitúdó és a fázis az érintőképernyőn vagy
a gombok segítségével értelemszerűen
állítható. A középen levő “CH1≠CH2”
gombbal feljön egy menü, amiben az 
“AlignPhase” és “FreqSynch” megnyomásával kapcsoljuk össze a fázisokat a két kimenet között! 
Ezután állíthatjuk a 2-es kimenetnél a fázisszöget a nekünk tetsző értékre. A kék gumigombokkal 
kiválaszthatjuk a helyiértéket és a potméterrel állíthatjuk a számjegyeket.

Bekapcsoljuk az ampermérőt is. Nagyon fontos, hogy ellenőrizzük a banándugók
csatlakozásait, nézzük meg, hogy az A (amper) és a COM csatlakozóba van-e
dugva a két banándugó, és válasszuk az egyenáramú “A” (áramerősség) mérést
a forgótárcsával! Ha nem jelenik meg a műszer kijelzőjén semmi, vagy úgy
érezzük, bármi nincs rendben, szóljunk a laborvezetőnek! Egy idő után a műszer
automatikusan kikapcsol. Ekkor nyomjuk meg az egyik szürke gombot, de NE
forgassuk a tárcsát, és végképp ne húzzuk ki a kábeleket, tehát NE szakítsuk meg
az áramkört!

MÉG NE kapcsoljuk be az áramgenerátort, ami az elektromágnest táplálja! Ellenőrizzük, hogy az 
áramgenerátor csatlakozásai rendben vannak-e! Mozgassuk meg finoman a banándugókat, és 
csavargassuk meg a potenciométert, korrodálódás ellen. Ellenőrizzük, hogy az ampermérő be van-e 
kapcsolva, az Amper mérési módban van-e, és hogy a csatlakozások a mágnes MÁGNESEZŐ 
bemenetén rendben vannak-e, és hogy egy zárt kört alkotnak-e így a kábelek. Vigyázat, még 
véletlenül sem szabad ezek után kihúzni a kábeleket, az ampermérőt voltmérésre állítani, az 
áramkört bármi módon megszakítani, mert ez balesetveszélyes és az áramgenerátort is 
tönkretehetjük.



Még bekapcsolás előtt vizsgáljuk meg az áramgenerátor
potenciométerét. Csavargassuk, olvassuk le a kis fekete háromszög
jelzésnél. Minden körbefordítás után a kis ablakban látható számjegy
is ugrik egyet, ami a legnagyobb helyiértékű számjegy lesz. Az érték
leolvasható (majdnem) négy jegy pontossággal: a képen látható
állásban például 212,2 egység. Ez egy tetszőleges egység, amit majd
csak az ampermérő segítségével lehet hitelesíteni, azaz átváltani
amperre. Ajánlatos a méréseknél leírni ezt az értéket is, és azt az
értéket is amit az ampermérő mutat.

Ezután fontos, hogy TEKERJÜK VISSZA a
nulla állásba a potenciométert!

Miután a potenciométert a nulla állásba tekertük, kapcsoljuk be
hátul a billenőkapcsolóval az áramgenerátort (lefelé kell billenteni)!
Figyelem, a mérés végén kikapcsolni is csak úgy szabad, ha
NULLA ÁLLÁSBAN van a potenciométer!

Állítsuk be az oszcillátort 5,5 MHz-re a tárcsával, és tegyük be a
vízmintát a kis tekercsbe!
Lassan tekerjük fel nulláról 1,7 amperig az áramgenerátort, figyelve
az ampermérőt és az oszcilloszkópot is. Valahol közben elérjük azt
az áramerősséget, ahol megjelenik a rezonanciacsúcs a képernyőn. 

A jelgenerátoron a fázistolással be
kell állítanunk azt a helyzetet, hogy
az oszcilloszkópon a csúcsok
tükörszimmetrikus pozíciókban
legyenek a szinuszgörbe csúcsa
körül jobbra-balra, ahogy a képen
látható. 

Ezután állítsuk be az áramgenerátor
potenciométerét úgy, hogy a csúcsok
pozíciója a szinuszgörbe null-
átmeneténél legyen! Ezután mérjük
meg a mágneses indukciót is, és az
oszcillátor frekvenciáját is! Írjuk fel a számokat, és máris számítsuk ki a proton g-faktorát! Meg is 
van az első mérési pontunk! Mérjük az időt, amíg számolunk, és mérjük meg, hány beosztásnyival 
mozdulnak el lassan a csúcsok a képernyőn percenként, miközben semmihez nem nyúlunk. Mitől 
történhet ez?



Most  óvatosan változtassuk  meg  a  tárcsával  az  oszcillátor  frekvenciáját,  és  mérjük  meg,  hogy
mennyivel kell elhangolni a frekvenciát ahhoz, hogy a csúcsok a képernyőn valahány beosztással
elcsússzanak!  Becsüljük  meg  azt  is,  hogy milyen  pontosan  (hány beosztás,  hány Hz)  tudjuk  a
nullátmenet pozíciójába állítani a csúcsokat!

Természetesen használhatjuk az átlagolás funkciót az oszcilloszkópon, és a mérés funkciót is. Ez
ajánlott  is,  ha  már  a  csúcs  látható,  mivel  így  tudjuk  a  szimmetria-beállítást  és  a  nullátmenet-
beállítást pontosan elvégezni.

MÉRÉSI FELADATOK:

1.) A proton g-faktorának mérése.

a) Induljunk 5,5 MHz-től lefelé, kb. fél MHz-enként változtassuk a tárcsával a frekvenciát. 

b) Minden  esetben  keressük meg  a  rezonancia-csúcsot  az  áramerősség  állításával,  mérjük  le  a
frekvenciát lebegéssel, a mágneses indukciót a galvanométerrel, és írjuk le az áramerősséget és az
áramgenerátor potenciométer állását is! 

c) Ha elértük a legkisebb frekvenciát, vagy már nem találjuk a jelet, akkor a b) méréssort folytassuk
5,5  MHz  fölött  is,  lépésenként  haladva  fölfelé  a  maximumig!  A  mérőtársak  cserélgessék  a
munkafázisokat, hogy mindenki mindent kipróbálhasson! Közben soha ne növeljük az áramot 2,2 A
fölé, és soha ne használjunk a szükségesnél nagyobb áramot, és csak addig amíg szükséges. Legyen
9-10 mérési pontunk!

d) Mindenki  válasszon 4-5  mérési  pontot  véletlenszerűen magának ezek közül  (lehet  részleges
átfedés), és csak azokat a mérési pontokat tegye be a jegyzőkönyvébe, amiket választott!

2.) A fluor és proton g-faktor arányának mérése.

Itt  tehát  nem az a feladat,  hogy a teflon mintára is elvégezzük az 1.) pontot,  hanem hogy a g-
faktorok arányát mérjük.

a) Ehhez kezdjük a mérést 5,5 MHz-nél a vízmintával. Keressük meg a rezonancia-csúcsot az áram
beállításával. 

b) Most vegyük ki a víz mintát, és tegyük be a teflont. 

c) Növeljük most  az áramot  4-8%-kal,  lassan,  és  figyeljük  a  képernyőt!  A fluor  csúcsa sokkal
szélesebb és laposabb lesz, nehéz felismerni. Állítsuk pontosan a nullátmenethez a csúcsot!

d) Mérjük meg most a frekvenciát lebegéssel!

e) Ezután óvatosan, hogy ne lökjük meg a mintatartót, cseréljük ki a teflon mintát a vízre! 

f) Mostmár ne változtassuk az áramot,  hanem a tárcsával  növeljük kicsit  a  frekvenciát  (lassan,
óvatosan!) és keressük meg a víz rezonanciacsúcsát! Ezt is állítsuk a nullátmenethez! 

g) Mérjük le a frekvenciát  lebegéssel! Így a két frekvencia aránya adja majd meg a g-faktorok
arányát, amennyiben a mágneses tér tényleg nem változott meg (sem időben, sem térben). 



h) Legalább 6 mérési pontot vegyünk fel különböző frekvenciákon, amiből mindenki válasszon 4-
et!  (Egy mérési  pont felvétele  tehát  ebből  áll:  frekvencia eltolása kb.  0,5 MHz-cel,  fluor csúcs
keresése az áram állításával, frekvencia mérése, csere vízre, víz csúcsának keresése a frekvencia
állításával, frekvencia mérése).

Becsüljünk meg minden mérési bizonytalanságot, azok okát, számszerű mértékét (minta meglökése,
a  fenti  csúcseltolódás  az  időben,  frekvenciamérés  pontossága,  reprodukálhatósága,  csúcsok
nullátmenethez állításának pontossága, stb). Ne becsüljük se alá, se túl ezeket, legyünk reálisak, és
mindent indokoljunk meg! 

3.) Mágneses tér homogenitásának vizsgálata.

A mágnes  hossztengelye  a  z irány,  függőlegesen  az  y irány,  vízszintesen  a  mágnes  tengelyére
merőlegesen az x irány. A minta mindhárom irányban mozgatható, pozíciója vonalzóval, illetve a z
irányban úgy mérhető, hogy az ismert vastagságú műanyag lapokat bedugjuk a mintatartó tekercs és
a mágnespofa közé, és finoman nekiszorítjuk.

a) Mindenki válasszon egy irányt, amit vizsgálni fog! 

b) Használjuk a vízmintát 5,5 MHz-nél, állítsuk be az áramot úgy, hogy a csúcs a képernyő közepén
legyen! 

c) Mozgassuk a mintát lépésenként az adott irányba, és pontosan olvassuk le a képernyőről, hogy
hány beosztásnyit mozdult odébb a csúcs (jobbra pozitív, balra negatív előjelet használjunk a csúcs
elmozdulására). Az elmozdulásnak vagy a mágneses tér megváltozása az oka, vagy a frekvencia
elhangolódása, vagy mindkettő. A frekvencia ugyanis kicsit elhangolódik akkor, ha a mintatartó és a
mágnespofák fémlapjai közötti geometriai viszonyok változnak, hiszen ott is kapacitív csatolás van.

d) Ezért minden mérési pontban mérjük le a frekvenciát lebegéssel, és írjuk fel az adatokat egy
táblázatba (pozíció, frekvencia, csúcs eltolódása beosztás egységben).

e) Otthon számoljuk ki, hogy az adott csúcseltolódás hány Hz frekvencia-eltolódásnak felelne meg
(az óra elején végzett kalibrációnkat használva), és ebből vonjuk le azt a frekvencia-eltolódást, amit
most mértünk! Ez a különbség fogja megadni, hogy a csúcs mennyivel (effektíve a frekvencia hány
százalékával?) tolódott el csak amiatt, hogy a mágneses tér megváltozott! 

f) Otthon  készítsünk  egy  ábrát  arról,  hogy  a  pozíció  függvényében  hány  % volt  a  frekvencia
eltolódása csak a csúcs-eltolódásból számítva, és egy másik görbén, hogy hány % volt a lebegéssel
megmért frekvencia-eltolódás, valamint a két érték különbsége! Ez utóbbi görbe fogja megadni a
mágneses tér inhomogenitását. 

g) Állapítsuk meg, hogy hány % ez az inhomogenitás a mért tartományban, vagy legalább adjunk rá
felső becslést! Gondoljunk arra, hogy a g-faktorok arányának mérésénél ez számíthat, ha mondjuk 1
mm-rel meglöktük mintacserekor a mintatartót, legfeljebb mennyit változhatott emiatt a mágneses
indukció?  Vegyük  ezt  is  figyelembe  a  g-faktorok  arányának  szisztematikus  mérési
bizonytalanságának kiszámításánál!



OTTHONI FELADATOK:

1.) Az  adatokra  egyenes  illesztésével  számítsuk  ki  a  proton  g-faktorát!  Számítsuk  ki  ennek
szisztematikus  bizonytalanságát  is!  Vegyünk figyelembe minden hibaforrást,  számszerűen adjuk
meg  vagy  becsüljük  meg  mindegyiket,  indoklással!  Ne  felejtsük  el  a  Hall  szonda  kalibrációs
hibáját,  és  azt  sem,  hogy ezt  az  egyenes  illesztés  nem fogja  tudni  figyelembe venni,  hiszen  a
kalibrációs konstans változása esetén az összes mérési pont egyszerre mozdulna el ugyanabba az
irányba! Ezt tehát külön kell kezelni.

2.) Egyenes illesztéssel adjuk meg a fluor és proton g-faktorának arányát! Számítsuk ki ennek
szisztematikus  bizonytalanságát  is!  Vegyünk figyelembe minden hibaforrást,  számszerűen adjuk
meg vagy becsüljük meg mindegyiket, indoklással!

3.) Elemezzük a  mágneses tér inhomogenitását az általunk választott irányban, és adjuk meg a
mérési bizonytalanságot is. Vigyázzunk, ne keverjük össze a geometriai okokból történő frekvencia-
elhangolódás  miatti  csúcs-eltolódást,  és  a  tényleges  mágneses  tér  inhomogenitás  miatti  csúcs-
eltolódást! 

4.) (nem kötelező, jobb jegyért) Ábrázoljuk az áramerősséget az áramgenerátor potenciométer-
állásának függvényében és illesszünk egyenest! Lineáris-e  a kapcsolat? Milyen pontosan?

5.) (nem kötelező, jobb jegyért) Ábrázoljuk a mágneses indukciót az áramerősség függvényében! 
Van-e hiszterézis? Lineáris-e a kapcsolat? Van-e tengelymetszet? Miért?

JÓ MUNKÁT!


