
Magmagneses Rezonancia Merese Labor

Meromuszerek Beallitasai

Jelgenerator (AM-FM SIGNAL Generator):

• Amplitudo: 20− 0 db kozott, rezonancia kimerese 0 db-hez kozel lehetseges

• Modulacio: nincs

• ATTENUATOR: nincs

• SWEEP: nincs

• Preemphasis: nincs

• Antenna (kek zsinor): RFOUT csatornaban

Mintatartoban levo jelgenerator:

• Jel amplitudo: a mutato B1 −B2 allasa kozott optimalis, ekkor lehet az oszcilloszkop kepernyojen a legjob-
ban kivenni a rezonancia csucsot a zajbol

• tekerokar osztasa: a szamok 4− 8MHz kozotti ertekeket jelol, a + iranba noveljuk a frekvancia erteket, −
iranyban csokketjuk a frekvencia erteke a korong eltekeresevel

Modulalojel generator:

• Feszultseg ertek 25− 35V kozott a legoptimalisabb, ekkor emelkedik ki a jel legjobban a zajbol

• Frekvencia ertek kijelzon 25Hz kell legyen, a frekvancia felbontas pedig 0.02 − 0.2 kozotti erteket kell,
hogy felvegyen

• a jelgenerator amplitudojanak erteke mereseknel −20 db kell legyen

• feszultseg feloasztasa 200V tartomanyban azon belul a 150− 600-as osztason kell legyen (1. abra)

• az extra eloszto helyes allasat a 2. abra mutatja

• minden meres megkezdese elott resetelni kell

Tekercs: a bement es kimenet kapcsolasa a 3. abran lathato.

Ampermero:

• aramerosseg: merohatar 20V -ra allitva, a meresben tipikusan 0.8−1.8A kozott lehet kivenni a jelet a hatter
zajbol

Oszcilloszkop:

• X − Y uzemmod
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Figure 1: A modulalo jel generatoran a feszultsegertekek allasa.

Figure 2: A modulalo jel generatoran az extra eloszto helyes allasa

Figure 3: A tekercsre kotott bemenetek es kimenetek sorrendje. A bal oldali ketto a bemenet, a jobb oldali ketto a
kimenet.
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• Veritkalis jelbeallitas

• CH2 csatorna a keresett jel bemenete, ezt abrazoljuk, CH1 a modulalo jel fuggvenyebenX−Y ozemmod-
ban

• bemenetek az 1. es 2.-es csatornan BC −AC-ben

• Jel invertalas nincs az abszorbcios csucs kimutatasakor, tovabba SLOPE, CPLG es AUTO beallitasok is
mind ki vannak kapcsolva

• 0.5V felbontas az 1. es 0.2V felbontas a 2. csatornan

• idobeli felbontas 50µs

A felsorolt beallitasok mellett 1.47A aramon, 28.9V perturbalo feszultseg (25Hz gerjeszto frekvencian) es-
eten 5.147MHz frekvencian lesz rezonancia.
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