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Mérés célja 

A labormérés célja a mag-mágneses rezonancia jelenségének demonstrációja, és az 

ehhez kapcsolódó alapjelenségek vizsgálata. A proton és a fluor g-faktorának meghatározása. 

 

Mérés elve 

Az feles spinő atommagok degenerált energiaszintjei a külsı statikus mágneses tér 

hatására a felhasadnak. Az energianívók különbsége arányos a külsı tér nagyságával, az 

arányossági tényezı a giromágneses faktor. A felhasadt nívók között szeretnénk átmeneteket 

létrehozni a giromágneses faktor illetve a g-faktor meghatározásához. Ezt egy perturbáló, 

szinuszosan változó mágneses térrel érjük el, aminek iránya merıleges a statikus tér irányára. 

A perturbáló tér frekvenciája és a statikus tér nagysága között a következı összefüggés 

teljesül: 

 0BghE magµν ==∆  (1) 

Itt a Js10626068,6 34−⋅=h  a Planck-állandó, ν a perturbáló tér frekvenciája, g a mintában lévı 

magok g-faktora, TJ1050504,0 26−⋅=magµ  a magmagneton és B0 a statikus mágneses tér 

nagysága. 

A mérés során a perturbáló frekvenciát változtattuk és megkerestük a rezonanciához 

tartozó mágneses teret. A mért pontokra egyenest illesztve megkapható a g-faktor. 

 

Mérés kivitelezése 

A mérési összeállítás látható az 1. ábrán. A statikus mágneses teret elektromágnesekkel 

hozzuk létre, amiknek az áramát egy nagyáramú áramgenerátor hozza létre. A tekercseken 

belül található másik két tekercsbe vezetjük a moduláló jelet, aminek 25 Hz-es frekvenciája 

elég kicsi ahhoz, hogy a rádiófrekvenciás gerjesztés szempontjából statikusnak mondhassuk. 

Erre a rezonancia méréséhez van szükség, mert ezt a jelet vezetjük az oszcilloszkóp 1-es 

csatornájára, és ehhez képest nézzük a rezonanciát. 

A minta a nagyfrekvenciás generátor kis tekercsébe kerül bele. Ebben változtatható a 

rezgıkör kapacitása, így a frekvenciája. Ennek a kis tekercsnek a jelét vezetjük az 

oszcilloszkóp 2-es csatornájára. 

A mágneses teret ballisztikus galvanométerrel mérjük úgy, hogy a mérıtekercset 

kihúzzuk a mágneses térbıl, és leolvassuk a mutató maximális kitérését. A leolvasott osztások 

számát be kell szorozni egy kalibrációs konstanssal, melynek értéke: 01,035,3 ±  mT. 
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1. ábra A mérési összeállítás vázlata 
 

A rezonancia-frekvenciáját a lebegés jelenségét kihasználva úgy mérjük, hogy 

bekapcsolunk egy rádiófrekvenciás jelgenerátort, aminek kimenı jele egy antennára megy. 

Ennek az antennának a jelét kis amplitúdók esetén kézzel lehet erısíteni. Ha a rádiófrekvencia 

körülbelül az aktuális rezonanciafrekvenciával egyenlı, akkor az oszcilloszkópon lebegést 

tapasztalunk, így tudjuk a rezonancia-frekvencia értékét. 

 

A proton g-faktorának meghatározása 

A proton g-faktorát víz mintával mérjük, amiben sok a hidrogén. Ebben a vízben 

paramágneses só van, ami a spinek és a környezet csatolását erısíti. Az oszcillátor 

frekvenciáját változtattuk, és az áramgenerátor áramának változtatásával kerestük az 

oszcilloszkópon a rezonanciához tartozó csúcsot, amit aztán körülbelül az oszcilloszkóp 

közepére állítottunk be. Ekkor megmértük az aktuális mágneses teret és frekvenciát. 

Az 1. táblázatban találhatók a mérési adatok: a rezonancia-frekvencia, az áramerısség, a 

mágneses tér nagysága, illetve az oszcilloszkópon megfigyel csúcs amplitúdója. Az 

amplitúdót azért jegyeztük fel, hogy a következı mérésnél a legideálisabb körülmények 

között kereshessük a fluor rezonanciájához tartozó csúcsot. (A mérési hibákat külön 

fejezetben foglalom össze.) 

Az összetartozó mágneses tér és rezonancia értékeket ábrázoltuk, és egyenest 

illesztettünk a pontokra (2. ábra). Az illesztett egyenes meredeksége: 

( ) ( ) THz1005,045,4mTMHz0005,00445,0 7⋅±=±=m  

Ebbıl az (1) képlet alapján a proton g-faktora csak az illesztésbıl adódó hibával: 

( )07,084,5 ±==
mag

p

h
mg

µ
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ν (MHz) ∆ν (MHz) I (A) B0 (osztás) B0 (mT) ∆B0 (mT) A (osztás) 
3,69 0,18 0,89 25 83,8 4,5 2 
4,12 0,21 1,06 27 90,5 4,8 2,5 
4,45 0,22 1,18 30 100,5 5,3 3 
4,80 0,24 1,30 32 107,2 5,6 3,5 
5,26 0,26 1,46 35 117,3 6,1 4,5 
5,80 0,29 1,64 39 130,7 6,7 5,5 
6,32 0,32 1,80 42 140,7 7,2 6 
6,82 0,34 1,96 46 154,1 7,9 6,5 
7,16 0,36 2,06 48 160,8 8,2 6,5 
7,74 0,39 2,25 52 174,2 8,9 6 
8,37 0,42 2,46 56 187,6 9,5 3 

1. Táblázat A víz mintánál mért adatok 
 

 
2. ábra A proton g-faktorának meghatározása 

 
A fluor g-faktorának meghatározása 

A fluor g-faktorának mérését teflon mintával végeztük. A mágneses tér mérésébıl és 

inhomogenitásából adódó hibák kiküszöbölése végett a g-faktorok arányát mértük. Tehát 

adott mágneses tér mellett mértük a rezonanciafrekvenciát mindkét mintára. A mérést 2 A 

körüli áramerısségnél végeztük, hogy maximális amplitúdót kapjunk, mert a fluornál a 

rezonancia amplitúdója sokkal kisebb, mint a protonnál. Két pontban mértük az összetartozó 

értékeket, ezeket mutatja a 2. táblázat. 
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νf (MHz) νp (MHz) I (A) 

6,589 7,001 1,90 

6,847 7,276 2,00 
2. Táblázat A proton és a fluor rezonanciafrekvenciája 

 
Az (1) képlet alapján a két g-faktor aránya megegyezik a rezonanciafrekvenciák 

arányával. A két mérési pontot átlagolva a fluor g-faktora: 

49,5==
p

f
pf gg
ν
ν

 

 

A mérési hibák 

A proton g-faktorának mérésénél lehetséges hibák adódhatnak a mágneses tér illetve a 

frekvencia mérésébıl. 

A mágneses tér mérésénél szubjektív hibaként a leolvasás hibája léphetett fel, a 

mérıtekercs kihúzásának sebességétıl nem függött a mért kilendülés. A leolvasási hiba 

körülbelül ±0,5 osztás, ami ±1,175 mT-nak felel meg. A mágneses tér mérésének objektív 

hibája a mérımővi hiba, ami ±5%. Ebbıl a két forrásból származó hibát négyzetesen 

összeadva kaptuk az 1. táblázatban szereplı ∆B0 értékeket. 

A frekvencia mérésénél a szubjektív hibák a leolvasási hiba, a csúcs helyének pontos 

középre állításából származó hiba és a lebegés pontos megtalálásának hibája. A csúcs 

beállításának hibáját úgy határoztuk meg, hogy megmértük az oszcilloszkóp képernyıjének 

két széléhez beállított csúcs esetén a frekvenciát és elosztottuk 10 osztással, így az egy 

osztásra jutó frekvencia-eltérés 5,2 kHz-nek adódott. Ez és a leolvasás és a lebegés hibája is 

egy-két ezrelékes nagyságrendő, amit a rádiófrekvenciás generátor 5%-os mérımővi hibája 

mellett elhanyagolhatunk. 

Ha a mágneses tér, a frekvenciamérés és az illesztés hibáját is figyelembe vesszük a 

proton g-faktora hibával együtt: 

( )6,08,5 ±=pg  

A fluor g-faktorának hibája a proton g-faktorának hibájából és a frekvenciák mérésének 

hibájából tevıdik össze, de a frekvenciamérés relatív hibája elhanyagolható a proton g-

faktorának relatív hibája mellett. Így a fluor g-faktora hibával együtt: 

( )6,05,5 ±=fg  
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A mágneses tér homogenitásának vizsgálata 

A két elektromágnes közötti térrészbıl saját definíciók alapján meghatároztuk a 

homogén mágneses térnek tekinthetı részt. Ez azért fontos, mert rezonanciát csak homogén 

mágneses térben lehet jól megfigyelni. A 3. ábrán látható errıl egy nem méretarányos vázlat. 

A két mágnes közötti távolság 3,2=L cm, a vasmag átmérıje 7,9=φ cm. Ebben a térrészben 

szeretnénk az ellipszis alapú test méreteit meghatározni. 

 
3. ábra A mágneses tér homogenitása 

 
Ha a D vagy a d szakaszok mentén toltuk el a mintát azt tapasztaltuk, hogy a rezonancia 

amplitúdója csökken szélessége pedig nı. Definíciónk szerint akkor tekinthetı homogénnek a 

mágneses tér, ha a csúcs szélességének és magasságának aránya kisebb, mint 0,5. Ez alapján a 

definíció alapján az ellipszis tengelyei: 5,2=D cm, 2,4=d cm. 

Ha a mágneses térrel, vagyis az l szakasszal párhuzamosan toltuk el a mintát, akkor a 

rezonanciacsúcs elmozdult az oszcilloszkópon, vagyis megváltozott a frekvenciája. 

Definíciónk szerint akkor tekinthetjük a mágneses teret homogénnek, ha ez az elmozdulás 

kevesebb, mint két osztás, vagyis a frekvenciaváltozás kisebb, mint 10 kHz. Ahhoz, hogy az l 

hosszúságot megkapjuk a definíció alapján mért 0,8 cm-hez hozzá kell adni a mintatartó 

körülbelül 1 cm-es átmérıjét is, így 8,1=l cm. 

 


