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 Nuclear Magnetic Resonance    املغناطيسيالنووي الطنني 
 

 مقدمة:
ذات أعداد كتلة زوجية وأعداد ذرية فردية توصفففن هلا عز عمغ اطنزيي ففف    وكذلك بعض النوى، ......................... النوى ذات أعداد           

 ، وابلتزيل ميكن التأثري عليهز بواسطة جمزل اطنزيي  . 

 :الفكرة
 هني يبقزً حل زابت ايكزنيكز الكم:فإا هذه النواة ستأخذ اجتز ،يف جمزل اطنزيي   ........... ............ضعت نواة ذرة عز إذا و            

                        1-  ................................... 

                        2-  ................................... 

 
 .......... .............. فزرق الطزقة بني احلزلتني إاز أا ميتص أو ينبعث إذا مت  ؛ ................. الفرق الطزق  بني الوضعني 

 قوايً  املطنزيي فففففففففف اجملزل مز كزا ، فكل  (ν) ..........و (oH) ........ .......... ........... ........يتنزسففففففففففط ايتوى الطزق  ا  ك   ان        
 . ان االشعزع لقلبهز، وهذا يتطلط تردداً كبرياً ....... ........ ......... كزنت النواة 

 

  ⇒ ν= ɤHo
2𝛱

 ΔE= hν=   ɣhHo
2𝛱

   
 

 :امليكانيكية 
               ......................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................... 
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 اجلهاز:
 (. C NMR13( و )H NMR1)ↂهنزك العديد ان األجهمة أشهرهز          

 
  مكوانت اجلهاز:
 :أنواعه؛ و ........ و ......... و ..........البد أا يكوا و  :املغناطيس -1                

 .........  -أ                                                       

 .........  -ب                                                       

 ......... .........  -ج                                                      

 . ............................................................. :مرسل الطاقة اإلشعاعية -2                

 له وظيفتزا: :دراملق -3                

 عثر األشعة ب بط جمئيزت العينة.ان تبفص  خطوط التبعثر النزجتة  -1                                           
 فص  الطنني النزتج ب بط االاتصزص عن الطزقة اإلشعزعية األصلية.   -2                                           

 وهنزك يريقتزا :                             

 ( ابستخداغ الن اعدين واحد يرس  وي تقب  الطزقة. 1                                            

 .خر على اآلأحدمهز يرس  واآلخر ي تقب  ، والبد أا يكوا أحدمهز عموداي نياعدني ابستخداغ الفني (2                       (رمسة اجلهزز)انظر    
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 :(Chemical Shift) الكيميائي النزايحا
 ........................................................... .طين هو اواق  خطوط ال                                                        

 :شروط املذيب
                1 ) ......... ........ .                2)  ......... .........      

                3)  ......... .........                                                           4)  ......... .........  . 
 

C NMR13: 
 .  H كول رتول( ممز يؤدي إىل انطبزق قمماث  الكثرية )    Hت الكبرية اليت حتتوي على ذرات دارسة اجلميئزوتتضح أمهيته يف                     

 
 : تطبيقاته

   واملركبزت املعقدة واحليوية. وشكلهز الفراغ( دراسة تركيط الكثري ان املركبزت 1           

 حركة الربوتوانت يف أجماء اجل م ويظهر صورة متكن الطبيط ان التمييم والتفرقة بني رصديعتمد اجلهزز على  (MRI)طبياً:  (2           

  العمود الفقري ، ، النخزع الشوك (  والطدة النخزاية ، خ األن جة ال ليمة واملريضة، وت تخدغ يف تصوير اجلهزز العصيب ) اث  امل                    

 .املفزص ، الكبد، الشرايني .. اخللطضزرين، ا                    


