
 

 AVANCE 500مدل  NMRاسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته 

 

 

 NMRهسته  یسیرزونانس مغناط یک طیف سنج، AVANCE 500 مدل  NMRاسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته 

مجهز به AVANCE 500 مدل  NMRرزونانس مغناطیسی هسته چند منظوره مرکزی و دارای مرکز اصلی است. اسپکترومتر 

 یسیرزونانس مغناطاسپکتروسکوپی از قابلیت های طیف سنجی نیز در  برخیاست.  یو دارای تطبیق پذیری بی نظیر بودهشش پروب 

 مگاهرتزی در بخش بیوفیزیک موجود می باشد. 500استاندارد  AVANCE 500مدل  NMRهسته 

 

 

 

 

 

 



 

ابررسانا است که در داخل  یآهنربا کی NMRاسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته محصوالت  یسیمغناط ستمیقلب س

vessel هسته  یسیمحصوالت اسپکترومتر رزونانس مغناط میپر شده است. مخزن هل عیما ومیقرار دارد که با هل ومیهلNMR 

 یسیرزونانس مغناط سکوپیمحصوالت اسپکترو یرونیاحاطه شده است. مخزن ب عیما تروژنیپر شده با ن تروژنین vessel کیتوسط 

 یم یحرارت تیباعث کاهش هدا RT خزناست. خالء در م تروژنیو مخزن ن ومیمخزن هل ی( حاو2) (RT)اتاق  ، NMRهسته 

دهد. مخزن  یم NMRهسته  یسیرزونانس مغناط در طیف سنجیرا  یسیبه مرکز مغناط ی( اجازه دسترس3) RTشود. سوراخ 

RT ،vessel و حفره  انیجر یها ستمیبرج ها، س ،یداخل یهاRT  با همcryostat کنند. یم جادیرا ا یسیمغناط ستمیس 

cryostat  مغناطیسی هسته  تشدیداسپکتروفتومتر درNMR ( نصب شده است. 1) یسیمغناط هیپا کی یروisolators  آهنربا، در

 در دسترس هستند. یاریمختلف به صورت اخت یکند. ارتفاع و جدا کننده ها یارتعاشات کف را جذب م

( متصل 5) یحرارت ی( و مبدلها6) تروژنین انیجر ستمیبا س NMRمغناطیسی هسته  تشدیداسپکترومتر در ( 4) تروژنین یبرجها

 با برچسب سبز مشخص شده است. تروژنیپر از ن turretهستند.  تروژنیبه مخزن ن

turret هستند.  یسیمغناط چیپ میو س ومی(، رابط هل7) ومیهل انیجر ستمی( مربوط به س9، 8) ومیهل یهاturret ( با 9) میهل

 .زرد مشخص شده است برچسب

 

 

 



 

آورد.  یرا به همراه م یمنحصر به فرد یها تیقابلAVANCE 500 مدل  NMRاسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته 

 نیو پروتئ peptides بیمطالعات مربوط به ترک یبراAVANCE 500 مدل  NMRاسپکترومتر رزونانس مغناطیسی هسته 

که در آن اندازه نمونه کوچک  یعیمطالعات محصول طب یو برا یدر زمان واقع یمیآنز یدنبال کردن واکنش ها یکوچک برا یها

 .انجام شود تروژنین ایبا استفاده از پروتون، کربن  دیبا و توالی پالس یفیط یهمبستگ ایاست 

 AVANCE 500مدل  NMRپروب های اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته 

است، که رابط بین نمونه و دستگاه را فراهم می کند. این  NMR رزونانس مغناطیسی هسته پروب بخش مهمی از یک طیف سنج

اسپکترومتر رزونانس  یپروب هارا تشخیص می دهد.  NMRپروب است که چرخش های هسته ای را تحریک می کند و سیگنال 

و  ساخته مختلفمعموال دو کویل رادیویی را تشکیل می دهد تا آن را قادر به پاسخگویی به فرکانس های  NMRهسته  یسیمغناط

مدرن همچنین شامل یک  NMRرزونانس مغناطیسی هسته سکوپی پروب های اسپکترو. را دهداجازه تحریک هسته های چندگانه 

 ( برای تسهیل استفاده از پالس های شیب میدان می باشد.PFGسیلندر پالس فیلد فعال )

قرار دارد که در مرکز میدان مغناطیسی قرار دارد. پروب  NMRهسته  یسیرزونانس مغناطسکوپی اسپکترونمونه در داخل پروب 

 جای دهند.در خود را برای تجزیه و تحلیل نمونه های مایع  NMRها می توانند طیف وسیعی از لوله های 

می  حالت جامد شامل سخت افزار الزم برای چرخش نمونه بسیار سریع NMR ی رزونانس مغناطیسی هستهپروب برای طیف سنج

 . قرار گرفته است در یک زاویه دقیق نسبت به میدان مغناطیسیباشد که 

 AVANCE 500مدل  NMRمغناطیسی هسته  تشدیدویژگی های پروب اسپکتروفتومتر 

میلی  5،10،20،30 با اندازه AVANCE 500مدل  NMRهسته  یسیمغناط دیاسپکتروفتومتر تشد سیم پیچ نمونه •

 متر 

با طراحی ارگونومیک   AVANCE 500مدل  NMRهسته  یسیمغناط دیاسپکترومتر تشدمیلی متر  30میکروموس  •

 در قالب چهارچوب 

رزونانس سه و  AVANCE 500مدل  NMRهسته  یسیمغناط دیتشد سکوپیاسپکترودر میلی متر  5شکاف باریک  •

 معکوس  NMRگانه 

 AVANCEمدل  NMRهسته  یسیمغناط رزونانساسپکتروفتومتر در  NMRمیلی متر پهنای باند  10شکاف باریک  •

500 

 AVANCEمدل  NMRهسته  یسیمغناط رزونانساسپکترومتر در  NMRمیلی متر پهنای باند  20شکاف باریک  •

500 

 AVANCEمدل  NMRهسته  یسیمغناط سکوپی رزونانساسپکترودر  MASS-NMRجامدات  میلیمتر 7عرض  •

500 

 

 

 



 

 AVANCE 500مدل  NMRهسته  یسیمغناط رزونانساسپکتروفتومتر نرم افزار 

 جیوجود دارد که نتا NMR ی رزونانس مغناطیسی هستهطیف سنج یداده ها و آنالیزاستخراج  یبرا هااز نرم افزار یگسترده ا فیط

از نرم  یانتخاب عال کی Brukerکند.  یبرنامه خاص فراهم م کی یازهایبه ن ییپاسخگو یفرمت مناسب برا کیدار را در  یمعن

ارائه را از برنامه ها  یعیوس فیمتفاوت در ط یلیتحل یازهایبا سطوح مختلف تجربه و ن یانکاربر یبرا ییها نهیرا با گز NMRافزار 

 آنالیزگرفتن و  برای استاندارد یافزار نرمکه  TopSpinشامل  NMR اسپکترومتر رزونانس مغناطیسی هستهنرم افزار دهد.  یم

از ابزار  ای مجموعه AMIXو  یغربالگر یتعداد و طبقه بند ت،یهو یشده برا طراحی،  AssureNMR، است NMR یداده ها

 .ها می باشد مخلوط لیو تحل هیو تجز کیمطالعات متابولوم یقدرتمند برا

 یطراح NMR اسپکتروفتومتر تشدید مغناطیسی هسته یها یاز فناور یعیوس فیط لیتکم یبرا Bruker هاینرم افزار یتمام

 .کند یم دیرا تول یجامع و قابل درک ق،یدق جیشده اند که نتا

 

  AVANCE 500مدل NMR ت های اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هستهقابلی

تصویربرداری درون تصویری از موش با قابلیت  AVANCE 500مدل  NMRهسته  یسیمغناط رزونانساسپکتروفتومتر  •

 ها

 از موش ها in vivo طیف سنجیبا قابلیت  AVANCE 500مدل  NMRهسته  یسیمغناط رزونانساسپکترومتر  •

 AVANCE 500مدل  NMRهسته  یسیمغناط رزونانس سکوپیاسپکتروبا استفاده از  میکروسکوپ بافت بیرونی •

 برای ساخت پروتئین D3و  D2حساسیت باال و آزمایش های  آنالیز باشامل  NMR محلولرزولوشن باال /  •

• MASS-NMR 

 


