
 

 Ascend 500مدل  NMRاسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته 

 

 

کشور  Brukerمحصولی بسیار جدید و قدرتمند از شرکت  Ascend  500مدل NMRاسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته 

ساخته جمع و جور  NMRاز مغناطیس های  Ascend  500مدل NMR. اسپکترومتر رزونانس مغناطیسی هسته آلمان می باشد

متوسط و با میدان مغناطیسی قوی تر و در عین حال راحت تر و قابل دسترس تر برای آزمایشگاه  NMRباعث می شود شده که 

 Magnetsترکیبی جدید از مزیت های اصلی NMRرزونانس مغناطیسی هسته  سکوپیاسپکتروباشد.  در دسترس NMRهای 

UltraShield ™ Plus می باشدصرفه جویی در هزینه های عملیاتی  با بروزرسانی های جدید برای عملکرد برتر، راحتی بیشتر و. 

 

 

 

 



 

  500مدل  Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopyطراحی مغناطیسی اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته 

Ascend  طراحی کویل های کوچکتر مغناطیسی، باعث کاهش قابل تا ویژگی های پیشرفته تکنولوژی ابررسانا را قادر می سازد

توجهی در اندازه های فیزیکی و مغناطیسی ولتاژ شود . بدین ترتیب مغناطیسی صعودی به راحتی قابل حمل، ایمن و از لحاظ هزینه 

 ارزان شده است .  

ایدار و بسیار جمع و جور های قوی، پ و طراحی مغناطیسی مگنت Cutting-edge superconducting wireتکنولوژی 

می سازد. به انجام کار مگاهرتز قادر  850تا  400از را  Ascend سری NMRاسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته محصوالت 

موجب می شود که آهنرباهای صعودی Bruker  شرکت Electromagnetic Disturbance Suppression( EDS) وریافن

 به عنوان یک چالش برای محیط های شهری و آزمایشگاه هایی ایده ال شود . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  ،در آهنربا

 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

 

 

 



 

 Ascend  500مدل NMRاسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته حداکثر کارایی 

به منظور کاهش  Ascend  500مدل NMRمغناطیسی هسته  تشدیداسپکتروفتومتر تکنولوژی اتصالی منحصر به فرد  •

جود وم Ascend  500مدل NMRمغناطیسی هسته  تشدیداسپکترومتر سرعت دریفت برای ثبات فوق العاده میدان در 

 می باشد . 

 Ascend  500مدل NMRمغناطیسی هسته  تشدید سکوپیاسپکترودر  ٪99( تا EDS)خروجی  سرکوب پارازیت های •

 را افزایش می دهد.بازده 

اسپکترومتر رزونانس مغناطیسی هسته با استفاده از کاهش هزینه های آماده سازی  محل ونصب آسان در مکان 

NMR 500مدل  Ascend 

 دارایو بوده در دسترس  یآسانبه  Ascend  500مدل NMRاسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته  مغناطیس •

  ی می باشد.ن و اندازه کوچکزو

 Ascend  500مدل NMRرزونانس مغناطیسی هسته  سکوپیاسپکترو ابعاد کاهش •

 Ascend  500مدل NMRرزونانس مغناطیسی هسته  سکوپیاسپکتروکاهش ارتفاع مورد نیاز  •

 

 

  

 



 

 Ascend  500مدل NMRرزونانس مغناطیسی هسته  سکوپیاسپکترو سازگاریاتوماسیون و 

به صورت اختیاری ، منحصر به فرد و  SampleMailو  SampleCaseدسترسی به تغییر نمونه در حال حاضر با لوازم جانبی 

 در دسترس است . Ascend  500مدل NMRاسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته در بسیار آسان 

مغناطیسی هسته ی تشدید طیف سنج سازگار است. Bruker NMRجدید مغناطیسی صعودی با طیف کاملی از پروب های 

NMR 500مدل  Ascend  سازگار است. برای سیستم های یکپارچه با عملکرد باال  های پیشرفتهو نرم افزار اتوماتیکوری افنبا

در زیست شناسی ساختاری، برنامه های کاربردی برای  Ascend  500مدل NMRمغناطیسی هسته اسپکتروسکوپی تشدید 

 قرار می گیرد. مورد استفادهها  تحقیقات مواد و مولکول

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، آهنرباهای آویزان مصرف  Ascend  500مدل NMRاسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته با توجه به اندازه و وزن کوچکتر 

 NMRاسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته محصوالت هلیم و نیتروژن و هزینه های عملیاتی را نسبت به نسل های قبلی از 

 می دهد.را به میزان قابل توجهی کاهش 

راحتی و انعطاف پذیری باعث می شود تا  Ascend  500مدل NMRهسته  یسیرزونانس مغناط طیف سنجیقابلیت اضافی 

 هزینه های مالکیت بدون به خطر انداختن عملکرد به حداکثر برسد. با کاهش سیستم با انجام آزمایشی طوالنی مدت بدون وقفه

BSNL  به سیستم های مجهز بهCryoProbe  اختصاص یافته است، در حالی کهBNL  برای استفاده با دیگر سیستم های

NMR Bruker  است.استفاده شده 

 



 

 Ascend  500مدل NMRرزونانس مغناطیسی هسته  کاربردهای طیف سنجی

 Ascend  500مدل NMRهسته  یسیرزونانس مغناط یاسپکتروسکوپبا استفاده از  حیساختار و توض دییتأ •

 500 مدل NMRهسته  یسیرزونانس مغناط فتومتراسپکتروبا استفاده از  در محلول یسازگار نییتع ی،مولکول تحرک •

Ascend 

 500 مدل NMRهسته  یسیرزونانس مغناط متراسپکتروبا استفاده از  در مخلوط واکنش ییو دما سینتیکی مطالعات •

Ascend 

 

 Ascend 500 مدل NMRمشخصات فنی اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته 

 توضیح مشخصه

 NMR 2.52mاسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته  حداکثر ارتفاع ) سقف دستگاه (

> NMRاسپکترومتر رزونانس مغناطیسی هسته  فاصله شعاعی تا مرکز مغناطیسی -گاوس  5 0. 6 m 

 NMR 560 kgرزونانس مغناطیسی هسته  سکوپیاسپکترو وزن

 NMRرزونانس مغناطیسی هسته  طیف سنجی صرفه جویی در کریوژن

 (Heکمتر از مصرف  ٪)
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