
 
 
 
 

 שם הפרויקט: 
Comparison of TCSPC FLIM and homodyne frequency domain FLIM methods in order to 
determine which method is better for a given sample. 
 

 FLIMהשוואת שיטות מישור הזמן ומישור התדר למדידת 
 תיאור:

: במישור הזמן רסנטייםופלוא מרכזיות למדידת זמני חייםשיטות י תבתחום של מדידות פלואורסנציה קיימות ש
ובמישור התדר. במישור הזמן, פולס מאוד קצר של אור מעורר את הדגימה הפלואורסנטית וכתוצאה מכך נפלטים 

בהתבסס על זמני ההגעה שלהם, בונה המערכת היסטוגרמה אשר מתוכה ניתן להעריך את זמן החיים של שפוטונים 
עוצמת האור הפוגעת בדגימה הפלוארסנטית מאופננת בתדר גבוה. בשל . לעומתה במישור התדר מערכת הנמדדתה

כך, עוצמת האור הפלוארסנטי הנפלט ע"י הדגימה מאופנן גם כן. כתוצאה מכך ניתן לחשב את זמן חיים הפלוארסנטי 
ר הפוגע בדגימה, וע"י ע"י חילוץ הפרש הפאזה בין עוצמת האות הפלוארסנטי המתקבל בגלאי לבין עוצמת האו

במערכות אלו מקובל להשתמש ביחס בין הטעות היחסית במדידה של של הזמן חיים הניחות באמפליטודה שלו. 
 .(F-value)הפלוארסנטי לטעות היחסית במדידת העוצמה הפלוארסנטית על מנת לכמת את ביצועי המערכת 

 

 תכולה:
 הפועלת  במישור הזמן לבין  TCSPC FLIMביצוע מדידות השוואתיות בין מערכת  •

homodyne FLIM    הפועלת במישור התדר על מנת להגדיר איזו מדידה טובה עבור סוג
מסויים של דגימה תוך התחשבות בפרמטרים שונים של המערכת (רזולוציה בזמן, רגישות לרמה 

יציבות של  פוטונים,, סטטיסטיקה של , תחום דינמי SNR של פוטון בודד, זמני מדידה, יחס 
 )ההגבר

 עבור דגימות שונות של המערכות  F-valueהשוואת •
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