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Analüütiline keemia II

loeng: LTKT.06.001 (3 EAP)

[LOKT.06.013 (3 EAP)]

seminar: LTKT.06.003 (3 EAP)

[LOKT.06.014 (3 EAP)]
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Analüütilise keemia kursusi

• Toetub “Analüütiline keemia I (LOKT.06.010)”  
instrumentaalmeetodite osale.

• Siit edasi:
– Spektroskoopilised analüüsimeetodid (LOKT.06.017)
– Vedelikkromatograafia ja massispektromeetria 

(LOKT.06.016, ingliskeelne)

• Spetsiifilisem:
– Analüütilise keemia praktikum II (LOKT.06.015)
– Struktuuranalüüs I ja II (LOKT.09.022, LOKT.09.023)
– Füüsikalised uurimismeetodid keemias (LOKT.01.068)
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Ülevaade

● Eesmärgid:

– Avada meetodite füüsikaline sisu.

– Tutvustada analüütiliste instrumentide ehitust, 
toimimispõhimõtteid ja erinevaid võimalusi.

– Näidata, millist infot meetodid annavad.

● Kursuse läbinu peaks omama ülevaadet 
analüüsimeetodite toimimise füüsikalistest alustest 
ning kasutusvõimalustest.
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Kursuse info
• ÕIS-is ja http://tera.chem.ut.ee/~ivo/ak2/

• Õppejõud:
– Koit Herodes, koit.herodes@ut.ee

– Ivo Leito, ivo.leito@ut.ee

• Aineprogrammi ei läbita täpselt toodud 
järjestuses ja programmis on võimalikud 
mõningad muudatused.
– Üks osa on ka iseseisvaks õppimiseks.

– Eksamiküsimused koostatakse vastavalt sellele, mis 
konkreetselt läbitud sai (ka iseseisvalt õpitud osa).
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Materjalid

• Põhiõpik: D.A. Skoog, F.J. Holler, T.A. Nieman 
Principles of Instrumental analysis, 5th edition 
Saunders College, 1998

• Lisaks viited kursuse ainekavas.

• Materjalid ja kasulikud viited hakkavad ilmuma 
kursuse kodulehele 
http://tera.chem.ut.ee/~ivo/ak2
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Töökorraldus
• Loengukursus lõpeb eksamiga.

• Eksamitöö koosneb kuuest teooriaküsimusest.

– Eksamiküsimused valitakse suure hulga (ca 170) küsimuste seast.

– Küsimustele (vastustele) on omistatud kaalud.

– Iga vastust hinnatakse 10 palli süsteemis.

– Eksamitöö punktisumma arvutatakse iga küsimuse hinnet ja kaalu 
arvestades.

– 5% boonust võidakse anda üliõpilas(t)ele, kes loengus/seminaris 
kaasatöötamisega silma paistab/paistavad.

• Hinnete astmed on traditsioonilised: A – 100-90, B – 90-80 jne.
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Töökorraldus
• Seminarides:

– Arutletakse loengus ja iseseisvalt õpitud materjali teemadel.

– Ülesanded.

– Arvestuse saamiseks tuleb edukalt (vähemalt 50%) sooritada 
kontrolltööd ja ettekanne.

• Laborite külastamise võimalus.

– Võimalus väikeste gruppidena käia laborites vaatamas, kuidas 
loengutes vaadeldud meetodid reaalselt töötavad.
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Instrumentaalsed analüüsimeetodid
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Analüüsimeetodite klassifikatsioon

• Klassikalised (“märjad”) meetodid
– Analüüdid eraldatakse sadestamise, ekstraheerimise või 

destillatsiooni teel.
– Kvalitatiivne analüüs: analüüdi või selle 

reaktsiooniprodukti sulamis- või keemistemperatuuri, 
lahustuvuse, lõhna alusel.

– Kvantitatiivne analüüs: gravimeetria, tiitrimeetria.

• Instrumentaalsed meetodid
– Proovi ettevalmistus (tihti klassikalisel meetodil).
– Vajadusel eraldatakse kromatograafia või 

elektroforeesiga.
– Analüüsiks kasutatakse ainete erinevaid füüsikalisi ja 

keemilisi omadusi.
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Instrumentaalsed meetodid
Omadus Instrumentaalmeetod

Kiirgumine Emissioonspektroskoopia; fluorestsents; 
fosforestsents; luminestsents

Neeldumine Spektrofotomeetria; IR spektroskoopia; NMR

Hajumine Turbidimeetria; nefelomeetria; Raman 
spektroskoopia

Murdumine Refraktomeetria

Difraktsioon Röntgendifraktsioon

Mass/laeng Massispektromeetria

Radioaktiivsus Isotooplahjenduse meetod

Instrumentaalanalüüsi seadme üldskeem
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Analüütiline signaal

• Analüütiline signaal on uuritavas objektis 
analüüdi poolt põhjustatud vastus välisele 
mõjutusele, mida saab mõõta

– Analüütiline signaal võib olla neeldumise 
intensiivsus teatud lainepikkusel, kiirguse 
intensiivsus teatud lainepikkusel, elektrijuhtivus 
jne

• Detektor on analüüsiseadme komponent, mis 
muudab analüütilise signaali elektriliseks
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Signaal ja müra

• Mõõdetav signaal koosneb analüütilisest signaalist 
ja mürast

• Analüütiline signaal S (signal) kannab kasulikku 
informatsiooni analüüdi kohta
– Analüütilist signaali väljendab maksimumi kõrgus, 

osuti hälve jne

• Müra N (noise) kannab kõrvalist informatsiooni ja 
on ebasoovitav
– Müra on juhuslik

– Müra on väljendatav standardhälbena
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Signaal-müra suhe

• Signaal-müra suhe väljendab, mitu korda on 
analüütiline signaal intensiivsem kui müra:

• Ühikuta

• Sisuliselt suhtelise standardhälbe pöördväärtus

N

S
NS /

10.02.2020 14

Signaal-müra suhe
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Signaal-müra suhe
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Müra allikad

• Müra, mis pärineb 
seadmest
– kiirgusallikas, 

detektor, võimendi ...
• Tüübid:

– termiline (Johnson 
noise)

– haavlimüra (shot 
noise)

– vilkemüra (flicker 
noise)

– foonimüra

Müra

Instrumentaalne Keemiline

● Müra, mis pärineb 
mõõdetavast objektist

– temperatuuri 
fluktuatsioonid muudavad 
süsteemi omadusi

– segavad ained (ebapiisav 
selektiivsus)

– analüüdi osaline 
lagunemine

– ...
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Instrumentaalne müra

• Termiline müra e. Johnsoni müra e. Nyquisti müra

– Tekib sellest, et laengukandjad on soojusliikumises, 
mis on juhuslik ja põhjustab laengukandjate jaotuse 
fluktuatsioone

• Shot noise (haavlimüra)

– Tekib, kui laengukandja ületab kahe keskkonna 
vahelise barjääri
• pn siire

• Elektroni väljumine fotoelektronkordisti dünoodi pinnalt

• ...
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Instrumentaalne müra

• Flicker noise (vilkemüra)

– Pikaajalised triivi-ilmingud 
elektroonikakomponentides

– Intensiivsus on pöördvõrdeline sagedusega (1/f)

– See müra muutub oluliseks sagedustel alla ca 100 Hz

• Fooni müra

– Üleüldine ümbrusest tulenev mürafoon

– Elektriliinid, raadiolained, ...

10.02.2020 19

Signaal-müra suhte parandamine

• Riistvaralised meetodid:
– Maandamine, varjestamine
– Analoogfiltreerimine
– Keskmistamine, kogumine
– Moduleerimine

• Tarkvaralised meetodid:
– Keskmistamine, kogumine
– Silumine
– Digitaalfiltreerimine

• Fourier’ teisendus
• polünomiaalne silumine, ...
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Kiirgus

• Suur osa meetodeid, mida siin kursuses 
käsitleme baseerub elektromagnetkiirguse ja 
aine vastasmõjul

– kiirgumine, fluorestsents

– neeldumine

– hajumine, Raman hajumine

– difraktsioon
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Elektromagnetkiirgus ja meetodid
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Elektromagnetkiirguse dualism
Kiirgus kui 
elektromagnetlained

– Elektri- ja magnetväli on 
teineteise suhtes risti ja 
samas faasis

• Sobiv kirjeldamaks:
– interferentsi

– difraktsiooni

– murdumist

– hajumist

Kiirgus kui footonite voog

• Sobiv kirjeldamaks:

– kiirgumist

– neeldumist

– teisi ka, aga keerukas
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Elektromagnetlained

• Elektromagnetlainet kirjeldab võrrand

y = A∙sin(t + )

• y elektrivälja tugevus ajahetkel t

• A võnkumise amplituud

•  võnkumise nurkkiirus     = 2∙∙ν

•  faasinurk
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Kiirguse laine-parameetrid
• Sagedus    [Hz]

– Kiirguse sagedus ei sõltu keskkonnast

• Lainepikkus   λi [nm, cm, Å, ...]
– i tähistab keskkonda

– Kiirguse lainepikkus sõltub keskkonnast

–Mida kõrgema murdumisnäitajaga keskkond seda 
lühem lainepikkus

–Vaakumis:

  λ = c
Kiirguse levimiskiirus vaakumis: c = 2.99792108 m/s

(õhus vaid ca 0.03% madalam)
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“nüü”

Kiirguse laine-parameetrid

• Kiirguse levimiskiirus keskkonnas i:

ni keskkonna murdumisnäitaja

vi kiirguse levimiskiirus keskkonnas i

i

i   v
n
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Kiirguse laine-parameetrid

• Lainearv    [sageli cm-1]

–Väljendab ühele pikkusühikule mahtuvate lainete arvu

–Nagu lainepikkuski, sõltub lainearv keskkonnast

• Definitsioonavaldis, samad ühikud:

Alaindeks i väljendab keskkonda

• Kui lainepikkus on antud mikromeetrites, siis:
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“nüü”

“vee”
“nüü katusega”

Kiirguse laine-omadused

• Interferents

• Difraktsioon

• Dispersioon

• Refraktsioon

• Peegeldumine

• Hajumine

• Polarisatsioon
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Kiirguse kvantparameetrid

• Kvandi energia   E [J, eV, keV]

E = h  

h Planck’i konstant (6.6310-34 Js)

 Kiirguse sagedus

• Sageli kasutatav ühik on eV

• 1 eV = 1.60210-19 J
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Kiirguse kvantomadused

• Kiirguse kiirgumine

• Kiirguse neeldumine

• Fotoelektriline efekt
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Kiirguse neeldumine ja kiirgumine

• Enamikul juhtudest kaasneb aines kiirguse 
neeldumisega või kiirgumisega aine osakeste 
(aatomid või molekulid) üleminek ainesiseste 
olekute vahel

• Toimuda saavad vaid need üleminekud, mille 
korral energianivoode energiate erinevus 
vastab neelduva või kiirguva kvandi energiale
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Molekulide olekud

• Vaatleme paarisarvulise elektronide arvuga 
molekule:
– singletne molekul: kõik elektronid on paardunud

– tripletne molekul: on kaks paardumata elektroni

• Lähteolekus on enamus tavalisi molekule singletsed
– Tähistatakse S0

• Osakesed, millel on üks paardumata elektron on 
vabad radikaalid

– Vabad radikaalid on dubletsed molekulid
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Kiirgus ja molekulide ehitus

E

IR, NIR 

(Raman)

UV-Vis, 

(AAS)

Fluorestsents

(AES, AFS)

Ergastus

Kiirguseta 

relaksatsatsioon

S0 põhiolek

S1

S2

S0 põhiolek
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Molekulide olekud

• Singletse osakese ergastumisel läheb osake 
üldjuhul üle singletsesse ergastunud olekusse
– räägitakse singlett-singlett üleminekutest
– näiteks olekusse S1 või S2

– seejuures enamasti mõnele 
vibratsiooniergastusnivoole

– kui seda tahta rõhutada, siis näiteks teise singletse 
oleku kolmandat vibratsiooniergastuse alamnivood 
tähistatakse S2

v3

– singlett-triplett üleminekud on kvantmehaanika järgi 
keelatud ja seetõttu harvad
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Ergastunud molekuli käitumine

• Olgu ergastus toimunud olekusse S2
v3

• Väga kiiresti (ca 10-12 s jooksul) toimuvad järgmised 
üleminekud:

– S2
v3  S2

v0 ()    S1
vn  S1

v0

– S2
v0 ja    S1

vn vahel olev sisekonversiooniüleminek ei ole 
nii kiire (10-6 .. 10-12 s)

– Need on kiirguseta protsessid ja energia muundub 
soojuseks
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Ergastunud molekuli käitumine

• Olekust S1
v0 edasi on kolm võimalust:

– Sisekonversioon: kiirguseta üleminek olekusse S0
vn ja 

sealt edasi So
• protsessi aeg 10-6 .. 10-12 s

– Fluorestsents:  kiirgusega üleminek olekusse S0
vn’ ja 

sealt edasi So
• protsessi aeg 10-6 .. 10-12 s

________________________________________
– Intersüsteemne üleminek olekusse T1

vn ja sealt edasi 
kiirguslik üleminek olekusse S0

– See kiirguslik üleminek on fosforestsents
• protsessi aeg 102 .. 10-6 s (aeglane protsess)
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