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TMR spektroskoopia 
 

Aatomituumade magneetilised omadused 
 
* Tuuma võimalike spinnolekute arvu määrab ära spinnkvantarv, tähis I. Spinnkvantarv võib olla täis- 
või poolarv. Seega I on alati 1/2 kordne. 
Meie jaoks on olulised vaid need tuumad, kus I = ½ (1H, 13C, 31P, 19F) 
Suurel osal tuumadest on I = 0 (12C, 16O, ...). Sellised tuumad on TMR meetodi jaoks inaktiivsed. 
 
* Magnetkvantarv (m) näitab konkreetse tuuma spinnolekut ja võib omada erinevaid arvulisi väärtusi 
ning on seotud spinnkvantarvuga (m=I, I-1, I-2,...0,...,- I). Nende erinevate olekute arv on 2I + 1. Näiteks 
1H tuuma võimalikud olekud: m = -½, m = ½. 
 
* Tuuma nurgamoment (impulssmoment); tähis P (vektor). P magnetvälja suunaline komponent (Pz ) 
on määratud valemiga:     Pz = mh . Nurgamomendi maksimumväärtus on määratud spinnkvantarvuga: 

 
 

* Tuuma magnetmoment;  µ (vektor): 
 

* Tuuma güromagneetiline (magnetgüroskoopiline) suhe γ on arvuliselt võrdne tuuma magnetmomendi 
ja nurgamomendi suhtega:  

See näitab, sisuliselt seda, kui tugevalt magneetiliste omadustega on vasta tuum. 
Sõltuvalt sellest, kas aatomituuma magnetmomendi ja nurgamomendi vektorid on omavahel paralleelsed 
või antiparalleelsed on γ väärtus vastavalt kas positiivne (1H, 13C, 19F, jne., enamik sagedamini 
mõõdetavatest tuumadest) või negatiivne (15N, 17O, 29Si, jne.). Kui γ >0 siis tuuma magnetmoment 
pretsesseerib välise magnetvälja jõujoonte suhtes päripäeva, kui γ <0 siis aga vastupäeva. 
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a) Kui aatomnumber kui ka massiarv on paarisarvulised, siis tuuma spinnkvantarv I on võrdne 0 
(näiteks 16O, 12C, jne.). 
b) Kui massiarv paarituarvuline, aatomnumber on paarisarvuline või paarituarvuline, siis 
spinnkvantarv I omab poolarvulisi väärtusi, 1/2, 3/2, 5/2, jne. (näiteks 1H, 3H, 13C, 17O, 31P, 15N, 19F 
jne). Meie jaoks on olulised vaid need tuumad, kus I = ½ (1H, 13C, 31P, 19F) 
c) Kui aatomnumber paarituarvuline, massiarv paarisarvuline, siis tuuma  spinnkvantarv I omab 
täisarvulisi väärtusi, 1, 2, 3, jne. (näitaks 2H, 6Li, 10B, 14N, jne.). 
 
Kui aatomituuma I ≥1, siis lisaks magnetmomendile omab ta ka elektrilist kvadrupolmomenti Q. Seda 
põhjustab ebasümeetriline, asfääriline (ellipsoidaalne), laengujaotus aatomituumas.Q>0 näiteks 11B, 14N, 
23Na, korral või Q<0 näiteks 7Li ja 17O korral. 
 
 
Välise magnetvälja rakendamisel (magnetväljas) muutuvad aatomituuma erinevad spinnivood 
energeetiliselt erinevaks ja see erinevus on proportsionaalses (lineaarses) sõltuvuses välise magnetvälja 
tugevusest 
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Üleminekule vastava kiiratava või neelatava kvandi sagedus (energia) on määratud valemiga: 

 
kus ν on kvandi sagedus hertsides ja ω on kvandi ringsagedus, radiaani/sekundis. See sagedus on 
seesama, millega tuum välises magnetväljas pretsesseerib. 

 
Tuum Sisaldus 

% 
I Q (10-30m2) γ (107 rad T-1 s-

1) 
ν (MHz, 

4.7T) 
197Au 100 3/2 55 0.4654 3.48 

14N 99.63 1 2.044 1.934 14.4 
15N 0.37 1/2 0 -2.713 20.3 
17O 0.038 3/2 -2.56 -3.628 27.1 
2H 0.012 1 0.286 4.107 30.7 

29Si 4.68 1/2 0 -5.319 39.7 
13C 1.07 1/2 0 6.728 50.3 

23Na 100 3/2 10.4 7.080 52.9 
7Li 92.41 3/2 -4.01 10.40 77.7 
31P 100 1/2 0 10.84 81.0 
19F 100 1/2 0 25.16 188.2 
1H 99.99 1/2 0 26.75 200.0 
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Energianivoode asustatus 
 
Energianivoode asustatuse määrab Boltzmanni võrrand: 

 
kus: Nα  -madalamal energianivool olevate tuumade arv, Nβ  -kõrgemal energianivool olevate tuumade 
arv, kB   -Boltzmanni konstant (1.381•10-23 J/K), T  -absoluutne temperatuur, ∆E -nivoode energiate 
erinevus. 
 Aatomituumade spinnivoode asustatuste erinevus TMR tingimutes on üsna pisike, olles suurusjärgus 
0.001% kuni 0.00001%. Seetõttu kasutatakse Boltzmanni võrrandit lihtsustatud kujul: 
 

Nα-Nβ/Nα = γħB0 / kBT 
 

Ergastusimpulss muudab spinnivoode asustatust ja sünkroniseerib ergastunud tuumade spinnid ning 
põhjustab seeläbi makroskoopilise magnetisatsiooni tekkimise proovis. Seda pretsesseerivat 
magnetisatsiooni proovis registreeritakse TMR spektromeetri poolt. Pretsessiooni sagedust nimetatakse 
Larmor�i sageduseks. 
Lisaks välise magnetvälja tugevusele, sõltub tuuma Larmor'i sagedus nn. tuuma varjestatusest. 
 
TMR spektroskoopia suhteliselt madal tundlikkus võrrelduna enamuse teiste spektroskoopiliste 
meetoditega on tingitud: 
 1. Kõrgema ja madalama energiaga spinnivoode väga väikese erinevusega asustatusest tuumade 
poolt ja eri nivoode suhteliselt väikestest energeetilistest erinevustest. Seega, väga nõrgast 
makroskoopilisest magnetisatsioonist (signaalist) ja vaid raadiosagedusdiapasooni (suhteliselt madad 
energiad) jäävast signaalisagedusest. 
 2. Sobivate isotoopide vähesest sisaldusest aines, näiteks 13C, 17O, 15N, jne. korral. 
 
TMR spektromeetri töö (idealiseeritud olukord: vaid ühte sorti tuumad ühte sorti keemilises 
ümbruses): 
Aine pannakse sisse. Esimesel hetkel on kõik tuumad juhuslike faasidega ja summaarne magnetmoment 
on tingitud m = ½ tuumade mõnevõrra madalamast energiast ning on suunatud magnetvälja sihis (olukord 
1 alloleval skeemil). Tuumasid ergastatakse teatava elektromagnetkiirguse impulsiga, mis viib tuumad 
samasse faasi ja loob energianivoode võrdse asustatuse (olukord 2 alloleval skeemil). 
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TMR signaali relaksatsioon, ehk kustumine 
 
Erinevalt IR, UV-Vis ja optilisest spektroskoopiast, kus objekti (molekuli) tagasiminek kiirguse abil 
ergastatud olekust põhiolekusse on praktiliselt silmapilkne ja seetõttu jälgitakse uuritava proovi toimet 
rakendatavale ergastuskiirgusele (viimase neeldumine, hajumine, vms.) on ergastuse järgne tuumade 
relaksatseerumine magnetväljas suhteliselt aeglane protsess, seda eriti gaasifaasis ja lahustes. 
 
Tuumade ergastamist ja relaksatsiooni kirjeldab järgnev skeem: 
 

 
 1    2     3   4 
 
 
Aatomituumade relaksatsiooni on kahte tüüpi. Spinn-spinn relaksatsioon, ehk T2 , ning spinn-võre 
relaksatsioon ehk T1 . 
 
Spinn-võre relaksatsioon (longitudinal relaxation) iseloomustab magnetmomendi (M) vektori 
muutumise (algoleku taastumise) kiirust Z-telje, ehk siis rakendatud püsimagnetvälja suunas. 
Spinn-võre relaksatsioon on tingitud aatomituuma vastasmõjust tuuma nn.�ümbrusega�. Spinn-võre 
relaksatsiooni initseerivad tuumale mõjuvad ergastuslikult sobiva sagedusega välised 
elektromagnetväljad. Üldjuhul, mida väiksemad on molekulid ja mida kiiremini nad lahuses pöörlevad 
(liiguvad), seda pikem on nende spinn-võre relaksatsiooniaeg, T1. 
 
Spinn-spinn relaksatsioon (transverse relaxation) iseloomustab magnetmomendi kustumise kiirust XY 
tasapinnas, ehk siis ristasandis püsiväljaga. Spinn-spinn relaksatsiooni põhjustab tuumade omavaheline 
spinnide vahetus, mis desünkroniseerib nende magnetmomentide ergastusimpulsi järgse sünkroniseeritud 
pretsesseerimise rakendatud püsimagnetväljas (faasikoherentsuse kadumine). 
 
Mõlemad relaksatsiooni tüübid põhjustavad makroskoopilise magnetmomendi ajas eksponentsiaalset 
nõrgenemist. 
 

M = M0[1-exp(-t/T1)] 
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M0 on makroskoopiline magnetmoment vahetult peale ergastus impulssi, t on ergastusest möödunud aeg 
ja T on relaksatsiooni aeg. 
 

T2≤T1  
 
Kuna spektrijoone laienemist ei tingi mitte ainult T2 lühidus vaid ka instrumentaalsed faktorid, nagu 
proovile rakendatava magnetvälja mittehomogeensus, siis tegelik joone laius on määratud nn. efektiivse 
spinn-spinn relaksatsiooni ajaga T2

*. Siit tuleneb seos joone laiuse selle poolel kõrgusel (W1/2) ja T2
* 

vahel: 
 

W1/2 = 1/πT2
*  

 
Relaksatsiooniaja pöördväärtus on relaksatsiooni kiirus, R: 
 

R1 = T1
-1 = 1/T1 
 

R2 = T2
-1 = 1/T2 

 
 
 
 

Spektrijoone laius TMR spektris 
 
Spektrijoone laiuse TMR spektris määravad ära mitmed nähtused ja asjaolud. Esiteks, tuleb eristada 
spektrijoone nn. loomuliku laiust spektrijoone tegelikust laiusest reaalses TMR spektris. 
Spektrijoone loomuliku laiuse määravad antud tuuma spinn-võre ja spinn-spinn relaksatsiooni protsesside 
kulgemise kiirused ideaaltingimustes.  
Vastavalt Heisenberg-i määramatuse printsiibile: 
 

∆E⋅∆t ≈ ħ     ehk      ∆ν⋅∆t ≈1/2π 
 

Seetõttu, mida kiirem on relaksatsiooni protsess, seda lühemat aega püsivad tuumad mingis kindlas 
spinnolekus (energianivool) ja seda ebatäpsemalt on määratletud vastava oleku energia, seda laiem on ka 
spektrijoon. 
Miteviskoossete vedelike korral, kus T1≈T2=Τ on joone laius (loomulik) määratud valemiga  
 

∆ν1/2  ≈1/π ⋅T 
 
Tahketes kehades on spinn-võre relaksatsiooni kiirus aeglane (minutid kuni tunnid), spinn-spinn 
relaksatsioon aga väga kiire (kümned kuni sajad mikrosekundid). Seetõttu on siin spektrijoone laiuse 
peamine määraja spinn-spinn relaksatsioon. 
Vedelikes, tingimustes kus ω0⋅τc< 1 on prootonite relaksatsiooni aeg keskeltläbi ca 1 sekund, pisikestes 
molekulides oluliselt rohkem. 
Süsinike korral aga varieerub relaksatsiooni aeg laiades piirides, mikrosekunditest suurte 
(makro)molekulide korral kuni mitmekümne minutini väikeste molekulide korral milledes süsiniku aatom 
pole seotud vesiniku aatomitega, aga samas on hästi varjestatud ümbritseva keskonna eest. 
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Aatomituumade varjestatus ja keemiline nihe 
 
Varjestatus, ehk siis tuuma ümbritseva elektronkatte poolt põhjustatud tuumale mõjuva välise 
magnetvälja (B0) tugevuse muutus sõltub nn. keemilisest ümbrusest milles tuum asub. 
Vaba, ilma elektronkatteta (bare) tuuma varjestatus on võrdne 0-ga (olukord, mida praktikas esineb 
suhteliselt harva).  
Varjestatuse tähiseks on σ .  
 

σ = (B0 - Beff)/B0 
 
Kus Beff on tegelikult tuumale mõjuva magnetvälja tugevus. 
Seega, tuuma resonantssagedus on võrdne: 
 

ν = γ B0(1- σ)/2π  
 
Kõige üldisema jaotuse järgi koosneb koguvarjestatus diamagneetilisest (σd) ja paramagneetilisest (σp) 
komponendist. 

σd<0 ja σp>0. 
σ = σd + σp   

Varjestatuse diamagneetilist osa nimetatakse atomaarseks komponendiks, paramagneetilist osa aga 
molekulaarseks komponendiks. 
 
Tuumamagnetresonantsi seisukohast oleks varjestatus küllaltki sobiv suurus ainete spektrite kirjeldamisel, 
ning seda just seetõttu, et σ on otseselt seotud nii molekuli ehitusega kui ka mõõdetava 
tuumaresonantssagedusega ning seejuures ei sõltu σ rakendatava magtnetvälja tugevusest. Siiski on 
varjestatuse asemel TMR spektroskoopias kasutusel teine sellega küllaltki sarnane suurus: 

 
TMR keemiline nihe, tähisega δ. 

 
Keemiline nihe on suhteline suurus ja ei sõltu rakendatava välise magnetvälja tugevusest.  
Keemiline nihe väljendab uuritava tuuma signaali sageduse suhtelist erinevust miljondikes osades 
standardtuuma signaali sagedusest. Seejuures on iga registreeritava tuuma jaoks kasutasel oma 
kokkulepeline standardaine-standardsignaal, mille suhtes antakse teiste signaalide keemilised nihked. 
Keemilise nihke väljendamiseks kasutatakse suurust ppm, ehk part per million, ehk miljondik osa.  
 

δ = 106�(ν - νs)/νs    
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Kus ν on kirjeldatava signaali sagedus ja νs on referentssignaali sagedus. 
Sõltuvalt uuritavast tuumast (1H, 13C, 17O, 31P, 15N, 19F jne) on kasutatav referentssagedus erinev ja iga 
jaoks nendest on kokkuleppeliselt võetud kasutusele mingis kindlas ühendis sisalduvate vastavat tüüpi 
tuumade resonantssagedus. Näiteks süsinik- ja vesinikspektritel antakse keemilised nihked 
tetrametüülsilaani (TMS, ehk (Si(CH3)4 ) , vastavalt siis süsinike ja vesinike resonantssageduste suhtes. 
Nagu valemist eelnevast valemist nähtub on standardühendi (näiteks TMS) keemiline nihe δ = 0. 
Keemiline nihe on seotud aatomituuma varjestatusega elektronkatte poolt, seega elektrontihedusega 
tuuma ümber. Samas elektrontihedus on otselt sõltuv aatomi �ümbrusest� molekulis, ehk keemiliste 
sidemete iseloomust ja molekuli struktuurist mille koostises aatom asub. Seetõttu sõltubki keemiline nihe 
otseselt uuritava molekuli ehitusest ja omadustest. 
Lisaks elektronkattest sõltuvusele sõltub keemiline nihe ka muudest sekundaarsetest, välise magnetvälja 
poolt molekulis indutseeritud lokaalsetest lisa magnetväljadest. Selliste lokaalse mõjuga magnetväljade 
allikateks võivad olla mitmesugused funktsionaalsed rühmad (aromaatsed tsüklid, mitmiksidemed, 
paramagneetilised ioonid, jms.) molekuli koostises 
 
 
 
 

Üldised keemilise nihkega seotud mõisted ja seaduspärasused ning  
vesinike 1H keemiline nihe 

 
Tingituna laiast levikust ühendite koostises, 1H tuuma TMR omadustest, 1H tuumade praktiliselt 100% st 
sisaldusest looduslikus vesinikus, aga ka TMR spektroskoopia arengu ajaloolisest aspektist on vesiniku 
keemilise nihke sõltuvus ühendite omadustest, ümbritsevast keskonnast, jne., põhjalikult uuritud ja 
küllaltki hästi teada. 
 
Keemiline ekvivalentsus 
Sõltuvalt molekuli ehitusest võib selles esineda teatud sümeetriat ja sellest tulenevalt erinevate 
aatomituumade ekvivalentsust. Kui kahe aatomi keemilised ümbrused ning sellest lähtuvalt ka nende 
keemilised nihked on võrdsed, siis nimetatakse neid aatomeid keemiliselt ekvivalentseteks. 
Näiteid: 

CH3

C
CH3

O
CH4

CH3 CH3 CH3 CH2 CH3

 
Metaani kõik vesinikud on keemiliselt ekvivalentsed nagu ka etaani kuus vesinikku. Propaani korral 
esineb aga juba kahte sorti vesinikke: metüülrühmade omad on keemiliselt ekvivalentsed, samas aga 
erinevad nad CH2 rühma vesinikest.  
Kuna prootonspektrid on üldjuhul ka kvantitatiivsed, siis joonte alune pindala (intensiivsus) spektris 
peegeldab vastavat signaali andvate vesinike suhtarvu molekulis. 
Kui võtta propaani näide, siis kokku on antud molekulis 8  vesinikku ning signaalide intensiivsused 
suhtuvad  teineteisesse nagu 6/8 ja 2/8. 
 
 

Keemiline nihe ja keemiline ümbrus 
 

Keemiline ümbrus ja sellega seotud keemiline nihe sõltuvad mitmetest asjaoludest. 
Elektronegatiivsus 
a) asendaja elektronegatiivsus 
Üheks oluliseks keemilist nihet mõjustavaks faktoriks on vaadeldava aatomiga seotud asendajate 
elektronegatiivsus. Mida suurem on asendaja või asendajate elektronegatiivsus seda suuremal määral on 
aatom deekraneeritud ja seda suurem on tema keemiline nihe. 
 

asendaja X Li R3Si H CH3 NH2 OH I Br Cl F COOH NO2 

δ1H -1 0 0.4 0.8 2.36 3.38 2.16 2.70 3.05 4.25 2.08 4.33 
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asendaja 
elektronegatiiv
sus E 

1.0 1.8 
(Si) 

2.1 2.5 
(C) 

3.0 
(N) 

3.5 
(O) 

2.5 2.8 3 4   

             
 
b) asendajate arv 
Mida rohkem on elektronegatiivseid asendajaid seotud vaadeldava aatomiga, seda suurem on tema 
keemiline nihe. 
 

CH3Cl δ1H=3.05   CH2Cl2 δ1H=5.30   CHCl3 δ1H=7.27, 
 
c) asendaja(te) kaugus 
Mida lähemal asub elektronegatiivne asendaja vaadeldavale aatomile seda suurem on tema mõju selle 
keemilisele nihkele 
(paksus kirjas vesinikud millede keemilist nihet vaadeldakse) 

-CH2Br  δ1H=3.30 -CH2-CH2Br  δ1H=1.69 -CH2-CH2-CH2Br  δ1H=1.25 
 
 
Hübridisatsioon 
Vesiniku aatomi keemiline nihe sõltub laides piirides süsiniku aatomi hübridisatsiooniastmest millega ta 
on seotud ja mida tingivad mitmesugused anisotroopiaefektid.  
a) küllastatud, ehk sp3 süsinikega seotud vesinikud. 
Kui läheduses ei paikne elektronegatiivseid asendusrühmi, siis vesinike keemiline nihe jääb enamasti 
vahemikku 0 < δ1H < 2 ppm 
-CH3  δ1H ca 1ppm 
-CH2  δ1H ca 1.2...1.4 ppm 
>CH- δ1H ca >1.5 ppm 
b) kaksiksideme süsinike vesinikud, ehk sp2 
=CH2 ja =CH- vesinikud,   δ1H= 4.5...7 ppm 
arüültuumaga seotus vesinikud δ1H= 7...8 ppm 
aldehüüdsed vesinikud  -HC=O,  δ1H> 9 ppm  
Siin põhjustab vesinike suure keemilise nihke hapniku ja süsiniku vahelise kaksiksideme tekitatud 
anisotroopsusefekt, aga samuti hapniku aatomi elektronegatiivsusest tingitud induktsiooniefekt. 

C

H

O  
 
 
c) kolmiksideme süsinikuga seotud vesinikud, ehk sp 
≡CH vesinikud,   δ1H = 2...3 ppm 
 
Liikuvad (happelised) ja vahetuses osalevad prootonid 
karboksüülhapped  RCOOH  10...12 
fenoolid   ArOH   6...11 
alkoholid   ROH   1...6 
amiinid   RNH2   3...6 
amiidid   RCONH2  6...9 
Seda tüüpi ühendites on side vesiniku ja elektronegatiivse aatomi vahel tugevalt polariseeritud ning 
seetõttu nõrk. Sidet moodustav elektronpaar on nihutatud elektronegatiivse aatomi suunas ja vesiniku 
aatom, ehk siis prooton on nõrgalt seotud molekuliga ning on võimeline andma vesiniksidet teiste 
aatomite vabade elektronpaaridega ja kohavahetuseks teiste liikuvate vesinikega. Kuna liikuvate vesinike 
varjestatus sõltub oluliselt tekkivate vesiniksidemete tugevusest ehk püsivusest, siis varieerub nende 
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keemiline laiades piirides ning sõltub suuresti nii keskonna temperatuurist kui ka lahuse 
kontsentratsioonist ning lahusti omadustest. 
Näitena mõningad võimalused: 
 

R-OHa + R´-OHb ↔ R-OHb + R´-OHa 
R-OH + HSolv ↔ R-OH2

+ + Solv- 
R-OH + Solv ↔ R-O- + HSolv+ 

 
 

 

Süsinike 13C keemiline nihe 
 
Võrrelduna vesinikega on süsinike keemiliste nihete skaala üle kümme kuni kakskümmend korda laiem. 
Seejuures on süsinike spektrijoonte laius umbes sama või isegi mõnevõrra väiksem kui vesinike joontel. 
Tingituna nendest asjaoludest on süsiniku spekter ülevaatlikum ja informatsioon üksikute süsinike kohta 
hõlpsamini kättesaadav. Seetõttu kehtib süsinikspektrite osas nn �rusikareegel�, et sümeetria puudumisel 
võrdub piikide arv spektris süsinike arvuga molekulis. Samuti, annavad andusrühmade mõju 
aditiivsusprintsiibil põhinevad empiirilised keemilise nihke arvutusmeetodid siin paremaid tulemusi. 
Kuna süsiniktuumade relaksatsioon on suhteliselt aeglane ja selle kiirus laiades piirides varieeruv, siis 
süsinikspekter pole üldjuhul kvantitatiivne. See tähendab, et signaalide-piikide pindalad ei peegelda 
üheselt signaali andvate tuumade hulka. Samas annab süsiniktuumade erinev relaksaktsioonikiirus sageli 
võimaluse nende �äratundmiseks� spektrijoonte laiuse ning kõrguse, ehk intensiivsuse kaudu. Kui näiteks 
süsinikuga pole otseselt seotud vesinikaatomeid, siis on tema relaksaktsiooni kiirus tunduvalt väiksem kui 
vesinikega seotud süsinikutuumadel. Seetõttu jäävad vastavad signaalid spektris vähemintensiivseks ja 
eristuvad selgelt ülejäänutest, mis omakorda lihtsustab oluliselt spektri analüüsimist.  
Sarnaselt vesinikega sõltub ka süsinike keemiline nihe asendajate arvust ning elektronegatiivsusest, kuid 
lisaks mängib süsiniku keemilise nihke kujundamisel suurt osa tema hübridisatsioon, sp, sp2, sp3. 
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Orienteeruvad süsiniku (13C) keemiliste nihete vahemikud ühendites, ppm TMS-i suhtes 
 

Alkaanid (5...50)    Eetrid (50...80) 
Tsüklopropaanid  0...8    CH3-O  45...60 
Tsükloalkaanid  5...25    RCH2-O  42...70 
R-CH3   5...20    R2-CH-O 65...77 
R2-CH-R  22...45    R3-C-O  70...83 
R3-C-R   28...50 
 
 
 Halogeniidid (10...70)   Küllastamata ühendid 
CH3-X   5...25    Aromaatsed 110...150 
R-CH2-X  5...38    Alkeenid 100...143 
R2-CH-X  30...62    Alküünid 75...95 
R3-C-X   35...75 
 
 
 Amiinid (10...70)   Karbonüülsed süsinikud (160...220) 
CH3-N   10...45    R-CO-OR 160...177 
R-CH2-N  45...55    R-COOH 162...183 
R2-CH-N  50...70    R-CHO  185...205 
R3-C-N   60...75    R-CO-R  190...220 
 
 
  Süsinikud seotud mitmesuguste heteroaatomitega 
R-CH2-S  22...42     R-CH2-P 10...25 
Ar-P   120...130    Ar-N  130...138 
Ar-O   130...150    R-CN  118...123 

 
 

 
 

Spinn-spinn vastasmõju (J-scalar coupling) ja 
spektrijoonte lõhenemine 

 
Spinn-spinn vastasmõju toimib aatomite vaheliste keemiliste sidemete vahendusel molekulis. 
Spinn-spinn vastasmõju mõõdetakse hertsides (Hz) ja tähistatakse J-ga.  
Spinn-spinn vastasmõju põhjustab spektrijoonte lõhenemist spektris. 
 

 

E 

A B

J<0J>0
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 Spinn-spinn vastasmõju tugevus (spinn-spinn vastasmõju konstandi väärtus) ei sõltu välise magnetvälja 
tugevusest, vaid sõltub interakteeruvatest tuumadest, keemiliste sidemete iseloomust ja omadustest, ning 
sidemete vahelistest nurkadest.  

 
Spektrijoone multipletsus 
Kui tuum on spinn-spinn vastasmõjus n ekvivalentse aatomiga mille spinkvantarv on I, siis kokku on 
erinevaid spinnolekuid 2nI+1 tükki. 
Spinnkvantarvu I=1/2 korral kehtib nn. n+1 reegel 
 
 

 
 
 

Cl2CH-CH2Cl 

δ=3.95 
dublett

δ=5.77 
triplett 

J(CH-CH2) 
M = n + 1 kui I=1/2 

M= 2nI+1 
n on naabervesinike arv 

Cl2CH-CH2Cl

1 

-1/2 1 0 -1 

1 2 

Koguspinn 

Vesinike võimalikud spinnüleminekud 

1/2

Joone suhteline 
intensiivsus 
multipletis 

1 1

1 1

1 2

3 31

1

1

1

1 4 6 4 1

1 10 55 10

1 

1

15 6 15 201 6

singlett

dublett

triplett

kvartett

kvintett 

sekstett 

septett 

Pascal´i kolmnurk 
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TMR spektromeetrid 

 Tööpõhimõtte järgi jaotatakse TMR spektromeetrid kahte klassi: CW (continuous wave) ja FT 
(fourier transform), ehk fourier (furjee) impulsspektromeetrid, kusjuures CW, ehk skaneerivad  
spektromeetreid enam eriti palju ei toodeta ja põhiosa neist on juba kasutusest väljas või amortiseerunud. 
CW, ehk skaneerivad TMR spektromeetrid. 

a) Muudetakse, (skaneeritakse) proovile rakendatava magnetvälja tugevust konstantse 
ergastussageduse juures, Registreeritakse kiirguse neeldumist sõltuvust rakendatava magnetvälja 
tugevusest. Saadav spekter, kiirguse neeldumise sõltuvus väljatugevusest, sisaldab eritüübilistele ja 
erinevas ümbruskonnas olevatele tuumadele vastavaid neeldumismaksimume ehk piike. 

b) Proovi kiiritatakse muutuva sagedusega raadiosagedussignaaliga (skaneerimine).  
Registreeritakse proovi kiirguse neelamisvõime sõltuvust rakendatava kiirguse sagedusest. Kui proovile 
langeva kiirguse sagedus (energia) ühtib proovis olevate tuumade spinnülemiekutele vastava 
ergastusenergiaga, siis toimub kiirguse selektiivne neeldumine. Saadav spekter, kiirguse neeldumise 
sõltuvus sagedusest, sisaldab eritüübilistele ja erinevas ümbruskonnas olevatele tuumadele vastavaid 
neeldumismaksimume ehk piike. 
CW metoodika puudused: 

a) madal tundlikus ja lahutusvõime 
b) võimalus salvestada vaid lihtsaid, ühedimensionaalseid (1D) spektreid ja enamasti vaid 1H 
spektreid 
c) suur ajakulu kvaliteetse spektri saamisel, sest suurema lahutuse saamiseks tuleb proovi 
skaneerida väga aeglaselt.  
 
 

FT TMR spektromeetri tööpõhimõte ja ehitus 
Tuumade ergastamiseks kasutatakse siin püsimagnetvälja suunaga risttasandis rakendadtavat tugevat, 
kuni mitukümmend watti, laiaribalist (saavutatakse monokromaatse kiirguse impulsi kestvuse 
lühiajalisusega) raadiosagedusimpulssi või impulsside jada. Seejärel registreeritakse ergastusimpulssidele 
järgnevat, proovist lähtuvat, ajas sumbuvat, raadiosageduslikku kiirgust. Proovist saabuv signaal 
digitiseeritakse ning salvestatakse numbrilisel kujul. 
Proovi ergastamist ja sellele järgnevat signaali salvestamist teostatakse korduvalt ning saadud tulemused 
summeeritakse. Sõltuvalt uuritavast tuumast, proovi hulgast, uuritava aine omadustest ja soovitud signaal-
müra suhtest, tuleb mõõtmisprotsessi, ehk siis kiiritaminst-registreeriminst, teostada 1 kuni 106 korda. 
Numbrilisel kujul salvestatud signaali nimetatakse FID (Free Induction Decay).  
Staatiline püsimagnetväli saadakse ülijuhtivusolekus solenoidse mähisega, suuremad väljatugevused ka 
mitme üksteist ümritseva mähisega ülijuhtmagneti (superconducting magnet, SCM) abil. Sõltuvalt 
spektromeetrist on magnetvälja tugevus magneti avas 2.4T kuni 21.2T (1H resonantssagedus neis 
100MHz kuni 900MHz). 
Magnet koosneb erisulamist (suhteliselt kõrge Cuire� temperatuuriga sulam) traadist valmistatud 
solenoidmähisest või mähistsest, mis vedela heeliumi temperatuuril ~4K on ülijuhtivas olekus ja millel 
seetõttu puudub elektritakistus. 
Ülijuhtivuse saavutamiseks ning hoidmiseks jahutatakse mähist vedela heeliumiga (ülijuhtiv solenoid 
ripub vedelas heeliumis). Heeliumi aurumise vähendamiseks ümbritsetakse  heeliumi anum omakorda 
vedela lämmastiku anumaga. Mõlemat anumat ümbritseb nii seest kui väljast soojust isoleeriv, termosena 
töötav vaakumsärk. 
Solenoidi tsentrit, kohta kus solenoidi tekitatud magnetväli on kõige tugevam ja homogeensem, läbib 
silindriline kanal (bore). Selles kanalis asuvad spetsiaalses torukeses (tube) sisseviidav proov, proovi 
ergastamise ja proovist lähtuva kiirguse registereerimise mähised, nn. probehead (mõõtepea) ja 
magnetvälja homogeensuse suurendamiseks (häälestamiseks ehk shimmimiseks) vajalikud erikujulised 
lisamähised (shimm-coils). Gradientsüsteemi korral ka magnetvälja gradiendi tekitamise mähised. 
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Mõõtepead  on vahetatavad ja neid iseloomustab töösagedus, või sagedusvahemik, millele on mõõtepea 
häälestatud või mille piires on ta ümberhäälestatav. Sagedus määrab ära mõõdetava(d) tuuma(d). 
Mõõtepea võib olla nii fikseeritud häälestusega mingile kindlale tuumale (sagedusele), kui ka 
ümberhäälestatav. Fikseeritud häälestusega mõõtepead, näiteks 1H, 1H ja 13C, jne. mõõtmiseks, või 
ümberhäälestatav lairiba mõõtepea, näiteks 109Ag kuni 31P, jne mõõtmiseks. Mõõtepead iseloomustab 
selle mõõtekanalite arv. Kanalite arv näitab mitu erineva sagedusega või siis ümberhäälestatavat, 
paralleelset, erinevaid tuumi samaaegselt registreerida võimaldavat elektrilist kanalit mõõtepeas on. 
Lihtsaim praktiline variant on 13C või X (ümberhääleststav) kanal pluss 1H (ühtlasi ka dekapleri, 
decoupler channel) kanal. Lisaks on mõõtepeas alati ka nn. loki (lock) kanal, mis töötab deuteeriumi 
sagedusel ja mis kuulub magnetvälja tugevuse järelhäälestuse ja stabiliseerimise süsteemi. 
Mõõtepea on konstrueeritud ühe kindla läbimõõduga proovide mõõtmiseks. Mõõdetava prooviampulli 
(torukese) läbimõõt võib olla 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 20, jne., millimeetrit. Tavaliseim on 5mm 
mõõteampull. 
Lisaks antakse mõõtepea välisläbimõõt millimeetrites (näiteks 200MHz 1H/13C, 52mm, vms.). 
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TMR spektromeetri konsool (console) 

 
Konsooliks nimetatakse TMR spektromeetri magnetist eraldiseisvat osa kuhu on koondatud (üldjuhul 
digitaalselt juhitavad): 

 
a) raadiosagedusgeneraatorid-PLL (Phase Locked Loop) digitaalsed sagedussüntesaatorid koos 
võimsusvõimendite ja faasimodulaatoritega, mis on vajalikud proovipea toitmiseks ergastamaks 
proovi raadiosagedusimpulssidega 
b) proovipeast (proovist) lähtuva signaali võimendamise ja töötlemise seadmed, 
signaalivõimendid, signaali filtrid, analoog-digitaal konverterid, jne. 
c) magnetvälja monitooringu ja häälestuse ning järelhäälestuse süsteem, ehk shim ja lock süsteem. 
d) proovi pöörlemist ja temperatuuri seadistavad ja kontrollivad süsteemid. 
e) Gradientsüsteem (selle olemasolul). 

 
 Lisaks eelpool toodule, sageli loetakse konsooli osaks ka spektromeetriga ühendatud tsentraalset 
juhtarvutit, mille abil operaator kontrollib ja juhib TMR spektromeetri tööd, salvestab ja töötleb spektreid, 
jne. Seejuures arvuti ise ei pruugi asuda teiste konsooli komponentidega ühises korpuses ning ei pruugi 
olla selle lahutamatu osa.  
 
 

TMR spekter. 
 
Peale signaali kogumist, selle digitiseerimist ja salvestamist saadakse FID (free induction decay). 
 
 

 
 FID sisaldab proovist lähtuvate erisageduslike signaalide sagedusi, nende võnkefaasi, amplituudi ja 
kustumiskiirusi iseloomustavat informatsiooni ja koosneb kahte tüüpi andmepunktidest. Ühed 
moodustavad nn. spektri reaalosa ja teised imaginaarosa. 
Spektri reaalosas sisaldub informstsioon signaalide sageduste ja amplituudi kohta, imaginaarosas aga 
signaalide omavaheliste võnkefaaside kohta.  
Piisava signaal/müra suhte (S/N) saamiseks tuleb üldjuhul ergastada ja koguda signaali korduvalt. Kuna 
müra on kaootilise iseloomuga ja keskmestub teatud määral, siis spektrikogumisel kasvab tema nivoo 
aeglasemalt kui kasulike signaalide oma. Üldine signaal/müra suhte paranemine on proportsionaalne 
ruutjuurega kogumiste arvust. Näiteks, kui suurendada kogumiste arvu neli korda siis signaal/müra suhe 
paraneb vaid kaks korda. 
FID eeltöötlus 
Enne Fourier teisendust töödeldakse FID-d sageli nn. akenfunktsioonidega ja kasutatakse ka nn 
zerofillingut. 
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Akenunktsioon võib olla kas eksponent, gaussi kõver, sinusoid (sinebell), trapets, jne.  
 Näiteks eksponent (EM) annab S/N suhte paranemise, Lorentz-Gaussi funktsioon (LG), sinebell ja 
TRAF, jt., lahutuse paranemise, jne. 

 
 Enne FT-d on sageli otstarbekas kasutada ka zerofillingut (ZF), ehk FID andmepunktidele listakse teatud 
hulk nullväärtusega punkte, enamasti andmepunktidega võrdne hulk. Selle tulemusel paraneb pisut FT 
järel saadava spektri kvaliteet. 
Matemaatilise teisenduse, ehk Fourier (furjee) Transformation (FT) rakendamisega viiakse algsignaal 
(FID) üle sagedus-intensiivsus kujule. 
Praegusajal kasutatakse fourier teisenduse tegemisel peamiselt Cooley-Turkey algoritmi, mis on 
suhteliselt vähese arvutusmahuga ja mille teostamine nõuab arvutilt vähe tööaega. Sellist nn. kiiret fourier 
teisendust nimetatakse Fast Fourier Transformation (FFT, sageli tähistatakse lihtsalt ka FT ja 
nimetatakse fourier teisenduseks jättes ära sõna "fast"). 
 
 
 

 
  Erisageduslike signaalide faas FID kogumise algushetkel t0 on erinev 

 
Spektri faseerimine 
Faseerimise vajaduse, ehk siis piikide korrigeerimise vajaduse tingib asjaolu, et peale ergastusimpulsi 
lõppemist ei ole võimalik koheselt alustada FID kogumist vaid tuleb oodata kümmekond kuni mõnisada 
mikrosekundit. Selle aja jooksul toimub aga erineva sagedusega signaalide defaseerumine. Seetõttu tuleb 
spektrit faseerida.  
Peale seda saame spektri mida saab asuda interpreteerima. 
 

eksponent 

gauss 

sinebell 
nihutatud sinebell 

nihutatud gauss 

trapets 

t

t0 
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Tahke keha TMR spektroskoopia 

 
Vedela prooviga võrreldes on tahke proovi korral tunduvalt raskem saavutada head TMR signaalide 
lahutatust. Põhjuseid on siin mitmeid. 
Kuna tahkes aines on aatomite vastastikune asend fikseeritud, samuti molekulide oma, siis ei toimu 
anisotroopsete efektide keskmestumist, nagu on seda molekulide sisesed keemilise nihke anisotroopiad 
(CSA) ja molekulide vastastikused orientatsioonilised efektid. Samuti on magneetiliste tuumade vahel 
tugev dipolaarne vastasmõju ja see ongi tahkiste puhul üks põhilisi spektrijoonte laienemise 
põhjuseid. Lisaks, kui aines on aatomeid millede spinn on 1 või >1, siis tekib selliste aatomitega nn. 
kvadrupoolne vastasmõju ning tekivad kvadrupoolsed lisaenergianivood, mis vastavad kvadrupoolse 
tuuma eri orientatsioonidele uuritava tuuma suhtes. 
Magnetmomenti omav 1/2 spinniga tuum (punktdipool) S tekitab naabertuumal I lokaalse magnetvälja, 
mille tugevus on määratud sõltuvusega: 

Blok=± µS rIS
-3(3cos2ΘIS - 1) 

kus µS on tuuma S magnetmoment, rIS on tuumade vaheline kaugus ja ΘIS on nurk tuumi ühendava 
vektori ja välise välja suuna vahel. 
Taolise lokaalse välja tugevus võib ulatuda millitesladesse ja seega põhjustada spektrijoone laienemist 
kümnete kilohertsideni.  
Keemilise nihke anisotroopia esineb molekulides, mis ei oma sümeetriat kõigis ruumikordinaatides. 
Seetõttu, väljaarvatud tetraeedrilist, oktaeedrilist, jne. sümeetriat omavate tsentrite esineb CSA kõigil 
aatomituumadel molekulis. Kui vedelikes keskmestus CSA molekulide kiire isotroopse põõrlemise tõttu 
välja, siis tahkiste korral seda iseeneslikult ei toimu.  
Maagiline nurk on pöörleva proovi pöörlemistelje nurk magnetvälja suhtes, mille juures 
keskmestuvad välja keemilise nihke anisotroopia ja dipolaarne vastasmõju tingimusel kus: 

3cos2Θ-1=0 
siit: 

Θ=54°44� 
Kui tahkisest proov sisaldab palju prootoneid on nii öelda spinn-rikastatud, jooned seega eriti laiad, siis ei 
anna maagilise nurga all proovi pööritamine piisavat efekti. Prootonite dipolaarse toime elimineerimiseks 
saab kasutada nn dipolaarset dekaplingut. See on analoogne dekaplimisele lahustes, erinevus on põhiliselt 
dekaplimisvõimsuses. Tahke keha korral on vajalik dekaplimisvõimsus võrreldes vedelikega kuni 1000 
korda suurem. 
 

 
NOE (Nuclear Overhauser Effect) 

 
NOE on põhjustatud tuumade dipool-dipool vastasmõjust, ning seotud spinn-võre relaksatsiooniga.  
Dipool-dipool vastasmõju toimib läbi ruumi ja sõldub tuumade kaugusest r-6. Seega kauguse 
kasvades kahaneb kiiresti ja toimib efektiivselt umbes keemilise sideme pikkusega võrreldavate kauguste 
korral. NOE efekt võimaldab leida molekulides lähestikku paiknevaid aatomeid ja seeläbi analüüsida 
molekuli ruumilist ehitust (geomeetria). 
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EPR spektroskoopia 
 
EPR tähistab elektronide paramagneetilist resonantsi. EPR nähtus esineb ühendites milledes on 
paardumata elektrone. EPR nähtus tekib välise magnetvälja rakendamisel sellisele ainele ning on üksjagu 
analoogne tuumamagnetresonantsi nähtusega.  
Elektroni spinnkvantarv on ½. Seega omab ta kahte võimalikku spinnolekut. Nagu TMR korral, sõltub 
elektroni spinnivoode energia lineaarselt rakendatud magnetvälja tugevusest. Sama välise magnetvälja 
tugevuse juures on EPR energianivoode energiate erinevus umbes 103 -104 korda suurem TMR omast. 
Seetõttu töötab EPR spektromeeter gigahertside (GHz) sagedusdiapasoonis. 
Molekulis toimib paardumata elektroni spinn-spinn vastasmõju nii teiste paardumata elektronidega (kui 
neid on) kui ka aatomituumade spinnidega ja see põhjustab tema signaali lõhenemist sarnaselt 
aatomituumade vahelisest spinn-spinn vastasmõjust põhjustatud lõhenemisega TMR spektrites. 
Erinevalt TMR spektroskoopiast kasutatakse EPR-i korral enamasti magnetvälja skaneerimismeetodit. 
Tänapäeval on hakatud EPR-s rakendama ka FT TMR-a sarnaseid impulssergastusega meetodeid. 
 
Kuna vabasid elektrone sisaldavate objektide hulk on piiratum, siis on ka EPR rakendusvaldkond 
võrrelduna TMR spektroskoopiaga suhteliselt piiratum. Lisaks muule on EPR leidnud rakenduse ka 
bioloogiliste protsesside ja objektide uurimisel, kuna paljude biokeemiliste protsesside käigus 
moodustuvad vabad radikaalid või metallproteiinid naguhemoglobiinis. 
 

 


