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Розділ 1. Фізичні основи спектроскопії ЯМР 
 
1.1. Ядерний спін  
     
       
     Відомо, що всі мікрочастинки, такі як нуклони, що формують атомне ядро, є 
квантовими частками, тобто такими, що можуть мати лише певний набір енергетичних 
рівнів, що визначаються їхніми квантовими числами. Перехід з одного енергетичного 
рівня на інший супроводжується поглинанням або випромінюванням кванта енергії. 
Таким чином і сам атом є квантовою частинкою, для якої можливий цілком певний набір 
енергетичних станів. Кількість цих станів визначається квантовими числами. Більшість 
квантових чисел описує електронну будову атомів – кількість можливих електронних 
оболонок, їхню форму, тощо. Але одне з квантових чисел – спінове квантове число є 
приналежністю саме атомного ядра. Воно пов’язане з обертальним рухом нуклонів у ядрі і 
визначає поведінку ядра при його взаємодії з зовнішніми постійними і змінними 
магнітними полями. Ядра всіх атомів характеризуються спіновим квантовим числом, I, що 
може приймати нульове значення, а також позитивні значення, кратні ½. У випадку, якщо 
I=0, ядро не має спіну, тобто його сумарний магнітний момент дорівнює нулю. Це 
відбувається у випадку, коли і атомний номер і атомна маса ядра парні. Такі ядра не здатні 
змінювати свій енергетичний стан під впливом зовнішніх магнітних полів, тобто їх 
неможливо вивчати методами, що базуються на поглинанні ядрами електромагнітної 
енергії. Відомо, що більшість синтезованих до теперішнього часту хімічних сполук 
містять атоми вуглецю. Це не тільки органічні сполуки, а й більшість комплексних 
сполук. З погляду хіміка неприємним є те, що найцікавіше для вивчення цих сполук ядро, 
12С, має нульовий спін, оскільки в нього і атомна маса і атомний номер парні. Це дещо 
звужує можливості застосування радіоспектроскопії для вивчення структури хімічних 
сполук. Але у переважної більшості хімічних елементів (і вуглецю також) є принаймні 
один ізотоп з ненульовим спіном, придатний для вивчення методом ЯМР (Табл. 1.1)  
 
                           Таблиця 1.1  Властивості найважливіших ядер зі спіном 1/2 
 

Ізотоп 
 

Природний вміст 
( %) 

ЯМР  Частота 
(МГц) 

Відносна чутливість 

1H 99.98 400.0 1.0 
3H 0 426.7 1.2* 
13C 1.11 100.6 1.76 x 10-4 
15

N 0.37 40.5 3.85 x 10-6 
19

F 100.00 376.3 0.83 
29Si 4.7 79.5 3.69 x 10-4 
31p 100.00 161.9 6.63 x 10-2 
77Se 7.58 76.3 5.25 x 10-4 
103Rh 100.00 12.6 3.11 x l0-5 
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113Cd 12.16 88.7 1.33 x l0-3 
119Sn 8.58 149.1 4.44 x l0-3 
183W 14.40 16.6 1.03 x 10-5 
195pt 33.80 86.0 3.36 x 10-3 
207pb 22.60 83.7 2.07 x 10-3 

 
Частоти наведені для спектрометра на 400 Гц (магніт 9.4 T); чутливості дані відносно протонів.  
Вони включають множники чутливості  ядра і його природного вмісту. Властивості квадрупольних ядер дані нижче в Таблиці 2.3. 
*За умови 100% 3H збагачення 
 
 
Тому все ж спектроскопію ЯМР на ядрах вуглецю можна застосовувати, хоча і з значно 
меншою чутливістю, ніж це б нам хотілося. Деякою розрадою є те, що теж дуже важливе 
для хіміків ядро, протон, є найбільш чутливим в ЯМР. Наявність ядерного спіну є 
визначальною для явища ЯМР.  
     Магнітні властивості атомних ядер можна собі уявити, якщо вважати ядра твердими 
утвореннями певної форми, поверхня яких має надпровідні властивості. На цій поверхні 
рівномірно розподілений позитивний заряд, що є характерним для даного ядра. Ядро весь 
час обертається вздовж певної осі. Таким чином, і заряд, що зосереджений на поверхні 
ядра також обертається. Це еквівалентно руху зарядів у мікроскопічному завитку 
провідника, а з фізики відомо, що це приводить до виникненні навколо ядра магнітного 
поля певної конфігурації. Як і кожна матеріальна частка, ядро що обертається, має 
механічний момент Р. Оскільки магнітні властивості ядра також зумовлені обертанням 
його зарядженої поверхні, то магнітний момент ядра µ пов’язаний з його механічним 
моментом. Для зв’язку магнітного та механічного моментів ядра справедливим є рівняння: 
 

µ = γP                    (1.1) 
 
де множник γ називається гіромагнітним відношенням.  

 
Рис.1.1. У ядрі, що має заряд, при обертанні виникає  магнітний момент μ 
 
     Гіромагнітне відношення є сталою величиною для ядер даного типу і показує, 
наскільки великим є магнітний момент ядра. Як механічний момент ядра, так і його 
магнітний момент - величини векторні. Тому вони характеризуються не тільки 
величиною, а й напрямком. За відсутності зовнішнього магнітного поля енергетичні стани 
ядра є однаковими (виродженими), тому орієнтація обертального руху кожного ядра є 
цілком довільною та незалежною від орієнтації інших магнітних ядер зразка. Якщо внести 
зразок, що містить магнітні ядра, в зовнішнє магнітне поле (позначимо щільність його 
магнітного потоку Во), то ядра, завдяки своїм магнітним властивостям, будуть 
орієнтуватися лише цілком певним чином. Тут є аналогія  з мікроскопічними стрілками 
компаса, що внесені у магнітне поле. Всі такі стрілки розташуються вздовж силових ліній 
магнітного поля, причому Північний полюс стрілок буде спрямованим до Південного 
полюсу зовнішнього магнітного поля. Але, на відміну від стрілок компаса, для яких 
існує лише одна енергетично вигідна орієнтація, для мікроскопічних магнітних 
моментів атомних ядер відносно цього поля можуть реалізуватися декілька 
дискретних орієнтацій. Це пов'язане з тим, що спінове квантове число ядра визначає 
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декілька можливих енергетичних станів ядра. Для спіну з магнітним квантовим числом I 
можливе існування 2I+1 таких станів. Тому для ядер зі спіном 1/2 , таких як протони, 
можливе існування двох станів, які позначаються  +1/2 і -1/2. Для ядер з I=1, наприклад, 
для дейтерію, можливими є спінові стани +1,0 і -1 (Рис. 1.2).  
 

            

Рис. 1.2. Ядро з магнітним квантовим числом I може приймати 2І + 1  орієнтацій відносно прикладеного статичного магнітного поля 
Bo. Для ядра зі спіном '/2, моделлю поводження ядра служить мікроскопічна  магнітна пластинка, що має дві можливі орієнтації, α і β  
 
Для ядер зі спіном ½, де існує всього два  спінових стани, їх часто позначають α і β, 
причому приймають, що перший з них має меншу енергію. Найлегше спінові стани 
ядра зі спіном ½ уявити собі, якщо вважати, що ядро не є ідеальною сферою, а схоже за 
формою на sp-орбіталь (асиметрична гантель). У зовнішньому магнітному полі таке ядро 
своєю віссю завжди орієнтується вздовж силових ліній поля, оскільки саме така орієнтація 
відповідає мінімуму енергії системи, але для нього можливі дві нерівноцінні орієнтації, 
що дещо відрізняються за енергією. В одній з них до Північного полюсу магніту 
спрямований більш об’ємний кінець гантелі, а в іншій – менш об’ємний. Слід також 
врахувати, що точна орієнтація ядра вздовж поля заборонена принципом невизначеності 
Гейзенберга, оскільки в цьому випадку і локалізація ядра і його енергія були б цілком 
визначеними. Тому магнітні моменти ядер орієнтуються не точно вздовж поля, а під 
певним кутом до нього. В цьому випадку зберігається невизначеність локалізації ядра. 
Вплив статичного поля на магнітний момент ядра можна змоделювати за допомогою 
класичної механіки. Поле змушує магнітний момент прецесувати довкола нього. 
Внаслідок цього вектор магнітного моменту ядра робить кругові рухи навколо напрямку 
Во (Рис. 1.3.). Якщо вважати ядро схожим на асиметричну гантель, то в одному спіновому 
стані більш об’ємний кінець гантелі прецесуватиме вздовж поля, а в іншому – проти поля. 
Такий рух будемо надалі називати Ларморовою прецесією. Він аналогічний до руху 
гіроскопа в гравітаційному полі Землі, коли гіроскоп обертається навколо своєї осі і 
одночасно прецесує навколо напрямку гравітаційного поля. Прецесія описується кутовою 
швидкістю (ω радіан/с або ν Гц): 

ω = γBo  рад/c               (1.2) 
 

ν = -γBo/2π = -γBo                      (1.3) 
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Рис. 1.3. Статичне магнітне поле, що прикладене до ядра, є причиною  його прецесії. Швидкість прецесії залежить від сили поля і 
гіромагнітного  відношення ядра. Поле  прикладене уздовж осі z Декартової системи координат, а рух ядра представлений як рух 
вектора по поверхні конусу. 
 
і відома як Ларморова частота ядра. Напрямок руху визначається знаком γ. Він може 
відбуватися за годинниковою стрілкою або проти неї, однак завжди в один бік для всіх 
ядер даного типу. Ядерний магнітний резонанс відбувається тоді, коли під впливом 
зовнішніх факторів ядра змінюють спіновий стан, що супроводжується поглинанням 
кванта енергії. Енергія може поглинатися тільки за рахунок впливу 
електромагнітного поля, частота якого відповідає частоті Ларморової прецесії ядер. 
Її можна знайти зі співвідношення: 

∆E = hν = hγBo/2π                (1.4) 
 
де h - стала Планка. Інакше кажучи, резонансна частота ядра дорівнює його Ларморовій 
частоті. Новітні спектрометри ЯМР високого розділення мають напруженість магнітного 
поля до 20 Т (Тесла), що для протонів відповідає резонансній частоті 900 Мгц. Для інших 
ядер у такому самому полі частота поглинання буде відмінною від протонів внаслідок її 
залежності від гіромагнітного відношення конкретного ядра. Загальновживаною є 
практика характеризувати прилади за тією частотою, що  відповідає резонансу протонів. 
Так, наприклад, якщо використовується спектрометр на 400 МГц, то протони на ньому 
поглинають при 400 МГц, а ядра вуглецю-13 – при 100 МГц, оскільки γH/γC = 4. Формула 
(1.4) показує, що величина кванта енергії, що поглинається ядром, ∆E, є пропорційною до 
сили зовнішнього магнітного поля Bo. Зрозуміло, що чим більше енергії поглинається в 
експерименті ядерного магнітного резонансу, тим легше її зареєструвати. Отже чутливість 
експерименту зростає при використанні спектрометрів з більш потужними магнітами. 
Саме в цьому і є сенс використання якомога більш потужних магнітів, незважаючи на 
суттєве зростання ціни приладів. 
     При розгляді явища ЯМР найбільш часто вважають, що статичне магнітне поле 
розташовується вздовж осі z  декартової системи координат. Тому ядра зі спіном ½, що 
прецесують у магнітному полі, мають компонент намагніченості уздовж цієї осі 
(поздовжня намагніченість) і в перпендикулярному напрямку, у площині х-у (поперечна 
намагніченість), Рис. 1.3. 
     Тепер розглянемо, як статичне магнітне поле впливає на реальний зразок хімічної 
речовини, що містить велику кількість однакових ядер зі спіном ½. Така ситуація 
реалізується, наприклад, для  зразку хлороформу. Як вказувалося раніше, орієнтація спінів 
у напрямку прикладеного поля, α, має трохи нижчу енергію, ніж орієнтація β. Різницю 
енергій спінових станів можна позначити як ∆E. Якщо згадати модель асиметричної 
гантелі, то можна вважати, що орієнтації α відповідає таке розташування ядра, коли 
навколо напряму до Північного полюсу магніту прецесує більший кінець гантелі. Для 
ядер, що знаходяться у стані β ситуація зворотна. Зразок знаходиться у стані теплової 
рівноваги. Це означає, що існує певна рівновага між всіма можливими енергетичними 
станами ядер. Вірогідність перебування ядра на кожному з енергетичних рівнів можна 
охарактеризувати фізичним параметром, що зветься населеністю рівня. Населеність – це 
частка, або відсоток ядер, що перебувають на кожному з енергетичних рівнів. Чим 
більш енергетично вигідним є рівень, тим більше ядер перебуватиме на ньому. Кількісно 
населеності рівнів можна обчислити за допомогою статистичного розподілу Больцмана. У 
згоді з ним, для спіну ½ надлишок населеності більш енергетично вигідного рівня 
становитиме: 

Nα/Nβ = e∆E/RT                  (1.5) 
 
де Nα, Nβ – відповідає кількості ядер з певною спіновою орієнтацією, R – універсальна 
газова стала, а Т – абсолютна температура у Кельвінах. З формули витікає, що відношення 
населеностей енергетичних рівнів (спінових станів) визначається різницею їхньої енергії, 
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а вона, в свою чергу, як це ми бачили раніше, є пропорційною до напруженості 
зовнішнього магнітного поля. Отже сенс використання потужних магнітів полягає також і 
в збільшенні різниці населеностей енергетичних рівнів, що зумовлює підвищення 
чутливості експерименту. Але, однаково, різниця енергії між рівнями є досить малою, 
тому і різниця в населеностях рівнів також не дуже істотна і становить близько 
10001:10000 для максимально досяжних магнітних полів. Саме внаслідок малої різниці 
населеностей енергетичних рівнів метод ЯМР малочутливий у порівнянні з такими 
спектроскопічними методами як ІЧ або УФ, де різниця енергії між основним і збудженим 
станом є значно більшою.  
     Якщо магнітний момент кожного з ядер зразка представити у вигляді вектора, то 
населеності ядерних спінів будуть визначатися як сукупність векторів окремих спінів, що 
рівномірно розподілені по конусам прецесії навколо напрямку прикладеного зовнішнього 
магнітного поля, що мають спільну вершину. Якщо розглянути таку систему векторів, 
можна побачити, що більшість векторів в ній мають вектори-антиподи, що спрямовані в 
протилежний бік. Векторна сума таких пар векторів буде дорівнювати нулю. Сумарна 
намагніченість зразка формується за рахунок лише тих векторів, що не мають антиподів. 
Їхня векторна сума утворює вектор намагніченості Мо вздовж зовнішнього поля (Рис. 1.4). 
Таким чином, сумарна намагніченість зразка з'являється через різницю 
населеностей енергетичних рівнів ядра. Оскільки вектори окремих ядер рівномірно 
розподілені по конусу прецесії, то в зразку, що вміщений в зовнішнє магнітне поле, не 
виникає поперечної намагніченості в площині х-у (усереднена намагніченість у цій 
площині дорівнює нулю).  Тому ми можемо спростити нашу картину намагніченості 
зразка в зовнішньому магнітному полі, замінивши безліч векторів намагніченості окремих 
ядер на один вектор намагніченості Мо, спрямований вздовж напрямку прикладеного 
магнітного поля, що підкоряється законам класичної механіки. Така спрощена векторна 
модель називається векторною моделлю Блоха на честь одного з основоположників ЯМР 
Фелікса Блоха або просто векторною моделлю ЯМР. Таким чином, при внесенні зразка, 
що містить магнітні ядра, у магнітне поле, виникає певна намагніченість, що описується 
вектором Мо. 

 
Рис. 1.4. У векторній моделі ЯМР безліч однакових спінів представлені як велика кількість векторів намагніченості, що розподілені 
рівномірно по поверхням двох конусів прецесії. Якщо знайти векторну суму всіх цих векторів, отримаємо сумарний вектор Мо, що 
спрямований  уздовж осі  +z. Він відповідає надлишку спінів у  стані α. 
 
 
1.2. Система координат, що обертається 
 
     Для більш наочного подання процесів, що відбуваються під час експерименту ЯМР, 
застосовується ряд спрощень. По-перше, вважають, що при опромінюванні зразка 
електромагнітним полем, існує компонента поля, що обертається в площині х-у. Наявність 
такої компоненти цілком ймовірна, оскільки котушка датчика має орієнтацію, що 
забезпечує найбільш повне поглинання зразком електромагнітної енергії і в ній 
генерується плоскополяризоване електромагнітне випромінювання. З фізики відомо, що 
таке опромінювання еквівалентне дії двох циркулярно-поляризованих електромагнітних 
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хвиль, що описуються магнітними векторами, які обертаються в площині х-у у 
протилежних напрямках (Рис. 1.5).  
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.5. Радіочастотний імпульс створює змінне магнітне поле вздовж однієї осі (тут вісь х). Його можна описати двома векторами, 
що обертаються в протилежних напрямках в поперечній площині 
 
Взаємодію електромагнітного поля з векторами магнітних ядер найбільш просто уявити, 
якщо використати систему координат, що обертається з частотою Ларморової прецесії 
навколо осі z (Рис. 1.6).  У цьому випадку з боку стороннього спостерігача набір 
координат х, у і z буде також обертатися із частотою ядерної прецесії. Якщо ж спостерігач 
знаходиться в системі координат, що обертається (СКО), ситуація буде іншою. Оскільки 
частота осциляції радіочастотного поля точно відповідає частоті ядерної прецесії (яка 
задовольняє умовам магнітного резонансу), обертання одного з векторів радіочастотного 
поля припиняється, а частота обертання другого вектора, що обертається в протилежному 
напрямку, зростає вдвічі. Отже, рух цього вектора є далеким від умов резонансу і його 
взаємодією з ядрами можна знехтувати, оскільки його орієнтація відносно векторів 
ядерних спінів постійно змінюється, внаслідок чого сумарний вплив наближається до 
нуля. Аналогічно, прецесійний рух спінів в цій системі координат також заморожується, 
оскільки він відбувається з тією самою кутовою швидкістю, що й у вектора 
радіочастотного поля. Відсутність прецесії в СКО свідчить про те, що в даному 
наближенні намагніченість веде себе так, ніби на неї не діє зовнішнє магнітне поле 
Во. Якщо це так, то зникає і різниця енергій спінових станів і з’являється можливість за 
допомогою дуже слабких впливів змінювати орієнтацію ядерних спінів, а отже і 
сумарного вектора намагніченості зразка. 
     Може здатися, що вигадка про СКО є цілком штучною і розглянута вище взаємодія 
ядерних векторів з електромагнітним полем існує лише в нашій уяві. Але, все, про що 
говорилось, насправді можна описати за допомогою математики. Можна розрахувати, яка 
сила діє на ядерний спін з боку статичного поля, а яка – з боку поля В1, що утворюється за 
рахунок електромагнітного опромінювання зразка. Такі розрахунки показують, що при 
співпаданні частоти поля В1 з частотою ядерної прецесії, вплив радіочастотного поля в 
багато разів перевищує вплив постійного магнітного поля.  
      Таким чином, в СКО на вектор намагніченості Мо діє виключно один з компонентів 
радіочастотного поля, що має частоту Ларморової прецесії. Сила змінного поля В1 в 
тисячі разів менша за силу поля Во, однак саме це слабке поле зумовлює переходи 
між спіновими станами. Явище резонансу і полягає у поглинанні енергії слабкого 
поля, якщо його частота співпадає з власною частотою ядерної прецесії. Але слід 
пам’ятати, що зовнішнє поле перестає впливати на ядерний спін лише за умов резонансу. 
Якщо частота радіочастотного поля хоч трохи відхиляється від Ларморової, на ядро 
починає діяти сумарне ефективне поле Веф і вплив радіочастотного опромінювання буде 
суттєво іншим. 
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Рис. 1.6.  Лабораторна система координат і система координат, що обертається.  Лабораторна система координат  є  статичною,  
тоді як система координат, що обертається, здійснює обертання із частотою прикладеного радіочастотного поля, vо. При цьому рух 
одного компоненту прикладеного поля є замороженим в той час як рух іншого ( що обертається в протилежний бік), відбувається із 
частотою, далекою від резонансних умов. У такому наближенні модель  імпульсних ЯМР експериментів значно спрощується. 
 
 
Концепцію системи координат, що обертається, найкраще проілюструвати за допомогою 
наступної аналогії. Уявіть собі, що ви стоїте на землі та дивитесь на дитячу карусель. Ви 
бачите дітей на каруселі, що відносно Вас обертаються по колу. Це відповідає 
спостереженню з лабораторної системи координат (Рис. 1.7а). Тепер уявіть, що Ви будете 
бачити, якщо самі станете на карусель під час її обертання. Тепер ви обертаєтеся з тією ж 
кутовою частотою, що й предмети, розташовані на каруселі. Тому Ви бачите їх 
нерухомими. Їхній рух, з Вашого погляду, виявився замороженим. Тепер ви дивитеся на 
них в системі координат, що обертається (Рис. 1.7б). 
 

 
Рис. 1.7. Дитячу карусель можна спостерігати з (a) лабораторної або (б)  з системи координат, що 
обертається 
 
Для лабораторної систем координат і СКО застосовують різні позначення - x, y, z і x', y', z' 
відповідно, як це показано на Рис. 1.6. Однак, надалі, якщо не буде виникати 
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невизначеності у викладанні матеріалу, ми і для СКО будемо використовувати для осей 
позначення x, y, z.  
 
1.3. Імпульсне збудження ядерних спінів 
 
      Як і у випадку статичного магнітного поля, радіочастотне електромагнітне поле по 
відношенню до вектора намагніченості має обертаючий момент. Магнітні силові лінії 
цього поля спрямовані таким чином, що вектор намагніченості зміщується у напрямку, 
перпендикулярному до напрямку поля В1 (правило правої руки). Внаслідок цього вектор 
прямує від напрямку z до осі у  (Рис. 1.8).  
     Рух вектора сумарної намагніченості М є результатом впливу магнітного поля на 
вектори магнітних моментів кожного ядра зразку. Уявити цей вплив можна таким чином: 
Перед вмиканням радіочастотного поля вектори намагніченості ядерних спінів 
розташовані рівномірно на поверхнях двох антипаралельних конусів, як це показано на 
Рис. 1.4. При вмиканні поля ці вектори намагаються розміститися якомога ближче до осі 
у. Спочатку мети досягають вектори, що були ближче до положення нової рівноваги, а 
потім і віддалені вектори, що спочатку були на іншому боці конусів. Приблизний 
результат такого переміщення показано на Рис. 1.8: 
 

Рис. 1.8  Механізм повороту вектора макроскопічної ядерної намагніченості під дією радіочастотного 
поля 
 
Як видно з рисунку, результатом скупчення векторів є виникнення сумарного вектора 
намагніченості вздовж осі у. Таким чином, поступово весь вектор макроскопічної ядерної 
намагніченості зосереджується вздовж цієї осі. Дію радіочастотного поля можна 
перервати у будь-який момент. Тому величина проекції макроскопічної намагніченості на 
вісь у визначається тривалістю дії радіочастотного поля. Таким чином, для того, щоб 
орієнтувати вектор намагніченості у площині х-у достатньо нетривалої дії радіочастотного 
опромінювання. Зазвичай достатньо, щоб поле В1 діяло не більше кількох сотень 
мілісекунд.  Отже опромінювання можна здійснювати за допомогою високочастотних 
імпульсів певної тривалості. Імпульси можна характеризувати тим кутом, на який під 
їхнім впливом повернеться вектор намагніченості. 
     Здавалось би максимальний кут повороту вектора макроскопічної намагніченості 
повинен дорівнювати 90о, адже у цьому випадку вздовж осі у зосередиться максимальна 
кількість векторів ядерних спінів, але насправді це не так. Якщо продовжувати 
опромінювання зразка, вектор сумарної намагніченості починає обертатися в площині у-z, 
як це показано на Рис.1.9. і може бути орієнтованим у цій площині під різними кутами, в 
залежності від тривалості імпульсу. Так, на рисунку показана орієнтація вектора М,  що 
відповідає кутам імпульсу 90о та 180о.  
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Рис. 1.9. Радіочастотний імпульс має обертаючий момент для всіх векторів намагніченості і переміщує їх 
з рівноважного стану в напрямку до площини x-y. θ -  кут, на який вектори намагніченості перемістилися 
під дією імпульсу. Найчастіше потрібно повернути вектори на 90 або 180 градусів. 
 
     Швидкість переміщення вектора пропорційна до сили радіочастотного поля (γB1). Тому 
кут θ, на який повернеться вектор намагніченості, відомий як кут повороту, 
залежить від амплітуди та тривалості імпульсу. Ця залежність має вигляд: 
 
                                   θ = 360γB1Tp      градусів                   (1.6) 
 
  де Тр – тривалість імпульсу.   Якщо радіочастотний імпульс перервати саме в той 
момент, коли вектор намагніченості досягне осі у, то одержимо 90о-імпульс. Якщо вектор 
досягне осі –z, імпульс буде 180о і т.д.  
     Ще одним ефектом дії радіочастотних імпульсів, на якому ми не зосереджували уваги є 
синхронізація обертання окремих спінів. Оскільки при дії імпульсу індивідуальні вектори 
спінів утворюють пучок,  то в пучку всі вони мають однакову фазу. При подачі імпульсу 
спіни вже не утворюють конус прецесії, а відслідковують розташування поля В1. Про такі 
спіни говорять, що під впливом радіочастотного імпульсу вони стали фазово-
когерентними (Рис. 1.8). Фаза спінів визначається фазою імпульсу, тобто орієнтацією 
поля В1. У наведеному вище прикладі фаза імпульсу відповідала осі х. Це приводило до 
орієнтації спінів вздовж осі у. Якщо фазу імпульсу обрати вздовж осі у, то вектор 
макроскопічної намагніченості розташується вздовж осі –х. Таким чином, ми бачимо, що 
вектор макроскопічної ядерної намагніченості після дії імпульсу має фазу, що в площині 
х-у на 90о відстає від фази імпульсу. Якщо одночасно подати імпульси на частотах двох 
або більшої кількості ядер, то під час дії імпульсів і безпосередньо після подачі 
імпульсів  всі опромінені ядра матимуть фазову когерентність, незважаючи на 
відмінність їхніх частот прецесії. 
    Дія радіочастотних імпульсів впливає і на населеності енергетичних рівнів. Так, при 
подачі 90о імпульсу весь надлишок населеності виявиться перекинутим в площину х-у. 
Таким чином, вздовж напрямку зовнішнього поля населеності стануть однаковими. 180о 
імпульс інвертує населеності спінових станів, оскільки в цьому випадку кількість спінів у 
стані β перевищує кількість спінів у стані α, а вектор сумарної намагніченості 
розташовується в напрямку, протилежному до напрямку прикладеного магнітного поля. 
Тільки намагніченість у площині х-у здатна індукувати сигнал ЯМР у котушці приймача. 
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Тому 90о і 270о імпульси дають максимальну інтенсивність сигналу, у той час як для 180о і 
360о імпульсів інтенсивність сигналу ЯМР дорівнює нулю (це дає зручний метод 
калібрування радіочастотних імпульсів, що буде описаний у наступних розділах). 
Найбільш важливими в описаних далі багатоімпульсних експериментах є 90о і 180о 
імпульси.  
     У наведеному вище прикладі був використаний 90ох імпульс, тобто імпульс, у якому 
поле В1 було прикладеним уздовж осі х. Звісно, є можливість подавати імпульси уздовж 
будь-якої з осей – х, у, -х і у. Для цього змінюється вихідна фаза імпульсу. Оскільки 
вектори магнітних ядер відслідковують розташування вектору радіочастотного поля, в 
результаті вектор збуджуваної намагніченості здобуває різну вихідну фазу. Сигнали, що 
отримані в результаті застосування таких імпульсів, розрізняються за фазою на 90о. 
Система детектування спектрометра також настроюється на певну фазу сигналу. Це 
потрібно для того, щоб не виникали викривлення сигналів за рахунок розбіжності фази 
сигналу та фази приймача. Зазвичай настройка приймача є такою, що відповідає так 
званому сигналу позитивного поглинання. Намагніченість, фаза якої відрізняється на 90о, 
дає так званий сигнал дисперсії.  Якщо фаза відрізняється на 180о – одержимо сигнал 
негативного поглинання і т.д. (Рис. 1.10).   

 
 
Рис. 1.10. Збудження імпульсами різної фази. Зміни в початковій орієнтації збуджуваних векторів 
приводять до сигналів ЯМР  із різною фазою (тут довільно прийнято,  що орієнтація вектора вздовж осі 
+у відповідає позитивному поглинанню). 
 
Вектори намагніченості, що мають початкову орієнтацію в проміжку між цими 
значеннями кута, можна уявити як суміш сигналів поглинання та дисперсії. Для 
одержання оптимального розділення всі сигнали ЯМР повинні, якщо це тільки можливо, 
мати вигляд сигналів поглинання. Цього можна досягти за допомогою так званого 
процесу фазової корекції. Слід пам'ятати, що сигнал, який детектується, у будь-якому разі 
відповідає поглинанню енергії магнітними ядрами. Зміна знака сигналу від позитивного 
поглинання до негативного зовсім не означає, що в одному випадку енергія поглинається, 
а в другому - випромінюється. Зміна форми сигналу визначається тільки тим, наскільки 
фаза радіочастотного імпульсу відрізняється від фази приймача. 
     На рис. 1.10 зображені реальні спектри ЯМР зразка, що містить один тип магнітних 
ядер. При правильному фазуванні сигнал являє собою криву з максимумом. Ця крива має 
цілком певну форму. 
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     Рис. 1.11. Типова форма сигналу ЯМР одиничного магнітного ядра. Стрілками показано ширину сигналу 
на половині його висоти. 
 
В математиці така крива називається кривою Лоренца (Рис. 1.11). Вона характеризується 
тим, що ширина сигналу на половині його висоти (показана стрілками) є приблизно в 10 
разів меншою ніж в області підошви сигналу, тому сигнал ЯМР займає досить велику 
ділянку шкали частот. Ширина сигналів визначається досконалістю спектрометра. Чим 
більш однорідне поле має спектрометр, тим більш вузькими є сигнали ЯМР. Окрім 
положення в спектрі сигнал ЯМР характеризується певною інтенсивністю. В 
найпростішому випадку інтенсивність сигналу є пропорційною до висоти піка ЯМР. Але 
більш точно визначати її як площу під сигналом. Як буде показано далі, площа під 
сигналом пропорційна кількості магнітних ядер, що його утворюють завдяки 
поглинанню енергії електромагнітного поля. 
    Хоча ми вже досить жваво оперували такими термінами, як „сигнал ЯМР”, або „спектр 
ЯМР”, але, насправді ми ще не знаємо, що це таке. Ми розуміємо інтуїтивно, що 
поглинання енергії можна зареєструвати у вигляді сигналу, але ще не знаємо, як саме це 
відбувається. Тому давайте подивимося, що відбувається безпосередньо після дії, 
наприклад, 90о імпульсу. В лабораторній системі координат сумарний вектор 
намагніченості, що утворився при синхронізації під дією імпульсу обертання окремих 
ядерних спінів, буде прецесувати навколо статичного магнітного поля (вісь z)  в площині 
х-у з Ларморовою частотою. Обертання вектора намагніченості створить у котушці, що 
оточує зразок, слабку наведену змінну високочастотну напругу, цілком аналогічно до 
того, як магніт у двоконтурній динамо-машині створює напругу в котушках, що його 
оточують. Цей високочастотний електричний сигнал ми можемо реєструвати. Для 
однотипних магнітних ядер цей первинний сигнал являє собою радіочастотний струм з 
цілком певною частотою, що відповідає частоті Ларморової прецесії магнітного ядра, яке 
поглинає енергію.  Якщо досліджуваний зразок містить декілька ядер, що розрізняються 
за частотами, то сигнал поглинання містить всі наявні компоненти частот.  Однак 
намагніченість у площині х-у, що утворилась в результаті впливу 90о імпульсу, відповідає 
нерівноважній населеності енергетичних рівнів, тому, як і в інших нерівноважних 
хімічних системах, вона буде прагнути до рівноваги. При цьому вектор поперечної 
намагніченості буде поступово зменшуватись за інтенсивністю. Одночасно буде зростати 
вектор намагніченості вздовж осі z. Такий процес повернення системи ядерних спінів 
до рівноваги називається релаксацією. Він обумовлює поступовий спад сигналу ЯМР, у 
результаті чого спостерігається експоненціальний спад сигналу вільної індукції ядер 
опроміненого зразка, що може сприйматися приймачем спектрометра (СВІ, FID).  Сигнал 
СВІ, що можна отримати  для поглинання одиничного ядра, зображено на Рис. 1.12. 
Він являє собою спадаючу синусоїду, частота якої відповідає частоті поглинання 
ядра. Таким чином, реальний сигнал ЯМР, що можна спостерігати в експерименті, являє 
собою експоненціально спадаючу синусоїду, що має компоненти частот, які відповідають 
поглинанню всіх наявних у зразку магнітних ядер. 
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Рис.1.12.  ЯМР відгук, що детектується після імпульсу - спад вільної індукції, СВІ (FID). Сигнал поступово зникає  тому що 
внаслідок релаксації, ядерні спіни прагнуть до стану теплової рівноваги. 
 
     Процес релаксації є виключно важливим для методу ЯМР, оскільки він є шляхом 
перетворення енергії радіочастотного поля у теплову енергію молекул зразка, а саме це 
визначає саму можливість ефективного поглинання енергії. Релаксація зумовлює також 
мінімальні інтервали між повторними імпульсами. Наступний імпульс можна подавати 
лише тоді, коли спінова система відрелаксує, тобто залишковий сигнал в датчику 
наблизиться до нуля. Необхідність в повторній подачі імпульсів виникає тоді, коли сигнал 
є занадто слабким для реєстрації. В цьому випадку подають декілька послідовних 
імпульсів і результат їхньої дії накопичують у пам’яті комп’ютера. Цей прийом дозволяє 
багаторазово підвищити чутливість експерименту. Послідовні імпульси в спектроскопії 
ЯМР часто називають сканами. Практично всі експерименти включають декілька, а 
іноді і тисячі сканів. Якщо подавати імпульси занадто часто, спостерігається 
насичення сигналів, яке проявляється в змінах їх відносних інтенсивностей. 
     Як бачимо, в результаті експерименту ЯМР ми отримуємо сигнал, що зовсім несхожий 
на криву Лоренца, яка зображена вище. Але, насправді, криві, що зображені на Рис. 1.10, 
та Рис. 1.11 несуть ідентичну інформацію – адже з обох рисунків можна отримати цільову 
інформацію – частоти поглинання магнітних ядер. СВІ, що отримується безпосередньо 
після дії імпульсу, і зображений на Рис. 1.11, являє собою залежність інтенсивності 
поглинання від часу після імпульсу, а спектр, що зображений на Рис. 1.10 – є залежністю 
інтенсивності поглинання від частоти. Існує математична процедура, яка дозволяє з СВІ 
отримати спектр. Її називають Фур’є-перетворенням. Отже, в методі ЯМР сигнали 
утворюються не методом безпосереднього вимірювання, а лише в результаті 
математичної обробки первинного сигналу. 
     Усі попередні міркування базувались на тому, що частота імпульсу повинна 
відповідати частоті ядерної прецесії. Саме у цьому випадку слабке радіочастотне поле 
може впливати на ядерні спіни та повертати в площину х-у вектор макроскопічної ядерної 
намагніченості. Тому може здаватися, що у випадках, коли досліджувана речовина 
містить магнітні ядра одного типу, але які мають різні частоти прецесії, то одночасно 
можна вплинути лише на одне з них. Але, на щастя, це не так. Це обумовлено 
властивостями радіочастотних імпульсів. Якщо імпульс має велику тривалість (наприклад 
1- 2 с) то дійсно, він здатен збудити тільки ті ядра, частоти прецесії яких збігаються з 
частотою імпульсу. Якщо ж зменшувати тривалість імпульсу, то в ньому з’являються 
компоненти частот, що відрізняються від частоти імпульсу. Чим коротшим є імпульс, 
тим більший діапазон частот він перекриває. Якщо тривалість імпульсу становить 10-15 
мікросекунд (мкс), ту в імпульсі містяться компоненти частот, що відокремлені від 
базової частоти імпульсу (її ще називають несучою частотою) на декілька кілогерців. 
Таким чином, короткий імпульс в принципі здатний одночасно збудити саме такий 
спектральний діапазон. Але при цьому електромагнітна енергія імпульсу не буде 
зосереджена на одній частоті, а буде розпорошеною по всьому діапазону.  Тому, якщо не 
збільшувати потужність імпульсу, то його кут дії на ядерні спіни буде тим меншим, чим 
меншим є тривалість імпульсу. Щоб у всьому діапазоні дії імпульсу кут дії мав задану 
величину, потрібне багаторазове збільшення його потужності. Тому в спектроскопії 
ЯМР використовують короткі імпульси великої потужності. 
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1.4. Частотне і часове представлення сигналу ЯМР  
 
     Розглянемо більш детально процес утворення спектру ЯМР з СВІ. Сигнал, який можна 
одержати в результаті збудження ядерних спінів, (сигнал СВІ) являє собою залежну від 
часу змінну напругу в котушці датчика, що оточує зразок. Ця напруга, внаслідок наявності 
релаксаційних процесів, експоненціально спадає. Хоча теоретично, сигнал СВІ містить 
всю інформацію про частоти магнітних ядер зразка, але у такому вигляді отримані дані 
використовуються рідко, оскільки частоти прецесії ядер зразка представлені в сигналі у 
неявному вигляді як сукупність синусоїдальних коливань, які інтерферують і змінюються 
в часі за інтенсивністю. Інакше кажучи, сигнал СВІ являє собою залежність інтенсивності 
поглинання від часу. Це так зване часове представлення сигналу ЯМР. В експерименті 
ЯМР нам необхідно зі спектра отримати величини частот коливань, які містяться в СВІ, у 
явному вигляді. Для цього сигнал треба перетворити в залежність інтенсивності 
поглинання від частоти (частотне подання СВІ).  
     Часове й частотне представлення для чистої синусоїди зв'язані простою функцією, що 
дозволяє здійснити перехід між ними (Рис. 1.13). 

       
 
Рис. 1.13. Часове й частотне представлення є обернено-пропорційними. 
 
Справа ускладнюється тим, що реальний СВІ являє собою сукупність сотень компонентів, 
що розрізняються за частотами та амплітудами. На додаток до цього в спектрі може бути 
присутнім також шум і інші артефакти (сигнали, що викликані недоліками експерименту). 
Це унеможливлює безпосереднє отримання зі СВІ інформації про частоти коливань 
окремих ядер. Найбільш часто перетворення часового представлення спектра в частотне 
здійснюється за допомогою математичної процедури, відомої як Фур'є-перетворення. У 
загальному вигляді вона дається формулою: 
 

f(ω) =    Σ  f(t)eiωtdt           (1.7) 
 
де f(ω) і f(t) позначають відповідно частотне та часове подання спектру. На перших етапах 
застосування імпульсного ЯМР, Фур'є перетворення часто було стадією, що лімітує 
одержання спектра. Сьогодні використання потужних комп'ютерів і процедури швидкого 
Фур'є-перетворення (алгоритму Кулі-Такі) дозволяє здійснити його досить швидко. На 
Рис. 1.14 для найпростіших спектрів показаний результат цієї процедури. 
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Рис. 1.14. Фур'є перетворення СВІ – це шлях переходу від часового до частотного представлення спектра. 
 
 Видно, що навіть у тому випадку, коли в спектрі міститься усього декілька ліній, СВІ є 
непридатним для безпосередньої інтерпретації. У більш складних випадках це неможливо 
і поготів. 
      Математичні аспекти Фур'є-перетворення, зазвичай не занадто цікаві для тих, хто на 
практиці використовує метод ЯМР для вирішення наукових проблем. Зупинимося лише на 
одному важливому моменті. Множник eiωt можна записати як (cos ωt + i sin ωt). Таким 
чином, в результаті Фур'є-перетворення можна отримати два частотно-залежних спектри, 
які розрізняються за фазою сигналів. Спектри, що відповідають функції синуса та  
косинуса відрізняються один від одного на 90о. Їх називають «реальною» і «уявною» 
частинами спектра (оскільки функція містить комплексне число). Зазвичай 
використовується тільки та частина даних, що відповідає реальному спектру (хоча уявна 
частина спектра так само може бути оброблена). Якщо підібрати відповідні фазові 
коефіцієнти, то реальна частина спектра буде містити чисті сигнали поглинання, а уявна - 
сигнали дисперсії. Комплекс програм, що здійснює на спектрометрі ЯМР обробку 
спектра, в автоматичному режимі дозволяє отримати саме спектр поглинання. Але слід 
завжди пам’ятати, що отриманий у такий спосіб спектр є результатом певної 
математичної обробки інтерферографи. Найчастіше спектр містить лише половину тих 
точок, що була у вихідній інтерферограмі, а інша половина точок була використана для 
формування „уявного” спектру.  
 
1.5. Позарезонансні ефекти 
 
      Всі сучасні спектрометри ЯМР розраховані на використання потужних 90о імпульсів 
тривалістю близько 10 мкс. Це забезпечує одночасне збудження достатньо широкого 
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діапазону частот. Широкий діапазон збудження, в свою чергу, необхідний для того, щоб 
уникнути небажаних позарезонансних ефектів, які можуть виникнути в спектрі. Вони 
мають місце у випадках, коли імпульс не містить частоти збудження, що точно відповідає 
частоті ядерної прецесії присутнього у зразку магнітного ядра. Давайте уявимо, що 
відбувається у такому випадку. 
     Як було показано в попередньому параграфі, вектор намагніченості, що описує спіни, у 
стані резонансу під час імпульсу рухається під впливом радіочастотного поля В1 до 
площини х-у. Рух вектора відбувається у площині у-z, що є перпендикулярною до осі х, 
вздовж якої спрямовано поле В1. Коли імпульс має компоненту частоти, що збігається з 
частотою Ларморової прецесії ядра, на цей вектор діє виключно радіочастотне поле В1. 
Якщо ж у зразку містяться спіни, для яких умова резонансу не дотримується, тобто 
відповідної компоненти частоти імпульс не містить, окрім поля В1, на них впливає 
залишковий компонент ∆B статичного поля Во. Цей компонент в системі координат, що 
обертається, спрямований уздовж осі z. Для нього справедливим є співвідношення: 
 

γ ∆B/2π = γ ∆B = ∆ν Гц                          (1.8) 
 
де ∆ν відповідає відстані сигналу від опорної частоти імпульсу. З формули витікає, що 
чим більшою є різниця між частотою поглинання ядра та частотою імпульсу, тим більше 
впливає на нього постійне поле  Векторна сума В1 і ∆В відповідає ефективному полю Веф, 
навколо якого обертається вектор спіна, що перебуває поза резонансними умовами (Рис. 
1.15). Як видно з рисунка, у даному разі вектор магнітного моменту ядра обертається не 
навколо осі х, а навколо осі, що спрямована під кутом θ до осі х. Внаслідок цього, якщо на 
ядро подати 90о імпульс, то магнітний момент ядра буде знаходитися не на осі у. Оскільки  
компонент постійного поля додається до поля В1, то сумарне поле виявляється більшим, 
ніж В1, тому вектор під дією 90о імпульсу пройде дещо довший шлях, він перетне вісь у 
буде знаходитися під кутом θ до цієї площини, де  
 

tan θ = ∆Β/Β1                           (1.9) 
 

               
     Рис. 1.15. Якщо сигнал попадає в смугу збудження радіочастотного імпульсу, то вектор його намагніченості обертається 
навколо прикладеного радіочастотного поля В1 (a).  Якщо ж сигнал перебуває поза смугою збудження, його вектор намагніченості 
обертається навколо  ефективного радіочастотного поля (б). В результаті вектор намагніченості опиниться поза площиною х-у під 
кутом θ. Величина цього кута є тим більшою, чим далі перебуває сигнал від смуги збудження. 
 
     Для спінів, що перебувають далі від умов резонансу, кут θ зростає і проекція вектора на 
площину х-у зменшується. У граничних умовах, коли θ = 90о, вектор сумарної 
намагніченості не зміщується від осі z і збудження спіна не відбувається. Інакше кажучи, 
ядра, що резонують далеко поза смугою збудження, у цьому випадку не збуджуються 
зовсім. Оскільки вектори, що описують позарезонансні сигнали, після впливу імпульсу 
розташовані поза віссю у, такі сигнали мають фазовий зсув (що залежить від частоти) 
відносно сигналів, для яких умова резонансу дотримується (рис. 1.16). Цей зсув, частіше 
за все є невеликим, причому він лінійно залежить від частоти сигналу. Тому його можна 
відкоригувати у кінцевому спектрі за допомогою фазових коефіцієнтів. 
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Рис.1.16. Експериментальні профілі збудження сигналу ЯМР для 90° імпульсу як функція різниці частоти сигналу та частоти 
збуджуючого імпульсу, вираженої в ступені падіння сили радіочастотного поля γB1. Чим далі перебуває сигнал від смуги збудження, 
тим більшими є фазові помилки, що спостерігаються для нього і тим менш інтенсивним виявляється сигнал.  
     
     Таким чином, для 90о збуджуючого імпульсу цілком можливою є нейтралізація   
позарезонансних ефектів за допомогою фазової корекції кінцевого спектру. Інтенсивність 
сигналу, що зміщений від резонансних умов, при цьому практично не зменшується у 
досить великому діапазоні ∆ν (Рис. 1.17а). На відміну від цього, 180о імпульс, що інвертує 
намагніченість, повинен генерувати чисту -z намагніченість, не залишаючи нічого в 
площині х-у. Для позарезонансного сигналу зростання ефективного кута імпульсу буде 
приводити до віддалення вектора від Південного полюса, тому вплив 180о імпульсів не 
приводить до їхньої інверсії (Рис. 1.17б) і сильно порушує умови експерименту. 

 
Рис. 1.17. Траєкторії збудження як функція зсуву частоти сигналу від частоти збудження для a) 90° імпульсу і б) 180° імпульсу. 
Частота сигналу зміщається від нуля (у резонансі) до +γB1 Гц кроками 0.2γB1 (як на Рис. 3.6). Для 90° імпульсу має місце 
‘компенсація зсуву’. Вона пов'язана з тим, що такий імпульс здатний генерувати поперечну намагніченість для сигналів, що 
розташовані поза смугою збудження. На противагу цьому, при впливі 180° імпульсу зсув частоти сигналу приводить до того, що 
вектор його намагніченості зміщується далеко від координат Південного полюса. 
 
     На практиці досить просто використовувати короткі імпульси (менше 10 мкс). Це 
дозволяє збуджуючим імпульсам і імпульсам, що інвертують вектор намагніченості, 
перекрити в протонних спектрах діапазон, що достатній для усунення позарезонансних 
ефектів. Однак для ядер, які резонують у більшому діапазоні хімічних зсувів, таких як 13С 
и 19F, у спектрах можуть спостерігатися викривлення фази сигналів або зникнення їх зі 
спектра через завузький діапазон збудження. В багатоімпульсних експериментах можуть 
виникати помилкові сигнали. Одним із шляхів усунення ефектів є застосування 
композитних імпульсів, що мають збільшений діапазон збудження. 
 
1.6. Параметри спектрів ЯМР. 
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     Спектром ЯМР називається графік залежності інтенсивності поглинання радіочастотної 
енергії від її частоти. На перших спектрометрах ЯМР спектр бачили на екрані 
осцилографа як шлях електронного променя. Зараз під терміном „спектр ЯМР” хіміки 
розуміють роздрукований на комп’ютері бланк, що окрім власне спектру, містить також 
параметри сигналів, що потрібні користувачу. Спектр вимірюється за певних умов 
експерименту. При його записі оператор вказує досить багато параметрів, що необхідні 
для того, щоб спектр був записаний коректно. Але ці допоміжні параметри не занадто 
цікаві хіміку. Як правило, хімік вважає, що спектр записано правильно і його задача – не 
контролювати оператора, а вилучати зі спектра потрібну йому інформацію. Тому 
параметри спектру для хіміка – це не параметри його запису, а параметри сигналів ЯМР. 
Таких параметрів є три – до них відносяться частоти піків у спектрі, відносні 
інтенсивності сигналів, та ширина сигналів. Оскільки останній параметр є дещо 
невизначеним, під шириною сигналів найчастіше розуміють ширину сигналів у Герцах на 
половині їхньої висоти. Саме ці параметри і будуть розглянуті в даному підрозділі. 
 
        1.6.1. Хімічні зсуви 
 
      Всі реальні хімічні зразки містять магнітні ядра, які входять до складу молекул. У 
молекулах хімічних сполук частота поглинання магнітних ядер залежить не тільки від 
гіромагнітного відношення ядер і напруженості зовнішнього магнітного поля, а й від 
просторового розміщення ядер у молекулі хімічної сполуки відносно інших атомів. Причина 
цієї залежності полягає в тому, що ядра атомів у молекулах оточені електронними оболонками, які 
впливають на  взаємодію ядер із зовнішнім магнітним полем. 
     Подібно до магнітних ядер, електрони мають спін 1/2, внаслідок чого вони теж прецесують 
у зовнішньому магнітному полі. Наслідком цієї прецесії є виникнення локального  електронного 
струму, що охоплює атомне ядро. Поле, яке індукується електронами (Нінд), пропорціональне 
до прикладеного зовнішнього магнітного поля Но і має протилежний йому знак у точці 
розміщення ядра. Внаслідок цього електрони, що оточують ядро, екранують його від дії 
зовнішнього поля. Тому сумарне локальне магнітне поле, в якому перебуває ядро (Нлок),  дещо 
відрізняється від поля Но. 

Отже, локальне магнітне поле, в якому перебуває ядро, визначається співвідношенням 
 

Hлок = Ho –σHo = Ho(1 - σ)              (1.10) 
 
Безрозмірний параметр σ називається сталою екранування. Він враховує електронне 

(хімічне) оточення, в якому перебуває ядро. В одноатомних молекулах стала екранування 
завжди позитивна, тобто реальне магнітне поле у місці знаходження ядра завжди є 
меншим за Н0. Величина σ змінюється від 10-5  для протонів до 10-2   для інших ядер. 

Зазначене екранування називають діамагнітним. Результат його дії — зміщення сигналів 
ЯМР в область сильних полів відносно сигналу «голого» ядра 1Н+. 

У багатоатомних молекулах сферичний розподіл електронів навколо атомних ядер 
значною мірою порушується. Внаслідок цього величини діамагнітних зміщень сигналів ЯМР 
можуть бути істотно меншими, ніж в одноатомних молекулах. Зручніше за все вважати, що 
в багатоатомних молекулах стала екранування має дві складові — діамагнітну та пара-
магнітну: 

σ =  σдіа + σпара                  (1.11) 
 

Де σпара — відображує зменшення екранування ядра, що зумовлене асиметрією електронної 
оболонки. 
У деяких молекулах σпара може бути більшим, ніж σдіа. У цьому випадку сигнали ЯМР 

зміщуватимуться не в сильне, а в слабке магнітне поле. На відміну від екранування такий 
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ефект називають дезекрануванням. Таким чином, незалежно від того, який з факторів 
зміщення сигналів домінує, формула для резонансної частоти реальних ядер, νi, що 
входять до складу хімічної сполуки, має такий вигляд: 

 
νi = γHo(1 – σ)/2π                        (1.12) 

 
Звідси можна зробити важливий для хіміків висновок: Якщо отримано сигнал ЯМР 

ядер одного і того самого ізотопу для молекули хімічної сполуки, що містить магнітні ядра в 
різному хімічному оточенні, то замість одного резонансного сигналу з частотою γН0/2π 
з'являється цілий ряд сигналів з частотами, що визначаються співвідношенням (1.12),. Це і 
є спектр піків ЯМР, вигляд якого визначається сталими екранування магнітних ядер, що 
входять до складу досліджуваної сполуки. 

Зміщення сигналу в спектрі ЯМР, залежно від хімічного оточення, зумовлене 
різним ступенем екранування магнітного ядра, називається  хімічним зсувом 
(chemical shift). 

Хімічні зсуви вимірюють як різницю констант екранування певного магнітного 
ядра зразка (σзр) і еталонного магнітного ядра (σет) того самого ізотопу, але в молекулі 
еталонної сполуки. Положення ліній у спектрах протонного магнітного резонансу 
вимірюють в одиницях безрозмірного параметру, що визначається з рівняння 

 
σ = (σет – σзр)/Ho . 106                   (1.13) 

 
Коефіцієнт 106 вводять для зручності, оскільки величина сталої екранування для протонів 

має порядок 10-5 - 10-6. Хімічні зcуви, які визначаються за цією формулою, вимірюють у 
мільйонних частках (м. ч., р. р. m. — parts per million) від прикладеного магнітного поля. 
Величина хімічного зсуву, виміряного у мільйонних частках, не залежить від на-
пруженості магнітного поля спектрометра або робочої частоти його генератора і 
визначається тільки хімічним оточенням даного ядра. 
       Існує інший спосіб вимірювання хімічного зсуву. Він полягає у визначенні різниці 
резонансних частот досліджуваного ядра і магнітного ядра (ядер) еталонної сполуки: 
 

ν = νзр - νет                      (1.14) 
У цьому випадку хімічні зсуви вимірюють у герцах (Гц). При визначенні хімічного зсуву у 

такий спосіб обов'язково слід зазначати робочу частоту спектрометра, оскільки для приладів з 
різною частотою величини хімічних зсувів, що виражені у герцах, будуть різними. Щоб 
перевести герци в мільйонні частки користуються формулою 

 
σ =  ν/Ho                              (1.15) 

де Но — резонансна частота вимірюваних магнітних ядер, МГц (див. табл. 1). У 
сучасних дослідженнях практично завжди хімічні зсуви виражають у мільйонних 
частках. Винятком є ті випадки, коли величини хімічних зсувів необхідно порівняти з 
константами спін-спінової взаємодії. У цьому випадку використовують одиницю 
частоти - Герц. Такі ситуації виникають також при математичному моделюванні 
спектрів ЯМР.  
      Спектроскопія ЯМР дістала поширення в хімії внаслідок того, що положення 
сигналів магнітних ядер у спектрі визначається насамперед їх хімічним оточенням. 
Якщо в різних молекулах є однакові функціональні групи, то магнітні ядра, що входять 
до їх складу, будуть мати, як правило, близькі хімічні зсуви, тобто хімічні зсуви 
протонів (а також і інших магнітних ядер) для функціональних груп є 
характеристичними. Існують спеціальні таблиці та діаграми, що дають змогу 
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передбачати з певною вірогідністю хімічні зсуви магнітних ядер у різних хімічних 
сполуках. Докладніше це питання буде висвітлене нижче. 

     Проте існує розряд функціональних груп, сигнали протонів в яких неможна 
вважати характеристичними. До них належать насамперед групи, що містять рухливі 
атоми водню при атомах кисню, азоту, сірки. Зсуви сигналів цих протонів при зміні 
розчинника, концентрації і температури можуть досягати кількох мільйонних часток. 
Так, сигнал протонів чистої води має хімічний зсув 4,8 м.ч. відносно ТМС, а розчин тієї 
самої води у хлороформі поглинає близько 2 м.ч. Сильна залежність хімічних зсувів 
протонів деяких функціональних груп від зазначених факторів пояснюється утворенням 
міжмолекулярних водневих зв'язків і протонним обміном, що значною мірою впливає 
на електронне оточення протонів. Отже, хімічні зсуви сигналів таких функціональних 
груп: -ОН, -NH, -NH2, -СООН, -SО3Н не є характеристичними. 

Наявність у молекулі органічної сполуки функціональних груп, безумовно, 
впливає на електронну будову молекули в цілому. Тому й хімічні зсуви магнітних ядер 
залежать від наявності і розміщення функціональних груп у молекулі. Розрізняють три 
основні фактори, що визначають хімічні зсуви: електронний вплив замісників; 
вплив полів магнітно-анізотропних груп; взаємодія магнітних ядер і електронів через 
простір (незв’язана взаємодія). 

Електронний вплив замісників полягає у зміні електронної густини біля магнітних ядер, 
що розташовані поблизу від функціональної групи, причому вплив передається через 
декілька зв'язків і іноді може розповсюджуватись і на всю молекулу. Проте внаслідок 
швидкого загасання електронного впливу при передачі по ланцюгу ординарних зв'язків він 
найчастіше перестає бути видимим вже через два-три зв'язки. Замісники, що мають –I, 
або -M-ефект, подають електрони, а замісники з +I- та +M-ефектом відтягують електронну 
густину на себе. Наявність у молекулі замісників з -I-ефектом зумовлює зміщення сигналів 
протонів сусідніх атомів вуглецю в бік слабкого поля. Так, у нітрометані протони 
метильної групи поглинають у значно слабкішому полі (δ=4,3 м. ч.), ніж метильна група 
бромометану (δ=2,15 м. ч.), оскільки -I-ефект нітрогрупи сильніший, ніж у атома брому. 
Замісники з +I ефектом впливають на хімічні зсуви сусідніх протонів протилежним чином. 
Замісники, що мають –М -і +M-ефект, характеризуються впливом, у цілому 
аналогічним до того, що мають замісники відповідно з -І- та +І-ефектом. Отже, в усіх 
випадках, коли електронна густина відтягується від магнітного ядра, його сигнал у спектрі 
ПМР зміщується в слабке поле, а якщо електронна густина поблизу ядер зростає, то його 
сигнал зміщується в сильне поле. 

Функціональні групи в молекулі органічної сполуки можуть впливати на хімічні зсуви 
близько розміщених магнітних ядер і за іншим механізмом. При внесенні молекули в 
постійне магнітне поле в електронних оболонках атомів різних функціональних груп 
виникають локальні електронні струми. Найсильніше ці струми впливають на ті магнітні   
ядра,    поблизу   яких   вони   виникають.   Однак   існують функціональні групи, струми 
в яких настільки сильні, що впливають на більш віддалені магнітні ядра. Сигнали цих 
магнітних ядер можуть зміщуватись як у слабке, так і в сильне магнітне поле. 
Функціональні групи, що спричиняють такий вплив, називаються магнітно-анізотропними. 
До них належать насамперед групи з кратними зв'язками, а також бензольне кільце. 

Третій механізм впливу одних атомів молекули на інші реалізується, якщо протони або інші 
магнітні ядра розміщені в просторі настільки близько, що їх електронні оболонки починають 
помітно взаємодіяти (ван-дер-Ваальсівська взаємодія). У цьому випадку відбувається 
зміщення їхніх сигналів у слабке поле. При зближенні протонів такий ефект спостерігається 
тоді, коли відстань між ними стає меншою за 0,2 нм. Прикладом сполуки, для якої 
спостерігається така взаємодія, є фенантрен. Даний ефект називається незв'язаною 
взаємодією 
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Сигнал двох зазначених протонів зміщений в слабке поле більше ніж на 0,64 м.ч. порівняно з 
сигналами інших протонів молекули. Певний внесок у це зміщення вносить також ефект 
кільцевих струмів протилежного бензольного ядра. 

 
1.6.1.1. Вплив на хімічні зсуви магнітно-анізотропних груп 

 
 Існують групи атомів, що утворюють спільні молекулярні електронні орбіталі, що 

охоплюють декілька атомів. У цих областях підвищеної електронної густини у зовнішньому 
магнітному полі можлива поява електронних струмів, що охоплюють значний простір. 
Форма магнітного поля таких струмів не сильно відрізняється від форми поля, що виникає в 
електронній оболонці окремого атома, просто розміри такого поля є значно більшими. 
Оскільки магнітне поле, що виникає, не є ізотропним, то функціональні групи, в яких 
виникають такі міжатомні електронні струми, називають магнітно-анізотропними. Якщо 
така група входить до складу молекули органічної сполуки, то, залежно від її орієнтації, 
сигнали розміщених у просторі поруч з нею магнітних ядер можуть бути зміщеними як у 
сильне, так і в слабке магнітне поле. Магнітно-анізотропними є групи з кратними хімічними 
зв'язками: С=О, С=N, СООR тощо. Деяка анізотропія є навіть у зв'язку С—С. 

Для Якісної оцінки дії магнітно-анізотропних груп на сусідні магнітні ядра можна, 
представивши їх у вигляді певним чином орієнтованого точкового магнітного диполя. У 
цьому випадку  внесок в екранування 

 
 

   1.18. Вигляд конусів магнітної анізотропії для поширених функціональних груп 

магнітного ядра, що знаходиться поряд з магнітно-анізотропною групою, за рахунок 
магнітної анізотропії можна розрахувати за формулою Мак-Коннела: 

 
Δδi = Δχ (3cos2θi – 1)/r3

i (1.16) 
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де r — відстань від і-го магнітного ядра до точкового магнітного диполя (збігається з 
центром магнітної анізотропії функціональної групи); θ — кут між напрямком кратного 
зв'язку магнітно-анізотропної групи і напрямком на і-те ядро.. 

Величина ступеня магнітної анізотропії Δχ визначається як 
 
                                         Δχ =χ║ - χ┴                                                                  (1.17) 

де χ║ і χ┴— величини магнітних сприйнятливостей у паралельному і перпендикулярному 
напрямках до хімічного зв'язку у функціональній групі. З формули (1.16) видно, що вплив 
магнітного диполя швидко зменшується з відстанню. Тому магнітно-анізотропні групи 
впливають в основному на ядра, що розміщені поблизу від них. З формули також видно, що 
константа екранування Δδi може мати різний знак, оскільки знак чисельника залежить від 
величини кута. Якщо 3соз2θ = 1, то чисельник дорівнює нулю і Δδi = 0. Це має місце в тому 
випадку, коли θ дорівнює 54°44'. Такий кут називають магічним. При такому куті 
змінюється знак поля магнітного диполя. Магнітне поле, що наводиться магнітним диполем, 
можна уявити у вигляді двох співвісних конусів, усередині кожного з яких наводиться поле з 
однаковим знаком. Кут при вершині конуса дорівнює 54°44' • 2 = 109 °28'. На Рис. 1.18 наведені 
конуси анізотропії найпоширеніших функціональних груп. Рисунок дає змогу визначити знак 
величини Δδ таких груп для магнітних ядер, що знаходяться поряд. 

 
1.6.1.2. Вплив на хімічні зсуви ароматичних замісників 
 

Специфічною магнітно-анізотропною групою є бензольне кільце 

 
 

Рис. 1.19. Конфігурація магнітного поля, що виникає навколо бензольного ядра через наявність кільцевих 
струмів 

 
 π-електрони бензольного кільця можна розглядати в першому наближенні як кільцевий 
надпровідник, по якому під дією зовнішнього магнітного поля рухаються шість π-електронів. 
Струм тече в площині, паралельній до площини бензольного ядра. При цьому створюється 
магнітне поле, конфігурація якого показана на рис. 1.19. У тому місці, де розміщені ароматичні 
протони, індуковане магнітне поле додається до зовнішнього, тобто відбувається 
дезекранування протонів. їх сигнал зміщується  в слабке поле. У центрі бензольного кільця  
індуковане магнітне поле віднімається від зовнішнього. Тут повинні спостерігатися зсуви в 
сильне поле. Хоча в самому бензольному кільці спостерігати такий ефект неможливо, але він 
проявляється у більш складних молекулах, коли протони інших фрагментів молекули 
опиняються над площиною бензольного кільця. 
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Слабкопольні зміщення сигналів ароматичних протонів порівняно з олефіновими 
протонами досягають 2 - 3 м. ч. Так, хімічний зсув протонів в етилені дорівнює 5,2 м. ч., а 
протонів у бензолі - 7,2 м. ч. Відомі такі похідні бензолу, як 1,4-поліметиленбензоли, у яких 
одна частина метиленових груп потрапляє в область екранування, а інша частина метиленових 
груп — в область дезекранування кільцевими струмами бензольного ядра. У таких сполук 
різниця хімічних зсувів сигналів ПМР метиленових протонів може сягати 3—5 м. ч. 

Кільцевий електронний струм є особливістю не тільки бензольного ядра а й інших 
ароматичних систем, наприклад численних гетероциклів, ануленів, порфірину і навіть 
циклопропану. 
     Для випадку бензольного ядра існує спосіб кількісного обчислення величин зміщень 
сигналів ПМР протонів під дією кільцевих π-електронних струмів. Спосіб був 
запропонований Дж. С. Уо і Р. У. Фессенденом і уточнений К. Е. Джонсоном та Ф. А. Бові. На 
основі моделі кільцевого надпровідника для кожної точки простору поруч з 
бензольними ядрами з певними кроками відстаней від центра кільця (в його площині) і 
від площини кільця в перпендикулярному напрямку були обчислені внески кільцевого 
струму в хімічні зсуви протонів і складені відповідні таблиці. Знаючи геометричну 
структуру молекули, що містить бензольне ядро, за вказаними таблицями можна точно 
передбачити хімічні зсуви сигналів протонів, що розташовані поблизу ядра. У ряді випадків 
вдається розв'язати і обернену задачу — за відомими величинами хімічних зсувів знайти 
структуру сполуки, що вивчається, наприклад визначити переважну орієнтацію фенільної 
групи відносно іншої частини молекули. 
 
        1.6.2. Спін-спінова взаємодія 

     До цього часу ми розглядали вплив на частоту поглинання магнітного ядра його 
хімічного оточення, що визначається густиною електронної хмарки навколо ядра. Як було 
показано, частота поглинання ядра за умов різного електронного оточення може бути 
суттєво відмінною, але ніякого впливу на форму сигналу електрони не здійснюють – 
змінюється виключно частота поглинання. 
     Тепер давайте розглянемо ситуацію, коли поблизу одного магнітного ядра в молекулі 
знаходиться інше ядро. Хоча термін „поблизу” і є дещо невизначеним, але будемо 
вважати, що це означає, що віддаль між ядрами така, що вони здатні відчувати магнітний 
момент одне одного. Нехай обидва ядра, що взаємодіють, мають спін ½ і дещо відмінні 
частоти поглинання, тобто ядра А і В мають різні хімічні зсуви. Дана ситуація зображена 
на Рис. 1.20. 
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Рис. 1.20. Енергетична діаграма ядра А за різних обставин. Область 1 – ситуація за відсутності зовнішнього 
поля, коли енергії станів α та β співпадають; Область 2 – ситуація, що виникає у зовнішньому магнітному 
полі за відсутності ядра В. Тут спостерігається розщеплення енергетичних рівнів; Область 3 – ситуація у 
присутності ядра В. 
 
     Розглянемо ситуацію на прикладі ядра А. Можливі три варіанти. Якщо на молекулу, 
яка містить ядра А та В не діє зовнішнє магнітне поле, то обидва можливих стани спіну А 
є виродженими, тобто вони мають однакову енергію. На Рис. 1.20 таку ситуацію 
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зображено в області 1. Якщо вмістити молекулу у зовнішнє магнітне поле, відбувається 
розщеплення рівнів енергії. Стан α має нижчу енергію, а стан β – вищу. За таких умов 
можливий перехід між спіновими станами з поглинанням енергії. Якщо ядро А 
знаходиться далеко від В і не відчуває його магнітного моменту, реалізується ситуація 2 
на Рис. 1.20. Тут можливий лише єдиний перехід між спіновими станами, відповідний 
спектр ЯМР матиме 1 лінію. Якщо ж ядро А відчуває орієнтацію магнітного моменту ядра 
В, відбувається подальше розщеплення енергетичних рівнів ядра А. Стан α матиме вже 
два можливих рівня енергії, в залежності від того, яку орієнтацію має спін ядра В. Якщо 
магнітний момент ядра В орієнтується в напрямку зовнішнього поля, то в точці локалізації 
ядра А поле матиме трохи більшу величину, а якщо спін В орієнтується проти 
зовнішнього поля, то трохи меншу. На Рис. 1.20. даній ситуації відповідає область 3. Тут 
при поглинанні ядром А енергії можливі вже два варіанти (показані стрілками). Таким 
чином, у загальному випадку наявність сусіднього спіну приводить до розщеплення 
сигналу ядра А. Цілком аналогічні міркування можна застосувати і для спіну В. Його 
сигнал також може розщеплюватися завдяки спіну А. Таким чином, наявність взаємодії 
(зв’язку) між спінами веде до розщеплення сигналів у спектрі. Для системи ядер А і В 
можливими є 4 переходи між енергетичними рівнями, що можуть відбуватися при 
поглинанні радіочастотного опромінення відповідної частоти. 
     Систему магнітних ядер А і В можна також розглядати з точки зору енергії їхніх 
ядерних станів. Відмінність від шкали енергій, що була зображена на Рис. 1.20, полягає в 
масштабі. Перехід з рівня на рівень потребує енергії, що еквівалентна сотням МГЦ, тоді 
як розщеплення сигналів та їх зміни завдяки хімічному оточенню не перевищують 
декількох кілогерців. Отже розбіжності в енергії поглинання всіх спінів даного типу є 
незначними і їх не видно в масштабі енергії ядерних переходів. Якщо не зважати на 
хімічне оточення, то спінові стани системи можна зобразити чотирма комбінаціями спінів: 
αα, αβ, βα, ββ. Ми раніше умовились що стан α має нижчу енергію, ніж стан β. Тому, 
дані стани вздовж шкали їхньої енергії можна розташувати так, як показано на Рис. 1.21. 
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Рис. 1.21. Енергетична діаграма двохспінової системи ядер А та В.  
 
Тут маємо чотири енергетичні стани. Два з них, αβ, βα мають однакову енергію, один 
стан, αα має найнижчу енергію, а один, ββ, - вищу. Якщо умовитись, що першим на всіх 
енергетичних рівнях зображено спін ядра А, а другим – спін ядра В, то переходи ядер А та 
В будуть такими, як показано на Рис. 1.21. Енергетичні діаграми досить часто 
використовують для ілюстрації процесів, що відбуваються у багатоспінових системах. 
Явище розщеплення сигналів ЯМР на декілька компонентів називається спін-
спіновою взаємодією. Її закономірності будуть розглянуті у наступних параграфах. 
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             1.6.2.1. Правила спін-спінової взаємодії 1-го порядку 

У спектрах ЯМР часто трапляється, що сигнали окремих магнітних ядер або груп 
еквівалентних ядер містять декілька спектральних ліній. Таке розщеплення називають 
надтонкою структурою спектра. Отже, сигнал може мати вигляд як одиночного піку 
(синглет), так і подвоєного (дублет), потроєного (триплет) та  більш складних піків, які у 
загальному випадку називають мультиплетами. Так, протонний спектр діетилового ефіру, 
що виміряний на частоті 100 МГц, містить триплет і квартет  (рис. 1.22).  

 

Рис. 1.22. Спектр діетилового ефіру на ядрах 1Н. Вигляд мультиплетів показано у збільшеному вигляді. Відстань 
між компонентами мультиплетів дорівнює константі спін-спінової взаємодії J.  

 

Рис. 1.23. Вигляд розрахованих мультиплетів для спінової системи діетилового ефіру 

 

      Сигнали, що відповідають усім магнітно-нееквівалентним протонам сполуки, роз-
щеплюються на мультиплети—триплет (СН3) і квартет (СН2). Надтонка структура сигналів 
зумовлена явищем, яке відоме під назвою спін-спінової взаємодії (coupling). Відстань між 
двома сусідніми компонентами у кожному з мультиплетів, виражена в герцах, 
називається константою спін-спінової взаємодії (КССВ, coupling constant, J). На 
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відміну від хімічного зсуву, КССВ не залежить від робочої частоти приладу, тому відстань 
між компонентами мультиплетів є однаковою, незалежно від приладу, на якому виміряний 
спектр. У наведеному прикладі наявне розщеплення можна зобразити схемою, що 
наведена на рис. 1.23. 

Причину виникнення спін-спінової взаємодії розглянемо на прикладі найпростішої 
молекули з нееквівалентними магнітними ядрами Н—D. Якщо якимось чином поле 
магнітного моменту протона передається на дейтрон, то напруженість магнітного поля, 
при якій дейтрон прецесує у постійному магнітному полі, залежить від магнітного 
квантового числа певного протона. Нехай це число дорівнює + 1/2, тобто вектор магнітного 
моменту протона орієнтується за полем. Тоді сумарне магнітне поле, що діє на дейтрон, 
складатиметься з прикладеного зовнішнього магнітного поля Но і поля ΔH, наведеного 
протоном. Отже, для досягнення резонансної частоти дейтрона в молекулі Н—D потрібна 
нижча напруженість магнітного поля H0 ніж у випадку вільного атома дейтерію. У 
молекулі, в якій протон має магнітне квантове число -1/2, наведене ним магнітне поле є 
протилежним до зовнішнього магнітного поля Hо, і тому необхідне для резонансу дейтрона 
магнітне поле буде вищим, ніж для вільного атома дейтерію. Отже, спектр на частоті 
дейтерію буде містити дві компоненти (рис. 1.24, зліва). Інтенсивності обох компонентів 
однакові, оскільки ймовірності того, що протони матимуть магнітне квантове число +1/2 і 
-1/2, практично однакові. 

 
 
 
Рис. 1.24. Схематичне зображення спектра ЯМР молекули НD: зліва – на частоті дейтерію, справа – на 

частоті протонів. 
 
На рис. 1.24 (справа) показано інший спектр Н—D, тепер вже на частоті протона. Тут 

сигнал розщеплюється на три компоненти однакової інтенсивності, оскільки спін дейтрона, 
який зумовлює це розщеплення, дорівнює 1, і відповідно його магнітне квантове число 
може мати три значення:-1,0 і +1. Зазначимо, що КССВ JHD та JDH мають однакові 
значення (43 Гц), тобто розщеплення як протонного, так і дейтронного сигналів відбуваються з 
однаковою константою. 

У загальному випадку, кількість компонентів у спінових мультиплетах можна визначити 
за формулою 

 
nA = 2ΣSB + 1                  (1.18) 
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де n — мультиплетність сигналу магнітних ядер А; ∑SВ — сума спінів сусідніх 
еквівалентних ядер В. Для випадку спектрів на ядрах 1Н, 13С та інших, що мають спін 1/2, 
мультиплетність сигналу можна знайти за формулою 
 

nA = ΣNB + 1                             (1.19) 
 
де NВ—кількість еквівалентних ядер у сусідніх групах. 
 

Відносні інтенсивності компонентів мультиплету ядра А визначаються кількістю 
еквівалентних спінових станів у сусідній групі В. Так, якщо поряд з протоном НА 
знаходиться метильна група 

 

 

 
то для протонів метилу можливі орієнтації спінів, наведені на рис. 1.25.  
 

 
Рис. 1.25. Можливі сполучення орієнтацій спінів протонів метильної групи та їх сумарний спін 
 
Кожна з восьми комбінацій спінів практично рівноймовірна, однак, у цілому сумарний спін 
+1 /2  або -1/2 дістаємо у результаті трьох різних комбінацій спінових орієнтацій, а 
сумарний спін +3/2 та -3/2 — лише в одній комбінації. Тому співвідношення 
інтенсивностей компонентів квартету протона А становить 1 :3:3:1.  

Якщо біля даного магнітного ядра перебувають дві різні групи еквівалентних протонів 
В1 і В2, взаємодія з кожною з них іде незалежно. Отже, кількість компонентів у 
мультиплеті сигналу ядра А буде дорівнювати: 

 
nA = (2ΣSB1 + 1)(2ΣSB2 + 1)                  (1.20) 

 
Де ∑SB1 та ∑SВ2—відповідно суми спінів сусідніх груп еквівалентних ядер 
B1 та B2. , 

Для випадку ядер зі спіном ½ 
 

nA = (NB1 + 1)(NB2 + 1)                       (1.21) 

     Якщо розглядати розщеплення на ядрах із спіном 1/2, то інтенсивності компонентів 
мультиплетів можна знайти за допомогою трикутника Паскаля: 

де NВ1 та NВ2 — кількості протонів у сусідніх групах. 



 32 

 
У цьому трикутнику сума двох довільних елементів ряду дорівнює елементу, що 

розташований між ними в сусідньому нижньому ряду. Числа у кожному ряду трикутника 
Паскаля відповідають інтенсивностям компонентів мультиплету, що має стільки компонентів, 
скільки чисел міститься у даному ряду трикутника. 

Для тих випадків, коли спіни ядер більші за 1/2, можна побудувати числові трикутники, 
подібні до трикутника Паскаля. Нижче наведені два такі трикутники для випадків I=1 та 
I=3/2. Тут, щоб дістати числа будь-якого нижнього ряду, додають вже не два, а три і відповідно 
чотири числа, що містяться у попередньому верхньому ряду (включаючи нулі справа і зліва 
від одиниць): 

 
Кожний ряд трикутника дає змогу визначити інтенсивності компонентів мультиплету, 

утвореного внаслідок спін-спінової взаємодії ядра (або групи ядер) А з групою п ядер В, що мають 
спін I. Наприклад, сигнал ядер 13С молекули CD4 складається з 7 компонентів, які мають відносні 
інтенсивності 

 
Описані правила ССВ називаються правилами розщеплення першого порядку. їх 

можна застосовувати у випадках, коли різниця хімічних зсувів взаємодіючих ядер 
перевищує їхню КССВ принаймні у шість разів. 

 
             1.6.2.2. Пряма і непряма спін-спінова взаємодія. 

Магнітні ядра можна уявити собі як точкові магнітні диполі, що мають певний 
магнітний момент. Якщо до складу молекули входять два магнітних ядра А та В, моменти 
яких дорівнюють відповідно µА і µB, то ядро з моментом µA зумовить утворення у точці 
локалізації ядра з моментом µB додаткове магнітне поле, напруженість якого можна обчислити 
за формулою 

∆H = µA(3Cos2θ – 1)/r3                  (1.22) 
 

де r - відстань між ядрами; θ — кут між векторами  µА та Hо. 
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Якщо ядра мають спін 1/2, то, залежно від магнітного квантового числа ядра А, на ядро В 
буде діяти сумарне магнітне поле (Hо- ΔH) або (H0 + ΔH). Отже, спектр ядра В буде 
дублетом з КССВ, що дорівнює J=2ΔH. Аналогічний спектр спостерігатиметься і для ядра А. 
У наведеному випадку спін-спінова взаємодія передається через простір, що розділяє ядра А та В. 
Така взаємодія називається диполь-дипольною, або прямою спін-спіновою взаємодією. 
Найчастіше з прямою ССВ доводиться мати справу при вивченні ЯМР спектрів твердих зразків. 
У твердому стані атоми чи молекули практично нездатні до поступального або обертального 
руху, вони лише коливаються поблизу положення рівноваги. Внаслідок цього локальні 
магнітні поля на різних магнітних ядрах кристала можуть набувати значення в діапазоні 
від -5µ/r3 до +µ/r3 (0° < θ < 90°). У випадку протонів напруженість локальних магнітних 
полів становить приблизно 10-3 Т, тому константи прямої ССВ і ширина сигналів у спектрах 
твердих тіл становлять від 100 до 1000 кГц. 

У нев'язких рідинах магнітні моменти ядер швидко реорієнтуються один відносно одного, 
тому за час життя ядра А у певному спіновому стані для ядра В, що з ним взаємодіє, 
спостерігаються всі можливі орієнтації кута θ. При цьому у точці розташування ядра А 
напруженість локального магнітного поля, індукованого ядром B усереднюється до нуля 
(середнє значення соs2θ дорівнює 1/3, звідси 3соs2θ - 1 = 0). Отже, у звичайних рідинах і 
розчинах пряма ССВ не може спостерігатися. 

Однак існує клас розчинників, у яких бачити прямі КССВ все-таки можна. Це так звані 
рідкокристалічні розчинники. Для розчинів у цих розчинниках соs2θ =  1/3. 

Розщеплення сигналів ЯМР для рідких зразків зумовлюється іншим механізмом — 
непрямою спін-спіновою взаємодією ядерних спінів. У цьому випадку передача взаємодії не 
залежить від орієнтації молекул відносно зовнішнього магнітного поля і відбувається через 
електрони хімічних зв'язків. Константи спін-спінової взаємодії, що при цьому спо-
стерігаються, на декілька порядків менші, ніж відповідні прямі КССВ. Ефективність ядерної 
спін-спінової взаємодії у випадку рідин визначається електронною будовою молекул і 
швидко спадає із збільшенням числа хімічних зв'язків між ядрами, що взаємодіють. 
Величини КССВ розчинів несуть важливу інформацію про електронну і просторову будову 
молекул хімічних сполук. 

 
             1.6.2.3. Механізм непрямої спін-спінової взаємодії. 

У молекулах, що містяться у розчинах нев'язких рідин, ядерні спіни взаємодіють через 
електрони хімічних зв'язків, які відіграють роль провідника спінової інформації. Розглянемо 
механізм такої передачі у спрощеному вигляді. 

Нехай молекула містить лише два магнітних ядра з магнітними моментами µ1 та µ2, а також 
два зв'язуючих електрони S1 та S2. Припустимо, що один з електронів (наприклад S1) перебуває 
переважно біля ядра з моментом µ1 а електрон S2 — біля ядра з моментом  µ2 

Розглянемо ситуацію біля першого ядра з магнітним моментом  µ1. Воно буде створювати на 
електроні S1 магнітне поле Hµ1S1 , напруженість якого пропорціональна до µ1. При цьому одна з 
можливих орієнтацій електронного спіну, що антипаралельна орієнтації ядерного спіну, 
буде енергетично вигіднішою. Тому електрони з такою орієнтацією біля ядра µ1 матимуть 
надлишкову населеність. Ця надлишкова населеність буде пропорційною до величини 
поля Hµ1S1. 

Тепер розглянемо ситуацію біля другого ядра з магнітним моментом µ2. Згідно з 
принципом Паулі, для стабільного зв'язку між атомами спін другого електрона має бути 
антипаралельним спіну S1 першого електрона, тобто біля ядра з магнітним моментом µ2 
знаходитиметься електрон, орієнтація якого буде паралельна вектору µ1. Електрон S2 створює 
на другому магнітному ядрі поле Нµ2S2 причому його напруженість також пропорціональна µ2 
Енергія взаємодії ядра з моментом µ2 і поля Нµ2S2 визначається за формулою 

E = -µ Нµ2S2                       (1.23) 
або, враховуючи, що поле Нµ2S2 пропорціональне µ1 
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E = Aµ1µ2                          (1.24) 

 

Константа А враховує специфіку електронів хімічного зв'язку і пропорціональна КССВ. 
З формули (1.24) витікають важливі висновки: по-перше, процес спін-спінової взаємодії та 

його енергія не залежать від того, знаходиться молекула у зовнішньому магнітному полі чи ні, 
оскільки сила поля не входить до формули (1.24). Тому напруженість зовнішнього 
магнітного поля не впливає на КССВ; по-друге, енергія ССВ є однаковою для обох ядер, що 
взаємодіють, а тому і величини КССВ для них також однакові. 

Наведений механізм непрямої ССВ дає змогу описати перенос спінової інформації також і 
через декілька хімічних зв'язків. При цьому спостерігається орієнтація векторів ядерних 
(короткі стрілки) і електронних (довгі стрілки) спінів, зображена на рис. 1.26. 

Рис. 1.26. Взаємна орієнтація ядерних та електронних спінів багатоатомної молекули 
 
 
Однакова орієнтація магнітних моментів багатоелектронного атома вуглецю зумовлена 

правилом Гунда, згідно з яким на орбіталях атома з однаковим побічним квантовим числом 
паралельна орієнтація електронів енергетично вигідніша. З рис. 1.26 видно, що, залежно від 
кількості хімічних зв'язків між атомами, які взаємодіють, енергетично вигідна взаємна 
орієнтація їхніх магнітних моментів може бути різною. Так, якщо взаємодія відбувається 
через два зв'язки, то ядерним моментам вигідніше бути паралельними, а якщо між ядрами 
існує три зв'язки — антипаралельними. Оскільки взаємна орієнтація ядерних магнітних 
моментів впливає на деякі спектральні особливості, то вводять поняття про знак КССВ. 
     Константа спін-спінової взаємодії позитивна, коли результатом ССВ є зменшення  
сумарної енергії ядер, що взаємодіють. Отже, позитивний знак КССВ означає, що 
паралельний зовнішньому полю напрямок магнітного моменту першого з ядер зумовлює 
виникнення негативного додаткового поля у точці локалізації другого ядра. Знак КССВ 
протонів альтернує: через два зв'язки він, як правило, позитивний, через три — негативний, 
через чотири — знову позитивний тощо. Абсолютні знаки КССВ можна визначити 
вимірюванням спектрів у рідкокристалічних розчинниках або методами декаплінгу. 
 
             1.6.2.4. Відхилення від правил ССВ першого порядку. 

Правила ССВ першого порядку дають змогу із задовільною точністю передбачати 
кількість піків у мультиплетах і відносні інтенсивності компонентів мультиплетів. Але для 
цього різниця Δν хімічних зсувів ядер, що взаємодіють, повинна перевищувати константу J 
їхньої ССВ не менше ніж у 6 разів. На практиці така ситуація трапляється далеко не завжди, і 
тому в реальних спектрах досить часто доводиться мати справу із спотвореними спіновими 
мультиплетами. 
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Найпростішою системою магнітних ядер, що взаємодіють, є двохспінова система, в якій 
взаємодіють два магнітних ядра. Позначимо їх А та X. Якщо константа ССВ, J, мала порівняно з 
різницею хімічних зміщень, Δν, даних ядер, у спектрі ЯМР, згідно з правилами ССВ першого 
порядку, спостерігатимуться два дублети з компонентами однакової інтенсивності. У разі 
зменшення Δν вигляд спектра змінюється так, як це показано на рис. 1.27.  
 

 

 

 

 
 
 
Рис. 1.27. Система АВ з різним співвідношенням різниці хімічних зсувів ядер А та В та КССВ між ними 
 

 
3 рисунка видно, що зменшенні різниці хімічних зсувів ядер А та В внутрішні компоненти 

дублетів підсилюються, а зовнішні компоненти у тій самій мірі зменшуються. При Δν → 0 та 
сталій J два внутрішні компоненти дублетів зливаються в синглет, а зовнішні 
компоненти зникають. 

У випадку близького розташування сигналів більш складних спінових систем крім змін 
відносної інтенсивності компонентів мультиплетів можливе також збільшення числа піків. Так, 
для випадку взаємодії протонів двох сусідніх метиленових груп можна дістати спектри, що 
наведені на рис. 1.28. 



 36 

 

 

 
 
Рис. 1.28. Система А2В2 при різних співвідношеннях хімічних зсувів та КССВ 
 
Спотворення, що спостерігаються у спектрах ЯМР при взаємодії магнітних ядер з 

малою різницею хімічних зсувів, називають ефектами другого порядку, або ефектами 
вищого порядку. Мультиплети вищих порядків мають ту особливість, що в загальному випадку 
значення хімічного зсуву піка не збігається з центром мультиплету, а визначити величину 
КССВ безпосередньо із спектра (шляхом вимірювання відстаней між компонентами 
мультиплету) можна далеко не завжди. 

Ефекти вищих порядків зумовлюють істотне ускладнення спектрів ЯМР, однак у тих 
випадках, коли спотворення мультиплетів не дуже значні, ці ефекти навіть допомагають 
уточнити віднесення сигналів, що взаємодіють. Це можливо внаслідок того, що викривлення 
мультиплетів обох ядер, що взаємодіють, відбуваються назустріч одне одному і в однаковій 
мірі. Наприклад, внутрішні компоненти цих мультиплетів зростають, а зовнішні однаково 
зменшуються. Тому, якщо в спектрі ПМР невідомої сполуки існують два зустрічні і однаково 
спотворені мультиплети, то вони відповідають протонам, які взаємодіють. Спотворення 
мультиплетів іноді називають «ефектом даху», тому що обвідні, проведені по зовнішніх 
компонентах обох мультиплетів, утворюють фігуру, що нагадує дах будинку. 

При квантово-механічних описах спінові системи, для яких виникають ефекти вищого 
порядку, називають сильно зв’язаними спінами. У таких системах спіни не є незалежними. В 
процесах взаємодії з електромагнітним опромінюванням такі спіни діють як єдине ціле, 
причому енергія розподіляється по всіх енергетичних рівнях спінової системи. Близькою 
аналогією для сильно зв’язаних спінових систем є утворення молекулярних орбіталей з 
атомних орбіталей. 
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             1.6.2.5. Номенклатура спінових систем 
 
Ми вже бачили, що вигляд спектра ЯМР визначається тим, скільки і яких магнітних 

ядер входить до молекули зразка і як ці ядра взаємодіють одне з одним. Оскільки ССВ 
передається не занадто далеко, найчастіше всього максимум через три хімічних зв’язки, то в 
молекулах зазвичай містяться групи атомів, між якими ССВ існує, але воно не передається за 
межі даної групи атомів. Такі групи атомів часто називають спіновими системами. Спектр 
спінової системи мало залежить від зовнішнього оточення, тому вигляд сигналів однакових 
спінових систем в різних молекулах буде близьким, хоча сигнали можуть розміщуватись у 
різних ділянках спектру. Оскільки спінових систем може бути не так вже й багато, для них 
розроблено спеціальні правила номенклатури. Досвідчений хімік, базуючись на назві спінової 
системи, одразу уявить, які мультиплети вона повинна дати в спектрі ЯМР.  

Ядра у спіновій системі позначають великими літерами латинського алфавіту. Ядра 
однієї групи, що мають однакові хімічні зсуви та КССВ, називають магнітно-еквівалентними 
та позначають буквами з нижнім цифровим індексом, що вказує кількість однакових ядер. 
Якщо різниця хімічних зсувів двох груп еквівалентних ядер мала і для сигналів мають місце 
ефекти другого порядку, то для  позначення типу спінової системи використовують сусідні 
букви алфавіту, наприклад АВ, А2В, АВС тощо. Якщо ж різниця хімічних зміщень велика, то 
використовують букви, які в алфавіті далекі одна від одної — АХ, АМХ тощо. Якщо ядра однієї 
групи мають однакові хімічні зсуви, але різні КССВ з ядрами іншої групи, то їх позначають 
штрихами зверху. Наприклад, у сполуці 

 
ароматичні протони утворюють систему АА'ВВ' на відміну від системи . АгВ2, що 
реалізується у молекулі 1 -бром-2-хлоретану: 
 
 
 

 
 

У тих випадках, коли у спектрі спостерігаються сигнали трьох груп магнітних ядер на 
великій відстані один від одного, третю групу протонів позначають літерою М. Так, у 1-
нітропропані спінову систему можна позначити А3М2Хг 

 
     Якщо до спінової системи входять чотири різних ядра, їх можна позначити AMRX. 
Слід відзначити, що різні автори можуть позначати спінові системи дещо неоднаково. 
Але, якщо ви засвоїте основне правило, що віддаль між літерами у назві пропорційна 
різниці хімічних зсувів атомів у спіновій системі, то неоднозначності в інтерпретації 
назви не виникне. 

 
        1.6.3.  Інтенсивність сигналів 

Ми вже бачили, що всі сигнали ЯМР мають форму кривої Лоренца. Площа під 
кривою, яка відповідає сигналу ЯМР, пропорційна до кількості магнітних ядер, що 
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утворюють сигнал. Тому, якщо в молекулі міститься декілька груп еквівалентних 
магнітних ядер (зокрема протонів), то відношення площ під окремими сигналами 
відповідатиме відношенню кількостей протонів, які дають ці сигнали. Тут мається на увазі 
сумарна площа всіх компонентів кожного з мультиплетів. Наприклад, молекула етанолу 
С2Н5ОН містить три групи еквівалентних протонів, тому в протонному спектрі (рис. 1.29) 
сигнали спостерігаються в трьох областях, що відповідають поглинанню протонів 
гідроксильної, метиленової та метильної груп. Числа протонів у цих групах і відповідно 
площі під сигналами відносяться як І:2:3. 

Для знаходження відносних інтенсивностей сигналів у кожному спектрометрі є 
можливість проводити їхнє інтегрування. Цей процес здійснюється за допомогою  
програмного забезпечення спектрометра. Результат інтегрування – інтегральна крива 
може бути виведена або на екран монітора, або на спектр на паперовому носії. Вона має 
вигляд ступінчастої лінії, що на ділянках, де поглинання відсутнє, є горизонтальною, а 
над сигналами вона піднімається на величину, пропорційну до інтенсивності сигналу. 
Приклад інтегральної кривої дано на рис. 1.29. Зараз інтегральну криву найчастіше 
розбивають на фрагменти, що відповідають окремим мультиплетам, а інтегральні 
інтенсивності сигналів подають у цифровому вигляді. На ділянках спектру, що не містять 
сигналів, інтегральну криво не зображують. 

Аналіз інтегральної кривої у багатьох випадках допомагає при інтерпретації 
складних спектрів ЯМР. Так, якщо є спектр сполуки з відомою брутто-формулою, але з 
невідомою будовою, вимірювання інтегральних інтенсивностей сигналів допомагає в їх 
віднесенні. Для цього визначають загальну інтегральну інтенсивність усіх сигналів. Вона 
дорівнює сумі висот усіх сходинок інтегральної кривої. Поділивши добуту величину на 
число протонів у сполуці, можна визначити висоту сходинки інтегральної кривої, що 
припадає на один протон. Після цього вже неважко розрахувати, яке число протонів 
відповідає тому чи іншому сигналу ЯМР. 

У тих випадках, коли брутто-формула сполуки невідома, у спектрі насамперед 
намагаються знайти сигнал, що відповідає групі з відомим числом протонів. Найчастіше 
таким сигналом є пік метильної або метиленової групи, який має достатньо характеристичне 
розташування у спектрі. Число протонів, що відповідає іншим сигналам у спектрі, знаходять 
за допомогою порівняння їхньої інтенсивності з інтенсивністю відомого сигналу. 

 

Рис. 1.29. Спектр етанолу та його інтегральна крива 
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При обробці спектрів сполук, що містять велике число протонів (або інших 
магнітних ядер одного сорту) з близькими значеннями хімічних зміщень, слід 
враховувати, що величини інтегральних інтенсивностей сигналів важко визначити з 
точністю, вищою ніж 10%. Тому часто неможна з упевненістю сказати, наприклад, 
скільки протонів — 10 чи 11 — відповідає інтенсивному мультиплету в спектрі ЯМР. 

Визначення інтенсивностей сигналів особливо важливе при вивченні спектрів 
сумішей. У цьому випадку, якщо у спектрі спостерігається окремо хоча б по одному піку 
від кожного компонента, то за їх інтенсивностями вдається визначити склад суміші. 

 
1.11 Поведінка в СКО хімічних зсувів та розщеплень 
 
     Тепер, коли ми вже знайомі з деякими параметрами спектрів ЯМР, продовжимо 
аналізувати поведінку магнітних моментів, що описують ядерні спіни в СКО. Це в 
подальшому дозволить нам краще зрозуміти роботу імпульсних послідовностей, що 
використовуються для вимірювання спектрів. Перш за все, відмітимо, що у випадку, коли 
сигнал є розщепленим завдяки ССВ, його неможливо описати одним вектором 
намагніченості. Кожний з компонентів мультиплету характеризується своєю частотою 
прецесії, а отже і своїм, притаманним виключно йому, вектором намагніченості. Тому 
поведінку в СКО векторів, що описують компоненти мультиплету, слід розглянути 
окремо. У найбільш загальному випадку для опису всіх спінів зразка потрібно стільки 
векторів, скільки піків міститься у спектрі, включаючи компоненти мультиплетів. 
      Раніше ми обговорювали поведінку в СКО тільки тих спінів, які можна описати 
одиничним вектором намагніченості, що має Ларморову частоту. У цьому випадку в СКО 
він виявлявся нерухомим. Тепер розглянемо зразок, що містить два неоднакових спіни, А 
та Х з хімічними зсувами νA і νX Гц відповідно, що розрізняються на ∆ν Гц і не мають 
спін-спінової взаємодії. 
     Після збудження одиничним 90о імпульсом обидва вектори розташуються в площині х-
у вздовж осі у. Якщо вибрати опорну частоту імпульсу такою, що дорівнює резонансній 
частоті ядра А, (νo = νA), то вектор намагніченості цього ядра, як і раніше, буде мати 
стаціонарне положення в СКО (якщо ігнорувати явища релаксації). Якщо ядро Х має 
хімічний зсув, більший ніж А, тобто νA < νX, то вектор ядра Х буде обертатися швидше, 
ніж вектор А і СКО на ν Гц, тому він буде обганяти вектор А (Рис. 1.30). Якщо ж, 
навпаки, νA > νX, він буде рухатися більш повільно та відстане від вектора А. Набір із 
трьох спінів за відсутності спін-сінової взаємодії можна описати трьома векторами і т.д. 
Таким чином,  розбіжності в хімічних зсувах між спінами можна представити у вигляді 
векторів, що прецесують з різною швидкістю. В СКО їхній рух залежить від різниці між 
хімічними зсувами ядра та опорною частотою імпульсу νo. При цьому слід враховувати, 
що різниця хімічних зсувів магнітних ядер лежить у діапазоні декількох кілогерців, у той 
час як абсолютні частоти ядерної прецесії можуть становити багато мегагерців.  
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Рис. 1.30. Хімічні зсуви в системі координат, що обертається. Вектори еволюціонують відповідно до різниць їхньої власної частоти та 
частоти імпульсу νo. Тут умова резонансу дотримується для спіна А (νo =νA),  а спіни X рухаються вперед зі швидкістю +ν  Гц (= νx 
- νo). 
      
     Під час обговорення ефектів розщеплення резонансних сигналів завдяки ССВ, зручно 
виключити всі ефекти хімічного зсуву за допомогою вибору опорної частоти СКО, що 
відповідає центру мультиплету, що цікавить. Це знову допомагає істотно спростити 
картину. У випадку дублета дві лінії можна представити двома векторами, що прецесують 
на частотах +J/2 і -J/2 Гц. У випадку триплету вектор, що описує центральну лінію, буде 
нерухомим, а вектори, що описують бічні компоненти мультиплету, будуть обертатися в 
протилежні боки із частотами +J і -J Гц (Рис. 1.31). 
 
 
 

 
 
Рис. 1.31. Скалярні розщеплення в системі координат, що обертається.  Компоненти мультиплетів еволюціонують відповідно до 
їхніх констант розщеплення. Після періоду еволюції 1/2J і 1/4J с вектори відповідно для дублетів і триплетів мають протифазне 
розташування. 
  
     У багатьох експериментах ЯМР потрібно стежити за взаємною орієнтацією векторів 
мультиплетів. Особливо важливим буває встановити, коли компоненти дублетів 
перебувають у протифазі, тобто на векторній діаграмі розташовуються антипаралельно. 
Це досягається вибором відповідного проміжку часу після імпульсу. Для дублету він 
становить J/2, а для триплету - J/4. 
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1.12. Імпульсні послідовності 
 
     У попередньому параграфі ми бачили, що після первинного збудження системи 
ядерних спінів за допомогою 90о імпульсу компоненти намагніченості, що відповідають 
хімічним зсувам та КССВ певний час еволюціонують в поперечній площині. Тривалість 
такої еволюції визначається часом поперечної релаксації магнітних ядер. За відсутності 
факторів, що скорочують час релаксації, еволюція може тривати до декількох секунд. Це 
дозволяє здійснювати на поперечну намагніченість цілеспрямовані впливи за допомогою 
подачі додаткових імпульсів. Подачу додаткових імпульсів необхідно здійснити саме в 
той час, коли потрібні компоненти намагніченості в СКО набудуть необхідної орієнтації. 
В такий спосіб і відбувається організація практично всіх експериментів ЯМР. Тому 
кожний спектрометр має електронні пристрої, що здатні не тільки генерувати імпульси 
певної потужності і тривалості, а й подавати їх через потрібні інтервали часу. Такі 
системи потребують виключної точності, адже вектори намагніченості чекати не можуть – 
вплив потрібно здійснити в потрібний момент з точністю до мікросекунд. Це потребує не 
тільки виключно точного вимірювання інтервалів часу, а й наявності пристроїв, що здатні 
майже миттєво включати та виключати генератор та змінювати його потужність. 
Керування всім цим електронним обладнанням здійснюється спеціальним процесором. 
Завдяки його існуванню, оператор може заздалегідь запрограмувати прилад так, щоб 
спектрометр генерував потрібні імпульси  у визначені моменти часу. Сукупність імпульсів 
та інтервалів між ними називається імпульсною послідовністю. Імпульсна послідовність 
може повторюватися багаторазово з запам’ятовуванням  отриманого спаду вільної 
індукції в пам’яті комп’ютера. Необхідною умовою при повторенні імпульсної 
послідовності є те, щоб на її початку система спінів знаходилась в однаковому стані. Це 
потребує введення додаткового інтервалу, що забезпечує необхідну релаксацію спінів. 
Одноразову дію імпульсної послідовності називають сканом, хоча це, насправді, не 
відповідає дійсності. Термін запозичено з тих часів, коли збудження ядерних спінів 
відбувалось не за допомогою імпульсів, а завдяки поступовій зміні (скануванню) частоти 
передавача. 
 
      1.12.1. Як описати імпульсну послідовність 
      
     Оскільки існує багато різновидів імпульсних послідовностей, то доцільно мати змогу 
описати їх на „одній мові”, за допомогою спеціальної системи позначень параметрів 
імпульсів та інтервалів часу, що допомагає зрозуміти дію послідовності на систему 
ядерних спінів. Такою „мовою” можна описати всі експерименти ЯМР. Для наочного 
подання імпульсних послідовностей найчастіше (але не завжди) використовуються 
спеціальні графічні схеми. Вони схожі на ноти, за допомогою яких можна запрограмувати 
роботу оркестру. Оскільки такі схеми використовуються у всій книзі, треба насамперед 
пояснити зміст прийнятих у них позначень. Тут ми дамо тільки опис компонентів схем 
імпульсних послідовностей. Їхній фізичний зміст буде розкритий у наступних розділах, 
що присвячені різноманітним методикам ЯМР. 
    На Рис. 1.32 показано приклад запису порівняно складної імпульсної послідовності 
(експеримент гетероядерної кореляції) і розшифровано основні її складові, причому на 
Рис. 1.32а показана більш детальна розшифровка, а на Рис. 1.32б – її скорочений 
еквівалент, що застосовується найчастіше. Радіочастотні імпульси, які подаються на 
кожне з ядер, представлені на окремих рядках. Їхнє розташування зліва направо відповідає 
часу подачі відповідного імпульсу. Вважається, що  вісь часу є єдиною для імпульсів на 
різних ядрах. Тому, якщо імпульси на різні ядра подаються одночасно, то вони 
розташовані на схемі один під одним. Більшість експериментів, що використовуються 
сьогодні, включають імпульси на протонах і ще на одному або двох додаткових ядрах. В 
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органічній хімії найчастіше такими ядрами є ядра вуглецю, однак замість нього може бути 
використане будь-яке ядро, що позначається  як Х-ядро. В імпульсних послідовностях 
найчастіше використовуються 90о і 180о імпульси. Вони позначаються відповідно вузьким 
чорним та сірим широким прямокутниками. Імпульси з іншими кутами повороту вектора 
намагніченості позначаються грецькими літерами над відповідними прямокутниками, які 
описуються в поясненнях. Кожний імпульс характеризується фазою, що вказується над 
імпульсом. 
 

 
Рис. 1.32. Номенклатура імпульсних послідовностей.  (a) Повна імпульсна послідовність і (б) скорочений варіант, що буде  
використаний в даній книзі. 
 
Вона позначається біля імпульсу буквами х, -х, у, -у. Імпульси, що діють у вузькому 
діапазоні частот, називаються селективними або сформованими. Для їхнього позначення 
замість прямокутників  використовуються напівеліпси, які приблизно відповідають формі 
даних імпульсів. Якщо в послідовність входить фрагмент, де ядро опромінюється 
тривалий час безперервним радіочастотним полем або близько розташованими 
імпульсами, наприклад при розв'язці спін-спінової взаємодії (декаплінгу), то його 
позначають витягнутим уздовж осі прямокутником сірого або чорного кольору. 
     Під рядками, що відповідають радіочастотним імпульсам, при необхідності 
розміщують рядок так званих градієнтних імпульсів. Ці імпульси також позначають 
напівеліпсами. Ці імпульси використовуються для цілеспрямованого розфазування чи 
фазування певних компонентів ядерної намагніченості. 
    Дія більшості імпульсних послідовностей сильно залежить від настройки експерименту 
на певні величини КССВ. Така настройка здійснюється за допомогою вибору відповідних 
проміжків між імпульсами. Найчастіше ці проміжки позначаються символом ∆. Інші 
інтервали, що не пов'язані з величиною КССВ, і обираються з інших міркувань, 
наприклад, у відповідності зі швидкістю релаксації, позначають символом τ. Символами t1 
і  t2 позначають періоди часу, що відповідають частотним осям f1  і f2 у двомірному 
спектрі, причому період t2 завжди відповідає періоду збору даних, коли виконується 
детектування сигналу ЯМР. Період збору даних на імпульсній послідовності позначається 
експоненціально спадаючою синусоїдою, що близька за своєю формою до спаду вільної 
індукції, СВІ, що відбувається в цей час. Тут також може бути позначена фаза приймача 
при зборі даних. Може здатися, що вплив всієї імпульсної послідовності на спінову 
систему уявити досить складно. Однак, як правило, вона складається з більш простих 
фрагментів, дію яких можна вивчити окремо. Тому, щоб зрозуміти роботу складної 
імпульсної послідовності варто сприймати її як послідовний вплив на систему простих 
фрагментів, дія кожного з яких відома заздалегідь.  
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      1.12.2. Спінова луна 
 
     Розглянувши, як за допомогою векторної моделі можна представити хімічні зсуви та 
розщеплення сигналів, зараз ми подивимося, як у простому багатоімпульсному 
експерименті можна маніпулювати цими векторами. Тут ми надамо простий вступ у 
використання векторної моделі для розуміння того, що відбувається під час роботи 
імпульсної послідовності. У багатьох експериментах є проміжки часу, під час яких 
намагніченості дозволяють просто прецесувати. При цьому відбувається розпад вихідного 
сумарного вектора намагніченості на ряд векторів, відповідно до хімічних зсувів і спін-
спінових розщеплень окремих ядер. Такий процес надалі будемо називати еволюцією 
спінів. Період еволюції необхідний для того, щоб компоненти намагніченості набули 
орієнтації, що необхідна для дії наступних імпульсів або збору даних. Для того, щоб це 
проілюструвати, розглянемо один з основних будівельних елементів імпульсних 
послідовностей - спінову луну.  
    Насамперед розглянемо випадок, коли є два нееквівалентних протони А та Х з 
константою спін-спінової взаємодії (КССВ) JAX. Нехай на систему впливає проста 
двохімпульсна послідовність, що зображена на Рис. 1.33. 

 
Рис 1.33. Базова послідовність спінової луни 
 
Для простоти ми знову будемо розглядати роздільно ефекти хімічного зсуву та ССВ. 
Почнемо з хімічного зсуву і припустимо, що опорна частота імпульсу збігається з 
хімічним зсувом ядра А (Рис. 1.34). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.15. Рефокусування еволюції хімічних зсувів за допомогою послідовності спінової луни. 
 
Рис. 1.34. Рефокусування еволюції хімічних зсувів за допомогою послідовності спінової луни. 
 
     Початковий 90о  імпульс  індукує поперечну намагніченість ядер А та Х, причому по 
закінченні імпульсу обидва вектори спрямовані вздовж осі у. Після цього вектор Х 
прецесує протягом інтервалу часу ∆ (вектор А в системі координат, що обертається 
залишається нерухомим). Другий імпульс 180оу (відзначте, що він спрямований уздовж осі 
у) обертає намагніченість Х на 180о навколо осі у і тому знову розміщує її в площині х-у, 
однак, тепер уже позаду вектора А. Оскільки намагніченість А нерухома і 
розташована уздовж осі у, другий імпульс на неї не діє. Під час другого періоду часу ∆, 
намагніченість Х повернеться на той самий кут, що і під час першого періоду часу і 
наприкінці послідовності досягне вихідної точки - вектора А. Таким чином, через період 
2∆ між векторами А та Х не буде ніякого фазового зсуву, незважаючи на розходження в 
їхніх хімічних зсувах. Тобто розходження в хімічних зсувах ядер А і Х зникають. 
Говорять, що спінова луна рефокусує хімічні зсуви. Перший і другий періоди часу ∆ 
називають відповідно періодами розфазування та рефокусування (рефазування). 
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      Розглянемо тепер ефект наявності  між спінами А та Х спін-спінової взаємодії. Опорна 
частота імпульсу при цьому, як і раніше, збігається з хімічним зсувом ядра А. Ефекти 
хімічних зсувів будемо ігнорувати, оскільки ми вже знаємо, що наприкінці імпульсної 
послідовності вони рефокусуються. Як і раніше, після першого імпульсу вектори, що 
описують компоненти дублетів, рухаються в протилежних напрямках. Після другого 180оу 
імпульсу  рух векторів відбувається в зворотному напрямку. По закінченні  послідовності 
ці компоненти здобувають початкову орієнтацію. З цього погляду два компоненти 
дублетів у результаті дії послідовності рефокусуються, точно так само, як і описані вище 
хімічні зсуви. Однак слід враховувати, що послідовність впливає також і на партнера по 
ССВ, ядро Х. При цьому треба згадати, за рахунок чого утворюються компоненти 
дублетів. Вони виникають внаслідок того, що спін А взаємодіє зі спіном Х, який може 
мати дві орієнтації, α і β. Якщо спін Х має одну орієнтацію, то утвориться сильнопольний 
компонент дублету спіна А. Якщо ж спін Х має іншу орієнтацію, утворюється 
слабопольний компонент дублету спіна А. оскільки населеності станів α і β приблизно 
однакові, то половинки дублетів мають однакову інтенсивність (незначна різниця в 
населеностях станів практично не впливає на інтенсивності компонентів). Ефект впливу 
180о імпульсу на спіни Х полягає в інвертуванні спінових станів. Тому спіни А, які раніше 
були пов'язані з Xα тепер виявилися пов'язаними з Xβ і навпаки. Це означає, що вектор, 
який рухався швидше, тепер починає рухатися повільніше й навпаки. Кінцевий результат 
представлений на Рис. 1.35а. 

 
Рис. 1.35. Вплив спінової луни на скалярні розщеплення.  Показано для двох зв'язаних спінів A і X. (a) Гомоядерна спін-луна. У 
цьому випадку 180° імпульс впливає на обидва спіни.  При дії послідовності має місце еволюція розщеплень. (б) Гетероядерна 
спина-луна. У цьому випадку 180° імпульс впливає тільки на один спін. Внаслідок цього відбувається рефокусування гетероядерних 
розщеплень. Якщо одночасно подати 180о імпульси на частотах обох спінів,  то еволюція розщеплень буде відбуватися так само, як 
і в (а) . 
 
 
     Дві половинки дублетів після другого імпульсу продовжують розфазування, тому 
наприкінці періоду 2∆ ССВ (J-взаємодія), на відміну від хімічних зсувів, продовжує 
еволюцію. Таким чином, гомоядерна ССВ не рефокусується в результаті дії 
послідовності спінової луни. Термін «гомоядерна» у попередньому реченні підкреслює 
те, що для випадку, коли взаємодіють ядра різних типів, наприклад 1Н и 13С, ситуація 
може виявитися трохи іншою. У цьому випадку 180о імпульс впливає тільки на одне з 
магнітних ядер, тоді як інше ядро цього імпульсу не відчуває. При цьому відбувається 
рефокусування гетероядерної ССВ (Рис. 1.32б). 
Якщо ж одночасно прикласти імпульси по двох каналах опромінення на частотах обох 
ядер, що зв’язані ССВ, одержимо ситуацію, аналогічну до гомоядерної взаємодії.  
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     Використання в описаній вище послідовності замість 180ох імпульсу 180оу імпульсу 
дозволяє одержати більш наочну картину. Ефекти рефокусування хімічних зсувів і ССВ, 
що описані вище, відбуваються  і при впливі 180оу імпульсу з тією відмінністю, що в 
цьому випадку рефокусовані вектори спрямовані уздовж осі -у, а не +у. Ще однією 
корисною особливістю послідовності спінової луни є знищення ефектів, пов'язаних з 
неоднорідністю статичного магнітного поля, оскільки вони можуть бути представлені як 
внесок ядер зразка з неоднаковими хімічними зсувами. Важливість послідовності спінової 
луни в сучасних методиках ЯМР важко переоцінити. Вона дозволяє проводити 
експерименти, що базуються на розбіжності фаз сигналів, не піклуючись про наявні 
розходження в хімічних зсувах. Це дає нам змогу маніпулювати векторами компонентів 
мультиплетів, утворених завдяки ССВ із сусідніми атомами, що дозволяє реалізувати 
багато методик сучасного ЯМР. 
 
 
1.13. Релаксація спінів 
 
    Вплив радіочастотного імпульсу на зразок, що перебуває в стані теплової рівноваги, 
переводить ядерні спіни в збуджений стан. Інтуїтивно зрозуміло, що після цього система 
поступово знову перейде до рівноважного стану та віддасть надлишок енергії, що 
отримано у результаті впливу імпульсу. При цьому виникає ряд запитань: куди подінеться 
ця енергія, яким чином і за яким механізмом здійснюється перетворення енергії та 
наскільки тривалим є цей процес. Для повсякденної практики ЯМР найбільш важливим є 
останнє питання. Час життя спінів у збудженому стані досить великий, якщо порівнювати 
його, наприклад, зі збудженими станами в електронній спектроскопії. Для ядер воно може 
становити кілька секунд або навіть хвилин, у той час як для електронів - лише 
пікосекунди. Це пов'язане з низькою енергією переходів між ядерними енергетичними 
рівнями. 
     Такі великі часи життя є вирішальними для застосування ЯМР спектроскопії як 
аналітичного методу в хімії. Вони означають, що резонансні сигнали ЯМР значно більш 
вузькі, ніж піки, що відповідають обертальним, коливальним і електронним переходам 
(відповідно до принципу невизначеності Гейзенберга). Крім того, з'являється можливість 
маніпулювання спіновою системою після її первинного збудження. Це робить 
експерименти ЯМР більш гнучкими, а інформацію, що одержана за їхньої допомоги, 
більш різноманітною. Це відкриває світ багатоімпульсних експериментів, у який ми 
незабаром увійдемо і знання часів релаксації досить важливе для розробки таких 
експериментів. Навіть у найпростішому випадку одноімпульсного експерименту 
релаксаційні процеси впливають на розділення сигналів, що досягається в спектрі, і 
чутливість експерименту.  
     Параметри релаксації ядерних спінів можуть бути пов'язаними з особливостями 
молекулярної структури та участю спінів у внутрішніх молекулярних рухах різних типів. 
Однак відповідність між параметрами релаксації і структурними особливостями молекули 
не настільки очевидна, як  зв'язок зі структурою молекули хімічних зсувів і КССВ. Тому в 
рутинних експериментах це питання найчастіше не ставиться. Проблема в інтерпретації 
релаксаційних даних пов'язана з тим, що на них впливає безліч зовнішніх ефектів, що 
робить емпіричні кореляції недостатньо загальними. Тому надалі в даній книзі ми їх 
обговорювати не будемо. Хоча раніше практично всі підручники із спектроскопії ЯМР 
містили інформацію про залежність релаксації магнітних ядер від будови молекул, однак 
практична цінність цієї інформації, як це виявилося згодом, є невеликою, оскільки для 
відтворення експерименту потрібно дуже ретельне дотримання певних умов, що може 
виявитись нездійсненним. Значно частіше вивчають залежність релаксації магнітних ядер 
від умов експерименту – температури, магнітного поля, тощо. Отримані у такий спосіб 
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результати використовуються не стільки для структурних, скільки для фізико-хімічних 
досліджень. 
 
      1.13.1. Поздовжня релаксація: шлях до рівноваги 
 
    Негайно після імпульсного збудження ядерних спінів вектор загальної намагніченості 
зміщується від положення теплової рівноваги (від осі +z). Цей процес відповідає зміні 
населеностей енергетичних рівнів. Процес повернення намагніченості до осі z називається 
поздовжньою релаксацією. Він відповідає відновленню рівноважного розподілу 
населеностей і втраті спінами надлишкової енергії. Схематично процес поздовжньої 
релаксації представлено на Рис. 1.36. 
 

 
Рис. 1.36. Поздовжня релаксація. Повернення вектора намагніченості до рівноважного стану (показано на сигналах в СКО) зменшує 
компоненти намагніченості в площині (x-y) і збільшує поздовжні (z) компоненти 
 
Енергія, що втрачається спінами, поширюється в середовищі, що оточує спіни, у вигляді 
тепла. Однак зміна температури при цьому є настільки малою, що не може бути 
зафіксована. Даний процес називають ще спін-решітковою релаксацією. Цей термін пішов 
з перших експериментів по твердотільному ЯМР, де надлишок енергії розподілявся у 
твердій кристалічній решітці. 
     Відповідно до теорії Блоха, відновлення +z намагніченості, Mz має експоненціальний 
характер, що описується рівнянням: 

                            (1.25) 
де Мо - намагніченість у стані теплової рівноваги а Т1 - часова константа цього процесу. 
     Експоненціальне відновлення намагніченості було запропоновано як гіпотезу, однак, 
воно в більшості випадків є досить точною моделлю для ядер зі спіном ½. Починаючи з 
нульової z-намагніченості, наприклад, одразу після внесення зразка в магніт, або після 
впливу 90о імпульсу, поздовжня намагніченість через час t складе: 
 

Mz = Mo(1-e-t/T1)                (1.26) 
 
Це ілюструється графіком, представленим на Рис. 1.37.   
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Рис. 1.37. Експоненціальне зростання поздовжньої намагніченості  визначається часовою константою T1 В основному процес 
закінчується після періоду 5T1. 
 
Коефіцієнт Т1 відомий як  час поздовжньої релаксації. Саме так ми будемо називати 
його надалі. Хоча при цьому варто пам'ятати, що це час, за який намагніченість спадає в е 
разів, а не реальний час, необхідний для повної поздовжньої релаксації. 
     Аналогічно, якщо з'ясовується швидкість, з якою відновлюється поздовжня 
намагніченість, її визначають як 1/Т1 і говорять про константу швидкості релаксації (у с-1). 
    Для органічних молекул середнього розміру (маса яких становить кілька сотень 
Дальтон) часи Т1 для протонів лежать у діапазоні 0,5 – 5 с. Для атомів вуглецю вони 
лежать у діапазоні від декількох секунд до багатьох десятків секунд. Для повної релаксації 
спінів після впливу 90о імпульсу, необхідно витримати інтервал 5Т1 (намагніченість при 
цьому відновиться на 99,33%) Це добре видно з Рис.1.37. Тому для повної релаксації буває 
необхідним очікувати кілька хвилин. Накопичення спектра з повною релаксацією спінів 
рідко використовується на практиці внаслідок його малої ефективності. Причиною 
настільки тривалого часу, що необхідний для релаксації, є відсутність механізму 
перетворення енергії збуджених ядерних спінів у теплову енергію. Час, необхідний для 
спонтанного випромінювання кванта радіочастотної енергії збудженим спіном настільки 
великий (він порівняний з віком Всесвіту), що не впливає на населеності енергетичних 
рівнів. Тому єдиним шляхом релаксації є стимульована емісія. Згадаємо, що обов'язковою 
умовою для індукування ядерних переходів і, відповідно, для відновлення рівноважних 
населеностей, є наявність змінного електромагнітного поля, частота якого збігається з 
Ларморовою частотою наявних магнітних ядер. Тривалі часи релаксації свідчать, що такі 
поля в зразку не занадто поширені. Дані поля обумовлюються певними молекулярними 
рухами. Із практичної точки зору деякі відомості про Т1 дають можливість оптимізувати 
збудження спінів у більшості експериментів.  
 
      1.13.2. Поперечна релаксація: втрата намагніченості в площині х-у 
 
     Вернімося до ситуації, що відбувається одразу після впливу на зразок 90о імпульсу. У 
цьому випадку поперечна намагніченість перебуває в стані резонансу  і  в системі 
координат, що обертається, описується нерухомим вектором. Однак, існує шлях втрати 
цієї намагніченості. Згадаємо, що сумарний вектор намагніченості являє собою результат 
додавання безлічі мікроскопічних векторів індивідуальних ядер, які мають фазову 
когерентність, що обумовлюється впливом імпульсу. Очікується, що в СКО всі ці вектори 
будуть нерухомими і спрямованими вздовж осі у (якщо ігнорувати ефект поздовжньої 
релаксації). Однак це справедливо тільки в тому випадку, якщо магнітне поле поблизу 
кожного магнітного ядра є цілком сталим. Якщо ж це не так, то деякі спіни перебувають у 
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трохи більшому статичному магнітному полі і, відповідно, мають трохи більш високу 
швидкість прецесії, інші ж, навпаки, перебувають у трохи більш слабкому полі і мають 
трохи меншу швидкість прецесії. Це веде до розбігання індивідуальних магнітних 
векторів у площині х-у і, як наслідок, до зменшення сумарного вектора намагніченості 
(Рис. 1.38).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.24. Поперечна релаксація. Розходження в локальному полі для різних точок зразка приводять до прецесії ядер на частотах що 
трохи відрізняються. Внаслідок цього сумарна намагніченість поступово зменшується до нуля. 
 
 
Рис. 1.38. Поперечна релаксація. Розходження в локальному полі для різних точок зразка приводять до прецесії ядер на частотах що 
трохи відрізняються. Внаслідок цього сумарна намагніченість поступово зменшується до нуля. 
 
Це інший вид релаксації, що називають поперечною релаксацією. Вона також 
характеризується експоненціальним спадом, але  з іншою константою  Т2. 
      Неоднорідності магнітного поля в зразку можуть бути обумовленими двома 
причинами. Перша з них пов'язана з неоднорідністю статичного магнітного поля в об'ємі 
зразка. Вона зумовлена недосконалістю магніту спектрометра. Для кожного зразка цей 
ефект мінімізується за допомогою шимування статичного магнітного поля. Друга причина 
пов'язана з наявністю локальних змінних магнітних полів, що виникають через 
внутрішньомолекулярні і міжмолекулярні рухи магнітних ядер у зразку. Вони 
обумовлюють природну поперечну релаксацію. Таким чином, часова константа для Т2 
складається із двох компонентів: 

1/T*2 = 1/T2 + 1/T2(∆Bo)                              (1.30) 
де Т2 відповідає внеску природної релаксації, а T2(∆Bo) – релаксації під впливом 
неоднорідностей магнітного поля магніту. Спад поперечної намагніченості обумовлює 
видимий спад сигналу вільної індукції після впливу імпульсу. Більше того, ширина 
сигналів ЯМР є обернено пропорційною до T*2. Тому короткі T*2 відповідають швидкій 
втраті поперечної намагніченості і уширенню ліній у частотному поданні СВІ (Рис. 1.39). 

 
 
Рис. 1.39. Спіни,  що релаксують швидко, дають СВІ, що швидко спадають і, відповідно, широкі сигнали ЯМР, у той час як при 
повільній релаксації СВІ відбувається повільно, а сигнали ЯМР стають вузькими. 
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Релаксація приводить до того, що сигнали мають вигляд Лоренцової лінії (Рис. 1.40), 
напівширина якої дається рівнянням: 
 

∆ν1/2 = 1/πT*2                             (1.31) 

 
Рис. 1.40. Визначення  ширини сигналу на половині його висоти 
 
Для більшості ядер зі спіном ½, які входять до складу малих молекул, що швидко 
рухаються у нев'язких розчинах, основний внесок у поперечну релаксацію дають 
неоднорідності магнітного поля. Для них рідко вдається визначити природні часи 
поперечної релаксації. Проте, ядра зі спіном, більшим ніж ½  (квадрупольні ядра) можуть 
дуже ефективно релаксувати внаслідок наявних на ядрі локальних градієнтів 
електричного поля. Тому вони мають короткі часи релаксації Т2, які можна визначити 
безпосередньо із ширини сигналів. 
     Взагалі, ті механізми, які приводять до втрати поздовжньої намагніченості, зменшують 
і поперечну намагніченість, оскільки зрозуміло, що в площині х-у намагніченість зникає, 
якщо вектор намагніченості збігається з віссю +z. Т2 ніколи не бувають довшими за Т1. 
Однак, існують додаткові механізми, здатні зменшити величину Т2 і зробити його ще 
більш коротким. 
     Для більшості ядер зі спіном ½, що містяться у молекулах, які швидко рухаються, Т1 і 
Т2 мають однакові величини. Для великих молекул з повільним рухом у розчинах (або для 
твердих зразків) Т2 у більшості випадків набагато менші за Т1. 
      У той час як поздовжня релаксація приводить до втрати енергії спінів, при поперечній 
релаксації енергія не переходить у тепло, а перерозподіляється між спінами, наприклад, 
спін зі станом α переходить у стан β з одночасним зворотним переходом іншої пари 
спінів. Це так званий «фліп-флоп» - процес. Українською мовою це можна перекласти як 
дзеркальний перескок спінів. Для природної спін-спінової релаксації цей процес є 
найбільш значимим. Можна вважати, що поздовжня релаксація є ентальпійним процесом, 
а поперечна - ентропійним. Хоча вимірювання величин Т2 у рутинній спектроскопії ЯМР 
зустрічається рідко, однак нижче ми опишемо методи для визначення цього параметра. 
 
 
      1.13.3. Зв’язок релаксації з молекулярним рухом 
 
     Основною причиною наявності поздовжньої релаксації ядер зі спіном ½  є змінні 
магнітні поля, частота яких збігається із частотою Ларморової прецесії. Тільки завдяки  
таким полям можуть здійснюватися  зміни спінових станів, іншими словами, відбуватися 
релаксація. Існування локальних магнітних полів обумовлене рядом причин, що описані 
нижче, а їхня частота визначається швидкістю рухів молекули (коливання, обертання, 
дифузія та ін.). Реально тільки хаотичні переміщення молекули мають швидкості, що 
можуть сприяти ядерній релаксації, інші типи рухів або занадто швидкі, або, навпаки, 
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повільні. Усереднена швидкість руху молекул визначається частотою їхніх зіткнень і 
молекулярною асоціацією. Вона характеризується часом обертальної кореляції, τс, що 
дорівнює середньому часу обертання молекули на 1 радіан. Короткі часи кореляції 
відповідають швидкому обертанню і навпаки. Розподіл флуктуюючих магнітних полів за 
частотами називається спектром частот руху. Ймовірність існування компонента руху з 
даною частотою, ω (у рад с-1), називається його спектральною щільністю, J(ω). Базуючись 
на спектрі частот руху, для кожної з частот можна знайти величину спектральної 
щільності. Тільки, якщо існує компонент, що відповідає Ларморовій частоті конкретного 
ядра, може відбуватися поздовжня релаксація. Математична функція, що описує 
спектральну щільність руху має вигляд: 
 

J(ω) = 2τc/(1+ω2τ2
c)                           (1.32) 

 
З формули витікає, що для кожного часу кореляції, тобто для кожної швидкості 
молекулярного руху існує свій спектр частот. Формулу (1.32) можна представити у 
графічному вигляді. Якщо для шкали частот використати логарифмічну шкалу, то графік 
являтиме собою криву, що схожа на сходинку. Для широкого діапазону малих частот 
спектральна щільність буде майже однаково високою. Аналогічно, для широкого 
діапазону високих частот спектральна щільність буде теж однаковою, але набагато 
меншою. Область переходу між цими ділянками досить вузька, а її положення 
визначається часом кореляції молекул. Схематично графік залежності спектральної 
щільності від частоти для швидких, проміжних і повільних молекулярних рухів 
представлений на Рис. 1.41 (відзначте, що тут використано логарифмічну шкалу). 
 

 
Рис. 1.41. Схематичне подання спектральної щільності як функції частоти. Показано для молекул що рухаються швидко, із 
середньою швидкістю та повільно. 
 
      Цей рисунок дозволяє оцінити ймовірність існування  частоти ядерної прецесії, ωо, у 
випадках повільного, швидкого руху та руху проміжної швидкості. Оскільки кожна крива 
відображує ймовірність, площа під кривою є константою. Для Ларморової частоти, ωо, що 
представлена на Рис. 1.41а, за допомогою графіків можна оцінити спектральну щільність. 
Вона показана на окремих кривих точками а-в. Видно, що найбільшу спектральну 
щільність частота ωо має для проміжних швидкостей руху (точка б).  
     Тепер ми можемо оцінити, як швидкість молекулярного руху впливає на час 
поздовжньої релаксації. Ефективність релаксації Т1 визначається вірогідністю 
присутності компоненти молекулярного руху, частота якої співпадає з Ларморовою 
частотою. Ми тільки що показали, що найбільш вірогідними такі частоти є для рухів 
проміжної швидкості. Тому графік залежності Т1 від швидкості молекулярного руху являє 
собою криву з мінімумом при проміжних швидкостях молекулярного руху. Він 
представлений на Рис. 1.42.  
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Рис. 1.42.  Для спінів з Ларморовою частотою ω0 відповідна крива T1 показана на графіку як функція швидкості молекулярного 
обертання (величина, зворотна часу кореляції tc). Внаслідок того, що ω0 залежить від напруженості поля, крива T1 також залежить 
від напруженості поля. Тому мінімум на кривій в більш високих полях (пунктирна крива) спостерігається для більш швидких рухів. 
 
 
За допомогою даного графіка можна прослідкувати, як змінюється час релаксації при 
переході від молекул, що рухаються швидко (розведені розчини у нев’язких розчинниках) 
до молекул великої маси (полімери та біомолекули), для яких характерним є повільний 
рух. Швидкі молекулярні рухи містять порівняно малий вміст частот, що збігаються з 
Ларморовою прецесією, тому в цьому випадку релаксація відбувається повільно (Т1 
великі). Така ситуація характерна для малих молекул у нев'язких розчинниках. Вона 
відома як область максимального звуження ліній. В цій області спектри ЯМР містять 
вузькі сигнали. У цьому випадку швидкості поздовжньої та поперечної релаксації є 
однаковими (Т2 = Т1). При зменшенні швидкості молекулярного руху спектральна 
щільність при ωо спочатку зростає, а потім, для повільних рухів, знову спадає. Тому 
зменшення швидкості молекулярного руху, що, наприклад, може відбуватися при 
підвищенні в'язкості розчину або зменшенні температури зразка, зменшує час релаксації і 
уширює сигнали ЯМР. Точка, для якої спостерігається мінімум часу релаксації, залежить 
від напруженості магнітного поля, оскільки від нього залежить сама ωо (Рис. 1.42). У 
більш високих магнітних полях вона знаходиться при більших частотах. Тому область 
максимального звуження сигналів на потужних магнітах є більш вузькою. 
     Поводження системи в області повільних рухів є трохи більш складним. Фліп-флоп 
процес, що не веде до зміни загальної енергії, також стимулюється дуже повільними 
молекулярними рухами, а це впливає на поперечну релаксацію зразка. Тому крива для Т2 
докорінно відрізняється від кривої для Т1 (Рис. 1.43). 
 

                  
Рис. 1.43. Схематична ілюстрація залежності T1 і T2 від швидкості руху молекул. Релаксація T1 нечутлива до дуже повільних рухів, 
у той час як  релаксація T2 чутлива до будь-якої швидкості молекулярного руху. 
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Це призводить до того, що загальне уширення сигналів при подальшому охолодженні 
зразка не зникає, як цього можна було сподіватися, виходячи з Рис. 1.42, а продовжує 
збільшуватися за рахунок поперечної релаксації. 
 
      1.13.4. Диполь-дипольна релаксація 
 

     Найбільш важливим механізмом релаксації для ядер зі спіном ½ є диполярна взаємодія 
спінів. Вона є також причиною виникнення дуже важливого для практики ефекту 
Оверхаузера. Диполярні взаємодії можна описати, якщо скористатися моделлю точкового 
магнітного диполя. При цьому  ядра зі спіном ½ можна представити у вигляді 
мікроскопічних магнітів, що мають Південний і Північний полюси. Якщо є два таких 
диполі, їхні магнітні поля можуть взаємодіяти. Вони будуть притягатися або 
відштовхуватися, залежно від їхньої взаємної орієнтації. Тепер припустимо, що такі 
диполі відповідають двом сусіднім ядрам у молекулі, що перебуває в стані хаотичного 
руху в розчині. Вони, незважаючи на рух молекули, увесь час орієнтуються уздовж 
зовнішнього магнітного поля. Ситуація тут цілком така сама, як для стрілки компаса - 
якщо компас обертати в довільному напрямку, стрілка однаково покаже на Північ. 
Незважаючи на постійну орієнтацію уздовж зовнішнього поля, взаємна орієнтація 
магнітних полів диполів у молекулі при її обертанні буде змінюватися, оскільки ці поля є 
анізотропними. У результаті кожний з диполів створює для іншого флуктуююче магнітне 
поле (Рис 1.44). Таким чином, обертання молекули з певною частотою приводить до 
релаксації спінів. 

Рис. 1.44. Диполь-диполь релаксація. Інтенсивність взаємодії двох спінів через простір модулюється молекулярним обертанням. 
Модуляція еквівалентна змінному магнітному полю, що індукує переходи між спіновими станами, які, у свою чергу, забезпечують 
релаксацію спінів. 
 
Для протонів даний механізм релаксації є домінуючим. Внаслідок цього, протони, що не 
мають поблизу інших протонів, релаксують повільніше. Найбільш важливим наслідком 
цього може бути заниження величин інтегральних інтенсивностей для протонів з 
повільною релаксацією через ефект часткового насичення таких сигналів, що відбувається 
через недостатній час між послідовними імпульсами (сканами), що використовуються для 
накопичення сигналу. Як витікає з даних по часу релаксації, можна передбачити, що 
найбільші часи релаксації будуть спостерігатися для тих протонів, які віддалені від інших 
протонів молекули. Ядра 13С також релаксують переважно за диполярним механізмом на 
протонах, що перебувають поблизу. Якщо протони поблизу відсутні, релаксація, хоча й 
менш ефективна, відбувається на віддалених протонах. У дуже великих молекулах і в 
сильних магнітних полях може відігравати помітну роль також механізм релаксації, що 
пов'язаний з анізотропією хімічного зсуву. Цей механізм зумовлений флуктуюючими 
полями, що виникають при коливанні атомів, які сполучені сильно анізотропним хімічним 
зв’язком.  Особливо ефективним він виявляється для атомів вуглецю sp2, для яких  
хімічний зсувів суттєво змінюється навіть при невеликій деформації молекули. Диполярна 
релаксація може відбуватися також через взаємодію ядерного спіна з неспареним 
електроном. Магнітний момент електрона у 600 разів перевищує магнітний момент 
протона, що обумовлює високу ефективність такого шляху релаксації. Цю релаксацію 
іноді називають парамагнітною релаксацією. Навіть присутність розчиненого кисню, що 
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є парамагнітною сполукою, може істотно вплинути на часи релаксації магнітних ядер. 
Якщо необхідно скоротити часи релаксації, використовують спеціальні парамагнітні 
реагенти, такі як ацетилацетонат хрому (III), Cr(acac)3, для органічних розчинників або 
MnCl2 для водних розчинів. 

 
      1.13.5. Квадрупольна релаксація 
 
     Механізм квадрупольної релаксації реалізується тільки для тих ядер, які безпосередньо 
з'єднані з ядрами, що мають спінове квантове число, I > ½ (квадрупольні ядра). У цьому 
випадку даний механізм релаксації є домінуючим. Цей механізм виключно ефективний, 
тому ширина сигналів квадрупольних ядер може сягати сотень і навіть тисяч Гц.  
Властивості ядер з I > ½ зведені в Табл. 1.2.  
 
Таблиця 1.2. Властивості найважливіших квадрупольних ядер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хоча пряме спостереження цих ядер для більшості хіміків-органіків не є рутинною 
процедурою,  однак його вживають, якщо потрібно вирішити деякі специфічні проблеми. 
Крім того, наявність таких ядер у молекулі викликає певні ефекти і у спектрах на ядрах зі 
спіном ½. Спостереженню квадрупольних ядер сприяють слабкий квадрупольний момент 
і високий природний вміст, а також оточення що є більш симетричним;  ЯМР частоти 
наведені для приладу на 400 МГц ( магніт 9.4 T). 
     Квадрупольні ядра відрізняються тим, що на додаток до магнітного дипольного 
моменту мають також і електричний квадрупольний момент. Він пов'язаний з тим, що 
розподіл заряду в таких ядрах відрізняється від сферичного, що характерно для ядер зі 
спіном ½. Для квадрупольних ядер розподіл електричних зарядів має форму еліпса. Це 
можна уявити собі у вигляді двох електричних диполів, що розташовані один за одним. 
(Рис 1.45). Релаксація на квадрупольних ядрах відбувається за рахунок взаємодії 
квадрупольного моменту, з електричним полем молекули в точці, де розташоване 
квадрупольне ядро. Рух молекули, що містить квадрупольне ядро, модулює градієнт 
електричного поля і при частоті, що відповідає частоті Ларморової прецесії, викликає 
перескок ядерних спінів і, відповідно, ядерну релаксацію. Ситуація аналогічна до тієї, 
котра виникає при релаксації за рахунок змінних магнітних полів, які утворені ядерними 
диполями, з тією відмінністю, що квадрупольний механізм визначається винятково 
електричними, а не магнітними взаємодіями. 

Ізотоп Спін Квадрупольний 
момент 

ЯМР частота 
 (I) 

Природний 
вміст 
( %) 

(10-28 m2) (Гц) 
Відносна 
чутливість 
 2H 1 0. 015 2.8 x 10-3 61.4 1.45 x10-6 

6Li 1 7.42 -8.0 x 10-4  58.9 6.31 x10-4 
7Li 3/2 92.58 -4    x 10-2 155.5 0.27 
10 B 3 19.58 8.5 x 10-2 43.0 3.93 x10-3 
11B 3/2 80.42 4.1 x 10-2 128.3 0.13 
14N l 99.63 1.0 x 10-2 28.9 1.01 x10-3 
17O 5/2 0. 037 -2.6 x 10-2  54.2 1.08 x10-5 
23Na 3/2 100 0.10 105.8 9.27 x l0-2 
27 Al 5/2 100 0.15 104.2 0.21 
33 S 3/2 0.76 -5.5 x 10-2  30.7 1.72 x10-5 
35C1 3/2 75.73 -0.1 39.2 3.55 x10-3 
37C1 3/2 24.47 -7.9 x 10-2 32.6 6.63 x10-4 
59Co 7/2 100 0.38 94.5 0.28 
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Рис. 1.45. Квадрупольні ядра, на відміну від ядер зі спіном ½, мають еліптичний розподіл заряду. Його можна представити як дві 
пари електричних диполів. 
 

Швидкість релаксації квадрупольних ядер визначається двома новими факторами, що не 
обговорювалися раніше. Перший - це величина квадрупольного моменту (Табл. 1.2). 
Більші значення обумовлюють більш ефективну релаксацію й більш широкі сигнали ЯМР. 
Малі значення квадрупольного моменту зазвичай приводять до більш вузьких сигналів у 
спектрі. Тому кращими для спостереження є ядра з невеликим квадрупольним моментом. 
Як і раніше, для того, щоб механізм релаксації був ефективним, потрібна певна частота 
молекулярних рухів. Тому наявність занадто швидких рухів приводить до зменшення 
ефективності релаксації і звуження сигналів ЯМР. З цієї причини для одержання вузьких 
сигналів ефективним буває використання розчинників зі зниженою в'язкістю або 
підвищення температури.  

     Іншим новим фактором є величина градієнта електричного поля, в якому знаходиться 
квадрупольне ядро. У високосиметричному оточенні, такому як тетраедричне або 
октаедричне, градієнт поля дорівнює нулю і квадрупольний механізм релаксації 
виявляється неефективним. На практиці продовжують залишатися деякі викривлення 
структури електронного оточення, які зберігають його несиметричність і обумовлюють 
прискорення релаксації та уширення сигналів. Високий ступінь електричної симетрії 
приводить до звуження сигналів. Так, наприклад, ширина ліній 14N для  N(Me4)+ є 
меншою, ніж 1 Гц, а для NMe3 вона дорівнює 80 Гц.  

 
1.14. Спін-спінова взаємодія із квадрупольним ядром 
 
     Якщо в молекулі присутнє квадрупольне ядро з невеликим квадрупольним моментом, 
воно може брати участь у спін-спіновій взаємодії з іншими магнітними ядрами. Найбільш 
часто така взаємодія спостерігається з ядрами дейтерію в дейтерованих розчинниках. 
Розщеплення на квадрупольному ядрі зі спіном I теоретично дає 2I + 1 лінію. Тому, 
наприклад, для сигналу вуглецю в CDCl3 спостерігається триплет із співвідношенням 
інтенсивностей компонентів 1:1:1 (2Н має спін = 1) і відстанню між піками 32 Гц, що 
відповідає розщепленню 13С-2Н. Однак,  коли релаксація квадрупольного ядра є достатньо 
швидкою відносно величини відповідної КССВ, то розщеплення може не проявитися.  
Розщеплення вуглецевого сигналу у хлороформі відбувається завдяки невеликому 
квадрупольному моменту дейтерію (Рис. 1.46). У випадку інших квадрупольних ядер, 
таких як хлор (35Сl і 37Cl мають  I=3/2) мультиплети повністю зникають через швидку 
релаксацію спінів. Аналогічно, сигнал протонного резонансу хлороформу має вигляд  
дещо уширеного синглету, незважаючи на присутність сусідніх атомів хлору. 
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                               Рис. 1.46. Спектр 13С CDCl3 дозволяє виявити розщеплення на дейтерії але не на хлорі-35 або хлорі-37 
      
     Таким чином, вигляд спектра на ядрах зі спіном ½  залежить від описаних вище 
факторів, що впливають на квадрупольну релаксацію. У високо симетричному оточенні 
через повільну релаксацію вдається спостерігати розщеплення навіть на квадрупольному 
ядрі з помітним квадрупольним моментом. Так, спектр 14NH4

+ являє собою несподівано 
вузький триплет 1:1:1 (Рис. 1.47, 14N має I = 1). 

 
Рис. 1.47. 1H спектр нітрату амонію в DMSO (a) перед і (б) після підкислення. В (б) іон NH4

+ домінує і, внаслідок симетрії 
молекули, швидкість квадрупольної релаксації на 14N зменшується, що дозволяє спостерігати константу взаємодії 1H-14N через 
один зв'язок, що дорівнює 51 Гц 
 
Підвищення температури зразка приводить до уповільнення релаксації квадрупольного 
ядра, при цьому з'являється більше шансів виявити спін-спінову взаємодію. Навпаки, 
зниження температури збільшує швидкість релаксації і згладжує тонку структуру спектра. 
Ця ситуація протилежна до тієї, котра звичайно спостерігається в динамічних системах, де 
нагрівання, зазвичай, приводить до спрощення спектра внаслідок коалесценції сигналів. 
Ймовірність втрати тонкої структури зростає також при зменшенні констант спін-спінової 
взаємодії. Можливість спостереження розщеплення на квадрупольних ядрах є скоріше 
виключенням, ніж правилом. 
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1.15. Методи розв'язки (декаплінгу) ядерних спінів 
 
     Ми вже стикалися з найпростішими спектрами і бачили, що більшість сигналів в них 
виявляється розщепленими через наявність спін-спінової взаємодії. Хоча явище ССВ, з 
точки зору хіміків, є дуже корисним, оскільки дозволяє отримати додаткову інформацію 
про структуру молекули, однак, в ряді випадків через наявність ССВ спектр виявляється 
настільки складним, що не піддається інтерпретації. Це пов’язано з тим, що в спектрі, як 
правило, містяться всього кілька типів мультиплетів. Якщо, наприклад, ми бачимо в 
ньому 5 однакових на вигляд дублетів, не так просто з’ясувати, який саме сигнал 
відповідає тому чи іншому протону. Для аналізу спектру потрібно з’ясувати, між якими 
сигналами існує спіновий зв’язок. Тому, вже в перші роки розвитку ЯМР були розроблені 
методи селективного знищення спін-спінової взаємодії. Всі вони засновані на 
опромінюванні обраного магнітного ядра додатковим радіочастотним полем невеликої 
інтенсивності, що відповідає його Ларморовій частоті. Дія такого поля на ядро полягає у 
прискоренні переходів між його спіновими станами. У цьому випадку сусідні ядра вже не 
відчувають, який саме спіновий стан у кожний момент часу має ядро, що опромінюється 
Їхні сигнали при цьому змінюють мультиплетність, оскільки ССВ з обраним ядром 
знімається. Факт зміни мультиплетності певних сигналів свідчить про їх спіновий зв’язок 
з опромінюваним ядром. Недоліком методу є те, що сигнал ядра, що селективно 
опромінюється, зі спектру зникає. Сам процес додаткового опромінювання магнітних ядер 
з метою знищення ССВ називається спіновою розв’язкою, або декаплінгом. Використання 
спінового декаплінгу є однією з перших методик, що застосовувалися для з'ясування 
структури органічних сполук. Зараз вона широко використовується  в гетероядерних 
спектрах. Декаплінг  є частиною багатьох імпульсних експериментів. Спін-спіновий 
декаплінг зараз використовується у двох варіантах. Селективний декаплінг одиничного 
резонансного сигналу застосовується для визначення партнерів по спін-спіновій взаємодії. 
Неселективний (широкосмуговий) декаплінг на одному ядрі застосовується для 
спрощення спектра і підвищення інтенсивності сигналів іншого ядра. Декаплінг 
підрозділяють на гомоядерний, при якому насичення і спостереження відбувається на 
ядрах одного типу і гетероядерний, при якому ці ядра розрізняються. Для опису 
експериментів з декаплінгу ядро, що піддається насиченню, береться у фігурні дужки. 
Так, наприклад, позначення 13С{1H} показує, що ядром спостереження є вуглець, а 
насичення відбувається на протонах. Позначення 1Н{13C31P} означає, що вимірюється 
спектр на протонах при одночасному декаплінгу на ядрах 13C і 31P. У літературі можна 
іноді зустріти термін «подвійний резонанс». Він прийшов зі стаціонарних методик ЯМР і 
означає, що на зразок одночасно впливають двома частотами – однією – для 
спостереження ядра, а іншою – для розв'язки. Із цього погляду останній з описаних 
експериментів можна назвати потрійним резонансом. 
 
     1.15.1. Фізичні основи декаплінгу 
 
     Найпростіше зрозуміти дію декаплінгу на прикладі системи з двох ядер А та Х зі 
спіном ½, між якими є скалярна спін-спінова взаємодія з константою J Гц. Резонансна 
частота ядра Х залежить від того, яку орієнтацію відносно зовнішнього магнітного поля 
має його партнер по спін-спіновій взаємодії. Орієнтація по полю, як ми це вже знаємо, 
називається α-орієнтацією, а орієнтація проти поля – β-орієнтацією. Для ансамблю спінів 
внаслідок дуже малого розходження енергій можна вважати, що населеності станів α і β є 
однаковими. Тому сигнал Х розщеплюється у дублет з однаковими інтенсивностями 
компонентів. Вплив додатковим радіочастотним полем В2 (на додаток до поля передавача 
В1) на частоті ядра А викликає швидку переорієнтацію ядер між станами α і β. Якщо така 
переорієнтація є швидкою відносно величини КССВ, то дублет ядра Х перетворюється на 
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синглет, оскільки час життя станів α і β виявляється недостатнім для спостереження 
взаємодії. Таким чином, якщо спіни А опромінювати під час збору даних полем такої 
сили, щоб γB2>J Гц , то ядро Х не буде відчувати ССВ з ядром А. У цьому випадку 
говорять, що спіни розв'язані. Хоча зняття скалярної спін-спінової взаємодії є метою 
експериментів по декаплінгу, при цьому може виникати ряд додаткових ефектів. Ці 
ефекти, залежно від ситуації, можуть бути або корисними, або шкідливими. Неповний 
декаплінг може викликати уширення або викривлення частково розв'язаних спінових 
мультиплетів. Неточне насичення сигналу може привести до ефектів перенесення 
населеностей, що приводить до викривлення інтенсивностей компонентів мультиплетів. 
Зміна населеностей, що пов'язана з радіочастотним опроміненням, може також привести 
до виникнення ядерного ефекту Оверхаузера, що є незалежним від спін-спінової 
взаємодії. Нарешті, можуть відбуватися зміни положень сигналів, які розташовані поблизу 
ділянки спектра, що піддається опроміненню. Це так звані зсуви Блоха-Сігерта.  

 
     1.15.2. Гомоядерний декаплінг 
 
     Гомоядерний декаплінг включає селективний вплив когерентного радіочастотного поля 
на один з сигналів з метою виявлення партнерів по ССВ. Найчастіше він 
використовується в протонній спектроскопії (Рис. 1.48). Хоча використання даного методу 
для ідентифікації 1Н-1Н взаємодії в значній мірі витіснене двомірними кореляційними 
методами, він продовжує залишатися зручним і корисним інструментом у ЯМР-
досліженнях.  Метод легко реалізувати  і він дає швидкий результат при вирішенні 
відносно простих задач. Особливо він корисний для ідентифікації спінів з дуже малими 
КССВ, які важко виявляти в експериментах по 2D кореляції. У дуже перевантажених 
спектрах, де можуть бути виявлені тільки окремі взаємодії, результат експериментів по 
подвійному резонансу може бути виявлений методом різницевої спектроскопії. У цьому 
випадку спектр, що виміряний без декаплінгу, віднімають від спектра з ввімкненим 
декаплером. Це дозволяє точніше виявити зміни в спектрі. Однак для аналізу таких 
спектрів більше підходять двомірні методики. 
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Рис. 1.48. Гомоядерний декаплінг дозволяє швидко ідентифікувати партнерів по ССВ за допомогою видалення розщеплень між ними. 
(a) спектр порівняння і (б) спектр при розв'язці. 
 
     Одне з обмежень у використанні селективної розв'язки викликане необхідністю  
селективного опромінення одного з сигналів. Якщо при цьому відбувається часткове 
насичення інших сигналів, то можуть виникнути помилки в інтерпретації результатів. 
Коли мультиплет, що придушується, розташований досить далеко від інших сигналів, то 
можна використовувати потужність декаплера достатньо велику для повної розв'язки 
ССВ. Якщо ж поблизу від сигналу, що придушується, розташовані інші піки, буває 
необхідним зменшити потужність декаплера. Це запобігає викривленню інтенсивності 
прилеглих сигналів. У такій ситуації буває неможливим здійснити повну розв'язку і про 
партнерів по ССВ доводиться судити лише по змінах тонкої структури сигналів. 

 
     1.15.3. Зсуви Блоха-Сігерта 
 
     Використання додаткового радіочастотного опромінення під час збору даних може 
привести до зсувів сигналів, що розташовані поблизу частоти, яка придушується. Цей 
ефект відомий як зсуви Блоха-Сігерта. Вони виникають у випадку, коли (γB2)2 стає 
близьким до  різниці в герцах між частотою декаплера та хімічним зсувом сигналу. Ефект 
виникає через те, що поле декаплера впливає на прилеглі спіни таким чином, що для них 
ефективне магнітне поле виявляється обернено пропорційним до різниці між частотою 
резонансу ядра і частотою декаплера і пропорційним до (γB2)2. При цьому сигнали ніби 
розбігаються від піка, що придушується (Рис. 1.49). 
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Рис. 1.49. Зсув Блоха-Сігерта спостерігається для сигналів, що розташовані поблизу частоти декаплера. (a) - звичайний спектр, і  
(б) спектр, що отриманий при дії радіочастотного поля в точці, яка позначена стрілкою. 
 
Ефект проявляється винятково в гомоядерних спектрах, у яких сигнали можуть 
розташовуватися поблизу частоти декаплера. У більшості імпульсних експериментів такі 
зсуви виключені, оскільки під час збору даних декаплер вимикається. Виключенням є 
переднасичення сигналу розчинника під час еволюції (t1) у гомоядерних  протонних 
двомірних експериментах. Це може приводити до зсувів положень сигналів, що 
розташовані поблизу сигналу розчинника. В експериментах по гомоядерному декаплінгу  
зсуви Блоха-Сігерта лише зрідка є проблемою, оскільки поле В2 досить селективне і зсуви 
виявляються невеликими. Проте, навіть невеликі зсуви можуть привести до значних 
артефактів у різницевих спектрах, оскільки спектр порівняння не містить зсувів Блоха-
Сігерта. Тому при інтерпретації таких спектрів слід бути особливо обережним. Треба 
також уважно ставитися до величин хімічних зсувів, знайдених зі спектра в умовах 
декаплінгу, оскільки їхні величини можуть виявитися дещо неправильними. 
 
 
1.16. Ядерний ефект Оверхаузера 
 
    Широке застосування методів декаплінгу привело до винайдення ще одного цікавого та 
корисного явища. Воно полягає в зміні інтенсивностей сигналів ЯМР при додатковому 
опромінюванні одного з магнітних ядер. Це явище називається ядерним ефектом 
Оверхаузера (ЯЕО). ЯЕО являє собою зміну інтенсивності одного сигналу при такому 
впливі на інший, що виводить ядерний спін зі стану теплової рівноваги. Іншими словами, 
якщо вибірково опромінити один з сигналів в спектрі, то інтенсивності інших сигналів 
можуть змінитися. Знайдено, що такі зміни відбуваються лише для сигналів тих ядер, що у 
просторі розташовані поблизу опроміненого ядра. Величина ЯЕО визначається як 
відносна зміна інтенсивності сигналу, I, у порівнянні з його рівноважною інтенсивністю, 
Iо : 

ηI{S} = (I-Io)/Io . 100 (%)                     (1.33) 
 

де ηI{S} – показує спостережуваний ЯЕО для спіна I, коли опромінюється спін S. 
Говорять ще, що це ЯЕО спіна I під впливом спіна S. Використання символів I і S взято з 
оригінальної літератури, де був уперше виявлений ефект Оверхаузера. Хоча це відкриття 
було зроблене досить давно і спочатку стосувалося ядер металів і електронів, однак 
позначення збереглися дотепер. Надалі під час обговорення даного ефекту під ядром I ми 
будемо розуміти досліджуване ядро (Interesting), а під ядром S (Source) збуджуване ядро. 
Зміни інтенсивності можуть бути як позитивними, так і негативними. Це залежить від 
знаків гіромагнітних відношень пари ядер і від динамічних властивостей молекули. 
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     1.16.1. Стаціонарні ЯЕО 
 
     Торкнемося питання про походження ЯЕО і про фактори, що впливають на його знак і 
величину. Обговорення почнемо з так званих стаціонарних ЯЕО, що виникають під 
впливом тривалого слабкого селективного радіочастотного опромінювання ядра S. За 
таких умов відбувається насичення переходів спіна S. При цьому для інших ядер 
молекули виникає ЯЕО, який можна виявити методом інтегрування спектрів. Такий підхід 
є досить розповсюдженим у структурній органічній хімії. 
     Насамперед розглянемо просту гомоядерну двохспінову систему, а потім перейдемо до 
більш реалістичних багатоспінових систем 

 
Рис. 1.50. Загальна експериментальна схема для спостереження стаціонарного ЯЕО. 
 

     Експеримент з дослідження стаціонарних ЯЕО можна реалізувати за допомогою 
імпульсної послідовності, що показана на Рис. 1.50. Від послідовності, що 
використовується для вимірювання стандартних спектрів ЯМР вона відрізняється лише 
тим, що на протязі деякого проміжку часу перед імпульсом на зразок подається постійне 
слабке радіочастотне опромінення, частота якого відповідає частоті поглинання ядра S. 
Тривалість опромінювання повинна становити 1-5 с, в залежності від часу релаксації ядра 
І.  

     1.16.2. ЯЕО у двохспіновій системі. 
 
 
     Нехай речовини містить тільки два однакових ядра зі спіном ½, I і S, які перебувають у 
жорсткій молекулі, що розчинена в ізотропному розчині. У такому випадку не існує якоїсь 
переважної осі обертання і молекула обертається ізотропно, тобто відсутня вісь 
переважного обертання молекули. За таких умов між ядрами відсутня скалярна спін-
спінова взаємодія через простір (JIS=0), однак вони розташовуються достатньо близько 
одне від одного для наявності взаємодії між їхніми магнітними моментами, тобто для 
диполярної взаємодії. При цьому кожний зі спінів відчуває орієнтацію партнера по 
взаємодії. Тут ситуація цілком аналогічна до тієї, що спостерігається для двох точкових 
магнітів, які розташовані один біля одного. Описати таку систему, якщо вважати, що 
зразок містить 4N молекул можна за допомогою енергетичної діаграми. 
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Рис. 1.51. Діаграми енергетичних рівнів і різниці населеностей для двох спінів, S і I, між якими є  диполярна взаємодія; (a) у 
рівновазі, (б) після насичення спіна S, (в) після релаксації за допомогою процесу W2  і (г) після релаксації через шлях Wo Внизу 
показані спектри, що відповідають кожному варіанту. 
 
Діаграма енергетичних рівнів для ансамблю 4N молекул показана на Рис. 1.51. Оскільки 
ми розглядаємо гомоядерну систему, то енергії переходів спінів I і  S будуть практично 
ідентичними (різниця хімічних зсувів в порівнянні з Ларморовою частотою є настільки 
малою, що нею можна знехтувати) і можна вважати, що стани αβ і βα у рівновазі однакові 
за енергією. Відповідно до розподілу Больцмана, є надлишок ядер на нижньому 
енергетичному рівні (αα) і деякий дефіцит на більш високому рівні (ββ). Оскільки нас 
цікавить тільки зміна населеностей енергетичних рівнів, то позначимо надлишок ядер на 
нижньому рівні як ∆. Тоді дефіцит ядер на верхньому рівні буде –∆. (у порівнянні з 
рівнями αβ і βα). Відзначимо, що диполярні взаємодії не приводять до виникнення 
видимих розщеплень сигналів у розчинах, тому обидва переходи, що пов'язані з одним 
спіном, ідентичні за енергією. Тому за відсутності додаткового опромінення, спектр 
містить два синглети однакової інтенсивності (Рис. 1.51а). 
    Тепер припустимо, що ми насичуємо сигнал S. Це означає, що спіни S здійснюють 
швидкий перехід між можливими для них енергетичними станами. При цьому різниця 
населеностей для переходів ядра S дорівнюватиме нулю. Отриманий при цьому розподіл 
населеностей показаний на Рис. 1.51б. Видно, що система вийшла зі стану рівноваги і 
різниця населеностей між рівнями змінилася. Тому система буде прагнути відновити 
рівноважну населеність. Зміна спінових станів може відбувається під впливом процесів 
поздовжньої релаксації. У зв'язку із цим слід вирішити, які саме релаксаційні процеси 
сприятимуть встановленню рівноваги. Якщо ігнорувати механізми релаксації, можна 
передбачати 6 можливих шляхів релаксації двохспінової системи (Рис. 1.52). 
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Рис. 1.52. Шість можливих переходів для двохспінової системи. 
 
Чотири з них відповідають одноквантовим переходам, у яких відбувається перескок 
тільки одного спіна, наприклад αα−βα. Імовірність кожного переходу або швидкість, з 
якою здійснюється перескок спіна по даному шляху позначимо W. Два шляхи, що 
залишилися відповідають перескоку двох спінів одночасно, αβ−βα і  αα−ββ. Хоча ці 
переходи і існують, їх, на відміну від одноквантових переходів, неможливо побачити 
прямо в експерименті ЯМР, оскільки в цьому випадку загальна зміна магнітного 
квантового числа (∆M) не дорівнює одиниці. Говорять, що ці переходи заборонені 
квантово-механічними правилами відбору. Процес αβ−βα з імовірністю Wo відповідає 
нуль-квантовому переходу (∆M=0), а процес αα−ββ з ймовірністю W2 - двохквантовому 
переходу (∆M=2). Але, хоча такі переходи не відбуваються при поглинанні енергії, при 
релаксації обидва шляхи можуть бути реалізованими. Для ЯЕО вони виявляються 
найбільш важливими. Їх називають шляхами крос-релаксації. Термін підкреслює участь 
у релаксації одночасно обох спінів. 
    Вертаючись до діаграми, що наведена на Рис. 1.52, ми зараз зупинимося на питанні про 
те, як різні релаксаційні процеси можуть сприяти відновленню рівноваги, якщо врахувати, 
що перехід W1

S ми продовжуємо насичувати постійним радіочастотним опроміненням. 
Різниця населеностей між переходами спіна I, як і раніше, дорівнює ∆, оскільки для цього 
спіна рівноважні умови зберігаються. Тому шлях W1

I не відіграє ролі у відновленні 
рівноваги і, відповідно, у виникненні ЯЕО. Процес W2 переводить спіни зі стану ββ у стан  
αα і тим самим відновлює різницю населеностей між переходами спіна S. При цьому 
різниця населеностей між рівнями спіна I зростає (Рис. 1.51в). Таким чином, результатом 
здійснення релаксації через шлях W2 є загальне зростання інтенсивності в спектрі сигналу 
I. Таким чином, при цьому з'являється позитивний ЯЕО. Аналогічно, процес Wo 
приводить до переходу спінів зі стану βα у стан αβ. При цьому відбувається відновлення 
населеностей спіна S. Результатом є зменшення різниці населеностей спіна I (Рис. 1.51г). 
Тому релаксація за шляхом Wo приводить до загального зменшення інтенсивності сигналу 
спіна I. Це негативний ЯЕО. 
    Виходячи з наведених вище якісних описів, ми можемо зрозуміти, чому виникає явище 
ЯЕО. В загальному випадку, процеси крос-релаксації W2 та Wo відбуваються одночасно і 
спостережуваний знак ЯЕО визначається тим, який шлях для даної системи є більш 
ефективним. 

Крім того, шлях W1
I після того, як виникне ЯЕО, починає сприяти відновленню 

рівноважної населеності переходів спіна I, тому він зменшує величину ЯЕО. Внаслідок 
цього, якщо механізм W1

I виявляється більш ефективним, ніж механізми крос-релаксації, 
то ЯЕО може стати настільки малим, що може не спостерігатися. Таким чином, виміряний 
ЯЕО є результатом балансу декількох конкуруючих  шляхів релаксації. Насичення спіна S 
протягом періоду часу, більшого за час його релаксації, приводить до нових стаціонарних 
населеностей рівнів, які визначають інтенсивності сигналів в отриманому спектрі. Повний 
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аналіз всіх шляхів релаксації і змін населеностей, що виникають при цьому, дозволяє 
розрахувати величину ЯЕО. Це т.зв. рівняння Соломона: 
 

                         (1.34) 
 
    Множник σIS являє собою швидкість крос-релаксації двох спінів, а ρIS відповідає 
загальній швидкості диполярної поздовжньої релаксації спіна I. Для врахування впливу на 
населеності гіромагнітних відношень взаємодіючих ядер, в рівняння включені їх величини 
(γS і γI). Для гомоядерної системи, що обговорювалася вище, ці величини однакові і 
можуть бути виключеними з рівняння. Це загальне рівняння включає і якісні критерії, що 
описані вище, наприклад, W2 – W0 визначає знак ЯЕО, а W1

I відповідає конкуруючому 
процесу релаксації, що зменшує величину ЯЕО. Для того, щоб знайти величину та знак 
ЯЕО необхідно знати, як впливають на швидкість різних релаксаційних процесів 
молекулярна рухливість і відстані між спінами. Саме цим питанням буде присвячене 
наступне обговорення. 
     Для нуль-квантового процесу Wo різниця енергій  спінових станів досить мала. Вона 
відповідає різниці частот поглинання спінів I і S. Тому ωt = (ωI – ωS). Такі частоти 
виникають винятково у випадку повільного обертання молекул. Двохквантові переходи 
W2 відповідають сумі частот поглинання спінів I і S. Тому ωt = (ωI + ωS). Такі частоти 
стимулюються швидким обертанням молекул. Для приклада розглянемо гомоядерну 
спінову систему при частоті спостереження в 400 МГц. Частоти одноквантових переходів 
WI

I  і WI
S  будуть дорівнювати приблизно 400 МГц. Частота переходу Wo відповідає 

різниці частот поглинання спінів I і S, тобто різниці їхніх хімічних зсувів. Вона лежить у 
діапазоні від Гц до кГц. Частоти переходів W2 відповідають сумі частот переходів спінів і 
близькі до 800 МГц. Зрозуміло, що швидкість молекулярного руху, яка може стимулювати 
такі переходи повинна бути досить великою. Таким чином, для молекул з високою 
швидкістю обертання слід очікувати позитивних ЯЕО, що обумовлені крос-релаксацією за 
шляхом W2, а для молекул, що обертаються повільно, повинні реалізовуватися негативні 
ЯЕО за рахунок підвищення ефективності шляху Wo. Це й відбувається на практиці.  
     Кількісні співвідношення для швидкостей диполярної релаксації у двохспіновій 
системі мають вигляд: 

                   (1.35а) 
                       

          (1.35б) 
                      

          (1.35в) 
Константи пропорційності у всіх випадках однакові. 
    Відзначте, що на додаток до залежності від часу кореляції, ці рівняння містять величину 
між’ядерної відстані, r між спінами I і S. Оскільки у формулу цей параметр входить у 
шостому ступені, то кількісні розрахунки на підставі ЯЕО слід робити з великою 
обережністю. Множник між’ядерних відстаней описує величину диполярної взаємодії між 
спінами. Важливим тут є те, що всі шляхи релаксації однаково залежать від між’ядерних 
відстаней. Це, як буде показано нижче, дозволяє проводити кореляцію величин ЯЕО зі 
структурою молекул. Те, що величина ЯЕО є обернено-пропорційною до шостого ступеня 
між’ядерної відстані, свідчить про швидкий спад ефекту. Помітні ЯЕО спостерігаються 
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між протонами, що відокремлені один від іншого не більше ніж на 0,5 нм (звичайно, це 
залежить від чутливості спектрометра і від того, наскільки точно можна вимірювати 
інтенсивності сигналів). Слід також пам'ятати про наявність у рівняннях (1.35) величин 
гіромагнітних відношень взаємодіючих спінів. Тому в гетероядерній системі величини 
швидкостей релаксації і, відповідно, ЯЕО можуть бути суттєво різними. 
    Якщо молекула в розчині обертається настільки швидко, що ωτc<<1, то всіма 
множниками, що містять ω, можна знехтувати. Вирази для швидкостей релаксації при 
цьому спрощуються: 

                                                         (1.36а) 
  

                                                         (1.36б) 
 

                                                          (1.36в) 
    Ця ситуація називається умовою граничного звуження ліній, оскільки при цьому всі 
уширення сигналів, що пов'язані з диполярною взаємодією, усереднюються до нуля. Така 
ситуація має місце тільки при вимірюванні спектрів малих молекул у нев'язких 
розчинниках. Дотримання умов граничного звуження залежить від часу кореляції 
молекули та від напруженості магнітного поля спектрометра. 
 
     1.16.3. ЯЕО і молекулярний рух 
 
     Якщо взяти константи швидкості рівнянь (1.36) і підставити їх у рівняння (1.34), то 
можна побудувати криву, що наведена на Рис. 1.53. Вона являє собою залежність 
величини гомоядерного ЯЕО від швидкості молекулярного руху ωoτc (де ωo – частота 
спектрометра, що приблизно дорівнює ωI і ωS). Варто нагадати, що це справедливо тільки 
для двохспінової системи з винятково диполь-дипольним механізмом релаксації, коли 
величина ЯЕО є максимальною. Крива містить три ділянки, які можна назвати областями 
швидкої, проміжної та повільної швидкості руху. Для молекул з великою швидкістю руху 
(короткі τc і умова граничного звуження) ЯЕО має максимально можливе значення +0,5 
або 50%. Такими молекулами є малі органічні молекули в нев'язких розчинниках, тому 
саме вони найчастіше вивчаються за допомогою стаціонарного ЯЕО. Інший граничний 
випадок - молекули з досить повільним рухом. Для них, як це було показано вище, 
характерним є негативний ЯЕО. 
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Рис. 1.53. Зміни максимального теоретичного гомоядерного стаціонарного ЯЕО у двохспіновій системі як функція швидкості 
молекулярного руху (задається безрозмірним  параметром ωoτc). Область швидкого руху відповідає граничному звуженню ліній. 
Область  повільного руху відповідає межі спінової дифузії 

Максимальна зміна інтенсивності сигналу для них відбувається у випадку, коли W2 і WI
I 

дорівнюють нулю. Якщо підставити ці значення в рівняння (1.34), то для ЯЕО одержимо 
величину –1 або –100%. Для вимірювання ЯЕО таких молекул слід використовувати 
нестаціонарні умови, оскільки за стаціонарних умов спектри виявляються 
неінформативними (див. нижче). У дану область попадають біологічні макромолекули. Їх 
традиційно вивчають у нестаціонарних умовах із застосуванням таких експериментів як 
NOESY. Між цими граничними випадками існує область проміжних швидкостей 
молекулярного руху. Тут ЯЕО змінює знак або навіть може дорівнювати нулю, коли W0 =  
W2. У цій області величина та знак ЯЕО виявляються досить чутливими до швидкості 
молекулярного руху, однак їхні величини можуть бути занадто слабкими для надійних 
структурних кореляцій. Розташування області проміжних швидкостей руху залежить від 
багатьох факторів - розміру та форми молекул, властивостей розчину (в'язкість, 
температура, іноді рН) і сили поля спектрометра. Найчастіше в даний діапазон попадають 
молекули з молекулярною масою 1000-2000 Дальтон. З підвищенням інтересу хіміків до 
великих молекул, зокрема до супрамолекулярної хімії все більша кількість молекул 
попадає до діапазону проміжних швидкостей руху, для якого виникають складності при 
використанні ЯЕО. Графік на Рис. 1.53 проходить через нуль у випадку, коли         
швидкість молекулярного руху приблизно дорівнює частоті спектрометра. 
     Таким чином, величини ЯЕО в значній мірі залежать від частоти спектрометра. Це 
ілюструє Рис. 1.64, де залежність величини ЯЕО від часу кореляції наведена для трьох 
різних магнітних полів. Використання сильних магнітних полів підвищує ймовірність 
попадання малих молекул в область проміжних швидкостей руху, а молекул середнього 
розміру в область повільних рухів. Тому використання магнітів із сильними полями 
завжди сприяє дослідженню великих молекул, оскільки для них зростає вірогідність 
переходу в область негативних ЯЕО, але вивчення малих молекул в сильних магнітних 
полях методом ЯЕО може виявитися неефективним через перехід цих молекул в область 
нульових ЯЕО. 
     Швидкість руху молекул можна до деякої міри регулювати за допомогою зміни умов 
експерименту. Найбільш просто із цією метою вимірювати спектри при різних 
температурах. Ще один можливий підхід - вимірювати спектри в системі координат, що 
обертається. Даний підхід буде описаний пізніше, відзначимо тільки, що в цьому випадку 
всі ЯЕО виявляються позитивними для будь-яких швидкостей молекулярного руху, тому 
знімається проблема нульової крос-релаксації. 

 
Рис. 1.54. Зміни максимального теоретичного гомоядерного стаціонарного ЯЕО у двохспіновій системі як функція швидкості 
молекулярного руху,  показані для трьох частот спектрометра (MГц) 
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     1.16.4. ЯЕО і відстані між спінами 
 
    Тепер можна зупинитися докладніше на питанні про те, як впливає на величини 
стаціонарних ЯЕО відстань між спінами. Якщо дотримуються умови граничного звуження 
ліній, то підстановка спрощеного виразу для швидкості релаксації (1.36) у рівняння (1.34) 
дасть співвідношення: 

                       (1.37) 
Як витікає з цього рівняння, максимальна величина ЯЕО у двохспіновій системі може 
досягати 50%. При цьому залежність від між’ядерних відстаней у цьому випадку 
відсутня. Тому, принаймні для гіпотетичної ізольованої двохспінової системи, величина 
стаціонарного ЯЕО не несе інформації про відстань між спінами. Таким чином, 
твердження про те, що величини ЯЕО обернено пропорційні до шостого ступеня 
між’ядерних відстаней, має свої обмеження. У реальних хімічних системах перед 
з'ясуванням залежності ЯЕО від відстаней між атомами слід враховувати ряд додаткових 
факторів.  
     Хоча величина стаціонарного ЯЕО у двохспіновій системі і не залежить від відстані 
між спінами, швидкість наростання ЯЕО таку залежність проявляє, оскільки від 
між’ядерних відстаней залежить швидкість релаксації. Це приводить до того, що чим 
ближче одне до одного перебувають магнітні ядра, тим швидше встановлюється 
стаціонарна величина ЯЕО. Це є основою вимірювань динаміки ЯЕО. Крім того, звідси 
витікає, що для виявлення ЯЕО між віддаленими одне від одного ядрами слід 
використовувати тривалий період попереднього насичення.  

 
     1.16.5. Гетероядерні ЯЕО 
 
    Еквівалентом рівняння (1.37) для гетероядерної пари спінів за умов граничного 
звуження ліній є загальне співвідношення: 

ηΙ{S} = γS/2γI                              (1.38) 
    Для загального випадку, коли спостереження ведеться на ядрах 13С у присутності 
широкосмугового декаплінгу на протонах γН/γС = 4. Тому зростання інтенсивності 
сигналів вуглецю за рахунок ЯЕО повинне становити 200%, тобто сигнал зросте в три 
рази. Оскільки релаксація ядер вуглецю в значній мірі визначається диполярною 
взаємодією із протонами, то на практиці цей максимум звичайно і досягається. Це досить 
корисно для підвищення чутливості. При цьому величина ЯЕО для вуглецю близька до 
величини підвищення чутливості за рахунок перенесення поляризації, що описане нижче. 
Максимальна зміна інтенсивності сигналу за рахунок ЯЕО для інших магнітних ядер, 
позначена як ηX{1H}, наведена в Табл. 1.3. 
 
Таблиця 1.3. Теоретичні максимуми стаціонарного гетероядерного ЯЕО при насиченні протонів
 

X 6Li 13C 15N 19F 29Si 31P 57Fe 103Rh 109Ag 119Sn 1183W 195Pt 207Rb 

ηX{1H}% 339 199 -494 53 -252 124 1548 -1589 -1075 -141 1202 233 239 

Ці числа отримані для релаксації винятково через диполь-дипольну взаємодію. Для металів 
важливим механізмом релаксації може бути анізотропія хімічного зсуву. Аномалія ядра 6Li полягає 
в тому, що він хоча й має квадрупольний момент, але дає значний ЯЕО. Це пов'язане з тим, що його 
квадрупольний момент є найменшим з усіх  ядер, внаслідок чого дипольний механізм дає у 
релаксацію значний внесок. 
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У гетероядерних системах  спостережуваний ЯЕО залежить також від знака 
гіромагнітного відношення ядра. Тому ЯЕО для ядер з негативними γ при насиченні 
протонів завжди негативні, навіть, якщо дотримується умова граничного звуження ліній. 
Найбільш яскравими прикладами цьому є ядра 15N  і 29Si, для яких спостерігається таке 
зменшення інтенсивності сигналів при насиченні протонів, що самі сигнали стають 
негативними. У випадках, коли максимальна величина ЯЕО не досягається, сигнали 
взагалі можуть зникнути. Тому вимірювання спектрів ядер з негативними γ проводиться 
за відсутності ЯЕО або за допомогою імпульсного декаплінгу чи перенесення поляризації. 
Іноді для видалення ЯЕО використовують релаксаційні реагенти. Гетероядерні ЯЕО іноді 
можна використовувати в структурних віднесеннях. 
    За умов, що не відповідають граничному звуженню ліній, абсолютні величини 
гетероядерних ЯЕО X{1H} зменшуються також для ядер 13С, 15N а для 29Si наближаються 
до нуля, хоча й не змінюють знак (як це спостерігається для 19F). Тому для великих 
молекул гетероядерний ЯЕО може не тільки не підвищувати чутливість, але й знижувати 
її. 
 
     1.16.6. ЯЕО в багатоспінових системах 
 
    У попередніх параграфах ЯЕО обговорювався для гіпотетичної двохспінової системи, у 
якій релаксація відбувається винятково за диполь-дипольним механізмом. При переході 
до реальних багатоспінових систем треба відповісти на два ключових запитання: як 
присутність інших спінів впливає на величину стаціонарного ЯЕО і якою в цьому випадку 
є залежність ЯЕО від міжспінових відстаней. Їхній розгляд показує, що ЯЕО можна 
застосовувати для визначення відношень відстаней між спінами, але не їхніх абсолютних 
величин. 
 
     1.16.7. Додаткові шляхи релаксації 
 
    ЯЕО являє собою результат диполярної крос-релаксації між двома ядрами, тому тільки 
диполь-дипольний механізм релаксації може привести до виникнення ЯЕО. Всі інші 
механізми знижують  частку релаксації через шляхи W0 і W2, оскільки вони стимулюють 
релаксацію через шлях W1. При цьому величина ЯЕО зменшується. 

Всі альтернативні шляхи релаксації можна об'єднати і позначити як ρ*I. Це т.зв. швидкість 
зовнішньої релаксації спіна I. Додавши її в співвідношення 1.34, одержимо: 

                      (1.39) 
    Звідси можна визначити ступінь ослаблення ЯЕО за рахунок зовнішньої релаксації. ρ*I  
ще називають «витіканням» релаксації. Цей ефект є трохи більшим для молекул в умовах 
граничного звуження ліній і меншим у випадку негативних ЯЕО. Для малих молекул, що 
швидко обертаються, абсолютна величина σIS мала в порівнянні з молекулами, що 
повільно обертаються, тому відносний внесок у рівняння (1.39) ρ*I виявляється великим. 
Даний ефект схематично показаний на Рис. 1.55. Тут видно, що «витікання» стає більш 
значимим при зростанні швидкості молекулярного руху. Тому для малих молекул можуть 
спостерігатися досить невеликі величини ЯЕО. На відміну від цього, для молекул з 
негативним ЯЕО «витікання» релаксації  істотно не впливає на ЯЕО. 
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Рис 1.55. Схема  максимального гомоядерного стаціонарного ЯЕО в присутності (суцільна лінія) і  за відсутності (пунктирна лінія) 
зовнішнього джерела релаксації, що конкурує з крос-релаксацією. 

Для збільшення значень ЯЕО молекул за умов граничного звуження ліній необхідно 
мінімізувати ρ*I. Найбільш просто цього можна досягти, якщо видалити з розчину 
розчинений кисень. Неспарений електрон кисню має спін 1/2. Його магнітний момент в 
600 разів перевищує магнітний момент протона, тому він створює сильні флуктуюючі 
магнітні поля, які прискорюють релаксацію. Тому при вивченні далеких взаємодій у 
малих молекулах доводиться перед вимірюваннями проводити дегазацію розчину. При 
рутинній роботі такої необхідності найчастіше не виникає. Аналогічно, присутність 
парамагнітних домішок, наприклад, солей деяких металів, може приводити до зникнення 
ЯЕО. Тому зразки, до яких для прискорення релаксації додані релаксаційні реагенти,  
непридатні для вивчення ЯЕО. Міжмолекулярні диполярні взаємодії між розчинником і 
розчиненою речовиною також можуть впливати на швидкість релаксації. Якщо 
застосовується дейтерований розчинник, то ядра дейтерію звичайно слабко впливають на 
релаксацію протонів розчиненої речовини, оскільки поздовжня диполярна релаксація 
пропорційна γ2, а в дейтерію гіромагнітне відношення є набагато меншим, ніж у протонів. 
Якщо ж застосовувати протоновмісні розчинники, то при великих концентраціях вони 
можуть істотно збільшити швидкість протонної релаксації. Тому для вивчення ЯЕО такі 
розчинники краще не застосовувати. Інші, не диполярні механізми релаксації, які були 
описані раніше, також зменшують величини ЯЕО. Найбільш важливою є квадрупольна 
релаксація під впливом ядер зі спіном >1/2. Для таких ядер даний механізм є домінуючим, 
тому ЯЕО для  молекул з парамагнітними ядрами спостерігається рідко (виключенням є 
ядро 6Li).  
 
     1.16.8. Визначення міжспінових відстаней 
 
    Очевидно, найбільш важливим «стороннім» впливом на релаксацію спіна I у 
багатоспіновій системі є вплив ядер, відмінних від S. Диполярна взаємодія із цими 
спінами приводить до прискорення поздовжньої релаксації спінів I незалежно від процесів 
крос-релаксації між I і S. Тому ЯЕО між I і S слабшає. Для ілюстрації впливу сусіднього 
спіна розглянемо гіпотетичну трьохядерну спінову систему, що містить ядра I, S і N 
(сусіднє ядро). Нехай релаксація відбувається винятково за диполь-дипольним 
механізмом, а всі інші механізми релаксації відсутні (Рис. 1.56). 
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Рис.1.56. Трьохспінова система в якій сусіда I-спіна, N, діє як зовнішнє джерело релаксації для спіна I через їхню взаємну 
диполярну взаємодію 
 

 Якщо припустити для простоти, що ЯЕО існує тільки між ядрами I і S, для стаціонарного 
ЯЕО можна записати рівняння: 

                                             (1.40) 
де ηmax відповідає максимально можливому ЯЕО у двохспіновій системі. Відзначте, що за 
відсутності спіна N, ЯЕО просто дорівнює ηmax і не має залежності від між’ядерних 
відстаней. Ефект введення додаткового спіна полягає у виникненні залежності ЯЕО від 
міжспінових відстаней. Однак величина ЯЕО не залежить просто від r-6

IS. Вона 
визначається співвідношенням відстаней rIS і rIN. Це справедливо для всіх експериментів 
стаціонарного ЯЕО. Спостережувані величини ЯЕО завжди визначаються 
співвідношенням відстаней rIS і всіх інших відстаней rIN. У реальній молекулі сусідів може 
бути досить багато і всі вони впливають на ЯЕО ядра I. Таким чином, величина 
стаціонарного ЯЕО ядра I визначається відношенням швидкостей крос-релаксації між 
ядрами I і S і сумарною швидкістю релаксації спіна I на всіх інших ядрах. Рівняння 1.40 
показує також, що зменшення між’ядерної відстані між I і S приводить до збільшення 
ЯЕО між спінами I і S, оскільки внесок крос-релаксації в загальну релаксацію при цьому 
зростає. Таким чином, у багатоспіновій системі малі міжспінові відстані відповідають 
великим величинам ЯЕО.  
    Однак, як показано на Рис. 1.57, дане правило слід застосовувати з певною 
обережністю. Нижче представлені величини ЯЕО ηB{A} для трьохспінової системи А-В-
С, у якій відстань між спінами В і С змінюється. При цьому безпосередньою взаємодією 
між спінами А і С будемо нехтувати. Коли С перебуває далеко від В, його вплив на 
релаксацію спіна А виявляється малим. Тому крос-релаксація між А і В домінує і ЯЕО 
виявляється близьким до максимально можливого. Якщо А і С перебувають від В на 
рівних відстанях, то вони відіграють однакову роль у релаксації В, тому для ЯЕО 
одержимо половину максимальної величини. Якщо ж С перебуває набагато ближче до В, 
ніж А, то домінуючою є релаксація В на ядрах С, а крос-релаксація відносно неї 
виявляється слабкішою. Тому в цьому випадку ЯЕО буде маленьким. 

 



 70 
Рис. 1.57. Розраховані стаціонарні ЯЕО A => B  для ізольованої трьохспінової системи із близькими між’ядерними відстанями. 
Стрілка показує спін, що насичується. Пряма взаємодія A-C ігнорується. 

Таким чином, якщо два спіни перебувають поблизу один до одного і між ними є сильна 
диполярна взаємодія, то ЯЕО між ними може бути і маленьким, якщо неподалік 
розташовується третій спін. 
    Ще одну цікаву особливість можна виявити, якщо в описаній вище трьохспіновій 
системі насичувати ядро В і визначати ЯЕО для ядра А, тобто знаходити ηА{В} (Рис. 
1.58). Видно, що в цьому випадку ЯЕО для А лише в невеликому ступені залежить від 
відстані між В і С. Це пов'язане з тим, що ядро С виявляє слабкий вплив на релаксацію 
ядра А, внаслідок чого процес крос-релаксації між ядрами А і В у всіх випадках домінує. 
Таким чином, ЯЕО виявляються несиметричними, тобто ηB{A} не дорівнює ηА{В}, 
оскільки хімічне оточення ядер А і В істотно розрізняється. 

 
Рис. 1.58. Розраховані стаціонарні ЯЕО В => А  для ізольованої трьохспінової системи із близькими між’ядерними відстанями. 
Стрілка показує спін, що насичується. Пряма взаємодія A-C ігнорується. 
 
     1.16.9. Непрямі ефекти і дифузія спінів 
 
    Приклади, що показані вище, свідчать про те, що ЯЕО між спінами А і В у присутності 
спіна С важко використовувати для стереохімічних висновків. Це пов'язане з тим, що для 
спрощення картини ми ігнорували ефект, який може спостерігатися на ядрі С. На Рис. 1.59 
показано, які ефекти будуть спостерігатися на ядрах В і С при насиченні ядра А. Видно, 
що в цьому випадку для ядра С спостерігається зниження інтенсивності сигналу. Це т.зв. 
естафетна передача ЯЕО, коли зміна населеностей ядра В викликає, у свою чергу, зміну 
населеностей ядра С. Даний ефект обумовлений крос-релаксацією між ядрами В і С. 
Негативний ЯЕО для ядра С є результатом зростання різниці населеностей рівнів ядра В, 
що викликана ЯЕО за рахунок опромінення ядра А. Згадаємо, що за умов граничного 
звуження ліній насичення одного з сигналів (тобто зменшення різниці населеностей 
відповідних спінових переходів) приводить до позитивного ЯЕО, тому, міркуючи 
аналогічно, збільшення різниці населеностей для В (А-В ЯЕО) повинне приводити до 
негативного ЯЕО сусіда, з яким є диполь-дипольна взаємодія. Такий непрямий ефект 
часто називають трьохспіновим ефектом. Його слід відрізняти від прямого негативного 
ЯЕО, що спостерігається для молекул з повільним рухом. 
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Рис. 1.59. Стаціонарні трьохспінові ефекти. Негативний ЯЕО для C виникає через непрямий ефект, що передається через спін B при 
насиченні спіна А. У величину ЯЕО для В вносить свій внесок зміна населеностей спіна С (див. Рис. 8.12) 

 
Рис. 1.60. Динаміка зростання прямого та непрямого ЯЕО у трьохспіновій системі, що швидко рухається  
 

Величина негативної трьохспінової взаємодії звичайно є набагато меншою, оскільки вона 
визначається не занадто великим ЯЕО свого безпосереднього сусіди. Її характерною 
рисою є повільне наростання в часі - для її появи потрібна певна затримка (Рис. 1.60). 
Тому для спостереження естафетного ЯЕО слід застосовувати великий період 
переднасичення сигналу. У прикладах, що наведені вище, існують незвичайно великі 
величини ЯЕО, оскільки при розрахунках вважалося, що між спінами є винятково 
диполярна взаємодія. Експериментальні ЯЕО найчастіше не перевищують 20%, внаслідок 
чого трьохспінові ефекти можуть досягати не більше декількох відсотків. Найбільш часто 
вони виникають у випадках, коли В і С являють собою гемінальну діастереотопну пару 
протонів, оскільки в цьому випадку відстань між ядрами достатньо мала для виникнення 
естафетного ефекту. Він виникає також у випадках, коли три спіни розташовуються 
приблизно на одній лінії. У цьому випадку естафетний ефект можна використовувати для 
констатації саме такого розташування спінів. Причиною цьому є те, що величина ЯЕО, що 
спостерігається в трьохспіновій системі є результатом додавання двох ефектів - прямого 
(позитивного) і естафетного (негативного) ЯЕО. При цьому результат такого додавання 
залежить від кута між спінами (Рис. 1.61). При малих кутах А-В-С прямий ефект домінує 
над естафетним, а при розташуванні А і С по різні боки від В, більшу роль відіграє 
естафетний ЯЕО. Між цими граничними випадками лежить область кутів, при яких ЯЕО 
наближується до нуля, незважаючи на близьке розташування спінів і наявність сильної 
диполь-дипольної взаємодії між ними. 
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Рис. 1.61. Розрахований стаціонарний ЯЕО для спіна C при насиченні спіна A як функція кута A-B-C для ізольованої трьохспінової 
системи, що швидко рухається.  ЯЕО є результатом сумування прямого і непрямого ефектів A-C. Дві криві ілюструють залежність 
ЯЕО від  між’ядерних відстаней 
 

Цей висновок дуже важливий, оскільки в реальних молекулах може одночасно існувати 
кілька шляхів диполь-дипольної взаємодії. Положення точки, для якої ЯЕО дорівнює 
нулю на кривих на Рис. 1.61 залежить від відносних відстаней між спінами та нахилу 
кривих у цій точці. Тому, хоча ЯЕО може і не дорівнювати нулю, однак він може бути 
значно меншим від того, що очікується, виходячи з геометрії молекули. Хоча для 
естафетного перенесення  через 4 спіни можна прогнозувати позитивну величину, однак з 
таким перенесенням доводиться мати справу надзвичайно рідко внаслідок його вкрай 
малої величини. 
    Вплив різних факторів, що описані вище, на 4-спінову систему ілюструє Рис. 1.62. З 
нього витікає, що для правильної інтерпретації спостережуваних величин ЯЕО потрібний 
аналіз всіх можливих ЯЕО для досліджуваної молекули. Інакше висновки можуть 
виявитися цілком помилковими. Так, якщо розглядати ЯЕО на ядрах А і С при насиченні 
ядра В, видно, що інтенсивність сигналів А і С зростає практично однаково, незважаючи 
на різницю між’ядерних відстаней. Якщо ж насичувати ядро С, то для більш віддаленого 
від нього ядра D спостерігається набагато більший ЯЕО, ніж  для більш близького ядра В. 
Для правильного розуміння величин стаціонарного ЯЕО варто виконати всі можливі 
експерименти і робити висновки про структуру молекули тільки на підставі всього масиву 
отриманих даних. Звичайно, наведені на Рис. 1.68 аномальні значення ЯЕО багато в чому 
визначаються тим, що в розрахунках ми ігнорували всі шляхи релаксації, окрім диполь-
дипольного. Однак, слід зрозуміти, що до отриманих величин ЯЕО завжди слід 
ставитися досить обережно. Загалом, тільки в поодиноких випадках вимірювання ЯЕО 
для одного протона може дозволити зробити надійні структурні висновки. Більш 
розумним підходом є аналіз всіх можливих величин ЯЕО. 

 
Рис. 1.62. Розраховані стаціонарні ЯЕО в ізольованій чотирьохспіновій системі із близькими між’ядерними відстанями. Величини 
отримані за допомогою рівнянь, представлених у таблиці 3.1 
 
Якщо молекула в розчині обертається настільки повільно, що для її протонів 
спостерігаються негативні ЯЕО, вплив непрямих ефектів на інтенсивності сигналів може 
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виявитися ще більш сильним, а результати аналізу величин ЯЕО, відповідно, менш 
певними. Тому для вивчення таких систем стаціонарні ЯЕО застосовуються рідко. Цьому 
є дві причини: по-перше, непрямі ефекти в цьому випадку мають той самий знак, що і 
первинний ЯЕО, тому їх важко розрізнити; по-друге,  вони виникають досить швидко й 
мають значну величину. Знак непрямого ефекту визначається тим фактом, що негативний 
ЯЕО (зменшення різниці населеностей) виникає за рахунок насичення (вимушене 
зменшення різниці населеностей), тому непрямий ефект на третьому спіні також буде 
негативним. У граничному випадку, при достатньому часі насичення, ЯЕО, що спочатку 
виник між двома ядрами, може поширитися на всю молекулу таким чином, що для всіх 
ядер зміна інтенсивності сигналів буде однаковою (Рис. 1.63). 

 
Рис.1.63. Схема процесу спінової дифузії в якому  первинний S-I ЯЕО ефективно передається на сусідні ядра і поширюється по всій 
молекулі 
 

Таке перенесення інформації про один спін на всю молекулу називається спіновою 
дифузією, оскільки вона нагадує теплову дифузію у твердому тілі. Гранична швидкість 
молекулярного руху, при якій виникає спінова дифузія, називається межею спінової 
дифузії. Наявність спінової дифузії при негативних ЯЕО робить неможливими кореляції 
величин стаціонарних ЯЕО з міжспіновими відстанями. Замість цього, для таких молекул 
можна вивчати швидкість, з якою ЯЕО передається від спіна до спіна. Звідси можна 
робити висновки про те, наскільки один спін віддалений від іншого. Для вирішення таких 
задач використовуються методи нестаціонарного ЯЕО. 
 
     1.16.10. Перенесення насичення 
 
     Ще одне явище, яке може спостерігатися в експериментах ЯЕО – це перенесення 
насичення. Воно може виникати при спробах насичення протону, що бере участь в 
обмінному процесі. У спектрі це явище проявляється в появі сильного негативного 
сигналу для партнера по хімічному обміну сигналу, що насичується. Для двох граничних 
швидкостей молекулярного руху перенесення насичення від одного сигналу до іншого за 
допомогою хімічного обміну (Рис. 1.64) проявляється по різному. Якщо насичувати 
сигнал протона, що приймає участь в обмінному процесі, то його партнер по обміну також 
насичується. У випадку, якщо молекулярний рух відповідає позитивним ЯЕО,  знак зміни 
інтенсивності сигналу, що приймає участь в обміні, протилежний до знака ЯЕО. У 
випадку повільного обміну ЯЕО та хімічний обмін розрізнити неможливо. 
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Рис. 1.64. Схема процесу перенесення насичення. Насичення сигналу A приводить до одночасного насичення сигналу C, якщо ядра 
A і C протягом періоду насичення беруть участь у процесі хімічного обміну. 

 
1.17. Перенесення поляризації 
 
     Дотепер при обговоренні ефектів, що супроводжують використання декаплера, ми 
торкалися повного насичення обраного сигналу. Для цього ми використовували додаткове 
радіочастотне опромінювання зразка полем В1 такої потужності, що забезпечувала 
одночасний вплив на всі компоненти мультиплету сигналу, що обраний для насичення. 
Але, якщо зменшити інтенсивність опромінювання, то воно може впливати не на весь 
мультиплет, а лише на один його компонент. Така ситуація відповідає селективному 
насиченню певного енергетичного переходу. У цьому випадку спостерігається цікаве 
явище, що полягає в зміні інтенсивностей всіх інших переходів, що пов’язані з тим, що 
опромінюється. Це явище називається перенесенням поляризації. На початкових етапах 
розвитку ЯМР це явище використовувалось для вивчення зв’язаності спінів. Для цього 
навіть була розроблена спеціальна методика, що називається INDOR. Але зараз вона має 
лише історичний інтерес. Але саме явище переносу поляризації  широко застосовується у 
більшості новітніх експериментів ЯМР. Методи перенесення поляризації дозволяють 
збільшити інтенсивність сигналу за рахунок обміну  населеностей між ядрами з великим 
та малим гіромагнітними відношеннями. Якщо перенесення поляризації відбувається від 
протонів на ядра Х (а такий експеримент проводять найбільш часто) у такий спосіб 
відбувається збільшення інтенсивності сигналу в γH/γX  разів. Для розуміння фізичних 
основ явища перенесення поляризації припустимо, що є система ядер 13С і 1Н, між якими 
існує ССВ, причому природний вміст обох ядер становить 100%. Енергетична діаграма 
такої системи наведена на рис. 1.65. 
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Рис 1.65. Діаграма енергетичних рівнів для двохспінової  'H-13C системи.  Два переходи для кожного ядра відповідають  двом лініям 
у кожному дублеті. 
 
У тепловій рівновазі населеності кожного із чотирьох переходів визначаються розподілом 
Больцмана. Схематично це показано на Рис.1.66а. Нехай різниця населеностей для 
протонних і вуглецевих переходах становлять відповідно 2∆H  і 2∆C. Оскільки 
населеності лінійно залежать від γ,  2∆H / 2∆C = γH/γX  =4. Тому інтенсивність сигналу 
протонів повинна бути в 4 рази більшою, ніж сигналу вуглецю (Рис. 1.66б). Тепер 
подивимося, що відбудеться, якщо селективно інвертувати один з компонентів дублету 
1Н, наприклад Н1. Зробити це можна за допомогою слабкого селективного 180о імпульсу. 
При цьому для відповідного переходу відбудеться інверсія населеностей рівнів (Рис. 
1.66в). Оскільки перехід Н2 залишився незбудженим, то й різниця населеностей у цьому 
переході буде такою самою, що і до експерименту. Ключовим моментом є те, що в 
результаті інверсії змінилися населеності обох вуглецевих переходів. Так для С1 різниця 
населеності становитиме -2∆H+2∆C, а для переходу С2 -2∆H+2∆C. Таким чином, різниця 
населеностей, що спочатку спостерігалася для протонів, тепер перенесена на вуглець. 
Оскільки 2∆H є в 4 рази більшою, ніж 2∆C, то для С-переходів відносні інтенсивності 
становитимуть –3:5. Таким чином, якщо після такої початкової інверсії компонента 
протонного спектра подати неселективний імпульс на частоті атомів вуглецю, то 
отримаємо спектр, в якому міститься  дублет, одна з компонентів якого є інвертованою, 
причому інтенсивність компонентів буде більшою, ніж в одноімпульсному експерименті 
на вуглеці (Рис. 1.66г). Для пари 1Н-15N інтенсивності компонентів сигналу 15N при 
перенесенні поляризації від протонів становлять +11 і –9 (γH/γN  = 10) і зростання 
інтенсивності сигналу буде ще більшим.  Хоча половина населеності спіна Н інвертована, 
однак інтенсивності компонентів протонного сигналу залишились незмінними. Тому 
сумарного перенесення намагніченості від протонів до вуглецю не відбувається. 
Інтегральна інтенсивність усього дублета вуглецю також не відрізняється від тієї, котра 
мала місце до збудження. Тому можна говорити про диференціальне перенесення 
поляризації, коли змінюються лише інтенсивності компонентів мультиплетів. 

 
Рис. 1.66. Перенесення поляризації у двохспіновій системі. (a) населеності і різниці населеностей для кожного переходу в стані 
рівноваги. (б) спектри, що отримані після збудження свідчать про чотириразове зростання різниці населеностей (див. текст). (в) 
ситуація після селективної інверсії половинки протонного дублета і (д) спектр, що ілюструє зростання інтенсивності сигналу 
вуглецю. 
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     Описаний вище експеримент називається селективним перенесенням поляризації, SPT 
(Seleсtive Population Transfere) або, що більш точно для випадку інверсії протонного спіна 
- селективною інверсією населеності (SPI). Треба, однак, відзначити, що інверсія обох 
компонентів сигналу протонів не приводить до ефекту SPT. Його викликає лише будь-яке 
нерівноважне збурювання окремих ліній мультиплету протонів, наприклад насичення 
однієї з ліній протонного мультиплету. В експериментах з гетероядерного перенесення 
поляризації (населеності) у протонному спектрі об'єктом впливу служать сателіти 
основного сигналу, що пов'язані з розщепленням на вуглеці. Ефект легко може бути 
реалізованим і в гомоядерних системах. При цьому його можна виявити за зміною 
інтенсивностей компонентів спіново-зв’язаного сигналу при насиченні одного з 
компонентів мультиплету його партнера по ССВ. На Рис. 1.67 показано результат 
селективного збудження одного з компонентів дублета дублетів і зміни інтенсивностей 
компонентів мультиплету його партнера по ССВ. Найкраще такі зміни видно в 
різницевому спектрі. 

 
Рис.1.67. Селективне перенесення населеності (SPT) спотворює   інтенсивність протонного мультиплету, якщо сигнал спіново-
зв’язаного партнера насичується нерівномірно (б). Зміни інтенсивності краще видні в різницевому спектрі (в),  що отриманий 
шляхом віднімання від (б) незбуреного спектра (а). 
 
Незважаючи на виникнення викривлень, інтегральна інтенсивність спінових мультиплетів 
в умовах SPT залишається незмінною через наявність еквівалентних негативних і 
позитивних внесків в зміни інтенсивностей компонентів сигналів (Рис. 1.66в). 
Спостережувані в різницевому спектрі зміни інтенсивностей схожі на ті, які виникають 
внаслідок ЯЕО. 
   Найбільшим обмеженням експерименту SPI є їхня недостатня загальність. Одночасно 
ми можемо опромінювати лише одну лінію в спектрі і спостерігати за зміною 
інтенсивності інших сигналів. Для дослідження даним методом більш-менш складного 
спектра доводиться покроково насичувати компоненти окремих мультиплетів, що вимагає 
значних витрат часу. Зрозуміло, що більш ефективно було б насичувати одночасно по 
одному з переходів у кожному протонному сигналі в одному експерименті. Це завдання 
вирішує імпульсна послідовність INEPT, що описана у відповідному розділі книги. 
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     Зміни, що виникають у гомоядерних та гетероядерних спектрах при інверсії певного 
енергетичного переходу відображають важливе фізичне явище, що зветься переносом 
когерентності. Зміна інтенсивностей компонентів зв’язаних мультиплетів свідчить про те, 
що зміна населеності одного з переходів (тобто його збудження) поширюється на всю 
систему спінів, що мають спільні енергетичні рівні. Тобто відбувається процес 
перерозподілу енергії в спіново-зв’язаній системі. Оскільки сигнали ЯМР пов’язані з 
виникненням когерентності ядерних моментів в площині х-у, то можна казати, що 
відбувається перенос когерентності з одного переходу на інший. Явища переносу 
когерентності широко використовується в багатьох методиках ЯМР, оскільки протифазна 
орієнтація компонентів мультиплетів за певних обставин може виникнути сама собою. 
Для цього достатньо після подачі збуджуючого імпульсу витримати певний час, що 
визначається величиною КССВ (J/2 для дублету). Якщо в цей момент подати на систему 
ще один імпульс, то він перерозподілить намагніченість між всіма можливими 
переходами, а крім того, при цьому виникне також намагніченість, в якій квантове число у 
порівнянні з рівноважним станом змінюється менше, або більше ніж на 1. Це так звані 
нуль-квантова та двохквантова когерентності. Всі отримані компоненти 
намагніченості можна виділити окремо і отримати найрізноманітніші спектри. Як 
проводяться такі експерименти стане ясно з подальшого обговорення. 

 
1.18. Дія імпульсних  градієнтів поля на поперечну намагніченість  
 
     З попереднього матеріалу ми дізналися, що при дії імпульсів радіочастотного поля на 
магнітні ядра їхні вектори намагніченості можуть набути тієї орієнтації, що потрібна для 
експерименту ЯМР, наприклад їх можна орієнтувати в площині х-у, Найпростіші 
двохімпульсні експерименти, такі як експеримент спінової луни, показали, що різними 
компонентами намагніченості можна  маніпулювати окремо. Так, компоненти 
намагніченості, що відповідають ССВ, можна спрямувати вздовж однієї осі, а компоненти, 
що пов’язані з хімічним зсувом – вздовж іншої. Для деяких експериментів треба зберегти 
лише певні компоненти намагніченості. Тому для складних експериментів часто виникає 
потреба видалення певних компонентів намагніченості з площини х-у. Для вирішення цієї 
проблеми існують два підходи – метод фазових циклів та метод імпульсних градієнтів 
поля. Історично метод фазових циклів виник раніше, тому його часто називають 
традиційним методом. Його дія полягає у вимірюванні спектрів з заданими фазовими 
зсувами і сумування результату у пам’яті комп’ютера. Якщо фазові зсуви підібрано 
певним чином, то небажані компоненти намагніченості для різних фаз імпульсу можуть 
мати протилежний знак, а цільові компоненти – однаковий. За таких умов небажані 
компоненти намагніченості при додаванні спектрів можуть знищуватись, а цільові 
зберігатися. Але такий метод не є ідеальним, оскільки в результаті додавання та 
віднімання спектрів завжди мають місце деякі неточності, що збільшують величину шумів  
в отриманому спектрі. Тому вже давно назріла потреба у розробці більш ефективних 
методів видалення намагніченості з площини х-у. Таким методом і виявився метод 
імпульсних градієнтів поля. 
     Оскільки існування поперечної намагніченості базується на когерентності сигналів, що 
виникла під дією збуджуючого імпульсу, то найбільш ефективний шлях її знищення – це 
розфазування цієї намагніченості. При розгляді спін-спінової релаксації ми бачили, що 
таке розфазування відбувається саме собою зі швидкістю поперечної релаксації. Тому 
доцільно багаторазово збільшити швидкість релаксації. З рівняння (1.30) витікає, що на 
величину поперечної релаксації великий вплив здійснюють неоднорідності магнітного 
поля. Тому, якщо на якийсь час порушити однорідність поля, то намагніченість може 
миттєво зникнути внаслідок розфазування ядерних спінів. Саме в цьому і полягає основна 
ідея ІГП. 
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     Перед проведенням експерименту ЯМР проводиться видалення неоднорідностей 
магнітного поля так, щоб у всьому об’ємі зразка зовнішнє магнітне поле було цілком 
однаковим. Про таке поле говорять, що воно є однорідним. У результаті всі спіни, що 
перебувають в однаковому хімічному оточенні, поглинають енергію при одному значенні 
поля і, відповідно, прецесують на одній Ларморовій частоті. Ця частота не залежить від 
розташування спіна в тій або іншій точці об'єму зразка. Якщо ж до зразка прикласти 
лінійний градієнт магнітного поля (це означає, що поле лінійно наростає вздовж 
градієнта) скажімо, наприклад, уздовж осі z, хімічно еквівалентні спіни будуть перебувати 
в різному полі, в залежності від їхнього розташування у зразку, в нашому випадку уздовж 
осі z. Такий градієнт називають В0-градієнтом.  Це можна краще зрозуміти якщо подумки 
розділити зразок на мікроскопічні диски в площині х-у.  У кожному диску буде своє 
магнітне поле, що залежить від розташування диска (рис. 1.68).  

 
 
Рис.1.68. Дія імпульсного градієнта поля. (a) У гомогенному магнітному полі всі хімічно еквівалентні спіни мають однакову 
Ларморову частоту в межах кожного з мікроскопічних тонких дисків, на які можна розділити зразок. Резонанс таких спінів 
відбувається одночасно, у результаті чого отримуємо вузький сигнал. (б) Після дії імпульсного градієнта поля силою Bg  і тривалістю  

τg, спіни еволюціонують із різними частотами, залежно від локального магнітного поля. Сумарна намагніченість зразка при цьому  
дорівнює нулю. (в) Застосування другого, ідентичного градієнта, але спрямованого в протилежний бік, рефокусує індивідуальні 
вектори і відновлює резонансний сигнал. Говорять, що під дією двох градієнтів намагніченість спочатку розфокусувалась, а потім 
рефокусовувалась 
 
Якщо градієнт поля  присутній обмежений період часу, тобто маємо справу з імпульсним 
градієнтом, то під час подачі такого імпульсу спіни, збуджені раніше радіочастотним 
імпульсом, знаходяться у дещо відмінному магнітному полі, а тому прецесують на різних 
частотах і по закінченні дії градієнтного імпульсу повернуться на різний кут (рис. 1.68б). 
Для такого експерименту необхідно, щоб спектрометр мав спеціальне обладнання, що 
необхідно для генерації імпульсного градієнту. Воно включає додатковий генератор та 
котушку певної форми, що оточує зразок. Подача у таку котушку постійного струму 
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викличе появу додаткового магнітного поля, що порушить однорідність поля зовнішнього 
магніту. Електронне управління генератором повинно дозволяти змінювати величину 
струму у градієнтній котушці та тривалість градієнтного впливу з високою точністю. 
Описаний експеримент, що включає подачу одиничного градієнту поля можна зобразити 
схемою, яка наведена на Рис. 1.69а. 

 
Рис. 1.69. Схеми імпульсних послідовностей  (a) одиничний імпульс градієнта поля  уздовж осі Z і (б) два імпульсних градієнти  
уздовж осі Z, що мають протилежний напрямок. Імпульсний градієнт звичайно має не прямокутний  профіль, а показаний тут профіль 
синуса. RF  відповідає каналу радіочастотного імпульсу. 
 
Якщо прикласти градієнтний імпульс достатньої потужності і тривалості, загальна 
намагніченість зразка, що є векторною сумою намагніченості кожного з виділених нами 
уявних дисків, може стати рівною нулю. Така ситуація виникне тоді, коли внесок кожного 
фазового зсуву стане однаковим. Тому сигнал ЯМР для такої системи спостерігатися не 
буде. Говорять, що імпульс викликав розфокусування намагніченості. Таким чином, 
одиничний імпульсний градієнт можна використовувати для видалення з площини х-у 
видимих сигналів ЯМР. Ефект дії такої послідовності представлений на рис. 1.70, де 
зображено амплітуду сигналу ЯМР зразка, що містить ядра одного типу, після впливу ІГП 
зростаючої потужності. 
      Але, на відміну від процесу спін-спінової релаксації, хоча видимий сигнал після дії 
одиничного градієнту і відсутній, поперечна намагніченість у зразку не зникає 
безповоротно. Це пов’язано з тим, що вектори намагніченості в уявних дисках 
розташовані не довільно (як це відбувається при релаксації), а цілком закономірним 
чином, що визначається формою градієнтної котушки.  

 
Рис. 1.70. Зникнення сигналу ЯМР під впливом імпульсного градієнта поля. Використано послідовність рис. 1.75a  з послідовним 
збільшенням сили градієнта в кожному наступному експерименті. 
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    Існування поперечної намагніченості після дії одиничного градієнтного імпульсу можна 
відновити подачею другого градієнтного імпульсу безпосередньо після першого, 
однакової з ним інтенсивності і тривалості, але орієнтованого у протилежному напрямку, 
уздовж осі –z. Його дія приводить до повної нейтралізації дії першого імпульсу та появи 
сигналу ЯМР. Фазові зміщення в уявних дисках рефокусуються, утворюючи градієнтну 
луну і дають видимий сигнал (рис. 1.68в). Імпульсну послідовність, що для цього була 
використана, зображено на Рис. 1.69б. Для того, щоб відбувся процес рефокусування 
необхідно, щоб імпульси можна було відтворювати з дуже високою точністю. Найменші 
відхилення у тривалості та потужності імпульсі приведуть до того, що сигнал у спектрі 
після дії такої послідовності не з’явиться. Це проілюстровано на Рис. 1.71, з якого видно, 
що невідповідність позитивного та негативного градієнтів всього на декілька відсотків, 
може повністю змінити результат експерименту. 

 
Рис. 1.71. Відновлення сигналу ЯМР при градієнтній луні. Використовувалася послідовність рис. 1.69б. Сила першого градієнта 
фіксувалася, а сила другого градієнта змінювалася в інтервалі від 90 до 110 %   від сили першого. 
 
Концепція розфокусування всіх небажаних сигналів і вибіркового рефокусування 
корисних сигналів лежить в основі всіх ІГП-експериментів.  
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Розділ 2. Що передує отриманню  спектру ЯМР 
 
 
     Аналіз хімічних сполук за допомогою спектрометрів ЯМР на сьогодні є стандартним 
при вивченні їхньої будови. Як правило, сам процес вимірювання спектру виконують 
фахівці, що працюють на спектрометрі. Тому хімік може і не знати, що саме відбувається 
за період часу між тим, як він відніс зразок в лабораторію ЯМР і отримав готовий спектр, 
записаний на аркуші паперу. Між тим, за цей період відбувається досить складна 
процедура, що дозволяє отримати надійну інформацію, яка потрібна хіміку. Вона 
починається з відбору необхідної кількості зразка у спеціальну вимірювальну трубку. Далі 
зразок розчиняється у підібраному за певними критеріями дейтерованому розчиннику. До 
розчинника додається невелика кількість стандартної речовини, що дозволить в 
подальшому виміряти величини хімічних зсувів сигналів зразка. Після цього розчинений 
зразок занурюється у магніт спектрометра і доводиться до температури, при якій 
необхідно проводити вимірювання спектру. Потім здійснюється процес настроювання 
датчика спектрометра на реєстрацію необхідного магнітного ядра, а також проводиться 
оптимізація магнітного поля з метою отримання спектру достатньо високої якості. По 
закінченні вимірювання зразок виймається з магніту, розчин з трубки виливається, а сама 
трубка ретельно миється для подальшого використання. На цій стадії отриманий спектр 
знаходиться в електронному вигляді на магнітному диску комп”ютеру спектрометра. Для 
перенесення на аркуш паперу спектр обробляється за допомогою спеціальних 
комп’ютерних програм або на самому спектрометрі, або на ПК. Нижче будуть описані 
найважливіші процедури, що проводить оператор при вимірюванні спектру. Хоча 
більшість хіміків у своїй роботі з ними не стикається, однак потрібно в них орієнтуватися, 
оскільки отриманий спектр може не містити потрібної інформації, оскільки оператору не 
було надано правильної інструкції для проведення експерименту. Крім того, спектр може 
містити певні дефекти і хіміку потрібно самостійно визначити, з чим вони пов’язані – з 
недосконалістю експерименту, чи з проблемами зі зразком.  
 
2.1. Спектрометр ЯМР 
 
     Якщо Ви зайдете до лабораторії ЯМР, то перше, що приверне Вашу увагу, буде магніт. 
Він здебільшого має значні розміри і більше за все нагадує собою промисловий хімічний 
реактор. Часто магніт – це блискуча діжка до якої з різних боків ідуть різноманітні шланги 
та кабелі . Зверху магніт містить „роги” – пристосування для заливки рідких кріоагентів – 
азоту та гелію.  Крім магніту в лабораторії ЯМР містяться шафи з електронікою та 
комп’ютер для управління приладом. Дивлячись на це електронне обладнання неможливо 
з’ясувати для себе, що саме містить прилад, тому його будову найчастіше показують за 
допомогою схем. За їхньої допомоги можна дізнатись, які саме пристрої 
використовуються у спектрометрі і як вони взаємодіють один з одним.  Нижче на Рис. 2.1. 
наведено схему сучасного спектрометра ЯМР. 
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Рис.2.1. Схематичне зображення сучасного спектрометра. Білі прямокутники - основні компоненти спектрометра, чорні - додаткове 
устаткування (імпульсні градієнти поля в нових приладах є стандартними). 
 
     Основною вимогою для одержання високого розділення в спектрі є наявність 
потужного статичного магнітного поля, що зараз отримують винятково за допомогою 
надпровідних магнітів з котушкою з ніобієвого сплаву. Вони здатні створити стабільне й 
однорідне магнітне поле з напруженістю до 20 Тесла. Така напруженість відповідає 
поглинанню протонів на 900 Мгц. Просування до максимально можливих магнітних полів 
обумовлене прагненням до максимальної чутливості приладу та найвищого розділення 
сигналів у спектрах. Соленоїд магніту працює в резервуарі з рідким гелієм (при 4 К), а 
резервуар, у свою чергу, охолоджується рідким азотом (при 77 К). Кріоагенти ізольовані 
за допомогою високого вакууму. Побудована в такий спосіб система виявляється 
виключно ефективною. Заряджений один раз магніт може функціонувати багато років без 
будь-якого споживання енергії. Він вимагає тільки періодичної доливки кріоагентів – 
звичайно 1 раз на 1-2 тижні – рідкого азоту і 1 раз на 2-12 місяців – рідкого гелію, залежно 
від віку та конструкції магніту. Центральний отвір кріостата магніту перебуває при 
температурі навколишнього середовища. У ньому розміщено набір електричних котушок, 
що називаються шимами. Подаючи в шими певний струм, можна створити додаткові 
магнітні поля, що використовуються для коригування поля основного магніту. При цьому 
досягається підвищення однорідності магнітного поля. Процес оптимізації магнітного 
поля за допомогою шимуючих котушок називають шимуванням. Він проводиться для 
кожного вимірюваного зразка. Усередині шимуючих котушок, приблизно в центрі магніту 
розташовується датчик – серце будь-якого спектрометра ЯМР. Він містить високочастотні 
котушки та пов'язані з ними контури, що діють як антени. Вони здатні опромінювати 
зразок і фіксувати поглинання електромагнітного випромінювання. Навколо цих котушок 
можуть бути також розташованими котушки, що створюють імпульсні градієнти, які 
здатні створити контрольовану неоднорідність магнітного поля Зараз імпульсні градієнти 
є основою багатьох сучасних експериментів. Для управління струмом у градієнтних 
котушках використовується спеціальний передавач. Зразок вміщують у циліндричну 
скляну трубку, яку закріплюють у турбінці (спінері) і занурюють у магніт за допомогою 
пневматичного ліфта. При проведенні одномірних експериментів для того, щоб наблизити 
до нуля неоднорідності магнітного поля в площині х-у, перпендикулярній до напрямку 
поля магніту, зразок обертають у магніті із частотою 10-20 Гц. При цьому в спектрі 
досягається підвищення розділення сигналів. У багатомірних експериментах на сучасних 
спектрометрах обертання зразка використовується нечасто, оскільки воно може викликати 
небажану модуляцію сигналів і появу в спектрі артефактів. Для цього потрібне одержання 
достатньо високого розділення для нерухомого зразка. Це забезпечується сучасною 
технологією шимування. На старих приладах обертання застосовують у всіх випадках. 
    Датчики спектрометра, залежно від конструкції магніту, можуть мати різні величини 
діаметру та довжини. На їхні розміри впливає також діаметр трубки, що застосовується 
для зразка. Найбільш часто застосовуються трубки з діаметром 5 мм. Використовуються 
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також трубки з діаметром 3, 8 і 10 мм. Датчик може бути призначений для роботи на одній 
частоті (селективні датчики), а може мати можливість настроювання в широкому 
діапазоні частот (широкосмуговий датчик). Він може також настроюватися на декілька 
магнітних ядер (наприклад, 4-ядерний датчик). У будь-якому разі датчик містить котушку, 
яка настроєна на сигнал поглинання дейтерію, що використовується для стабілізації 
магнітного поля (у середовищі спектроскопістів ЯМР така стабілізація називається «lock» 
що українською мовою означає  «замок»; внаслідок того, що цей еквівалент не є цілком 
вдалим і може сприйматися неоднозначно, ми надалі будемо використовувати українську 
транскрипцію англійського терміна - «лок»). Як правило, живлення системи локу 
відбувається за допомогою окремого передавача та приймача. Ще одна додаткова 
(зовнішня) котушка використовується для одночасної подачі імпульсів на одне або 
декілька додаткових магнітних ядер. 
    У багатьох випадках магніт розміщується на спеціальному антивібраційному стенді, що 
захищає його від вібрацій підлоги, які виникають через резонанс будинку, роботу 
кондиціонерів, ходіння по лабораторії і т.д. Вібрації можуть внести помітні викривлення у 
форму сигналів, особливо поблизу інтенсивних піків (Рис. 2.2). 

 
Рис. 2.2. Вібрації підлоги можуть приводити до небажаних артефактів поблизу інтенсивного сигналу (a) вони можуть бути в 
значній мірі усунутими при встановленні магніту на  антивібраційну платформу (б)  
 
В електронному блоці спектрометра розташовані радіочастотні передавачі та системи 
детектування по декільком радіочастотним каналам спостереження. Є також додаткові 
передавальні канали для лока і для імпульсних градієнтів. Більшість спектрометрів 
містять два або три робочих канали плюс канал лока. Спектрометр керується за 
допомогою зовнішнього комп'ютера, що в останні роки використовує операційну систему 
UNIX і спеціальний інтерфейс. Управляючий комп’ютер сполучається з внутрішнім 
комп’ютером спектрометра за допомогою окремого мережевого входу. У ряді випадків 
застосовується робоча станція на стандартному ПК. Електричний аналоговий сигнал ЯМР, 
який утворюється в датчику спектрометра, перетворюється в цифрову форму, що 
необхідна для зовнішнього комп'ютера, за допомогою аналого-цифрового перетворювача 
(АЦП). Комп'ютер здійснює також обробку накопичених даних, хоча це можна робити і 
поза спектрометром з використанням численних програм для ПК, що призначені для цієї 
мети. 
    Спектрометр може включати також і різноманітне додаткове устаткування, таке як блок 
зміни температури, пристрій автоматичного занурення зразків та ін. Зараз реалізовані 
сполучення ЯМР спектрометра з іншими аналітичними приладами, такими як рідинні 
хроматографи. Такі гібридні прилади особливо популярні у фармацевтичній 
промисловості. Необхідність у таких приладах визначається колом розв'язуваних за їхньої 
допомоги задач. 
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     При виборі приладу часто виникає бажання використовувати спектрометр із 
максимально можливою робочою частотою. Тому для сучасних лабораторій намагаються 
придбати прилад, що працює при максимальних магнітних полях. При вивченні 
біологічних макромолекул це є цілком виправданим і дозволяє одержати в спектрах більш 
високу чутливість і роздільну здатність. Якщо ж вивчати малі молекули або молекули 
середнього розміру, краще зосередити увагу на можливостях реалізації сучасних 
спектроскопічних методик. Так, обмеження в роздільній здатності часто можна зняти при 
застосуванні відповідних двомірних експериментів. Обмеження в чутливості, які 
виникають через нестачу зразка та проблемами з його розчинністю і агрегацією, можна 
перебороти за допомогою специфічних датчиків для зразків малого об’єму.  

 
2.2. Імпульсне збудження 
 
     В сучасних спектрометрах ЯМР для збудження сигналів ядерного резонансу 
використовуються короткі радіочастотні імпульси. Ці імпульси можна уявити собі як 
монохроматичне випромінювання передавача, що вмикається на певний час. Частоту 
такого випромінювання називають несучою частотою імпульсу. Оскільки одержуваний 
спектр містить сигнали, що розрізняються за частотами, відповідно розходженню 
Ларморових частот прецесії окремих магнітних ядер, то здається, що імпульс не може 
одночасно збудити всі ядра даного сорту. Проте, із принципу невизначеностей 
Гейзенберга витікає, що збуджуючий імпульс тривалістю ∆t містить компоненти частот у 
певному діапазоні, що залежить від тривалості імпульсу. Діапазон частот становить 1/∆t 
Гц. Таким чином, імпульс є ефективно поліхроматичним. Тривалість радіочастотного 
імпульсу ∆t зазвичай називають шириною імпульсу. Короткі потужні імпульси 
викликають збудження в широкому спектральному діапазоні, а довгі малопотужні 
імпульси (які відповідають тому ж куту повороту вектора намагніченості) діють у значно 
меншому діапазоні частот (Рис. 2.3). 

 
Рис. 2.3. Одиничний монохроматичний радіочастотний імпульс має ефективну смугу збудження, що обернено пропорційна до його 
тривалості.  Отже, короткий сильний імпульс може викликати збудження в широкій смузі частот (a), тоді як довгий слабкий імпульс 
забезпечує більш вибіркове збудження (б). 
 
Розглянемо протонний спектр на 400 МГц, у якому частота передавача відповідає центру 
спектра. Якщо треба одночасно збудити 10 м.ч. спектрального діапазону, то це 
еквівалентно 4000 Гц, тому потрібно збудити ядра, що перебувають у діапазоні +2000 Гц. 
Це відповідає тривалості імпульсу 0,5 мс. Частота поглинання ядер 13С на тому ж приладі 
становить 100 МГц. Типовий спектральний діапазон хімічних зсувів ядер вуглецю 
дорівнює 200 м.ч. що відповідає частотному діапазону +10КГц. Тривалість імпульсу для 
його збудження становить 100 мкс, однак потужність імпульсу повинна бути більшою, 
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оскільки вона розподіляється в більшому частотному діапазоні. Якщо використовувати 
занадто тривалий імпульс (порядку милісекунд) невеликої потужності, то він буде мати 
компоненти в обмеженому діапазоні частот і здійснить селективне збудження (збудження 
тільки частини магнітних ядер). Як буде показано нижче, методи селективного збудження 
ядер зараз широко використовуються в різних методиках ЯМР. Тривалі імпульси малої 
потужності, що збуджують лише обраний діапазон спектра, називають «м'якими» 
імпульсами. На відміну від цього, потужні імпульси малої тривалості називають 
«жорсткими» імпульсами. За винятком спеціально обговорених випадків, будемо вважати, 
що всі імпульси, які застосовуються в описаних нижче експериментах, є неселективними 
жорсткими імпульсами. 
 
2.3. Детектування сигналу 
 
     Перед обговоренням того, як відбувається накопичення слабкого сигналу ЯМР, 
коротко зупинимося на процесі детектування, що здійснюється в ЯМР-приймачі. Енергія, 
що випромінюється збудженими спінами, дає слабкий аналоговий електричний сигнал, 
який потім слід перетворити в послідовність двійчастих цифр, що сприймаються 
комп'ютером. Процес оцифровування необхідно виконати для всіх частот спектра. Як 
хіміки, ми найчастіше цікавимося тільки різницями хімічних зсувів для окремих ядер, а не 
абсолютними частотами їхньої Ларморової прецесії. Це пов'язано з тим, що саме різниці 
хімічних зсувів мають зв”язок з хімічним оточенням магнітних ядер. Як це нам вже добре 
відомо, Ларморові частоти перебувають у діапазоні від десятків до сотень мегагерц, а 
діапазон хімічних зсувів становить декілька кілогерц.  
    Так, наприклад, протонний спектр, що записаний на 200 МГц, має діапазон хімічних 
зсувів тільки 2 кГц. Навіть для вуглецю (50 МГц на тому ж приладі) діапазон хімічних 
зсувів становить тільки 10 кГц. Тому, замість того, щоб оцифровувати сигнал частотою 
сотні мегагерц і виділяти з нього компонент у декілька кілогерців, що являє інтерес, перед 
оцифровуванням від сигналу проводять віднімання опорної частоти імпульсу. У 
результаті сигнал вміщується в спектральний діапазон, що нас цікавить, (Рис. 2.4). Цей 
процес називають детектуванням. Результуючий сигнал перебуває у звуковому діапазоні 
частот, що для людини становить близько 20 КГц. Тому, у принципі, сигнали ЯМР можна 
навіть почути. Процес детектування сигналів широко використовується в радіоприймачах, 
оскільки там, як і в спектрометрі ЯМР передача сигналів відбувається на високій частоті, а 
цільовий сигнал має звукову частоту. Таким чином, з фізичної точки зору спектрометр 
ЯМР нічим не відрізняється від радіотелефону, хіба що тим, що він трохи дорожчий. 
 

 
Рис.2.4. Процес ЯМР детектування. Фіксована частота імпульсу віднімається від частоти сигналу ЯМР, що детектується. Тому 
оцифровуються і записуються тільки різниці частот  сигналів. 
 
Опорна частота звичайно відповідає первинній частоті радіочастотного імпульсу, що 
використовувався для збудження ядер. Процес детектування можна уявити собі як 
віднімання цієї частоти від результуючого сигналу. При цьому виникає ситуація, що є 
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повністю аналогічною до тієї, котру ми розглядали при переході до системи координат, 
що обертається, де швидкість її обертання збігається з опорною частотою імпульсу. 
Усередині такої системи можна спостерігати тільки компоненти частот, які відрізняються 
від неї. Якщо після детектування сигналу зробити його оцифровування, будемо мати 
сигнал спаду вільної індукції (СВІ) у звуковому діапазоні. Фур'є-перетворення такого 
сигналу дасть спектр ЯМР. 

 
2.4. Відбір точок СВІ 
 
     Процес перетворення аналогового сигналу, що утворюється на виході детектора у 
цифровий вигляд потрібно проводити за певними правилами. В ідеалі найкраще було б 
отримати настільки багато точок, щоб цифровий сигнал практично співпадав з вихідним 
аналоговим сигналом. Але для цього визначення амплітуди сигналів треба проводити 
надзвичайно швидко, а цьому перешкоджає швидкість дії електронних пристроїв. Крім 
того, цифровий сигнал, що містить багато точок, потребує для свого збереження досить 
багато пам’яті. Тому на практиці намагаються отримати найменшу можливу кількість 
точок, що достатня для більш-менш правильного цифрового відображення сигналу. 
  
2.4.1. Критерій Найквіста 
 
     Для того, щоб частота сигналу ЯМР була визначена правильно,  її оцифровування 
повинно бути зроблено з певними інтервалами. Верхня межа цих інтервалів задається 
Теоремою Найквіста. Згідно з нею, для коректного Фур’є-перетворення сигналу, що має 
постійну частоту, достатньо вибрати принаймні дві точки на кожну його хвилю. Інакше 
кажучи, щоб охарактеризувати сигнал із частотою F Гц,  відбір точок (його називають 
також вибіркою) слід здійснювати із частотою 2F Гц. Цей результат відомий як критерій 
Найквіста. Якщо розглядати спектр ЯМР, то найбільша частота, що може мати сигнал, 
задається спектральною шириною, SW, що містить всі наявні сигнали (Рис. 2.5). 
 

 
Рис.2.5. Ширина спектра відповідає розміру спостережуваного частотного вікна. Тільки в цьому вікні частоти ліній відображуються 
коректно. 
 
Для заданої спектральної ширини максимальний часовий інтервал між точками даних, що 
відбираються,   (час перерви, DW) можна знайти за формулою: 

DW = 1/2SW                   (2.1) 
Сигнали із частотами, що є меншими або дорівнюють спектральній ширині, будуть 
охарактеризовані правильно, оскільки для них буде обрано по дві або більше точки на 
хвилю. Сигнали, що не входять до спектрального діапазону,  будуть охарактеризовані 
неправильно. Їхня знайдена частота виявиться нижчою, ніж її правильне значення. Таким 
чином, сигнал, що знаходиться поза обраним спектральним діапазоном, однаково попаде 
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до спектрального діапазону і опиниться серед сигналів, частоти яких визначені правильно. 
Це ілюструє Рис. 2.6, де для трьох різних частот застосовано однаковий інтервал вибірки 
даних. Для двох з частот критерій Найквіста виконується, тому частоти цих сигналів 
будуть знайдені правильно. Для найбільшої з частот критерій Найквіста не виконується, 
тому після оцифровування, сигнал матиме невірну частоту. 

 
Рис. 2.6. Критерій Найквіста. Для того, щоб правильно визначити частоту ЯМР-сигналу необхідно для кожного коливання вибрати 
щонайменше дві точки. Вибірка сигналів (a) і (б) відповідає цьому критерію. Якщо частоти сигналів  занадто великі, щоб 
відповідати цій умові, то при оцифровуванні вони будуть визначені неправильно. У спектрі такі частоти проявляються у вигляді 
відбитих сигналів 
 
Сигнали з неправильними частотами, які в дійсності перебувають поза спектральним 
діапазоном, називають відбитими сигналами. Їхнє положення в спектрі залежить від схеми 
квадратурного детектування що застосовується у використаному приладі (дивись нижче). 
Візуально вони здебільшого відрізняються від інших сигналів за фазою і таким чином 
можуть бути ідентифікованими. 
 
2.4.2. Час збору даних і цифрове розділення 
 
     Загальний час вибірки точок СВІ відомий як час збору даних. Він визначається тим, яке 
частотне розділення необхідно отримати в результуючому спектрі. Із принципу 
невизначеності Гейзенберга витікає, що спостерігати окремо дві лінії, частоти яких 
розрізняються на ∆ν Гц, можна у випадку збору даних  за 1/∆ν секунд. Якщо час збору 
даних при формуванні СВІ є занадто швидким, різниця в частотах певних ліній не 
проявиться й тонка структура буде загубленою (мінімальна ширина ліній, які вдається 
розрізнити, становить приблизно 0,6/AQ). З іншого боку, якщо спад сигналу внаслідок 
релаксації відбувається занадто швидко, то неможливо здійснювати вибірку за більш 
тривалий період. У цьому випадку тонка структура також може бути загубленою. 
Швидкий спад СВІ відбувається найчастіше через малий час поперечної релаксації або 
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недостатню однорідність магнітного поля. У цьому випадку неможливо підвищити 
розділення за рахунок збільшення часу збору даних. Тому при виборі часу збору даних 
потрібно враховувати необхідне цифрове розділення і час поперечної релаксації зразка. 
    Час збору даних, AQ, визначається швидкістю оцифровування (яке залежить від 
спектрального діапазону й часу перерви DW) і від загального числа відібраних точок. 
Якщо СВІ містить TD точок, то 

AQ = DW . TD = TD/2 . SW           (2.2.) 

    Коли ми одержуємо кінцевий спектр, то ми маємо справу із частотами а не з часами, 
тому необхідно мати можливість визначити, наскільки добре оцифрованими є наявні 
сигнали. Параметр, що нас цікавить, - це різниця частот для сусідніх точок спектра. Вона 
називається цифровим розділенням, DR (має розмірність Гц/точку). Слід одразу 
зазначити, що цей параметр не зв'язаний безпосередньо з терміном «розділення», що часто 
вживають спектроскопісти для характеристики однорідності магнітного поля. Цифрове 
розділення визначається тільки співвідношенням спектрального діапазону та кількості 
точок вибірки. Воно велике для добре оцифрованих спектрів і мале для погано 
оцифрованих.  
    Після Фур'є-перетворення утворюються два набори даних, які відповідають 
«реальному» і «уявному» спектрам. Тому реальний спектр, з яким звичайно мають справу, 
містить половину точок, наявних у вихідному СВІ. Таким чином, об'єм даних, SI, 
дорівнює TD/2. Цифрове розділення при цьому складе: 

DR = SW/SI = 2SW/TD = 1/AQ       (2.3) 

    Тобто, цифрове розділення є оберненою величиною до часу збору даних. Тому для 
одержання добре оцифрованого спектра, необхідно збільшити період збору даних. 

    У протонній спектроскопії для визначення малих КССВ найчастіше буває необхідним 
одержати розділення ліній, що відокремлені одна від одної на 1Гц або трохи менше. Тому 
час збору даних варто вибирати в діапазоні 2-4 с., що відповідає цифровому розділення 0,5 
- 0,25 Гц/точку. Ці величини і є тією граничною точністю, з якою реально визначаються 
значення хімічних зсувів і КССВ (навіть, якщо прилад видає ці величини з декількома 
знаками після коми). 
    Трохи іншою виявляється ситуація при вивченні ядер, відмінних від протонів. Для 
таких ядер спінові розщеплення (особливо при дії протонного декаплеру) зустрічаються 
рідко, крім того, при вимірюванні таких спектрів основна увага зосереджується на 
оптимізації чутливості. Тому тривалий час збору даних у цьому випадку використовується 
нечасто. За таких умов експерименту немає потреби оцифровувати лінії з великою 
точністю. Тому при вимірюванні таких спектрів використовується цифрове розділення 1-2 
Гц/точку, що відповідає часу збору даних 0,5 – 1 с. Для спектрів на ядрах 13С найчастіше 
використовуються саме ці параметри. Виключенням є ядра з високим природним вмістом, 
для яких можуть проявлятися гомоядерні КССВ, такі як 31Р, або коли спектр 
використовується для з'ясування співвідношення компонентів у суміші. Наприклад, якщо 
для встановлення енантіомірної чистоти за спектрами на ядрах 19F  використовуються 
похідні кислоти Мошера. У цьому випадку сигнали повинні бути добре оцифрованими 
для того, щоб можна було точно встановити їх відносні інтенсивності. Для цього 
використовують параметри збору даних, достатні для високого розділення спектра. 
Аналогічно, використання низького цифрового розділення в рутинних вуглецевих 
спектрах є однією із причин, того, що точні інтенсивності сигналів знайти не вдається. 
Спектри квадрупольних ядер, що мають широкі сигнали, можна знімати при низькому 
цифровому розділенні, тому для них можна використовувати малий час збору даних. 
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2.5. Квадратурне детектування 
 
     У попередньому розділі було показано, що під час детектування сигналу ЯМР 
відбувається віднімання від сигналу опорної частоти імпульсу, що опромінює зразок. У 
результаті утворюється сигнал звукової частоти, який оцифровується і потім піддається 
Фур'є-перетворенню. Проблема полягає в тому, що при такій одноканальній схемі 
детектування Фур'є-перетворення не може розрізнити частоти, що розташовані вище 
опорної частоти від частот, що розташовані нижче від неї, тобто неможливо розрізнити 
позитивні та негативні частоти у випадку, коли несуча частота розташовується в середині 
спектрального діапазону. Це приводить до того, що переміщення вектора намагніченості в 
системі координат, що обертається на +ν Гц дає в спектрі після Фур'є-перетворення два 
резонансних сигнали при +ν і -ν Гц (Рис. 2.7). 

    
Рис.2.7. Одноканальна схема детектування не здатна розрізнити позитивні та негативні частоти в системі координат, що обертається. 
У результаті цього, якщо частота передавача збігається із центром спектра, у ньому з'являються дзеркально-відбиті сигнали. 
Таким чином, у спектрі замість одного комплекту сигналів утворюється два комплекти, 
що є симетричними відносно несучої частоти. Неминучу плутанину через накладання цих 
сигналів можна  усунути, якщо опорну частоту імпульсу встановити не в центрі спектра, а 
в одному з його боків. У цьому випадку в системі координат, що обертається, всі вектори 
будуть мати однаковий знак.  Хоча такий підхід і усуває проблеми перекривання сигналів 
різного типу, він привносить інші небажані фактори. По-перше, хоча зі спектра зникають 
відбиті сигнали, але шум, як і раніше, буде мати відбиття відносно опорної частоти та 
буде додаватися до шуму, що наявний в спектральному діапазоні. Це приводить до 
зменшення співвідношення сигнал/шум в 21/2 або приблизно в 1,4 рази (не у два  рази, 
оскільки шум має змінну величину і не додається адитивно). Крім того, при такій схемі 
різниця частот між частотою імпульсу і найбільшою резонансною частотою сигналів 
виявляється максимальною, що збільшує вірогідність позарезонансних ефектів. Тому 
більш доцільним є розташування опорної частоти імпульсу в центрі спектрального 
діапазону та використання так званої двоканальної (квадратурної) схеми детектування 
сигналу, що дозволяє розрізнити знак частоти.  
     Для того, щоб ясніше зрозуміти, чому одноканальна схема детектування не може 
розрізнити позитивні та негативні частоти і як це може робити квадратурний метод, 
розглянемо знову вектор намагніченості одиничного спіна в системі координат, що 
обертається. Використання одноканального детектування дозволяє спостерігати амплітуду 
намагніченості тільки вздовж однієї осі, скажімо, осі у. Рис. 2.8 показує, що результуючий 
сигнал уздовж цієї осі для вектора, що перемістився на +ν Гц, ідентичний тому, що 
утворюється при переміщенні вектора намагніченості на -ν Гц. В обох випадках він 
підкоряється закону косинуса. Тому сигнали розрізнити неможливо (Рис. 2.8а). 
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Рис. 2.8. Система двоканального квадратурного детектування контролює намагніченість уздовж  двох ортогональних осей. При 
цьому накопичуються дані, що модульовані відповідно до функції косинуса (a) і синуса (б) Їхня сукупність дозволяє розрізнити 
знак прецесії (див. текст). 
 
Якщо ж використовувати двоканальне (фазочутливе) детектування, для каналів якого 
опорний сигнал розрізняється за фазою на 90о (звідси термін «квадратурне»), то 
з'являється можливість одночасного спостереження намагніченості уздовж осей х та у. 
При цьому в одному каналі утворюється синусоїдальний сигнал, а у другому – 
косинусоїдальний (Рис 2.8а і б). Використання даних, що отримані у другому каналі, 
дозволяє знайти напрямок руху векторів, а значить і розрізнити їхнє переміщення на +ν 
Гц. Можна собі уявити, що Фур’є перетворення здійснюється спеціальним електронним 
пристроєм, що має два входи, „реальний” та „уявний”. Сигнал від зразка розділяється на 
два канали. Один з них відповідає компонентам намагніченості х, а другий - компонентам 
у. Сигнали на реальному і уявному входах Фур'є-перетворювача  обробляються роздільно, 
причому один з них детектується з фазовим зсувом приймача на 90о. Це дає змогу 
слідкувати за компонентою намагніченості перпендикулярною до компоненти, що 
детектується в іншому каналі. У результаті цього позитивні та негативні частоти коректно 
розділяються. При роботі з одним каналом, оцифровані дані подаються лише на реальний 
вхід Фур'є-перетворювача. 
 
2.5.1.Відбиті сигнали 
 
     У розділі 2.4.1 було показано, що сигнали, які перебувають поза спектральним 
діапазоном (оскільки вони не відповідають критерію Найквіста), хоча і детектуються 
спектрометром, але мають неправильну частоту. Їх називають відбитими сигналами. 
Наявність в спектрі відбитих сигналів може викликати при інтерпретації помилки, 
оскільки заздалегідь невідомо, правильний хімічний зсув у сигналу чи ні. Точне 
розташування відбитих сигналів у спектрі залежить від використаної схеми квадратурного 
детектування та від того, наскільки далеко перебуває сигнал від обраного спектрального 
діапазону. Існують дві схеми квадратурного детектування, що називаються детектуванням 
з паралельною, або послідовною вибіркою. Ми не будемо аналізувати їхні відмінності, 
зазначимо лише, що у схемі з паралельною вибіркою (комплексне Фур'є-перетворення) 
сигнал ніби намотується на спектральне вікно і проявляється в протилежному боці 
спектра (Рис. 2.9б). У схемі з послідовною вибіркою (реальне Фур'є-перетворення) сигнал 
відбивається від найближчого до нього краю спектрального діапазону (Рис. 2.9в). В 
залежності від схеми, що використовується у приладі, відбиті сигнали Ви можете 
спостерігати в різних кінцях спектру. 
       Зазвичай, у протонній спектроскопії вдається легко ідентифікувати відбиті сигнали, 
оскільки вони, на відміну від всіх інших, мають викривлену фазу. У гетероядерній 
спектроскопії, коли присутній тільки один сигнал, про фазу сигналу судити неможливо, 
оскільки в кожному разі її можна встановити довільно за допомогою фазової корекції. У 
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цьому випадку для з'ясування природи сигналу слід змінити спектральний діапазон і 
простежити за переміщенням піка. Якщо сигнал не є відбитим, його абсолютна частота 
залишиться незмінною. 

 
Рис 2.9. Відбиті сигнали. У спектрі (a) положення в спектрі всіх сигналів відповідає частотам їхнього резонансу. У спектрах (б) і (в)  
спектральне вікно було обране неправильно. У спектрі (б) показано, як сигнал відбивається назад у спектр від далекої границі вікна, 
якщо застосовано паралельну вибірку, тоді як у спектрі (в), що отриманий за допомогою послідовної вибірки, сигнал відбивається від 
ближнього краю спектрального вікна. Найчастіше фаза відбитих сигналів має викривлення. 
 
2.6. Фазові цикли, селекція сигналів 
 
     У цьому параграфі ми обговоримо один поширений артефакт, що виникає внаслідок 
застосування квадратурного детектування. При цьому нашою метою є не тільки його 
ідентифікація, але, що більш важливо, розгляд поняття фазових циклів, які 
застосовуються для видалення артефактів зі спектра. Цей метод є досить потужним і 
застосовується в більшості сучасних експериментів ЯМР. Процес фазового циклу полягає 
в повторенні імпульсної послідовності з ідентичними установками кутів імпульсів і 
часових проміжків, але із заданими змінами фаз діючих імпульсів. Дані накопичуються в 
пам'яті комп'ютера. Одночасно може циклічно змінюватися і фаза приймача. Ідея тут 
полягає в тому, що корисні сигнали накопичуються в пам'яті, а небажані сигнали, 
пов'язані з недосконалістю приладу  або  з непотрібним поглинанням, взаємно 
знищуються наприкінці фазового циклу і не проявляються в результуючому спектрі. З 
наступних розділів книги стане зрозумілою важливість фазових циклів, особливо для 
проведення багатоімпульсних одномірних і двомірних експериментів, однак у даному  
параграфі ми розглянемо їх на прикладі квадратурного детектування. 
    У загальній квадратурній схемі проводиться оцифровування двох сигналів, які 
розрізняються за фазою на 90о, а в іншому ідентичні. Оцифровані дані для кожного з них 
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потім запам'ятовуються в різних областях пам'яті, які ми позначимо 1 і 2. 
Експериментально досить складно гарантувати фазовий зсув точно на 90о та ідентичність 
амплітуди сигналів в обох каналах. Розбалансування каналів за фазою та амплітудою веде 
до появи паразитних сигналів, що є відбиттями відносно опорної частоти. Вони відомі як 
квадратурні копії (Рис. 2.10). Їхню природу можна зрозуміти, якщо уявити собі, що в 
якийсь момент амплітуда сигналу в одному з каналів раптово стає нульовою.   

 
Рис . 2.10. Квадратурні копії є небажаними артефактами,  що виникають через недосконалість  спектрометра . Тут 
інтенсивність  копії  сигналу  CHCI3  дорівнює приблизно  половині висоти вуглецевого сателіта.  Спектр виміряний  з 
одного скану.  Для придушення квадратурних копій найчастіше застосовують фазовий цикл. У сучасних приладах копії 
сигналів можуть бути вилучені повністю. 
 
При цьому схема буде відповідати одноканальному детектуванню, у якому позитивні і 
негативні частоти розрізнити неможливо і відбувається відбиття сигналів відносно 
опорної частоти. Для правильно відбалансованого приймача інтенсивність квадратурних 
копій для одиничного скану становить близько 1%, однак навіть такий сигнал може 
виявитися занадто великим, якщо потрібно аналізувати слабкі сигнали в присутності 
значно більш сильних. Тому потрібно видаляти їх зі спектра. 
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Рис. 2.11. Фазовий цикл. Схема CYCLOPS усуває небажані артефакти, у той час як корисні ЯМР сигнали зберігаються. Цей 
чотирьохкроковий цикл описаний у тексті. 
 
Одне з вирішень проблеми полягає в забезпеченні еквівалентності даних, що отримані в 
каналах А і В та записані у розділах пам'яті 1 і 2. Цього можна досягти, якщо провести два 
послідовних експерименти. У першому з них використовувати імпульс 90ох, а в другому – 
90оу (Рис. 2.11а і б) і скласти дані в розділах пам'яті 1 і 2. Як витікає із схеми, що 
зображена на рисунку, при цьому канали міняються місцями, тому в сумі за 2 скани в 
кожному з них накопичується однаковий сигнал. Для того, щоб у цих каналах дані як і 
раніше відповідали компонентам синуса та косинуса, необхідно їх певним чином 
обробити. Це здійснюється самим спектрометром ЯМР як зміна фази приймача. Значення 
його фази, 0о, 90о, 180о і 270о відповідають осям х, у, -х, -у. Треба при цьому відзначити, 
що опорна частота приймача при цьому не змінюється, а виконується тільки перетворення 
даних. Будь-яка імпульсна послідовність правильно працює тільки в тому випадку, якщо 
гарантуються точні значення фаз радіочастотних імпульсів і фази приймача. Нагадаємо, 
що фазу приймача не слід сприймати як якийсь електронний фільтр, що забезпечує певні 
фазові властивості сигналу. Фаза приймача – це набір коефіцієнтів, на які помножуються 
точки СВІ, що забезпечують певне фазування сигналу. Їх ще називають фазовими 
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коефіцієнтами. Комп’ютер приладу здатний генерувати фазові коефіцієнти, що 
забезпечують утворення сигналів з необхідними фазовими властивостями.  
     Шляхом використання двохкрокового фазового циклу вдається компенсувати 
незбалансованість двох каналів приймача. Можна також видалити периферійні сигнали, 
які можуть виникнути через погане настроювання приймача. Для цього досить одночасно 
інвертувати фази імпульсу й приймача. На Рис. 2.11 це показано при переході від а до в і 
від б до д. Сигнали ЯМР відслідковують фазу імпульсу і тому складаються в пам'яті, а 
паразитні сигнали не залежать від фази імпульсу і тому взаємно знищуються при 
додаванні. У такий спосіб одержуємо другий можливий двохкроковий цикл. Якщо обидва 
цикли об'єднати в один, одержимо чотирьохкроковий цикл, відомий як CYCLOPS 
(CYCLically Ordered PhaSe cycle, табл. 2.1). Це стандартний фазовий цикл, що 
використовується в одноімпульсних послідовностях всіх спектрометрів. Він 
застосовується також і в ряді двомірних експериментів для видалення артефактів, що 
пов'язані з приймачем. Через необхідність використання фазового циклу, при вимірюванні 
спектрів використовують як мінімум 4 скани. 
 
Таблиця 2.1. Чотирьохкроковий фазовий цикл CYCLOPS, що проілюстровано на рис 2.11 

Номер скану         Фаза імпульсу       Фаза приймача 

   1                                        х                                      x 
   2                                        у                                       y 
    3                                                -x                                      -x 
  4                       - y                                      - y  

Цей скорочений умовний запис використовується для опису фазового циклу у всіх 
імпульсних послідовностях. 

     Фазові цикли, як ми бачимо, можуть знищувати сигнали, що мають фазу, яка не 
відслідковує зміну фази імпульсу у циклі. Таким чином, завдяки роботі фазового 
циклу одні сигнали складаються в пам’яті комп’ютера і дають внесок у кінцевий 
спектр, а інші – видаляються зі спектру. За аналогією з біологічною селекцією, 
такий процес називається селекцією сигналів. Селекція сигналів широко 
застосовується у багатоімпульсних послідовностях. 
 
2.7. Згладжувальні функції (функції аподизації) 
 
     Існує декілька способів обробки даних перед Фур'є-перетворенням для підвищення 
якості кінцевого спектра. Найбільш часто (для виявлення слабких сигналів або 
підвищення роздільної здатності, для аналізу тонкої структури сигналів) переслідується 
мета збільшення співвідношення сигнал/шум. З цією метою було запропоновано багато 
математичних функцій, що зважують точки інтерферограми (window functions, 
згладжувальні функції). Деякі з них показані на Рис. 2.12.  
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Рис. 2.12. Деякі розповсюджені функції, що згладжують СВІ. Вони використовуються для модифікації одержуваного СВІ з метою 
підвищення чутливості і/або розділення (lb = параметр лінійної ширини сигналу, gb = ширина Гаусіана тобто доля часу 
накопичення  коли функція має максимальне значення; див. текст) 
 
 
      Принцип застосування всіх цих функцій однаковий. У будь-якому СВІ інтенсивність 
сигналу в часі зменшується, а інтенсивність шуму залишається незмінною. Це означає, що 
вага шуму відносно сигналу наприкінці СВІ зростає. Наприкінці збору даних СВІ містить 
майже виключно шуми. Тому зменшення ваги «хвоста» СВІ приводить до зростання 
співвідношення сигнал/шум, тобто до підвищення чутливості. З іншого боку, підвищення 
ваги центральної і кінцевої областей СВІ еквівалентно подовженню спаду сигналу, тобто 
підвищенню його розділення. Процес зважування полягає в множенні точок СВІ на 
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коефіцієнти, величина яких відповідає обраній згладжувальній функції. На графіках 
функцій, що зображені на Рис. 2.12, вважається, що максимум відповідає коефіцієнту 1. 
Таким чином, для точки СВІ, яка у часі співпадає з максимумом згладжувальної функції, 
амплітуда не змінюється.  Для інших точок, що не співпадають з максимумом функції, 
амплітуда зменшується  у відповідності з формою згладжувальної функції. Форма всіх 
функцій піддається певній корекції. Коли максимум функції співпадає з початком СВІ, то, 
як правило, можна відкоригувати швидкість спаду функції. Для цього використовують 
параметр ширини лінії, lb. Він підбирається в залежності від ширини сигналів у спектрі. 
Якщо максимум згладжувальної функції не співпадає з початком СВІ, то для визначення 
положення максимуму функції вводиться додатковий параметр, gb. Він визначає долю 
повного часу збору даних, при якій згладжувальна функція є максимальною. 
    При  застосуванні  функцій аподизації слід враховувати, що вони є різновидом цифрової 
обробки даних або цифрового фільтрування. В літературі ці функції, в залежності від мети 
їхнього використання, зазвичай розглядаються окремо. Коли говорять про функцію, що 
підвищує співвідношення сигнал/шум, її називають згладжувальною функцією, а коли 
говорять про функцію, що збільшує розділення сигналів, то її називають функцією, що 
зважує СВІ. 

2.7.1. Підвищення чутливості 
 
     Як вказувалося вище, амплітуда шуму в спектрі може бути зменшена шляхом 
зменшення ваги кінцевої частини СВІ. Загальновживаною процедурою для цього є 
множення точок даних на коефіцієнти, величина яких залежить від розташування точки 
відносно початку СВІ. Величини таких коефіцієнтів являють собою функцію, що 
експоненціально спадає до нуля (Рис. 2.12а). Ця процедура називається ще 
експоненціальною мультиплікацією. Результат експоненціальної мультиплікації залежить 
від того, як швидко спадає експоненціальна функція у порівнянні зі спадом СВІ. Якщо  
спад експоненти відбувається повільніше від спаду СВІ, то процедура майже не впливає 
на результуючий спектр. Експоненціальна мультиплікація має сенс тоді, коли експонента 
спадає трохи швидше за СВІ, оскільки при цьому величини хвостової частини СВІ 
наближуються до нуля.  При цьому шуми у результуючому спектрі зменшуються, що 
еквівалентно підвищенню чутливості спектрометра. Але ніщо не дається даремно - дана 
процедура збільшує швидкість спаду сигналу ЯМР і тому приводить до уширення 
сигналів. Таким чином, тут слід вибирати між розділенням і чутливістю та користуватися 
компромісним значенням параметрів функції, що згладжує СВІ. Результат ефективного 
застосування експоненціальної мультиплікації зображено на Рис. 2.13.  

 
Рис. 2.13. Експоненціальна мультиплікація СВІ може бути використана для зменшення шуму в спектрі: (a) вихідні СВІ та спектр 
після його Фур’є перетворення, (б) результат експоненціальної мультиплікації  з lb = 1 Гц. 
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Використання занадто жорсткої функції приводить до занадто швидкого спаду сигналу, 
що може привести також до зниження співвідношення сигнал/шум через зменшення 
висоти піків, що пов'язане з їхнім уширенням. Звичайно програмне забезпечення 
спектрометра дозволяє задавати параметр згладжування безпосередньо в Герцах 
(параметр lb). Це робить експоненціальну мультиплікацію досить гнучкою та дозволяє 
хіміку підібрати параметр lb оптимальним, з погляду якості кінцевого спектра. 
Оптимальний баланс між зменшенням шуму та додатковим уширенням сигналів 
досягається тоді, коли спад функції, що згладжує, узгоджується із природною швидкістю  
спаду СВІ. У цьому випадку його називають узгодженим фільтруванням. Для того, щоб 
експоненціальна функція добре узгоджувалась із СВІ, спад сигналу повинен бути 
експоненціальним (це означає, що сигнали ЯМР мають Лоренцову форму). Вважається, 
що це справедливо для ядер зі спином ½ при правильній настройці спектрометра. Однак 
умов, що необхідні для максимального підвищення чутливості, не завжди вдається 
дотриматись. Це пов'язане з тим, що в цьому випадку близькі сигнали в спектрі можуть 
збігтися. Тому іноді воліють працювати зі спектрами з гіршою чутливістю, але більш 
високим розділенням. Крім того, буває, що природна ширина різних сигналів у вихідному 
спектрі є неоднаковою. У цьому випадку неможливо підібрати параметр згладжування, 
придатний для різних сигналів. При вимірюванні рутинних протонних спектрів зручно 
вибирати параметр згладжування таким, що дорівнює цифровому розділенню. У цьому 
випадку відбувається помітне зростання чутливості з незначною зміною ширини сигналів. 
У гетероядерній спектроскопії розділення спектра найчастіше відіграє меншу роль. У 
цьому випадку параметр lb вибирають рівним декільком Гц, що трохи вище, ніж цифрове 
розділення. Для спектрів, у яких резонансні сигнали становлять сотні або навіть тисячі Гц 
(зазвичай це квадрупольні ядра), можна  використовувати згладжування, що відповідає 
їхній ширині. 

2.7.2. Підвищення розділення 
 
     Для підвищення розділення сигналів в спектрі треба використовувати функцію, яка 
збільшує вагу віддалених частин СВІ, що еквівалентно збільшенню часу спаду сигналу. 
Проблемою такого підходу є те, що одночасно зростає і амплітуда шуму у хвості СВІ. 
Кращим підходом є використання функції, що протидіє ранньому спаду СВІ, а точкам 
його хвоста присвоює значення, близькі до нуля. Найбільш популярною функцією, що 
використовується з цією метою є перетворення Лоренц-Гаус (Рис. 2.12б,с). Іноді його ще 
називають Гаусовою мультиплікацією (хоча насправді в математиці цей термін 
відноситься до іншого перетворення). Ту ж функцію ряд авторів називають 
біекспоненціальною мультиплікацією. Це перетворення переводить сигнали з Лоренцової 
форми в Гаусову, профіль якої є трохи вужчим, особливо в крилах сигналів (Рис. 2.14). 
Воно дозволяє краще розділити піки, що розташовані близько один від одного. 
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Рис. 2.14. Порівняння форми лінії Лоренца й Гауса 
 
Форма сигналу при застосуванні такої функції регулюється двома змінними параметрами, 
які визначають ступінь звуження сигналів і точку СВІ, в координатах часу, для якої 
функція має найбільше значення. Ці параметри оператор задає у вигляді негативного lb у 
Гц і частки загального часу збору даних, для якої функція буде максимальною (параметр 
gb). Параметри найчастіше підбирають методом проб і помилок, аналізуючи спектр, що 
отримується у результаті згладжування. Якщо сигнали в спектрі розрізняються за 
шириною, для кожного з них необхідні свої параметри зважування. Сучасні спектрометри 
ЯМР дозволяють робити підбір коефіцієнтів в інтерактивному режимі, коли на екран 
комп'ютера одночасно виводиться профіль функції, що згладжує, і результуючий спектр. 
Це дає можливість оптимізувати спектр досить швидко.   
      Більш негативні lb дають більш вузькі лінії, а розташування максимуму функції далі 
від часу початку збору даних при зростанні gb збільшує цей ефект. Одночасно зростають і 
викривлення нульової лінії поблизу сигналів, а також шуми (Рис. 2.15).  У кожному разі 
підвищення розділення супроводжується погіршенням співвідношення сигнал/шум, тому 
варто застосовувати компромісні величини коефіцієнтів функції. Математично було 
показано, що оптимальне зростання розділення при Лоренц-Гаусовому перетворенні для 
рутинних протонних спектрів з вузькими лініями досягається, якщо ширина лінії 
становить 0,66 від початкової. У цьому випадку максимум функції згладжування 
відповідає 1/∆ν1/2 с. Виходячи із цього, можна обчислити в кожному конкретному випадку 
параметри згладжування. Наприклад, якщо вихідна ширина лінії дорівнює 1 Гц,  після 
звуження вона стане 0,66 Гц. Максимум функції згладжування повинен розташовуватися в 
точці, що відстоїть від початку збору даних на 1 с. Оскільки типовий час збору даних для 
протонів становить 3 с, то gb = 1/3 загального часу збору даних.  

 
Рис. 2.15. Перетворення Лоренца-Гауса (Гаусова мультиплікація) може бути використаним для поліпшення розділення: (a) 
необроблений СВІ і спектр після його Фур'є перетворення. Результати після  Л-Г перетворення з (б) lb = -l Гц, gb = 0.2 і (в) lb = -3 
Гц і gb = 0.2. 
 
     В останні роки почали використовуватися нові функції, що згладжують СВІ, аналогічні 
Гаусовій мультиплікації, які дозволяють підвищити розділення без втрати чутливості. Це 
т.зв. TRAF-функції (Рис. 2.12д). Вони збільшують інтенсивність центральної частини СВІ 
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і одночасно здійснюють узгоджене фільтрування кінцевої частини СВІ для зниження 
шуму. Зараз такі функції вже включають у програмне забезпечення спектрометрів.  
     Ще одна функція, що широко застосовується при обробці двомірних наборів даних, це 
функція синусоїдального дзвона. Вона не має параметрів, що потребують настройки, і 
відповідає половині синусоїдальної хвилі, початок якої збігається з початком вибірки 
даних. Вона має максимум у середині часу вибірки, а потім знову спадає до нуля (Рис. 
2.12е). Функція завжди дорівнює нулю наприкінці вибірки, тому вона усуває ефекти 
усікання (ситуації, що виникає, коли вибірку завершено раніше повного спаду сигналу), 
які часто зустрічаються у двомірних масивах даних. Дана функція має тенденцію 
збільшувати розділення спектра, що може викликати небажані викривлення сигналів і 
зменшення чутливості. Це пов'язане з тим, що інтенсивність початкових ділянок СВІ 
зменшується. Тому в одномірних спектрах така функція використовується рідко. 
Різновидом даної функції є синусоподібний дзвін з фазовим зсувом, для якого положення 
максимуму є змінною величиною (Рис. 2.12е і ж). Цю функцію можна відсувати від 
початку вибірки. Ця функція, як і попередня, застосовується у двомірній спектроскопії та 
служить для балансування між розділенням і чутливістю в результуючому спектрі. 
Останній варіант - це квадратично-синусоїдальний дзвін (Рис. 2.12з). Дана функція є 
аналогічною до синусоїдального дзвона, однак більш різко спадає на краях. Як і 
трапецоїдальна функція (Рис. 2.12i), вона іноді використовується при обробці двомірних 
спектрів. 
 
2.8. Фазова корекція 
 
     Внаслідок того, що фазові коефіцієнти приймача через неточність тривалості імпульсу 
точно не відповідають початковій фазі вектора намагніченості, після Фур'є-
перетворювання потрібна певна фазова корекція спектра. Такі фазові помилки є 
постійними для всіх векторів, що відповідають кожному з сигналів і незалежними від 
їхньої частоти. Компенсація таких фазових помилок називається корекцією фази 
нульового порядку. Крім цього, існують фазові похибки, що залежать від частоти 
сигналів. Для компенсації фазового зсуву сигналів, що залежить від їхньої частоти, 
проводять фазову корекцію першого порядку. Для розуміння її природи розглянемо, що 
відбувається одразу після подачі на зразок радіочастотного імпульсу. Перед збором даних 
доводиться вводити короткий проміжок DE, що необхідний для того, щоб електроніка 
приладу відновила свою чутливість після подачі імпульсу. Цей проміжок звичайно 
становить десятки мікросекунд. Під час його протікання вектори намагніченості 
продовжують свою еволюцію у відповідності зі своїми хімічними зсувами, тому, коли 
починається збір даних, їхня фаза виявляється неоднаковою (Рис. 2.16). 
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Рис. 2.16. Фазові помилки першого порядку (частотно залежні) виникають через розфазування векторів намагніченості під час 
затримки перед збором даних, яка вводиться після збуджуючого імпульсу. В момент початку збору даних вектори намагніченості з 
різними частотами мають значні фазові розходження які змінюються, залежно від положення сигналу в спектрі. 
 
Зрозуміло, що чим більший зсув має сигнал, тим сильніше потрібно відкоригувати його 
фазу. Якщо проміжок DE малий у порівнянні з опорною частотою, то для фазових 
помилок спостерігається лінійна залежність від частоти і їх можна видалити зі спектра. 
Якщо DE великий, то фазову корекцію неможливо провести без корекції нульової лінії. 
Дію корекції нульового та першого порядку проілюстровано на Рис. 2.17. Тут на спектрі а 
наведено приклад відкоригованого спектру, де фазові похибки повністю компенсовані. На 
спектрі б мають місце лише фазові похибки нульового порядку. Вони є однаковими для 
всіх сигналів. На спектрі а присутні лише фазові похибки першого порядку. Їх внесок 
збільшується зі збільшенням частоти сигналу. Насправді, коли у спектрі присутні обидва 
типи фазових похибок, візуально їх розрізнити досить важко. Але, в сучасних приладах и 
програмах обробки спектрів наявні фазові похибки часто видаляються автоматично. 
Оператору залишається від’юстувати вручну лише невеликі залишкові фазові 
викривлення. 

 



 101 
Рис. 2.17. Фазові помилки нульового та першого порядку в протонному спектрі, (a) Коректно зфазований спектр, (б) спектр у 
присутності частотно незалежних (нульового порядку) фазових помилок і (в) спектр у присутності частото залежних (першого 
порядку) фазових помилок. 
 
     Звичайно, фазова корекція сигналів, як і взагалі завдання фази приймача, виконується 
не завдяки роботі електронних пристроїв, а програмно. Для цього математичне 
забезпечення спектрометра містить певні програми фазової корекції, які модифікують 
масив даних, що являє собою СВІ, таким чином, що фаза наявних сигналів змінюється у 
відповідності з необхідними фазовими поправками. 
 
2.9. Підготовка зразка 
 
     Попередні параграфи були присвячені деталям отримання спектру ЯМР. Ще одним 
важливим етапом підготовчої роботи є правильне приготування зразка для вимірювання 
спектру. У даному підрозділі описані найбільш важливі аспекти підготовки зразка для 
його аналізу методом ЯМР. У дослідницьких лабораторіях їм занадто часто не 
приділяється належної уваги, що може приводити до великих втрат приладового часу та 
одержанню незадовільних результатів вимірювання. Тому кожний хімік повинен 
орієнтуватися в даному питанні. 
 
2.9.1. Вибір розчинника 
 
     Оскільки стабілізація поля у всіх сучасних спектрометрах базується на стабілізації 
магнітного поля за допомогою сигналу дейтерію, то практично завжди вимірювання 
спектрів ЯМР проводиться у дейтерованому розчиннику. Це означає, що всі атоми водню 
у розчиннику заміщені на дейтерій. Широкий спектр таких розчинників випускається 
промисловістю. У завантажених лабораторіях, що займаються органічним синтезом, 
об'єми використовуваних розчинників можуть бути досить великими. Тому у виборі 
розчинника не останню роль відіграє і його ціна. Зазвичай хлороформ і вода 
використовуються найбільше широко. Однак в останні роки, особливо в промисловому 
секторі, найбільш вживаним розчинником став ДМСО. Це пов'язане з його високою 
розчинюючою здатністю. Використовуються також ацетон, метанол і дихлорметан. 
 
Таблиця 2.2. Властивості найважливіших дейтерованих розчинників 
 
Розчинник δH δ(HDO) δC Температура 

плавлення 
Температура 
кипіння 

 (м.ч.) (м.ч.) (м.ч.) (°C) (°C) 

Оцтова кислота-d4 11.65,2.04 11.5 179.0, 20.0 16 116 

Ацетон-d6 2.05 2.0 206.7, 29.9 -94 57 

Ацетонітрил-d3 1.94 2.1 118.7, 1.4 -45 82 

Бензол-d6  7.16 0.4 128.4 5 80 

Хлороформ-d1 7.27 1.5 77.2 -64 62 

Оксид дейтерію-d2 4.80 4.8 - 4 101 

Дихлорметан-d2 5.32 1.5 54.0 -95 40 

N,N-
диметилформамид-
d7 

8.03, 2.92, 
2.75 

3.5 163.2,34.9,29
.8 

-61 153 

Диметилсульфоксид-
d6 

2.50 3.3 39.5 18 189 
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Метанол-d4 4.87, 3.31 4.9 49.2 -98 65 

Піридин-d6 8.74, 7.58, 
7.22 

5.0 150.4, 135.9, 
123.9 

-42 114 

Тетрагідрофуран-d8 3.58, 1.73 2.4 67.6, 25.4 -109 66 

Толуен-d8 7 09 7 00 
6 98 2 09 

0.4 137.9, 129.2, 
128.3, 125.5, 
20.4 

-95 111 

Трифтороцтова 
кислота d1 

11.30 11.5 164.2, 116.6 -15 75 

Трифторетанол-d3 5.02, 3.88 5.0 126.3, 61.5 -44 75 
 
Протонні зсуви, δH, і зсуви сигналів вуглецю, δC, відносно TMS (протонні зсуви залишків  протонованого розчинника). 
 Протонні зсуви залишків HDO/H2O сильно залежать від умов вимірювання спектра 
 
     Вибір розчинника, що найкраще підходить для аналізу, базується на ряді критеріїв. 
Найбільш важливим з них є розчинність зразка. Вона має бути достатньою для проведення 
аналізу. Вимоги до розчинності, у свою чергу, залежать від чутливості магнітних ядер, на 
яких вимірюється спектр і загальної чутливості приладу, а також типу експерименту ЯМР. 
При проведенні вимірювання при низьких температурах необхідно також бути впевненим, 
що зниження температури не приведе до випадання досліджуваної речовини в осад, що 
значно погіршить розділення та чутливість. Для експериментів при температурі, що 
відрізняється від кімнатної, слід враховувати також температури плавлення і кипіння 
використовуваних розчинників. У Табл. 2.2 наведено ряд найважливіших властивостей 
розчинників, які використовуються найбільш широко. Для роботи при підвищених 
температурах найчастіше застосовуються ДМСО та толуол, а при низьких температурах - 
дихлорметан, метанол і тетрагідрофуран. Навіть при проведенні експериментів за 
кімнатної температури, температуру плавлення розчинників варто брати до уваги. Так, у 
холодний день розчини в ДМСО можуть у лабораторії замерзнути. В’язкість розчинника 
впливає на можливість досягнення в спектрі високого розділення сигналів. Із цього 
погляду краще застосовувати такі нев'язкі розчинники як ацетон (саме цей розчинник 
використовується при тестуванні розділення спектрометра). В експериментах, що 
базуються на різницевій спектроскопії, таких як ЯЕО, слід використовувати розчинник з 
потужним сигналом лока. 

    Для протонної та вуглецевої спектроскопії треба враховувати величини хімічних зсувів 
сигналів розчинників, оскільки вони можуть збігатися із сигналами досліджуваних сполук 
і утруднювати інтерпретацію спектрів. У протонній спектроскопії в спектрах завжди 
міститься сигнал розчинника, що обумовлений неповним дейтеруванням і наявністю в 
ньому залишкових протонів (звичайно розчинники мають ступінь дейтерування 99,5%). 
При рутинних дослідженнях, коли зразок має масу кілька мг, сигнал залишкових протонів 
розчинника звичайно має інтенсивність, близьку до інтенсивності сигналів зразка. Якщо 
доступна кількість зразка становить десятки мікрограмів, треба використовувати 
розчинник з більш високим ступенем дейтерування в сполученні з методиками роботи з 
мікрозразками. Сигнал протонів розчинника, за винятком хлороформу та води, являє 
собою мультиплет через ССВ із атомами дейтерію, що має спін 1. Так, наприклад, у 
дихлорметані він має вигляд триплету, оскільки основний компонент недейтерованої 
домішки містить молекули CDHCl2. Ацетон, ДМСО та метанол містять сигнал у вигляді 
квінтету групи CD2H (Рис. 2.18).  
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Рис. 2.18. Сигнали залишкових протонів дейтерованих розчинників (a) CHCI3 в CDCI3, (б) CHDCI2 в CD2C12 і (в) CHD2COCD3 в 
(CD3)2CO. Мультиплетність сигналів у спектрах (б) і (в) пов'язана з розщепленням спіна на дейтерії через два зв'язки (гемінальна 
ССВ). Оскільки спін дейтерію дорівнює 1, у спектрі присутні 1:1:1 триплет і 1:2:3:2:1 квінтет відповідно. Синглет ліворуч в (б) це 
залишок CH2CI2 у розчиннику, різниця в зсуві виникає через H-D ізотопний зсув, що дорівнює 6 Гц     
     У вуглецевій спектроскопії сигнал розчинника найчастіше є домінуючим. Через 
розщеплення на дейтерії він також являє собою мультиплет. При вимірюванні спектрів на 
інших ядрах, розчинник не  впливає на спектр, за винятком спектрів самого дейтерію. У 
цьому випадку, незважаючи на те, що маса зразка може становити десятки мг, сигнал 
дейтерованого розчинника може перешкодити їхньому виявленню. Тому такі 
вимірювання, як правило, проводять у недейтерованих розчинниках. Для системи 
стабілізації магнітного поля (лока) додають невелику кількість дейтерованого розчинника. 
Цей же розчинник виконує роль стандарту при визначенні величин хімічних зсувів 
сигналів дейтерію зразка (див. нижче). 

    Крім сигналів самого розчинника, у спектрі можуть міститися також сигнали води, що, 
з одного боку, у деяких кількостях присутня в самому розчиннику, а, з іншого боку, може 
міститися також і в зразку. Резонансний сигнал води, найчастіше, трохи уширений і на 
його положення в спектрі впливають умови вимірювання. Всі розчинники до деякої міри 
гігроскопічні (включаючи важку воду). Тому їхній контакт із атмосферою повинен бути 
зведений до мінімуму. Сильно гігроскопічні розчинники, такі як ДМСО, метанол, важка 
вода, краще зберігати в атмосфері сухого інертного газу. 
Можна використовувати також розчинники, що розфасовані в невеликі ампули. У цьому 
випадку їх застосовують одразу після розкриття ампули. Але при цьому вартість 
вимірювання може зрости вдвічі. Для осушення розчинників можна застосовувати 
молекулярні сита. Однак у цьому випадку перед використанням розчинники варто 
профільтрувати, щоб виключити попадання в зразок часточок молекулярного сита. 
Альтернативою цьому є пропускання розчинника через шар активованого оксиду 
алюмінію. 

     Розчинник може також привести до втрати сигналів протонів, що обмінюються, 
внаслідок їхнього заміщення на дейтерій. Особливо часто це відбувається в таких 
розчинниках як вода, трифтороцтова кислота та метанол. Для запобігання цьому можна 
використовувати розчини, що містять лише 10-20% відповідного дейтерованого 
розчинника, а решту - недейтерованого (щоб забезпечити сигнал лока). Однак, при таких 
вимірюваннях слід використовувати ефективну схему придушення сигналу розчинника. 
Сигнали протонів, що обмінюються, можуть бути загубленими також через явище, що 
відоме як перенесення насичення. Вимірювання в 90% Н2О домінують при вивченні 
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біологічних макромолекул, оскільки в даному випадку протони, що обмінюються, такі як 
NH у пептидах і протеїнах, а також протони в ДНК і РНК відіграють ключову роль у 
визначенні їхньої структури. 
     Природа розчинника може також суттєво впливати на вигляд спектра. У різних 
розчинниках положення сигналів окремих  протонів можуть істотно змінюватися. 
Передбачити такі зміни заздалегідь буває досить складно, що може приводити до певних 
помилок, а може бути й корисним. Так, часто використовується порівняння спектра в 
неароматичному розчиннику, такому як хлороформ,  зі спектром в ароматичному бензолі 
(Рис. 2.19). У цьому випадку зміни в спектрі пов'язані з магнітною анізотропією 
ароматичного розчинника. Якщо в обох використаних розчинниках спектр виходить 
незадовільним через збіг сигналів, але їхні зміни досить значні, можна вдатися до 
титрування зразка, розчиненого в одному розчиннику, іншим розчинником. Варіювання 
розчинника може бути особливо корисним в одномірних експериментах із селективним 
насиченням сигналів, коли через збіг сигналів в одному розчиннику, експеримент 
провести не вдається. Приклад цьому даний на Рис. 2.19.  

 
Рис. 2.19. Зміну розчинника можна використовувати для збільшення різниці хімічних зсувів окремих сигналів. Показано протонний 
спектр похідного глюкози 2.1  в  (a) CDC13 і (б) C6D6. В (б) спостерігається поява сигналу при 3.2 м.ч. який в (а) був прихований під 
іншими сигналами. 
 

 
Селективний вплив на певні резонансні сигнали добавки іншого розчинника можна також 
використовувати при інтерпретації спектрів. Так, додавання краплі D2O приводить через 
якийсь час до зникнення зі спектра або зменшення інтенсивності тих сигналів, для яких 
характерним є протонний обмін. Для кислих протонів, що зв'язані міцними водневими 
зв'язками, такий обмін може не відбутися одразу, а зажадати багато хвилин або навіть 
годин. Це може служити зручним тестом на наявність міцних водневих зв'язків. 
      
 2.9.2. Вибір стандарту в ЯМР 
 
     При приготуванні зразка найчастіше до нього додають невелику кількість сполуки, що 
служить внутрішнім стандартом хімічного зсуву. У протонній і вуглецевій спектроскопії 
ЯМР при роботі в органічних розчинниках використовується тетраметилсилан (ТМС, 0,0 
м.ч.), що має ряд незаперечних переваг. Він дає вузький 12-протонний синглет, що 
розташований на краю спектрального діапазону, він є летючим, тому може бути легко 
видаленим з розчину і хімічно інертним. Але у деяких випадках даний стандарт може 
виявитися неприйнятним, наприклад, при вивченні силанів або циклопропанів. При 
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рутинній роботі немає необхідності додавати до зразка стандарт, оскільки його роль 
можуть виконувати залишкові протони розчинника (Табл. 2.2.). У цьому випадку таким 
сигналам слід присвоїти притаманне їм значення хімічного зсуву з Табл. 2.2. У водних 
розчинах застосовується водорозчинний еквівалент ТМС – частково дейтерований 3-
(триметилсиліл)пропіонат-d4 натрію, ТСП-d4. Цей стандарт також поглинає при 0 м.ч. 
Летючим еталоном для водних розчинів є 1,4-діоксан (1Н 3,75 м.ч. 13С 67,5 м.ч.), що з 
розчину можна видалити шляхом ліофілізації. Розповсюджені стандарти для інших ядер 
наведені в Табл. 2.3. Часто стандарт не додається до розчину зразка, а вміщується в 
окремий капіляр. У цьому випадку стандарт може бути розчинений не в тому розчиннику, 
що використовується для досліджуваного зразка. 
 
Таблиця 2.3. Стандарти хімічного зсуву для найважливіших ізотопів (0 м.ч.) і стандартні 
частоти Ξ для них 
 

Ізотоп Прийнятий стандарт Ξ- значення Альтернативний стандарт 
  (Гц)  
1H Me4Si 100. 000 000 TSP-d4 (aq) 
2H Me4Si 15. 351 Частково дейтерований розчинник 
6Li LiCl (aq) 14. 717  
7Li LiCl (aq) 38. 866  
10B BF3O(Et)2 10. 746 H2BO3 (aq) 
11B BF3O(Et)2 32. 089 H2BO3 (aq) 
13C Me4Si 25. 145 004 1,4-діоксан  67.5 м.ч., TSP-d4 (aq) 
14N CH3NO2 7. 224  
15N CH3NO2 10. 136 767 NH4NO2 (aq), NH3 (liq)a 
I7O H2O 13. 557  
19F CFCI3 94. 094 003  
29Si Me4Si 19. 867 184  
31p H3PO4 (85%) 40. 480 747  
119Sn Me4Sn 37. 290 665  
195Pt K2[Pt(CN)6] 21. 414 376  
207Pb Me4Pb 20. 920 597  

a   15N зсуви біомолекул найчастіше вимірюються відносно рідкого аміаку, взятого як зовнішній стандарт 

 

    Альтернативою вимірюванню спектру разом із стандартом є використання т.зв. 
зовнішнього стандарту. У цьому випадку спектр стандартної сполуки вимірюється перед 
або після вимірювання досліджуваного зразка та сигналу стандарту присвоюється 
необхідне значення хімічного зсуву. Якщо в обох випадках були однакові установки 
параметрів поля і для лока використаний однаковий розчинник, то положення сигналів у 
спектрах не зміняться і їх можна знаходити базуючись на хімічному зсуві зовнішнього 
стандарту. Ця можливість базується на тому, що спектрометр ЯМР самостійно не змінює 
значень спектральних параметрів. При послідовному вимірюванні декількох спектрів за 
однакових умов, шкала хімічних зсувів не порушується. Такий метод неприйнятний на 
приладах, у яких частоту лока потрібно настроювати для кожного розчинника. 
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    Стандартизація спектрів більш екзотичних ядер часто буває менш загальною, ніж для 
загальновживаних ядер. Часто буває неможливим додати до зразка стандарт, а іноді навіть 
незрозуміло, що може служити стандартом. У таких випадках застосовують Ξ-шкалу, що 
не вимагає використання спеціального стандарту. Частоти магнітних ядер при цьому 
визначають відносно протонів, причому вважається, що зсув протонів сигналу ТМС 
дорівнює 100 МГц. При цьому частоту кожного ядра можна перерахувати відносно 
протонів і представити також у МГц із точністю до декількох знаків після коми. Така 
шкала для деяких ядер також представлена в Табл. 2.3. Це по суті шкала абсолютних 
частот поглинання магнітних ядер. 
 
2.9.3. Трубки для вимірювання та об'єм зразка 
 
     Розчин речовини для вимірювання спектру ЯМР вміщують у спеціальну скляну 
циліндричну трубку певного зовнішнього діаметру. На лабораторному жаргоні її часто 
називають „ампулою”, хоча це по суті не вірно. Для тих, хто вперше зіштовхується з ЯМР, 
здається, що ціна трубок для вимірювання надмірно велика (3-20 доларів). Ціна, у цьому 
випадку, відбиває те, що трубки повинні відповідати жорстким вимогам по вигину та 
концентричності, оскільки в іншому випадку в спектрі можуть з'явитися небажані 
артефакти, які найчастіше мають вигляд обертальних сателітів. Найчастіше, більш висока 
якість трубок (і більш висока ціна) потрібна для приладів з великою напруженістю поля 
при роботі на протонах. Оптимальне співвідношення ціни трубок і необхідної якості 
спектра можна знайти експериментально. 

    Діаметр трубки здебільшого визначається об'ємом зразка. У лабораторіях широко 
застосовуються трубки діаметром 2,5 - 3 мм (це т.зв. мікротрубки), 5 мм 
(використовуються найбільш широко) і 10 мм (найчастіше використовуються для ядер з 
низькою чутливістю, коли є обмеження в розчинності зразка). При вивченні біологічних 
зразків, коли через агрегацію та малу розчинність доводиться вивчати розчини низької 
концентрації, застосовують трубки діаметром 8 мм. Оскільки чутливість при проведенні 
будь-якого експерименту ЯМР має вирішальне значення, то в кожному випадку слід 
правильно вибирати діаметр трубки та об'єм зразка (якщо доступний спектрометр 
дозволяє проводити вимірювання в різних трубках). Це дозволить уникнути вимірювання  
розчинів недостатньої концентрації. Важливим параметром при цьому є довжина котушки 
детектування в датчику спектрометра. Об'єм розчинника в трубці повинен бути достатнім 
для того, щоб розчин перебував трохи нижче і вище котушки. Це пов'язане з наявністю 
стрибка магнітної сприйнятливості на границях розчин-повітря та розчин-скло, що ведуть 
до появи локальних неоднорідностей магнітного поля. Для стандартної 5 мм трубки 
необхідний об'єм розчинника становить 500-700 мкл. Для мікротрубок він зменшується до 
100-150 мкл. Для більш широких трубок може виникнути необхідність придушення 
вихорів, що виникають у розчині. Для цього застосовується спеціальна вставка для 
трубки, що занурюється в неї до поверхні зразка і робить розчин нерухомим. При роботі зі 
змінною температурою такі вставки слід використовувати обережно, оскільки при високій 
температурі вставка може розм'якнути, а при низькій - поринути в розчин. 

     Для роботи з малими кількостями зразка застосовуються мікрокомірки. Вони являють 
собою стандартні 5 мм трубки, внутрішній об'єм яких становить усього кілька мікролітрів 
завдяки товстим зовнішнім стінкам трубки. Це дозволяє весь зразок розташувати 
всередині котушки детектора. Останнім часом почали застосовуватися спеціальні вставки 
і трубки, які щонайкраще використовують чутливу зону детектора (Рис. 2.20). У них 
використовується скло, магнітна сприйнятливість якого узгоджена з розчинником і тому 
допускає меншу  висоту його стовпа без виникнення дефектів форми лінії. Існують трубки 
зі скла, узгодженого з водою і з деякими органічними розчинниками. 
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Рис. 2.20. Схематичне порівняння (a) стандартної ЯМР трубки і (б) узгодженої трубки, що містить вкладиш, у якому магнітна 
сприйнятливість скла узгоджена зі сприйнятливістю розчинника. У цьому випадку використовується менший об'єм розчину і весь 
розчин перебуває усередині котушки детектора. 
 
    Трубки ЯМР повинні бути чистими, сухими та вільними від пилу. Вони також не 
повинні мати дефектів скла, оскільки при цьому може бути порушеною їхня 
циліндричність. Нові трубки також можуть виявитися недостатньо чистими. На них 
можуть залишитися сліди мастил, які, якщо трубка використовується вперше, можуть 
дати в спектрі відповідні сигнали. Найчастіше для миття трубок застосовують придатний 
органічний розчинник, такий як ацетон, або дистильовану воду. Слід змити трубку 
розчинником декілька разів. Якщо в трубці містяться більш стійкі забруднення, для 
їхнього видалення варто віддати перевагу хімічним, а не механічним методам. Можна 
застосовувати детергенти або концентровані мінеральні кислоти. Не слід використовувати 
для миття трубок хромову суміш, оскільки на склі можуть залишитися парамагнітні 
домішки, які погіршать розділення сигналів у спектрі. Для висушування трубок не треба 
їх занадто сильно нагрівати, оскільки це може привести до їхньої деформації. Найкраще 
сушити трубки у вакуумі при температурі трохи вищій за кімнатну або шляхом 
продування через них профільтрованого азоту. Якщо висушування проводиться в 
термостаті, трубки варто покласти на перфорований лоток. Не слід вміщувати їх у 
мензурку або мірний циліндр, оскільки це може привести до їхнього згинання. Нагрівання 
слід проводити не більше 30 хв. Якщо важливим є видалення з поверхні трубок 
найменших залишків води, то перед сушінням їх слід промити D2O, що приведе до 
дейтерування води, яка перебуває на поверхні скла і зникненню її сигналу. Трубки, що не 
використовуються, треба закривати ковпачками, щоб у них не потрапив пил. Нарешті, 
необхідно стежити за чистотою зовнішньої поверхні трубок. На трубках може залишитися 
жир від пальців, що надалі, при зануренні їх у датчик, може дати в спектрі відповідний 
сигнал, що буде сприйнятий як домішка. Дотримання описаних правил дозволить 
уникнути помилок у роботі. 
 

2.9.4. Фільтрування та дегазація 
 
     У будь-якому експерименті ЯМР для одержання високого розділення потрібно, щоб 
магнітне поле було постійним у всьому об’ємі зразка. Тому необхідно знати фактори, які 



 108 

можуть порушити ці умови. Один з найважливіших факторів – присутність у зразку 
твердих часток, які можуть викликати виникнення локальних магнітних полів. Перед 
проведенням експериментів такі частки необхідно зі зразка видалити. Навіть дуже малі 
зміни поля можуть істотно вплинути на розділення у спектрі. Це пов'язане з тим, що ядра 
резонують на частоті в сотні мегагерц, а розходження в частотах окремих піків можуть 
становити менше ніж 1 Гц. Таким чином, розділення повинне бути не гіршим, ніж 10-9. 
Точність визначення частоти при цьому можна порівняти з визначенням відстані від Землі 
до Сонця з точністю до 1 км. Для видалення твердих часток можна скористатися 
стандартними лабораторними фільтрами, однак їх після фільтрування необхідно мити. 
Зручною альтернативою є фільтрування розчину безпосередньо в трубці ЯМР через 
шматочок вати, намотаний на твердий дротик, що введений у трубку до дна. Якщо залити 
розчин зразка в трубку із вкладишем вати, а потім почати витягати ватяний вкладиш за 
дротик, відбудеться фільтрування розчину. Залишки розчиненої речовини можна змити з 
такого фільтра в трубку, додавши після фільтрування невелику порцію розчинника. Після 
повного витягування із трубки ватяного вкладиша, у ній залишиться профільтрований 
розчин. Слід зауважити, що фільтрування таким методом розчинів, що містять 
розчинники, які змішуються з водою (ДМСО, ДМФА, ацетон) веде до значного 
збільшення сигналу води, яка вимивається з ватяного вкладиша. Якщо в розчині присутні 
іони парамагнітних металів, видалити їх можна шляхом пропускання розчину через 
маленьку іонообмінну колонку. 
     У випадках, коли необхідно одержати особливо високе розділення або при проведенні 
релаксаційних вимірювань може виявитися необхідним видалити з розчину сліди кисню. 
Це може виявитися необхідним і при точному визначенні величин ядерного ефекту 
Оверхаузера, хоча при рутинних експериментах такого роду можна обійтися й без цього. 
Необхідність видалення кисню виникає через те, що він є парамагнітним і створює 
ефективний шлях релаксації, що веде до зменшення часу поперечної релаксації та 
уширення сигналів. Є два методи дегазації зразка.  

    Перший полягає в пропусканні через розчин інертного газу для витіснення кисню. 
Найчастіше цим газом служить чистий азот або аргон. Для видалення кисню з органічних 
розчинників достатньо пропускати газ через розчин у трубці ЯМР близько 1 хв. Для 
водних розчинів час пропускання газу слід збільшити вдвічі. Проведення даної операції 
треба проводити з великою обережністю, використовуючи тонкий гнучкий пластмасовий 
капіляр, щоб потік газу не викинув розчин із трубки. Якщо Ви працюєте з цінними 
зразками, то спочатку потренуйтесь на розчинах, які не містять зразка. Треба врахувати, 
що при роботі з летючими розчинниками можуть відбуватися втрати розчинника і 
розчиненого в ньому ТМС. 
    Другий і більш надійний метод полягає в сполученні заморожування та відкачування. 
Трубку ЯМР, що містить зразок, охолоджують рідким азотом або сухим льодом і 
приєднують до вакуумної лінії. Промисловість випускає трубки, що спеціально 
пристосовані для такої процедури, однак можна здійснити це за допомогою голки, що 
пропущена через надягнений на трубку гумовий ковпачок. Після цього трубку від'єднують 
від вакууму за допомогою затискання шлангу, витримують якийсь час при кімнатній 
температурі, даючи газам можливість вийти з розчину. Процедуру повторюють мінімум 
ще двічі. Цього зазвичай досить для повної дегазації зразка. Якщо для відкачування 
використовується роторний масляний насос, то між ним і  трубкою, що відкачується, для 
запобігання попадання парів масла в трубку слід розмістити уловлювач з рідким азотом. 
Крім того, якщо проводити таку операцію для водного розчину і охолоджувати її занадто 
швидко, то трубка може тріснути. Для запобігання цьому буває достатньо нахилити 
трубку безпосередньо перед замерзанням розчину. Альтернативним підходом для водних 
розчинів, що містять нелеткі зразки,  є їх вакуумування без охолодження та витримування 
у вакуумі кілька хвилин до повного видалення газу. 
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     Після дегазації трубку найкраще запаяти. Якщо ЯМР-аналіз буде виконаний через 
короткий час (кілька годин), то можна просто закрити її стандартним ковпачком і 
ущільнити його парафіновою плівкою. У цьому випадку дифузія в трубку навколишніх 
газів буде досить повільною. Якщо аналіз проводиться через більш тривалий час, слід 
використовувати спеціальні трубки з ковпачком, що загвинчується, або запаювати кінець 
трубки на газовому пальнику. Це набагато легше зробити, якщо застосовувати трубку зі 
зробленою раніше перетяжкою. Якщо запаюються трубки з органічними розчинниками, їх 
перед цим треба охолодити або заморозити, а тільки потім запаяти, створюючи в трубці 
невеликий вакуум. Якщо трубка неправильно охолоджена або вакуумована, вона при 
підвищенні температури може вибухнути. Спай повинен бути симетричним, інакше 
трубка буде погано обертатися і дегазація виявиться марною. 

 
2.10. Підготовка спектрометра 
 
     Перед тим, як зразок буде занурений у датчик спектрометра, прилад повинен бути 
відповідним чином підготовлений. Підготовка полягає у точному настроюванні приладу. 
Час, що необхідний для цього, визначається зразком, типом спектрометра та типом 
експерименту, однак у будь-якому разі повинні бути забезпеченими максимальні 
чутливість, розділення і відтворюваність результатів. Деталі настроювання визначаються 
конструкцією конкретного спектрометра, тому тут ми їх обговорювати не будемо. Нижче 
ми опишемо лише основну послідовність дій оператора в даному напрямку, що є 
загальною для всіх типів приладів Рис. 2.21.  
 

 
 
                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.21. Типова процедура  підготовки спектрометра до збору даних. Всі кроки можуть бути автоматизовані, однак, під час 
написання даної книги повністю автоматичні датчики хоча і існували, але ще не одержали належного поширення. 
 
     Введення зразка полягає в надіванні на трубку для вимірювання спеціального спінера і 
зануренні зразка за допомогою пневматичного ліфту у датчик спектрометра. Роль спінера 
полягає у забезпеченні можливості його обертання в датчику та в точному центруванні 
зразка в котушці спектрометра.  
     Встановлення параметрів збору даних включає завдання всіх параметрів, що необхідні 
для вимірювання спектру. Це і тип магнітного ядра і величина спектрального діапазону і 
необхідне підсилення сигналу в приймачі та передавачі і параметри декаплера. Всього 
потрібно задати декілька десятків параметрів. Якщо це робити вручну, процес завдання 
параметрів забирає досить багато часу. Спрощує ситуацію те, що параметри запису 
спектру зберігаються у всіх файлах, що містять виміряні раніше спектри. Тому достатньо 
викликати з диску спектр з потрібними параметрами і можна починати вимірювання. Всі 
параметри будуть задані автоматично. 
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     Врівноваження температури зразка найчастіше потрібно лише при вимірюванні за 
температур, що відрізняються від кімнатної. В цьому випадку для встановлення 
температурної рівноваги треба приблизно 5-10 хв. 
    Настройку датчика виконують при переході на інше магнітне ядро. При вимірюванні 
серії спектрів на одному ядрі додаткове підстроювання датчику непотрібне. 
     Встановлення локу потрібне при вимірюванні всіх спектрів, що проводиться у 
дейтерованих  розчинниках. Воно полягає у пошуку частоти дейтерію, що відповідає його 
поглинанню в обраному розчиннику. У сучасних спектрометрах існує можливість 
автоматичного пошуку сигналу дейтерію шляхом подачі відповідної команди. 
      Оптимізація однорідності поля здійснюється за допомогою шимування. Вона також 
може виконуватись вручну, або в автоматичному режимі. Як правило, на добре 
настроєному приладі шимування не забирає більше 5 хв. 
     Збір даних виконується автоматично по закінченні кожного скану. Сигнал при цьому 
накопичується в пам’яті комп’ютера і одночасно виводиться на екран для його аналізу 
оператором. При необхідності експеримент може бути зупиненим в будь-який момент. 
Нижче окремі стадії настройки будуть розібрані більш детально. 
 
2.10.1. Частотно-польовий лок 
     Незважаючи на високу стабільність поля надпровідних магнітів, вони мають схильність 
до дрейфу за період часу, що обчислюється декількома годинами. Це приводить до 
відповідного дрейфу сигналів ЯМР, що знижує розділення у спектрі. Для вирішення цієї 
проблеми слід оцінювати величину дрейфу та вводити відповідні поправки. На всіх 
сучасних приладах це здійснюється шляхом спостереження за частотою сигналу дейтерію  
розчинника. Сигнал дейтерію спостерігається в спеціальному радіочастотному каналі, що 
присутній у спектрометрі поряд з основними каналами. Цей канал називається каналом 
лока 
     Канал лока управляє полем шляхом відслідковування сигналу дейтерієвого резонансу у 
формі сигналу дисперсії і підтримує центр цього сигналу на незмінній частоті (Рис. 2.22).  

 
Рис. 2.22. Система лока спектрометра стежить за сигналом дейтерію розчинника, що має форму сигналу дисперсії. Зсув резонансної 
частоти відповідає дрейфу в статичному полі і генерує  сигнал помилки, що вказує величину та напрямок дрейфу.  Система 
зворотного зв'язку компенсує знайдений дрейф. 
 
     Дрейф магнітного поля викликає зміну резонансної частоти і формує сигнал помилки, 
що має величину і знак (на відміну від сигналу поглинання, де змінюється тільки 
амплітуда сигналу). Цей сигнал подається на систему зворотного зв'язку, що відновлює 
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величину поля. Сигнал дисперсії має ще ту перевагу, що він має більш крутий профіль, 
тому він більш чутливий до змін частоти. Індикація сигналу дейтерію дозволяє 
вимірювати також і однорідність магнітного поля, оскільки тільки в гомогенному полі 
утворюється  вузький інтенсивний сигнал. Тому сигнал лока можна використовувати і для 
підвищення однорідності магнітного поля. Для цього сигнал дейтерію на екран 
комп'ютера виводиться у вигляді сигналу поглинання. Оскільки краще регулювання 
величини поля здійснюється за допомогою інтенсивного і вузького сигналу лока, то більш 
високу однорідність можна одержати для нев'язких сильно дейтерованих розчинників. 
Вода для цих цілей не занадто підходить, оскільки ширина її сигналу і його положення в 
спектрі залежить від процесів обміну і рН. 
 

2.10.2. Оптимізація лока 
 
     Першим етапом для здійснення лока є знаходження резонансних умов для сигналу 
дейтерію. Це виконується або шляхом зміни величини поля, або підстроюванням частоти 
передавача лока. Із цих двох можливостей перша є кращою, оскільки вона виключає 
необхідність зміни частоти передавача. У сучасних спектрометрах ця система є 
стандартною. Існує три основних параметри, що визначають оптимальну величину лока. 
Перший з них - потужність передавача лока (power), що використовується для збудження 
резонансу на дейтерії. Рівень потужності повинен бути максимальним для досягнення 
найбільшого співвідношення сигнал/шум, однак не настільки великим, щоб викликати 
насичення сигналу. Умови насичення виникають тоді, коли радіочастотна енергія, що 
передається на зразок, уже не може розсіятися за допомогою релаксаційних процесів. При 
цьому виникають коливання інтенсивності сигналу. Рівень насичення може бути 
знайдений шляхом невеликих змін потужності передавача і спостереження за 
інтенсивністю сигналу лока. Якщо підвищення потужності не приводить до 
еквівалентного зростання інтенсивності сигналу, то рівень насичення досягнутий. Для 
правильного настроювання треба визначити точку насичення сигналу і трохи знизити 
потужність передавача. Другий параметр - це підсилення сигналу лока (gain). Воно 
відповідає збільшенню інтенсивності сигналу в підсилювачі. Цей параметр є менш 
критичним. Підсилення слід вибирати таким, щоб шум був не занадто сильним. Третій 
параметр - це фаза лока. Раніше ми бачили, що корекція поля за допомогою лока 
здійснюється при індикації сигналу у формі дисперсії. Це можливо тільки в тому випадку, 
якщо сигнал правильно зфазований. При цьому сигнал лока має максимальну 
інтенсивність, що і використовується для підстроювання сигналу. 

 
2.10.3. Збір даних за відсутності лока 
 
     У випадках, коли в зразку немає дейтерію або коли вимірювання ведуться на самих 
ядрах дейтерію, виникає потреба вимірювання спектру без лока (хоча останні версії 
приладів дозволяють робити декаплінг на дейтерії під час збору даних шляхом 
електронного захисту каналу лока). Вимірювання спектрів без лока через наявний дрейф 
поля краще проводити за невеликі періоди часу. Для експериментів, які, з міркувань 
чутливості, вимагають багатьох годин, краще вимірювати серію СВІ за більш короткий 
період, наприклад 1 годину. Дрейф поля за цей період буде настільки малим, що ним 
можна знехтувати у порівнянні із загальним дрейфом за час усього експерименту. Після 
цього спектри можна скласти, застосовуючи ручну компенсацію дрейфу поля шляхом 
деякого зсуву спектрів один відносно одного. Це дасть необхідну чутливість без істотного 
уширення сигналів. 
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2.10.4. Оптимізація однорідності поля: шимування 
 
     Експерименти ЯМР вимагають, щоб у всьому об’ємі зразка, що перебуває усередині 
котушки датчика, магнітне поле було однаковим. Відхилення від ідеальної однорідності 
викликає різні зміни форми лінії сигналів ЯМР, що погіршує як чутливість, так і 
розділення. Тому щоразу, коли зразок занурюється в магніт, потрібне точне коригування 
однорідності магнітного поля. Якщо дозволяє час, то на цей процес потрібно витратити 
декілька хвилин. Для будь-якої людини, що самостійно використовує спектрометр ЯМР, 
необхідно знати основні правила підвищення однорідності поля. Навіть якщо Ви 
займаєтеся тільки інтерпретацією спектрів, а вимірювання проводить хтось інший, або ж 
вони автоматизовані, необхідно орієнтуватися в основних дефектах спектра, які можуть 
бути викликані недостатньою однорідністю магнітного поля. Це тим більш актуально, що 
в багатьох випадках візуально важко розрізнити дефекти форми лінії, що виникають за 
рахунок неоднорідностей магнітного поля магніту і таких факторів, що викликають 
уширення, як наявність осаду, парамагнітних домішок, тощо. Тому потрібно заздалегідь 
знати, які саме дефекти можуть бути зумовлені недосконалістю підстройки магнітного 
поля. 
 

2.10.5. Система шим 
 
     Одержання стабільного магнітного поля з однорідністю 1/10-9 Т/м в активному об'ємі 
зразка є цілком необхідним. Цього можна досягти шляхом послідовного використання  
трьох рівнів оптимізації поля. Перший рівень включає ретельне настроювання самої 
котушки надпровідного магніту, хоча однорідність, що досягається при цьому, не 
відповідає критеріям ЯМР, однак проводити таке настроювання конче необхідно. Його 
виконують фахівці, що провадять запуск магніту. При подальшій роботі спектрометра 
настроювання основної котушки не проводиться. Вважається, що прилад настроєний 
задовільно, якщо досягнуто рівня ширини сигналів 1-2 КГц. Настройка основної котушки 
магніту полягає в її циклуванні. При запуску магніту, струм в основній котушці з 
невеликою швидкістю підвищують до рівня, трохи більшого за номінальний, а потім теж з 
певною швидкістю знижують до потрібного значення.  Такий прийом дозволяє видалити 
неоднорідності поля, що пов’язані з динамікою наростання струму. Циклування магніту є 
дуже відповідальною процедурою. Від досвіду інженера, що проводить запуск, часто 
залежить вся подальша робота спектрометра. Ця робота є також не цілком безпечною – у 
будь-який момент може відбутися спонтанна втрата надпровідних властивостей котушки і 
раптовий викид рідкого гелію з кріостата магніту.  
     Після запуску магніту магнітне поле основної котушки потім модифікується 
шимуючими котушками двох рівнів. Через ці котушки проходить постійний електричний 
струм різної величини та знаку, що генерує власні слабкі магнітні поля, які компенсують 
наявні градієнти основного магнітного поля. Спочатку, коли використовувались постійні 
магніти, шимами служили невеликі клинчасті шматочки заліза, які використовувалися в 
конструкції залізних магнітів для зміни положення полюсних наконечників і відповідного 
підстроювання однорідності поля. Хоча зараз використовуються в основному надпровідні 
магніти, термін залишився і так як і раніше він означає процес оптимізації однорідності 
поля. Надпровідні (холодні) шими перебувають усередині кріостата магніту і 
компенсують великі градієнти поля. Струми в них установлюються при запуску магніту і 
надалі вони підстроювання не вимагають. За допомогою підбору струмів у холодних 
шимах вдається досягти ширини ліній 200-400 Гц.  
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     Блок теплих шимів являє собою пластмасовий циліндр, на якому розміщено плоскі 
котушки різноманітної форми. Блок закріплюється в циліндричній шахті магніту. В 
середину блока шимів вводиться датчик і жорстко фіксується у шахті магніту. В ідеалі    
високочастотні котушки датчика, що опромінюють зразок,  повинні перебувати в центрі 
статичного поля. Теплі шими (у сучасних приладах їхня кількість може доходити до 30) 
видаляють всі неоднорідності поля, що залишаються після холодного шимування. Хоча 
при первинному настроюванні приладу використовуються всі теплі шими, однак для 
підстроювання приладу при зміні зразків застосовуються лише деякі з них (див. нижче). 
     Статичне поле у вертикальному отворі надпровідного магніту також розташовується 
вертикально. Вважають, що воно збігається з віссю z. Шими, які діють уздовж поля, 
називаються аксіальними або Z-шимами. Таких шим може бути декілька. Одна з них, Z1 
лінійно змінює поле вздовж осі z. Інші Z-шими, Z2, Z3, Z4, Z5 змінюють поле нелінійно.  Ті 
шими, які діють у перпендикулярній площині,  називаються радіальними або Х/У-
шимами.  Для одержання високого розділення зразок обертається в магнітному полі із 
частотою 10-20 Гц уздовж вертикальної осі. При цьому відбувається усереднення поля в 
площині Х-У і розділення в спектрі підвищується. Таке усереднення означає, що 
підстроювання радіальних шим повинне проводитись без обертання зразка. Тому такі 
шими називають іноді «нерухомими», хоча це і не зовсім вірно. Сучасні набори шим 
дозволяють для нерухомого зразка одержати розділення, практично таке саме, як і при 
його обертанні. Тому вимірювання спектрів без обертання стає все більш популярним.  
При проведенні  багатомірних експериментів обертання зразка також не 
використовується, оскільки воно може викликати небажану модуляцію сигналів, що 
проявляється найчастіше у вигляді т.зв. t1-шуму. 

 

2.10.6. Процес шимування 
 
     Настроювання шимів потребує використання спеціального комплекту зразків, що 
містять речовини, сигнали яких найбільш зручні для оцінки однорідності магнітного поля. 
Для того, щоб стандартний зразок не змінювався у часі, трубку зі зразком запаюють. 
Кожний спектрометр має набір стандартних зразків для повної його настройки. Глибина 
занурення зразка у спінер також повинна бути оптимальною з погляду шимування і 
однаковою для всіх зразків. Тільки в такому випадку процес шимування не буде 
вимагати багато часу.  

     Більшість сучасних спектрометрів мають програмне забезпечення, яке дозволяє 
автоматизувати процес шимування. Це є цілком необхідним, якщо використовується 
автомат зміни зразків. Однак, такі системи не є універсальними і у ряді випадків можуть 
приводити до одержання поганих результатів. Для процесу автошимування необхідною 
умовою є відтворюваність глибини занурення зразків. У цьому випадку швидкість 
вимірювання спектрів буде максимальною. Критичним фактором є також досягнення 
зразком рівноважної температури. У цьому випадку забезпечується відсутність у зразку 
конвекційних потоків. Для водних розчинів у трубках великого діаметру для цього може 
знадобитися 10-20 хвилин. 
     Для здійснення контролю протікання процесу шимування необхідно мати зручний 
індикатор однорідності магнітного поля. Є три основних схеми шимування, кожна з яких 
має свої переваги та недоліки: 1) рівень локу, 2) спад СВІ і 3) форма сигналу ЯМР. Сигнал 
ЯМР є найбільш достовірним критерієм однорідності магнітного поля. Дефекти форми 
лінії прямо пов'язані зі струмами в певних шимах. Однак, більш часто за однорідністю 
магнітного поля стежать за інтенсивністю сигналу лока. При цьому намагаються підібрати 
такі струми в шимах, щоб інтенсивність сигналу локу була максимальною. Хоча 
теоретично цей процес досить простий, однак, на практиці він ускладнюється тим, що 
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шими взаємодіють одна з одною. Тому при зміні струму в одній шимі, треба міняти 
струми і в інших шимах, які з нею взаємодіють. При настроюванні шими розбивають на 
групи, усередині яких взаємодія між ними відбувається найбільш сильно. Усередині такої 
групи здійснюється циклічне настроювання струмів. Тут ми зупинимося тільки на 
способах усунення дефектів форми лінії що зустрічаються найбільш часто. 

     При шимуванні далеко не завжди кращим є найпростіший підхід, коли рівень локу 
оптимізується шляхом почергового настроювання кожної із шим, оскільки при цьому 
можна знайти «помилковий максимум». У цьому випадку сигнал локу буде 
максимальним, але сигнали зразка матимуть певні дефекти. Тому найчастіше  
використовують інтерактивне шимування. Для того, щоб зрозуміти, в чому воно полягає, 
розглянемо шимування котушок Z і Z2: 

(1) Підстройка шими Z. Знаходять струм в шимі Z, що відповідає максимальній 
інтенсивності сигналу лока і відзначають його величину; 

(2) Змінюють Z2 у будь-якому напрямку і відзначають напрямок зміни інтенсивності  
сигналу лока. Якщо інтенсивність зменшилась, дають струму в шимі приріст 
протилежного знака; 

(3) Підстроюють Z до досягнення максимального рівня локу; 
(4) Якщо рівень локу більший, ніж був спочатку, повторіть підстроювання Z2.  

Процедура повторюється доти, поки відбувається підвищення рівня сигналу лока. 

     Якщо однорідність магнітного поля для зразка, що занурений в магніт, перебуває 
поблизу оптимального значення, то для наступних зразків виконується тільки однократна 
максимізація рівня за допомогою кожної з шим Z і Z2. Необхідною умовою при цьому є 
однакова глибина занурення зразка. 

 

2.10.7. Основні дефекти форми лінії 
 
     Існує зв’язок дефектів форми лінії з цілком певними градієнтами статичного 
магнітного поля. Тому форму лінії можна використовувати для встановлення шимів, 
положення яких вимагають корекції (Рис. 2.23). Так, всі Z-шими впливають на  ширину 
резонансних сигналів, однак трохи по-різному. Невідповідність струмів у парних шимах 
Z2, Z4 Z6 приводить до несиметричних викривлень ліній. Неправильна установка значень 
непарних шим Z, Z3 Z5 приводить до симетричного уширення сигналів. Існує загальне 
емпіричне правило: чим більший порядок шимів, тим у більш низькій частині сигналу 
через них виникають викривлення. Викривлення Z3 найчастіше приводять до розширення 
підошви сигналу. Це розширення позначається на формі СВІ і у ряді випадків може бути 
виявлене як швидкий спад початкового фрагмента СВІ. Інше розповсюджене викривлення 
– скривлення одного з боків піків. Воно пов'язане з поганим настроюванням шим Z, Z2 
(часто саме в цьому випадку є помилковий максимум інтенсивності сигналу лока). Для 
поліпшення розділення застосовується описана вище процедура інтерактивного 
підстроювання. 
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Рис. 2.23. Дефекти форми лінії які виникають через невідповідність параметрів різних шим. Для наочності ефекти перебільшено. 

Помилки в шимах низького порядку Х/У для зразків, що обертаються, проявляються у 
вигляді сателітів обертання з відстанню від основного піка, що дорівнює частоті 
обертання (сателіти обертання 1 порядку). Якщо ж погано настроєні шими ХУ та Х2-У2, 
з'являються сателіти обертання другого порядку, що відстоять від центрального піка на 
вдвічі більшу відстань. Однак, за винятком випадків сильного розстроювання приладу,  із 
сателітами другого порядку зустрічатися не доводиться. Інтенсивність сателітів першого 
порядку на настроєному приладі повинна становити 1-2% від інтенсивності основного 
сигналу. Для виявлення наявності обертальних сателітів можна зменшити швидкість 
обертання зразка до 5 Гц. Якщо підозрілі сигнали - обертальні сателіти, вони змінюють 
своє положення і інтенсивність. Для нерухомих зразків помилки радіальних шим 
приводять до загального уширення сигналів. 
     З точки зору користувача спектрів ЯМР потрібно не стільки вміти компенсувати 
неоднорідності магнітного поля, скільки виявити їх наявність, базуючись на отриманому 
спектрі ЯМР. Основне правило тут таке: через неоднорідності магнітного поля у всіх 
без виключення сигналів виникають однакові дефекти. Отже лише в цьому випадку 
незадовільний спектр отримано через дефекти настройки. Коли ж уширеними або 
деформованими в спектрі є лише деякі сигнали – це зумовлено самим зразком, найчастіше 
обмінними процесами. При отриманні неякісного спектра не спішіть лаяти оператора. У 
багатьох випадках необхідність підстроювання нестандартних шимів, через які виникли 
дефекти форми лінії, пов’язана або з наявністю механічних чи парамагнітних домішок, 
або з нестандартною кількістю розчинника, або навіть з надмірною концентрацією 
речовини. Особливо на це треба зважувати, якщо розчин для вимірювання спектру Ви 
готували самостійно. 
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2.10.8. Градієнтне шимування 
 
     Останнім часом для оптимізації магнітного поля використовують підхід, що раніше 
використовувався в ЯМР-інтроскопії фізичних об'єктів (томографії). Він полягає у тому, 
що будується карта існуючих градієнтів магнітного поля. Надалі неоднорідності поля, що 
мають місце у зразку, нейтралізуються шляхом введення розрахованих комп'ютером змін 
установок шим. Результат такого шимування може здатися дивовижним, особливо для 
тих, кому доводилося робити його вручну. Тому даний метод завоював велику 
популярність. Розглянемо, як здійснюється градієнтне шимування. 
    Основним принципом ЯМР є те, що в однорідному магнітному полі всі однакові ядерні 
спіни, які не мають спін-спінової взаємодії, прецесують на однаковій Ларморовій частоті 
(саме цього ми домагаємося при шимуванні). Будь-яке відхилення від цих умов приводить 
до того, що спіни, які локалізовані в різних ділянках зразка, будуть прецесувати із різною 
частотою, яка обумовлена локальним магнітним полем. Це проявляється в уширенні 
сигналу ЯМР. 
     Тепер давайте розглянемо ситуацію, що виникає, коли у зразку штучно створено 
певний градієнт (закономірну зміну величини) поля вздовж осі z. У цьому випадку, якщо 
розбити зразок на уявні диски перпендикулярні до осі z, то в кожному з них буде дещо 
відмінне магнітне поле, що визначається як сума зовнішнього поля Но та поля градієнту в 
даній точці. Таким чином, ядра в кожному з дисків прецесують на дещо відмінній частоті, 
що викликає у кожний момент часу закономірну зміну фази сигналу. Якщо дію градієнту 
обмежено часом τ, то наприкінці його дії отримаємо ситуацію, що зображена на Рис. 2.24.  

 
Рис. 2.24. Якщо намагніченість прецесує в аксіально-неоднорідному магнітному полі протягом періоду τ, то зміни локального 
магнітного поля по довжині зразка кодуються як зміни фази сигналу. Виникаючі при цьому закономірні зміни фази можна 
використовувати для градієнтного шимування. 

 
Таким чином, при детектуванні сигналу зразка, в якому існує градієнт поля, просторове 
розташування спінів кодується розподілом їх за частотами, що залежить від 
негомогенності поля, тобто у випадку z-градієнта існує розподіл хімічного зсуву сигналу  
уздовж зразка ( у випадку х- і у-градієнтів - перпендикулярно трубці зі зразком). Якщо 
виміряти спектр зразка, що містить одиничний сигнал, за допомогою імпульсної 
послідовності, що зображена на Рис. 2.25, то отримаємо спектр, який зображено на Рис. 
2.26. 
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Рис. 2.25. Послідовність для побудови профілів градієнтів поля уздовж осі z . Послідовність накопичує СВІ  в присутності 
прикладеного градієнта 

    Рис. 2.26. (a) Одномірний образ дейтерованого розчинника DMSO, (б) Вісь частот цього образа кодує просторовий розподіл 
розчинника по всій довжині зразка. 

     З Рис. 2.26 видно, що з допомогою градієнта можна отримати „зображення” зразка у 
тому вимірі, де створено лінійний градієнт поля. Якщо створити градієнти у трьох взаємно 
перпендикулярних напрямках, можна отримати тримірне зображення зразка. Саме в 
цьому полягає один з методів побудови ЯМР-томограм фізичних об’єктів. 
     Тепер ми можемо уявити, що буде відбуватися, якщо на штучний лінійний градієнт 
поля накладаються сторонні градієнти, що зумовлені неоднорідностями магнітного поля. 
У цьому випадку на спектрі, що зображений на Рис. 2.26, будуть проявлятися певні 
викривлення.  Їх можна спостерігати окремо. Для цього використовують так звану 
послідовність градієнтної спінової луни, що зображена на Рис. 2.27.     
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Рис. 2.27. Для z-градієнтного шимування  застосовується послідовність градієнтної луни. Імпульсні градієнти поля з проміжком τ 
між ними забезпечують просторове кодування неоднорідності статичного поля як фазові відмінності сигналу. 
 
При її реалізації спіни спочатку розфазовуються за допомогою ІГП, далі вони прецесують 
протягом періоду часу τ1, потім знову фазуються повторним ІГП протилежного знака та 
збільшеної вдвоє тривалості і детектуються звичайним чином. Збір даних починається 
точно посередині дії другого градієнтного імпульсу. За умов повністю однорідного поля, 
відбувається повне рефокусування спектру і поява вузького сигналу. Якщо ж в об’ємі 
зразка існує неоднорідність поля, то результуючий спектр являє собою просторовий 
профіль (образ) неоднорідності поля у зразку, аналогічний тому, що було наведено на Рис. 
2.26. Запис другої луни із проміжком τ2 і одержання різницевого спектра дозволяє 
відокремити дію градієнтного імпульсу від градієнтів, що обумовлені неоднорідністю 
магнітного поля і одержати фазову карту, у якій відображений розподіл частот ядерної 
прецесії в зразку за період τ2 - τ1. Розподіл фаз у цьому профілі відповідає розподілу 
існуючої неоднорідності поля уздовж зразка. Якщо повторити дослід з фіксованими 
установками кожної з аксіальних шимів, то коригування струмів у шимах, яке необхідне 
для виправлення поля, можна розрахувати. Один раз отримані фазові карти для даного 
датчика можна використовувати для градієнтного шимування всіх наступних зразків. 
Даний процес можна проводити в автоматичному режимі. 
     Для первинного градієнтного шимування необхідно мати зразок, що містить одиничний 
потужний синглет. Ідеальним зразком є 90% Н2О. Однак, вона застосовується тільки при 
вивченні біологічних об'єктів, а в хімії частіше застосовуються органічні розчинники. 
Тому в цьому випадку застосовується розчинник, сигнал дейтерію якого також має вигляд 
синглету. При цьому для опромінення зразка та реєстрації спектра часто використовується 
канал лока, тобто шимування проводиться по сигналу дейтерію. Потенційною проблемою 
для реалізації градієнтного шимування є чутливість приладу та можливість реєстрації 
сигналу дейтерію без ручного перемикання каналів датчика. Сьогодні всі прилади 
оснащені електронним перемикачем каналів. 

     Ефективність методу градієнтного шимування продемонстрована на Рис. 2.28. Тут 
нижній протонний спектр  записаний для випадку, коли шимам z –z5 присвоєні нульові 
значення (струми в них відсутні). Верхній спектр отримано за три ітерації градієнтного 
шимування на базі сигналу ДМСО, у якому був розчинений зразок. Весь процес займає 3 
хвилини і не вимагає втручання оператора. Незважаючи на складність спектра, переваги 
методу градієнтного шимування є цілком очевидними. Тому даний метод широко 
використовується при автоматизованому вимірюванні спектрів, коли нестандартна 
глибина занурення зразка в магніт приводить до незадовільних результатів інших схем 
автоматичного шимування. Ці проблеми вирішуються, якщо для кожного вимірюваного 
зразка одержувати карти  неоднорідності поля і лише після цього робити вимірювання 
спектра. 
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Рис. 2.28. Автоматичне градієнтне шимування на ядрах дейтерію. Спектр (a) отриманий для нульових значень всіх z-шим. Після 
градієнтного шимування z-z5 шим (3 ітерації) був отриманий спектр (б). Час шимування становив менш 2 хв. Спектр виміряний в 
DMSO. Для кожного градієнта був використаний один скан.  
 

2.11. Калібрування спектрометра 
 
     Цей параграф адресований тим, кому пощастить вимірювати спектри ЯМР самостійно. 
У цьому випадку періодично виникає потреба в перевірці того, наскільки коректно 
настроєний спектрометр ЯМР, адже тільки в цьому випадку цифрові значення параметрів 
запису спектрів співпадають з їхніми реальними значеннями.  На сучасних спектрометрах 
існують методи автоматичної настройки приладу. Для  реалізації таких методів, у датчик 
вводять спеціальний зразок, запускають програму настройки і прилад сам проводить всі 
необхідні вимірювання. Але робота такої програми потребує, як правило, декількох годин. 
Крім того, часто на спектрометрах автоматична настройка дозволяється виключно 
адміністратору приладу. Тому користувачу буває необхідно нашвидкуруч з’ясувати, чи 
відповідають параметри спектрометра потребам експерименту, а виявленні недоліків – 
звернутися до адміністратора. 
     Основну увагу при перевірці параметрів настройки спектрометру слід приділити 
тривалості імпульсів. Це необхідно тому, що цей параметр залежить від багатьох факторів 
– розчинника, температури зразка, узгодження котушок датчика. Всі названі фактори є 
змінними величинами, а отже здатними до зміни від зразка до зразка. Тому тривалість 
імпульсу слід регулярно перевіряти.  Навіть при вимірюванні найпростіших протонних 
спектрів неправильна тривалість імпульсу може викликати досить значні зміни відносної 
інтенсивності сигналів. У більш складних випадках, коли використовуються 
багатоімпульсні послідовності, неправильна тривалість імпульсів може повністю 
зіпсувати експеримент. Тому слід орієнтуватись в методиці знаходження тривалості 
імпульсу. 
 

2.11.1. Радіочастотні імпульси 
 
     Результат роботи сучасних багатоімпульсних послідовностей у великому ступені 
залежить від амплітуди і тривалості радіочастотних імпульсів (ширини імпульсів). Ці 
параметри визначають величину кута, на який буде перенесений вектор намагніченості 
ядерних спінів під дією імпульсу. Найчастіше необхідний кут дорівнює 90о або 180о. 
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Прийнято калібрувати тривалість 90о імпульсу (PW90). Якщо вона настроєна, то можна 
одержати і будь-які інші імпульси. PW90 у мікросекундному діапазоні збуджує досить 
широку область спектра, тому він називається неселективним або жорстким імпульсом. 
На відміну від цього, якщо PW90 перебуває в мілісекундному діапазоні, то потужність його 
є значно меншою і він збуджує набагато меншу область спектра. Такі імпульси 
називаються селективними або м'якими імпульсами. Оскільки на спектрометрах існують 
електронні пристрої для регулювання амплітуди імпульсів, що керуються комп’ютером 
(атенюатори), до достатньо відкалібрувати лише імпульси однієї потужності. Всі інші 
імпульси будуть узгоджені з відкаліброваним імпульсом автоматично. Єдине, що треба 
при цьому пам’ятати, це те, що кожний радіочастотний канал спектрометра слід 
калібрувати окремо. Так, якщо імпульси на протонах відкалібровані, це зовсім не означає, 
що відкаліброваними будуть і імпульси на ядрах вуглецю, тому що для цих ядер 
використовується інший радіочастотний канал і, відповідно, інша котушка в датчику. 

 
2.11.2. Сила радіочастотного поля 
 
     Калібрування тривалості імпульсу є еквівалентним визначенню сили радіочастотного 
поля В1, що необхідне для фіксованого кута переносу вектора намагніченості. Наприклад, 
ширина смуги збудження, позарезонансні ефекти та ширина смуги декаплінгу 
безпосередньо пов'язані з потужністю радіочастотного поля. Зв'язок між тривалістю 
імпульсу і потужністю створюваного ним радіочастотного поля дається рівнянням: 

                                            (2.4) 
Так, PW90 із тривалістю 10 мкс відповідає силі поля 25 кГц. Це типова величина для 
сучасних спектрометрів. 

     Хоча передавачі спектрометрів при опроміненні зразка одиничними імпульсами часто 
використовуються на повну потужність, існує багато випадків, коли потужність 
передавача варто зменшити, наприклад при декаплінгу або селективному збудженні. Такі 
малі потужності отримують шляхом послаблення сигналу генератора. Для кількісної 
характеристики послаблення сигналу використовуються спеціальні одиниці, що 
називаються децибелами, дБ. Вони дають співвідношення двох рівнів потужності, Р1 і Р2: 

                                                          (2.5)  
Якщо говорять про ослаблення вихідної потужності передавача на деяку кількість 
децибелів, то мається на увазі ослаблення сигналу відносно його максимальної 
потужності. Більш зручно розглядати не потужність випромінювання генератора, а 
напругу на його виході, оскільки сила радіочастотного поля і, відповідно, ширина 
імпульсу (параметри, що нас цікавлять) пропорційні до квадрату напруги на виході 
генератора (Р = V2/R, де R - опір). Тому співвідношення (3.10) можна перетворити: 

           (2.6) 

де PW1 і PW2 – тривалість двох імпульсів з однаковим кутом для двох значень ослаблення. 
Таким чином, якщо необхідно змінити ширину імпульсу вдвічі, то потрібна зміна сигналу 
на 6 дБ. Те ж саме рівняння можна представити в іншому вигляді: 

                     (2.7) 
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або, інакше кажучи, додавання n дБ ослаблення зменшує тривалість імпульсу в 10n/20 разів. 
Ряд прикладів ослаблення сигналу наведений у Табл. 2.4. 
                                  

   Таблиця 2.4. Залежність тривалості імпульсів від ступеня їх ослаблення 

Ослаблення/Дб 1 3 6 10 12 18 20 24 
Фактор тривалості 
імпульсу 

1.1 1.4 2.0 3.2 4.0 7.9 10 15.8 

Додаткове ослаблення рівня потужності передавача збільшує тривалість імпульсу у кількість разів, що показана факторами 
тривалості імпульсу. Так додавання 6Дб подвоїть тривалість імпульсу тоді як зменшення її на  6Дб зменшить тривалість вдвічі. 
 
2.11.3. Методика визначення кута імпульсів 
 
     Якщо спектр аналізованої речовини можна одержати від одного або декількох сканів, 
то тривалість імпульсу можна відкалібрувати, якщо поступово збільшувати його 
тривалість і стежити за інтенсивністю сигналів в спектрі. При цьому ми повинні одержати 
нульову інтенсивність сигналу для імпульсів 180о і 360о. Звісно, щоб забезпечити 
відтворюваність результатів, перед проведенням калібрування слід провести 
настроювання датчика. Частоту передавача необхідно встановити поблизу 
спостережуваного сигналу. Це дозволить виключити виникнення небажаних 
позарезонансних ефектів. Перед калібруванням роблять попередній експеримент - 
задають тривалість імпульсу набагато меншою за 90о, наприклад, 2-3 мкс, вимірюють 
спектр і виконують фазову корекцію сигналу так, щоб одержати сигнал позитивного 
поглинання. Дані фазові установки використовують в експерименті визначення тривалості 
90о імпульсу. Експеримент полягає у вимірюванні спектрів з послідовно зростаючими 
величинами тривалості імпульсу (Рис. 2.29). Інтенсивність сигналу спочатку зростає, 
потім, після  90о, починає зменшуватись, при 180о проходить через нуль і стає негативною. 
Визначення точки, коли інтенсивність точно дорівнює нулю може виявитися неточним 
через те, що в ній присутній залишковий сигнал з перекошеною фазою, тому вважають, 
що куту 180о відповідає спектр із найменшою інтенсивністю. 

                   
Рис. 2.29. Калібрування тривалості імпульсу в каналі спостереження. В експерименті застосовувалася імпульсна послідовність  із 
збуджуючим імпульсом, якому задавалися постійні прирости. Максимальний сигнал спостерігається для випадку, коли імпульс 
виявляється  90°. Перше нульове значення сигналу відповідає 180° імпульсу. Для калібрування можна  скористатися як 180° так і 
360° імпульсом. 
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     Після визначення за отриманими результатами тривалості 180о імпульсу, 
встановлюють таке ослаблення імпульсу в децибелах, що потрібно для проведення 
експерименту. Як правило, у програмному забезпеченні спектрометра міститься 
спеціальний файл, в який можна занести параметри імпульсного генератора, що 
забезпечують отримання 90о імпульсу. Після настроювання та запам’ятовування, в 
подальших експериментах можна задавати імпульси безпосередньо в  градусах їхнього 
впливу на вектор намагніченості. 

 
2.11.4. Температура зразка 
 
      Багато спектрометрів обладнані блоком контролю та регулювання температури 
датчика. Найчастіше сенсор являє собою термопару, спай якої перебуває поблизу зразка в 
потоці газу, що здійснює регулювання температури. Результати виводяться на комп'ютер. 
Однак, температура, що визначається системою контролю, може відрізнятися від дійсної 
температури, якщо не було зроблене калібрування цієї системи. Один зі способів 
калібрування полягає у вимірюванні спектрального параметра зразка, температурна 
залежність якого відома заздалегідь. Для калібрування температурних блоків було 
запропоновано багато різних зразків. Зараз широко застосовуються два з них - це метанол 
(для діапазону температур 175-310 К) і етиленгліколь (для діапазону 300-400 К). 

     Для калібрування низькотемпературного діапазону застосовують чистий метанол зі 
слідами HCl, що необхідна для звуження сигналів. Для сигналів ПМР метанолу 
справедливе співвідношення: 

T(K) = 403 – 29,53∆δ – 23,87 (∆δ)2                      (2.8) 

Де ∆δ - різниця хімічних зсувів сигналів ОН і СН3 у м.ч. Це співвідношення можна 
перетворити на три лінійних залежності: 

175-220 К:    Т(К) = 537,4 – 143,1 ∆δ                         (2.9) 

220-270 К:    Т(К) = 498,4 – 125,3 ∆δ                         (1.10) 

270-310 К:    Т(К) = 468,1 – 108,9 ∆δ                         (2.11) 
Вони наведені на калібрувальних графіках на Рис. 2.30 
     Для калібрування високотемпературної області за спектром етиленгліколю існує схоже 
рівняння: 

Т(К) = 566,0 – 101,6 ∆δ                     (2.12) 

Тут  ∆δ означає різницю хімічних зсувів гідроксильного та метиленового протонів 
етиленгліколю (Рис. 2.31). Для обох зразків при збільшенні температури спостерігається 
зменшення різниці зсувів сигналів зразка, що пов'язане з ослабленням 
внутрішньомолекулярного водневого зв'язку, який зсуває сигнал гідроксилу в слабке поле. 
     Перед виконанням температурних вимірювань у зразку повинна встановитися 
температурна рівновага, для чого потрібно 5-10 хв. Цей же час варто вичікувати перед 
вимірюванням спектра при кожній новій температурі. Для оцінки відтворюваності 
отриманих результатів перед їхньою обробкою слід також проводити повторні 
дослідження. 
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Рис.2.30. Діаграма калібрування температури для чистого метанолу. Різниця зсувів ∆δ (м.ч.) виміряна між сигналами CH3 і OH. 

 
Рис.2.31. Діаграма калібрування температури для чистого етан-1,2-діолу (етиленгліколь). Різниця зсувів ∆δ (м.ч.) виміряна між 
сигналами CH2 і OH. 
 
За допомогою наведених діаграм можна завжди перевірити, чи дійсно температура в 
датчику відповідає тій, що видається комп’ютером спектрометра і при необхідності 
внести відповідні поправки. При проведенні температурних вимірювань на незнайомому 
приладі завжди слід перш за все виміряти спектр відповідного стандарту (метанолу чи 
етиленгліколю) всередині температурного діапазону, що буде використаний для 
вимірювань і впевнитися, що відхилення температури не перевищують 1-2о С.  

 

2.11.4. Форма лінії і розділення 
  
      Найбільш важливим тестом спектрометра є тест форми лінії сигналу ЯМР, оскільки 
тільки у випадку оптимізації цього параметра, інші тести також виявляться задовільними. 
Тест проводиться для зразка, що дає інтенсивний вузький синглет. Відомо, що в цьому 
випадку за відсутності неоднорідностей поля сигнал буде являти собою чисту Лоренцову 
лінію. У часовому поданні СВІ матиме вигляд експоненти. Звісно, що єдиним шляхом 
досягнення цих умов є ретельне шимування неоднорідностей магнітного поля. Іноді для 
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одержання гарного результату потрібно кілька годин. Тривалість шимування у великому 
ступені залежить від вихідної однорідності поля. Зараз як форму лінії, так і розділення, 
знаходять за результатами одного тесту. Форма лінії визначається за шириною сигналу на 
0,55% і 0,11% його висоти (ці цифри відповідають висоті сателітів 13С і 1/5 цієї висоти). 
Розділення визначається як напівширина лінії, ∆ν1/2. Насправді це не зовсім розділення (як 
можна говорити про розділення одиничного сигналу?), а здатність приладу розрізняти 
лінії, ширина яких дорівнює ширині даного синглету. Для чистої Лоренцової лінії ширина 
при 0,55 і 0,11% повинна бути відповідно в 13,5 і 30 разів більшою від напівширини, хоча 
на практиці цих величин ніколи досягти не вдається. Тест можна провести як з 
обертанням зразка, так і без нього. У першому випадку він характеризує максимальне 
розділення, що досягається, у спектрах. Другий варіант відповідає умовам вимірювання 
тих одно- і двомірних експериментів, які проводяться без обертання зразка. 

    Тест форми лінії на протонах проводять для розчину хлороформу в дейтероацетоні. На 
приладах до 400 МГц застосовують 3%-ний розчин, а для спектрометрів з робочою 
частотою 500 МГц і вище – 1%-ний розчин. Для старих приладів та датчиків зниженої 
чутливості можуть бути потрібними більш високі концентрації хлороформу - 10% для 200 
МГц і 3% для 500 МГц. Вимірювання проводяться з одного скану а дані збираються в 
умовах високого цифрового розділення (час вибірки 16 с. або більше). Обробка даних 
виконується без використання функцій, що згладжують СВІ. Результат тестування 
приладу із частотою 400 МГц показаний на Рис. 2.32. Більш старі стандарти для 
визначення розділення, такі як о-дихлорбензол, зараз не використовуються і стали вже 
історією.  

     
 

       
Рис. 2.32. Тести  розділення і форми лінії для протонних спектрів. Виміряні для  зразка 3% CHCI3 на спектрометрі 400 МГц при 
нерухомому зразку. Спектрометр оснащений двоканальним 'H{13C} датчиком з оберненою схемою спостереження. В (б) при ±109 Гц 
ясно видні 13C сателіти. Артефакти при ±20 Гц виникають через вібрації підлоги 

Тести форми лінії та розділення для інших ядер виконуються відповідно до описаної вище 
методики. Для багатоядерних проб звичайно тестують по одному ядру в кожному 
діапазоні, що відповідає зовнішній і внутрішній котушці датчика. Тому другий тест, як 
правило, проводять для ядер 13С. Для цього можуть бути використаними два зразки - 
ASTM (American Society for Tasting and Materials) -  40% диоксану в дейтеробензолі, що 
використовується також у тесті чутливості та 80% бензол у дейтероацетоні. У будь-якому 
разі застосовується постійний вузькосмуговий декаплінг, що відповідає  положенню 
резонансного сигналу. При цьому можна отримати кращі результати, ніж при 
використанні широкосмугового декаплінгу. Для добре відшимованного зразка час збору 
даних повинен становити 30-40 с. 

 

2.11.5. Чутливість 
 
     Великим недоліком спектроскопії ЯМР у порівнянні з іншими аналітичними методами 
є її порівняно невелика чутливість. Незважаючи на те, що цей недолік компенсується 
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рядом незаперечних переваг, він може виявитися причиною невдач багатьох 
експериментів. Тому поставитися до нього треба з особливою увагою. Термін 
«чутливість» визначає мінімальну кількість зразка, яку можна виявити за стандартних 
умов. Однак, у ЯМР таке розуміння чутливості використовується рідко. Найчастіше під 
чутливістю розуміють співвідношення сигнал/шум для стандартного зразка. Тест 
чутливості приладу полягає у вимірюванні висоти піків стандарту та величини шуму і 
обчислення співвідношення між ними. Для того, щоб піки сигналів при цьому мали 
оптимальну форму лінії, перед цим тестом проводять оптимізацію і тестування форми 
лінії (див. вище). Далі, після відповідного повторного шимування, проводять власне тест 
чутливості. Як правило, цей тест здійснюють для  зразка з обертанням. Звісно, що для 
тестування потрібне попереднє підстроювання датчика й тривалості 90о імпульсу. 
Визначення висоти шуму є ключовим питанням для одержання відтворюваних 
результатів. Зараз «ручний» метод визначення рівня шуму все частіше замінюється 
автоматичними підпрограмами. У традиційному методі висота піка Р порівнюється з 
подвоєною величиною рівня середньоквадратичного шуму, Nrms. Хоча цей параметр 
неможливо знайти безпосередньо зі спектра, його можна обчислити з пікового шуму, Npp. 
Nrms = Npp/5. Тому відношення сигнал/шум знаходиться зі співвідношення: 

S/N = 2,5P/ Npp                                   (2.13) 
     Вимірювання пікового шуму (різниці амплітуд викидів нульової лінії) повинно бути 
зробленим для всього спектрального діапазону, однак на практиці діапазон вибирається 
оператором. При цьому часто діапазон вибирається таким, щоб у нього не попадали 
спонтанні інтенсивні викиди та провали, які можуть зустрітися при розгляді шуму при 
великому підсиленні. Автоматизовані методи визначення чутливості виключають такий 
вплив оператора, однак кожна фірма розробляє свій алгоритм обчислень, що утруднює 
порівняння результатів, які отримані на різних приладах. Однак при рутинній роботі 
головне - це незмінність методики визначення чутливості, оскільки тут важливо 
порівнювати отримані результати з тими, які раніше були знайдені на цьому ж приладі. 

     Тест чутливості на протонах проводиться для 0,1% розчину етилбензолу в 
дейтерохлороформі. Як і у всіх тестах чутливості, застосовується одиничний 90о імпульс. 
Спінова система при цьому повинна перебувати в стані теплової рівноваги (релаксаційний 
проміжок у цьому випадку повинен бути не меншим за 60 с). Спектр обробляється за 
допомогою узгодженої фільтрації, що відповідає ширині ліній квартету метиленової групи 
близько 1 Гц. Уширення даного сигналу, пов'язане з далекою ССВ із протонами 
ароматичного замісника. За традицією рівень шуму вимірюють у діапазоні між 3 і 5 м.ч. 
Приклад тесту чутливості для спектрометра на 400 МГц наведений на Рис. 2.33. 

 
Рис. 2.33. Тест чутливості для протонних спектрів - 0.1 % розчину етилбензолу  записаний на спектрометрі 400 МГц ,  що 
оснащений двоканальним  датчиком  'H{13C} з  оберненою  схемою  детектування 



 126 

 

Тест чутливості на ядрах вуглецю може бути проведений у двох варіантах - з декаплінгом 
на протонах і без нього. У результаті виходять цілком різні дані про чутливість, тому 
треба чітко знати, який саме варіант мається на увазі. Якщо другий варіант дозволяє 
знайти абсолютну чутливість приладу, то перший з них дає картину, більш близьку до 
реальних вимірювань. У цьому випадку оцінюється також ефективність роботи декаплеру. 
В обох випадках спектр вимірюється за нестандартних умов високого цифрового 
розділення, які потрібні для правильної передачі форми сигналу. Час збору даних при 
цьому становить близько 4 с. У версії тестів без розв'язки від протонів знову 
використовується зразок ASTM (40% діоксан у дейтеробензолі), однак у цьому випадку 
вимірюється висота триплету дейтеробензолу. Спектр згладжується відповідно до ширини 
сигналу, що дорівнює 3,5 Гц, а висота шуму вимірюється в діапазоні від 80 до 120 м.ч. У 
версії з розв'язкою від протонів використовується зразок, що містить 10% етилбензолу в 
дейтерохлороформі. У тесті використовується широкосмуговий декаплінг, що 
забезпечується композитними імпульсами послідовності WALTZ-16 (див. далі). Параметр 
експоненціальної мультиплікації вибирається близьким до 0,3 Гц, шум вимірюється в 
наведеному вище діапазоні, для вимірювання інтенсивності вибирається найвищий сигнал 
ароматики. Для одержання оптимальних результатів тесту попередньо слід зробити 
підстроювання протонної котушки датчика та імпульсів декаплера. Тестові зразки для 
найпоширеніших магнітних ядер наведені в табл. 2.5.  

    

 

Таблиця 2.5. Стандартні зразки для тесту чутливості на найважливіших ядрах 

Ядро Зразок для тесту чутливості  Умови запису 
1H 0.1 % етилбензол в CDC13  
13C 10% етилбензол в CDCI3 Широкосмуговий протонний декаплінг 
13C 40% діоксан в C6D6 (ASTM)  Без декаплінгу,  
31P 0.0485 M трифенілфосфат  
                    в d6-ацетоні Без декаплінгу 
19F 0.05% трифтортолуол в CDCI3 Без декаплінгу 
15N 90% формамід в d6-DMSO Обернений імпульсний декаплінг                                                                                              
29Si 85% гексаметилдисилоксан 
                    в d6-бензолі Без декаплінгу 
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Розділ 3. Інтерпретація спектрів ЯМР 
 
     Вимірювання спектрів ЯМР здійснюється, як правило, з метою знаходження структури 
молекули. Це можливо, оскільки спектри ЯМР відображають взаємне розташування 
атомів, локалізацію і кратність хімічних зв’язків, можливість реалізації різних 
конформацій молекули, її асоціацію з розчинником тощо. З наведеного переліку витікає, 
що спектр ЯМР визначається різноманітними параметрами молекулами, які впливають на 
спектроскопічні особливості одночасно і можуть або додаватися один до одного, або 
компенсувати один одного. Тому аналіз спектру ЯМР потребує виключної уваги. 
Відсутність очікуваних сигналів чи зниження їхньої інтенсивності, аномальне положення 
сигналів у спектрі чи їх розщеплення, збільшення ширини сигналів може свідчити про 
важливі та цікаві особливості молекули, що можуть стати предметом детального 
вивчення. Інтерпретацією спектрів ЯМР ми будемо називати різноманітні кореляції 
спектроскопічних параметрів, таких як хімічні зсуви, КССВ, ширина сигналів з будовою 
молекули. Знання особливостей таких кореляцій дозволяє зробити вірні висновки про 
структуру досліджуваної речовини. При розгляді теми ми спочатку зупинимось на зв’язку 
з будовою молекул хімічних зсувів магнітних ядер, потім торкнемося зв’язку зі 
структурою молекули величин КССВ і нарешті обговоримо, які висновки можна зробити з 
ширини сигналів у спектрі і її зв’язку з температурою вимірювання спектру. Але слід 
одразу запам’ятати, що при вирішенні структурних проблем за допомогою спектроскопії 
ЯМР треба одночасно використовувати всі можливі кореляції спектроскопічних 
параметрів з структурою молекул. Тільки такий підхід дає змогу надійно вирішити 
структурні проблеми, що повстають перед хіміком-дослідником. 
 
3.1. Що містить спектр ЯМР на ядрах 1Н? 
 
     Розглянемо ситуацію, коли Ви віддали зразок на вимірювання спектру ЯМР і Вам 
оператор виміряв спектр та записав його на аркуш паперу. Після цього Вашею задачею є 
вилучення з нього спектральної інформації. Перш ніж приступати до аналізу спектру, 
треба знати, що саме містить спектр. Тому розглянемо основні його компоненти. 
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                            Параметри запису спектру 
 
Рис.3.1. Основні компоненти спектру ЯМР 
 
     На рисунку наведено типовий вигляд спектру ЯМР, що може бути отриманий на 
спектрометрі в автоматичному режимі, або вручну. Внизу  завжди розташований так 
званий оглядовий спектр. Він містить сигнали у всьому виміряному діапазоні. Ліва та 
права границі оглядового спектру визначаються, виходячи з наявних сигналів. 
Стандартний діапазон вимірювання протонного спектру – від +16 до -1 м.ч., але, якщо 
речовина дає сигнали у більш вузькому діапазоні, оператор виводить на папір лише 
потрібний діапазон спектру. Під спектром завжди міститься шкала в м.ч. З нулем шкали 
повинен співпадати сигнал еталонної речовини (ТМС). Якщо еталон де доданий до 
розчину,  треба насамперед перевірити, чи має сигнал розчинника притаманну йому 
величину хімічного зсуву. Якщо це не так, у цифрові величини хімічних зсувів піків слід 
вносити відповідні поправки. Спектр може містити певні відомості про параметри 
вимірювання – температуру зразка, розчинник, спектральний діапазон (SW), кількість 
сканів тощо. Ці відомості можуть міститися або у табличці, яка розташована під 
оглядовим спектром, або безпосередньо на спектрі там, де є вільне місце. Оскільки дана 
інформація не є конче необхідною для інтерпретації спектру, спочатку її можна 
ігнорувати.  Над кожним піком оглядового спектру позначено його положення в спектрі в 
м.ч. Ці дані програма обробки спектру, як правило, визначає автоматично. Тому для  
мультиплетів маємо по кілька цифр, що відповідають кожному з компонентів 
мультиплету. Оскільки в оглядовому спектрі спектральний діапазон досить великий і, 
відповідно, мультиплети досить вузькі, часто цифри перекриваються, що утруднює їхню 
інтерпретацію. Хімічному зсуву сигналу відповідає його центр. Якщо мультиплет має 
непарну кількість компонентів, то в центрі сигналу міститься пік, положення якого точно 
співпадає з хімічним зсувом сигналу. Якщо ж кількість компонентів мультиплету парна 
(дублети, квартети), то його хімічний зсув відповідає центру між внутрішніми 
компонентами (мінімуму між цими піками). Для визначення хімічного зсуву в такому 
випадку знаходять середньоарифметичне значення між положеннями внутрішніх 
компонентів мультиплету. 
     Хоча, за традицією, в спектрі присутня інтегральна крива, але інтенсивності піків за її 
допомогою зараз не визначають. Це пов’язано з тим, що програма обробки спектру 
автоматично виводить відносні інтегральні інтенсивності піків у цифровому вигляді. Для 
того, щоб ці інтенсивності корелювали з наявною кількістю протонів потрібно один з 
сигналів вибрати як стандарт інтенсивності. Тому принаймні для одного сигналу 
інтенсивність буде цілим числом. Інші інтенсивності можуть дещо відрізнятися від цілих 
чисел, що пов’язано з неточностями інтегрування. При правильному фазуванні спектру та 
корекції нульової лінії відхилення інтегралів від цілих чисел не перевищують 10% від 
величини інтегралу. Інтегральну криву, що міститься на спектрі можна використовувати 
для оцінки правильності корекції нульової лінії. Коли така корекція виконана правильно, 
до і після сигналу інтегральна крива виходить на горизонтальні ділянки. Якщо ж Ви 
бачите, що це не так, то слід дуже критично віднестися до числових значень інтегральних 
інтенсивностей. 
     Окрім оглядового спектру, Ви можете отримати (але не обов’язково) найскладніші 
фрагменти спектру у збільшеному масштабі. Це дає змогу більш точно розібратися з 
мультиплетністю сигналів. У більшості спектральних лабораторій поряд з оглядовим 
спектром розміщують фрагмент спектру, що містить сигнали ароматичних протонів. Тому 
саме у такому вигляді найчастіше доводиться стикатися зі стандартними спектрами ЯМР 
на ядрах 1Н.  
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     При записі спектру речовина певним чином кодується. Це потрібно тому, що 
електронний файл, який містить спектр, повинен мати певне ім’я, за яким замовник може 
його знайти. Ім’я спектру повинне бути досить коротким і містити лише латинські літери 
або цифри. На наведеному вище спектрі його код видно у лівому верхньому кутку як 
сукупність декількох цифр. Коли спектри вимірюються одночасно для великої кількості 
користувачів, доцільно, щоб код речовини містив фрагмент прізвища користувача.  
     Одразу після отримання спектру, на ньому слід навести структурну формулу сполуки. 
Наявність формули є необхідною умовою для його інтерпретації. Після аналізу спектру 
корисно біля відповідних протонів написати їхні величини хімічних зсувів, що знайдені зі 
спектру. Якщо це зроблено, то спектр можна буде використати через тривалий час після 
запису без повторення роботи по його інтерпретації.  
 
3.2. Кореляції будови структурних фрагментів молекул з хімічними зсувами в 
спектрах на ядрах 1Н 
 
     Практично від самого початку застосування спектроскопії ЯМР для з’ясування будови 
хімічних сполук почалися роботи з систематизації хімічних зсувів, знайдених для 
магнітних ядер окремих структурних фрагментів. Як результат таких робіт з’явилися 
численні кореляційні діаграми, що дозволяли передбачити приблизні хімічні зсуви 
магнітних ядер сполук, знаючи їхні структурні формули. Приклад однієї з таких діаграм 
для протонів наведено нижче: 

 
Рис.3.2. Діаграма хімічних зсувів на ядрах 1Н 
 
Але, як видно з такої діаграми, робити віднесення сигналів за її допомогою досить важко, 
оскільки найрізноманітніші сигнали можуть поглинати в одній і тій самій ділянці спектру. 
Тому, на нашу думку, надійніше користуватись таблицями структура-хімічний зсув. Ряд 
таких таблиць, що охоплюють найважливіші структурні фрагменти органічних сполук, 
наведений нижче. В них розміщені структурні формули фрагментів органічних молекул та 
притаманні їм величини хімічних зсувів. Оскільки хімічні зсуви визначаються 
здебільшого найближчим хімічним оточенням, то знайдені за допомогою даних таблиць 
величини дозволяють досить добре віднести сигнали у більшості хімічних сполук. Якщо 
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проводити інтерпретацію спектрів доводиться доволі часто, то згодом необхідність 
використання кореляційних таблиць зникає, оскільки основні закономірності зміни 
хімічних зсувів Ви засвоїте напам’ять.  
 
Таблиця 3.1. Залежність хімічних зсувів сигналів метильних груп від будови молекул 
 
CH3-SR  2,09 CH3-SOR 2,50 CH3SO2R 2,80 CH3NR2 2,30 CH3F  4,26 
CH3C6H5 2,32 (CH3)3N  1,61 (CH3)4C  0,94 CH3CN  1,90 CH3COOH 2,10 
СH3-NO2   4,31 CH3OCH3 3,24 CH3Cl  3,05 CH3Br  2,69 CH3J  2,19 

CH3

2,13

 CH3

1,66

 O

CH3

1,94

 
O CH3

2,17

 

CH32,65

 
CH3

2,46
 N CH3

2,55

 
N

CH3

2,37

 

NHCH3

2,44

 

N
CH3

3,50

 
 
Таблиця 3.2. Залежність хімічних зсувів сигналів метиленових груп від будови молекул 
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Ph-CH2-Ph 
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Таблиця 3.3. Залежність хімічних зсувів сигналів метинових груп від будови молекул 
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Таблиця 3.4 Розташування в спектрі сигналів олефінових протонів 
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Таблиця 3.5 Розташування в спектрі сигналів ароматичних протонів 
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NH2
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Крім фрагментів, що присутні у наведених вище таблицях, в спектрі близько 10 м.ч. 
можуть міститися сигнали альдегідних протонів, що здебільшого є синглетами, а в 
діапазоні від 8 до 17 м.ч., в залежності від сили водневих зв’язків, розташовуються 
сигнали груп ОН та NH, що зв’язані з ароматичними або ненасиченими фрагментами. 
Сигнали гідроксильних груп аліфатичних спиртів, як правило, знаходяться в діапазоні 4,5 
-6 м.ч. 
     Наведені закономірності дозволяють передбачити локалізацію сигналів у спектрі 
досліджуваної молекулу з точністю +0,5 м.ч., а іноді і значно краще. Цього цілком 
достатньо, щоб з урахуванням мультиплетності сигналів, провести їх коректне віднесення. 
Але, не слід вважати, що співпадання хімічних зсувів досліджуваної сполуки з 
табличними даними є достатнім  аргументом для встановлення її структури. Насправді, це 
лише перше свідчення на її користь. Ситуація дещо ускладнюється, якщо в молекулі 
присутні кілька схожих, але неоднакових фрагментів, що є ідентичними спіновими 
системами. В таких випадках для надійного віднесення доводиться додатково вивчати 
двомірні спектри COSY, або NOESY. У більш складних випадках допомогти можуть 
експерименти з гетероядерної кореляції. Але такі ситуації виникають не занадто часто. 
 
3.3. Кореляції структурних фрагментів з виглядом сигналів у спектрах ПМР 
 
     Крім тогою що сигнали, в залежності від хімічного оточення, можуть мати різні  
хімічні зсуви, які можна більш-менш точно знайти з наведених вище таблиць кореляції 
хімічний зсув-структура, форма сигналів також може суттєво відрізнятися. Це пов’язано з 
різноманітною спін-спіновою взаємодією кожного з магнітних ядер. При інтерпретації 
спектрів слід враховувати обидва фактори – хімічний зсув та форму сигналів. Хоча всі  
молекули чимось відрізняються одна від одної, але їхні структури можна подумки розбити 
на більш прості фрагменти, кожний з яких містить ізольовану спінову систему. Оскільки 
ССВ не поширюється більше ніж на 3 хімічних зв’язки, таких повністю відмінних від 
інших спінових систем виявляється не так вже й багато. Якщо заздалегідь уявити собі, 
який вигляд повинні мати сигнали того чи іншого структурного фрагменту молекули, то в 
спектрі їх можна виявити досить просто, іноді з одного погляду. Так, нижче, у таблиці 3.6 
наведено структурні фрагменти молекул, що зустрічаються найбільш часто, і відповідні їм 
фрагменти протонних сигналів. На кожному спектрі міститься шкала хімічних зсувів, що 
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дозволяє порівняти його з реальним спектром. Слід мати на увазі, що однаковий вигляд 
спектра в різних діапазонах може відповідати різним структурним фрагментам. Спектри 
більшості хімічних сполук є результатом накладання спектрів декількох таких окремих 
ізольованих спінових систем. Для зручності у Табл.3.6 структурні фрагменти розташовані 
в порядку збільшення в них кількості вуглецевих томів, причому спочатку розглянуто 
сигнали аліфатичних протонв, а потім - ароматичних. Розглянуто лише спінові системи, 
що близькі до спектрів першого порядку. 
 
Таблиця 3.6. Вигляд спектрів для різних спінових систем 
 
 
 
 
1 

X
C
H2

Y

 
Спінова 
система АВ 

P
P

M

3.80 3.70 3.60 3.50 3.40 3.30 3.20

1.
00

1.
06

 

Розщеплення 
сигналу 
метиленових 
протонів виникає у 
просторово 
утруднених 
несиметричних 
сполуках. Діапазон 
зсувів 3-6 м.ч. 2J = 
15-20 Гц 

 
 
 
2 

 
 
 
X-C2H5  
Спінова 
система А3Х2 

P
P

M

3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4

2.
00

2.
93

 

Квартет, в 
залежності від Х, 
може бути 
розташованим в 
діапазоні від 2,5 до 
4 м.ч., 3J= 7,5-8,5 Гц 

 
 
 
3 

 

X

C
H2

C
H2

Y

 
Спінова 
система А2Х2 

P
P

M

3.00 2.90 2.80 2.70

2.
00

1.
93

2.77

 

Фрагмент може 
входити як до 
складу циклічних 
сполук, так і 
аліфатичних 
замісників. В 
залежності від 
електронегативності 
Х та У хімічні зсуви 
в діапазоні від 2,5 
до 4 м.ч., 3J= 7,5-8,5 
Гц 

 
 
 
4 

Y

CH3

HX  
Спінова 
система А3Х 

P
P

M

5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5

1.
00

3.
03

 

В залежності від Х 
та У, хімічний зсув 
квартета може 
змінюватись у 
діапазоні 3-5 м.ч., 
3J= 7,5-8,5 Гц 
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5 

YH

H

X

H

Z

 
Спінова 
система АВХ 

PP
M

5.5 5.0 4.5 4.0 3.5

0.
94

1.
00

0.
99

 

Фрагмент 
найчастіше 
зустрічається у 
циклічних системах. 
Сигнал СН, як 
правило поглинає в 
більш слабкому полі 
ніж сигнал СН2 

 
 
 
6 

 
 

X
 

Спінова 
система 
А3М2Х2 PP

M

3.0 2.5 2.0 1.5 1.0

2.
08

2.
00

2.
90

 

Слабопольний 
триплет може мати 
хімічний зсув до 4 
м.ч., 3J= 7,5-8,5 Гц 

 
 
7 

X C
H

CH3

CH3  
Спінова 
система А6Х 

PP
M

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0

0.
94

6.
00

 

Сигнал метинового 
протону, в 
залежності від Х, 
може знаходитись у 
діапазоні 3-5 м.ч., 
3J= 7,5-8,5 Гц 

 
 
 
8 

X
C
H2

C
H2

C
H2

Y

 
Спінова 
система 
А2М2Х2 

P
P

M

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

2.
00

1.
83

2.
22

 

Фрагмент міститься 
в гетероциклічних 
сполуках та 
аліфатичних 
замісниках. 
Слабопольні 
сигнали в діапазоні 
2,5-4,5 м.ч., 3J= 7,5-
8,5 Гц 

 
 
 
9 

X
C
H2

C
H2

C
H2

CH3

 
Спінова 
система 
А3М2R2Х2 

PP
M

3.0 2.5 2.0 1.5 1.0

2.
02

2.
00

2.
05

3.
00

 

Електронегативність 
Х впливає на 
хімічний зсув 
слабопольного 
мультиплету. Він 
поглинає від 2,8 до 
4 м.ч., 3J= 7,5-8,5 Гц 

 
 
 
10 

X

 
Спінова 
система 
АXX’YY’ZZ’WW’ 

P
P

M

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5

1.
00

1.
94

1.
92

2.
02

1.
99

 

Слабкопольний 
сигнал відповідає 
фрагменту СНХ. 
Його хімічний зсув 
може бути 4-5,5 м.ч. 
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11 

O C
H2

X
 

P
P

M

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5

0.
88

0.
88

0.
87

1.
83

3.
00

1.
03

 

Електронегативність 
Х впливає лише на 
взаємне 
розташування 
слабопольних 
сигналів. 

 
 
 
12 

X

 

PP
M

3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0

0.
91

3.
75

0.
99

5.
00

 

При зміні Х 
змінюється 
здебільшого 
положення 
слабопольного 
сигналу в діапазоні 
від 3 до 4 м.ч. 

 
 
 
13 

O

N

OX

 

PP
M

4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4

1.
77

1.
95

4.
00

 

При варіюванні Х 
сигнали майже не 
змінюються 

 
 
 
14 

X C
H2

H

H

H

 
Спінова 
система 
AA’MRX 

PP
M

6.0 5.8 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8

0.
89

0.
99

1.
00

2.
17

 

В спектрі легко 
розрізняються 
сигнали протонів, 
що мають цис- та 
транс- партнера по 
ССВ (3J = 7 та 15 Гц 
відповідно) 

 
 
 
15 

X

 
Спінова 
система 
AA’MM’X 

PP
M

7.80 7.70 7.60 7.50 7.40 7.30 7.20 7.10 7.00

1.
98

2.
00

0.
99

 

Якщо Х – NHR, OR, 
дублет в сильному 
полі, якщо COR, 
COOR – у слабкому 
полі, 3J= 7,5-8,5 Гц 

 
 
 
16 

X

Y  
Спінова 
система 
AA’BB’ 

PP
M

7.45 7.40 7.35 7.30 7.25 7.20 7.15

2.
04

2.
00

 

В залежності від Х 
та У, положення 
дублетів можуть 
знаходитись в 
діапазоні 6-8,5 м.ч., 
3J= 7,5-8,5 Гц 
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17 Y X  

Спінова 
система AMPX 

P
P

M

8.0 7.8 7.6 7.4 7.2 7.0 6.8

0.
91

1.
00

1.
01

0.
95

 

Відносне 
розташування 
мультиплетів 
залежить від 
замісників Х та У. 
Діапазон зсувів 6,5-
8,5 м.ч., 3J= 7,5-8,5 
Гц 

 
 
 
18 

X

Y  
Спінова 
система  
AMPX 

PP
M

8.2 8.0 7.8 7.6 7.4 7.2 7.0 6.8 6.6

1.
00

1.
06

0.
97

0.
99

 

Часто дублети 
знаходяться у більш 
слабкому полі, ніж 
триплети. Діапазон 
знаходження 
сигналів 6-8,5 м.ч., 
3J= 7,5-8,5 Гц 

 
 
 
19 

X

F  
Спінова 
система 
AA’MM’X 

PP
M

7.80 7.60 7.40 7.20 7.00

2.
00

1.
96

 

3JHF близька до 8 Гц, 
а 4JHF близька до 5 
Гц. 

 
 
 
20 

X Y

Z  
Спінова 
система AMX PP

M

7.90 7.80 7.70 7.60 7.50 7.40

0.
99

1.
00

1.
08

 

В залежності від 
замісників, відносне 
розташування 
сигналів може 
змінюватись в 
діапазоні 6-8,5 м.ч., 
3J= 7,5-8,5 Гц, 4J= 2 
Гц 

 
 
 
21 

X
Y

Z  
Спінова 
система AMX 

PP
M

7.60 7.50 7.40 7.30 7.20 7.10

0.
97

1.
00

0.
91

 

Сигнали можуть 
знаходитися в 
діапазоні 6-8,5 м.ч., 
3J= 7,5-8,5 Гц 

 
 
 
22 

O X  
Спінова 
система AMX 

P
P

M

8.5 8.0 7.5 7.0

1.
06

1.
00

1.
03

 

α-протон поглинає 
близько 8,6 м.ч. 
КССВ β−β = 3-4 Гц. 
КССВ α−β = 1-2 Гц. 
При аліфатичному 
Х обидва сигнали β-
протонів 
поглинають при 6-
6,7 м.ч. 
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23 

O XY
 

Спінова 
система AX 

PP
M

7.60 7.50 7.40 7.30 7.20 7.10 7.00

1.
00

1.
02

 

На відміну від 
похідних бензолу, 
КССВ 3-5 Гц 

 
 
 
24 

S X
 

Спінова 
система AMX 

P
P

M

8.10 8.00 7.90 7.80 7.70 7.60 7.50 7.40 7.30 7.20 7.10 7.00

1.
08

0.
92

1.
00

 

На відміну від 
похідних бензолу, 
КССВ 4 Гц  для α-Н 
і 6 Гц для інших 
сигналів 

 
 
 
25 

N X

Y

 
Спінова 
система АМХ 

P
P

M

8.6 8.4 8.2 8.0 7.8 7.6

1.
00

0.
94

1.
07

 

Для піридинових 
похідних 3Jα−β = 4 
Гц, 3Jβ-γ = 8 Гц, 
тому сигнал β-H є 
дублетом дублетів 

 
Розглянемо, як використовувати наведену вище таблицю на прикладі однієї, не занадто 
складної сполуки, формула якої наведена нижче. Сполуку  

O

O C2H5

 
 
можна розбити на 4 ізольовані фрагменти: 

X

Y

X

Y

Z

O C2H5
+ X C

H2

Y + +
 

У спектрі повинно спостерігатися накладання сигналів цих структурних фрагментів. В 
наведеній вище таблиці містяться три з них (відповідно рядки 18, 20 та 2). Якщо в спектрі 
сполуки знайти сигнали, що за формою мультиплетів близькі до тих, що наведені у 
таблиці, то можна ідентифікувати основну кількість сигналів. При цьому віднесення 
синглету метиленової групи, що міститься в спектрі на додаток до них, не становитиме 
проблеми. При порівнянні спектру з табличними даними завжди слід пам’ятати, що 
можливі відхилення в положеннях сигналів від табличних величин, які зумовлені 
наявністю електронодонорних чи електроноакцепторних замісників. Тому на першому 
етапі аналізу спектру слід звернути увагу лише на форму мультиплетів, а вже потім 
проаналізувати, чи наявні в молекулі структурні особливості узгоджуються з 
відхиленнями хімічних зсувів від табличних даних. Слід зауважити, що така інтерпретація 
спектру є простою лише в тому випадку, коли сигнали одних структурних фрагментів не 
співпадають повністю з сигналами інших фрагментів. Якщо виникає така ситуація, то 
вигляд спектру може докорінно змінитися – замість чітких піків з видимою 
мультиплетністю в спектрі можуть з’явитися складні сигнали невизначеної форми, які 
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мають інтегральну інтенсивність в декілька протонів. Особливості інтерпретації таких 
складних спектрів будуть пояснені у наведених нижче прикладах, де розібрані декілька 
варіантів аналізу спектрів, що є найбільш поширеними. 
 
 3.4. Аналіз спектру чистої сполуки з неспівпадаючими сигналами 
 
     Вимірювання та аналіз спектрів на ядрах 1Н є ЯМР дослідженням, що проводиться 
найбільш часто. Синтез нових сполук, їх виділення з реакційної суміші та очистка різними 
методами потребують контролю за допомогою ЯМР. Цей контроль полягає в аналізі 
вигляду спектру з метою ідентифікації сигналів домішок та встановленні відповідності 
спектру передбачуваній структурі сполуки. Для проведення аналізу часто буває достатнім 
виміряти оглядовий спектр ЯМР. Головна вимога до такого спектру – запис його у 
масштабі, що є достатнім для аналізу мультиплетності сигналів. Крім того, спектр 
повинен містити інтегральну криву та цифрові дані по хімічним зсувам сполуки. Типовим 
спектром, що придатний для  ідентифікації сполуки, є спектр, що наведений нижче. 
 

 
                                                                                                                                                                                      
Рис.3.3. Спектр ЯМР на ядрах 1Н придатний для ідентифікації сигналів 
 
Спектр містить фрагмент сигналів ароматичних протонів у збільшеному масштабі для 
більш точного аналізу їхньої мультиплетності. 
     Аналіз спектру слід розпочинати з розгляду передбачуваної формули сполуки. В ній 
треба знайти окремі спінові мультиплети, що утворюють ізольовану спінову систему. У 
нашому прикладі маємо 5 ізольованих спінових систем: 
а) сигнал метильної групи (інтенсивність сигналу відповідає трьом протонам, що 
позначається як 3Н) повинен відповідати спіновій системі А3. Оскільки ця група містить 
три еквівалентних протони, що не мають спінового зв’язку з іншими сигналами, то сигнал 
повинен бути синглетом; 
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б) сигнал протону NН (інтенсивність сигналу 1Н). Розташований в молекулі таким чином, 
що від найближчого протона його відділяють 4 хімічних зв’язки. Тому він являє собою 
спінову систему А1 і також повинен мати вигляд синглету; 
в) сигнали протонів піран-2-онового циклу (три сигнали по 1Н кожний), згідно з 
формулою, утворюють систему АВХ. При цьому один з сигналів, що відповідає протону, 
який розташований поблизу гетероциклічного атому кисню, повинен міститися у значно 
більш слабкому полі, ніж сигнали двох інших протонів, що відповідають метиленовій 
групі. Типовий вигляд спектру цього фрагменту міститься у таблиці, що наведена вище 
(рядок 5); 
г) сигнали протонів ароматичного циклу бензопірону (три сигнали по 1Н) відповідають 
спіновій системі АМХ. Вони повинні розташовуватися в діапазоні 6-8 м.ч. Передбачити 
мультиплетність цих сигналів можна завдяки аналізу того, скільки протонів розташовано 
на відстані 3 хімічних зв’язків від кожного з протонів. Згідно з формулою, два з числа 
протонів даної спінової системи є віцинальними (вони віддалені один від одного на 3 
хімічних зв’язки), а третій протон – більш ізольований. Від нього до найближчого протона 
4 зв’язки. Таким чином, для даної спінової системи можна очікувати появу синглету та 
двох дублетів. Однак, слід пам’ятати, що в ароматичних системах спін-спіновий зв”язок 
може передаватися і через 4 хімічних зв’язки. КССВ при цьому може становити 2-3 Гц. 
Тому синглет та один з дублетів розглядуваної спінової системи може бути розщеплений з 
невеликою КССВ. Типовий вигляд спектру цього фрагменту міститься у таблиці, що 
наведена вище (рядок 20); 
д) Сигнали протонів ароматичного циклу Б відповідають спіновій системі АMQX з 
сумарною інтенсивністю 4Н. З огляду на кількість сусідніх протонів, що віддалені на 3 
хімічних зв’язки, для сигналів даної системи слід очікувати появи в спектрі двох дублетів 
та двох триплетів (можливе також подальше розщеплення компонентів цих сигналів 
завдяки ССВ через 4 зв’язки). Сигнали повинні розташовуватися в діапазоні 6-8 м.ч. 
Типовий вигляд спектру цього фрагменту міститься у таблиці, що наведена вище (рядок 
18).    
      Тепер, коли ми вже знаємо, які саме сигнали повинні міститися в спектрі, виходячи з 
формули сполуки, треба знайти їх у наведеному спектрі. Перш за все, звернімо увагу на 
інтегральні інтенсивності сигналів. Вони позначені під відповідними сигналами (деякі 
програми обробки спектрів позначають їх також над сигналом чи біля інтегральної 
кривої). Бачимо, що лише один з сигналів має інтенсивність 3Н (сигнал j). Він 
розташований при 3,85 м.ч. і відповідає метоксильній групі. Синглет при 9,38 м.ч. 
знаходиться в області, що нехарактерна для поглинання ароматичних протонів. Тому його 
слід віднести до протону NН. Слід запам’ятати, що протони NН та ОН  можуть 
розташовуватися в дуже широкому спектральному діапазоні (1-16 м.ч.). Тому, якщо в 
спектрі міститься сигнал з незвичайним хімічним зсувам, то часто він належить саме 
таким активним протонам. Довести приналежність сигналу до груп NН та ОН   можна за 
допомогою  дейтерообміну, що відбувається при додаванні до розчину краплини 
дейтерованої води. Якщо за цих умов повторно виміряти спектр, сигнали активних 
протонів зникнуть, чи зменшать свою інтенсивність. 
     Кількість протонів в ароматичній області відповідає наведеній формулі. Слід лише 
віднести сигнали до спінових систем, що містяться в молекулі. В нашому випадку сигнали 
c, d, e відповідають ароматичним протонам циклу А, а сигнали b, f, g,h відповідають 
протонам циклу Б. При віднесенні сигналів слід уважно аналізувати їхню мультиплетність 
та викривлення інтенсивності (ефект даху). Так, приналежність сигналів d та е саме 
протонам кільця А витікає, з одного боку, наявністю дальньої КССВ з протоном с, а, з 
другого боку, збільшенням інтенсивності внутрішніх компонентів мультиплетів, що 
свідчить про наявність спінового зв’язку між ними. 
     Сигнали протонів 2-піронового фрагменту дають в спектрі три дублети дублетів 
(сигнали і, k,l). Вигляд сигналів є характерним для системи АВХ, де всі КССВ є 
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неоднаковими. Окрім сигналів сполуки, в спектрі міститься сигнал розчинника – ДМСО-
D5 при 2,5 м.ч., а також сигнал домішку води при 3,2 м.ч. Таким чином, спектр сполуки 
повністю відповідає її формулі. 
 
3.5. Аналіз спектру сполуки, що містить домішки 
 
     Розглянемо приклад спектру, що окрім цільової сполуки, містить також і сигнали 
домішок. На жаль, такі спектри досить часто можна отримати, якщо сполука після синтезу 
не була додатково очищена. Хоча будова домішок може бути різною, але найчастіше  
домішками є або вихідні речовини, або розчинники, або продукти альтернативних 
реакцій. Аналіз спектру може дати хіміку цінні відомості про присутність у зразку 
речовин, що, хоч і не є цільовими, але відповідають протіканню при проведенні реакції 
конкуруючих процесів, що можуть бути навіть більш цікавими ніж основна реакція. Тому, 
коли Ви отримали спектр брудної речовини, проаналізуйте вигляд сигналів домішок. 
Якщо ж спектр містить сигнали розчинників, то не слід додатково очищувати сполуку, 
достатньо її добре висушити. 
     Нижче на рисунку наведено спектр сполуки, що є близьким аналогом попередньої. Як і 
раніше, перш за все встановимо відповідність сполуки наведеній формулі, для чого 
проаналізуємо, які спінові системи повинні міститися в спектрі, виходячи з будови 
сполуки. 
 
 
 
                                                                                          А 
                                                                                                                    Б 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.3.4. Спектр 1Н сполуки, що має домішки 
 
Сполука містить дві еквівалентні етильні групи (рядок 2 у табл.3.6). Тому в спектрі слід 
очікувати появи триплету та квартету з відносними інтенсивностями сигналів 4Н та 6Н 
відповідно. В слабкому полі повинен міститися синглет NH. Протони кільця А повинні 
дати в ароматичній області систему АМХ, що має вигляд двох дублетів та синглету з 
можливим подальшим розщепленням завдяки дальнім КССВ (рядок 20 у табл.3.6). 
Ароматичні протони кільця Б утворюють спінову систему АА’BB’, що у більшості 
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випадків має вигляд двох дублетів з відносною інтенсивністю 2Н кожний (рядок 16 у табл. 
3.6). Сигнали протонів 2-оксопіронового циклу дають систему АВХ з нееквівалентними 
КССВ між кожним з протонів (рядок 5 у табл.3.6). Таким чином, ці сигнали повинні мати 
вигляд трьох дублетів дублетів. 
     Аналіз спектру дозволяє виявити в ньому всі спінові системи, що відповідають формулі 
сполуки. Так, сигнал а відповідає протону NH. Сигнали b, c, d, що мають вигляд двох 
дублетів та синглету з відносною інтенсивністю 1Н кожний є сигналами ароматичних 
протонів циклу А. Два дублети e та f інтенсивністю по 2Н пов’язані з ароматичними 
протонами циклу Б. В найбільш сильному полі, при 1,38 м.ч. видно триплет, а при 3,28 
м.ч. – квартет етильної групи. Є в спектрі і сигнали спінової системи АВХ 2-
оксопіранового циклу. Але в даному випадку один з сигналів співпадає з сигналом 
метиленових протонів етилу. Це видно з його завищеної інтенсивності. Сигнал при 3,28 
м.ч. має відносну інтенсивність не 4Н, а 5Н. Інші два сигнали спінової системи АВХ 
спостерігаються окремо (сигнали g та h). Таким чином, спектр сполуки відповідає 
наведеній формулі. Але окрім сигналів, інтенсивність яких відповідає одному чи кільком 
протонам, в спектрі міститься ряд сигналів порівняно низької інтенсивності. Їх добре 
видно при збільшенні масштабу ароматичної області спектру. Є сторонній сигнал також і 
в аліфатичній області (сигнал при 1,24 м.ч.). Таким чином, спектр містить сигнали 
домішок. Для того, щоб оцінити їхню кількість вважають, що молекулярна маса домішки 
відповідає молекулярній масі основної сполуки. У цьому випадку співвідношення 
інтенсивностей сигналів основної сполуки та домішок приблизно відповідатиме мольній 
долі домішки. Так, якщо вважати, що сигнал домішки при 6,65 м.ч.  відповідає двом 
протонам, аналогічним двом протонам основної речовини, що поглинають при 6,54 м.ч., 
то вміст домішки дорівнює 0,17/(2 + 0,17) = 8%. Слід ще раз зауважити, що розрахований 
таким чином вміст домішок є дуже приблизним, оскільки насправді невідома не лише 
молекулярна маса домішки, а навіть кількість домішкових компонентів. Але серед хіміків 
усталеним є підхід: якщо сигнали кожного з протонів домішок не перевищують за 
інтенсивністю 0,1Н, то сполука вважається достатньо чистою для подальшої роботи та 
біологічних досліджень. У такому разі за найгірших умов вміст домішки не перевищує 
10%, а насправді, коли домішкою є один з вихідних компонентів, він становить близько 
5%. 
      
3.6. Аналіз складних спектрів ПМР 
 
     У попередніх параграфах були розглянуті  досить прості спектри, що не містили 
сигналів, які перекриваються. При аналізі спектрів досить часто доводиться стикатися з 
ситуацією, коли в спектрі видно не окремі сигнали, а погано структуровані мультиплети, 
що є результатом накладання декількох сигналів. Форма сигналів при цьому здебільшого 
є такою, що неможливо заздалегідь передбачити, які саме сигнали утворили цей складний 
мультиплет. Аналіз таких спектрів щодо їх відповідності передбачуваній структурі має 
деякі особливості. Перш за все, слід проаналізувати величини інтегралів окремих сигналів 
і впевнитися, що загальна кількість протонів відповідає структурній формулі молекули. 
При цьому треба особливу увагу приділити інтенсивності складних сигналів. Оскільки як 
стандарт інтенсивності береться той сигнал,  кількість протонів в якому є відомою, то 
величини інтегралів інших сигналів, що містяться у спектрі є похідними від цієї величини. 
Якщо, як це було раніше, всі сигнали спостерігалися окремо, то відхилення їхніх величин 
інтегралів не перевищували декількох відсотків. Якщо ж є сигнал, що відповідає 
одночасно 4-5 протонам, то для нього інтеграл може становити, наприклад 4,5Н. У такому 
випадку може здатися, що в цілому спектр містить на 1 протон більше, ніж це відповідає 
формулі, або менше, ніж це передбачається. У такому випадку на першій стадії аналізу 
спектру доцільно вважати, що він узгоджується зі структурою і шукати ґрунтовні 
аргументи, що можуть похитнути таку думку. За аналогією з юриспруденцією, такий 
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підхід можна назвати презумпцією відповідності. Тому, якщо інтеграл складного сигналу 
не є цілим, можна спробувати присвоїти йому потрібне значення (виходячи зі структури 
молекули) і подивитись, як зміняться при цьому інтеграли інших сигналів. Якщо їх 
величини відхиляються від цілих чисел не більше ніж на 0,1Н, то вважають, що інтеграл 
узгоджується зі структурною формулою. Якщо це не допомагає, як репер можна вибрати 
довільний сигнал, що присутній у спектрі. Якщо при хоч одному варіанті вибору реперу, 
всі інтеграли близькі до цілих величин, можна вважати, що сполука має передбачувану 
кількість протонів. Нижче наведено фрагмент спектра, для якого спостерігається саме така 
ситуація: 
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Рис. 3.5. Спектр 1Н сполуки зі співпадаючими сигналами і недосконало встановленими інтегралами сигналів 
 
Бачимо, що сигнал с, що є результатом накладання декількох сигналів, має неціле 
значення інтегралу, що не дозволяє надійно проаналізувати спектр. При цьому інтеграли 
всіх інших сигналів досить близькі до цілих величин. З формули видно, що сполука 
повинна містити 8 ароматичних протонів, тому сигнал с повинен складатися з п’яти 
протонів. Нижче наведено той самий спектр сполуки, але як репер інтегральної 
інтенсивності взято сигнал метиленових протонів g, причому йому присвоєне значення 
2Н: 
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Рис. 3.6. Спектр 1Н сполуки зі співпадаючими сигналами при правильному встановленні інтегралів 
 
Бачимо, що в даному випадку всі інтеграли достатньо близькі до цілих величин. Те що 
відносні інтегральні інтенсивності залежать від вибору репера обумовлено, з одного боку, 
неточностями інтегрування, а, з другого боку – ефектами насичення, які завжди можуть 
мати місце в спектрі. Якщо як репер інтенсивності вибрати сигнал, що повністю не 
відрелаксував, який має занижену інтенсивність, то всі інші сигнали матимуть завищену 
інтенсивність. 
     Після того, як Ви впевнились, що сполука має потрібну кількість протонів, слід 
переходити до аналізу мультиплетності сигналів. Якщо всі сигнали в спектрі, що 
спостерігаються окремо, можна віднести до конкретних протонів, що містяться у 
молекулі, то можна вважати, що всі не віднесені сигнали накладаються один на одний і 
дають складний мультиплет. У таких випадках вважається, що сполука відповідає 
передбачуваній структурній формулі за умов, коли вивчається не одна сполука, я ряд 
структурних аналогів, що мають деякі відмінності у структурі. В таких рядах практично 
завжди хоч для однієї з сполук спектр виявляється достатньо простим для повного 
віднесення сигналів. Якщо ж досліджувана сполука є єдиною, то для більшої певності слід 
виміряти її спектр на ядрах 13С. В нашому прикладі до складу сигналу с з інтенсивністю 
5Н попадають два дублети та синглет фрагменту, що є м-заміщеним фенілом та один з 
двох протонних дублетів фрагменту п-фенілу. Всі інші сигнали, що є у спектрі, 
узгоджуються з формулою. Так, сигнал а при 10,5 м.ч. відповідає протону NH, триплет b 
відповідає протону Н5 м-фенілу, дублет d інтенсивністю 2Н пов’язаний з протонами п-
фенільного замісника, синглет е відповідає ізольованій метиленовій групі, а сигнали f-і  
відповідають протонам бутильного замісника. Наведений приклад ілюструє те, що спектр 
ЯМР не є 100%-ною гарантією того, що цільова сполука має передбачувану будову. На 
наш погляд, на базі вимірювання спектру речовини на ядрах одного типу можна бути 
певним у будові речовини з вірогідністю не більше 90%. Для більшої певності слід 
вимірювати спектр речовини також і на інших ядрах, частіше за все на ядрах 13С. Коли і 
цей спектр узгоджується зі структурою молекули, то вірогідність правильних висновків 
про структуру збільшується приблизно до 99%. 
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3.7. Знаходження спектральних параметрів. 
 
     Як отримати зі спектра на ядрах 1Н спектральні параметри сполуки розглянемо на ще 
одному конкретному прикладі. Для того, щоб знайти величини хімічних зсувів, КССВ та 
інтенсивності сигналів, спектр повинен бути записаний цілком певним чином. Перш за 
все, треба мати оглядовий спектр, що містить всі сигнали зразка у потрібному 
спектральному діапазоні. Програма, за допомогою якої записується спектр, дозволяє 
шляхом нескладних маніпуляцій отримати числові значення інтегральних інтенсивностей 
та величини хімічних зсувів сигналів. Єдиною умовою для цього є присвоєння сигналу 
стандарту значення 0 м.ч. та визначення будь-якого піка, що відповідає відомій кількості 
протонів. Відносно цього сигналу будуть проінтегровані всі інші сигнали. Таким чином, 
один з сигналів у спектрі матиме інтегральну інтенсивність, що дорівнює цілому числу. 
Всі інші інтегральні інтенсивності  виявляться нецілими – вони можуть на 5-10% бути 
меншими чи більшими від кількості протонів, що їм відповідає. Для зменшення таких 
відхилень слід експериментально визначити той протон, який краще за все обрати як 
репер інтенсивності. Відмінності інтегралів можуть бути пов’язані з недосконалістю 
нульової лінії спектра. Нижче на рисунку наведено оглядовий спектр і інтегральну криву, 
що йому відповідає. Хімічні зсуви сигналів, що містяться на оглядовому спектрі 
отримуються автоматично, якщо сигналу ТМС присвоєно нульове значення хімічного 
зсуву (цей сигнал у спектрі не показаний). Але масштаб оглядового спектру такий, що 
величини КССВ з нього визначити неможна. Якщо вивести частоти поглинання для всіх 
піків спектра, то вони будуть розташовані настільки щільно, що розрізнити цифри буде 
майже неможливо. Тому КССВ визначають, як правило, з додаткових, “розтягнутих” 
ділянок спектру. Доцільність такого підходу полягає також у тому, що на таких ділянках 
можна одразу використовувати шкалу в Гц, а не в м.ч. і присвоїти одному з компонентів 
кожного з мультиплетів нульове значення. Саме такі фрагменти спектру показано над 
оглядовим спектром. Різниці між положеннями мультиплетів і є КССВ. Так, наприклад, 
відстані між компонентами триплету при 4.42 м.ч. дорівнюють 9,4 Гц. Це означає, що 
саме така КССВ характерна для даного протону. Спектр містить і більш складні 
мультиплети, що відповідають гемінальним протонам метиленових груп. Для цих сигналів 
можна знайти дві КССВ – гемінальну (через два зв’язки) і віцинальну (через три зв’язки). 
Так, для піка, що поглинає при 3,85 м.ч. і має вигляд дублета дублетів, можна знайти дві 
КССВ – віцинальну, що дорівнює 4,9 Гц та гемінальну, що дорівнює 11,2 Гц. Серед 
мультиплетів, що присутні в спектрі, є і такі, для яких тонка структура або занадто 
складна (сигнал при 5,33 м.ч.), або невидима (сигнали в області 1,5-2,5 м.ч. Для таких 
сигналів КССВ не визначаються, для них приводяться лише величини хімічних зсувів і 
зазначається, що це – мультиплети. Поява в спектрі сигналів з нерозділеною структурою 
найчастіше відбувається тоді, коли в молекулі є фрагменти з конформаційними 
переходами, що відбуваються досить повільно. В даному разі нерозділені сигнали 
відповідають протонам циклогексенового кільця, для якого можливе одночасне існування 
двох конформацій. 
     Прискіпливий розгляд спектру дозволяє виявити в ньому також і сторонні сигнали. 
Так, сигнал при 3,55 м.ч. відповідає домішці води, а мультиплет при 2,51 м.ч. містить крім  
сигналу метиленових протонів, також і сигнал розчинника – диметилсульфоксиду. Це 
видно з дещо завищеної інтенсивності даного сигналу.  
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Рис. 3.7. Спектр, записаний для знаходження величин КССВ 
 
      Оскільки вилучення зі спектру спектроскопічних параметрів дуже важливо для 
практичного використання спектроскопії ЯМР, розглянемо ще один приклад і більш 
докладно покажемо, як зі спектра дістати всі спектральні параметри та правильно 
записати їх у такому вигляді, як це прийнято при оформленні публікацій у хімічних 
спеціалізованих журналах. Для цього розглянемо протонний спектр ще однієї 
гетероциклічної сполуки 3.1, яка має формулу 
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Рис. 3.8. Спектр 1Н гетероциклічної сполуки 3.1. 
 
Спектр записаний у такому вигляді, щоб спектроскопічні параметри було максимально 
зручно знаходити. Для цього кожний сигнал, що має мультиплетну структуру, записують 
окремо, а положення піків визначають як у мільйонних частках, так і в Герцах. Це дає 
змогу знаходити величини КССВ безпосередньо зі спектру. Якщо величини КССВ 
потрібно знайти зі спектра, де положення піків наведено в м.ч., то необхідно, щоб точність 
визначення хімічних зсувів компонентів мультиплетів була 0,001 м.ч. У такому разі якщо 
різницю між положеннями компонентів мультиплету помножити на частоту приладу, 
отримаємо величину КССВ у Гц з точністю до 0,1 Гц. Положення синглетів та триплетів 
визначають як хімічний зсув середньої лінії сигналу. Положення дублетів та квартетів – як 
середнє значення між центральними компонентами. 
     Як і раніше, передусім проводять віднесення сигналів у спектрі. Сигнал у найбільш 
слабкому полі відноситься до протону NH. З огляду на структуру молекули, це очевидно, 
оскільки ніякий інший протон не може мати сигналу у такому слабкому полі. Сигнали при 
8,80 та 8,74 м.ч. відповідають поглинанню протонів Н2’ та Н3’. Мотиви для даного 
віднесення такі: по-перше, ці сигнали повинні мати близькі хімічні зсуви, оскільки данні 
протони мають схоже хімічне оточення; по-друге, для даних протонів повинні 
спостерігатися аномально маленькі віцинальні КССВ, оскільки обидва вони є α- 
піридиновими протонами. Синглет при 8,43 м.ч. відповідає поглинанню протона Н5’. 
Хоча для цього протона і може спостерігатися КССВ через 4 хімічних зв’язки, але видна 
вона далеко не завжди. Наступні сигнали в ароматичній частині спектру треба аналізувати 
одночасно. Так, згідно з формулою, сполука містить ароматичне кільце зі спіновою 
системою АMRX, що відповідають протонам Н4-Н7. Два з цих сигнали повинні бути 
дублетами, а два – триплетами. В спектрі ми бачимо дублет при 7,38 м.ч. та триплети при 
7,42 та 7,58 м.ч. Найбільш логічно віднести їх відповідно до сигналів протонів Н4, Н6 та 
Н5. Про те, що поруч з дублетом протона Н7 знаходиться триплет протона Н6 свідчить те, 
що ці сигнали майже не спотворені ефектами другого порядку – компоненти мультиплетів 
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не мають значних аномалій інтенсивності. Таким чином, ще не віднесені сигнали 
утворюють трипротонний синглет при 7,96 м.ч. Хоча насправді цей сигнал є 
мультиплетом, але його тонка структура повністю відсутня через перекривання сигналів.  
     У більш сильному полі ми спостерігаємо три дублети дублетів, що відповідають 
спіновій системі АВХ, що утворюється протонами Н2 та Н3a,b. Очевидно, що в більш 
слабкому полі, при 5,34 м.ч. міститься сигнал протона Н2, який має хімічний зв’язок з 
атомом кисню. Для аналізу мультиплетної структури даних сигналів корисно, як це 
наведено на Рис. 3.8, будувати „дерева мультиплетів”, що показують, як саме відбувається 
розщеплення сигналів. При побудові таких „дерев” вважають, що розщеплення сигналу 
відбувається спочатку на одому партнерові по ССВ, а потім – на іншому. Таким чином, 
досить просто показати приналежність тих чи  інших КССВ та порівнювати їхні значення 
у зв’язаних мультиплетах. Правила позначення КССВ зрозумілі з наведених для них 
позначень. Кількість зв’язків, через які передається спінова взаємодія, позначається як 
верхній індекс перед символом “J”, а протони, між якими відбувається взаємодія, 
позначаються як нижній індекс після символу  “J”. Для знаходження числового значення 
КССВ від частоти поглинання більш слабопольного компоненту мультиплету в Гц 
віднімають частоту компонента, що знаходиться у більш сильному полі. Як видно, з 
наведених на Рис. 3.8 значень КССВ, вони можуть дещо відрізнятися для зв’язаних 
мультиплетів. Відмінності можуть сягати 0,1-0,2 Гц. Це пов’язано з дискретністю 
оцифровки сигналів. Якщо спектр виміряний зі стандартним цифровим розділенням, то 
точність визначення КССВ не перевищує 0,2 Гц. Тому, якщо потрібне більш точне 
визначення величин КССВ, то спектр вимірюється зі збільшенням кількості точок 
оцифровки сигналу. Для цього при записі спектру достатньо збільшити час збору даних  
(АТ) при незмінній ширині спектру (SW).  
     Після проведення віднесень сигналів та знаходження значень хімічних зсувів та КССВ, 
всі знайдені спектроскопічні параметри описують відповідним чином. В описі спектру для 
кожного з сигналів вказується його хімічний зсув, кількість протонів, що утворює сигнал, 
знайдені величини КССВ та віднесення сигналу до конкретного протону. Опис є 
своєрідним паспортом синтезованої речовини, що розміщується в експериментальній 
частині наукової роботи поруч з аналітичними даними та фізико-хімічними 
характеристиками речовини. Пояснимо це на прикладі розглянутого на Рис. 3.8 спектру.  
    Сполука 3.1, спектр 1Н, розчинник – ДМСО-D6, хімічні зсуви в м.ч. відносно ТМС, 
КССВ – в Гц: 10,68, с., 1Н, NH; 8,80, с., 1Н, Н3’; 8,74, с., 1Н, H2’; 8,43, с., H5’; 7,96, с., 
3Н, Н7, H7’, H8’; 7,56, т., 1Н, 3J=7,5, Н5; 7,42, т., 1Н, 3J=7,6, Н6; 7,38, д., 1Н, 3J=7,5, Н7; 
5,34, 1Н, дд., 3J=5,2, 7,2, Н2; 3,49, дд., 1Н, 2J=17,0, 3J=5,0, Н3b; 3,37, дд., 1Н, 2J=17,0, 
3J=7,5, Н3a. 
     В таких описах мультиплетність подається у скороченому вигляді: с.-синглет, д.-
дублет, т.-триплет, дд.-дублет дублетів, кв.-квартет, м.-мультиплет. Кількість протонів, що 
утворюють сигнал позначається для одного протона – 1Н, для двох протонів – 2Н і т.д. 
     Як витікає з попереднього обговорення, запис спектру у тому вигляді, як це потрібно 
для знаходження спектроскопічних параметрів, потребує набагато більше часу, ніж 
стандартний оглядовий спектр, що надає хіміку оператор спектрометра ЯМР. Тому 
кожний хімік, що використовує спектроскопію ЯМР для структурних досліджень має сам 
вміти обробляти спектри за допомогою програм для ПК. Основи використання таких 
програм будуть надані наприкінці даного розділу. Для проведення такої роботи достатньо 
мати файл спектру, що записаний на спектрометрі для Вашої речовини. 
 
3.8. Як величини КССВ на ядрах 1Н зв'язані зі структурою хімічних сполук 

КССВ відображають ефективність переносу інформації про орієнтацію спіна одного з 
магнітних ядер на інші магнітні ядра. Оскільки цей процес відбувається за участю електронів, 
що утворюють хімічні зв’язки між спінами, то величини КССВ відображають певні 
властивості цих зв’язків, зокрема їх кратність та взаємну орієнтацію. Тому, якщо виміряні 
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КССВ та відома структура досліджуваної молекули, то можна робити висновки про її 
конформацію. Тому аналіз КССВ є поширеним методом конформаційного аналізу органічних 
сполук. Особливою перевагою методу є те, що він не потребує додаткових досліджень – 
достатньо просто виміряти необхідні КССВ та провести відповідні розрахунки. Після цього 
можна моделювати структурний фрагмент молекули, що містить ядра зі знайденими КССВ. У 
протонній спектроскопії існує ряд емпіричних закономірностей, що зв'язують величини КССВ 
з будовою молекул. За їхньої допомоги можна передбачити якими будуть КССВ для тієї чи 
іншої хімічної сполуки.  

 
3.8.1. Гемінальні КССВ.  
 
      Це константи 2JHH. Вони найчастіше трапляються у фрагменті СН2 і мають величини в 
інтервалі від — 23 Гц у молекулі циклопентадієну до + 41Гц у молекулі формальдегіду. Як 
бачимо, діапазон даних КССВ є досить великим, причому може змінюватися не тільки 
видима величина 2JHH, а й її знак. Тому може трапитися парадоксальна ситуація, коли 
збільшення величини КССВ може приводити до її зменшення. Так, наприклад, збільшення 
2JHH від -10 Гц до +2 Гц візуально сприйматиметься як зменшення величини даної КССВ на 8 
Гц.  В цілому великі негативні значення гемінальних КССВ є більш характерними, тому, 
якщо у сполуці відмічено велику гемінальну КССВ, то з високою вірогідністю вона має 
негативний знак. Коли ж гемінальна КССВ є невеликою, то вона може бути як позитивною, 
так і негативною. Нижче, на рис. 3.8 наведено типові значення гемінальних КССВ для 
органічних сполук різноманітної будови.  
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Рис. 3.8. Залежність величини гемінальної КССВ від структури молекули 
 
Тут здебільшого наведено величини 2JHH для незаміщених сполук. Наявність 

електроноакцепторних замісників поруч з метиленовою групою зменшує КССВ на 3-5 Гц 
(якщо КССВ негативна, видима її величина збільшується). Найчастіше з гемінальними 
КССВ доводиться мати справу, коли вимірюються спектри циклічних сполук, або коли в 
сполуці міститься метиленова група у фрагменті, що не здатен вільно обертатися. У 
цьому випадку протони метиленової групи стають енантіотопними, що зумовлює 
неоднакові хімічні зсуви їхніх сигналів. Для симетричних сполук, а також у випадку, коли 
можливий ефективний перехід між ймовірними конформерами, хімічні зсуви протонів 
метиленової групи усереднюються і, відповідно, вони дають у спектрі синглет.  

 
3.8.2. Віцинальні КССВ.  
      
     Це КССВ, що передаються через три хімічних зв’язки. Величини констант 3JНН 
спостерігаються у діапазоні від 0 до 20 Гц. Знак КССВ, як правило, позитивний. З ними 
доводиться мати справу найбільш часто.  Вони зустрічаються у сполуках практично 
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всіх типів – в ароматичних, гетероциклічних, аліциклічних та аліфатичних. Оскільки 
спін-спінова взаємодію через три хімічних зв’язки передається досить ефективно, то 
віцинальні КССВ мають великі значення. На них впливають як стереохімічні, так і 
електронні особливості молекули, тому віцинальні КССВ часто використовуються 
для знаходження стереохімічних особливостей органічних сполук. Для аліфатичних 
сполук, як це було показано М. Карплусом, вони залежать від величини двогранного кута θ 
між площинами, в яких лежать зв'язки С—Н протонів, що взаємодіють. Графік цієї 
залежності показано на рис. 3.9.  
 

 
 
Рис. 3.9. Залежність віцинальної КССВ від торсійного кута у фрагменті Н-С-С-Н 

 
Як видно з графіку, в залежності від взаємної орієнтації протонів, величини віцинальних 

КССВ можуть знаходитися в діапазоні від 3 до 14 Гц. Аналітичний вигляд залежності у 
простішому випадку дається рівнянням, яке ще називають формулою Карплуса: 
 

3JHH = A + Bcosϕ + Ccos 2ϕ  (3.1) 
 
     Рівняння містить три емпіричні параметри: А, В та С. Значення цих параметрів 
значною мірою залежать від наявності в молекулах електронегативних замісників, 
причому наявність, таких     замісників     зумовлює збільшення КССВ. Для вуглеводнів А = 7 
Гц, В = 1 Гц, С = 5 Гц. Згідно з даним рівнянням, вимірювання віцинальної КССВ  дозволяє 
безпосередньо знайти орієнтацію протонів, між якими існує віцинальна спін-спінова взаємодія. 
Рад програм для ПК, де виконується оптимізація стереохімічної будови молекули методами 
молекулярної механіки чи квантової механіки здатні обчислювати передбачувані віцинальні 
КССВ для розрахованої будови молекули. Такі обчислення, як правило, здійснюються за 
допомогою формули Карплуса, або її більш складних аналогів. 
     За рівнянням Карплуса можна оцінити кути між атомами і в циклічних сполуках. Тут, як 
правило,  на базі величини КССВ вдається знайти орієнтацію протонів в циклі. В жорстких 
циклах можна встановити, знаходяться протони по один бік кільця (цис-орієнтація) чи по різні 
боки (транс-орієнтація). У менш жорстких циклах, де можливими є декілька конформацій,  
можна знайти, які протони є аксіальними, а які – екваторіальними. Таким чином, 
опосередковано можна знайти орієнтацію замісників в циклах.  
     В ароматичних сполуках  величини віцинальних КССВ визначаються розмірами циклу та 
наявністю у ньому гетероатомів. Збільшення розміру циклу зумовлює збільшення величин 
віцинальних КССВ. Так, для п'ятичленних циклів характерними є КССВ 4-6 Гц, для 6-членних 
– 7,5-8,5 Гц, а для 7-членних – 10-12 Гц. Нижче, на рис. 3.10 наведено величини віцинальних 
КССВ для поширених фрагментів органічних сполук. 
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Рис. 3.10. Типові величини віцинальних КССВ 
 
3.8.3. Далекі КССВ.  
      
     Далекими називаються КССВ, що передаються через 4 хімічних зв’язки, або більше. 
Зазвичай, у більшості хімічних сполук такі КССВ не спостерігаються. Але, за сприятливих 
умов взаємного розташування протонів можна спостерігати їхню взаємодію навіть через 5 
хімічних зв’язків. Такі випадки можуть траплятися як в аліфатичних, так і в ароматичних 
сполуках.  Якщо константа 4Jнн трапляється у насиченому вуглецевому ланцюгу, то для її 
обчислення можна скористатися формулою Бистрова—Степанянца:    

Рис. 3.11. Кутова залежність для константи дальньої взаємодії 4JHH 

 
4JHH = Acos2 φ'cos2 φ" + C        (3.3) 

 
Де A=0,31 (для φ', φ" < 90°); А=3,61 (для φ', φ" > 90°); А=1,06 при інших 
співвідношеннях кутів; С=0,35. 

Вигляд цієї залежності, а також геометричний зміст кутів φ' та φ" пояснюються на рис. 
3.11. У насичених системах 4Jнн мають помітні значення тільки в молекулах з жорсткою 
структурою у випадках, коли хімічні зв'язки, що розділяють взаємодіючі протони, 
лежать в одній площині і їх конфігурація нагадує літеру W (W-взаємодія). Саме при такій 
конформації φ' = φ" = 180o. Найбільш ефективно ССВ передається через 4 зв’язки у 
випадках, коли, завдяки структурним особливостям молекули, існує декілька шляхів 
передачі спінової інформації. Така ситуація реалізується у біциклічних сполуках, що 
містять малі цикли. Для них 4JHH можуть сягати і 18 Гц. Нижче, на Рис. 3.12. наведено ряд 
таких прикладів. В конформаційно-рухливих молекулах дальні КССВ найчастіше близькі 
до нуля. 
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Помітними величини 4Jнн є у ненасичених сполуках (алільні КССВ). Звичайне значення 
цих констант становить 1 —3 Гц. Для того, щоб читач міг орієнтуватися у можливих 
величинах далеких КССВ, на Рис. 3.12. наведено ряд типових прикладів. 
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Рис. 3.12. Величини далеких КССВ 1Н1Н у поширених фрагментах органічних сполук 
 

 
3.9. Кореляції хімічних зсувів ядер 13С зі структурою молекули 
 
     Попередні параграфи даного розділу торкалися виключно спектрів на ядрах 1Н. Ми 
бачили, що за допомогою цих спектрів можна розв’язати багато питань, що пов’язані зі 
структурою молекул та їхніми стереохімічними особливостями. Може здатися, що 
вивчення спектрів на інших магнітних ядрах, що містяться в  молекулі, є зайвим. Але, 
насправді, це зовсім не так. Хоча ми і робили висновки про будову всієї молекули, однак 
вони базувались виключно на аналізі протонних спінових систем. При проведенні 
хімічних реакцій з відомими вихідними сполуками, у продукті реакції, як правило, 
містяться фрагменти вихідних речовин. Тому і в спектрах як вихідних речовин, так і 
продуктів реакцій можна знайти схожі спінові системи. Наявність таких фрагментів і є 
тим критерієм, що використовують хіміки для встановлення будови сполук. Але, строго 
кажучи, це вірно лише у випадку, коли не відбуваються перегрупування вуглецевого 
скелету молекули. Між тим, реакції перегрупування є найпоширенішими в органічній 
хімії. Тому ніколи достеменно заздалегідь невідомо, чи зберігся при хімічній реакції 
вуглецевий кістяк молекули. Протонні сигнали можуть відповідати передбачуваній 
структурі, а реальна будова молекули може мати кардинальні відмінності. Тому 
вивчення вуглецевих спектрів хімічних сполук не тільки дає додаткові докази їхньої 
будови, але й значно підвищує надійність структурних висновків. Тому при вивченні 
продуктів хімічних реакцій завжди слід вивчати і вуглецеві спектри отриманих сполук. 
Звісно, такі дослідження потребують багато часу, але хоча б одну сполуку з серії 
синтезованих обов’язково слід вивчити більш детально. Якщо таку практику взяти собі 
за правило, можна упередити не тільки зайві витрати часу, а й прикрі помилки в 
визначенні структури молекул.  
      Ядра атомів вуглецю 13С поглинають, як правило, у діапазоні 0—250 м. ч. відносно 
сигналу ТМС. Загальні закономірності у зміні хімічних зсувів у вуглецевих спектрах 
приблизно такі ж самі, як і в протонних. Відрізняється лише масштаб зміни хімічних зсувів та 
КССВ при певних змінах структури молекули. У найсильнішому полі (0—60 м. ч.) поглинають 
ядра вуглецевих атомів насичених вуглеводневих радикалів. Перехід від четвертинного 
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вуглецевого атома до третинного, вторинного і, нарешті, до первинного супроводжується 
зменшенням його хімічного зсуву. Однак, діапазони зсувів, характерні для якогось одного 
типу вуглецевих атомів (наприклад групи СН3), перекриваються з діапазонами груп СН2 і 
СН. Тому на підставі тільки величин хімічних зсувів далеко не завжди вдається 
ідентифікувати такі атоми вуглецю. Ситуація ускладнюється також тим, що, на відміну від 
протонних спектрів, вуглецеві спектри, що виміряні за умов широкосмугового декаплінгу на 
протонах (саме такі спектри вимірюються найбільш часто), не містять інформації про спін-
спінову взаємодію. Тому мультиплетну структуру вуглецевих сигналів неможна долучити до 
інтерпретації спектру. 

Якщо вуглеводневий радикал сполучений з функціональною групою, то зсуви його 
вуглецевих сигналів можуть значно змінюватися. Дія функціональної групи швидко 
зменшується в міру віддалення від неї, але може бути виявлена навіть на 5-му вуглецевому 
атомі. Найчастіше під впливом гетероатомів сигнали ядер вуглецю зміщуються в слабке поле. 
Винятком є атоми важких галогенів (Вr, І). У сполуках, які містять такі атоми, сигнали ядер 
атомів вуглецю, що безпосередньо зв'язані з ними, зміщуються в сильне поле відносно 
незаміщених сполук, причому, коли таких атомів декілька, зміщення можуть досягати сотень 
мільйонних часток. 

Атоми вуглецю, що сполучені кратними зв'язками, поглинають в істотно слабкішому полі, 
ніж у відповідних насичених сполуках. Так, в олефінових, ароматичних і гетероциклічних 
сполуках діапазон хімічних зсувів 13С становить 100—140 м. ч. Сигнали алкінів розташовані в 
більш сильному полі (70—90 м. ч.). 

У найслабкішому полі поглинають атоми вуглецю, що зв'язані подвійним зв'язком з 
атомами кисню і, особливо, сірки. Так, піки ядер карбонільного атому вуглецю у кетонах 
розташовані в області 200—250 м. ч., а в альдегідах — 180—200 м. ч. У похідних карбонових 
кислот карбонільний атом вуглецю поглинає в дещо більш сильному полі — при 160—180 м. ч. 
Вуглець групи С =S поглинає в області 220—240 м. ч. 

Уявлення про те, де саме поглинають атоми вуглецю у поширених молекулах  дають 
таблиці, що наведені нижче. 

 
Таблиця 3.7. Положення у спектрі 13С сигналів метильних груп (м.ч.) 
 

СН4  -2,1 СН3-СН3 5,9 Et-CH3 15,6 HC(CH3)2  24,3 CH3Cl  22,0 
CH3Br  14,0 CH3J  -21 CH3OH  49,3 CH3OCH3 59,4 CH3OPh 54,0 
CH3OCOPh 51,3 CH3COPh 24,9 CH3COCH3 29 CH3Ph  21,0 CH3CN 0,5 
N(CH3)3 47,5 CH3NO2 57,3 CH3SCH3 19,5 CH3SOCH3 43,5 (CH3)4C  31,5 

OMet-bu

80,1  
t-bu

OMe

75,2
 

 

 
Таблиця 3.8. Положення у спектрі 13С сигналів метиленових груп 
 
 

(CH3)2CH2 16,1 

27,7  

-2,2  

O

39,7  

NCH3

28,7  
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S

18,9  O

O

67,8  

OH
62,2

33,1
26,1

32,3
23,1

14,5  

38,7

30,1  

26,8

 

48,8

25,5  

75,4

 

25,7

 

22,3
 28,1  

 
Таблиця 3.9. Положення у спектрі 13С сигналів метинових атомів 

 
(СH3)3CH 25,2 

36,8  
23,9  29,5  50,9  

 
Таблиця 3.10. Положення в спектрі 13С сигналів карбонільної групи 
 

O
208,9

 

O
197,1

 

O
217,2

 

O
206,9

 
CH3

O

CH3

205,1

CH3 C
H

C
H

O

CH3

196,5

 

O

CH3

205,9

 

CH3

O

OMe
173,3

 

O

OMe
Ph 172,6

 

O

H
Ph 191,0

CH3

O

Cl
170,6

 
CH3

O

Br
169,6

 

CH3

O

N(CH3)2

169,4

 

CH3 C
H2

O

OH

180,2

 

 

 
Таблиця 3.11. Положення в спектрі 13С сигналів олефінових атомів вуглецю 
 
 

CH3

C
H

CH2

115,9

136,2

 
135,5

 
143,4

 
134,1

 

124,1

 

126,1

124,6

 

120,4
126,8131,0  

131,5

 

CH2
CH2

116,6

137,2  
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Таблиця 3.12.  Положення в спектрі сигналів sp-гібридизованого атому вуглецю 
 

CH
C2H5

67,3

85,0  

CH3 CH3

73,9

 
80,0

85,8

 

n-Bu Br
38,4

79,8  

СH3CN 
      117,8 

HCN 
109,1 

CN-  168,8 Ph-CN  118,7 H2С=C=CHCH3 

            209 
 

 
Таблиця 3.13 Положення в спектрі сигналів ароматичних атомів вуглецю 
 

CH3
137,8

129,0

129,0
125,9  

CH2OH
141,0

127,3
127,3

127,3  

CHO
137,7

129,9
129,9

134,7  

COCH3
138,0

128,9
128,9

132,9  

Ph
138,7

129,1
129,1

129,1  
F

163,8
114,1
129,6

124,3  

Cl
135,1

128,9
129,7

126,7  

Br
123,3

132,0
130,9

127,7  

J
96,4

138,6
131,3

128,3  

OH
155,6

116,4
130,4

121,4  
OMe

158,9
114,0
129,6

120,6  

O
168,3

120,5
130,6

115,1  

NH2
147,9

116,3
130,0

119,2  

N(CH3)2
151,3

113,0
129,5

116,9  

NO2
148,3

123,4
129,5

134,7  

128,3
126,1

133,9

 131,8

126,2

128,1
125,3

 

123,0
126,7

126,7
128,9127,3

132,3

130,0

 
 
Таблиця 3.14. Положення в спектрі атомів вуглецю гетероциклічних фрагментів 
 

N 149,7

123,6
135,5

 

N

N N

N

H

147,9

128,4
144,8

152,0

154,9  

N N

N

166,8

 
O 142,8

109,8

 N 118,7

108,4
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S 125,6

127,4

 
N 150,9

121,5
136,0

128,7

149,0

128,3
126,8

129,7
130,1

 

N

143,8
120,8

136,0
126,8

130,5

127,5
127,9

129,0
153,1

 

N

N

145,2

 

 
Таблиця 3.14. Положення в спектрі сигналів атомів вуглецю в заміщених поліциклічних 
гетероциклічних сполуках 
 

O OCH3

CH3

O

75,5

32,9
22,5

156,5

118,1

104,5

152,0

113,6

162,7

120,4

24,2

21,7
22,1

25,5

147,5124,0

27,2

 

N

N

S

O

F

115,5

155,5

164,2

150,5

120,9

50,9
141,7

120,1

127,0

110,9
159,0
156,5

127,5

141,4

111,9

142,3

O O

O

O

CH3

55,7

114,5

130,0

111,3

161,9154,4

112,5

155,7

128,4

160,8

127,7

105,1

157,8

119,0

21,4

31,4

76,6

35,5
21,9

26,0

 

N

N

N

CH3

O

CN

Cl

Cl

21,2

116,0
109,0

141,7

151,5

166,2

123,2

135,5

124,4

133,4

139,3
126,3

144,7

112,6

134,0

123,8

134,3

129,8128,4

125,1

164,1

139,1

130,6

129,6

132,5
130,6

133,1
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O

O

N NH2CH3

CH3
10,7

19,5
132,0

112,4

150,6

150,8

129,5

104,3

134,3

141,8

30,6

22,8
33,7

142,7

123,0116,7

 
N

N N
H

O

NH2

H

H
121,0

131,6

129,9

122,1

135,4

138,6

157,9

167,8

40,1

28,2

39,3

172,1

N

N
+

O

CH3

119,1 136,5

132,1

129,5

120,9

137

157,3

32,1

141,4

111,2

140,6

123,8

141,1130,6
130,3

138,6

127,0

 

N
+

N
H

OH

Br

154,2
88,8

38,2

61,5

138,0

114,4

145,7

109,6

 

O

O

O

C
H2

CH3O

OO

O

NH+

66,9
45,8

102,6
164,4

115,2

131,6

111,3

155,8 158,5

111,3

152,3

143,6

112,2

121,0

158,4

61,4

14,29

139,0

 

S

N

N

N

N

O

O O

C

118,4
134,2

123,5

136,0

126,3

122,0

163,3

101,0

145,2

148,6

11,4

141,294,6

N

N

N

CH3 CH3

CH3

122,3122,0

128,4
108,0

144,0

139,7

47,3

28,5

165,5
98,5

145,0 122,9

153,1

120,2

72,0

116,5

114,4

159,2

 

O

O

OMe

OCH3O
101,6

155,6

112,9

163,156,6

112,9

127,2
150,1

37,3

170,3

52,9

113,8

160,7
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N

SS

O

O

O

F

31,9

172,1

72,0

61,3

37,1

51,9

133,7

117,4

131,8

162,8

 

N O

Br

COOH

CH3

118,6

136,4

128,8
128,5

124,5

133,9

116,0

158,5

18,2

158,6

84,5
52,8

33,6

163,9

 

 
 
     Речовини у таблицях підібрано таким чином, щоб вони містили більшість поширених 
структурних фрагментів органічних молекул. Тому за їхньої допомоги можна проводити 
інтерпретацію не занадто складних спектрів ЯМР на ядрах 13С. З цією метою треба мати 
перед очима вуглецевий спектр сполуки та її передбачувану структурну формулу. 
Досліджувану молекулу подумки потрібно розбити на структурні фрагменти, що є 
максимально близькими до тих, які вміщені в таблицях та порівняти табличні величини 
хімічних зсувів з тими сигналами, що містяться у спектрі. Віднесення слід починати з тих 
структурних фрагментів, для яких похибка у віднесенні найменш ймовірна. Віднесення 
сигналів атомів вуглецю, що не містяться у таблицях, слід проводити в останню чергу, 
коли з’ясовано походження всіх інших сигналів. Воно повинне базуватися на тому, з 
якими гетероатомами сполучений атом вуглецю, сигнал якого бажано віднести та на 
закономірностях впливу на хімічні зсуви сусідніх замісників. 
     За допомогою наведених таблиць можна передбачити, де поглинають атоми вуглецю 
певного типу. Але, слід пам’ятати, що похибки знайдених таким чином хімічних зсувів 
можуть сягати +5м.ч. Тому у складних випадках надійно віднести вуглецеві сигнали 
вдається далеко не завжди. Це особливо чітко видно з наведених у Табл.3.14 прикладів 
віднесення сигналів у складних гетероциклічних системах. Тут ми бачимо, що цілий ряд 
сигналів може поглинати у досить вузькому спектральному діапазоні, або навіть 
співпадати. Віднесення таких сигналів, що базується на табличних аналогіях практично 
неможливе. Тому, якщо Ви бачите, що у Вашому спектрі міститься декілька сигналів, що 
за хімічними зсувами відрізняються лише на 2-5 м.ч., навіть не намагайтеся їх віднести без 
додаткових досліджень. Ваші віднесення не будуть достовірними. Ще однією проблемою 
для віднесення вуглецевих сигналів є великий вплив на них розподілення електронної 
густити в досліджуваній молекулі. Оскільки передбачити зміщення електронів заздалегідь 
не завжди можливо, певні сигнали у спектрі можуть спостерігатися у несподіваних, на 
перший погляд ділянках спектру. Так, наприкінці таблиці вміщено віднесення сигналів 
для барвника, що має довгий поліметиновий ланцюг. Хімічні зсуви вуглецевих атомів у 
цьому ланцюгу змінюються від 120 до 150 м.ч., причому відмінність хімічних зсувів для 
сусідніх атомів, що з огляду на формулу, майже не відрізняються один від одного, можуть 
сягати 30 м.ч. Звісно, передбачити заздалегідь такі відмінності практично неможливо. 
Найбільш надійний підхід до віднесення вуглецевих сигналів полягає у вимірюванні 
спектрів гетероядерної кореляції 13С-1Н через 1 зв’язок (HMQC, HSQC) та через 2-3 
хімічних зв’язки (метод НМВС). За допомогою цих методів віднесення сигналів у 
вуглецевому спектрі можна здійснити цілком надійно. Єдиною умовою віднесення є 
наявність протонів у молекулі на відстані не більше 3 хімічних зв’язків від атомів 
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вуглецю. Але, оскільки ця умова для більшості органічних молекул виконується, то 
сьогодні віднесення сигналів проводять саме такими методами. 
 
3.10. Константи спін-спінової взаємодії ядер 13С-1Н 

КССВ 1JCH часто бувають дуже корисними при з'ясуванні структури органічних 
сполук. В алканах величини цих констант наближаються до 125Гц. За наявності 
електронегативних замісників величина КССВ вуглецевого атома, що безпосередньо 
зв'язаний з замісником, зростає. Так, у метанолі 1JCH = 141 Гц. Зростання КССВ зумовлюють 
і зміни валентних кутів у сполуках з просторовими перешкодами. Про це свідчать константи 
1JCH, які спостерігають у циклічних сполуках. Так, якщо в циклогексані ця константа 
дорівнює 123 Гц (тут напруження кутів практично немає), то в циклобутані вона дорівнює вже 
134 Гц, а в циклопропані — 161 Гц. Отже, визначення КССВ може допомогти у віднесенні 
вуглецевих сигналів і визначенні геометричної форми молекул. 
     Певну допомогу в цьому можуть надати і константи 2-3JCH типові значення яких лежать у 
межах від 1 до 8 Гц. За цими константами вдається визначити, скільки протонів розташовано 
біля атомів вуглецю, сусідніх з атомом, що розглядається. За величинами констант 1JCH  
можна знайти величину s-характеру зв'язку С—Н. Для цього користуються емпіричним 
співвідношенням 
 

1JCH = 500SC-H                     (3.4) 
 
В алкенах, ароматичних і гетероциклічних сполуках величини 1JCH  лежать у межах 

150—200 Гц. Як і у випадку ненасичених сполук, тут спостерігається залежність КССВ від 
електронегативності замісників і спотворення кутів між зв'язками. Наприклад, при переході 
від етилену до вінілхлориду 1JCH змінюються від 156 до 198 Гц (мається на увазі атом вуглецю, 
що зв'язаний з хлором). У гетероциклічних сполуках найбільші КССВ спостерігаються для 
атомів вуглецю, які розташовані між двома гетероатомами. Так, у піримідині для атома 2-С 
1JCH =206Гц. 

Найбільші КССВ спостерігаються в алкінах. Тут ці константи майже не залежать від 
будови молекули і лежать у межах від 248 до 252 Гц. 

Однак, незважаючи на ту користь, що можуть являти гетероядерні КССВ 1Н13С, в 
повсякденній роботі з ними доводиться зустрічатися нечасто. Це зумовлене тим, що для 
отримання спектру ЯМР на ядрах 13С, де збережена гетероядерна спін-спінова взаємодія,  
потрібно витратити приблизно в 10 разів більше часу, ніж для спектра за умов широкосмугового 
декаплінгу на протонах. Крім того, навіть якщо такий спектр виміряний, його інтерпретація, 
особливо в області поглинання ароматичних протонів, спряжена з великими труднощами. 
Здебільшого ця область спектру виявляється настільки складною, що віднесення сигналів 
потребує великих зусиль. 

Останнім часом дуже цінну інформацію одержують за допомогою констант 1JCC оскільки на 
сучасних спектрометрах з високою робочою частотою існує можливість відносно швидкого 
визначення цих констант для концентрованих розчинів сполук (розділ 6.3.3). За величинами 
1JCC  можна обчислити s-характер зв'язку С—С. З цією метою використовують емпіричну 
формулу 

 
1JCC = 550S(i)S(j)                            (3.5) 

де S(i) S(j) — відповідно s-характер орбіталей атомів i та.j, між якими спостерігається взаємодія. 
     Величини констант 1JCC від сполуки до сполуки змінюються в межах від 10 до 200Гц. 
Наприклад, в етані ця КССВ дорівнює 67,6 Гц,, в ацетилені - 171,5 в ацетонітрилі- 57,3, у трет-
бутанолі - 40 Гц. 
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3.11. Адитивні схеми обчислення хімічних зсувів ядер 13С  

Вивчення численних спектрів органічних сполук показало, що кожний замісник у 
межах одного гомологічного ряду зумовлює цілком певні зміни хімічних зсувів сусідніх атомів 
вуглецю. Це дає змогу передбачати хімічні зсуви 13С сполуки за її структурною формулою. 
Найпоширенішими є емпіричні рівняння, в яких внески до хімічних зсувів 13С від наявних у 
молекулі замісників підсумовуються. Для кожного ядра вуглецевого атома молекули таким 
способом можна обчислити хімічні зсуви як суму внесків (інкрементів) замісників. При 
цьому вважається, що внески в хімічні зсуви одних атомів не залежать від внесків інших 
атомів. Для алканів найточнішим вважається таке рівняння 

δk  = Tk + Σ(Nk+1Tk+1)   + Nk+3γk + Nk+4∆k             (3.6) 
 

де δk — обчислений хімічний зсув k-го атома; Nk+1, Nk+3, Nk+4 — відповідно кількість однотипних 
атомів вуглецю, віддалених від k-го на один, три і чотири хімічні зв'язки: Тk, Тk+1 -—відповідно 
внесок типу k-го і (k + 1)-го вуглецевого атома (первинного, вторинного тощо) γk — внесок (k + 
3)-го вуглецевого атома (залежить від типу k-го атома): Δk — внесок (k + 4) -го атома (залежить 
від типу k-го атома)  

Як видно з рівняння (3.6), величини хімічного зсуву атома вуглецю визначаються 
кількома внесками. Величини інкрементів для вуглеводнів розміщено у табл. 3.15. Її 
складено так, що всі внески до хімічних зсувів ядра атома вуглецю даного типу знаходяться 
в одному ряду. Розглянемо принципи розрахунку за формулою (3.6) детальніше. 

Перший внесок Т визначається типом атома вуглецю, тобто тим, який він є: первинний, 
вторинний, третинний або четвертинний. 

Другий внесок враховує вуглецеві атоми, віддалені від k-го одним і двома хімічними 
зв'язками. Оскільки з k-м атомом можуть бути сполучені вуглецеві атоми різних типів, то 
визначають інкременти кожного типу атомів і підсумовують їх. 

Третій і четвертий внески відповідають впливу вуглецевих атомів, віддалених від k-го 
атома на 3 і 4 хімічні зв'язки. Величини інкрементів також визначаються типом k-го атома і 
розміщені у відповідному ряду таблиці. 

Використання рівняння (3.6) розглянемо на прикладі 3-метилгептану: 

 

Нехай нам потрібно обчислити хімічний зсув атома С-2. Для цього насамперед визначимо 
тип цього атома. В даному разі атом вторинний, тому потрібні нам величини інкрементів 
знаходяться у відповідному ряду табл. 3.15, звідки знаходимо, що Тk=15,34 м. ч. 

Таблиця 3.15. Інкременти замісників при обчисленні хімічних зсувів атомів вуглецю у 
вуглеводнях 

Тк+1 для вуглецевих атомів різних типів Тип k-ого 
атому 

Тк 

первинні вторинні третинні Четверт. 

γk ∆k 

Первинний 6,80 0 9,56 17,83 25,48 -2,99 0,4 
Вторинний 15,34 0 9,75 16,70 21,43 -2,69 0,25 
Третинний 23,46 0 6,60 11,14 14,70 -2,07  
Четверт. 27,77 0 2,26 3,96 7,35 +0,68  
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     Для визначення другого внеску в рівнянні (3.6) визначимо тип вуглецевих атомів, 
зв'язаних з С-2. 3 формули сполуки бачимо, що з С-2 сполучений один первинний атом (С-1) 
і один третинний атом (С-3). За табл. 3.15 знаходимо, що Тk + 1 для первинного атома дорівнює 
0, а для третинного — 16,70. Отже, 

ΣNk+1T k+1 = 1 . 0 +  1 . 16,70 = 16,70 
 

Для визначення третього і четвертого внесків за структурною формулою знаходимо, що 
через 3 хімічні зв'язки розміщений один атом (С-5), тому Nk + 3 γk = 1 • (-2,69); аналогічно 
через 4 зв'язки від С-2 також знаходиться один атом (С-6), тому Nk + 4 Δk = 1 - 0 , 2 5 .  

Після того як знайдено величини всіх внесків, їх підсумовують і обчислюють теоретичну 
величину хімічного зсуву: 

 
δC-2 = 15,34 + 1 . 0 +  1 . 16,70 + 1.(-2,69) + 1 . 0,25 = 29,6 м.ч. 

Так само можна обчислити хімічні зсуви всіх інших вуглецевих атомів у сполуці, що 
розглядається. Для порівняння нижче наведені обчислені та експериментально визначені 
величини хімічних зміщень для 3-метилгептану 

Табл. 3.16. Експериментальні та розраховані хімічні зсуви для 3-метилгептану 

 

Хімічний 
зсув 

С-1 С-2 С-3 С-4 С-5 С-6 С-7 3-СН3 

Обчислений 11,3 29,7 34,7 36,6 29,7 23,3 14,1 19,3 

Експеримент. 10,9 29,6 34,6 36,2 29,7 22,9 13,9 19,1 

 
      Як правило, добуті величини хімічних зсувів відрізняються від експериментальних не 
більш ніж на 0,8 м. ч. 

Для ненасичених сполук також існують адитивні схеми обчислення хімічних зсувів. Тут 
для олефінових атомів вуглецю визначаються інкременти відносно зсуву 13С в етилені 
(123,3 м. ч.). Величини інкрементів для атома вуглецю, позначеного зірочкою, наведено в 
табл. 3.17.  

 
Вони залежать від наявності і кількості насичених атомів вуглецю, але не далі, як до γ-

вуглецевого атома вуглеводневого радикала. Цис-олефіни мають додатковий інкремент. 
Для обчислення хімічних зсувів використовують формулу 
 

d = ΣNiTi + 123,3 м.ч.         (3.7) 
 
де Ni — кількість атомів, розташованих у положенні Ті від того атома, зміщення якого обчис-
люється. 
 
 
Табл. 3.17. Інкременти замісників для визначення хімічних зсувів 13С в олефінах 
 
Положення атому, Т Інкремент, м.ч. 

α +10,6 
β +7,2 
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γ -1,5 

α’ -7,9 
β’ -1,8 
γ’ +1,5 

Цис- -1,1 
 
 

Для прикладу обчислимо хімічний зсув одного з олефінових атомів вуглецю в бутені-2 
 

     В даній сполуці відносно цього атома є один α-вуглецевий атом і один α′-вуглецевий атом. 
Отже, хімічний зсув атома С-2 

δc-2 = 123,3 + 1 . 10,6 – 1 . 7,9 = 126,0 м.ч. 
 

Якщо треба знайти хімічні зсуви насичених атомів вуглецю, що входять до складу 
олефіну, можна скористатися рівнянням (3,6), однак при цьому слід мати на увазі, що точність 
розрахунку для атомів вуглецю, сусідніх з подвійним зв'язком, зменшується до ± 2 м. ч.  

Сьогодні існують комп’ютерні програми, що дозволяють швидко отримувати розраховані 
за адитивними схемами величини хімічних зсувів атомів вуглецю. Для цього достатньо знати 
структурну формулу сполуки. Програма для кожного з атомів дасть передбачувані величини 
хімічних зсувів. Найбільш доступною програмою зараз є програма фірми ICD-Labs, що 
міститься на сайті фірми.  
 
3.12. Аналіз вуглецевого спектру сполуки 
 
     На відміну від оглядових протонних спектрів, вуглецеві спектри, якщо вони виміряні за 
стандартних умов, при дії широкосмугового декаплінгу на протонах, є менш 
інформативними, оскільки не містять відомостей не тільки про КССВ, а навіть про 
мультиплетність сигналів, а отже і про кількість протонів що зв’язані з певними атомами 
вуглецю. Тому основна інформація, що зосереджена в таких спектрах, полягає в кількості 
вуглецевих атомів в різному хімічному оточенні, що входять до складу молекули. 
Оскільки діапазон хімічних зсувів атомів вуглецю є значно більшим, ніж у протонів, то 
збіг сигналів є менш ймовірним. Тому кількість піків у вуглецевому спектрі у багатьох 
випадках відповідає кількості вуглецевих атомів  в молекулі. Зараз значна кількість 
наукових журналів вимагає, щоб у матеріалах статей містилися відомості по вуглецевому 
спектру сполуки. Тому в експериментальну частину статті треба вносити перелік хімічних 
зсувів атомів вуглецю, що отримано з оглядового вуглецевого спектру.  

     Розглянемо на прикладі спектру досить простої сполуки, гетероциклічного броміду 

N
+
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Рис. 3.11. Спектр 13С гетероциклічного броміду з декаплінгом  
 
як проаналізувати її оглядовий спектр 13С. Зі спектра видно, що кількість сигналів в ньому 
відповідає кількості вуглецевих атомів в молекулі. Три з них, що мають хімічні зсуви 
менші за 90 м.ч. відповідають аліфатичним атомам вуглецю. Інші п’ять сигналів зв’язані з 
ароматичними втомами вуглецю. На формулі сполуки наведено віднесення вуглецевих 
сигналів. Але насправді для нього в спектрі не досить даних. Так, якщо аліфатичні 
сигнали можна віднести досить достовірно, оскільки відповідні їм атоми вуглецю 
відрізняються досить сильно, то сигнали атомів піридинового циклу віднести не вдається. 
Єдине, що можна стверджувати напевно, це те, що сигнал при 154,2 м.ч. відноситься до 
вузлового атому вуглецю. Для всіх інших сигналів можна запропонувати декілька 
варіантів віднесення. Так, α  та γ атоми вуглецю піридинового кільця, якщо виходити з 
відповідних табличних даних, можна віднести не так, як це наведено на формулі сполуки. 
Тому при аналізі навіть простих вуглецевих спектрів не слід без додаткових 
експериментів проводити остаточні віднесення сигналів. Достатньо, якщо положення 
наявних сигналів попадають у притаманні їм діапазони хімічних зсувів. Якщо ж 
віднесення сигналів є необхідним для висновків про структуру молекули, слід окрім 
оглядового вуглецевого спектру виміряти спектри DEPT, HMQC та HMBC. Аналіз 
сукупності отриманих таким чином даних дозволяє у більшості випадків провести надійне 
віднесення сигналів. Саме так і було здійснене віднесення вуглецевих сигналів даної 
сполуки. Як проводяться такі дослідження буде показано у відповідному розділі книги. 
     Якщо результати вимірювання вуглецевого спектра потрібні для експериментальної 
частини наукової праці, то для розглянутого спектру опис матиме вигляд:  
     Спектр 13С, в розчині  ДМСО, сигнали в м.ч. відносно ТМС: 154,2; 146,7; 138,0; 114,7; 
109,6; 88,8; 61,5; 38,2. Тут, на відміну від описів протонних спектрів, не вказуються 
віднесення сигналів, їх відносні інтенсивності та величини КССВ, а наводиться лише 
перелік хімічних зсувів.  
     До розробки методів гетероядерної кореляції, що дозволяють надійно ідентифікувати 
сигнали у вуглецевому спектрі, широко використовувались розрахункові програми,  
принципи дії яких були показані у попередньому параграфі, що дозволяють за формулою 
речовини передбачити її вуглецевий спектр. Іноді їх використовують і дотепер. Однак, ми 
вважаємо, що користуватися такими програмами можна лише для орієнтування у спектрі. 
Ніякі розрахунки не є коректною базою для віднесень сигналів. Натомість дані з 
гетероядерної кореляції дозволяють віднести сигнали достатньо надійно. Навіть якщо для 
деяких сигналів кореляцій і не виявлено, їх вдається віднести методом виключення, 
базуючись на знайдених кореляціях для інших атомів. 
 
3.13. Основні закономірності спектрів 19F? 

Ядро 19F, як і 1Н, має спін 1/2. У фтору природний вміст магнітного ізотопу становить 
100% і магнітний момент ядер досить високий. Тому чутливість методу ЯМР на ядрах 
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атомів фтору лише трохи (у 1,20 рази) поступається чутливості ЯМР на протонах. Фтор 
утворює сполуки з усіма іншими хімічними елементами, навіть з тими, з якими водень не дає 
сполук. З точки зору апаратурного оформлення методика вимірювань спектрів фтору така 
сама, як і протонних. На сучасних приладах можна вимірювати спектри ЯМР і 19F від одного і 
того самого зразка без зміни датчика. 

Діапазон хімічних зсувів 19F набагато перевищує діапазон хімічних зсувів протонів і становить 
близько 500 м. ч. Як внутрішній еталон для фторних спектрів беруть трихлорфторметан 
(СFС13), однак використовуються й інші еталони, зокрема бензотрифторид  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.12. Діаграма хімічних зсувів атомів 19F в органічних сполуках. Зірочками позначені положення в спектрі 
сигналів еталонних сполук. 

(його хімічний зсув відносно СFС13 дорівнює — 63 м. ч.), тетрафторметан (-64 м. ч.), 
трифтороцтову кислоту (—77 м. ч.), гексафторбензол (—163 м. ч.). Діаграму хімічних зсувів 
ядер фтору для основних фторовмісних фрагментів наведено на рис. 3.12. Як видно, поряд з 
аналогіями у змінах зсувів у спектрах 1Н і І9F при переході від насичених сполук до 
ненасичених існують і деякі відмінності. Так, поліфторовані, алкани можуть поглинати 
в слабкішому полі, ніж фторовані алкени. Це пов’язано з тим, що електроноакцепторні 
властивості атома фтору зумовлюють набагато більші зсуви сигналів у слабке поле, у 
порівнянні з подвійним зв’язком. Оскільки у молекулах поліфторованих алканів міститься 
більше атомів фтору, то і відповідні зміщення сигналів у слабке поле є більш значимими. 
     Величини КССВ JFH i JFF  також мають певні особливості, вони можуть набагато 
перевищувати відповідні константи JHН   (див. формули відповідних сполук). Найбільші 
величини мають гемінальні КССВ (до 300 Гц). Інші КССВ, як правило, значно менші. Цікавим 
тут є той факт, що величини 3JFF

транс значною мірою, іноді в 10 разів, перевищують відповідну 
константу 3JFF

цис У спектроскопії фтору слід також враховувати, що спін-спінова взаємодія тут, 
на відміну від взаємодії протонів, може передаватися не тільки по зв'язках, а й через простір у 
разі зіткнення електронних оболонок атомів фтору. Тому, якщо в молекулі органічної сполуки 
атоми фтору розташовані на відстанях, менших, ніж сума їх вандерваальсівських радіусів, 
то між такими атомами можуть спостерігатися дуже великі КССВ навіть у тому випадку, 
коли атоми, що взаємодіють, розділені 5—6 хімічними зв'язками. Типові значення констант 
JFH  таJFF наведені на рис. 64 разом з формулами  відповідних сполук. 
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Рис. 3.13. Величини КССВ для атомів 19F в органічних сполуках 
 
3.14. Програми обробки спектрів 
 
     Якщо Ви не маєте змоги самостійно вимірювати спектри ЯМР, то доводиться 
користуватися послугами оператора. У цьому випадку Ви, як правило, отримуєте лише 
оглядовий спектр, що виміряний за стандартних умов. На ньому може міститися також 
збільшений фрагмент області ароматичних протонів. Для ідентифікації сполуки такий 
спектр підходить завжди, але точні значення спектральних параметрів з нього іноді знайти 
важко. Це пов’язано з тим, що положення піків подано в м.ч. з округленням до другого 
знаку після коми. Саме така точність потрібна для знаходження хімічних зсувів. Але 
величини КССВ по знайденим положенням піків можна знайти лише дуже приблизно. 
Точність тут може виявитися меншою ніж +1 Гц, що є неприйнятним для публікації 
спектроскопічних параметрів. Тому, якщо Ви не хочете кожного разу ставати навколішки 
перед оператором та прохати його записати спектр так, як це потрібно Вам, потрібно 
навчитись обробляти спектри самостійно за допомогою ПК. Вихідним для такої обробки є 
файл спектру, який отримано зі спектрометра ЯМР. Як правило, такий файл можна 
отримати разом з паперовою роздруківкою спектру. Самостійна обробка спектру потрібна 
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також при підготовці постерів та статей, що містять певні спектральні фрагменти. Для 
реалізації самостійної роботи зі спектрами існує цілий ряд комп’ютерних програм. Ми 
коротко розглянемо, як користуватися найважливішими з них. Хоча наведений опис і не є 
вичерпною інструкцією по роботі з програмами, але він допоможе їх опанувати з 
використанням допоміжних файлів програм, що роз’яснюють роботу окремих їх процедур 
(всі програми містять відповідні навчаючі бази даних HELP). 
 
3.14.1. Програма MESTREC 
 
     Робота із програмою MESTREC починається з введення файлу, що містить спектр, 
який необхідно розписати. Найчастіше такий спектр має розширення .fid. Оскільки спектр 
міг бути записаний на спектрометрах різних типів, його формат може розрізнятися. 
Програма здатна працювати з файлами спектрів, записаних на спектрометрах різних фірм. 
Для цього в ній передбачені різні варіанти форматів спектрів. Залежно від конкретної 
версії програми, формат спектра може розпізнаватися автоматично, або задаватися вручну 
в спеціальному меню, що з'являється на екрані при відкритті відповідного файлу. Якщо 
спектр записаний на спектрометрі фірми VARIAN, то він укладений у папку, що містить 
кілька файлів. Поряд із власно спектром, що має розширення .FID, у папці є допоміжні 
файли, що містять інформацію про умови запису спектра. Їх слід ігнорувати, а відкривати 
файл .FID, попередньо вибравши в меню тип спектрометра, на якому був записаний 
спектр. Для того, щоб скористатися меню вибору файлів треба обрати режим, при якому у 
меню виводяться файли всіх типів. Якщо спектр загрузився правильно, на екрані з'явиться 
сигнал спаду вільної індукції (СВІ) у вигляді експоненціально спадаючої інтерферограми. 
Над спектром розташовані рядки клавіш, призначених для обробки спектра. Вид вікна 
буде схожим на той, котрий зображений нижче на малюнку: 
     

 
Рис. 3.14. Вигляд вікна інтерфейсу програми MESTREC після завантаження файлу спектру 
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     При наведенні курсору на клавішу з'являється вікно з розшифровкою функції клавіші, 
тому при першому використанні програми доцільно послідовно навести курсор на кожну з 
клавіш та дізнатися про її функцію. Якщо функція залишилась незрозумілою – 
звертайтесь до навчаючої бази даних “HELP”. У нижньому рядку клавіш послідовно 
розташовані клавіші Фур'є-перетворення (FT), фазової корекції (ручної та автоматичної), 
корекції нульової лінії (ВL), установки нуля спектра (TMS), оцифровки піків (Peak 
peaking) і інтегрування. Обробку спектра варто робити шляхом послідовного натискання 
названих клавіш. 
     Насамперед, робимо Фур'є перетворення СВІ, для чого натискаємо клавішу “FT”. У 
меню, що з'являється при цьому, натискаємо клавішу «ОК» (або в пізніх версіях “Apply to 
t1”). Сигнал СВІ перетворюється на спектр. Далі встановлюємо границі спектра так, щоб 
наявні сигнали займали весь спектральний діапазон. Для цього натискаємо клавішу 
“View” у верхньому рядку клавіш, і в меню, що з'явиться, послідовно вибираємо опції 
“Zoom” (розтяжка) і “Manual zoom” (ручна розтяжка). Далі визначаємо чисельно ліву й 
праву границі спектра. Слідом за цим здійснюємо корекцію фази сигналів шляхом 
натискання клавіш “Phase correction” - ручна фазова корекція або Automatic Phase 
correction -  автоматична фазова корекція. У ручному режимі з'являється вікно з жовтим 
квадратом усередині. Натискання лівої кнопки миші усередині цього квадрата дозволяє 
відкоригувати фазу сигналів, розташованих у лівій частині спектра, а натискання правої 
кнопки миші -сигналів, розташованих у правій частині спектра. Найчастіше потрібне 
проведення декількох циклів фазової корекції. Після закінчення регулювання фази, 
натискаємо клавішу «ОК». Автоматичний спосіб корекції фази більше швидкий, але менш 
точний. Після фазування сигналів для корекції нульової лінії натискаємо клавішу “BL” 
(basline correction”) і робимо корекцію, натисканням клавіші «ОК». Установка нуля 
спектра здійснюється за допомогою клавіші “TMS”. При її натисканні з'являється 
перехрестя, яке можна встановити на пік стандарту (ТМС, або сигнал розчинника) і 
привласнити йому необхідне значення хімічного зсуву. Для  визначення величин хімічних 
зсувів натискаємо клавішу “Peak peaking”, установлюємо курсор лівіше і вище самого 
лівого піка в спектрі і при натиснутій лівій кнопці «миші» вибираємо діапазон піків, що 
підлягають оцифровуванню. При цьому нижня границя пунктирного квадрату, що виділяє 
діапазон піків, є граничним значенням, нижче якого піки не оцифровуються. Інтегрування 
спектру робимо натисканням клавіші “integration”. Після цього з'являється можливість 
вручну вибрати інтервали інтегрування відповідно до наявних сигналів. Автоматично 
першому проінтегрованому піку привласнюється величина інтеграла, що дорівнює 
одиниці. Якщо необхідно змінити масштаб інтегрування,   натисканням правої клавіші 
«миші» можна ввійти в меню “integration manager” і вибрати для реперного піка необхідну 
величину інтеграла. Величини інтегралів приводяться під піками. Таким чином, можна 
одержати на екрані оглядовий спектр.  
     Часто буває необхідним крім оглядового спектра, записати одночасно якийсь його 
фрагмент у більшому масштабі. Для цього в програмі MESTREC є клавіша «(Create 
expansion)». Вона на екрані розташована під спектром. Якщо натиснути на цю клавішу, то 
спектр, представлений на екрані, у стислому вигляді буде відображений  в окремому вікні. 
Необхідну розтяжку спектра можна одержати за допомогою клавіші “Full view”. При 
натисканні на цю клавішу з'являється вікно, у якому можна обмежити додатковий спектр 
обраним діапазоном. Вікно з додатковою розтяжкою спектра можна переміщувати по 
екрану, стискати й розтягувати, якщо навести курсор на виділені на рамці вікна мітки. 
Якщо клікнути лівою кнопкою «миші» поза вікном, можна перейти до редакції основного 
спектра. 
     Відредагований спектр можна відправити на друк, або запам'ятати у вигляді файлу. Для 
цього в програмі є клавіші, аналогічні, наприклад, програмі WORD. 
 



 167 

3.14.2. Програма ADVASP analyzer 
      
     Відмінною рисою даної програми є можливість розміщення на спектрі формули 
вимірюваної речовини, яку можна довантажити за допомогою SDF-файлу, сформованого 
програмою обробки хімічних баз даних ASIS-base. У програмі є автоматичний розпізнавач 
форматів спектрів, що записані на різних приладах, тому проблем із завантаженням 
спектра звичайно не виникає. Після завантаження спектра і його Фур'є-перетворення за 
допомогою клавіші «FT» на екрані утворюється приблизно така картинка: 

 
Рис.3.15. вікна інтерфейсу програми ADVASP після завантаження файлу спектру 
 
Для прискорення обробки всі основні команди програми, крім клавіш меню, дубльовані на 
кнопки «миші». Тому необхідність використання команд зведена до мінімуму. Після 
подачі першої команди (кнопка FT) здійснюють фазову корекцію спектра. Для цього 
натискають на клавіатурі клавішу “Ctrl”  і одночасно ліву кнопку миші. На екрані 
з'являється вертикальна червона лінія, що проходить через найбільш інтенсивний пік. 
Переміщення миші дозволяє зробити фазову корекцію піка, позначеного червоною лінією. 
Аналогічно, якщо натиснути одночасно клавішу “Ctrl”  на клавіатурі і праву кнопку 
«миші»,  можна відкоригувати фазу піків, віддалених від червоної лінії. Для того, щоб 
оптимізувати діапазон запису спектра, курсор розміщують лівіше від лівого піка в спектрі 
й натискають ліву кнопку «миші». За допомогою пунктирного квадрату, що виник на 
екрані за допомогою натискання лівої кнопки  «миші»  охоплюють весь спектр, 
призначений для запису, після чого курсор розміщують усередині пунктирного квадрату 
та клікають правою кнопкою миші. У меню що з’являється при цьому, вибирають опцію 
“Zoom in” На екрані виникне спектр в обраному діапазоні. Для оцифровки піків замість 
опції  “Zoom in” обирають опцію “Peak peaking”. Для інтегрування піка курсор 
розміщують ліворуч від нього, натискають на клавіатурі кнопку “Shift” і одночасно ліву 
кнопку «миші». Виникають дві червоні лінії, причому права рухається синхронно з рухом 
«миші». Після проходження піка кнопку «миші» відпускають. Під піком з'являється 
чисельна величина інтеграла. Операцію повторюють для кожного піка. Для Того, щоб 
величини інтегралів відповідали кількості протонів, що утворюють пік,  наводять курсор 
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на величину інтеграла сигналу, який можна легко віднести та клікають правою кнопкою 
«миші». У меню, що з'явиться, вибирають опцію “Set value” і привласнюють інтегралу 
необхідне значення. Таким чином, на екрані формується оглядовий спектр із усією 
необхідною допоміжною інформацією. Для того, щоб на спектрі розмістити одночасно 
також і фрагмент, що вимагає розтяжки, курсор розташовують ліворуч від необхідного 
фрагмента та, натискаючи ліву кнопку «миші», переміщують її доти, поки пунктирний 
квадрат не охопить весь необхідний фрагмент. Курсор розміщують усередині квадрата і 
клікають правою кнопкою «миші». У меню, що з'явився, вибирають опцію “Clone”. 
Обраний фрагмент з'явиться на екрані у вигляді окремого спектра. За допомогою міток,  
що містяться на рамці, яка обмежує фрагмент, можна змінювати його розміри й 
розташування щодо основного спектра. Фрагмент спектра можна інтегрувати, 
оцифровувати піки й робити інші операції, як і на основному спектрі. Для того, щоб на 
спектрі містилася також і формула досліджуваної речовини, перед відкриванням файлу 
спектра в меню “File” вибирають опцію “Attach data base” і вводять файл хімічних 
структур, отриманий за допомогою програми ASISbase. 
      
3.14.3. Програма NUTS32 
 
      Дана програма є однією з перших програм, що ввійшли в практику обробки спектрів 
на ПК. Із сучасної точки зору вона трохи архаїчна, але дозволяє робити обробку спектрів 
досить якісно та швидко. Тому серед хіміків-органіків вона досить поширена. Є сучасні 
версії програми, однак вони поширені в основному серед спектроскопістів. 
      Програма, крім завантажувального файлу, має файл ініціалізації з розширенням .ini. У 
цьому файлі вказуються основні параметри зв'язку програми із зовнішніми пристроями та 
з файловою системою комп'ютера. Роботу із програмою найкраще починати з редагування 
файлу NUTS.ini. У ньому варто вказати, з якого каталогу зчитувати файли спектрів і куди 
писати файли оброблених спектрів. Якщо необхідно - змінити параметри шрифтів, які 
використовуються програмою. Крім того, файл NUTS.ini містить так звані «лінки» - 
послідовності команд, що забезпечують виконання ряду команд, шляхом подачі однієї 
дволітерної команди. Можна сформувати «лінк» так, що програма автоматично виконає 
значну частину обробки спектру. Якщо, наприклад, у лінк 1 внести команди BC FT QP, то 
подачею команди “L1” після завантаження спектра будуть виконані процедури корекції 
нульової лінії, Фур'є-перетворення та корекції фази. На екрані відразу з'явиться частково 
оброблений спектр сполуки. Праворуч на екрані є кнопка, за допомогою якої можна 
відрегулювати загальну інтенсивність спектра. Програма NUTS має два командних рівні. 
На першому рівні, коли виконується редагування повного спектра, працює система 
дволітерних команд У цьому випадку, наприклад,  для інтегрування спектра, слід подати 
команду “ID” -integration display. При подачі цієї команди відбувається автоматичне 
інтегрування спектра і ліворуч на екрані з'являється регулятор інтенсивності інтеграла. 
Пересуваючи його за допомогою «миші» можна збільшити або зменшити величину 
сходинок на інтегральній кривій. Для розбивки загального інтеграла на окремі сходинки, 
що відповідають кожному з піків, треба курсор розташувати трохи лівіше від піка та 
лівою кнопкою миші зробити «подвійний клік», потім перенести курсор правіше піка й 
зробити ще один клік. Процедуру повторити для кожного піка. Для оцифровування 
інтегралів навести курсор на реперний пік, зробити клік лівою кнопкою миші й подати 
команду “V”. З'явиться вікно, у якому піку можна привласнити необхідну величину 
інтеграла. Натисканням на клавіатурі кнопки «enter» можна вийти з режиму інтегрування 
спектра. Якщо при цьому на екрані величини інтегралів зникнуть - слід одночасно нажати 
на клавіатурі кнопки “ctrl” і “I”. Для оцифровки піків подається команда “DP” - display 
peaks. При цьому курсор перетворюється в перехрестя. Якщо навести курсор на 
необхідний пік і зробити клік лівою кнопкою миші, то над піком з'явиться величина його 
хімічного зсуву. Якщо цифрове значення не з'явилося, слід одночасно натиснути на 
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клавіатурі клавіші “ctrl” і «р». Для виходу з режиму оцифровки піків треба натиснути на 
клавіатурі кнопку «enter». Якщо фазування спектра виявилося недостатньо точним, можна 
увійти в режим ручної корекції фази. Для цього служить команда PH. Після подачі цієї 
команди натискання лівої кнопки «миші» і її переміщення ліворуч, або праворуч дозволяє 
зробити корекцію фази нульового порядку (для максимального піка), а така ж дія за 
допомогою правої кнопки миші - корекцію фази першого порядку (для піків, віддалених 
від максимального). 
     Режим оглядового спектра, коли на екрані міститься весь виміряний спектральний 
діапазон, не завжди зручний, оскільки ряд піків у ньому може бути розташованим занадто 
близько один від одного. Тому частіше працюють зі спектром у режимі розтяжки. Для 
переходу в цей режим розміщують курсор трохи лівіше від лівого сигналу в спектрі й 
роблять подвійний клік лівою кнопкою миші. Після цього знову натискають ту ж кнопку й 
переміщують «мишу» вправо. На екрані частина спектра при цьому виділяється червоним. 
Після того, як у червону область потрапить вся необхідна ділянка спектра, відпускають 
ліву кнопку «миші» і роблять клік правою кнопкою. На екрані залишається тільки 
виділена ділянка спектра. Цю ділянка можна інтегрувати, оцифровувати так само, як і 
повний спектр. Після повної обробки спектра його можна запам'ятати за допомогою 
команди SB або відправити на друк за допомогою команди PL. У режимі розтяжки поряд 
із дволітерними командами, працюють також і однолітерні команди.  У порівнянні з 
описаними раніше програмами, NATS32 має той недолік, що не дозволяє записати 
розтяжку спектра одночасно з оглядовим спектром. Кожний фрагмент записується на 
окремому листку паперу. 
 
 
3.15. Динамічні ефекти в ЯМР 

     Усі молекули є частками, що перебувають у безперервному русі: одні молекули 
рухаються відносно інших, коливаються хімічні зв'язки у молекулах, обертаються навколо 
простих зв'язків функціональні групи, відбуваються переходи між конформаціями циклів 
тощо. Найчастіше швидкість цих процесів є дуже високою. Для того щоб окремі стани 
молекул можна було вивчати за допомогою методу ЯМР, швидкість їх взаємоперетворень 
повинна бути у певному інтервалі. Розглянемо, з чим це пов'язано. 

Нехай певний протон у молекулі може існувати у двох різних хімічних оточеннях А і Б. 
Оскільки оточення протона визначає його хімічний зсув, то в загальному випадку можна 
записати, що протон у стані А має хімічний зсув δА, а у стані Б — δБ. Якщо між станами А і Б 
можливий перехід, то, залежно від його швидкості, можливі три варіанти для картини 
спектра зазначеного протона. 

Якщо переходи між станами А і Б у зразку відбуваються значно більш повільно, ніж 
переорієнтація спінів протонів, то у рівновазі одна частка цих протонів (WА) перебуває у стані 
А і має хімічний зсув δА, а друга частка (1—WA) — у стані Б з хімічним зсувом δБ. У 
спектрі при цьому спостерігатимуться два вузькі піки з відношенням інтенсивностей WА/{1—
WА). Процеси, що відбуваються з такою швидкістю, коли для двох можливих станів протона 
спостерігаються два окремі піки, називаються повільними у шкалі часу ЯМР (рис.3.16в). 
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Рис. 3.16. Вигляд сигналів при двопозиційному обміні з рівнонаселеними станами 
 
 
Якщо процес переходу між станами відбувається значно частіше, ніж переорієнтація 
ядерних спінів, то за час існування певного спінового стану протон Н встигає декілька разів 
перейти із стану А в стан Б. Тоді хімічний зсув протона буде проміжним між δА і δБ. У 
спектрі спостерігатиметься один вузький сигнал між піками з δА і δБ , (спектр  а на  рис.  
3.16).  Хімічний зсув цього сигналу дорівнює WAδА + (1 - WA)δБ Про процеси, що 
відбуваються із швидкістю, при якій., спостерігається один усереднений сигнал, який 
відповідає обом можливим станам протона, говорять, що вони є швидкими у шкалі часу ЯМР. 

Якщо швидкості переорієнтації ядерних спінів і переходу між станами А і Б близькі між 
собою, то в спектрі спостерігатиметься широкий сигнал у проміжку між δА і δБ (див. рис. 
3.16б). Таку швидкість переходу між станами А і Б називають проміжною у шкалі часу ЯМР. 

Отже, вигляд спектра ЯМР залежить від відношення швидкості переходу між станами 
А і Б і швидкості переорієнтації ядерних спінів. Оскільки швидкість переорієнтації 
ядерних спінів визначається часом їх поперечної релаксації, то шкала часу ЯМР — це, по 
суті, шкала порівняння швидкості перебігу процесу з часом поперечної ядерної релаксації. 
Методом ЯМР можна вивчати ті процеси, швидкості яких за допомогою нагрівання або 
охолодження можна надати проміжного значення за шкалою часу ЯМР. На практиці 
вдається вивчати процеси, константи швидкості яких лежать в інтервалі 10-1—10-5 с-1. 

 
3.15.1. Типи  динамічних систем 

Динамічний ЯМР (скорочено ДЯМР) об'єднує сукупність методик, які дають змогу 
вивчати динаміку процесів внутрішньо і міжмолекулярного руху. Звичайна методика ДЯМР 
- вимірювання спектрів при різних температурах. Температурний інтервал вибирають так, 
щоб швидкість процесу, яку вимірюють, у центрі інтервалу або хоча б поблизу його межі, 
стала проміжною в шкалі часу ЯМР. У методиках ДЯМР, на відміну від звичайних 
спектральних вимірювань, основну інформацію дає напівширина піків і величина їх 
температурних зміщень. 
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Системи, спектри яких змінюються з часом, або ті, для яких при зміні  
температури вдається дістати проміжну (за шкалою часу ЯМР) швидкість  
обміну, називаються динамічними. Розглянемо основні різновиди динамічних систем. 

Внутрішньомолекулярні перегрупування і конденсації. Як витікає з визначення 
динамічних систем, вони можуть бути двох типів. Системи першого типу змінюються у 
часі, а системи другого типу – змінюються з температурою. Якщо речовина змінюється у 
часі, то цей процес, як правило, є незворотнім, оскільки він зумовлений протіканням певних 
хімічних реакцій. Для таких динамічних систем уширення сигналів нехарактерне. В них 
змінюється лише відносна інтенсивність окремих сигналів – вихідні речовини поступово 
зникають, а замість них утворюються продукти хімічної реакції. Швидкість  таких  
процесів  найчастіше  визначають інтегруванням - знаходять інтенсивності піків, що 
зникають чи виникають через певні проміжки часу. Швидкість процесу в цьому випадку 
визначається «періодом напівреакції», τ1/2, тобто часом, за який половина вихідної  
сполуки перетвориться на продукт реакції. Константу швидкості процесу  
визначають за формулою 

k = τ1/2/[с]          (3.8) 
 
де τ1/2 - період напівреакції; [с] - мольна концентрація речовини. Слід нагадати, що 
визначена таким методом константа швидкості сильно залежить від температури, 
тому, якщо її визначають, то треба з певністю вказувати, за якої температури вона 
визначена. Порівняння констант швидкості, що виміряні для різних речовин 
можливе лише за умов однакової температури. 
     Методики динамічного ЯМР здебільшого призначені для вивчення динамічних 
систем другого типу – тих, що змінюються з температурою. Такі системи є 
рівноважними. Це означає, що можна багато разів змінювати температуру зразка в 
той чи інший бік і при кожній такій зміні ми будемо отримувати спектр, що 
відповідає саме обраній температурі. У часі такі спектри не змінюються. Нижче ми 
наведемо кілька різновидів таких систем, що найбільш часто зустрічаються на 
практиці. 
        Загальмоване внутрішнє обертання   На рис. 3.17 наведено експериментальні 
фрагменти спектру ПМР диметилацетаміду, що містять сигнали протонів 
диметиламіногрупи. Спектри виміряні при різних температурурах. При кімнатній 
температурі метильні групи дають два синглети, тоді як при нагріванні відбувається їх 
злиття. У даному разі зміна спектра зумовлена тим, що обертання навколо зв’язку N-CO 
загальмоване.  
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Рис. 3.17. Вигляд сигналів диметиламіногрупи диметилацетаміду при температурах від 30оС до 100оС з кроком 
10оС. А експериментальні спектри; Б – розраховані спектри 

 
За шкалою часу ЯМР при кімнатній температурі обертання відбувається 
повільно, а при нагріванні до 100°С стає швидким. Загальмоване 
внутрішнє обертання часто є наслідком утворення спряжених зв’язків 
або виникнення просторових перешкод для обертання навколо простого зв’язку. Цілком 
аналогічно цьому у багатьох спектрах амідів та гідразидів можна побачити ознаки динаміки. 
Такі спектри або мають подвоєний набір певних сигналів, або аномальні уширення сигналів, 
що змінюються зі зміною температури вимірювання спектру. Нижче для прикладу наведено 
спектри одного з гідразидів, які виміряні при різних температурах і записано так, щоб з них 
можна було знайти залежність ширини сигналів від температури.  На додаткових розгортках 
спектру показано область поглинання метиленових протонів при різних температурах. Зі 
спектрів видно, що збіг сигналів відбувається при 110оС. Ширина сигналів в обраному 
температурному інтервалі змінюється від 5 до 100 Гц, що цілком достатньо для розрахунку 
термодинамічних параметрів обмінного процесу. Як витікає з оглядового спектру, 
спостерігається подвоєння сигналів всіх протонів, що розташовані поблизу гідразидного 
фрагменту. Відстань між сигналами метиленових протонів двох конформерів сягає 0,4 м.ч. 
Розгляд інтенсивностей сигналів показує, що в даному випадку населеності конформерів 
сильно відрізняються одна від одної. Це пов’язано з наявністю різних просторових перешкод 
у кожному з конформерів. Слід, однак, відмітити, що співвідношення конформерів у 
динамічних системах не є сталою величиною. Воно часто змінюється при вимірюванні 
спектрів в іншому розчиннику. Цю властивість мають і гідразиди. Так, розглядуваний спектр 
в дейтерохлороформі мав би зовсім інше співвідношення конформерів. 
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Рис. 18. Температурна залежність спектру органічного гідразиду 
 
Конформаційні переходи молекул. Динамічними властивостями володіють також циклічні 

сполуки які можуть існувати у формі двох стійких конформацій, перехід між якими 
розділяє більш-менш значний енергетичний бар'єр. Прикладом таких сполук можуть бути 
деякі семичленні гетероцикли. При температурі 35°С в їх спектрах видно два дублети 
протонів метиленової групи, що дає змогу вважати перехід між конформаціями 

повільним за шкалою часу ЯМР. При вищій температурі сигнали розширюються, а потім 
зливаються в один широкий сигнал. При 150оС він перетворюється на один вузький пік, 
який відповідає усередненому сигналу метиленових груп двох конформерів (Рис. 3.19). 
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Рис. 3.19. Температурні спектри бензодіазепіну 
 
Таутомерія.   Залежність  від  температури  є   характерною  для спектрів сполук, що 
утворюють таутомери. Якщо за кімнатної температури в них спостерігаються сигнали 
обох таутомерних форм, то при нагріванні вони зливаються в один спільний пік. 
Положення усередненого піка в спектрі визначається величинами хімічних зсувів 
рухливого протона в окремих таутомерах і вмістом таутомерів у рівноважній 
суміші. Хімічні зсуви сигналу в області швидкого обміну можна розрахувати за формулою 
 

δ  = (δАn А  +  δБ nБ )     ( 3 . 9 )  
 
Де   δА і δБ    —    хімічні    зсуви    протонів    відповідно   таутомерів А і Б;   п А і  пБ — 
відповідно мольні частки таутомерів А і Б 

Протонний обмін. Якщо до складу сполуки входять «активні» протони, тобто протони 
таких груп, як — ОН, — NН2, — СООН тощо, то сигнали цих груп часто уширюються 
внаслідок міжмолекулярного протонного обміну. Залежність ширини піків від температури 
носить такий самий характер, як і в спектрах, що описані вище (див. рис. 3.15) з тією лише 
відмінністю, що в області повільного обміну два окремі сигнали не утворюються, бо в обміні 
беруть участь однакові молекули. 
Протонний обмін можливий як між однаковими, так і між різними молекулами. Ілюстрацією 
цього може бути спектр етанолу, що містить невелику кількість води (рис. 3.20). При низькій 
температурі в спектрі є сигнали і води, і гідроксильних протонів спирту. Останній сигнал 
розщеплений у триплет внаслідок спін-спінової взаємодії з протонами сусідньої метиленової 
групи. При підвищенні температури обидва зазначені сигнали дають усереднений пік. 
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Рис. 3.20. Спектр етанолу при різних температурах. 
 
3.15.2. Обчислення констант швидкості обмінних процесів 

 Основним завданням методу ДЯМР є визначення констант швидкостей хімічних 
процесів за спектрами ЯМР. Для розв'язання цієї задачі використовують зв'язок форми 
сигналу з тривалістю життя ядра в різних хімічних оточеннях. Цей зв'язок визначається 
рівняннями Блоха які описують форму резонансного сигналу як функцію частоти і часу 
поперечної спін-спінової релаксації Т2. Для зручності використання у ДЯМР рівняння Блоха 
модифікують у такий спосіб, щоб врахувати вплив обмінних процесів на час релаксації Т2. У 
результаті для форми лінії резонансного сигналу γ(ν) добуто такий вираз: 

γ(ν) = [(1 + τπ∆)P + QR]/(4π2P2 + Q2)          (3.11) 
 
де Р = (0.25Δ2 - ν2 + 0,25 δν2)τ + Δ/4π; 
 Q = [ν - 0,5(PA – РБ)δν ]τ; 
 P = (PA - РБ) δν - ν (1 – 2πνΔ); τ = τАτБ/(τА + τБ); 
 τА, τБ — відповідно середні тривалості життя ядер в оточеннях А і Б; 
 РА, РБ — мольні частки форм А і Б; 
 δν = δА - νБ—різниця резонансних частот ядер в оточеннях А і Б, Гц;  
Δ — напівширина сигналу при відсутності обміну; ν — поточна частота, Гц. 
 
     Як бачимо, у рівняння (3.11) входять величини, які можна вимірювати експериментально, 
тому для кожної заданої тривалості життя ядра А в оточеннях А і Б можна дістати теоретичний 
вигляд спектра. У принципі таку побудову можна зробити і вручну, але для цього необхідно 
виконати великий об'єм розрахунків, тому задачу найчастіше розв'язують за допомогою ПК. 
Програму складають так, щоб комп'ютер видавав (у цифровому або графічному вигляді) форму 
лінії ЯМР для заданого пробного набору тривалостей життя магнітних ядер у станах А і Б. Як 
вихідні дані при цьому задають величини δν, РА, РБ і Δ. Приклад результату подібних 
обчислень наведено на рис. 3.17б, де зображено сигнал ПМР групи N (СН3) 2 диметилацетаміду. 
Форму сигналу обчислено за рівнянням (3.11) для різних температур у випадку коли δν = 30 
Гц, РА — РБ = 0,5, Δ = 1 Гц. Порівняння добутих у такій спосіб теоретичних спектрів з 
експериментальними (див. рис. 3.17а) дає змогу визначити тривалості життя магнітних ядер 
у різних станах при всіх заданих температурах. 

Якщо відомі тривалості життя ядер у станах А і Б, то для процесу 
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можна обчислити константу швидкості. Для цього існують такі формули 
 

τA = τ/PБ = 1/KA  i   τБ = τ/PА = 1/KБ                     (3.12) 
   
У випадку, коли населеності енергетичних рівнів у станах А і Б однакові, користуються 
рівнянням 
 

τA = τБ = 1/K               (3.13) 
Отже, аналіз форми резонансного сигналу дає змогу за допомогою рівняння (3.11) 

визначити швидкість процесу. Істотним тут є те, що задачу можна вирішити як в області 
швидкого обміну, так і в області проміжного або повільного обміну. Тепер такий підхід до 
вирішення проблем динаміки молекул є найпоширенішим. 

 
3.15.3. Наближені методики ДЯМР 
 
      Хоча обчислення за допомогою рівняння (3.11) є найнадійнішими, проте для них  
необхідно використання певних програм для ПК. Можна обійтись і без цього, тоді для 
визначення констант швидкості обмінних процесів використовують наближені формули. 
Найпростіше знайти константу швидкості при температурі, коли два піки ядер, що 
обмінюються, зливаються в один. Процес злиття піків називають коалесценцією, а 
температуру, при якій відбувається злиття, — температурою коалесценції. При 
температурі коалесценції справедливе таке рівняння: 
 

Ккоал = πδν/21/2                                  (3.14) 
 

Де δν  — різниця хімічних зсувів протона в станах А і Б за відсутності  обміну, Гц, Ккоал – 
константа швидкості обмінного процесу при температурі коалесценції. 

Використання співвідношення (3.14) передбачає однакову населеність конформерів чи 
таутомерів у станах А і Б. 

Для оцінки констант швидкості обміну при температурах, що відрізняються від 
температури коалесценції, використовують додаткове уширення сигналів, яке відбувається 
внаслідок обмінного процесу. Вважають, що це обмінне уширення (Δобм) можна визначити за 
формулою 

 
Δобм = Δвид – Δо                       (3.15) 

Де Δвид — ширина сигналу, що спостерігається; Δо — ширина сигналу за відсутності обміну. 
У цьому випадку в області повільного обміну для константи швидкості можна застосувати 

рівняння 
 

K = π Δобм          (3.16) 
 
В області швидкого обміну використовують співвідношення 
 

K = 4πP2
AP2

Бδν2/ Δобм                    (3.17) 
Позначення тут такі самі, що й у рівнянні (3.11). 
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3.15.4. Знаходження термодинамічних параметрів обмінних процесів 

Якщо за допомогою рівнянь (3.11) або (3.14-3.17) визначено константи швидкості 
реакції обміну при різних температурах, то за добутими даними можна визначити всі 
термодинамічні параметри цих процесів. Для цього найчастіше користуються формулою 
Ареніуса: 

lnK = -Ea/RT + lnA               (3.18) 

 
де К — константа швидкості обмінного процесу при температурі Т; Еа — енергія 
активації обмінного процесу; А — константа. 

Для обчислення енергії активації визначають величину К для декількох температур і 
будують графік залежності lnК від 1 /RТ. У цьому випадку Е, дорівнює тангенсу кута нахилу до-
бутої прямої, а константа А дорівнює відрізку, який відтинається цією прямою на осі абсцис. 
Величини ентальпії активації (ΔH*) і ентропії активації (ΔS*) можна знайти відповідно за 
формулами 

∆H* = Ea –RT                (3.19) 
∆S* = R[ln(hA/kBT) – 1]         (3.20) 

 
де Т — абсолютна температура; R — універсальна газова стала (8,31 Дж/(К • моль); kB — 
стала Больцмана (1,381 • 10-23Дж/К); h — стала Планка(6,626 • 10-34 Дж.с). 

За відомими величинами ΔН* і ΔS* можна визначити вільну енергію активації обмінного 
процесу: 

∆G* = ∆H* – T∆S*        (3.21) 
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Розділ 4. Одномірні методики ЯМР 
 
    Дослідження хімічних речовин за допомогою методу ЯМР завжди починаються з 
вимірювання одномірного протонного спектру. Такий підхід є найбільш ефективним, 
оскільки, як правило, протонний спектр містить достатньо інформації для з’ясування 
питання про чистоту сполуки, її відповідність передбачуваній структурній формулі і 
вирішення питання про доцільність подальших досліджень. Ще одним фактором саме 
такого підходу до дослідження є те, що на вимірювання протонного спектру достатньо 
витратити всього декілька хвилин, а більшість додаткових методик дослідження потребує 
десятків хвилин, або навіть годин. 
        Якщо після вимірювання протонного спектру виявиться, що потрібні додаткові 
дослідження, то при виборі методу дослідження слід виходити з того, яку інформацію 
бажано отримати. Коли треба віднести мультиплети у протонному спектрі, найбільш 
доцільно провести експеримент COSY, або досліди по селективному гомоядерному 
декаплінгу. Якщо потрібно виявити просторову  наближеність протонів, то слід провести 
вимірювання величин ЯЕО за допомогою методів, що базуються на різницевій 
спектроскопії, якщо ж молекула проявляє динамічні властивості – слід дослідити 
температурні залежності спектрів. Бувають випадки, коли сигнали у протонному спектрі 
накладаються один на одний, утворюючи складний мультиплет, що не дає змоги довести 
будову речовини. У таких випадках слід застосувати методики, що впливають на 
величини хімічних зсувів досліджуваної речовини, але не впливають на КССВ. До цих 
методик відноситься застосування лантаноїдних зсуваючих реагентів (ЛЗР) або 
ароматичних розчинників (ЗІАР). Якщо ж можливості протонної гомоядерної одномірної 
спектроскопії вичерпались, слід переходити до вимірювань одномірних спектрів на ядрах 
вуглецю. Такі експерименти потребують набагато більше часу ніж відповідні досліди на 
протонах, але вони дають унікальну інформацію про будову вуглецевого кістяку 
молекули. Лише в найпростіших випадках достатнім є вимірювання спектру на ядрах 13С 
за умов гетероядерного декаплінгу. Частіше такі вимірювання доводиться доповнювати 
спектрами з редагуванням за мультиплетністю сигналів (АРТ, INEPT, DEPT). Всі названі 
підходи будуть детально обговорені в даному розділі.  У будь-якому разі дослідження 
починаються з проведення одноімпульсного експерименту. Тому потрібно вміти цей 
експеримент провести максимально коректно. Для цього потрібно задати параметри 
вимірювання таким чином, щоб спектр було отримано за мінімальний час і при цьому у 
ньому викривлення сигналів і артефакти були зведені до мінімуму. Тому розгляд ми 
почнемо саме з оптимізації умов одноімпульсного експерименту. 
 

4.1. Оптимізація одноімпульсного експерименту 
 
     У всіх спектрометрах одноімпульсний експеримент реалізується спеціальною 
підпрограмою, що дозволяє варіювати такі параметри як частота імпульсу, його кут, час 
збору даних, інтервал між імпульсами, кількість сканів, тощо. Можливість зміни багатьох 
параметрів вимірювання спектру з одного боку робить експеримент достатньо гнучким, а, 
з другого боку, потребує від оператора вміння провести його оптимальним чином за 
допомогою завдання необхідного набору параметрів. 
    При постановці експерименту перш за все потрібно врахувати релаксаційні властивості  
досліджуваних ядер. Яким би не був експеримент, він включає подачу на зразок 
послідовності імпульсів. Для того, щоб дія кожного з імпульсів була однаковою, треба 
забезпечити повну релаксацію спінової системи до моменту подачі чергового імпульсу у 
послідовності. Якщо це належним чином не забезпечити, у спектрі можуть з’явитися 
фазові викривлення та невідповідність інтенсивності сигналів кількості магнітних ядер, 
що утворюють сигнал. Звичайно, найпростішим методом вирішення такої проблеми є 
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введення в імпульсну послідовність релаксаційного проміжку, достатнього для повної 
релаксації всіх ядер. Однак, як показують розрахунки, такий підхід не є найефективнішим. 
Він потребує занадто багато часу. Це пов’язано з тим, що тривалість релаксаційного 
проміжку повинна забезпечити релаксацію ядер з найдовшим часом релаксації, а цей час 
може в декілька разів перевищувати час релаксації інших ядер того ж типу. Тому 
найчастіше експеримент ставлять дещо інакше – одночасно зменшують як релаксаційний 
проміжок так і кут імпульсу. Виявляється, що в такому варіанті експерименту  імпульси 
можна подавати частіше і в одиницю часу таким методом можна накопичити більш 
інтенсивний сигнал. Тому перед постановкою експерименту слід з’ясувати, який кут 
збудження використовувати для імпульсу і як часто імпульси повинні повторюватися. 
Іншими словами, треба оптимізувати всі змінні параметри одноімпульсної послідовності, 
схему якої зображено на Рис. 4.1.  

 
Рис. 4.1. Основні елементи одноімпульсного експерименту ЯМР: релаксаційний проміжок, кут імпульсу, час збору даних.  
 
      Всі ці параметри залежать від часу спінової релаксації. При їх виборі слід вирішити, 
що важливіше для успіху експерименту: або одержання за заданий час експерименту 
максимальної чутливості, або отримання найменш викривленого спектра. 
Експериментальні умови для вирішення цих завдань істотно розрізняються, тому 
обговоримо їх окремо. 
 
    4.1.1. Оптимізація чутливості 
 
    Якщо на спінову систему, яка перебуває в тепловій рівновазі, подіяти 90о імпульсом, то 
одержимо максимально можливу  інтенсивність сигналу, оскільки вся намагніченість буде 
перенесена в площину, що є перпендикулярною до напрямку магнітного поля. Таким 
чином, даний кут повороту намагніченості є оптимальним з погляду підвищення 
чутливості. Якщо концентрація зразку є настільки високою, що для реєстрації спектру 
достатньо одного імпульсу, то проблем з ядерною релаксацією не виникає. Можна 
використовувати 90о імпульс і реєструвати спектр з максимально можливою чутливістю. 
Однак, вплив на систему ядерних спінів першого імпульсу може істотно відрізнятися від 
дії всіх наступних імпульсів. При накопиченні декількох СВІ потрібне введення в 
імпульсну послідовність проміжку, достатнього для повної релаксації ядерної 
намагніченості. Тільки в цьому випадку вплив наступного імпульсу буде таким самим, як і  
попереднього. За інтервал, що дорівнює 5Т1  відбувається релаксація 99,3% поздовжньої 
намагніченості, що є цілком достатнім для більшості практичних випадків. Однак 
повторення імпульсів з такими великими проміжками між ними не є найбільш 
ефективним способом накопичення сигналу, оскільки найбільше часу при цьому припадає 
не на збір даних, в результаті чого і накопичується сигнал, а на спінову релаксацію, під 
час якої нічого корисного, з точки зору користувача, не відбувається. Виявляється краще 
відмовитися від релаксаційного проміжку взагалі, а зменшити тривалість імпульсу в такій 
мірі, щоб вже наприкінці збору даних z-намагніченість відрелаксувала повністю і 
виявилася максимальною. За цих умов проміжок між імпульсами дорівнюватиме часу 
збору даних. В свою чергу, час збору даних визначається необхідним цифровим 
розділенням у спектрі. 
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      Для реалізації таких умов вимірювання спектрів були проведені відповідні 
математичні розрахунки і показано, що за умов повного спаду поперечної намагніченості 
між сканами (сигнал СВІ спадає до нуля) оптимальний кут імпульсу для заданого 
проміжку між імпульсами, tr, так званий кут Ернста, αe задається рівнянням: 
                 –tr/T1  
 Cos αe = e                 (4.1)  
       У відповідності з наведеним рівнянням, якщо зменшувати час між сканами 
(величину tr), то для отримання найбільш інтенсивного сигналу за певний проміжок 
часу, що характеризується максимальним співвідношенням сигнал/шум треба 
одночасно зменшувати і кут імпульсу. Графічно ця залежність наведена на Рис. 4.2. Тут 
проміжок між сканами представлений  у величинах tr/Т2, що відповідають тому, у скільки 
разів він перевищує час поперечної релаксації магнітних ядер. Протонні спектри для 
виявлення тонкої структури мультиплетів найчастіше накопичують із високим цифровим 
розділенням. Для його досягнення потрібний досить великий час збору даних, що є  
близьким до 3Т2*, що достатньо для практично повного спаду поперечної намагніченості 
між сканами (3Т2* відповідає 95% спаду). Більше того, як для малих, так і для середніх 
молекул Т2=Т1 і для спостереження протонів на добре відшимованному магніті Т2*= Т2, 
тому tr = 3Т1 і тому з Рис. 4.2 витікає, що кут імпульсу для максимальної чутливості може 
бути >80o. Однак, при розрахунках ми оперували усередненими величинами часів 
релаксації, а насправді для різних протонів у молекулі час релаксації може відрізнятися в 
декілька разів. Тому, за названих умов, для протонів, що релаксують найбільш повільно, 
умова максимальної чутливості при великих кутах збуджуючого імпульсу може і не 
виконуватись. 

 
Рис. 4.2. Кут Ернста для оптимальної чутливості при усередненні сигналу. Кут імпульсу визначається відношенням часу між 
імпульсами, tr, до часу релаксації, T1 
 
У таких випадках використання імпульсів великої тривалості приводить до значних 
похибок у спостережуваних відносних інтенсивностях сигналів. Сигнали з малим часом 
релаксації при цьому мають завищену інтенсивність. Тому «кут імпульсу» варто вибирати 
більш коротким. Оскільки найбільші часи Т1 становлять близько 4 с, час збору даних 
вибирається близько 3 с, тому кут імпульсу не повинен перевищувати 60о. 
    Занадто часта подача імпульсів, коли використовується невеликий інтервал між ними в 
порівнянні з Т1, приводить до погіршення параметра сигнал/шум. У граничному 
випадку, коли намагніченість не встигає помітно відрелаксувати, сигнал буде 
відсутнім повністю. Ця ситуація називається насиченням. Воно приводить до повного 
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зникнення сигналу. Залежно від виду експерименту, насичення сигналу може бути або 
шкідливим, або корисним. Якщо Ви цікавитеся інтенсивністю сигналу, то насичення 
необхідно запобігти, якщо ж сигнал є небажаним, наприклад сигнал розчинника, то явище 
насичення можна використовувати собі на користь. 
     Умови накопичення гетероядерних спектрів істотно відрізняються від умов 
вимірювання протонних спектрів. Часто не виникає потреби в точному оцифровуванні 
спектра, оскільки немає необхідності визначати тонку структуру сигналів. Тому час збору 
даних вибирають відповідним до Т2*, що в даному випадку часто є значно меншим, за Т2. 
За таких умов експерименту поперечна намагніченість за проміжок між сканами спадає не 
повністю. Це може викликати появу стаціонарної спінової луни, коли поперечна 
намагніченість, що залишилася після попереднього імпульсу, рефокусується наступним 
імпульсом. Такі луни дають залишковий сигнал у спектрі, що накладається на сигнал від 
наступного імпульсу. Це спричиняє викривлення фази і інтенсивності сигналів у 
результуючому спектрі. Крім того, використання частих імпульсів, наприклад, при 
вимірюванні вуглецевих спектрів, коли час між сканами є істотно меншим за час 
поздовжньої релаксації, приводить до викривлення інтенсивностей сигналів, пов'язаного з 
ефектами насичення. Це є основною причиною того, що четвертинні вуглецеві атоми (які 
мають найменший час релаксації в порівнянні з іншими атомами) мають сильно занижену 
інтенсивність. У граничному випадку можливе повне насичення таких сигналів і 
зникнення їх зі спектра при недостатньому релаксаційному проміжку або занадто 
великому куті імпульсів. Для запобігання тому, щоб названі викривлення істотно 
спотворили вуглецевий спектр рутинні спектри вимірюють зі значно зниженою 
тривалістю імпульсу (<45o) і релаксаційним проміжком близьким до 1 секунди. Сукупно з 
часом збору даних в цьому випадку проміжок між імпульсами складає 2-3 с. Такі ж 
міркування можна застосувати і для інших гетероядер. При їхньому вивченні завжди 
вибирають компромісні значення між оптимальною чутливістю та відсутністю аномалій 
інтенсивностей сигналів. Одним з підходів для зменшення аномалій є додавання 
парамагнітних релаксаційних реагентів, таких як ацетилацетонат хрому, Cr(acac)3, які 
зменшують час поздовжньої релаксації і дозволяють більш швидко накопичувати спектр 
(на Рис. 4.3. наведені відповідні спектри камфори в присутності 10-100 мМ 
релаксаційного реагенту). 
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Рис. 4.3. Спектр 13С камфори 4.1 виміряний (a) без і (б) з додаванням Cr(acac)3 за інших рівних  умов  експерименту. Релаксаційний 

проміжок становив 1 с, імпульс дорівнював  30°, час збору даних  0.5 с. В (a) сигнали двох четвертинних атомів вуглецю мають 
занижені інтенсивності в результаті часткового насичення. В (б) це розходження в значній мірі усунуте за допомогою 
релаксаційного реагенту. Зменшення відношення сигнал/шум  є результатом придушення 

1
H-

13
C ЯЕО і уширення сигналів під 

дією релаксаційного реагенту. 
 
    Нарешті, обговоримо ситуацію, коли ми змушені використовувати саме 90о імпульси, 
незважаючи на можливість викривлення спектрів. Насправді така ситуація виникає у  всіх 
багатоімпульсних і багатомірних послідовностях. У цих випадках завжди вибирають 
компроміс між швидкістю накопичення спектра і наявністю небажаних ефектів 
насичення.  Якщо проаналізувати залежність співвідношення сигнал/шум від інтервалу 
між 90о імпульсами, виявиться, що оптимальним є інтервал між сканами, що дорівнює 
1,3Т1. У цьому випадку відношення сигнал/шум  є приблизно в 1,4 рази вищим, ніж при 
використанні релаксаційного проміжку, що дорівнює 5Т1 і того самого загального часу 
експерименту (Рис. 4.4.). Тому при використанні більшості імпульсних послідовностей 
прагнуть до того, щоб інтервал між сканами становив 1,3Т1. Слід зазначити, що за таких 
умов експерименту для сигналів спектру спостерігаються значні порушення 
інтенсивностей сигналів та їхньої фази. Але, для більшості двомірних методик, де 
використовуються 90о імпульси, застосовуються спеціальні прийоми обробки сигналів, що 
нівелюють ці викривлення. Саме з цієї причини функції аподизації в двомірних спектрах 
суттєво відрізняються від згладжувальних функцій, що застосовуються в одномірних 
спектрах. 



 183 

 
Рис. 4.4. Оптимальний час між імпульсами при використанні 90° імпульсу 

 
    4.1.2. Кількісні вимірювання інтенсивностей сигналів 
 
     Якщо Ви користуєтесь спектроскопією на ядрах 1Н та 13С, то дуже швидко звикаєте до 
того, що у протонних спектрах інтегральні інтенсивності є важливим параметром, який 
несе інформацію про відносну кількість протонів, що відповідають кожному з сигналів. 
На відміну від цього, інтенсивності сигналів вуглецю можуть сильно відрізнятися один від 
одного і не несуть такої інформації. Тому, як правило, інтегральні інтенсивності сигналів 
у вуглецевому спектрі не визначають. Однак, слід завжди пам’ятати про те, що така 
ситуація виникає лише завдяки тому, що протонні та вуглецеві спектри вимірюються за 
різних умов. Якщо змінити умови експерименту, то ситуацію можна істотно змінити. 
Недотримання оптимального кута імпульсу при вимірюванні протонних спектрів може 
суттєво спотворити інтенсивності сигналів, а, з другого боку, за певних умов вуглецевий 
спектр можна виміряти таким чином, що інтенсивності сигналів в ньому будуть 
пропорційними до числа атомів, що утворюють сигнал. Саме тому параметри 
експерименту підбираються, виходячи з конкретної задачі. Для того, щоб мета 
поставленого експерименту була досягнутою, треба використовувати прийнятні 
параметри як для накопичення спектра, так і для його математичної обробки. Обидві ці 
процедури є однаково важливими для кінцевого результату, однак обробку спектра можна 
при необхідності і повторити без повторення запису спектру. Якщо ж сам спектр записано 
неоптимальним образом, то весь експеримент доведеться повторювати з самого початку. 
     На більшості приладів інтеграли видаються автоматично з точністю до декількох знаків 
після коми і це може ввести в оману, оскільки реальна точність інтегрування є значно 
меншою. При аналізі знайдених величин інтегральних інтенсивностей сигналів слід 
завжди пам’ятати про те, що кожна з цифр, які відповідають величинам інтегральних 
інтенсивностей, сама по собі нічого не значить. Фізичний зміст мають лише 
співвідношення інтегральних інтенсивностей. Без втручання оператора спектрометр 
для інтегралів вибирає цілком довільні величини. Тому, якщо ви отримали спектр, на 
якому сигнал, що відповідає, наприклад, двом протонам має інтегральні інтенсивність, 
скажімо в 25 протонів, не слід дивуватися. Це свідчить лише про те, що при запису 
спектра не було проведено відповідне масштабування інтегралів. Отриманий в такий 
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спосіб спектр можна використовувати, а відносні інтегральні інтенсивності сигналів 
розрахувати за допомогою калькулятора, поділивши наявні величини інтегралів в даному 
випадку на 25/2=12,5. 

          
          4.1.2.1. Збір даних 
 
     Є три найбільш важливих фактори, що впливають на відносні інтенсивності сигналів і 
визначають можливість їхніх кількісних вимірювань у спектрах ЯМР - ефекти насичення, 
що розрізняються для різних ядер, порушення форми лінії і ядерний ефект Оверхаузера. 
Як було показано в попередньому параграфі, якщо збір даних проводиться швидко 
відносно часу спінової релаксації, то відбувається зміна відносних інтенсивностей 
сигналів. Для запобігання цьому необхідно, щоб кут імпульсу не перевищував кута 
Ернста, а краще за все, щоб він був меншим за кут Ернста. Якщо час релаксації для різних 
ядер молекули відрізняється досить сильно, при виборі кута імпульсу слід орієнтуватись 
на ядра з найбільшим часом релаксації. Для виконання цих умов необхідно знати часи 
релаксації магнітних ядер у молекулі. Їх можна знайти або за допомогою експерименту по 
інверсії-відновленню, що описаний трохи нижче, або на підставі даних, які отримані 
раніше для аналогічних сполук.  Для протонів дотримання оптимальних умов збору даних 
є цілком можливим, однак при вивченні спектрів гетероядер може виявитися, що інтервал 
між сканами повинен становити багато хвилин і тому вимірювання відповідних спектрів 
за оптимальних займе забагато часу. Вийти з такої ситуації можна за допомогою 
релаксаційних реагентів. 
    Другою фундаментальною вимогою до спектру, який підлягає інтегруванню, є точне 
оцифровування сигналу, що визначає правильність форми лінії. Для мінімізації помилок у 
визначенні інтенсивності, на кожну резонансну лінію повинно відбиратися щонайменше 4 
точки оцифровування, хоча краще, щоб їх було ще більше. Тому варто використовувати 
мінімально можливу ширину спектра (SW) і час збору даних, достатній для 
коректного оцифровування сигналів. При цьому ширина спектра не повинна бути 
занадто малою, щоб не викликати викривлень сигналів, що перебувають на краю 
спектрального діапазону. Емпірично встановлено, що спектральний діапазон повинен 
бути таким, щоб від кожного з країв спектру до найближчого сигналу було не менше 
1 м.ч. Якщо цих умов не дотримуватись, в спектрі можуть виникнути фазові викривлення, 
які не можна буде усунути за допомогою фазової корекції нульового та першого порядків. 

    У гетероядерних спектрах існує ще одне джерело викривлень інтенсивностей сигналів, 
що пов'язане з використанням широкосмугового декаплера на протонах. У цьому випадку 
внаслідок насичення протонів на гетероядрах виникають ефекти ЯЕО.  Зрозуміло, що різні 
величини ЯЕО для різних ядер приводять до зміни співвідношень інтенсивностей 
сигналів. Тому, якщо передбачається вимірювання інтенсивностей сигналів, треба 
проводити збір даних таким чином, щоб придушити ЯЕО і одночасно зберегти необхідне 
співвідношення сигнал/шум. Проблема вирішується шляхом використання так званого 
оберненого переривчастого декаплінгу, що описаний нижче. Відсутність ЯЕО та 
необхідність подачі імпульсів через значні інтервали часу приводить до того, що кількісні 
вимірювання інтенсивностей вуглецевих сигналів займають значно більше часу, ніж 
отримання рутинних спектрів тих самих зразків. Додавання релаксаційних реагентів 
дозволяє зменшити величину релаксаційного інтервалу і придушити ЯЕО, оскільки при 
цьому зменшується внесок диполярної релаксації, однак одночасно ці реагенти 
зменшують співвідношенні сигнал/шум, що потребує додаткового подовження 
експерименту. Таким чином, тепер стає зрозумілим, чому при вимірюванні вуглецевих 
спектрів воліють зовсім не мати справу з інтегральними інтенсивностями сигналів, хоча 
вимірювання інтегралів і в даному випадку є цілком можливим і корисним.  
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         4.1.2.2.Обробка даних 
 
     Обробка даних найчастіше полягає в застосуванні згладжувальних, або зважуючих 
функцій. При цьому точки інтерферограми помножуються на коефіцієнти, величина яких 
залежить від розташування цих точок відносно початку збору даних. Так, при обробці 
спектрів гетероядер звичайно використовується експоненціальна мультиплікація, що 
згладжує сигнали. Це дозволяє усунути шуми і збільшити відношення сигнал/шум. Але,  
параметри експоненціальної мультиплікації неможливо узгодити з сигналами, що сильно 
відрізняються за часами релаксації. Тому частина сигналу СВІ, віддалена від початку 
збору даних, може бути пошкодженою, що неминуче викличе зміну відносних 
інтенсивностей сигналів з великим часом релаксації. Ретельне фазування спектра також є 
цілком необхідним. Наявність у сигналах внеску дисперсійної складової, що залежить від 
положення сигналу в спектрі, зменшує загальну інтенсивність сигналу через внесок 
негативного компонента. У граничному випадку інтегрування сигналу дисперсії, його 
інтенсивність дорівнює нулю. Таким чином, інтегрування спектру, що був погано 
відфазованим, завжди приведе до невідповідності інтегральних інтенсивностей сигналів  
кількості магнітних ядер, що їх утворюють. Інше потенційне джерело помилок полягає в 
викривленнях нульової лінії. Це приводить до того, що на ділянках спектра, які не містять 
сигналів, інтеграл, насправді, не дорівнює нулю. Це може вносити похибки в інтегрування 
сигналів поблизу таких ділянок спектра, особливо відчутне при інтегруванні 
малоінтенсивних сигналів. На спектрі такі похибки можна помітити по формі крил 
сходинок інтегральної кривої. Якщо нульова лінія рівна, всі сходинки мають з боків 
горизонтальні крила. Якщо ж на деяких сигналах ці крила спрямовані вгору, або вниз, то 
дані інтеграли будуть визначені невірно. Такий спектр потребує корекції нульової лінії. 
Зазвичай в програмне забезпечення спектрометрів входять підпрограми для корекції таких 
викривлень. 
    При інтегруванні слід також правильно вибирати точки початку та кінця інтегрування 
сигналів. У випадку Лоренцових ліній початок підйому лінії перебуває далеко від її 
центра. В ідеальному випадку інтеграл повинен перекривати ділянку, що в 20 разів 
перевищує напівширину сигналу. Тільки в цьому випадку буде проінтегровано 99% піка.  
Для протонних спектрів діапазон інтегрування становить 10-20 Гц з кожного боку 
сигналу. На практиці буває неможливим провести інтегрування в такому діапазоні через 
наявність у спектрі інших сигналів з невеликими відмінностями хімічних зсувів. На 
результати вимірювання інтенсивності можуть впливати також обертальні сателіти або 
сателіти, пов'язані з розщепленням на гетероядрах. На практиці сателіти є проблемою 
тільки у випадку, коли гетероядро має досить великий природний вміст. У таких випадках 
необхідно або інтегрувати їх для всіх сигналів, або виключати їх з області інтегрування. 
Вплив сателітів може виявитися важливим при аналізі енантиомірних сумішей, коли один 
з компонентів становить усього декілька відсотків від основної речовини. 

 
4.2. Застосування гомоядерного декаплінгу 
 
     Методика гомоядерного декаплінгу була першою методикою, що дозволяла отримати 
зі спектру інформацію про спіновий зв’язок в молекулі. Раніше вона називалася 
подвійним резонансом. Це було обумовлене тим, що на стаціонарних приладах, в яких не 
використовувалося імпульсне збудження магнітних ядер, для її реалізації застосовувався 
другий радіочастотний генератор, що додатково опромінював обраний спектральний 
діапазон при вимірюванні спектру. Тобто в кожний момент часу опромінювалися дві 
ділянки спектру. Одна з них, за допомогою декаплера, постійно, а друга, за допомогою 
штатного генератора спектрометра на короткий час, що визначався часом запису спектру. 
При записі спектру частота штатного генератора змінювалася, проходячи весь 
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спектральний діапазон за час від 5 до 20 хв. 
     На сучасних імпульсних спектрометрах застосування гомоядерного опромінення під 
час накопичення сигналу СВІ пов'язане з подоланням деяких експериментальних проблем. 
Оскільки насичення сигналу за допомогою декаплера та збір даних доводиться проводити 
одночасно, то експеримент потрібно проводити так, щоб приймач був вимкненим у той 
час, коли ввімкненим є декаплер. Коли ця умова не виконується, сигнал просто зникне. 
Оскільки збір даних завжди здійснюється в дискретному режимі, тобто після вибірки 
чергової точки до вибірки наступної існує цілком певний проміжок часу, то саме цей час і 
використовують для впливу декаплера. Для цього спектрометри оснащуються 
спеціальними електронними пристроями. Інтервали, під час яких вмикається декаплер 
становлять лише невелику частину загального часу збору даних, приблизно 20% або 
менше. Використання такого прийому приводить до того, що реальна потужність 
декаплера є трохи меншою, ніж потужність постійного поля В2. 
    Тому радіочастотну потужність для гомоядерного декаплера задають трохи більшою, 
ніж це потрібно, наприклад, для насичення сигналу розчинника, коли такий конфлікт із 
приймачем не виникає. Якщо відключення декаплеру не точно узгоджене з вибіркою 
даних, у спектрі можуть з'явитися значні артефакти. Найбільш істотним є зниження 
співвідношення сигнал/шум, що пов'язане із просочуванням у приймач випромінювання 
декаплера і значний пік, що виникає в спектрі на частоті декаплера. Хоча насправді при 
цьому страждає тільки естетичний вигляд спектра, але поява такого піка (шипа) є 
небажаним артефактом. При аналізі спектра недосвідченим користувачем, він може 
прийняти цей шип за корисний сигнал. Ефект просочування сильно змінюється від 
приладу до приладу і може бути зменшеним  при відповідній його модифікації. Пік в 
спектрі, що виникає на частоті декаплера, можна видалити шляхом завдання частоти 
передавача такою самою, як і у декаплера. У цьому випадку звичайні процедури фазового 
циклування видаляють зі спектру небажаний пік (Рис. 4.5). 

                       
Рис 4.5. . В  експериментах по гомоядерному декаплінгу іноді в точці прикладення частоти декаплера з'являється некрасивий сигнал 
у вигляді шипа, як в (a). Цей сигнал може бути легко вилучений зі спектра, якщо встановити частоту передавача такою самою як і 
частота декаплера. Результат показаний у спектрі (б). 
 
     Гомоядерний декаплінг був одним з перших методів, що застосовувався для виявлення 
спин-спінового зв’язку між сигналами. Тому до того, як були розроблені двомірні 
методики ЯМР, він використовувався виключно часто. Зараз гомоядерний декаплінг 
використовують порівняно рідко, оскільки для більш-менш складних спектрів його 
використання пов’язане з багаторазовою ручною установкою частоти декаплера в 
кожному експерименті. Для цього потрібен певний час, що робить метод не досить 
швидким. Альтернативою методу є двомірні спектри COSY, в яких за один експеримент, 
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що триває 3-5 хв., можна отримати інформацію про ССВ всіх сигналів молекули, причому 
експеримент може бути виконаним в автоматичному режимі. Тому більшість задач такого 
типу сьогодні вирішується саме за допомогою COSY.  
 
4.3. Вимірювання Т1 за допомогою послідовності інверсія-відновлення 
 
      Є багато різних експериментів, що дозволяють визначити час поздовжньої релаксації 
ядерних спінів. Тут ми обговоримо метод інверсії-відновлення, що використовується 
найбільш широко. Спочатку будуть описані основи методу, а потім деталі його 
практичного застосування. 
     Для того, щоб визначити величини Т1, необхідно вивести систему зі стану теплової 
рівноваги, а потім будь-яким способом вивчити залежність відновлення рівноваги системи 
у часі. 
     Експеримент інверсія-відновлення є простою двохімпульсною послідовністю, що 
показана на Рис. 4.6. 

 
Рис. 4.6. Послідовність інверсія - відновлення.  
 
У відповідності до своєї назви, первинне збудження населеностей здійснюється шляхом 
інверсії, тобто дією 180о імпульсу. Вектор намагніченості, що спочатку був розташований 
уздовж осі +z, під впливом імпульсу проходить через площину х-у і, рухаючись далі, 
орієнтується уздовж осі -z. оскільки намагніченість уздовж осі z спостерігати неможливо, 
ступінь її відновлення визначається шляхом переведення вектора в площину х-у подачею 
90о імпульсу через заданий період часу, τ (Рис. 4.7). 

 
Рис. 4.7. Процес інверсії -  відновлення. При коротких періодах відновлення вектор намагніченості спрямований уздовж осі -у і спектр 
залишається інвертованим, а при довгих періодах відновлення спектр стає позитивним і інтенсивність сигналів послідовно зростає. 
 
Якщо τ = 0, вектор намагніченості буде мати максимально можливу амплітуду. Тому у 
цьому випадку негативний сигнал після застосування послідовності буде максимальним. 
Підбір відповідних фазових коефіцієнтів дозволяє одержати негативний сигнал 
поглинання, що відповідає початковій інверсії вектора намагніченості. Повторення 
експерименту зі зростаючими величинами τ дозволяє спостерігати процес відновлення 
намагніченості після її первинної інверсії (Рис. 4.8). 
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Рис. 4.8. Експеримент інверсії-відновлення представлений на прикладі спектра α-пінену, 4.2. у не дегазованому CDCI3 (1 H спектр, 
показана тільки аліфатична область). Була використана відновлювальна затримка в діапазоні від 5 мс до 20 с. Для кожного сигналу 
показані знайдені величини T1. Вони розраховані на підставі пікових інтенсивностей, як описано в тексті. 
 
У випадку, коли τ виявляється достатньо тривалим (τ > 5T1), відбувається повна 
релаксація. При цьому реєструється максимальний позитивний сигнал. Інтенсивність 
спостережуваної намагніченості, Мt можна знайти за рівнянням: 
 

Mt = Mo(1 – 2e-τ/Τ1)                     (4.2) 
 
Де Мо відповідає рівноважній намагніченості, що спостерігається при нескінченному τ. 
Слід зазначити, що від рівняння (1.26), це рівняння відрізняється множником 2. Він 
вводиться для того, щоб врахувати початкову інверсію намагніченості і відповідне 
подвоєнню часу процесу. Час релаксації знаходять методом найменших квадратів шляхом 
підгонки експериментальних інтенсивностей сигналів при різних τ під значення, що 
розраховані за допомогою даного рівняння. Алгоритми таких розрахунків є в 
матзабезпеченні більшості спектрометрів ЯМР. Більш старий альтернативний метод 
визначення Т1 полягає в побудові графіку залежності ln(Mo – Mt) від τ. Нахил цього 
графіка відповідає 1/Т1.  
     Застосовують також більш швидкий метод визначення Т1, що також заснований на 
інверсії-відновленні. Основою методу є визначення моменту, коли сигнал, який релаксує, 
проходить через площину х-у і дорівнює нулю, т.зв. τo. Це відповідає моменту, коли 
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різниця населеностей дорівнює нулю (Мt = 0). Виходячи з попереднього рівняння, можна 
записати: 

τo = T1 ln 2                            (4.3) 
або 

T1 = τo/ln 2 = 1,443 τo             (4.4) 
 
    Таким чином, процедура зводиться до проведення експерименту при τ = 0, і 
підстроювання фази спектра на сигнал чистого негативного поглинання. Після цього через 
інтервали часу, що є більшими за 5T1, експеримент повторюється із заданими 
інкрементами для τ і незмінними фазовими коефіцієнтами доти, поки сигнал не 
зменшиться до нуля. Оскільки немає потреби повторювати експеримент до повного 
відновлення рівноважних населеностей, то його загальний час зменшується вдвоє. 
    Великою проблемою методів, що описані вище, є те, що перед експериментом 
необхідно мати деякі відомості про величини Т1, оскільки в іншому випадку інкременти  τ 
будуть вибрані неправильно і точність експерименту буде невеликою. Слід також 
зауважити, що перед кожним новим значенням τ необхідно вводити часовий інтервал, 
достатній для повного встановлення рівноваги. Якщо ж використовується накопичення 
декількох сканів, то і перед кожним з них також слід вводити релаксаційний проміжок, 
достатній для встановлення рівноваги. Тому для розведених зразків експеримент може 
зажадати багато часу. При проведенні релаксаційних вимірювань краще враховувати 
відомі закономірності для величин Т1 різних ядер і типів молекул. Це дозволить провести 
експерименти більш швидко.  
 
4.4. Вимірювання Т2 за допомогою послідовності спінової луни 
 
     Вимірювання істинного часу поперечної релаксації Т2 у принципі можна здійснити, 
якщо видалити внесок у релаксацію неоднорідності магнітного поля. Як було показано у 1 
розділі, це можна здійснити за допомогою послідовності спінової луни. Уявімо собі, що 
досліджуваний зразок можна розділити на мікроскопічні області, у межах яких 
неоднорідність поля відсутня. Вектори намагніченості ядер у межах таких областей 
будуть мати однакові частоти прецесії.   При дії базової послідовності спінової луни (Рис. 
4.9а) вектори намагніченості  в одних областях за час періоду τ рухаються з 
випередженням, інші ж за цей час трохи відстають (Рис. 4.10). 

 
Рис. 4.9. Послідовність спінової луни для вимірювання часу релаксації T2. (a) Базова послідовність спінової луни, (б) послідовність 
Карра-Парсела і (в) послідовність Карра-Парсела-Мейбаума-Жилла (CPMG). 
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Рис. 4.10. Рефокусування за допомогою спінової луни векторів намагніченості, розфазованих через неоднорідність магнітного поля.  
 
180о імпульс обертає вектори навколо напрямку осі -у. Після цього, наприкінці наступного 
періоду τ найбільш швидкі вектори зійдуться з найбільш повільними і розташуються 
уздовж осі -у. Таким чином, спінова луна рефокусує у площині х-у розфазування векторів, 
пов'язане з неоднорідностями магнітного поля. Якщо проводити збір даних одразу після 
подачі 90о імпульсу, будемо бачити початковий сигнал СВІ. Цей же сигнал у вигляді луни 
повторюється через інтервал 2τ (Рис. 4.11а). Однак, за період 2τ відбувається також і деяка 
втрата фазової когерентності, яка пов'язана із природною поперечною релаксацією. Вона 
не рефокусується за допомогою спінової луни. Тому спостерігається спад намагніченості 
у згоді з часом природної поперечної релаксації Т2, що не залежить від неоднорідності 
поля. Це добре видно, якщо під час збору даних прикласти декілька 180о імпульсів, що 
відстоять на 2τ (Рис. 4.11б).  
 

 
 
Рис. 4.11. Експериментальне спостереження спінової-луни, (a) Збір даних був початий негайно після 90° збуджуючого імпульсу. При 
дії 180° імпульсу відбувається рефокусування намагніченості і, відповідно, відновлюється інтенсивність СВІ, пов'язаної із втратами 
когерентності через  неоднорідності поля, (б) Серія спінових лун виявляє істинну релаксацію T2 (пунктирна лінія). 
 
Для визначення Т2 можна провести уявний експеримент, у якому послідовність 
повторюється для τ, що послідовно зростають і будується залежність амплітуди луни від 
часу аналогічно до того, як це вище було описано для  методу інверсії-відновлення. Однак 
такий підхід слід застосовувати з певною обережністю, оскільки для його успіху потрібно, 
щоб під час дії всієї послідовності не відбувалось переходу спінів з однієї області зі 
сталим магнітним полем в іншу. Якщо під час дії послідовності відбувається дифузія 
спінів з однієї області в сусідню, то вони попадають у трохи відмінне магнітне поле, 
внаслідок чого повне рефокусування для них спостерігатися не буде. При зростанні τ такі 
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дифузійні втрати зростають і отримані релаксаційні дані стають менш достовірними (цей 
метод лежить в основі вимірювання молекулярної дифузії в розчині).   
    Кращим є підхід для визначення величин Т2, що мінімізує ефекти дифузії. Він полягає в 
повторенні послідовності луни в рамках одного експерименту. У цьому випадку можна 
отримати множинні луни при малих τ. Спад цих лун дає часову константу Т2. Ця 
послідовність називається послідовністю Карра-Парсела (Рис. 4.11б). Під час цієї 
послідовності луна при кожному рефокусуючому імпульсі створюється почергово уздовж 
осей +у і -у. Втрати, зв'язані зі спіновою дифузією, виникають за період 2 τ. Якщо цей 
період малий у порівнянні зі швидкістю дифузії (звичайна величина τ становить 100 мс), 
ці втрати стають настільки малими, що ними можна знехтувати. Для більших затримок 
сигнал луни послаблюється через багаторазове повторення фрагмента τ-180- τ. 
Проблемою даного методу є те, що в ньому неприпустимі відхилення імпульсу від 180о, 
оскільки при цьому неточності рефокусування накопичуються від імпульсу до імпульсу. 
Тому застосовується поліпшена схема експерименту, відома як метод Карра-Парсела-
Мейбаума-Жилла (CPMG), Рис. 4.11в. За цією схемою відбувається почергова подача 
імпульсів 180ох та 180оу. Рефокусування при цьому для кожної луни відбувається по осі 
+у. При цьому помилки не накопичуються, а мають постійну величину для кожної 
непарної луни і знищуються для кожної парної луни (Рис. 4.12).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.12. Дія послідовності CPMG при недосконалості імпульсів. Якщо 180° імпульс є на αo коротшим ніж потрібно, то вектори 
намагніченості при його дії розташуються вище (темно-сіра стрілка) і нижче (світло-сіра стрілка) площини х-у.  Тому інтенсивності 
непарних лун будуть заниженими. Якщо луна повторюється, помилка усувається, оскільки наступний 180° імпульс має таку ж 
похибку. Таким чином, для точного визначення часу релаксації T2 слід використовувати парні луни. 
    
      Т2 можна одержати, якщо провести серію експериментів зі зростаючою величиною 
2 τn (n зростає від експерименту до експерименту) і збором у кожному випадку даних від 
останньої парної луни. Застосування послідовності CPMG показано на Рис. 4.13 для зразка 
з лініями різної ширини.  
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Рис. 4.13. CPMG спектри пентапептиду Leu-енкефаліну 4.3 в DMSO. Дуже швидкий спад слабопольного сигналу амідного протона 
відбувається через його участь у швидкому хімічному обміні з водою, внаслідок чого сигнал є сильно уширеним. Числа відповідають 
часу релаксації T2 . 

 
                                                                       4.3. 
Тут можна бачити більш швидкий спад інтенсивності сигналів широких ліній, які мають 
менші величини Т2. На практиці визначення Т2 кожним з описаних методів не є прямим. 
Найбільш важливою проблемою є наявність гомоядерних КССВ, які не рефокусуються 
спіновою луною і приводять до появи додаткової фазової модуляції сигналу, що 
детектується. У результаті цього, дослідження, пов'язані з вимірюванням Т2, проводяться 
більш рідко, ніж вимірювання Т1. З погляду сучасної спектроскопії ЯМР, величини Т2 не 
занадто інформативні. Замість них досить знаходити величини Т*2, які, як показано вище, 
можна визначити безпосередньо із ширини піків. Оскільки ці величини відповідають 
швидкості спаду поперечної намагніченості, то вони визначають, можливу тривалість 
багатоімпульсного експерименту до того моменту як сигнал повністю зникне. 
 
4.5. Редагування спектрів за Т2 
 
     Одна із цікавих  методик застосування спінової луни заснована на використанні 
великої різниці часів поперечної релаксації різних часток. Більші молекули, як правило, 
дають більш широкі сигнали в спектрах ЯМР у порівнянні з малими молекулами, для яких 
часи релаксації більші. 
Якщо різниця Т2 виявляється досить великою, то за допомогою послідовності CPMG 
можна зменшити інтенсивність сигналів компонентів, що релаксують швидко і отримати 
спектр тільки того компонента, що  релаксує повільно (Рис. 4.14). 
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Рис. 4.14. Т2 фільтр. Широкий сигнал полістиролу (Mr = 50,000) в (a) усунутий в (б) за допомогою послідовності CPMG. При цьому в 
спектрі залишаються  тільки сигнали менших за розміром молекул камфори. Затримка τ становила 1.5 мс і луна була повторена  150 
разів для того, щоб сумарний період релаксаційної затримки становив 450 мс. 
 
Таким чином, з'являється можливість редагування спектра суміші, залежно від 
молекулярної маси складових компонентів. Такий підхід широко використовується при 
аналізі біологічних рідин для виключення зі спектра неінформативних інтенсивних 
сигналів таких речовин як ліпіди і протеїни. 
     Аналогічним методом можна селективно ослабити в спектрі інтенсивний сигнал води, 
якщо зменшити час релаксації її протонів (тобто уширити її сигнал) до величин, значно 
менших, ніж у розчинених речовин. Цього можна досягти за допомогою додавання до 
розчину підходящого парамагнітного релаксаційного реагенту, що включає воду у свою 
гідратну оболонку, або реагенту, що прискорює протонний обмін. Із цією метою 
використовуються хлорид амонію і гідроксиламін. Це показано на Рис. 4.15 для спектра 
пептиду аргінінвазопресину в 90% воді.  

 
Рис. 4.15. Ослаблення сигналу розчинника методом WATR. (a) одномірний протонний спектр 8м розчину відновленого аргінін - 
вазопресину в 90% H2O/10% D2O, pН = 2.75 утримується за допомогою 0.2 M NH2OH. (б) Такий же зразок записаний з 
послідовністю CPMG із сумарною затримкою 235 мс  
 
     Даний метод ослаблення сигналу розчинника називається WATR (water attenuation by 
transverse relaxation). Незважаючи на вражаючі результати, метод має обмежене 
застосування. 
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4.6. Вимірювання спектрів  ядерного ефекту Оверхаузера 
 
    У першому розділі було наведено фізичні основи виникнення ЯЕО в спектрах ЯМР та 
розглянуто основні фактори, що впливають на його величину. У даному розділі ми 
торкнемося практичної сторони застосування даного ефекту в хімії. Нагадаємо, що ефект 
базується на взаємодії між магнітними ядрами, що передається безпосередньо через 
простір. Це т.зв. диполярна взаємодія. Ядерний ефект Оверхаузера полягає в зміні 
відносної інтенсивності резонансних сигналів при додатковому насиченні ядерних 
енергетичних рівнів, які пов’язані з одним з сигналів. Ефект базується на тому, що 
насичення певних енергетичних рівнів виключає їх з можливих шляхів релаксації і 
заставляє систему ядерних спінів повертатися у стаціонарний стан за допомогою 
релаксації на  інших магнітних ядрах. Ефективність такої релаксації залежить від 
взаємного розташування магнітних ядер в молекулі. Найчастіше ЯЕО використовують на 
кінцевих стадіях структурних досліджень, коли основна структура молекули вже 
встановлена. Важливість ЯЕО для сучасних структурних досліджень важко переоцінити. 
Він дає хіміку унікальну можливість з’ясовувати тривимірну структуру органічних 
молекул, знаходити переважну конформацію, тощо. Такі його можливості базуються на 
тому, що ефект виключно сильно залежить від взаємного розташування магнітних ядер і 
проявляється тільки в тому випадку, коли ядра перебувають у просторі досить близько 
одне від одного. 
    ЯЕО також широко використовується для підвищення чутливості магнітних ядер з 
низькими величинами гіромагнітних відношень, тому він є неодмінним учасником 
широкого спектру методик ЯМР. Так, раніше, у розділі 1, було описано, що використання 
широкосмугового протонного декаплінгу при вимірюванні вуглецевих спектрів 
приводить, щонайменше, до трикратного зростання інтенсивності сигналів, пов'язаного з 
ЯЕО, який індукується завдяки опроміненню протонів. Однак, основною метою даного 
розділу є подання ЯЕО як інструмента в структурних дослідженнях, де роль його цілком 
унікальна. Проте, до інтерпретації результатів, що отримані за допомогою ЯЕО, варто 
ставитися з більшою обережністю, ніж до тих, що отримані на основі вивчення скалярної 
спін-спінової взаємодії, оскільки, за певних обставин, можна прийти до помилкових 
висновків. При проведенні досліджень, що базуються на ЯЕО, слід враховувати природу 
спостережуваних ефектів і те, чи  наявний ЯЕО є стаціонарним чи нестаціонарним. До 
першого різновиду відносяться експерименти різницевої ЯЕО-спектроскопії, а до другого 
- методики спектроскопії NOESY. Новітні одномірні методики ЯМР із градієнтною 
селекцією також відносяться до нестаціонарних, оскільки є одномірними різновидами 
NOESY. Вони усе ширше використовуються для аналізу структури малих молекул. Вид 
експерименту може мати вирішальне значення для інтерпретації отриманих результатів. 
Два альтернативних підходи до вимірювання ЯЕО в подальших параграфах цього розділу 
будуть розглядатися окремо, однак обидва вони базуються на одному фізичному явищі, 
тому їхній теоретичний опис багато в чому збігається. 
    Який з двох підходів варто застосувати в кожному конкретному випадку, визначається 
рухливістю досліджуваних молекул, тобто швидкістю їхнього руху в розчині. 
Експерименти, що використовують стаціонарний ЯЕО придатні для молекул, які в розчині 
рухаються досить швидко. Традиційно такими методами вивчають малі молекули в 
нев'язких розчинниках. На відміну від цього, молекули з великою молекулярною масою 
рухаються набагато повільніше. Їх можна вивчати тільки за умов нестаціонарного ЯЕО. 
Так можна вивчати і малі молекули, особливо в розчинниках підвищеної в'язкості. Між 
даними крайніми випадками швидкого та повільного руху молекул перебувають 
молекули, що рухаються із проміжною швидкістю. До них відносяться молекули масою 
1000-2000 Дальтон. Величини ЯЕО для таких молекул є досить малими. Для їхнього 
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вивчення ЯЕО вимірюються в системі координат, що обертається. Особливості таких 
експериментів будуть обговорені нижче. 
 
     4.6.1. Вимірювання стаціонарних ЯЕО: різницеві спектри 
 
      Схему імпульсної послідовності для проведення експерименту зі стаціонарного ЯЕО 
наведено на Рис. 1.56. Як видно, від звичайного одноімпульсного експерименту, ця 
послідовність відрізняється лише тим, що релаксаційний проміжок в ній замінений на 
період переднасичення. Тривалість цього періоду визначається динамікою наростання 
ефекту ЯЕО. Тому основною вимогою для експерименту по спостереженню стаціонарних 
ЯЕО є наявність достатнього періоду переднасичення обраного сигналу перед початком 
збору даних. Типовий час переднасичення становить від 1 до 10 с, внаслідок чого 
вимірювання стаціонарних ЯЕО можна проводити тільки в одномірних спектрах. 
Результатом експерименту є отримання спектрів, інтенсивність сигналів у яких 
змінюється в порівнянні зі звичайним одномірним спектром. Головним питанням є те, як 
краще представити зміни інтенсивностей сигналів, що спостерігаються. Хоча теоретично 
можна просто виконати інтегрування сигналів і порівняти їх з інтенсивностями в спектрі 
без ЯЕО, однак, на практиці такий підхід виявляється недостатньо надійним, оскільки 
зміни інтенсивності сигналів можуть становити всього декілька відсотків, що може 
виявитись меншим за точність інтегрування. Замість цього застосовують т.зв. різницеву 
спектроскопію, при якій спектр порівняння віднімають в пам’яті комп’ютера від ЯЕО-
спектра. В отриманому різницевому спектрі в ідеалі будуть присутніми тільки ті сигнали, 
інтенсивність яких у ході експерименту змінилася, тобто сигнали ЯЕО і негативний пік 
протона, що насичується (Рис. 4.16). На рисунку показано вихідний спектр речовини та 
два варіанти різницевих спектрів  в яких проводилось опромінювання сигналів протонів 2 
та 3. Такий різницевий ЯЕО-експеримент відіграє провідну роль у структурній органічній 
хімії протягом багатьох років. Отримані в такий спосіб спектри досить наочні і за їхньої 
допомоги можуть бути знайдені ЯЕО, величини яких менші за 1%. 
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Рис. 4.16. Одномірний спектр (a) і  спектри різницевого ЯЕО (б і в) сполуки  4.4 в MeOD. У різницевому спектрі містяться тільки 
сигнали  ЯЕО і зрізаний сигнал протона, що насичується, який показано стрілкою. Спостережувані ЯЕО узгоджуються з  2,5-цис 
орієнтацією замісників у молекулі  4.4. 
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Рис. 4.17. Процедура генерації різницевого ЯЕО спектра 
 
Схематично різницевий ЯЕО-експеримент показано на Рис. 4.17. ЯЕО-спектр отримується 
за рахунок попереднього опромінювання обраного сигналу протягом періоду τ (період 
переднасичення). Після цього радіочастотне опромінення припиняється і після подачі 90о 
імпульсу вимірюється одномірний спектр. Спектр порівняння вимірюється в ідентичних 
умовах, за винятком того, що в цьому випадку переднасичення відсутнє. Для того, щоб 
умови збору даних були цілком ідентичними, що дуже важливо в різницевій 
спектроскопії, при вимірюванні спектра порівняння додаткове опромінення не 
вимикається повністю, а його частота зміщується убік від наявних у спектрі сигналів 
(позарезонансне опромінення). Віднімання отриманих спектрів один від одного (або 
віднімання отриманих СВІ) дає різницевий спектр. Успіх експерименту сильно залежить 
від ідентичності умов вимірювання двох спектрів. При невідповідності умов у 
різницевому спектрі з'являються інтенсивні артефакти віднімання (розфазовані 
сигнали). Для їхньої мінімізації розроблені спеціальні методи обробки спектрів. 

 
Рис. 4.18. Різницеві ЯЕО артефакти. У різницевому спектрі (б) показані  зірочкою. Виникають поряд з ЯЕО (позначені як N), коли 
два схожих, але не повністю ідентичних сигнали віднімаються один від одного. Артефакти можуть бути небагато ослаблені шляхом 
використання функції експонентної мультиплікації (в, lb = 1 Гц) 

 
     4.6.2. Мінімізація артефактів віднімання 
 
    Оскільки зміни інтенсивностей сигналів можуть бути досить малими, ЯЕО 
експерименти вимагають достатньо великого приладового часу. Звичайний час отримання 
ЯЕО спектру з насиченням одного протону становить не менше 20 хв. Якщо треба 
провести насичення декількох сигналів, загальний час експерименту відповідно зростає. 
Дані експерименти є гарним тестом стабільності роботи приладу, оскільки невеликі зміни 
фази радіочастотних імпульсів, їхньої частоти або величини магнітного поля приводять до 
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появи різницевих артефактів (Рис. 4.18). Вони мають вигляд сигналів дисперсії, які 
можуть маскувати слабкі ЯЕО. Поліпшення конструкції спектрометра зменшує його 
нестабільність і дозволяє вимірювати досить малі ЯЕО. Однак для одержання 
оптимальних результатів вимірювання слід проводити із граничною увагою. 
    Головною умовою успіху експерименту є забезпечення сталості умов експерименту, 
включаючи температуру зразка. Це найбільшою мірою стосується водних розчинів і 
розчинів речовин, сигнали яких залежать від температури. Відіграє роль також 
переміщення людей і предметів поблизу магніту. Ступінь цього впливу залежить від 
особливостей установки магніту та напруженості його поля. Може впливати навіть 
переміщення по сусідніх коридорах і лабораторіях, що розташовані над магнітом і під 
ним. Для того щоб такі впливи звести до мінімуму, накопичення даних іноді доводиться 
проводити вночі або у вихідні дні. 
    Короткочасну нестабільність приладу можна компенсувати шляхом накопичення 
великого числа сканів. При цьому одночасно відбувається  зменшення амплітуди шуму, 
що також сприяє більш надійному визначенню величин ЯЕО. Нестабільності, що 
змінюються за більш тривалий час, пов'язані з повільним дрейфом поля або температури, 
усуваються за допомогою почергового накопичення спектра порівняння та спектра ЯЕО. 
У цьому випадку  обидва спектри вимірюються за однакових умов. Типовий підхід при 
вимірюванні ЯЕО для декількох сигналів полягає в тому, щоб накопичувати для кожної 
частоти, що придушується, 8 або 16 сканів, після чого перемикати передавач на іншу 
частоту. Процес циклічно повторюється до накопичення необхідного числа сканів у 
кожному експерименті. При цьому в одному з експериментів, де накопичується спектр 
порівняння, частоту декаплера зміщують убік від області поглинання протонів. Перед 
початком кожного накопичення при переході на чергову частоту вводять 2-4 уявних скани 
(при цьому імпульси подаються, але дані не накопичуються) для усунення ефектів 
насичення від попереднього експерименту. Оскільки перед кожним імпульсом є період 
переднасичення, то додатковий релаксаційний проміжок не вводиться. Релаксація 
здійснюється в період переднасичення. 
    Артефакти віднімання можна зменшити за допомогою підходящої процедури обробки 
даних. Різницеві спектри отримують шляхом віднімання один від одного двох СВІ (ЯЕО 
та спектра порівняння) і Фур'є-перетворення отриманого різницевого СВІ. 
Альтернативний підхід полягає у відніманні самих спектрів, однак, у цьому випадку 
обробка спектрів повинна проводитьсь цілком ідентично. Результат обох підходів 
однаковий за винятком спектрів, інтенсивності сигналів у яких змінюються у великому 
діапазоні. У цьому випадку віднімання СВІ приводить до менших шумів у результуючому 
різницевому спектрі. У будь-якому разі для зменшення артефактів віднімання для 
різницевого спектра слід застосовувати експоненціальну мультиплікацію з параметром lb 
=3-5 Гц (Рис. 4.18в). Причиною ефективності такого підходу є те, що залишкові сигнали, 
що отримані шляхом віднімання двох близько розташованих Лоренцових ліній, обернено-
пропорційні до  їхньої ширини. 
 
     4.5.3. Оптимізація переднасичення 
 
    Вибір оптимального часу переднасичення, τ, у великому ступені залежить від тієї 
інформації, що бажано отримати зі спектра, а також від розмірів і структури 
досліджуваної молекули. Оскільки вимірювання стаціонарних ЯЕО проводиться тільки 
для області їхніх позитивних значень, ці експерименти обмежуються малими молекулами 
або молекулами середніх розмірів. Величина τ визначається динамікою наростання ЯЕО. 
Якщо потрібно одержати точні кількісні величини ЯЕО, то τ повинна бути більшою за 5Т1 
для спіну, який релаксує найбільш повільно. Але за таких умов експеримент займає вкрай 
багато часу. Однак, багато структурних робіт не вимагають одержання природної 



 198 

величини стаціонарного ЯЕО. Достатньо щоб ЯЕО встиг зрости до добре видимої 
величини. У цьому випадку за час експерименту можна зробити накопичення більшого 
числа сканів, що дозволяє одержати в різницевому спектрі необхідне співвідношення 
сигнал/шум. Використання коротких інтервалів переднасичення краще підходить для 
виявлення ЯЕО між близькими протонами, які виникають швидше. На відміну від цього, 
ЯЕО між віддаленими протонами та непрямі ЯЕО виникають повільніше. Тому вони 
вимагають більш тривалого переднасичення. Для більшості структурних досліджень ЯЕО 
між близькими протонами виникає порівняно швидко - за 4-5 сек. Саме такий час 
переднасичення слід обирати в експерименті при вивченні ЯЕО малих молекул (М<500). 
За таких умов експерименту не слід дивуватися тому, що для віддалених протонів ЯЕО не 
спостерігаються. Якщо ж такі ЯЕО несуть корисну інформацію або ж вивчаються непрямі 
ефекти, час переднасичення треба збільшити до декількох десятків секунд. 
Звичайно, умови експерименту можна підібрати більш точно, якщо попередньо оцінити 
час релаксації наявних протонів. Зробити це можна за допомогою швидкого методу 
інверсії-відновлення, що описаний раніше. Ці дані корисні ще з того погляду, що вони 
дозволяють зробити висновки, які засновані на ЯЕО, більш надійними, оскільки у 
випадку, якщо в молекулі є протони, віддалені від інших, для них будуть знайдені 
аномально великі часи релаксації. У цьому випадку наростання ЯЕО для таких протонів 
буде більш повільним і це можна врахувати при виборі періоду переднасичення. 

     4.6.4. Селективність насичення і SPT 
 
    Для того, щоб бути впевненим у походженні спостережуваних ЯЕО, слід подбати про 
те, щоб під час переднасичення опромінювався виключно один сигнал. Навіть незначне 
насичення сусіднього сигналу за рахунок крил смуги радіочастотного опромінення може 
привести до того, що спостерігатимуться ЯЕО, які відповідають насиченню двох сигналів 
одночасно. У цьому разі висновки про структуру молекули можуть виявитись 
помилковими. Таке небажане насичення проявляється в різницевому спектрі у вигляді 
появи додаткового негативного сигналу. У цьому випадку інтерпретацію результатів слід 
проводити з особливою обережністю. Звичайно, раціональніше перед проведенням 
багатогодинного експерименту переконатися, що такі дефекти в спектрі відсутні. Зробити 
це можна вже після першого циклу експерименту, коли для кожного сигналу, що 
насичується, накопичено 8-16 сканів. Хоча за таких умов ЯЕО ще і не спостерігаються (за 
винятком найбільш інтенсивних), однак небажане насичення в різницевому спектрі 
виявити досить легко. Якщо воно спостерігається, потрібно змінити умови експерименту. 
    В ідеалі кожний сигнал у спектрі повинен спостерігатися окремо. Однак це відбувається 
далеко не завжди. Часто виходом є зміна розчинника. У цьому випадку сигнали можуть 
сильно зміщуватися і вигляд спектра може значно спроститися. Інший метод підвищення 
селективності насичення полягає у звуженні частотного діапазону, у якому відбувається 
опромінення сигналів, що насичуються. Це найчастіше здійснюється за рахунок зниження 
потужності радіочастотного опромінення.  Однак при цьому знижується також і ступінь 
насичення цільового сигналу, а отже і величини отриманих ЯЕО. Тому варто вибирати 
компромісне значення потужності опромінення, що забезпечує достатнє насичення при 
прийнятній селективності. При використанні низької потужності переднасичення 
мультиплетів у спектрі можуть виникати додаткові артефакти, що пов'язані з неоднаковим 
насиченням різних переходів. Це т.зв. селективне перенесення населеності (SPT). Воно 
полягає в перенесенні поляризації  між J-зв'язаними спінами і є основою процесу 
формування кроспіків в COSY-спектрах. Ефект проявляється у вигляді протифазних 
мультиплетів для сигналів, що мають спіновий зв'язок з сигналом, який насичується (Рис. 
4.19). Загальна інтенсивність таких протифазних мультиплетів при правильній корекції 
фази дорівнює нулю, тому їх неможна поплутати із сигналами ЯЕО, однак, при збігу 
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сигналів такі мультиплети можуть маскувати ЯЕО. Тому, якщо це можливо, SPT слід 
придушувати. 

 
Рис. 4.19. SPT артефакти. Нерівномірне насичення компонентів мультиплету сигналу (б) може бути причиною появи SPT 
викривлень інтенсивності на його J-розщеплених сусідах. Артефакти з'являються як протифазні сигнали в різницевому спектрі б-a 
(в). Артефакти мають нульову загальну інтенсивність, але можуть маскувати сигнали ЯЕО 
 
Один з підходів до насичення багатокомпонентного мультиплету слабким радіочастотним 
полем полягає в циклічному переміщенні частоти опромінення на кожну з ліній 
мультиплету під час усього періоду переднасичення. Таким чином, насичення всіх ліній 
мультиплету відбувається однаковою мірою. Оскільки при такому способі опромінення 
одночасно насичується тільки один компонент мультиплету, то можна використовувати 
меншу потужність радіочастотного опромінення. При такому способі насичення важливо 
вибрати правильний період опромінення кожної лінії: якщо цей період занадто малий, то 
насичення буде неефективним, а якщо занадто великий, то, внаслідок процесу релаксації, 
різні компоненти мультиплету подавляться в різному ступені, що знову викличе появу 
артефактів. Оптимальний період насичення залежить від релаксаційних властивостей 
молекули, але в більшості випадків для малих молекул він перебуває в діапазоні 50-300 
мс. У кожному конкретному випадку період насичення найкраще підбирати емпірично 
(Рис. 4.20). Так, наприклад, насичення 5 компонентів мультиплету з періодом 200 мс на 
кожну лінію при наявності 5 циклів вимагає загального періоду насичення 5 с. У сучасних 
спектрометрах вимірювання таких спектрів можна проводити в автоматичному режимі. 

 
Рис. 4.20. Селективне насичення мультиплету за допомогою частотного циклу, (a) Контрольний спектр, (б) одинична частота, 
малопотужне переднасичення прикладене до центра мультиплету і (в) переднасичення  такої ж сили але із частотним циклом по 
чотирьох лініях. Маленька потужність забезпечує селективність насичення 

    Додатковий метод придушення SPT-викривлень полягає у вимірюванні спектрів з 
використанням селективних імпульсів, що дорівнюють точно 90о. У цьому випадку 
насичення ефективно перерозподіляється між всіма компонентами мультиплету і зникає 
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саме джерело виникнення викривлень. Точність селективного 90о імпульсу можна 
підвищити шляхом застосування композитного імпульсу 270х360-х90у, що являє собою 
послідовність трьох імпульсів з вкрай малими проміжками між ними. Застосування 90о 
імпульсу приводить також до одержання сигналу ЯЕО максимальної інтенсивності. 
Оскільки між імпульсами є досить тривалі періоди переднасичення, у цьому випадку 
чутливість методу виявляється максимальною. Тому такий підхід є стандартним у методі 
різницевої ЯЕО-спектроскопії. У випадку, коли мультиплет перекривається з іншими 
сигналами, метод циклування частоти опромінення стає неефективним для придушення 
цільового мультиплету. Однак використання точного 90о імпульсу дозволяє для насичення 
всього сигналу проводити насичення тільки одного з компонентів мультиплету. Треба, 
однак, відзначити, що при такому способі опромінення інтенсивність ЯЕО виявляється 
невеликою через те, що збудження населеностей переходів виявляється неповним. 
Альтернативним методом вирішення питання перекривання сигналів є використання 
двомірної методики NOESY. 
 
     4.6.5. Перенесення насичення 
 
    Додатковий механізм, що обумовлює насичення сторонніх сигналів, називається 
перенесенням насичення. Він має місце при наявності процесу хімічного обміну, що 
відбувається повільно в шкалі часу ЯМР. В таких випадках у спектрі міститься два 
нееквівалентних сигнали, що відповідають протону у двох можливих хімічних оточеннях. 
Це, наприклад, може бути при повільному конформаційному обміні. Для таких систем 
насичення одного з сигналів протона, що бере участь у процесі обміну, приводить до 
насичення і іншого його сигналу, що пов'язаний з іншою конформацією молекули. За 
деяких обставин цей ефект може бути досить корисним, оскільки в такий спосіб можна 
знайти сигнали, що беруть участь в обміні та вивчити їхню динаміку. З погляду ЯЕО 
наявність перенесення насичення викликає певні ускладнення, оскільки в цьому випадку 
неможливо встановити, якій з конформацій відповідає той або інший ЯЕО. Найчастіше 
процеси хімічного обміну більш ефективні, ніж процес крос-релаксації. Тому сигнали, що 
пов'язані з перенесенням насичення, мають набагато більшу інтенсивність, у порівнянні з 
сигналами ЯЕО. Їхній знак збігається зі знаком сигналу, що насичується, і протилежний 
до знаку сигналів позитивного ЯЕО. Це дозволяє їх розрізнити. У випадку негативного 
ЯЕО знак сигналів, що обумовлені перенесенням насичення, збігається зі знаком ЯЕО. Це 
є ще одним недоліком роботи з молекулами, що мають негативний ЯЕО. 
    Загальною особливістю експериментів ЯЕО, проведених в органічних розчинниках, що 
містять воду, є наявність протонного обміну між сигналами активних протонів зразка та 
молекулами води (Рис. 4.21). На рисунку добре видно зменшення інтенсивності сигналів 
всіх активних протонів при насиченні одного з них. 
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Рис. 4.21. Експериментальна демонстрація перенесення насичення. Пряме насичення сигналу 6-OH α-циклодекстрину 4.5 в DMSO 
веде до одночасного непрямого часткового насичення сигналів 2- і 3-OH, а також сигналу води.  

 
Найчастіше сигнали активних протонів набагато ширші від інших сигналів. Якщо вони 
мають достатню швидкість обміну з сигналами, що піддаються опроміненню в ході 
експериментів ЯЕО, то вони теж можуть частково насичуватися. У цьому випадку в 
спектрі з'являються несподівані негативні сигнали, які відповідають всім протонам, що 
обмінюються, і воді. Цей ефект можна використовувати для з'ясування положень сигналів 
протонів, що обмінюються. Для цього достатньо зробити насичення сигналу води. Даний 
підхід показаний на прикладі з'ясування структури антибіотика Пулвоміцину 4.6 (Рис. 
4.22). 

 
4.6 
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Рис. 4.22. Ідентифікація сигналів протонів, що обмінюються, пулвоміцина 4.6 у різницевому експерименті перенесення насичення. 
Пік H2O був селективно насичений, що привело до часткового насичення через хімічний обмін п'яти гідроксильних сигналів 
 
     4.6.6. Кількісне вимірювання ЯЕО 
 
    Кількісне визначення величин ЯЕО у відсотках краще робити на базі різницевого 
спектру, а не прямим порівнянням інтенсивностей сигналів ЯЕО-спектра зі спектром без 
ЯЕО. Пік, що насичується, при цьому використовується як внутрішній стандарт 
інтенсивності. Якщо він відповідає одиничному протону, то вважається, що його 
інтенсивність дорівнює -100%. Якщо ж це метильна група, то інтенсивність приймається 
за -300% і т.д. Знак мінус означає, що сигнал реперного протона є негативним, тому для 
позитивних ЯЕО величини сигналів будуть позитивними. Інтенсивності сигналів у 
різницевому спектрі за таких припущень будуть відповідати величинам ЯЕО у відсотках. 
Такий метод визначення інтенсивності дозволяє одночасно виключити вплив на величини 
ЯЕО неповноти насичення сигналів - якщо сигнал насичений неповністю, то і 
інтенсивність сигналу, що насичується, зменшиться відповідно, тому величини ЯЕО, які 
виміряні відносно величини сигналу, що насичується, залишаться незмінними. При 
визначенні чисельних величин ЯЕО слід точно коригувати базову лінію в різницевому 
спектрі, оскільки вже невеликі її відхилення від лінійності можуть привести до великих 
помилок визначення величин ЯЕО, особливо для слабких ефектів. Точність визначення 
величин ЯЕО звичайно не перевищує 0,5 або 1%. Для структурних віднесень цього цілком 
достатньо, тим більше, що часто інтерес являє відношення величин ЯЕО для сигналів 
різних протонів, а не самі їхні абсолютні величини. 

 
     4.6.7. Застосування спектрів ЯЕО 
 
     Як це говорилося у вступі, ЯЕО найчастіше використовується на останніх стадіях 
структурних досліджень, коли загальна структура молекули вже з'ясована. Для малих 
молекул структура найчастіше визначається шляхами їхнього синтезу і може бути 
доведена за допомогою одномірних спектрів. Вивчення більш складних молекул вимагає 
перед вивченням ЯЕО застосування різних кореляційних методик. 
    У будь-якому разі тільки при правильному віднесенні протонних сигналів подальші 
дослідження стереохімії молекули можуть бути достовірними.  

    Всі наведені тут приклади базуються на стаціонарному ЯЕО, причому результати 
отримано методом різницевої спектроскопії. Всі вивчені молекули відносяться до «малих 
молекул», а розділення у спектрах таке, що допускає селективне насичення цільових 
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сигналів. Такі умови дотримуються для багатьох молекул, що синтезуються у хімічних 
лабораторіях. Для оптимального розділення сигналів буває необхідним підібрати 
відповідний розчинник. Наведені в прикладах знайдені величини ЯЕО є типовими при 
рутинних дослідженнях. Застосування інших методик ЯЕО буде описано в наступних 
параграфах. 

 

           4.6.7.1. Знаходження структури Е- та Z- ізомерів 
 
     В період, коли методики ЯЕО тільки набували розповсюдження, в наукових статтях 
часто публікувалися оригінальні різницеві спектри, в яких можна було побачити сигнали 
ЯЕО. Але оскільки для кожної досліджуваної сполуки доводиться вимірювати по декілька 
різних спектрів, розмістити їх всіх в обмеженому форматі наукової статті не видається 
можливим. Тому для більш компактного розміщення матеріалу наявність ЯЕО між 
протонами позначають викривленими стрілками на структурній формулі сполуки. Іноді 
над стрілкою вказується знайдена величина ефекту у відсотках. Якщо результати 
отримано за допомогою методик нестаціонарного ЯЕО, то величини ефектів найчастіше 
не знаходять, а вказують лише стрілку між сигналами, для яких знайдено ефект. Саме так 
ми будемо ілюструвати ЯЕО-кореляції при подальшому обговоренні. Пізніше схожі схеми 
стали використовувати і для інших кореляцій (COSY, HMBC, тощо) 

    Розрізнення Е- і Z- ізомерів алкенів найчастіше можна здійснити за допомогою прямого 
вимірювання віцинальної протон-протонної КССВ. Для цис- і транс- ізомерів величини 
КССВ відрізняється досить суттєво (Jцис = 7-11 Гц, Jтранс = 12-18 Гц). Однак, коли в 
молекулі біля подвійного зв'язку присутній тільки один протон, вимірювання КССВ 
виявляється неможливим. У цьому випадку можливим є вимірювання величин ЯЕО між 
групами протонів, що розташовані поблизу від подвійного зв'язку. Прикладом цьому може 
служити стереохімічне віднесення ізомерів 4.7а й 4.7б. Z-ізомер легко ідентифікується за 
наявністю ЯЕО між олефіновим протоном і метиленовою групою СН2Si, що має сигнал у 
вигляді характерного синглету. Подальше підтвердження цьому можна отримати при 
вивченні ЯЕО для протонів ізомерного продукту. В даному випадку має місце ЯЕО між 
сигналами двох зближених у просторі метиленових протонів. Одночасно ЯЕО для 
олефінового протона ізомеру Е відсутній. У даному експерименті добре видна асиметрія у 
величинах ЯЕО, що пов’язана з неоднаковими витоками релаксації для досліджуваних 
протонів. 

                                                    Ізомери 4.7 
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SiMe3

SiMe2OH
CH3(CH2)6 6%
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CH3(CH2)6

H

4%

6%

Z E  
 

           4.6.7.2. Визначення будови кістяку ароматичних сполук 
 
     При проведенні реакцій внутрішньомолекулярної конденсації та гетероциклізації 
поліфункціональних сполук часто виникають випадки, коли вдається виділити чистий 
індивідуальний продукт, будова якого може мати два, або більше варіанти. Часто в 
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альтернативних структурах маємо однакові спінові системи, що не дозволяє здійснити 
вибір структури на базі ССВ. В таких випадках використання ЯЕО може виявитися 
незамінним. Так, в ході реакції було отримано конденсований гетероцикл 4.8, що може 
мати лінійну або ангулярну будову: 

4.8 
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                                         А                                                                 Б 
Обидва варіанти структури мають по дві спінові системи ABCD та синглети двох 
ароматичних протонів та метильної групи. З формули видно, що в ангулярному варіанті А 
міститься фенантреноподібний фрагмент, в якому два ароматичних протони знаходяться 
дуже близько один від одного. Відповідно, для них повинен спостерігатися ЯЕО, що за 
величиною наближається до максимального. В лінійній структурі Б такої ситуації не 
виникає. Таким чином, виявлення аномально великого ЯЕО буде свідчити на користь 
ангулярної структури А. Як видно з наведених величин ЯЕО, отримано саме ангулярну 
структуру А. Додаткові експерименти по виявленню ЯЕО між іншими протонами 
підтверджують зроблені висновки. 
     Якщо висновки про структуру молекули доводиться робити, базуючись на  невеликих 
ЯЕО, що сягають лише 1-5%, слід особливу увагу приділити віднесенню сигналів 
ароматичних протонів, оскільки для певності результатів треба точно знати, між якими 
саме сигналами спостерігається ЯЕО. Є емпіричні спостереження, згідно з яким між 
довільними орто-протонами ЯЕО може досягати 10%, а між протонами у пері-положеннях 
– навіть 12-15%. При цьому видимі ЯЕО можуть бути і значно меншими через 
присутність розчиненого кисню, механічні домішки тощо. Таким чином, іноді зробити 
надійні висновки про структуру кістяка ароматичних сполук виявляється не дуже просто. 
 
           4.6.7.3. Заміщення в ароматичних сполуках 
 
    Визначення положення замісника за відсутності ССВ також може бути предметом 
вивчення за допомогою ЯЕО. Особливо часто проблема виникає при N-алкілуванні 
гетероциклів, що містять декілька атомів азоту. Експерименти ЯЕО дозволяють вирішити 
це завдання досить надійно. Гетероциклічні системи особливо зручні для таких 
досліджень, оскільки вони планарні і для вирішення задачі достатньо з'ясувати, який 
замісник розташовується поблизу від алкілованого атома азоту. Ілюстрацією цьому є 
з'ясування будови заміщених гістидинів 4.9а й 4.9б. Для ізомеру 4.9а при опроміненні 
протона Н5 зростає інтенсивність тільки сигналу метиленової групи, що пов'язана з 
імідазольним кільцем. У той самий час, для ізомеру 4.9б зростає інтенсивність сигналів 
обох метиленових груп. Знайдені ЯЕО вказані на формулах стрілками. Зверніть увагу на 
те, що в даному випадку не вказані  величини ЯЕО у відсотках. Саме так наявність ЯЕО 
подається у більшості публікацій. Це пов’язано з тим, що для того, щоб знайти кількісні 
ЯЕО треба виконати цілий рад умов і докладно описати методику проведення 
експерименту. Між тим, для вирішення конкретної структурної проблеми такий підхід є 
зайвим – достатньо виявити саму наявність ЯЕО між відповідними протонами. З цією 
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метою можна використовувати як стаціонарні різницеві методики, так і нестаціонарний 
метод NOESY-1D. Результати при цьому у більшості випадків будуть майже однаковими. 
           До відкриття ЯЕО визначити структуру таких ізомерів можна було тільки за 
допомогою їхньої хімічної модифікації або емпіричних кореляцій зі структурою величин 
їхніх КССВ для різних ізомерів. 
 

N

N
CH3COO

NH
PhCH2OCO H

H

O
OMe

N

N
CH3COO

NH
PhCH2OCO H

H

O

OMe  
                      4.9а                                                                           4.9б 
Однак, оскільки значення JH2-H5 не перевищує 1,5 Гц вирішення задачі не завжди є 
остаточним, крім того, такий підхід вимагає наявності декількох сполук близької будови. 
Альтернативний підхід, що зараз можна застосувати для вирішення даного структурного 
завдання базується на виявленні далеких протон-вуглецевих кореляцій за методикою 
HMBC. 

 

           4.6.7.4. Знаходження конфігурації замісників 
 
    Ще одним завданням, яке часто виникає в синтетичній органічній хімії, є встановлення 
конфігурації замісників у циклічних системах. Найбільш часто ця проблема виникає в 5- і 
6-членних циклах. Це пов'язано не тільки з великою поширеністю даних систем, але також 
і з тим, що в циклах більшого розміру, що мають підвищену рухливість, розв’язання такої 
задачі може виявитися нездійсненним. Зокрема, для 6-членних циклів з'ясування 
орієнтації протонів 3можна провести вже на підставі величин віцинальних КССВ, 
оскільки значення аксіально-аксіальних, аксіально-екваторіальних і екваторіально-
екваторіальних КССВ істотно розрізняються (акс-акс = 10-12 Гц; акс-екв і екв-екв = 2-5 
Гц. Однак положення  метильної групи в сполуці 4.10 таким методом визначити 
неможливо через еквівалентність констант акс-екв і екв-екв. Проведення декількох 
експериментів ЯЕО дозволяє вирішити це завдання цілком однозначно та довести, що 
метильна група має екваторіальну орієнтацію. Для вирішення такої задачі потрібно досить 
чітко уявити собі стереохімію досліджуваної сполуки. Тільки в цьому випадку можна 
наочно співставити міжатомні відстані та спрогнозувати відносні величини ЯЕО. В 
простіших випадках з цією метою можна використати відповідні стереохімічні формули 
сполук. У більш складних випадках слід побудувати механічні модель сполуки 
(наприклад, модель Дрейдінга), або виконати комп'ютерне моделювання геометрії 
сполуки за допомогою програми HYPERCHEM.  
     Нижче наведені стереохімічні моделі сполуки та вказані знайдені величини ЯЕО. 
Висновок про орієнтацію метильної групи витікає із знайденого ЯЕО між сигналами 
протонів Н2 та Н5. Даний ефект можливий лише у тому випадку, коли обидва названих 
протони є аксіальними. Це, в свою чергу, свідчить про екваторіальне розташування 
метильної групи при С2.  
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           4.6.7.5. Віднесення сигналів 
 
    Попередньою умовою застосування ЯЕО для встановлення конфігурації або 
конформації молекули є віднесення сигналів у її протонному спектрі. Це означає, що 
кожний сигнал повинен бути пов'язаний із цілком певним атомом. Найчастіше такі 
віднесення проводяться на підставі одномірного спектра та різних кореляційних методів. 
Однак, у ряді випадків, саме величини ЯЕО можна використовувати для віднесення 
сигналів. Найбільш надійно можна робити віднесення для ізольованих груп протонів, що 
не зв'язані спін-спіновою взаємодією, хоча наявність ССВ далеко не завжди перешкоджає 
віднесенню. Як приклад наведемо віднесення сигналів орто- протонів для двох ідентичних 
замісників, що знаходяться в молекулі 4.11.  

N N

OMe
CH3O

CH3

CH3
H

H
H

7,36
7,33

 
4.11 

Оскільки різниця в хімічних зсувах в даному випадку не перевищує 0,03 м.ч., метод ЯЕО в 
даному випадку використовувати найбільш доцільно. Видно, що орто-протони одного з п-
метоксифенільних замісників, що мають сигнал при 7,36 м.ч., відчувають ЯЕО при 
насиченні вузлового СН, сигнал якого є складним мультиплетом, зумовленим  взаємодією 
з трьома сусідніми нееквівалентними протонами. Аналогічні орто-протони іншого 
замісника відчувають ЯЕО при насиченні сигналу протона, сусіднього з екзоциклічним 
подвійним зв’язком. Таким чином, незважаючи на близькість сигналів у спектрі, за 
допомогою ЯЕО віднести їх можна цілком надійно. Для вирішення даної проблеми можна 
також скористатися методом далекої протон-вуглецевої  кореляції НМВС, що може 
надати істотну допомогу на перших етапах дослідження. 
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           4.6.7.6. Вибір між ендо- і екзо-аддуктами 
 
      Насичені біциклічні сполуки здебільшого є неплоскими. Це зумовлено тим, що хімічні 
зв’язки в таких сполуках орієнтуються під кутом, близьким до 109о.  Тому анелювання 
циклів також відбувається під таким самим кутом. Таким чином, біциклічна сполука за 
своєю формою нагадує відкриту двохствірчасту раковину з тупим кутом між ствірками. 
Якщо по периметру молекули містяться замісники, вони можуть буті спрямовані 
всередину такої „раковини”. Такі сполуки називають ендо-аддуктами. Якщо ж замісник 
спрямований назовні, то ізомер називають екзо-аддуктом.   Вибір між екзо- і ендо-
аддуктами в конденсованих циклічних системах зручно проводити за допомогою ЯЕО. 
Одним із прикладів цьому може бути встановлення конфігурації замісників при С5 
лактаму 4.12. 
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H

 
4.12 

 

У таких випадках визначаються величини ЯЕО між протоном, що зв'язаний з вузловим 
атомом вуглецю і протонами зв’язаних циклів, або замісників. В нашому випадку 
наявність ЯЕО між вузловим атомом водню та метиленовою групою естерного замісника  
свідчить про те, що дані протони зближені у просторі, тобто про те, що сполука має екзо-
орієнтацію естерного фрагменту. Висновок підтверджують додаткові ЯЕО, що були 
знайдені для даної сполуки. Слід ще раз підкреслити, що для певності висновків, що 
отримані на підставі ЯЕО слід не обмежуватись одним експериментом, а виявити по 
можливості всі ЯЕО, що притаманні досліджуваній молекулі, оскільки тільки сукупність 
ЯЕО-кореляцій дає достатньо повне уявлення про просторову зближеність протонів у 
молекулі. 

 

           4.6.7.7. Знаходження переважної конформації 
 
    З'ясування за допомогою ЯЕО переважної конформації малих рухливих молекул часто є 
досить складною проблемою, оскільки в таких молекулах відбувається швидкий перехід 
між декількома заторможеними конформаціями. Результатом цього є те, що величини 
ЯЕО є середньозваженими величинами. Оскільки найчастіше невідомо, які ЯЕО повинні 
спостерігатися для кожної з конформацій, то і внесок їх визначити не вдається. Тому такі 
дослідження проводяться досить рідко. Однак, у випадках, коли через утруднене 
обертання одна з конформацій виявляється найбільш населеною, то її цілком можна 
встановити за допомогою ЯЕО. Прикладом цьому може служити вибір між 
конформаціями крісла і ванни для похідних циклогексану або інших ротамерів з 
повільним взаємоперетворенням. Певні конформації можуть фіксуватися також за 
рахунок стеричних утруднень або міцних водневих зв'язків. Для прикладу наведемо 
встановлення переважної конформації сполуки 4.13.  
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4.13 

Як виявилось з експериментів по ЯЕО, два гетероциклічних фрагменти в молекулі 
розташовуються майже ортогонально один до одного. Величини ЯЕО що спостерігаються, 
не погоджуються з гіпотезою вільного обертання навколо простого зв'язку, що з'єднує 
гетероциклічні фрагменти. Через наявність С8-метильної групи в молекулі фіксованою 
виявляється лише одна конформація. Це підтверджується також наявністю досить малої 
КССВ між протонами Н7 і Н3, що свідчить про те, що діедральний кут між цими 
протонами близький до 90о. Спільне використання даних ЯЕО та величин КССВ 
виявляється найбільш надійним для встановлення конформації молекул. 

 

     4.6.8. Нестаціонарні ЯЕО 
 
    У попередніх розділах неодноразово вказувалося на те, що стаціонарні ЯЕО неможна 
використовувати для визначення між’ядерних відстаней, оскільки на їхні величини 
впливають всі прилеглі магнітні ядра. У найкращому разі з величин ЯЕО можна знайти 
відношення між’ядерних відстаней. Однак, поряд із цим, говорилося, що швидкість, з 
якою встановлюється стаціонарний ЯЕО за певних умов залежить саме від між’ядерних 
відстаней. Було також показано, що для молекул, у яких спостерігається негативний ЯЕО, 
стаціонарні ЯЕО можуть не нести структурної інформації через явище дифузії спінів, 
внаслідок чого для них більш ефективним є вивчення кінетики ЯЕО. Отже, у всіх 
випадках, коли бажано виміряти між’ядерні відстані, використовуються методики 
кінетичних досліджень ЯЕО. 
     Підхід до таких вимірювань аналогічний до того, що використовується для 
вимірювання стаціонарного ЯЕО, але при цьому період переднасичення вибирається 
набагато меншим від того, що потрібен для одержання стаціонарних ЯЕО. Повторення 
експериментів з періодом переднасичення, який послідовно змінюється, дозволяє 
одержати графік залежності ЯЕО від часу переднасичення. Отримані таким методом ЯЕО 
називаються усіченими ЯЕО. 
    Хоча такий підхід раніше був популярним, сьогодні він застосовується рідко. Більш 
загальний підхід у вивченні кінетики ЯЕО полягає в миттєвому збудженні спінової 
системи не за допомогою насичення, а за допомогою інверсії обраного сигналу (це 
приводить до інверсії населеностей уздовж відповідних переходів). Після цього без 
подальших зовнішніх впливів вивчається залежність величини ЯЕО від часу. Це 
здійснюється за допомогою додаткового 90о імпульсу, що подається через змінний 
проміжок часу (Рис. 4.23). У цьому випадку ЯЕО спочатку зростає, а потім, внаслідок 
релаксаційних процесів, які відновлюють рівновагу, спадає до нуля. Отримані таким 
методом величини ЯЕО називаються нестаціонарними ЯЕО. 
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Рис. 4.23. Загальна схема  спостереження нестаціонарного ЯЕО. Після інверсії обраного (вихідного) сигналу, ЯЕО розвивається на 
протязі періоду змішування, τm, після чого відбувається збір даних 

Вимірювання нестаціонарних ЯЕО є досить популярним, особливо при вивченні 
біологічних систем. Його проводять у вигляді 2D NOESY експерименту, що є вкрай 
корисним при вивченні великих молекул і здобуває все більше значення при аналізі малих 
молекул. Останнім часом одержав поширення одномірний варіант експерименту, відомий 
як 1D NOESY. За його допомоги у випадку застосування градієнтної селекції вдається 
одержати досить якісні спектри (дивись нижче). Даний різновид експерименту здобуває 
все більшу популярність при рутинних хімічних дослідженнях. На практиці як двомірні, 
так і одномірні варіанти нестаціонарного ЯЕО найчастіше вимірюються для одного 
фіксованого періоду змішування. При цьому на якісному рівні фіксується сам факт зміни 
інтенсивності сигналів, а не динаміка їхнього зростання. Однак, поза залежністю від 
способу одержання нестаціонарних ЯЕО, для правильної інтерпретації результатів 
потрібно розуміти основні закономірності їхнього виникнення. 
 
     4.6.9. Кінетика ЯЕО 
 
    Початкова швидкість виникнення ЯЕО для спіна I після миттєвої інверсії сигналу спіна 
S лінійно залежить від швидкості крос-релаксації (σIS) між цими двома спінами навіть у 
тому випадку, якщо молекула містить і інші спіни. Таким чином, 

                                                               (4.5) 
Коефіцієнт 2 у цьому рівнянні присутній внаслідок того, що відбувається інверсія, а не 
насичення спіна. Використання рівняння 1.35, якщо вважати, що для гомоядерної системи 
ωI = ωS, дозволяє для швидкості крос-релаксації (W2-W0) одержати вираз: 

                                         (4.6) 
 
Якщо підставити це рівняння у попереднє, побачимо, що, на відміну від стаціонарної 
зміни інтенсивності, початкова швидкість наростання нестаціонарного ЯЕО 
залежить тільки від між’ядерної відстані між спінами I і S. Спіни при цьому 
поводяться так, начебто вони є ізольованими. Величина ЯЕО між ними лінійно 
залежить від періоду змішування. При подальшому зростанні періоду змішування для 
спіна I стають значимими інші механізми релаксації, які конкурують із крос-релаксацією 
між спінами I і S, тому крива відхиляється від лінійності і поступово спадає до нуля (Рис. 
4.24). Таким чином, для визначення початкової швидкості наростання ЯЕО слід 
використовувати часи змішування, набагато менші, ніж час поздовжньої релаксації Т1 
спіна I. Тільки за цих умов можливе вимірювання між’ядерних відстаней. 
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Рис. 4.24. Схема динаміки розвитку ЯЕО між спінами I і S як функція періоду змішування 

Якщо ж, як це буває в більшості випадків, метою дослідження є одержання максимально 
можливих нестаціонарних ЯЕО, то період змішування треба вибирати близьким до часу 
релаксації Т1. Оскільки нестаціонарні ЯЕО вимірюються за відсутності постійного 
додаткового радіочастотного опромінення, вони зазвичай трохи менші від стаціонарних 
значень. Для позитивних ЯЕО максимальна величина ЯЕО зменшується з 50% до 38%. 
Тому для успіху таких експериментів більш важливим стає вибір відповідного періоду 
змішування. Залежність нестаціонарних ЯЕО від часу кореляції молекул є цілком 
аналогічною стаціонарним ЯЕО. Максимальні негативні нестаціонарні ЯЕО у випадку 
переважного протікання крос-релаксації  дорівнюють –100%. Для молекул, швидкість 
обертання яких відповідає негативним ЯЕО, слід також враховувати вплив на результати 
експерименту ефекту спінової дифузії. За винятком випадків, коли саме спінова дифузія є 
предметом дослідження, слід застосовувати якомога менші періоди змішування. 
 
     4.6.10. Вимірювання між’ядерних відстаней 
 
    У початковий період наростання ЯЕО (коли зростання інтенсивності ЯЕО лінійно 
залежить від часу) величина ефекту між спінами А і В через період τ є пропорційною до 
швидкості крос-релаксації, що, в свою чергу, обернено пропорційна шостому ступеню 
відстані між спінами: 

                                                 (4.7) 
Тут константа пропорційності, крім відомих фізичних констант, включає час кореляції 
молекул, τc, а {B} означає, що сигнал інвертується, а не насичується. У принципі, якщо 
відома τc, то можна прямо вимірювати величину rAB. Хоча на підставі релаксаційних 
вимірювань час кореляції і можна визначити, однак на практиці він використовується 
рідко. Частіше відому міжатомну відстань використовують як стандарт для вимірювання 
невідомої відстані. Якщо вимірювати ЯЕО між ядрами X  і Y, відстань між якими відома, 
то можна записати: 

                                                                      (4.8) 
Таким чином, порівняння двох величин ЯЕО прямо дає нам невідому між’ядерну 
відстань. Дане просте співвідношення інтенсивно використовується для визначення 
між’ядерних відстаней, особливо в біологічних системах. З одиничного експерименту 
величини між’ядерних відстаней можна визначити тільки в тому випадку, якщо для всіх 
спінів дотримується умова початкової швидкості наростання ЯЕО. При цьому часи 
кореляції для всіх спінів повинні бути однаковими. У випадках, коли крім загального 
обертання молекули мають місце і рухи її фрагментів, це може виявитися і не так. Тому 
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слід враховувати можливість виникнення помилок у розрахунках. 

    Варто також уважно ставитися до поняття між’ядерної відстані. У реальних молекулах 
відстань між спінами може постійно змінюватися внаслідок конформаційних рухів. Тому 
в результаті розрахунків ми можемо отримати лише усереднену величину. Більше того, 
при наявності конформаційної рухливості внесок конформації з максимально 
зближеними ядрами може виявитися завищеним, оскільки ЯЕО для такої конформації 
є набагато більшим внаслідок залежності від r-6. Розглянемо випадок швидкого, у шкалі 
часу ЯМР, обміну між двома рівнонаселеними конформерами, коли в спектрі є єдиний 
сигнал, що відповідає двом нееквівалентним станам спіна. В одному з конформерів 
відстань між спінами, r1, становить 0,25 нм, а в другому, r2, – 0,6 нм (Рис. 4.25). 
Усереднена величина ЯЕО за умов швидкого конформаційного обміну становить (r1

-6 + r2
-

6)-1/6. Тому розраховане на підставі величин ЯЕО значення r становить 0,28 нм, а не 0,42 
нм, як цього слід було очікувати. 

 
Рис. 4.25. Вплив швидкого конформаційного обміну на величини між’ядерних відстаней, що знайдені на підставі ЯЕО 

 
Загалом, величини між’ядерних відстаней, які отримані на підставі ЯЕО, мають 
тенденцію до заниження, що створює проблеми для висновків про структуру. 
Найчастіше такі проблеми виникають для малих молекул, де відбувається усереднення 
конформаційних станів. Тому для таких молекул кількісне визначення між’ядерних 
відстаней виконується досить рідко. Проте, даний підхід виявляється винятково плідним 
для встановлення структури біологічних макромолекул, де відсутні проблеми усереднення 
конформацій і помилки у визначенні інтенсивності ЯЕО. 

     4.6.11. 1D градієнтний NOESY 
 
      Ми вже раніше згадували про те, що однією з популярних методик нестаціонарного 
ЯЕО є методика 1D NOESY. Незважаючи на те, що її назва близька до відповідної 
двомірної методики, це є цілком самостійний експеримент, що використовує специфічну 
імпульсну послідовність. При застосуванні він дає результати, що дуже схожі на ті, які 
можна отримати за допомогою різницевої спектроскопії, але потребує менше часу. Крім 
того, спектри  1D NOESY позбавлені артефактів віднімання, що характерні для різницевих 
спектрів.  
       Сьогодні найбільш досконалим є експеримент, заснований на двохімпульсній 
градієнтній спіновій луні, DPFGSE, (Рис. 4.17б). Він дозволяє селективно рефокусувати 
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намагніченість обраного спіна, у той час, як інші сигнали залишаються розфазованими і у 
спектрі не спостерігаються. Послідовність починається з неселективного 90о імпульсу, 
який  переводить в поперечну площину вектори намагніченості всіх протонів. Далі в 
послідовності містяться два елементи градієнтної спінової луни, що являють собою 
комбінацію селективного 180о імпульсу на протонах та двох градієнтних імпульсів, що 
подаються до і після селективного імпульсу. Дія першого з градієнтів фрагменту 
градієнтної луни приводить до повного розфазування всієї намагніченості, що існує в 
поперечній площині. Селективний імпульс вибірково інвертує компоненти 
намагніченості, що відповідають сигналу, з якого переноситься ЯЕО. Наступний 
градієнтний імпульс, що точно відповідає попередньому, рефокусує цю намагніченість. 
Таким чином, маємо ефект селективного рефокусування обраного сигналу при повному 
розфазуванні всіх інших. Другий елемент градієнтної спінової луни використовується для 
більш повного розфазування всіх сигналів і більш точного виділення зі спектру обраного 
сигналу. В ньому використовуються два однакових градієнти, що відрізняються за 
амплітудою від попередніх. Це робиться, щоб унеможливити рефокусування 
намагніченості, що була розфазована попередньою спіновою луною. Фрагмент з двох 
послідовних градієнтних спінових лун називається скульптурним збудженням. Він 
широко використовується для підвищення селективності збудження, або інвертування 
сигналів.  Наступний 90о імпульс розташовує обраний вектор намагніченості уздовж осі –
z, що приводить до наростання ЯЕО протягом наступного періоду змішування, τm. 
Істотною відмінністю від експериментів ЯЕО, що обговорювалися раніше, є те, що в 
даному випадку за час періоду змішування, τm, виникають лише ЯЕО, а всі вихідні 
сигнали виявляються розфазованими і в спектрі не виникають. Додатковий очищувальний 
імпульс Gm використовується для видалення з поперечної площини залишкових 
компонентів намагніченості. На сигнал, що насичується цей імпульс не впливає, оскільки 
він в момент подачі імпульсу розташований вздовж осі –z. Після звичайної вибірки 
одержуємо спектр, у якому є тільки інвертований сигнал, що опромінюється, і сигнали 
ЯЕО, пов'язані з його насиченням. Одержання різницевого спектра при цьому непотрібне. 
Таким чином, можуть бути отримані спектри високої якості, що не містять дефектів 
різницевої спектроскопії. Це є вагомою перевагою перед описаними раніше методиками. 
Дана методика є також досить швидкою, оскільки відпадає необхідність тривалого 
накопичення сигналу для усереднення артефактів віднімання. Оптимальним у цьому 
випадку є також і динамічний діапазон приймача. 

 
Рис. 4.26. Схеми ID NOESY. Базова схема (a) вимагає для виявлення ЯЕО застосування різницевої спектроскопії, тоді як метод із 
градієнтним відбором DPFGSE-NOE (б) дає можливість одержати ЯЕО без викривлень, пов'язаних з різницевими артефактами. 
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     На практиці релаксаційні процеси, які мають місце під час періоду τm, можуть 
викликати небажане фазування компонентів намагніченості, внаслідок чого в кінцевому 
спектрі з невеликою інтенсивністю можуть проявитися всі наявні сигнали. Для того, щоб 
інтенсивність таких сигналів була якнайменшою, в імпульсну послідовність вводиться 
один або два 180о імпульси (одночасно із градієнтними очищувальними імпульсами). 
Сигнали, що залишилися після цього, легко видаляються зі спектра за допомогою 
фазового циклу (EXORCYCLE). Таким чином, на відміну від звичайної різницевої 
спектроскопії де проводиться віднімання інтенсивних сигналів, у нашому випадку 
доводиться видаляти зі спектра лише невеликі залишкові сигнали. Для малих молекул і 
молекул середнього розміру, коли тривалість періоду змішування становить близько 500 
мс, показано, що для видалення фонових сигналів достатньо під час τm подавати один 
імпульс, що інвертує намагніченість. Якщо ж тривалість періоду змішування становить 
1,5 с, то слід подавати два таких імпульси. 
    Для J-зв'язаних спінів, як і у випадку експериментів по стаціонарному різницевому 
ЯЕО, можуть виникати артефакти, пов'язані з ефектом SPT і ZQC-піки, що описані для 
NOESY. Для їхнього видалення зі спектра використовуються спеціальні методики. 
Великою перевагою градієнтного підходу є можливість спостерігати за його допомоги 
далекі ЯЕО. У різницевих експериментах такі ефекти або не проявляються, або їх 
неможливо спостерігати в присутності артефактів віднімання. Наявність сильної 
скалярної взаємодії між такими віддаленими спінами, не супроводжується ускладненнями, 
що пов'язані з ССВ, тому для його спостереження застосовується звичайна градієнтна 
послідовність, яка наведена на Рис. 4.26б. Типовий результат такого експерименту для 
малого біциклічного лактаму 4.14 наведений на Рис. 4.27. Селекція кожного сигналу 
здійснювалася за допомогою селективного 180о Гаусового імпульсу тривалістю 40 мс. Під 
час періоду змішування тривалістю 800 мс подавалися два неселективних 180о імпульси. 
Кожний спектр є результатом накопичення протягом 12 хв. сигналу від зразка масою 10 
мг. Як видно, спектри з успіхом можна використовувати для якісних стереохімічних 
висновків. Спостережувані сигнали пов'язані з ЯЕО та SPT-артефактами. 
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Рис. 4.27. Селективний 1D градієнтний  NOESY спектр біциклічного лактаму 4.14, записаний з періодом змішування 800 мс. 
Спектр (a) являє собою звичайний одномірний спектр. Сильний гемінальний ЯЕО для сигналу H4'-H4 в (в) для збереження 
масштабу малюнка був усічений. 
 

     4.6.12. ЯЕО в системі координат, що обертається 
 
    Найбільшою проблемою експериментів ЯЕО є існування області нульової крос-
релаксації, коли ωoτc = 1. При цьому як стаціонарні, так і нестаціонарні ЯЕО виявляються 
близькими до нуля. Найчастіше це спостерігається для молекул середнього розміру з 
масами в діапазоні 1000-2000 Дальтон. Величина діапазону нульової крос-релаксації 
залежить від в'язкості розчинника та частоти спектрометра. Оскільки в лабораторіях 
синтезується все більше молекул великого розміру, то все частіше вони становлять 
предмет дослідження хіміків. Для того, щоб для таких молекул не виконувались умови 
нульової крос-релаксації, слід вимірювати їх спектри на приладах з більшою напругою 
магнітного поля, але тут є певні обмеження, як фінансові, так і організаційні. 
Вимірювання спектрів на таких приладах є дуже дорогим. Тому спектрометри з дуже 
великою напруженістю поля усе ще є мало розповсюдженими. Єдиний доступний спосіб 
аналізу таких систем - це штучне усунення умов нульової крос-релаксації. Цього 
можна досягти, проводячи вимірювання ЯЕО в системі координат, що обертається. 
           Даний експеримент аналогічний до нестаціонарного ЯЕО, що описаний вище, тому 
багато з попередніх висновків є справедливими і для нього. Для ЯЕО в системі координат, 
що обертається (ROE, СКО-ЯЕО) швидкість крос-релаксації для гомоядерних спінів 
задається рівнянням: 

                                       (4.9) 
 На відміну від відповідного рівняння для нестаціонарного ЯЕО (4.6), цей вираз 
залишається позитивним для всіх значень τc. Тому СКО-ЯЕО мають безперечні переваги 
для аналізу молекул з будь-якими швидкостями  молекулярного руху. Для малих молекул 
величина СКО-ЯЕО відповідає величині нестаціонарного ЯЕО, а для великих молекул 
вона може досягати 68%, але ніколи не наближується до нуля (Рис. 4.28).  Аналогічно, 
швидкість зростання ЯЕО та СКО-ЯЕО для малих молекул є однаковою, а для великих 
молекул ці швидкості істотно відрізняються. 
 

 
Рис. 4.28. Схема СКО-ЯЕО (ROE) і нестаціонарного ЯЕО для ізольованої гомоядерної двохспінової системи як функція швидкості 
молекулярного руху 
 

Для малих молекул, коли ωoτc << 1 як рівняння 4.6, так і 4.9 спрощуються до: 
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                                                                (4.10) 
 На відміну від цього, для дуже великих молекул, для яких ωoτc >> 1, множник у дужках 
рівнянь 4.6 і 4.9 стає настільки малим, що ним можна знехтувати, що дає: 

                            і        (4.11) 
або  

                                                          (4.12) 
Тому для великих молекул  СКО-ЯЕО наростає вдвічі швидше, ніж  ЯЕО і має 
протилежний знак. 
    Вимірювання СКО-ЯЕО вимагає трохи специфічного експериментального 
підходу. Даний ефект виникає, коли вектор намагніченості фіксується в площині, 
перпендикулярній до напрямку магнітного поля, а не уздовж поля. Тому його іноді 
називають поперечним ЯЕО. Для генерування необхідного збурювання населеності 
обраного спіна, на його сигнал впливають селективним 180о імпульсом. Після цього 
подається неселективний 90о імпульс. Тому загальний кут повороту обраного спіна 
становить 270о. Внаслідок цього він виявляється інвертованим відносно всіх інших спінів. 
Після подачі цих двох імпульсів поперечна намагніченість «заморожується» у СКО за 
допомогою тривалого імпульсу низької потужності. Такий імпульс називається 
„спіновим замком”. Спіновий замок використовується для запобігання еволюції хімічних 
зсувів. Найпростіша схема послідовності для одномірного експерименту наведена на Рис. 
4.29. Частіше цей експеримент проводять у двомірному варіанті. Тоді його називають 
ROESY (rotating frame NOE spectroscopy).  

 
Рис. 4.29. Основна схема для спостереження ЯЕО в системі координат, що обертається. СКО- ЯЕО розвивається протягом довгого 
імпульсу спінового замка, що являє собою період змішування, τm. 

 
     Для того, щоб зрозуміти дію спінового замка його можна собі уявити як послідовність 
близько розташованих 180оу імпульсів з нескінченно малим проміжком δ між ними (Рис. 
4.30). Кожний фрагмент δ-180-δ  являє собою ні що інше, як гомоядерну спінову луну, що 
була описана в розділі 1. Для ілюстрації еволюції хімічного зсуву та гомоядерної спін-
спінової взаємодії під час дії спінового замка, виділимо дискретний період δ-180-δ. Як 
було показано раніше, 180о імпульс рефокусує еволюцію хімічного зсуву, тому за час 
кожного періоду δ-180-δ  еволюції хімічного зсуву не відбуваються і всі спінові вектори 
залишаються розташованими уздовж осі +у. Цей висновок поширюється на весь період 
змішування. 
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Рис. 4.30. У найпростішому варіанті спіновий замок являє собою тривалий імпульс малої потужності і постійної фази. Він може бути 
представлений як тривала послідовність 180° імпульсів з дуже малими проміжками δ між ними. 
 
Таким чином, при дії спінового замка протягом τm еволюція хімічних зсувів не 
відбувається. Говорять, що спінові вектори в цей період замкнені в системі 
координат, що обертається, у даному випадку уздовж осі +у (Рис. 4.31). 

                          
Рис.4.31. Вектори втримуються уздовж осі В1 довгим радіочастотним імпульсом. Говорять, що вони замкнені в системі координат, 
що обертається. 
 
Ситуацію, що виникає під час дії спінового замка, можна представити у вигляді 
поперечного еквівалента процесів, що відбуваються під час періоду змішування в 
нестаціонарному ЯЕО (Рис. 4.32). Дія спінового замка полягає в збереженні протилежної 
орієнтації вектора намагніченості ядра, сигнал якого інвертується і векторів 
намагніченості інших спінів. За відсутності спінового замка  така орієнтація втрачається 
через процес еволюції хімічних зсувів. Таким чином, виникає можливість виникнення 
СКО-ЯЕО за рахунок процесів крос-релаксації в поперечній площині. У цьому 
випадку релаксація спінів визначається часовою константою Т1ρ (=Т2). Відмінністю від 
звичайного ЯЕО є те, що в поперечній площині статичне магнітне поле Во не діє на 
вектори намагніченості, що знаходяться в поперечній площині. Таким чином, при 
використанні спінового замка, сильне статичне магнітне поле Во замінюється 
набагато більш слабким радіочастотним полем В1. При цьому динаміка наростання 
ЯЕО відповідно змінюється. У той час як γBo становить сотні мегагерц, γB1 становить 
усього декілька кілогерц. Тому γBo>> γB1, а значить ωI (частота СКО) << ωo. Внаслідок 
цього ωIτc << 1 для всіх реальних величин τc і молекули поводяться так, начебто вони 
перебувають в умовах граничного звуження ліній. Тому всі СКО-ЯЕО є позитивними, 
знак непрямих ефектів збігається зі знаком прямого ефекту. Ефекти перенесення 
насичення методом СКО-ЯЕО можна вивчати незалежно від розмірів молекули і їхніх 
динамічних властивостей.  
      Незважаючи на наявність явних переваг, для спектрів СКО-ЯЕО виникає і ряд 
експериментальних ускладнень. Головна з них та, що під час дії спінового замка 
відбувається перенесення когерентності TOCSY (дивись нижче). Крім того, сигнали 
можуть послаблюватися через позарезонансні ефекти. Таким чином, аналіз спектрів СКО-
ЯЕО може супроводжуватися ще більшими труднощами, ніж інтерпретація звичайних 
спектрів ЯЕО, тому такі вимірювання варто проводити тільки підготовленим фахівцям. 
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Рис. 4.32. Експеримент ЯЕО в системі координат, що обертається можна представити як  еквівалент експерименту нестаціонарного 
ЯЕО для поперечної намагніченості 
 
 
4.7. TOCSY в одному вимірі 
 
     Спіновий замок використовується ще в одному цікавому експерименті, що називається 
TOCSY-1D. Цей експеримент призначений для аналізу складних спектрів ЯМР.  Він 
базується на тій властивості спінового замка, що під час його дії відбувається 
ефективний перерозподіл намагніченості збудженого спіна між всіма спінами, що 
мають з ним спіновий зв”язок. При цьому перерозподіл відбувається навіть тоді, коли 
величини КССВ мають нульові значення. Головним є те, щоб спіни мали спільний 
енергетичний рівень. Таким чином, експеримент можна здійснити так, щоб збудити 
виключно одну спінову систему сполуки. Для цього достатньо селективно збудити лише 
один з сигналів, що належить до обраної спінової системи. Оскільки навіть у 
найскладніших спектрах практично кожна спінова система має хоча б один сигнал, що 
відокремлений від інших,  то його насичення приведе до вибіркової появи сигналів, що 
мають з ним спіновий зв”язок. Інші сигнали, що містяться в спектрі, виявляються 
незбудженими і в підспектрі не виникають. 
     Загальна схема експерименту, що заснована на спіновому замку MLEV-17, показана на 
Рис.4.33. Більш детально цей спіновий замок буде розглянуто в розділі 5.20.4. Після 
збудження обраного спіна одразу ж здійснюється перенесення його намагніченості на інші 
протони спінової системи за допомогою спінового замка. 
 
 
 
 

 

Рис. 4.33. Основна послідовність для 1D селективного TOCSY. Для збудження заданого сигналу, з якого починається перенесення 
намагніченості, може бути використана  будь-яка підходяща схема селективного 90○ імпульсу  
 
 
Єдиними сигналами, які з'являються в отриманому в такий спосіб спектрі, є ті, на які 
перенесена намагніченість опроміненого спіна. Експеримент дає 1D підспектри для 
дискретних спінових систем молекули. При цьому досягається спрощення спектра, 
оскільки зникають перекривання сигналів, що належать до незв'язаних одна з одною 
спінових систем. Більше того, використання високого цифрового розділення в 1D-варіанті 
спектра може усунути неоднозначність в інтерпретації мультиплетів кроспіків у 
двомірному варіанті методики. Одержання таких спектрів є також зручним методом для 
швидкого встановлення залежності вигляду спектра від тривалості періоду змішування, а 
значить і визначення шляху перенесення намагніченості уздовж ланцюга спінів.  На Рис. 
4.34 наведений 1D TOCSY спектр карбопептиду 4.15.  
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4.15 

 

Рис 4.34. Одномірний TOCSY спектр тетрамерного карбопептиду 4.15 в CDCI3. Кожний амідний протон був збуджений селективно 
і використаний як точка початку перенесення когерентності. Селективне збудження було досягнуто методом скульптурного 
збудження з часом змішування 97 мс  і спіновим замком MLEV-17. 
 

     Видно, що при селективному насиченні амідного протона в кожному структурному 
фрагменті молекули, у спектрі проявляються сигнали тільки тих протонів, які входять в 
одну спінову систему із сигналом, що насичується. Такий підхід є досить ефективним при 
вивченні спектрів олігосахаридів, які мають аномірний протон. Насичення цього протону 
дозволяє виявити всі протонні сигнали кожного з сахаридних залишків. 
 

4.8.  Лантаноїдні зсуваючі реагенти 

 
У 1969 р. К. Хінклі, а невдовзі Дж. Сандерс і Д. Уільямс встановили, що хелати (β-

дикетонати) лантаноїдів зумовлюють у спектрах ЯМР багатьох органічних сполук сильні 
зміщення сигналів і це веде до значного спрощення спектрів ПМР. Наприклад, додавання 
трис (дипівалоїлметанатів) європію-ІІІ і празеодиму-Ш (скорочено Еu(ФОД)3 і Рr(ФОД)3) 
до розчинів амілового спирту 4.16 у ССІ4 зумовлює зміни у спектрі, показані на рис. 4.35. За 
відсутності лантаноїдного хелату окремо у спектрі спостерігаються лише сигнали 
гідроксильної та найближчої до неї метиленової групи. Інші сигнали мають структуру, яка 
не піддається інтерпретації. 
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При додаванні Еu(ДПМ)3 або Рr(ДПМ)3 до розчину амілового спирту сигнали всіх 
нееквівалентних протонів спирту спостерігаються окремо, причому європієвий реагент 
зміщує сигнали у слабке поле, а празеодимовий — у сильне. Найсильніше зміщується сигнал 
гідроксильного протона. Величини індукованих реагентами зміщень досягають 30 м.ч. і 
більше. З віддаленням протонів від гідроксильної групи індуковані зміщення зменшуються,  

 

 
Рис. 4.35. Спектри ПМР н-амілового спирту, 4.16 (0,8 моль) а) за звичайних умов; б) при наявності 0,3 моль 
Eu(ФОД)3; в) при наявності 0,3 моль Pr(ФОД)3. Зірочкою позначено пік ЛЗР, трикутником – пік ТМС, ромбом – пік 
СНСІ3. Шкала хімічних зсувів у всіх спектрах однакова. 
 
тобто зміщення мають яскраво виражений вибірковий характер. Зміщення сигналів  
супроводжуються лише невеликим уширенням сигналів, що дає змогу спостерігати 
мультиплетну структуру у «розтягнених» спектрах і вигідно відрізняє лантаноїдні реагенти 
від інших парамагнітних комплексів (наприклад, комплексів Со і Nі, які теж викликають 
зміщення сигналів ЯМР, але одночасно і їх сильне уширення.  Все сказане стало причиною 
широкого використання лантаноїдних реагентів для спрощення спектрів ЯМР та вивчення 
будови органічних сполук, особливо у той період, коли багатоімпульсні ЯМР-експерименти 
ще не мали великого поширення. Зараз усі лантаноїдні хелати, що використовуються для 
модифікації спектрів ЯМР, називають лантаноїдними зсуваючими реагентами (ЛЗР). 

Після вивчення групи хелатів лантаноїдів було знайдено декілька комплексів, що 
зумовлюють максимальні зміщення сигналів при найменшому  їх уширенні. Вони знайшли 
широке практичне застосування в спектроскопії ЯМР. Ці хелати містять залишки енольних 
форм таких β-дикетонів: 
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Останні два β-дикетони. містять асиметричні атоми вуглецю, що дає змогу вивчати за їхньої 
допомоги хіральні сполуки. Замість європію та празеодиму до складу ЛЗР можуть входити атоми 
ітербію. ЛЗР, що містять атоми інших лантаноїдів, використовуються набагато рідше через 
сильне уширення сигналів. 

Вплив ЛЗР на спектри ЯМР визначається наявністю у атомів лантаноїдів неспарених 
електронів, що мають значний магнітний момент, а утворення зв'язку ЛЗР з донором 
пари електронів - субстратом - зумовлене координаційною ненасиченістю цих атомів у 
хелатах. Типове координаційне число атомів лантаноїдів дорівнює 8, а в молекулах ЛЗР 
задіяні лише 6 валентностей. Тому, якщо до розчину субстрату (електронодонорна 
органічна сполука А) добавити порцію ЛЗР, то встановлюється рівновага: 

 
У результаті утворюються вторинні комплекси (аддукти), які можна розглядати як солі кислоти 
Льюїса (ЛЗР) та основи Льюїса (молекули субстрату А). Неспарені f-електрони атома 
лантаноїду мають значний магнітний момент, його відчувають магнітні ядра аддукту. 
Внаслідок цього відбувається зміна положень сигналів ЯМР магнітних ядер сполуки А на певні 
величини, що називають лантаноїд ними індукованими зсувами (ЛІЗ). Вплив атома лантаноїду 
на магнітні ядра молекули А може відбуватися за двома механізмами, які нагадують 
механізми прямої і непрямої спін-спінової взаємодії. 

Контактна (Фермі) взаємодія. Полягає у перенесенні спінової густини по ланцюгу 
хімічних зв'язків. Ефективність такого перенесення визначається характером хімічних зв'язків 
у ланцюгу, що розділяє атом лантаноїду і магнітне ядро. Підвищення міцності зв'язку і 
зростання його порядку часто спричиняють зростання контактних зсувів. Тому контактний 
механізм дає великий внесок у ЛІЗ сигналів ядер 13С в ароматичних сполуках. Для спектрів 1Н 
контактні зміщення мають значення тільки для протонів, розташованих на відстані 1—2 хімічні 
зв'язки від атома лантаноїду в аддукті. 

Псевдоконтактна взаємодія. Полягає у взаємодії через простір магнітного моменту 
неспареного електрона іона лантаноїду на магнітні ядра субстрату. Величину псевдоконтактної 
(диполь-дипольної) взаємодії можна обчислити за рівнянням Мак-Коннела — Робертсона: 

 
                                                                                                                         (4.13)                                                                                                                                                                    
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де r, θ, φ— сферичні координати i-го ядра відносно іона лантаноїду, який перебуває у початку 
координат, а полярна вісь збігається з головною магнітною віссю аддукту ЛЗР — субстрат, 
тобто зв’язком Ln-X; С1 і С2 — константи, однакові для всіх магнітних ядер аддукту. 

Як видно з рівняння (4.13), величини псевдоконтактних зсувів Δі
пск визначаються насамперед 

віддаленістю і-го ядра від іона лантаноїду в аддукті. При розміщенні і-го ядра поблизу від 
головної магнітної осі аддукту величинами кутів θ і φ можна знехтувати. Тоді 
 

(4.14) 
 
де К— константа, однакова для всіх магнітних ядер аддукту. 

Рівняння (4.14) використовується для якісної оцінки величин ЛІЗ. 
 
     4.8.1. Типи сполук, що можна вивчати методом ЛЗР 

 
Для того щоб у спектрах ЯМР досліджуваної сполуки (субстрату) при наявності ЛЗР 

індукувалися достатньо великі зміщення сигналів, сполука, що вивчається, повинна 
задовольняти певним вимогам. По-перше, вона повинна розчинитися хоча б в одному з таких 
розчинників, як тетрахлорид вуглецю, хлороформ, хлористий метилен, бензол або 
ацетонітрил. Інші органічні розчинники, що використовуються в спектроскопії ЯМР, самі 
собою ефективно взаємодіють з ЛЗР і тому непридатні для таких досліджень. По-друге, 
сполука повинна мати функціональні групи, що здатні до координації з електроноакцепторною 
молекулою ЛЗР, яка виявляє властивості жорсткої кислоти Льюїса. Найчастіше такі групи 
містять атоми з однією або декількома неподіленими парами електронів. Органічна 
електронодонорна молекула (S) утворює з ЛЗР (R) лабільний аддукт (RS): 

 
Ефективна координація з ЛЗР відбувається із сполуками, що є жорстокими основами 
Льюїса, тобто такими які містять функціональні групи: —ОН, —NН—, —NHR, —СО—
R, СО—ОR (R=Н, Alk), —S0—,   —РО—, а також атом азоту піридинового типу та 
епоксидний атом кисню. М'які основи Льюїса (меркаптани, сульфіди, фосфіни), сильні 
акцептори (—NO2, —SО2) з ЛЗР не реагують. 

Ефективність координації з ЛЗР може сильно зменшуватися при наявності просторових 
перешкод біля електронодонорної функціональної групи. Наприклад, 2-метилтіазол, 4.17, 
ефективно взаємодіє з Еu(ДПМ)3, тоді як 2,4-диметилтіазол, 4.18 з ним практично не 
реагує: 

4.17                                       4.18 
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Індуковані лантаноїдом зсуви сигналів ЯМР мають місце виключно в аддукті. Зі 

збільшенням кількості ЛЗР вірогідність утворення аддукту зростає, отже зростають і 
величини ЛІЗ. Тому спостерігається лінійна залежність ЛІЗ від співвідношення [R]/[S]. 
Щоб порівнювати величини ЛІЗ протонів різних сполук, знаходять питомі ЛІЗ - індуковані 
зсуви сигналів ЯМР в мільйонних частках при співвідношенні ЛЗР : субстрат-1:1. Звичайно 
їх розраховують з використанням ЛІЗ, що знайдені для кількох співвідношень ЛЗР / 
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субстрат. Питомі величини ЛІЗ тіазолів наведені біля відповідних атомів водню або груп, що 
його містять. Отже, якщо сигнали протонів 2-метилтіазолу зміщуються при наявності ЛЗР 
на декілька мільйонних часток, то для 2,4-диметилтіазолу індуковані зміщення сигналів є 
на порядок меншими.  

Останнім часом розроблено метод вивчення за допомогою ЛЗР також олефінів і 
ароматичних вуглеводнів. Хоча вони самі і не реагують із зсуваючим реагентом, але 
утворюють аддукти з солями і комплексами срібла, наприклад Аg(ФОД). Найефективнішим 
зсуваючим реагентом для цих класів вуглеводнів виявився АgЕu(ФОД)4. 

ЛЗР можна також використовувати для вивчення органічних солей, оскільки аніони 
також можуть бути ефективними центрами координації з ЛЗР. Найкраще координація 
Еu(ФОД)З відбувається з таким органічним аніоном, як n-толуолсульфонат (тозилат), 
метилсульфат  та хлорид. У даному випадку координаційний центр (аніон) розташований на 
деякій відстані від катіона, тому просторові перешкоди в катіоні майже не впливають на 
ефективність координації з ЛЗР. Це дає змогу вивчати сполуки, які самі з ЛЗР не 
взаємодіють або взаємодіють погано. Ілюстрацією цього є величини ЛІЗ, визначені для 2,4,6-
колідину, 4.19 і його тозилату 4.20 при наявності Еu(ФОД)3: 
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     4.8.2. Використання ЛЗР для спрощення спектрів ЯМР 
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      При вимірюванні спектрів ЯМР складних органічних сполук часто буває так, що сигнали 
багатьох типів протонів поглинають у вузькій області, утворюючи складний нерозділений 
мультиплет. Визначити хімічні зсуви та КССВ для сигналів окремих протонів у цьому випадку 
безпосередньо зі спектра не вдається. Якщо сполука розчиняється у неполярних розчинниках 
і містить електронодонорні функціональні групи, застосування ЛЗР є найпростішим методом 
спрощення складного спектра. Розглянемо методику використання ЛЗР на конкретному при-
кладі. На рис. 4.36 зображено спектр о-толуїдину, 4.21. 

Рис. 4.36. Фрагмент спектру ароматичних протонів о-толуїдину, 4.21, (0,8 моль) при додаванні рівних порцій (0,1 
моль)  Eu(ФОД)3. Пік хлороформу позначено ромбом. 

 

 Як видно з рисунка, сигнали ароматичних протонів утворюють два рівноінтенcивних 
мультиплети в областях 6,9-7,2 та 6,5—6,8 м. ч. Зробити віднесення піків, тобто знайти хімічні 
зсуви і КССВ за таким спектром, неможливо. Додавання до розчину о-толуїдину зростаючих 
порцій ЛЗР — Еи(ФОД)3 (процедура нагадує титрування) дає змогу спостерігати спектри, 
наведені на рис.4.36а—д. Як бачимо, при максимальному вмісті ЛЗР сигнали всіх протонів 
розміщуються окремо. Тепер за їх мультиплетністю можна провести попередні віднесення. З 
формули сполуки видно, що найближче до координаційного центру (атом азоту) знаходиться 
один протон  (6-Н). Відповідно його сигнал повинен зміщуватися під дією ЛЗР найсильніше. 
Тому слабкопольний дублет у спектрах на рис. 4.36 належить саме цьому протону. Сигнали 
інших ароматичних протонів зміщуються значно менше внаслідок своєї більшої віддаленості 
від координаційного центра. Повне розділення цих сигналів видно тільки у спектрі а, де при 
8,8 м. ч. міститься дублет протона 3-Н, а при 7,9 та 7,6 м. ч. — сигнали протонів 5-Н та 4-Н. 
Величини хімічних зсувів ароматичних протонів о-толуїдину можна дістати екстраполяцією 



 224 

графіків залежності величин ЛІЗ від співвідношення ЛЗР/субстрат на нульовий вміст 
ЛЗР. Точність обчислених у такий спосіб хімічних зсувів становить ± 0,2м.ч. Остаточні 
висновки про належність сигналів до тих чи інших протонів роблять на підставі аналізу змін, 
що відбуваються у спектрах у процесі титрування з урахуванням формули (4.9). 
 
     4.8.3. Визначення  хімічної будови органічної молекули  за допомогою ЛЗР 

Оскільки зміщення, індуковані ЛЗР у протонних спектрах органічних молекул, 
мають в основному псевдоконтактну природу, то між ними та будовою аддукту ЛЗР - 
субстрат існує сувора математична залежність, що описується рівнянням Мак-Коннела 
— Робертсона (4.13). Якщо в цьому рівнянні знехтувати другим членом, внесок якого 
найчастіше є невеликим, то вираз для зміщення сигналу і-го протона буде мати вигляд 

(4.15) 
де позначення величин ті самі, що й у повному рівнянні (4.13). Це саме рівняння можна 
скорочено записати у вигляді 

(4.16) 
 

де і= номер протона у сполуці; Г1 – геометричний фактор, (Зсоs2θ1 - 1)/r3
i. 

Якщо прийняти, що для одного з протонів, наприклад першого, Δ1
пск = 1, то система 

рівнянь буде мати вигляд 

(4.17) 
Де i= номер протона у сполуці. 

Ця система рівнянь зручніша для розрахунків, тому що з неї виключено одну з невідомих 
- константу К, в обчисленні якої немає особливої потреби. Розв'язання системи дає змогу  
знайти розташування іона лантаноїду в аддукті. Слід зазначити, що аналітичного 
розв'язання цієї системи нелінійних трансцендентних рівнянь не існує, тому доводиться цю 
задачу вирішувати чисельно за допомогою ПК. Найпростіший варіант такого розрахунку 
можна реалізувати навіть на програмованому мікрокалькуляторі. 

Сенс таких розрахунків зводиться не стільки до того, щоб визначити, де і з якою 
ймовірністю перебуває іон лантаноїду в аддукті, скільки до того, щоб підтвердити або 
спростувати ту чи іншу гіпотезу про геометричну будову молекули субстрату. Якщо ця 
гіпотеза правильна і положення магнітних ядер у ній відповідає експериментальним ЛІЗ, 
то комп'ютер знайде задовільне з хімічної точки зору розташування іона лантаноїду в 
аддукті відносно центра основності та магнітних ядер субстрату. Навпаки, якщо гіпотеза про 
геометрію молекули субстрату помилкова, то задовільне вирішення системи рівнянь (4.17) не 
буде знайдене. У цьому випадку обчислені ЛІЗ погано корелюватимуть з експери-
ментальними або знайдена довжина зв’язку Х-Ln матиме аномальне значення . 

У деяких випадках розрахунок виявляється зайвим. Це стосується ситуацій, коли 
необхідно методом ЛЗР зробити вибір між двома вивченими ізомерними молекулами. 
Висновок про структуру ізомеру особливо полегшується, якщо ЛЗР ефективно реагує 
лише з одним з ізомерів. Як зразок можна навести структури похідних гетероциклічної 
сполуки ізоіндоло[1,2-а]бензімідазолу, 4.22а,б, які легко розрізнити методом ЛЗР: 
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                           4.22а                                                       4.22б 

Виходячи із спектрів ПМР цих сполук, без ЛЗР надійний вибір тієї чи іншої структури 
зробити неможливо, оскільки спінові системи ізомерів не відрізняються одна від одної. 
Добавляння Еu(ФОД)3, зумовлює зміну спектра лише одного ізомеру 4.19а. Причина 
такої вибіркової взаємодії з ЛЗР полягає в різному просторовому оточенні центра основ-
ності в цих сполуках (атома азоту при подвійному зв’язку). В одному з ізомерів 4.19б  
поблизу цього центра міститься об'ємна метильна група, що перешкоджає координації з 
ЛЗР. У другому ізомері просторові утруднення значно менші, що дає змогу молекулі 
утворювати координаційний зв'язок з ЛЗР. 
 
      4.8.4. Проведення конформаційного аналізу за допомогою ЛЗР 

Використання ЛЗР іноді дає змогу знайти переважну конформацію окремих 
угруповань у молекулі, наприклад у похідного бензімідазолу з о-толільним замісником 
4.23. Переважна орієнтація цього замісника відносно площини гетероциклічного 
фрагмента (кут φ) невідома (рис. 4.37). 

 
Рис. 4.37. Конформаційний аналіз похідного бензімідазолу 4.23 за допомогою ЛЗР 

 Для її визначення вимірюють спектри сполуки при 
наявності ЛЗР та знаходять значення питомих ЛІЗ. Далі за допомогою молекулярних 
моделей (механічних або комп'ютерних) збирають просторову модель молекули і 
визначають координати протонів відносно центра координації (у даному випадку 
незаміщеного бензімідазольного атома азоту). Після цього обчислюють 
положення іона лантаноїду в аддукті. Координати протонів о-толільного замісника 
обчислюють для різних кутів φ від 0 до 180° з кроком 10—20°. Для кожного добутого 
варіанту координат протонів сполуки виконують обчислення положення іона лантаноїду в 
аддукті. Чим більше задані координати протонів о-толілу відрізняються від його істинної 
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орієнтації, тим гірше буде узгодження обчислених та експериментальних значень ЛІЗ. 
Кількісно це узгодження можна знайти з величин середньоквадратичних відхилень (СКВ) 
величин Δ'пск, обчислених за формулою (4.17), та експериментальних ЛІЗ. Графік за-
лежності СКВ від кута у для 1-метил-2-(2-толіл)-бензімідазолу 4.23 показано на рис. 
4.37. Мінімум на кривій відповідає куту φ у стабільнішій конформації молекули. 
     Можливий і інший підхід до визначення орієнтації фенілу арильного замісника. На підставі 
координат і ЛІЗ протонів бензімідазольного фрагменту обчислюють положення іона 
лантаноїду в аддукті. Далі обчислюють значення ЛІЗ протонів о-толілу при різній його 
орієнтації відносно відомого вже положення іона лантаноїду в аддукті. Орієнтація, при якій 
обчислені та експериментальні значення ЛІЗ сигналів протонів замісника краще всього 
узгоджуються, і є найімовірнішою. 
    
   4.8.5. Використання ЛЗР для виявлення хіральності 

Хіральні ЛЗР (формули див. вище) з успіхом застосовуються для вивчення оптично 
активних сполук. При цьому найчастіше вирішуються задачі знаходження співвідношення 
енантіомерів у суміші або виявлення хіральності сполуки. Оптично активні ЛЗР, як і звичайні, 
утворюють аддукти з основами Льюїса. Однак, якщо основа Льюїса теж є хіральною, то в 
аддукті будуть міститися вже, як мінімум, два центри хіральності. Тому такі аддукти є 
сумішшю вже не енантіомерів, а діастереомерів, у яких, на відміну від енантіомерів, вели-
чини ЛІЗ є різними. Якщо хіральний субстрат взято у вигляді рацемату, то при наявності ЛЗР 
відбувається розщеплення сигналів: синглети набувають вигляду дублетів, дублети дають 
дублети дублетів тощо. Звичайно розщеплення тим більше, чим ближче протон, або група 
протонів розташована до хірального центра молекули. Інтегрування розщеплених сигналів 
дає змогу визначити співвідношення енантіомерів у вихідній суміші. Якщо у хіральному 
субстраті один з антиподів переважає, то розщеплені сигнали мають інтенсивності, що 
відповідають складу суміші енантіомерів. Це дає змогу визначити оптичну чистоту (або, 
іншими словами, енантіомерний надлишок) продуктів після розділення рацемічних 
сумішей. 

Для прикладу на рис. 4.38 наведено спектр ПМР одного з гетероциклічних аналогів 
ізофлавону, 4.24. 

 
 



 227 
Рис. 4.38. Спектр ПМР бензофуранового аналогу ізофлавону, 4.24 (0,8 моль). а) при наявності 0,5 моль 

оптично-активного ЛЗР – Eu(ГФБК)3; б) за звичайних умов. Зірочкою позначено сигнали ЛЗР 
 
Ця сполука хіральна внаслідок обмеженого обертання навколо зв'язку, що з'єднує 

гетероциклічні фрагменти, і є сумішшю атропоізомерів. Кожен з них, реагуючи з хіральним 
ЛЗР, утворює діастереомерний аддукт, що добре видно за спектрами ЯМР. 

При добавлянні Еu(ГФБК)3 розщеплюються сигнали всіх метильних груп і навіть деяких 
ароматичних протонів (спектр а на рис. 4.38). Особливо помітне розщеплення піків 
діастереомерів відбувається при охолодженні розчину до -10 - -20 °С. Відстань між ними у 
цьому випадку може досягти 1,5 м. ч. Цей експеримент підтверджує відсутність вільного 
обертання навколо зв'язку між гетероциклічними фрагментами. 
 
4.9. Використання ароматичних розчинників для спрощення спектру ЯМР 

Як вже зазначалось у розділі 1, органічні розчинники можуть утворювати з розчине-
ною речовиною асоціати (сольвати). Це стосується і ароматичних розчинників, зокрема 
бензолу. Оскільки молекули цих розчинників є магнітно-анізотропними, то спектри 
асоціатів, як правило, помітно відрізняються від спектрів у несольватуючих розчинниках або 
розчинниках з магнітно-ізотропними молекулами (СС14, СНС13), причому ці відмінності 
мають вибірковий характер. Отже, ароматичні розчинники індукують зміщення 
сигналів у спектрах ЯМР розчинених у них речовин. Для деяких протонів 
вони можуть досягати 1—1,5 м. ч.  

На цьому грунтується метод, який використовує зміщення, індуковані ароматичним 
розчинником (скорочено ЗІАР або АSІS — aromatic solvent induced shifts). Цей метод 
застосовано в конформаційному аналізі стероїдів, лактонів, насичених гетероциклічних 
сполук, моно- і поліциклічних кетонів та інших класів сполук, що мають складні спектри 
ПМР.  Молекули ароматичних сполук утворюють динамічні асоціати з молекулами розчиненої 
речовини особливо легко тоді, коли вони містять полярні групи. У таких асоціатах, не-
зважаючи на хаотичний тепловий рух, молекули розчинника і розчиненої речовини мають 
деяку переважну взаємну просторову орієнтацію. Якщо врахувати анізотропію бензольного 
циклу, то слід чекати, що його вплив на хімічні зсуви окремих протонів розчиненої речовини 
буде залежати від їх просторової орієнтації в асоціаті відносно молекули розчинника. Якщо в 
молекулі, що досліджується, полярних груп немає, то молекули розчиненої речовини не 
матимуть якоїсь переважної орієнтації відносно ароматичних циклів розчинника. ЗІАР-
ефект у цьому разі спостерігатися не буде. 

Ф. Коннолі та С. Мак Гріндл запропонували для вивчення конформацій кетонів методом 
ЗІАР таку модель: якщо карбонільну групу розташувати, як показано на рис. 4.39, і уявно 
провести площину через карбонільний атом вуглецю перпендикулярно до зв'язку C=O,то 
протони, що опиняються по один бік від атома кисню, матимуть негативні значення Δрозч, = 
δCDCl3 – δC6D6 а протони з іншого боку від зазначеної площини  - позитивні значення ЗІАР. 

 
 

 
Рис. 4.39. Модель Коннолі та МакГріндла для визначення знаку ЗІАР. З боку атому кисню зсуви 

негативні, а з протилежного боку – позитивні. 
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За допомогою цієї моделі можна, зокрема, розрізнити в спектрі ПМР сигнали 

екваторіальних метильних груп у циклічних шестичленних кетонах. Цей метод широко 
застосовувався до того, як було розроблено метод NOESY. 

Але найбільш часто ароматичні розчинники використовуються не для стереохімічних 
досліджень, а для модифікації спектрів ЯМР. Хоча у результуючому спектрі і містяться 
однакові мультиплети, незалежно від розчинника, але вони можуть мати суттєво інші хімічні 
зсуви. Тому інтерпретація спектру може стати більш легкою.  

Ефективність застосування дейтерованого бензолу для спрощення спектру гетероциклічної 
сполуки 4.25  

N

NN

O

Ph

NH2 4.25 
видно з наведених нижче спектрів (Рис. 4.40). Якщо у чистому ДМСО сигнали, що 
можуть підтвердити структуру сполуки співпадають з інтенсивними сигналами 
фенільного замісника, то при додаванні до розчину рівного об”єму дейтеробензолу всі 
сигнали речовини спостерігаються окремо і структура сполуки надійно підтверджується. 
Слід зазначити, що чим більшою є робоча частота спектрометру, тим ефективнішим є 
метод ЗІАР. Принадою методу є повна відсутність уширень сигналів і простота 
експерименту. На відміну від застосування ЛЗР, в даному випадку не виникає потреби 
вимірювання декількох спектрів та проводити розрахунки ЛІЗ. Таким чином, якщо у 
виміряному Вами спектрі цінні сигнали співпадають з іншими піками, слід перш за все 
спробувати для інтерпретації спектру використати ефект ЗІАР, а лише при його 
неефективності застосовувати більш трудомісткі методики. 
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Рис. 4.40. Вигляд спектру гетероциклічного аміну 4.25 в ДМСО та в ДМСО+С6D6. 
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     Ще одним розчинником, що може суттєво вплинути на хімічні зсуви сигналів є 
трифтороцтова кислота. Особливо ефективним є її використання у випадку азотовмісних 
гетероциклічних сполук та органічних амінів. Тут різниці в хімічних зсувів пов’язані з 
процесом солеутворення.  
 
4.10. Придушення сигналу розчинника 
 
    Більшість розчинників, що застосовують хіміки-органіки для спектрів ЯМР є досить 
доступними в дейтерованому вигляді. Це дозволяє одержувати спектри, неспотворені 
потужним сигналом розчинника, що перебуває у великому надлишку. На відміну від 
цього, більшість молекул, цікавих для біохімії та медицини і біологічних  макромолекул 
доводиться вивчати у воді. Оскільки в більшості випадків необхідно, щоб у спектрі були 
присутніми також і сигнали активних протонів, доводитися застосовувати для вимірювань 
недейтеровану воду   (що містить 10% D2O для дейтерієвого локу). 
     Різниця в мольних концентраціях води та розчиненої речовини становить 104 – 105, 
внаслідок чого виникають значні експериментальні труднощі, пов'язані з необхідністю  
зменшення інтенсивності сигналу розчинника. Придушення сигналу розчинника потрібне 
і у сучасних методиках ЯМР-хроматографії, де для здешевлення експерименту 
застосовуються недейтеровані розчинники. Сильний сигнал розчинника може бути 
присутнім також при звичайних вимірюваннях у розчинах D2O або  MeOD, у яких 
залишковий сигнал води може в багато разів перевищувати інтенсивність сигналів 
розчиненої речовини та являти собою проблему для вибору оптимальної величини 
підсилення приймача.                              
     Принциповою причиною необхідності придушення сильних сигналів розчинника при 
наявності набагато більш слабких сигналів розчиненої речовини є обмежений динамічний 
діапазон сигналів, що може бути сприйнятий приймачем і аналого-цифровим 
перетворювачем. Крім того, інтенсивні сигнали спотворюють нульову лінію, приводять до 
t1-шуму у двомірних спектрах, гасіння опромінення та появі паразитних сигналів. Гасіння 
опромінення приводить до сильного небажаного уширення сигналу води, що може 
маскувати сигнали розчиненої речовини. Воно виникає внаслідок того, що інтенсивний 
сигнал ЯМР викликає появу сильних наведених радіочастотних струмів у котушці 
приймача. Ці струми створюють власне поле, яке зміщує намагніченість протонів води від 
рівноважного положення. Вони діють як додатковий селективний імпульс на частоті 
протонів води. Тому відбувається прискорення втрати поперечної намагніченості, 
зменшення часу релаксації Т2 і, відповідно, уширення сигналу. У загальному випадку, 
перед тим як проводити придушення сигналу води, потрібно, щоб цей сигнал мав 
правильну форму. Тому потрібно прецизійне шимування приладу, якщо можливо, то за 
допомогою процедури градієнтного шимування. Якість спектра підвищується, якщо 
видалити зі зразка мікроскопічні пухирці повітря, які часто присутні у водних розчинах. 
Зробити це можна за допомогою ультразвукового перемішування. 
    Метою придушення сигналу розчинника є зменшення амплітуди його сигналу перед 
тим як сигнал надійде на приймач. Величезна кількість робіт, присвячених даному 
питанню, свідчить про те, що завдання є зовсім нетривіальним. Підходи, до його 
вирішення, які використовуються найбільш широко, можна розбити на три групи: 
- методи насичення сигналу води; 
- методи, що дають нульове збудження сигналу води; 
- методи, що порушують резонансні умови протонів води, що базуються на імпульсних 

градієнтах поля 
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Рис. 4.41. Температурна залежність HDO (сигнал частково насичений). Зсуви відповідають приблизно  5 Гц/K при 500 MГц. 
Спектри виміряні відносно внутрішнього стандарту TSP 
 
 
У наступних параграфах наведено приклади застосування даних підходів, що стали 
особливо популярними. Однак вони не охоплюють всі відомі методи. Всі схеми 
придушення приводять до зменшення інтенсивності сигналів, які розташовані поблизу від 
сигналу розчинника. Для того, щоб такі сигнали все ж спостерігалися, потрібен ретельний 
підбір умов експерименту, у найпростішому випадку - температури зразка. У такий спосіб 
внаслідок зсуву сигналу води відносно сигналів розчиненої речовини вдається уникнути 
втрати сигналів, (Рис. 4.41). 
 
     4.10.1. Переднасичення 
 
    Найпростішим, найбільш надійним і популярним методом придушення сигналу 
розчинника є переднасичення. Фрагмент переднасичення легко вводити в імпульсні 
послідовності різних експериментів ЯМР.  Результатом його дії є видалення сигналу 
розчинника зі спектра, а сигнали, частоти яких відрізняються від частоти переднасичення, 
залишаються практично незмінними. Метод базується на застосуванні постійного 
слабкого радіочастотного опромінення на частоті розчинника до того, як буде проведене 
збудження інших сигналів і збір даних (Рис. 4.42а). Експеримент виконується за 
допомогою декаплера, причому під час збору даних декаплер вимикається. У результаті 
сигнал розчинника виявляється ефективно насиченим і в спектрі не спостерігається (Рис. 
4.43). Для сигналів, що розташовані поблизу від сигналу розчинника, також 
спостерігається деяка втрата інтенсивності. Вона може бути зменшеною шляхом 
зниження потужності переднасичення, однак при цьому сигнал води може виявитися 
придушеним не повністю. Збільшення періоду переднасичення поліпшує придушення, але 
збільшує час експерименту. Тому для періоду переднасичення вибирають компромісне 
значення, що дорівнює найчастіше 1-3с. Оптимізація експерименту проводиться методом 
проб і помилок. Якщо є така можливість, то і для переднасичення і для наступних 
імпульсів на протонах слід використовувати один радіочастотний канал. 
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Рис. 4.42. Схеми придушення розчинника, що базуються на переднасиченні; (a) тільки переднасичення, (б) 1D NOESY і (в) FLIPSY. 
Послідовність (б)  використовує фазовий цикл NOESY тоді як FLIPSY використовує EXORCYCLE для одного (або обох) 180° 
імпульсів (тобто імпульс = x, y, —x, —y, приймач = x, —x, x, -x) 
           

 
Рис. 4.43. Переднасичення розчинника (2 с) дає можливість в (в) побачити сигнал при 4.75 м.ч., який маскується   сигналом HDO в 
(a) і його посиленому варіанті (б) 
 
    Недоліком простого переднасичення протонованих розчинів (особливо з 
використанням більш старих датчиків, де котушки в недостатньому ступені екрановані) є 
наявність у спектрі інтенсивних горбів поблизу сигналу, що придушується, які пов'язані з 
периферійними областями зразка, де є неоднорідність Во і В1. Ефективний метод 
зменшення  їхньої інтенсивності полягає у використанні т.зв. послідовності 
переднасичення NOESY, що являє собою послідовність 1D NOESY з нульовим часом 
змішування або, інакше кажучи, перший інкремент 2D NOESY з τm = 0 (Рис. 4.42б). 
Звичайний для NOESY фазовий цикл придушує горб, однак застосування такої 
послідовності утруднюється тим, що в ній використовуються 90о імпульси, які не є 
оптимальними для усереднення сигналів і інтегрування спектра. Недавно опублікований 
вдосконалений різновид даної методики, називаний FLIPSY (FLIP-angle adjustable one-
dimensional NOESY, Рис. 4.42в), у якій можна застосовувати довільний кут імпульсів. Ця 
послідовність найкраще підходить для рутинної роботи. 
    Принциповим недоліком всіх схем переднасичення є те, що вони, внаслідок процесу 
перенесення насичення, приводять до придушення сигналів активних протонів. У деяких 
окремих випадках шляхом модифікації умов експерименту (температура, рН) вдається 
сповільнити обмін  настільки, що сигнали будуть придушуватися в меншому ступені, 
однак такий підхід не є загальним. Методи, що описані нижче, у значній мірі усувають 
даний недолік. 
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     4.10.2. Нульове збудження 
 
     Другий загальний метод полягає в тому, щоб збудження сигналу розчинника було 
нульовим. У цьому випадку використана імпульсна послідовність повертає 
намагніченість, що пов'язана з розчинником, до напрямку +z, у той час як всі інші 
компоненти намагніченості переводяться в поперечну площину. 
          
               4.10.2.1. Стрибок з поворотом 
 
    Нульове збудження базується на тому, що вплив двох послідовних імпульсів на 
сигнали, що не співпадають з несучою частотою імпульсів і на сигнал, що з нею 
співпадає, кардинально відрізняється. Для розуміння принципу нульового збудження 
розглянемо найпростіший приклад, що називається «стрибок з поворотом», який 
використовує послідовність 90x-τ-90-x. Від неї походять і інші послідовності, які служать 
для цієї мети. Для обох імпульсів послідовності частота передавача встановлюється 
відповідною до сигналу розчинника. Перший жорсткий 90о імпульс  переміщує всю 
намагніченість у поперечну площину. Під час наступного проміжку τ (його тривалість 
становить кілька сотень мікросекунд) всі вектори обертаються в поперечній площині 
відповідно до величин своїх хімічних зсувів, за винятком сигналу розчинника, вектор 
якого в системі координат, що обертається з частотою прикладеного імпульсу, положення 
не міняє. Тому, намагніченість сигналу розчинника під дією другого 90о імпульсу 
вертається до напрямку +z. Другий імпульс повністю нейтралізує дію першого імпульсу 
по відношенню до сигналу розчинника. На всі інші сигнали другий імпульс діє інакше. 
Він переносить до напрямку осі +z лише частину намагніченості, що відповідає цим 
сигналам, а інша її частина залишається в поперечній площині. Перенесена частина 
намагніченості визначається проекціями відповідних векторів на вісь у в момент подачі 
другого імпульсу. Частина намагніченості кожного з векторів, що залишається в 
поперечній площині, залежить від різниці хімічних зсувів сигналів і сигналу розчинника. 
Ця залежність має вигляд синусоїдальної функції (Рис. 4.44а). Максимальна амплітуда 
залишкового сигналу спостерігається для сигналів, що відстоять від сигналу розчинника 
на +1/4τ Гц, причому, для сигналів, що розташовані з різних боків від сигналу розчинника, 
знак сигналів буде різним (через +х орієнтації векторів), однак без додаткових фазових 
викривлень. На практиці така проста схема експерименту дає занадто малу область 
нульового збудження, тому в спектрі можуть бути присутніми залишкові сигнали 
розчинника, внаслідок чого частіше застосовуються більш складні послідовності. 
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Рис. 4.44. Обчислені профілі збудження для (a) послідовності стрибка з поворотом, біноміальних послідовностей (б) 1-1 і (в) 1-3-
3-1. Послідовність стрибка з поворотом використовує τ= 250 µs, а біноміальна послідовність використовує τ = 500 µs 

 
          4.10.2.2. Біноміальні послідовності 
 
     У попередньому параграфі була розглянута найпростіша схема експерименту, що 
дозволяє видалити зі спектру сигнал, що співпадає з несучою частотою імпульсу. Як ми 
бачили, для цього достатньо подати два протифазні імпульси, розділені деяким 
проміжком часу. Дані імпульси було позначено 90x-τ-90-x. Виявляється, що коли на 
систему ядерних спінів подавати не два, а більше число імпульсів, розділених проміжком 
τ, то можна досягти такого ж результату, але збільшити область нульового збудження. 
Принадою такого підходу є те, що можна впливати на область збудження шляхом зміни 
кута імпульсів в такій послідовності. Можна підібрати таку комбінацію імпульсів, щоб 
сумарний результат їхньої дії на сигнал, що співпадає з несучою частотою імпульсів, не 
приводив до збудження, а всі інші сигнали збуджувалися достатньо ефективно. 
Найбільшого поширення набули так звані біноміальні імпульси, кут яких для центральних 
імпульсів є найбільшим, а в напрямку периферії імпульсної послідовності він спадає. 
Назва імпульсів походить від коефіцієнтів бінома Ньютона, з якими корелюють кути 
імпульсів. Для них розроблено скорочений запис, в якому кут імпульсу позначається 
цифрою, а фаза імпульсу позначається шляхом підкреслювання (або накреслювання) 
відповідної цифри.   Біноміальні послідовності дозволяють збільшити область нульового 
збудження і зробити експеримент менш чутливим до недосконалості приладу. 
Послідовність може мати вигляд 1-1, 1-2-1, 1-3-3-1 …, де числа означають відносні 
тривалості імпульсів, кожний з яких відділений проміжком τ. Величина даного проміжку 
вибирається такою, щоб за час його дії вектор намагніченості міг повернутися на 180о. 
Підкреслення означає, що фаза імпульсу інвертована. Для спінів, що не збігаються із 
частотою імпульсу, дія окремих імпульсів у максимумі збудження складається. Тому, 
наприклад, 90о збудження при дії послідовності 1-1 досягається в результаті дії імпульсів 
45х-τ-45-х. У групі біноміальних послідовностей найкращою є послідовність 1-3-3-1. 
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Внаслідок своєї симетрії вона є найменш чутливою до недосконалості імпульсу. 
Траєкторія руху спінів, величини хімічних зсувів яких відрізняються від частоти 
передавача на 1/2τ для сумарного імпульсу в 90о (1=11,25о) показана на Рис. 4.45.  

 
 
Рис.4.45. Траєкторія вектора намагніченості при роботі   біноміальної послідовності 1—3—3—1. Слід показаний для спіна з 
відхиленням від частоти  передавача на +l/2τ Гц, відносно максимуму збудження 
 
Під час кожного періоду τ спіни в системі координат, що обертається, повертаються на 
половину оберту, внаслідок чого ефект дії протилежних за фазою імпульсів є адитивним і 
вектор намагніченості з кожним кроком наближається до поперечної площини. Як і 
раніше, вектор розчинника, що збігається із частотою передавача, залишається 
нерухомим, тому він просто робить ряд коливань і зрештою виявляється на «Північному 
полюсі». 
Оскільки максимальне збудження відбувається на відстані +1/2τ Гц від частоти 
передавача, наступні нулі функція має при +n/τ (n = 1,2,3…відповідно до циклів еволюції 
за час τ). Тому τ слід вибирати таким, щоб виключити збудження поза обраним 
діапазоном частот. Профілі збудження послідовностей 1-1 і 1-3-1 показані на Рис. 4.44б і 
в. Видно, що збудження є неоднаковим для різних сигналів. Це накладає певні обмеження 
на кількісні вимірювання, крім того, як і раніше, сигнали, що розташовані по різні боки 
від сигналу розчинника, виявляються інвертованими. При використанні даної 
послідовності ступінь послаблення сигналу розчинника може досягати 1000. Для того, 
щоб у кінцевому спектрі всі сигнали мали вигляд сигналів поглинання, можна спектр 
піддати певній математичній обробці – представити його у вигляді абсолютних значень. 
    При використанні біноміальної послідовності для збільшення тривалості кожного з 
імпульсів може знадобитися додаткове ослаблення потужності передавача. Це необхідно 
для того, щоб найменш короткі імпульси не були коротшими за 1 мкс. Для того, щоб 
сумарний кут повороту спіна біноміальною послідовністю мав потрібну величину, слід 
ретельно настроювати кут мінімального імпульсу. Наприклад, інверсії всіх 
позарезонансних сигналів можна досягти шляхом подвоєння всіх елементів у 
послідовності, сумарний кут яких дорівнює 90о. Результат застосування сучасної 
методики вилучення зі спектру сигналу води показано на Рис. 4.46. 
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Рис. 4.46. Придушення розчинника за схемою нульового збудження . Зразок - 2 м сахароза,  в 9:1 H2O: D2O. В (б) маленький 
залишковий сигнал розчинника повністю вилучений за допомогою додаткової обробки СВІ 

 
 
 
4.11. Гетероядерний декаплінг  
 
     При вимірюванні спектрів на ядрах, відмінних від протонів (їх часто називають 
гетероядрами, хоча, з точки зору органічної хімії це не цілком вірно) у більшості випадків 
використовуються методики декаплінгу. Найбільш поширеним при цьому є декаплінг на 
протонах, але, коли в молекулі є інші магнітні ядра з високим природним вмістом, 
аналогічні досліди можна провести  з декаплінгом на цих ядрах. В новітніх спектрометрах 
така можливість існує майже завжди, оскільки частоту декаплера можна встановлювати 
довільним чином. У більш старих приладах частота декаплера часто є фіксованою, тому 
на них декаплінг на ядрах, відмінних від протонів здійснювати неможна. 
     Метою гетероядерного декаплінгу може бути як спрощення спектру за рахунок 
знищення спін-спінової взаємодії, так і підвищення інтенсивності сигналів завдяки 
виникненню гетероядерного ЯЕО. Слід, однак, пам’ятати, що при дослідженні ядер з 
негативним гіромагнітним відношенням, таких як 29Si, інтенсивність сигналів при дії 
гетероядерного декаплінгу спадає. 
 
     4.11.1. Декаплінг X{1H} 
 
 
     Використання широкосмугового протонного декаплінгу під час накопичення 
вуглецевих спектрів застосовується для більшості вимірювань. Видалення всіх 
розщеплень 1Н-13С приводить до зосередження всієї інтенсивності вуглецевих сигналів в 
одній лінії, що веде до значного зростання інтенсивності спектра і до його спрощення. Ще 
одним подарунком є подальше зростання інтенсивності вуглецевих сигналів за рахунок 
ядерного ефекту Оверхаузера. У випадку 13С цей ефект може сягати 200%. Внаслідок 
цього використання широкосмугового протонного декаплінгу є стандартним прийомом 
для вимірювання рутинних вуглецевих спектрів. 
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    У принципі гетероядерний декаплінг не відрізняється від гомоядерного за винятком 
того, що резонансні частоти ядер, що придушуються, і ядер спостереження істотно 
розрізняються. Внаслідок цього проблем зсувів Блоха-Сігерта  і інтерференції приймача в 
цьому випадку не виникає. Використання широкосмугового гетероядерного декаплінгу 
зіштовхується з деякими іншими технічними проблемами. 
     По-перше, потрібно проводити декаплінг у всьому діапазоні протонних хімічних 
зсувів, тому потужність радіочастотного опромінення повинна бути достатньою у всьому 
діапазоні частот, що придушується. Смуга декаплінгу звичайно становить декілька 
кілогерц. Вона зростає при збільшенні потужності опромінення. Протонний спектр, що 
виміряний на 400 МГц має довжину близько 10 м.ч., а це становить 4 кГц. Той же спектр, 
виміряний на частоті 600 МГц займає 6 кГц. У загальному випадку збільшення діапазону 
декаплінгу можна досягти підвищенням його потужності, однак такий підхід скоріше 
може вивести з ладу датчик або зіпсувати зразок, ніж привести до бажаного результату. 
Висока потужність декаплера шкідлива також через істотне нагрівання зразка, що є 
особливо великим для іонних сполук. Він може привести до розкладання нестійких 
зразків. Оскільки розігрівання зразка відбувається зсередини, його неможливо 
контролювати за допомогою зовнішнього датчика температури. Єдина можливість його 
виявити - зсув сигналу лока при вмиканні імпульсної послідовності. Проблема збільшення 
смуги декаплінгу без підвищення його потужності вирішується за допомогою спеціально 
розроблених схем модульованого декаплінгу (так звані послідовності декаплінгу з 
композитними імпульсами). Відповідна доробка конструкції датчика також може 
зменшити нагрівання зразка, яке пов'язане з електричною складовою радіочастотного 
опромінення. Як і у випадку збуджуючих імпульсів, необхідний діапазон частот 
придушення можна звести до мінімуму, якщо центр діапазону придушення розмістити в 
середині спектрального діапазону протонів. Якщо у Ваших гетероядерних спектрах 
присутні уширення або розщеплення сигналів, це може бути пов'язаним з тим, що опорна 
частота декаплера обрана неправильно або ж канал декаплера погано підстроєний або не 
відкалібрований. 
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Рис. 4.47. Можливі схеми протонного декаплінгу при  спостереженні гетероядер. (a) переривчастий декаплінг (розщеплений спектр 
із ЯЕО), б) обернений переривчастий декаплінг (розв'язаний спектр без ЯЕО) і в) декаплінг зі змінною потужністю (розв'язаний 
спектр   із ЯЕО). 
 

Нагрівання зразка може бути зменшеним шляхом вимикання декаплера в ті періоди 
імпульсної послідовності, коли декаплер непотрібний (Рис. 4.47). Такий декаплінг 
називають переривчастим. Існують три різновиди переривчастого декаплінгу. Вимикання 
декаплера під час релаксаційного проміжку (обернений переривчастий декаплінг, Рис. 
4.47б) приводить до зникнення ЯЕО і, відповідно, до спектра, що містить нерозщеплені 
через ССВ сигнали, інтенсивність яких не завищена через ЯЕО. Це відбувається внаслідок 
того, що ефекти ЯЕО, які виникають за час збору даних, змінюють тільки поздовжню 
намагніченість і не впливають на  сигнали в спектрі, які пов'язані з поперечною 
намагніченістю. Ефекти повністю зникають за час релаксаційного проміжку і не  
впливають на спектр при наступному імпульсі. Такий метод декаплінгу використовується 
при дослідженні магнітних ядер з негативними гіромагнітними відношеннями, для яких 
ЯЕО є негативним і приводить до зменшення сигналу. Він застосовується також для 
точного визначення інтенсивностей сигналів. В іншому варіанті декаплер вмикається під 
час релаксаційного проміжку і вимикається при зборі даних (переривчастий декаплінг, 
Рис. 4.47а). У цьому випадку отримуємо спектр, що містить спін-спінові розщеплення і 
підвищення інтенсивності сигналів за рахунок ЯЕО. Ще один метод, що використовується 
виключно для зменшення нагрівання зразка - це так званий декаплінг зі змінною 
потужністю (power-gated, Рис. 4.47с). У цьому випадку під час збору даних включається 
висока потужність декаплера, що забезпечує зняття спін-спінових взаємодій, а під час 
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релаксаційного проміжку потужність декаплера зменшується до мінімально необхідної 
для збереження ефекту ЯЕО. 
    Найчастіше такий підхід використовується при роботі на  приладах з дуже сильними 
магнітами, коли декаплер повинен перекривати великий спектральний діапазон частот. 
Застосування описаних схем декаплінгу проілюстровано на Рис. 4.48 на прикладі спектра 
α-пінену 4.2.  

4.2 
 

 
 

Рис.4.48.  Спектр 13С α-пінену, 4.2 що отриманий (a) без декаплінгу (розщеплений спектр без ЯЕО), (б) з оберненим переривчастим 
декаплінгом (розщеплений спектр із ЯЕО), (в) з  переривчастим декаплінгом (розв’язаний спектр без ЯЕО) і (г)  декаплінгом зі 
змінною потужністю (розв’язаний спектр із ЯЕО). Всі інші умови експериментів, включаючи шкалу інтенсивності сигналів були 
ідентичними. 
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      Аналогічно до описаного вище гомоядерного декаплінгу, можливий також 
селективний гетероядерний декаплінг.  Декаплінг на одиничному протонному сигналі в 
принципі дозволяє ідентифікувати партнера по ССВ на підставі злиття компонентів 
відповідного мультиплету в гетероядерному спектрі. Однак в такому експерименті слід 
проводити декаплінг на двох сателітах 13С1Н, які через велику КССВ відстоять досить 
далеко від основного сигналу. 
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        Протон-вуглецеві КССВ через один зв'язок мають величину порядку 100 Гц і за 
допомогою селективного декаплінгу подавити їх досить важко. Тому для вирішення таких 
проблем зазвичай використовуються двомірні гетероядерні кореляційні спектри. 
Селективна розв'язка протон-вуглецевих ССВ через 2-3 хімічних зв'язки більш реальна, 
оскільки величини ССВ у цьому випадку не перевищують 10 Гц. Прикладом цьому є 
встановлення конфігурації ізомерів сполуки 4.26. за допомогою визначення величин 
КССВ через 3 зв'язки між олефіновим протоном та вуглецевими атомами нітрильної та 
карбонільної груп (Рис. 4.49). У цьому випадку залежність КССВ від діедрального кута 
близька до Карплусової. Тому величина розщеплення сигналів вуглецевих атомів 
нітрильної і ефірної груп визначається їхньою орієнтацією відносно олефінового 
фрагменту. Достатньо знайти, яка з КССВ більша, щоб з’ясувати, яка група знаходиться у 
транс-положенні відносно олефінового протона.  Сигнал нітрильної групи в спектрі має 
вигляд дублету і його КССВ можна знайти безпосередньо зі спектру,  а КССВ сигналу СО 
маскується розщепленням на метилі. Селективне придушення на частоті метилу дозволяє 
визначити потрібну величину КССВ. 
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Рис. 4.49. Застосування селективного протонного декаплінгу для вимірювання далеких гетероядерних протон-вуглецевих КССВ. 
Нижні спектри відповідають сигналам вуглецю, що має розщеплення на  протонах. Верхні спектри відповідають тим самим 
сигналам із селективним придушенням сигналу метильної групи сполуки 4.26. Спостерігається зникнення розщеплення  сигналу 
карбонільного вуглецю на протонах метильної групи. 
 

         4.11.2. Декаплінг 1Н{X}  
 
     Традиційно у Фур'є-спектрометрах при вивченні ядер Х передбачалася можливість 
декаплінгу тільки на протонах. У сучасних спектрометрах реалізована можливість 
придушення ядер Х при спостереженні на протонах, 1Н{X}, так звана «обернена» 
конфігурація декаплінгу. Діапазон частот, необхідний для широкосмугового придушення, 
наприклад, ядер вуглецю, є значно більшим, ніж у протонів, тому реалізувати такий 
декаплінг можна тільки за допомогою композитних імпульсів. Так, придушення ядер 13С у 
діапазоні 150 м.ч. (типова величина для атомів вуглецю, що пов'язані із протонами) 
повинне перекривати 15 кГц на спектрометрі з магнітом на 400 МГц. Широкосмугове 
придушення на частоті Х  найчастіше використовується в багатомірних імпульсних 
послідовностях для спрощення структури кроспіків. Однак такий підхід може бути досить 
корисним при інтерпретації одномірних спектрів, коли гетероядро має високий природний 
вміст і вносить істотний внесок у тонку структуру сигналу.  Такими ядрами можуть бути 
19F або 31Р. На рис. 4.50 показане спрощення протонного спектру циклічного фосфіну, що 
містить паладій 4.27. під дією широкосмугового декаплінгу на ядрах 31Р. Дана методика 
застосовна для інтерпретації мультиплетної структури та виявлення гомоядерних КССВ. 
Якщо відомий хімічний зсув ядра Х, для знаходження спінових партнерів у протонному 
спектрі можна використовувати селективний декаплінг на ядрах Х. У простих випадках це 
може бути прийнятною альтернативою двомірним методикам з гетероядерної кореляції. 
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Рис. 4.50. Спрощення звичайного протонного спектру (a) фосфіну паладію 4.27 в CDCI3 при використанні 
широкосмугового декаплінгу на ядрах фосфору,  (б). Зі спектра зникли всі далекі КССВ 'H-31P.  
Найбільші зміни спостерігаються для сигналів протона алкену (7.2 м.ч.) і орто- протонів кілець фенілу ( 7.8 
м.ч.) 

 
 
4.12. Редагування спектрів 13С за допомогою спінової луни 
 
     Основною метою застосування широкосмугового декаплінгу на протонах при 
дослідженні гетероядер є підвищення інтенсивності сигналів, що відбувається при 
видаленні мультиплетної структури і зменшення перекривань сигналів. Крім того, 
корисним є також підвищення інтенсивності сигналів за рахунок ЯЕО і можливість 
вивчення гомоядерних КССВ. Однак, недоліком широкосмугового декаплінгу є втрата 
інформації про спіновий зв'язок ядер Х з протонами (Рис. 4.48а). Внаслідок цього, в 
спектрах з широкосмуговим декаплінгом відсутня можливість розрізнити сигнали, 
наприклад, метильної і метиленової груп. Тому досить корисною була б методика запису 
повністю розв'язаного від протонів спектра, але зі збереженням інформації про 
мультиплетність сигналів. Для цього розроблено декілька багатоімпульсних 
послідовностей. Вони базуються на послідовності спінової луни і дають спектри, у яких 
мультиплетність можна визначити за інтенсивністю та знаком сигналів. Зараз вони 
широко застосовуються в дослідницькій практиці. Ці методики також є більш простими 
для розуміння, ніж більш сучасні методи, що базуються на ефекті перенесення 
поляризації. Тому основні ідеї редагування спектрів ми розглянемо саме на їхньому 
прикладі. Для ілюстрації процесів буде використано модель вектора намагніченості в 
системі координат, що обертається. 
 

     4.12.1. J-модульована спінова луна. 
 
     Одним з найпростіших підходів до редагування спектрів є імпульсна послідовність J-
модульованої спінової луни (Рис. 4.51а іноді називають SEFT – Spin-Echo Fourier 
Transform). 
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Рис. 4.51. Послідовність J-модульованої спін-луни, (a) варіант із переривчастим декаплінгом і (б) імпульсний варіант 
 
Послідовність включає елемент спінової луни по каналу атомів вуглецю та постійний 
декаплінг по каналу протонів, який вимикається лише на час першого з двох однакових 
інтервалів ∆ спінової луни. Її дію легко зрозуміти за допомогою векторної моделі. Ключем 
до розуміння дії послідовності  є усвідомлення того, що еволюція векторів намагніченості 
ядер вуглецю під впливом гетероядерного розщеплення 1JCH відбувається тільки при 
вимкненому декаплері. Коли декаплер ввімкнений, спін-спінова взаємодія миттєво зникає, 
всі вектори намагніченості, що зумовлені гетероядерною ССВ об’єднаються в один сигнал 
по правилам векторного додавання і еволюціонують тільки вектори хімічних зсувів. 
Модель ще спрощується, якщо згадати про те, що можна повністю ігнорувати різницю в 
хімічних зсувах вуглецю, оскільки їхня еволюція під час першого інтервалу ∆ повністю 
рефокусується під час другого інтервалу ∆, який міститься за 180о імпульсом. Тому при 
розгляді процесів, що відбуваються при дії послідовності, слід враховувати тільки 
наявність гетероядерного розщеплення під час першого періоду ∆. Для випадку, коли ∆ 
змінюється від 0 до 1/J с. еволюція вектора намагніченості для різних мультиплетів 
показана на Рис. 4.52.  
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Рис. 4.52. еволюція векторів намагніченості вуглецю під впливом протон-вуглецевого спінового зв'язку 
 
Таким чином, наприкінці періоду ∆ вектори намагніченості, що відповідають різним 
гетероядерним мультиплетам, матимуть різну орієнтацію. При вмиканні в цей момент 
декаплера гетероядерне розщеплення зникне,  але інтенсивність вуглецевого сигналу, 
що з’явиться в кінцевому спектрі, буде визначатися взаємною орієнтацією векторів 
намагніченості в момент включення декаплера. Інтенсивність сигналу 
визначатиметься векторною сумою компонентів намагніченості гетероядерних 
мультиплетів. Тобто, мультиплетність сигналів виявиться закодованою в їхній 
інтенсивності. Оскільки хімічні зсуви не відіграють ролі, то всі вуглецеві атоми, що 
зв’язані з певним числом протонів, будуть вести себе цілком однаково. Вектори 
намагніченості четвертинних атомів вуглецю не змінюються при дії імпульсної 
послідовності, оскільки вони не мають гетероядерного розщеплення сигналів і 
розташовані під час періоду ∆ уздовж осі +у (далекі С-Н константи хоча й можуть бути 
присутніми, але їхня величина є значно меншою від прямих КССВ і ними можна 
знехтувати). Для пари спінів метинової групи СН є два вектори, що еволюціонують зі 
швидкістю +J/2 Гц. Тому кожний з них повертається на половину оберту за 1/J с. При 
цьому вони зустрічаються на осі -у. У цей момент вони на 180о відрізняються за фазою від 
векторів намагніченості четвертинних атомів вуглецю. У кінцевому спектрі сигнал такої 
групи буде інвертованим. Аналогічні міркування для сигналів з іншою мультиплетністю 
показують, що вектори намагніченості для метиленової групи, які обертаються зі 
швидкістю  +J Гц у цей момент будуть орієнтованими уздовж осі +у, а вектори метильних 
груп, що обертаються з частотами +J/2 Гц і +3J/2 Гц, - уздовж осі -у. У більш загальному 
випадку при виборі кута θ таким, щоб θ=180J∆ (градусів), інтенсивності сигналів 
вуглецевих мультиплетів, I, змінюються відповідно до рівнянь: 

С:              I=I 

CH:    І =  ICos θ 
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CH2: І =  Icos2 θ 

CH3:  І =  Icos3 θ 

 
Рис.4.53. Зміна інтенсивності сигналів вуглецю в експерименті по  J-модульованій спін-луні як функція періоду еволюції (θ= 
180J∆о). 
 
Ці рівняння можна подати в графічному вигляді. Їм відповідають графіки, що наведені на 
Рис. 4.53. Таким чином, маємо ситуацію, коли інтенсивність вуглецевих сигналів та їхній 
знак залежать від періоду ∆ в імпульсній послідовності. Для кожного вибраного періоду ∆ 
є своє співвідношення меж інтенсивностями вуглецевих сигналів. Для редагування 
спектру доцільно вибрати таке ∆, щоб різниця у співвідношеннях інтенсивностей була 
максимальною. Усталеною є практика, коли ∆= 1/J з (θ=180о). У цьому випадку сигнали 
четвертинних і метиленових атомів вуглецю позитивні, а сигнали метинових і метильних 
груп – негативні, якщо їх зфазувати так, як це робиться у звичайному вуглецевому 
спектрі. Прикладом відредагованого таким чином вуглецевого спектру є спектр камфори, 
4.1, що зображений на Рис. 4.54б.  
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Рис. 4.54. Вуглецевий спектр камфори  4.1 відредагований за допомогою послідовності J-модульованої спін-луни. (a) Звичайний 
вуглецевий спектр (карбоніл не показаний), і відредаговані спектри з (б) ∆= 1/J (θ=180°) і (в) ∆= 1/2J (θ = 90°) вважалося, що 
J=130 Гц. Викривлення сигналів протонованих атомів вуглецю в (в) пов'язані з розходженнями в КССВ для різних атомів вуглецю 
 
 
   Часто відредаговані спектри представляють у вигляді, коли сигнали СН позитивні, а 
сигнали метиленових груп – негативні. Для того, щоб отримати такі спектри достатньо 
фазу сигналів змінити на 180о за допомогою відповідної фазової корекції. Таким чином, 
мультиплетність вуглецевих сигналів виявляється закодованою в знаку сигналу. При 
цьому повертається частина інформації, що губиться при декаплінгу. У спектрах, які 
записані за допомогою даної послідовності, зберігається підвищення інтенсивності 
сигналів внаслідок ЯЕО. Якщо вибрати ∆= 1/2J с., то інтенсивність сигналів всіх 
протонованих вуглеців, як це витікає з Рис. 4.53, буде дорівнювати нулю і у спектрі 
залишаться тільки сигнали четвертинних протонів (Рис. 4.54в). Точність редагування 
істотно залежить від правильності вибору інтервалу ∆, який визначається величиною J. 
     Оскільки в реальних молекулах КССВ перебувають у певному діапазоні, доводиться 
вибирати деяке компромісне значення ∆. Протон-вуглецеві КССВ через один зв'язок 
лежать у діапазоні від 125 до 250 Гц, хоча найчастіше зустрічаються їхні величини від 130 
до 170 Гц (Табл. 4.2). Тому для молекул, що містять ароматичні фрагменти і 
електронегативні групи в аліфатичному ланцюгу, типова величина ∆ = 7 мілісекунд (1JCН = 
140 Гц). Якщо реальні КССВ перебувають далеко від цього діапазону, то відповідні 
сигнали можуть мати несподівану фазу і інтенсивність. Так буває при вивченні похідних 
ацетилену, для яких характерні значно більші КССВ. Тому, для отримання оптимальних 
результатів цим методом іноді доводиться дещо змінити тривалість інтервалу ∆. При 
цьому можна орієнтуватись на типові величини гетероядерних КССВ, що наведені в 
Табл.. 4.1. 
 
Таблиця 4.1. Типові діапазони для протон-вуглецевих КССВ через один зв'язок 
 
Оточення атому вуглецю Типовий діапазон 1JCH  (Гц) 
Аліфатичний, CHn- 125-135 
Аліфатичний, CHn (X = N, O, 
S) 

135-155 

Алкен 155-170 
Алкін 240-250 
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Ароматичний 155-165 
 
     Експерименти спінової луни легко реалізувати, оскільки вони не вимагають 
настроювання протонних імпульсів. Хоча історично вони були розроблені першими, зараз 
вони застосовуються мало, оскільки витіснені більш досконалими методиками.  
Експеримент може бути виконаним і з вмиканням декаплера тільки на період збору даних. 
В цьому випадку по каналу протонів подається додатковий 180о імпульс. У даному 
варіанті імпульсної послідовності інтервал ∆ розбивається на два інтервали по 1/2J (Рис. 
4.51б), що розділені 180о імпульсом, який подається одночасно на протони і на атоми 
вуглецю. У такому варіанті зберігається рефокусування вуглецевих зсувів але під час 
другого періоду ∆/2 відбувається еволюція векторів, пов'язаних зі ССВ. Тут, як і в 
експерименті з переривчастим декаплером, загальний період еволюції дорівнює 1/2J і 
отримуються ідентичні спектри. Обидва варіанти редагування є практично ідентичними, 
але імпульсний варіант дещо менш чутливий до недосконалості експерименту. Це 
найбільш коротка послідовність, що реалізує гетероядерну спінову луну. Вона 
використовується як фрагмент більш складних імпульсних послідовностей. 
 
4.13.  Методика редагування спектрів АРТ 
 
     Принциповим недоліком описаної вище J-модульованої спінової луни, є використання 
90о збуджуючих імпульсів на 13С. Як це було показано вище, з погляду результуючої 
чутливості у спектрі такі імпульси не є оптимальними. Тому при застосуванні J-
модульованої спінової луни можливим є насичення сигналів, які релаксують повільно, 
особливо четвертинних атомів вуглецю. Для підвищення якості спектрів було розроблено 
більш досконалий підхід, при якому для вуглецю використовуються імпульси трохи 
менші за 90о. Цей експеримент є дещо модифікованим експериментом по J-модуляції. Він 
називається АРТ (Attached Proton Test), Рис. 4.55. 

                    
Рис.4.55. Послідовність Attached Proton Test (APT) 
 

     Якщо у послідовності, що зображена на Рис. 4.44а використовувати імпульс, менший за 
90о, то в результаті його дії вектор намагніченості не досягне площини х-у. В результаті  
окрім поперечної намагніченості, виникне також і компонента намагніченості уздовж осі 
+z. Цей компонент потім інвертується наступним 180о (С) імпульсом. У системі зі 
спінами, які релаксують повільно, при наступних сканах цей інвертований компонент 
буде накладатися на компонент намагніченості, який встиг відрелаксувати і розташований 
уздовж осі +z. Це може придушити  або зменшити намагніченість. Для того, щоб цього не 
відбувалося, безпосередньо перед збором даних вводиться додатковий 180о (С) імпульс, 
що повертає проблемну –z компоненту до напрямку +z. При цьому виключається 
зникнення сигналу. Слід зауважити, що поперечні компоненти намагніченості також 
повертаються на 180о, однак це не впливає на інтенсивність сигналів, оскільки всі вони 
повертаються на цей кут одночасно. Найчастіше в експерименті АРТ використовується  
кут імпульсу збудження, що дорівнює 45о або менше, тому він дозволяє значно швидше 
накопичувати сигнал і дає ті самі результати при редагуванні, що і експеримент спінової 
луни. 
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     Помилки при редагуванні, що виникають при великому діапазоні КССВ у 
досліджуваній молекулі і значні фазові викривлення сигналів в АРТ-спектрах, є 
основними обмеженнями застосування даних методик. Але перевагою методики АРТ є те, 
що її можна реалізувати на будь-яких спектрометрах. Тому методика все ще є досить 
популярною. Більш складні варіанти експериментів по імпульсній J-модульованій 
спіновій луні дозволяють здійснити більш повне редагування спектра і одержати окремо 
підспектри, що відповідають сигналам С, СН, СН2 і СН3. Вдається також знизити 
небажаний вплив на результати редагування великого діапазону величин КССВ. 
 
4.14. Перенесення поляризації як метод підвищення чутливості  
 
     При вимірюванні спектрів ЯМР на ядрах, що дають малоінтенсивні сигнали, майже 
завжди доводиться стикатися з тим, що для отримання достовірних результатів 
доводиться накопичувати сигнал впродовж тривалого часу. При цьому збільшення 
інтенсивності сигналу вдвічі потребує подовження часу експерименту в 4 рази. І навпаки, 
якщо завдяки особливостям експерименту вдається збільшити інтенсивність сигналу 
вдвічі, експеримент потребуватиме вчетверо меншого часу. Тому підвищення чутливості 
методу ЯМР є основним завданням розробників як спектрометрів ЯМР так і імпульсних 
послідовностей і методів збору даних, що застосовуються у дослідженнях. Розробка 
магнітів з усе більш сильним полем у сукупності з іншими приладовими вдосконаленнями 
дозволяє значно підвищити чутливість методу. При цьому виникає можливість вивчення 
магнітних ядер з малим магнітним моментом і дуже низьким природним вмістом. Але 
кардинальним чином ситуацію покращити не вдається, тим більше, що без якихось 
технологічних проривів побудувати магніти з більшою напруженістю поля, ніж це вже 
досягнуто ввижається малоймовірним. Тому актуальним є питання підвищення чутливості 
за допомогою застосування імпульсних послідовностей, що можуть змінювати різницю 
між населеностями малочутливих ядер за рахунок більш чутливих ядер. Здебільшого такі 
підходи базуються на явищі переносу поляризації, що коротко було розглянуто у першому 
розділі. Найбільш доцільно здійснювати перенос поляризації від ядер з високим 
гіромагнітним співвідношенням на ядра з низьким γ. Це зумовлене такими чинниками: 
     Чутливість ядра визначається гіромагнітним відношенням, причому гіромагнітне 
відношення впливає одразу на три параметри:  

- резонансну частоту, що визначає різницю в енергіях переходів між енергетичними 
рівнями і, відповідно, їхніх населеностях у згоді до розподілу Больцмана; 

- величину магнітного моменту і, відповідно, інтенсивність сигналу; 
- інтенсивність прецесії, що визначає величину сигналу в котушці приймача. 

Тому сумарний вплив на інтенсивність сигналу ЯМР є пропорційним до γ3. Однак, якщо 
врахувати, що інтенсивність шуму зростає пропорційно квадратному кореню частоти,  то 
відношення сигнал/шум  пропорційне γ5/2. Якщо врахувати, що залежність сигналу від 
напруженості зовнішнього поля є пропорційною до Во

3/2, то для чутливості ядра, яка 
характеризується відношення сигнал/шум справедливим є співвідношення: 

                     S/N = NAT-1 Во
3/2γзбуд γ3/2

спостТ2*(NS)1/2                 (4.18) 
 

Де N кількість молекул у досліджуваному об'ємі зразка, А – частка досліджуваних спінів у 
природній суміші, Т – температура, Во – напруженість зовнішнього магнітного поля, γзбуд і 
γспост – гіромагнітні відношення збуджуваних і спостережуваних ядер, T2* - ефективний 
час поперечної релаксації, NS – загальна кількість накопичених сканів. Високе 
гіромагнітне відношення для протонів разом з 100%-вим природним вмістом  пояснює, 
чому дослідження спектрів ЯМР протонів виявляється найкращим у ЯМР високого 
розділення. Як видно з наведеного рівняння, до нього входять гіромагнітні відношення як 
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ядра, що піддається збудженню, так і того ядра, на якому проводиться вимірювання 
спектру. При вимірюванні звичайного одномірного спектру і збудження і вимірювання 
спектру проводиться на одному ядрі, тобто γзбуд = γспост. Якщо вимірюється спектр на ядрі з 
малим γ, то сумарна інтенсивність сигналу також виявиться малою. Тому дуже 
перспективним є використання методик, завдяки яким γС вдається замінити на значно 
більше за величиною  γН.  
    У даному розділі будуть описані ті широко розповсюджені одномірні методики, які 
дозволяють провести пряме вивчення ядер Х з малими гіромагнітними відношеннями (13С, 
15N, 29Si). Методи полягають в первинному збудженні спіна ядра з більшим γ, (найчастіше 
1Н, 19F, 31Р) і наступному перенесенні поляризації з них на ядро з малим γ, з яким перше 
ядро має спіновий зв'язок. У такому випадку, відповідно до рівняння 4.15, досягається 
виграш у чутливості, що дорівнює γH/γX.   Явище перенесення поляризації було описано в 
параграфі 1.19. Воно полягає у збільшенні різниці населеностей (і, відповідно 
інтенсивності сигналу) ядра Х при інвертуванні за допомогою 180о імпульсу компонентів 
мультиплету протонів, що виникають за рахунок гетероядерної спін-спінової взаємодії. 
Необхідною умовою виникнення ефекту переносу поляризації є антипаралельне 
розташування векторів намагніченості спінів Н, що відповідають гетероядерним КССВ.  
Як було відзначено в попередньому розділі, значне підвищення інтенсивності сигналу 
ядра з низьким γ можна одержати також і за рахунок ЯЕО при насиченні, наприклад, 
протонів. Цей метод, однак, не застосовується для ядер з негативним γ, оскільки в цьому 
випадку інтенсивність сигналу через ЯЕО зменшується. Методи перенесення поляризації 
позбавлені цього недоліку і у багатьох випадках можуть забезпечити набагато більше 
зростання інтенсивності сигналу, ніж просто ЯЕО. Крім того, дані експерименти є 
альтернативним методом редагування спектрів відповідно до мультиплетності сигналів. 
Вони дозволяють спостерігати окремо сигнали атомів вуглецю, що мають зв’язок з різною 
кількістю протонів. Зокрема таку можливість надає методика DEPT. 

 
4.15. Методика редагування спектрів INEPT 
 
     Експеримент INEPT (Insensitive Nuclei Enhanced by Polarisation Transfer) був одним з 
перших імпульсних експериментів ЯМР, що були розроблені для редагування спектрів на 
ядрах вуглецю, який використовував явище перенесення поляризації. Навіть зараз він 
широко застосовується і сам по собі і як складова частина багатомірних експериментів у 
сучасному ЯМР. Основна перевага експерименту полягає в тому, що його імпульсна 
послідовність побудована так, щоб здійснити перенесення поляризації одночасно від всіх 
протонів на зв’язані з ними атоми вуглецю, тобто здійснити можливість неселективного 
перенесення поляризації між спінами. Дію експерименту INEPT найкраще можна 
зрозуміти з аналізу векторної моделі намагніченості на різних стадіях експерименту. 
Найбільш часто експеримент проводиться з перенесенням поляризації від протонів. Тому 
обговорення буде проведено для окремого випадку спінової системи ХН. Треба, однак, 
відзначити, що методику можна реалізувати для будь-якої пари спінів, один з яких має 
велику γ і спін ½. 

    Послідовність INEPT (Рис. 4.56а) є методом інвертування половини кожного з дублетів 
ХН, незалежно від їхніх хімічних зсувів. Це забезпечується використанням  
неселективних імпульсів, що діють одночасно на всі магнітні ядра даного сорту. 
Послідовність починається зі збудження всіх протонів. Перший 90о імпульс переносить 
їхню намагніченість в поперечну площину. Після цього впродовж певного часу 
відбувається еволюція спінової системи згідно до наявних хімічних зсувів і констант 
гетероядерної спін-спінової взаємодії. Час еволюції можна позначити як ∆/2. Після цього 
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на протони подається  рефокусуючий 180о імпульс. Його дія приведе до рефокусування 
хімічних зсувів і неоднорідності поля. Це відбувається за час другого періоду ∆/2. 

 
Рис. 4.56. (a) Послідовність INEPT і (б) Послідовність INEPT з рефокусуванням. 
 
 
Одночасний вплив 180о(Х) імпульсу на ядрах Х змушує вектори, що пов'язані з 
гетероядерними ССВ, продовжити еволюцію, оскільки цей імпульс інвертує напрямок 
прецесії векторів. Таким чином, ми маємо справу з послідовністю спінової луни, у 
результаті дії якої еволюціонує тільки намагніченість, яка пов'язана з  гетероядерними 
ССВ. Для пари ХН після періоду ∆, якщо він дорівнює 1/2J (∆/2=J/4) два протонних 
вектори, що відповідають гетероядерним КССВ, розташовуються в протифазі 
уздовж осі +х. Тому наступний 90о імпульс розташовує їх уздовж осі +z також у 
протифазі (Рис.4.57). Така ситуація відповідає інверсії одного з компонентів дублета, як 
це і потрібно для переносу поляризації, однак, для всіх спінових пар одночасно. Одразу, 
як це відбулося, здійснюється перерозподіл населеностей ядра Х за рахунок переносу 
поляризації з протонів. Таким чином, Імпульс 90о(Х) впливає на систему вуглецевих 
спінів зі збільшеною за рахунок переносу поляризації різницею населеностей. При 
цьому для результуючого вуглецевого спектру неістотним є те, що його намагніченість 
перед цим була інвертована дією 180о імпульсу. Головне те, що в результаті дії 
послідовності перед збором даних вона опинилася в поперечній площині. Це дозволяє 
отримати спектр підвищеної інтенсивності.  На практиці два останніх імпульси на 
протонах та ядрах Х подаються одночасно. Однак з погляду ілюстрування фізичного 
процесу, можна вважати, що імпульс на протонах подається першим. 
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Рис. 4.57. Еволюція векторів намагніченості  протонів під час роботи послідовності INEPT. Після первинної еволюції під впливом 

JXH, імпульс 180° (H)  повертає вектори навколо осі х, а імпульс 180° (C) інвертує напрямок їхньої прецесії. Після повного періоду 
еволюції 1/2JHX вектори знаходяться в протифазі і за допомогою наступного імпульсу 90˚у  (H)  розташовуються уздовж осі ±z. При 
цьому виникає необхідна інверсія одного з компонентів кожного з дублетів H-X. 
 
 

Як було показано у розділі 1, в методах, які базуються на селективному переносі 
поляризації, інтенсивності піків є неоднаковими. Так, наприклад, для пари СН, вони 
становлять -3 і +5. Даний ефект пов’язаний з наявністю природної ядерної намагніченості 
спіна Х. Ця намагніченість може бути видалена за допомогою підходящого фазового 
циклу. Так, повторення експерименту з фазою останнього протонного імпульсу -у, 
приводить до протифазного розподілу інтенсивностей компонентів мультиплетів у 
порівнянні  з +у - експериментом, оскільки намагніченість тепер орієнтується не уздовж -
z, а уздовж +z (Рис. 4.58).  

 
Рис. 4.58. Інверсія фази останнього протонного імпульсу в INEPT інвертує інший компонент протонних дублетів (зрівняй рис. 4.22). 
 

 
     Результуючі дублети спінів Х виявляються інвертованими, хоча природна 
намагніченість ядер Х залишається незмінною. Віднімання одного експерименту від 
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іншого шляхом інвертування фази приймача приводить до сумування внесків перенесення 
поляризації й відновлення початкових співвідношень інтенсивностей компонентів 
дублетів. На Рис. 4.59 це показано на прикладі спектру мурашиної кислоти. Такий 
двохкроковий фазовий цикл є основою експерименту INEPT. Оскільки послідовність є 
ефективною тільки для системи НХ із достатньою величиною КССВ,  за відсутності ССВ 
вона виявляється марною.  

 
Рис. 4.59. Експериментальний  13С спектр INEPT  мурашиної кислоти, записаний з фазою останнього протонного імпульсу, що 
дорівнює у  (a) і  -у  (б). Віднімання цих двох наборів даних один від одного (в) усуває природну намагніченість, на яку перенесення 
поляризації не впливає. При цьому відбувається вирівнювання інтенсивностей компонентів дублетів. 
 
 
     4.15.1. INEPT з рефокусуванням 
 
     Однією із проблем описаної вище послідовності INEPT є те, що вона не дозволяє 
використовувати протонний декаплер під час збору даних. Це пов'язане з тим, що при 
вмиканні декаплеру одразу зникає гетероядерне J-розщеплення, протифазні 
намагніченості в результаті векторного додавання взаємно знищуються і переніс 
поляризації не спостерігається. Даний ефект обумовлений тим, що явище переносу 
поляризації, оскільки це процес, що базується на релаксації, потребує певного часу. Без 
декаплера переніс поляризації відбувається під час збору даних. Тому, якщо бажано 
використовувати декаплер, треба починати збір даних через певний час після закінчення 
послідовності  INEPT. З цієї ситуації можна вийти, якщо в імпульсну послідовність ввести 
елемент ще однієї спінової луни на обох ядрах. Перевагою такого експерименту є також і 
те, що у випадку, коли додатковий період ∆2 вибрати відповідним до існуючих 
гетероядерних КССВ, то компоненти дублетів, продовжуючи свою еволюцію, опиняться у 
фазі і матимуть такий самий вигляд, як і у звичайного вуглецевого спектру, але зі 
збільшеною інтенсивністю. Тобто за час дії додаткового періоду ∆2 відбувається 
рефокусування компонентів намагніченості спіна Х, що пов'язана з розщепленням на 
ядрах Н. За даних умов під час збору даних вже можна використовувати широкосмуговий 
декаплінг на протонах. При цьому одержуємо послідовність   INEPT з рефокусуванням 
(Рис. 4.56б). Результат дії цієї послідовності ілюструє рис. 4.60.  
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Рис. 4.60. Експериментальний  13С  спектр мурашиної кислоти, отриманий без INEPT і з INEPT ілюструє збільшення інтенсивності, 
що є результатом перенесення поляризації. 
 
Як і раніше, період рефокусування ділиться навпіл імпульсом спінової луни, що видаляє 
залежність від хімічного зсуву. Для повного рефокусування період ∆2 вибирають 
еквівалентним 1/2J. Однак такий період підходить тільки для ядер Х, що зв'язані з одним 
протоном. Для груп ХН2 і ХН3 він непридатний. Компоненти таких сигналів продовжують 
перебувати в протифазі і  не дають результуючого сигналу при дії декаплера. (цей ефект 
можна використовувати для редагування спектра). Теоретично показано, що для 
одержання оптимальної чутливості період рефокусування повинен становити 

∆2 = (1/πJ)sin-1(1/n1/2)       (4.19) 
де n – кількість протонів, що зв’язані з атомами вуглецю. Ангулярний параметр слід 
вибирати в радіанах. У вуглецевих спектрах для  груп СН, СН2 і СН3 величина ∆2 повинна 
становити відповідно 1/2J, 1/4J і 1/5J. Якщо необхідно спостерігати одночасно всі 
розщеплені мультиплети, вибирають компромісне значення ∆2 = 1/3,3J. Для величини 
КССВ 140 Гц ∆2 = 2,2 мс. Спектр, записаний за цих умов, але без протонного декаплінгу, 
містить певні фазові викривлення, оскільки період рефокусування не є оптимальним. 
Однак ці викривлення можуть бути усунутими за допомогою декаплінгу. 
 
У випадках, коли тонка структура розщеплення ХН являє інтерес і протонний декаплінг 
не застосовується, відносні інтенсивності компонентів мультиплетів можуть бути 
порушені. Це є одним з недоліків послідовності INEPT. Навіть після придушення внеску 
природної намагніченості ядра Х для груп ХНn залишаються аномалії інтенсивностей 
(Рис. 4.61).  

 
Рис. 4.61. Відносна  інтенсивність ліній мультиплетів у спіново-зв’язаних спектрах INEPT.  (a) звичайні інтенсивності  компонентів 
мультиплетів (б)  INEPT без (в) і з придушенням природної намагніченості 
 
Особливо слід зазначити занижену інтенсивність центральних ліній мультиплетів. Однією 
з послідовностей, що запропоновані для усунення цього недоліку, є INEPT+. Ця 
послідовність включає додатковий   «очищувальний» імпульс на протонах, що видаляє 
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складові намагніченості, пов'язані з аномаліями інтенсивностей. На практиці описана 
нижче послідовність DEPT, є кращою, оскільки вона менш чутлива до недосконалості 
умов експерименту. 
    Метод INEPT можна використовувати також і для переносу поляризації через декілька 
хімічних зв’язків. У цьому випадку вдається спостерігати у спектрі четвертинні атоми 
вуглецю, або непротоновані атоми азоту, інтенсивність яких збільшена за рахунок 
перенесення поляризації. Для реалізації такого експерименту потрібно обрати інтервали  
∆1 у відповідності до наявних величин КССВ. У деяких випадках ситуацію можна істотно 
спростити, якщо гомоядерну взаємодію видалити за допомогою селективного протонного 
декаплінгу під час періоду ∆1. На рис. 4.62 наведений результат накопичення спектра 15N 
для аденозин-5'сульфату 4.28. з перенесенням поляризації через один і через два зв'язки.  

4.28 
 

Видно всі атоми азоту пуринового фрагменту. Наведено два варіанти спектрів, у яких 
перенесення поляризації оптимізоване для J=90 Гц і J=10 Гц, що відповідає КССВ через 
один і два зв'язки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.62. Спектр INEPT аденозин 5' - моносульфату 4.28. при природному вмісті I5N.  Нижні спектри виміряні за допомогою 
послідовності INEPT, а верхні – за допомогою lNEPT з рефокусуванням. Затримки були розраховані для  (a) J = 90 Гц і (б) J = 10 
Гц. Для (a) у нижньому спектрі співвідношення інтенсивностей компонентів сигналу групи NH2 становить 1:0:-1 в (б) для всіх 
сигналів спостерігається протифазне розщеплення 1H-15N через два зв'язки. Хімічні зсуви в спектрах виміряні відносно нітрометану 
 
     4.15.2. Чутливість методу INEPT у порівняння з ЯЕО 
 
     Для визначення ступеня підвищення чутливості за допомогою INEPT слід порівняти 
його результати із простим вимірюванням спектрів на ядрах з низьким γ. При цьому 
передбачається, що використовується широкосмуговий декаплінг на протонах, що 
підвищує чутливість за рахунок гетероядерного ЯЕО. Тому для коректного порівняння  
слід з'ясувати, наскільки підвищується чутливість за рахунок перенесення поляризації в 
порівнянні з гетероядерним ЯЕО. Цей параметр можна знайти із співвідношень: 

IINEPT = Io|γH/γX|   IЯЕО = Io(1 + γH/2γХ)     (4.20) 
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Де IINEPT  - інтенсивність сигналу при перенесенні поляризації, IЯЕО – інтенсивність 
сигналу з врахуванням ЯЕО, а Io – інтенсивність сигналу за відсутності додаткових 
впливів. Насамперед слід зазначити, що ЯЕО дає внесок, що додається до природної 
намагніченості. Тому результуючий сигнал залежить від відносних знаків гіромагнітних 
відношень протона і ядра Х. Перенесення поляризації від цього не залежить. Таким 
чином, ЯЕО викликає зменшення сигналів для ядер з негативними гіромагнітними 
відношеннями. Внаслідок цього в деяких випадках  через ЯЕО сигнал може бути 
негативним або близьким до нуля. У табл. 4.3. наведено порівняння максимального 
виграшу в інтенсивності, який можна одержати за рахунок  ЯЕО і за рахунок INEPT для 
різних ядер, що зв'язані із протонами. Ступінь зростання інтенсивності сигналу не 
залежить лінійно від числа зв'язаних протонів, які використовуються для перенесення 
поляризації. Іншими словами, інтенсивність сигналу не зростає вдвічі для ХН2 у 
порівнянні із ХН. 
     На практиці, внаслідок недосконалості експерименту та релаксаційних процесів, що 
зменшують величину ЯЕО (зокрема анізотропія хімічного зсуву для металів) дані табл. 
4.3. неможна вважати точними, але їх можна використовувати для оцінки перспективності 
проведення експерименту. Результати впливу альтернативних методів підвищення 
чутливості для ядер з позитивним γ, таких як 31Р и 13С, розрізняються менше. Однак 
найбільш вагомий результат застосування перенесення поляризації має місце для ядер з 
негативним γ. Додатковою перевагою перенесення поляризації, що не знайшло свого 
відображення в табл. 4.3, є те, що час сканування визначається поздовжньою релаксацією 
протонів, а не гетероядер, оскільки результуючі населеності визначаються тільки даними 
спінами. 
 

    Таблиця 4.2. Інтенсивності сигналів для Х-спіна в парах 1Н-Х, що отримані в результаті 
перенесення поляризації (IINEPT) і при прямому спостереженні з максимальним ЯЕО (IЯЕО) 
 
X 13C 15N 29Si 31P 57Fe 103Rh 109Ag 119Sn 183W 195Pt 207Pb 
IINEPT 3.98 9.87 5.03 2.47 30.95 31.77 21.50 2.81 24.04 4.65 4.78 
IЯЕО 2.99 -3.94 -1.52 2.24 16.48 -14.89 -9.75 -0.41 13.02 3.33 3.39 
Інтенсивності даються відносно інтенсивностей сигналів, що отримані прямим спостереженням за відсутності ЯЕО (I0) 
 
На відміну від цього, прямі експерименти на ядрах Х визначаються часом релаксації цих 
ядер, що є, як правило, значно більшим, ніж для протонів. Тому виграш у чутливості за 
певний час збору даних, пов'язаний з підвищенням частоти сканування може в ряді 
випадків перевищувати виграш в інтенсивності власне за рахунок самого перенесення 
поляризації. Таким чином, найбільший виграш чутливості за рахунок перенесення 
поляризації виникає для ядер з великими часами релаксації та малими гіромагнітними 
відношеннями. Такий підхід є також кращим для ядер з негативними γ, для яких ЯЕО 
може приводити до зниження інтенсивності сигналу. Найбільш часто перенесення 
поляризації використовують для 15N  і  29Si, а також для вивчення перехідних металів, 
таких як 57Fe, 103Rh, 109Ag, 193W. Наочне уявлення про ступінь зростання інтенсивності 
сигналу в експерименті INEPT дає Рис. 4.63. 
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Рис. 4.63. Підвищення інтенсивності сигналу 15N у спектрі INEPT нітрату амонію. Пряме спостереження, використовуючи (a) кут 
Ернста, оптимізований для T1 азоту і (б) INEPT, оптимізований для T1 протона. Обидва спектри були виміряні за однаковий час 
 
     Внаслідок низької інтенсивності сигналів спінів Х при прямому спостереженні, 
більшість сучасних підходів зводиться до непрямого спостереження ядер Х через зв'язані 
з ними протони. Ці підходи реалізуються в різних гетероядерних кореляційних 
експериментах.  
 
     4.15.3. Редагування спектрів за допомогою INEPT. 
 
     Повернімося до імпульсної послідовності INEPT з рефокусуванням і розглянемо, що 
відбувається з компонентами гетероядерних мультиплетів на протязі періоду  ∆2. 
Найбільш наочно це видно з векторної моделі ситуації. Перш за все, згадаємо, що відстань 
між компонентами дублету становить J. Це означає, що швидкість розбігання цих 
компонентів буде узгодженою з цією величиною. Половину оберту ці компоненти 
зроблять за ∆2 = 1/2J.  Аналогічно, відстань між крайніми компонентами триплету 
становить 2J. Таким чином, в СКО ці компоненти будуть розходитись вдвічі швидше, ніж 
компоненти дублетів. Тому через період ∆2 = 1/4J компоненти дублетів повернуться на 
+45о, а компоненти триплетів – на 90о. Для того, щоб сигнал був видимим наприкінці 
обраного періоду ∆2 потрібно, щоб компоненти мультиплетів розташовувались в одному 
напрямку. Якщо повернутися до вибору величини періоду ∆2 у послідовності INEPT з 
рефокусуванням, то видно, що при ∆2 = 1/2J повністю рефокусуються  дублети, оскільки 
їхні компоненти співпадають з віссю х. Компоненти триплетів і квартетів при цьому 
залишаються в протифазі  і видаляються зі спектрів при декаплінгу на протонах (Рис. 
4.64).  
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Рис. 4.64. Редагування за допомогою INEPT може бути досягнутим за допомогою підбору періоду рефокусування, ∆2. Повна 
затримка 1/2JCH зберігає CH сигнали, але усуває зі спектра сигнали CH2 (і CH3). 
 
 
Таким чином, вибір періоду ∆2 = 1/2J приводить до підспектра, що містить сигнали тільки 
метинових атомів вуглецю. Ідея редагування  спектрів відповідно до мультиплетності 
сигналів, близька до редагування за допомогою методу спінової луни, що описаний у 
відповідному параграфі. 
    Поширення цієї ідеї на виділення інших вуглецевих мультиплетів зручно провести для 
кута θ = 180J∆2. У цьому випадку інтенсивності сигналів в експерименті з декаплінгом 
становитимуть: 

С:             I Sin θ 

CH2:   I 2Sin θ Cos θ 

CH3 :   I 3Sin θ Cos2θ 

Графічно ці рівняння представлено на Рис. 4.65.  

 
Рис.4.65. Зміна  інтенсивності сигналів вуглецю в експерименті INEPT з рефокусуванням як функція часу еволюції ∆ (θ = 180J∆2). 
Ідентичні результати отримані для експерименту DEPT, для якого кут θ являє собою кут останнього протонного імпульсу. 
 
Для поділу всіх протонованих атомів вуглецю зручніше за все вимірювати три спектри, у 
яких ∆2 підібрана так, щоб θ становив 45, 90 і 135 градусів. Експеримент 90о відповідає ∆2 
= 1/2J і дає в спектрі тільки метинові протони. При θ = 45о і θ = 135о у спектрі 
проявляються всі піки, однак в останньому випадку сигнали метиленових груп 
інвертовані. Такий процес сполучає посилення сигналів за допомогою перенесення 
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поляризації  і редагування спектрів. При цьому редагування виходить більш досконалим, 
ніж у випадку використання методів спінової луни, оскільки порівняння трьох спектрів  
INEPT дозволяє повністю розділити за мультиплетністю всі спостережувані сигнали. 
Зараз, однак, дану інформацію одержують найчастіше з використанням послідовності 
DEPТ, що менш чутлива до недосконалості умов експерименту і дає відредаговані 
спектри, які повністю позбавлені фазових викривлень. 
 
4.16. Послідовність DEPT 
 

     Методики редагування вуглецевих спектрів, що були описані вище, не завжди дають 
задовільні результати. В ряді випадків відредаговані спектри містять сигнали із значним 
викривленням фази. В простих випадках це не має особливого значення, але при аналізі 
складних спектрів, де сигнали різних вуглецевих атомів спостерігаються дуже близько 
один від одного, такі викривлення фази можуть привести до неправильної інтерпретації 
результатів. Тому потрібно було подальше вдосконалення методів редагування 
вуглецевих спектрів згідно до мультиплетності сигналів. Роботи в цьому напрямку 
привели до розробки імпульсної послідовності DEPT (Distortionless enhancement by 
polarisation transfer). Хоч розроблено її ще в 1982 році, але й дотепер вона є найбільш 
досконалою і використовується найбільш часто.  

    Імпульсна послідовність методики DEPT зображена на Рис. 4.66. 

           
Рис. 4.66.   Послідовність DEPT 
 

    Для окремого випадку, коли θ = 90о, механізм дії послідовності DEPT можна зрозуміти 
за допомогою векторної моделі. Розглянемо ситуацію, що виникає при дії послідовності 
на гетероядерний дублет СН, причому будемо враховувати, що одночасна подача 180о 
імпульсів  на обидва ядра не впливає на рух намагніченості в поперечній площині, яка 
пов’язана з КССВ, через те, що компоненти намагніченості кожного з ядер міняються 
місцями. Після першого 90о імпульсу на протонах вектор намагніченості групи СН 
розташовуються вздовж осі у в СКО (Рис. 4.67а). Він розщепляється на два вектори, На та 
Нб, які пов’язані з гетероядерним розщепленням на атомі вуглецю. 

 



 258 

 

 
 
Рис. 4.67. Векторна модель дії послідовності DEPT для окремого випадку сигналу СН 

 
 Нехай вектор На пов’язаний з компонентом вуглецевої намагніченості Са, що 
розташований по полю, а вектор Нб, відповідно, зв’язаний з компонентом Сб, який 
розташований проти поля. В подальшому, в період еволюції один з цих векторів 
обертається за годинниковою стрілкою, а другий – проти неї. По закінченні першого 
періоду 1/2J обидва ці вектори повернуться на 90о і розташуються в протилежних 
напрямках вздовж осі х (Рис. 4.67б). У цей момент подається 90о імпульс на ядрах С. Під 
дією цього імпульсу компоненти вуглецевої намагніченості будуть перекинуті в 
поперечну площину і утворять вектори Са та Сб, що розташовані в протилежних 
напрямках вздовж осі у (Рис. 4.67в). При цьому утворюється незвичайна ситуація, коли 
вектори намагніченості і протонів і вуглецю одночасно знаходяться в поперечній площині 
і нібито здатні до еволюції відповідно до частот своєї Ларморової прецесії. Однак, 
виявляється, що в даному випадку еволюції не відбувається взагалі, оскільки 
компоненти намагніченості протону по природі своїй пов’язані з компонентами 
намагніченості атому вуглецю. Зміна орієнтації спіна протона веде до відповідної зміни 
орієнтації спіна вуглецю і навпаки. Тому, незважаючи на відмінність в частотах прецесії 
спінів атомів водню і вуглецю, їх обертання відбувається синхронно, тобто на одній 
частоті. Коли частоти прецесії двох атомів однакові, то говорять, що вони когерентні. 
Таким чином, стан, коли в поперечній площині обертаються компоненти векторів 
намагніченості двох різних ядер, що зв’язані ССВ, називають гетероядерною 
багатоквантовою когерентністю (гбкк). Весь час, коли існує гбкк, орієнтація спінів є 
незмінною, тому наприкінці другого періоду 1/2J будемо мати ту саму ситуацію, що і на 
його початку (Рис. 4.67г). 90оу (Н) імпульс наприкінці другого періоду 1/2J повертає 
компоненти протонної намагніченості На та Нб вздовж осі +z. (Рис. 4.67д). На цьому етапі 
відбувається переніс поляризації від протонів до атому вуглецю. Цей процес відбувається 
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на протязі третього періоду 1/2J. Одночасно з подачею останнього імпульсу на протонах 
внаслідок руйнування гбкк починається еволюція векторів намагніченості ядер вуглецю. 
В кінці даного періоду еволюція векторів Са та Сб приведе до того, що вони обидва 
зійдуться на осі х (Рис. 4.67е). Якщо в цей момент почати збір даних, то отримаємо для 
атомів вуглецю дублети з однаково зфазованими компонентами. Інтенсивність сигналів 
буде збільшеною завдяки переносу поляризації. При застосуванні декаплеру на протонах 
під час збору даних, отримаємо синглети відповідної інтенсивності. При розгляді 
послідовності ми бачили, що під час другого періоду 1/2J, коли утворюється гбкк, вектори 
намагніченості не змінюються, тому, здавалось би його можна виключити з послідовності. 
Але, насправді, це справедливо лише для груп СН. Якщо ж в молекулі присутні групи 
СНn, то для їхніх компонентів намагніченості існують більш складні відповідності між 
орієнтаціями векторів Нn та Сn в період існування гбкк. В результаті по закінченні 
послідовності сигнали атомів вуглецю груп СНn матимуть різну інтенсивність і знак. Це, в 
комбінації з тривалістю заключного імпульсу дозволяє проводити редагування спектру за 
мультиплетністю. 

        Для видалення ефектів протонних хімічних зсувів  еволюційний період вибирають 
відповідним 1/2J і посередині його подають 180о імпульс. Подача цього імпульсу 
відбувається одночасно з імпульсом 90о(С). Дія імпульсу θ, як уже зазначалось, полягає в 
видаленні протонної намагніченості з поперечної площини, що приводить до появи в 
поперечній площині замість гбкк поперечної вуглецевої намагніченості, тобто у 
відновленні намагніченості, яку можна спостерігати. Деталі такого процесу залежать від  
мультиплетності вуглецевого сигналу. Іншими словами, метинові, метиленові та метильні 
сигнали реагують на цей імпульс по-різному. Це й дає можливість проводити редагування 
спектрів. Під час останнього інтервалу, що відповідає 1/2J вуглецева намагніченість, що 
пов'язана з розщепленням на протонах, рефокусується, але триває її еволюція, пов'язана з 
вуглецевими хімічними зсувами. Тому одночасна подача імпульсу 180о(С) і протонного 
імпульсу θ приводить до повного рефокусування вуглецевої намагніченості за час 
останнього періоду 1/2J. Таким чином, намагніченість вуглецю спостерігається без 
залежних від хімічного зсуву фазових викривлень. Відповідно до завдань експерименту, 
збір даних можна проводити з протонним декаплінгом або без нього. Альтернування фази 
імпульсу θ  з додаванням або відніманням даних на вході приймача приводить до 
знищення природної намагніченості вуглецю, як це робилося в методі INEPT. Кінцевим 
результатом є перенесення поляризації від протонів до вуглецю з можливістю редагування 
спектрів. 
 

     4.16.1. Редагування спектрів за допомогою DEPT 
 
      Як було сказано вище, ключем до редагування спектрів за допомогою DEPT є 
залежність фази та інтенсивності вуглецевих сигналів від кута θ. На практиці результат 
редагування є цілком аналогічним тому, що можна отримати за допомогою INEPT з ∆2 = 
θ/180J. Якщо для різних гетероядерних мультиплетів побудувати залежність їхньої 
інтенсивності від тривалості імпульсу θ, то можна отримати величини, що зображені на 
Рис. 4.68. 
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Рис. 4.68. Інтенсивності сигналів мультиплетів СНn, що можна отримати при зміні тривалості імпульсу θ. 
Результати отримано за умов декаплінгу на протонах під час збору даних. 
 
Проте, у методі  INEPT відповідним до величини КССВ слід вибирати проміжок, що 
редагує, Δ2,, а в методі DEPT редагування здійснюється за допомогою змінного кута 
імпульсу θ, що не має залежності від J. Це означає, що ефективність редагування за 
допомогою DEPT набагато перевищує INEPT при значному діапазоні КССВ. Це 
обумовлює переважне застосування DEPT при рутинних дослідженнях. Хоча період 
еволюції в DEPT і залежить від величин J, однак послідовність не занадто чутлива до 
помилок у його установці. 
 
 Таблиця 4.3. Знаки  мультиплетних сигналів у спектрах DEPT 

 DEPT-45 DEPT-90 DEPT-135 
XH + + + 
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XH2 + 0 - 
XH3 + 0 + 

 

     Для визначення мультиплетності  сигналів за допомогою DEPT потрібне вимірювання 
трьох спектрів з θ = 45, 90 і 135о. При цьому експеримент із θ =  90о вимагає  вдвічі більше 
сканів для одержання спектра з тим же співвідношенням сигнал/шум. Одержувані при 
цьому результати зведені в табл. 4.4. Мультиплетність сигналів можна легко одержати 
шляхом порівняння даних спектрів. Четвертинні атоми вуглецю при цьому 
встановлюються шляхом порівняння зі звичайним вуглецевим спектром із 
широкосмуговою розв'язкою від протонів. На рис. 4.69 наведений приклад 
відредагованого спектра для біциклічного терпеноїда  андрографоліду 4.29.  

4.29 

 
Рис. 4.69. Звичайні вуглецеві і DEPT-відредаговані спектри терпену андрографоліду 4.29 
 
     Поліпшений підхід полягає в комбінуванні даних спектрів і отриманні підспектрів, у 
яких окремо присутні сигнали СН, СН2 і СН3 груп. Однак, слід враховувати, що при 
такому підході виникає можливість появи артефактів, крім того важче визначити причину 
невдачі експерименту у випадку, якщо в спектрі є аномальні КССВ або прилад погано 
відкалібрований. На практиці вимірювання одного спектра DEPT з θ = 135о дозволяє 
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одержати необхідну структурну інформацію, незважаючи на те, що в спектрі відсутні 
сигнали метилів. Зазвичай їх вдається ідентифікувати в спектрі за величиною хімічного 
зсуву. Недавно з'явилася модифікація методу DEPT  за назвою DEPTQ. Ця послідовність 
дозволяє одержати інформацію про четвертинні атоми вуглецю і виконати редагування 
спектра. Таким чином, вона може виявитися досить зручною для рутинних досліджень. 

    У методі DEPT помилки можуть з'явитися з декількох причин. Найпоширенішою є 
неправильна установка кута протонних імпульсів, особливо імпульсу θ, що 
використовується для редагування спектрів. Це є наслідком поганого настроювання 
каналу протонів. Навіть невеликі помилки в θ можуть привести до появи несподіваних 
піків в DEPT-90. Якщо θ занадто малий,  підспектр DEPT45 виявляється більшим, ніж 
DEPT135. Паразитні сигнали можна виявити базуючись на їх аномально малій 
інтенсивності. 
     Навіть при правильному калібруванні імпульсів можуть з'явитися артефакти, які 
пов'язані з відмінністю періоду ∆2 від оптимального для даної КССВ 1JCH. У цьому 
випадку в підспектрі СН можуть з'явитися слабкі сигнали груп СН3. Типовим 
компромісним значенням 1JCH є 140 Гц. Для неї ∆2 = 3,6 мс. Для алкінових вуглеців 
характерні дуже великі величини 1JCH (більше 200 Гц). Вони можуть проявлятися як 
сигнали низької інтенсивності з несподіваним знаком. Ще більш несподіваними можуть 
виявитися сигнали четвертинних атомів вуглецю, що зв'язані з алкіновим фрагментом. У 
них, внаслідок аномально великої величини 2J може проявитися перенесення поляризації 
через два зв'язки. 

 
4.17. Вивчення квадрупольних ядер. 
 
     Характерною рисою багатьох квадрупольних ядер є велика ширина сигналів, що 
пов'язана зі швидкою квадрупольною релаксацією. Швидке відновлення вихідної 
намагніченості спінів після збудження означає те, що збір даних можна здійснювати при 
дуже швидкому скануванні. Збуджуючий імпульс може дорівнювати 90о, що є 
оптимальним з погляду чутливості. Однак, таке швидке сканування може викликати певні 
проблеми при безпосередньому спостереженні ядер із шириною сигналу сотні та тисячі 
Герців. Одразу за імпульсом, хочемо ми цього чи ні, існує допоміжний інтервал, що 
необхідний для того, щоб електроніка могла здійснити оцифровування сигналу. Під час 
цього інтервалу в датчику може виникати так званий акустичний дзвін. Він найбільш 
сильний для ядер з низькою частотою та малим природним вмістом і при слабких 
магнітних полях. Період спаду акустичного дзвону становить багато десятків 
мікросекунд. При вивченні ядер зі спіном ½ без шкоди для спектра можна ввести перед 
збором даних такий проміжок,  тому для таких ядер ніяких проблем акустичний дзвін не 
створює. Однак, у випадку ядер, що релаксують швидко, таких як 17О і 33S введення 
додаткового проміжку між імпульсом і початком збору даних може привести до втрати 
значної частини сигналу СВІ (ширина лінії 1 і 5 кГц відповідає часам релаксації 320 і 60µs 
відповідно). Крім цього, проміжок перед збором даних викликає сильні фазові 
викривлення сигналів. Таким чином, скорочення проміжку підвищує інтенсивність 
сигналу, але викликає значні викривлення нульової лінії, що проявляються у вигляді 
широких хвиль. Розроблено ряд послідовностей, за допомогою яких можна придушити 
акустичні шуми. Дві з них зображені на рис. 4.70б і 4.70в. В обох випадках придушення 
акустичних шумів від 90о імпульсу досягається вимірюванням двох послідовних сканів, в 
одному з яких за допомогою додаткового 180о імпульсу інвертована фаза сигналу ЯМР. 
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Рис.4.70. Послідовності для спостереження квадрупольних ядер з дуже широкими лініями, для яких акустичний дзвін є проблемою. 
Послідовність (a) усуває дзвін, пов'язаний з 90 ° імпульсом, а ACOUSTIC (б) і RIDE (в) крім того, усуває, дзвін, що пов'язаний з 
180° імпульсом 
 
Одночасно інвертується також фаза приймача. Але включення в імпульсну послідовність 
180о імпульсу також веде до появи акустичного дзвону. Тому цей додатковий дзвін також 
потрібно видаляти. Це у двох розглянутих послідовностях здійснюється трохи по-різному. 
У послідовності ACOUSTIC (Alternate Compound One-eights Used to Suppress Transients In 
the Coil, рис. 4.70б) весь експеримент повторюється з інверсією 180о імпульсу. При цьому 
інвертується акустичний дзвін, пов'язаний із цим імпульсом. Додавання даних, що 
отримані у двох експериментах, приводить до видалення зі спектра цього внеску. 
Альтернативна послідовність RIDE (Ring-down Delay, Рис. 4.70в)  зводиться до 
повторення експерименту з інверсією фази обох 90о імпульсів і відніманням отриманого в 
такий спосіб другого експерименту від першого. Обидві послідовності, внаслідок 
застосування 180о імпульсів  можуть привести до позарезонансних ефектів, однак за їхньої 
допомоги можна досягти істотного зменшення викривлень нульової лінії. Рис. 4.71 
ілюструє застосування RIDE при накопиченні сигналу 17О спектра етилацетату. Видно, що 
в результаті одержуємо практично горизонтальну нульову лінію. 
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Рис. 4.71. 17О спектр етилацетату  записаний (a) з послідовністю RIDE і (б) без її. Сильні  викривлення базової лінії в (б) є 
результатом акустичного дзвону в датчику. Спектр (в) отримано з того ж самого СВІ (б), але перші 10 точок даних у ньому замінені 
точками, що отримані методом зворотного лінійного передбачення, обчисленими на підставі 256 неспотворених точок. Спектри 
виміряні відносно D2O і оброблені функцією експонентної мультиплікації з lb= 100 Гц 
 
Сучасне матзабезпечення спектрометрів ЯМР дозволяє також використовувати 
альтернативний підхід до вимірювання спектрів квадрупольних ядер. При цьому для 
накопичення неспотвореного сигналу СВІ використовується проста одноімпульсна 
послідовність. Перші точки сигналу СВІ, що містять викривлення, коригуються на 
підставі більш віддалених від початку збору даних точок методом зворотного лінійного 
передбачення. Такий підхід ілюструє спектр, що наведений на рис. 4.71в. У цьому спектрі 
перші 10 точок отримані методом лінійного передбачення. Викривлення нульової лінії і 
погіршення співвідношення сигнал/шум, що пов'язане з недосконалістю експерименту  в 
спектрі повністю відсутні. 
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Розділ 5. 
Генерація двомірних спектрів. Різновиди COSY.  
 
      Як ми бачили з попереднього розділу, сукупність сучасних одномірних методик ЯМР 
дозволяє вирішити багато питань структурної хімії. Але з підвищенням складності 
спектру надійність таких висновків падає. Це обумовлено тим, що у складних спектрах 
часто неможливо спостерігати окремо кожний з сигналів. Тому визначення спектральних 
параметрів, а, отже, і можливість аналізу спектрів зменшується. Досить часто має місце 
ситуація, коли саме потрібна ділянка спектра виявляється настільки складною, що її аналіз 
стає неможливим. З цієї причини  вже від самого початку застосування ЯМР проводилася 
розробка методик, що дозволили б спрощувати спектри. Ці роботи врешті решт привели 
до винайдення двомірної спектроскопії ЯМР. З роками ці методики набули широкої 
популярності і з’явилися їх численні різновиди. У дослідницькій роботі застосування 
двомірних методик починається з найпростішої з них, що називається скорочено COSY 
(COrelation SpectroscopY). Вчитуючись у назву методики не зовсім зрозуміло, причому тут 
якісь кореляції, адже до цього часу ми поняття „кореляція” не використовували. Але, 
якщо згадати, що українською мовою кореляція означає „відповідність”, то суть методики 
стає дещо більш зрозумілою. Двомірні методики здебільшого виявляють відповідність 
спектральних параметрів одного атома спектральним параметрам іншого. Зокрема COSY 
дозволяє знайти відповідність між КССВ різних атомів, тобто виявити сигнали, між якими 
існує спіновий зв”язок. Інші двомірні методики шукають відповідність між хімічними 
зсувами зв’язаних ядер. Тому більшість двомірних методик також є кореляційними. З цієї 
причини сигнали (кроспіки) в двомірних спектрах часто називають кореляціями. 
      Для роз’яснення основних засад двомірної спектроскопії ми скористаємося саме 
методикою COSY. Ці експерименти є не тільки найпоширенішими, на їхньому прикладі 
можна описати роботу і з усіма іншими двомірними методиками ЯМР. Хоча методи, що 
описані в даному розділі, стосуються знаходження кореляцій між однаковими спінами 
(гомоядерні кореляції), однак значну частину обговорення можна застосувати для всіх 
двомірних методик.  
     Уперше принципи одержання двомірного спектру ЯМР були описані в лекції, 
прочитаній  Дж. Джинером на міжнародних Амперівських читаннях у 1971 р. Однак 
пройшло кілька років, перш ніж ця ідея отримала подальший розвиток. Стримуючим 
фактором виявилася недостатня потужність комп’ютерів, що існували на той час, оскільки 
побудова двомірних спектрів потребує швидкої обробки великих масивів інформації. Ця 
проблема була вирішена лише  через 10 років і після цього, створення ряду двомірних 
методик для визначення структури органічних сполук зробило в 1980-і роки революцію в 
структурних дослідженнях. Зараз поряд з ними використовуються також 3D і 4D 
методики. Методики з використанням спектрів розмірності більше двох мають  
поширення в біології при вивченні макромолекул. В органічній хімії вони 
використовуються досить рідко, тому в даній книзі такі методики ми розглядати не 
будемо. 
     Базовою двомірною методикою, що призначена для виявлення спіново-зв”язаних ядер  
є COSY. Вона дозволяє одержати повну карту наявних у молекулі спін-спінових 
взаємодій. Оскільки часто вимірювання спектра  COSY дозволяє провести повне 
віднесення сигналів у спектрі, то ця методика найбільш часто застосовується в органічній 
хімії. Більш складні і трудомісткі методики використовуються тільки тоді, коли після 
застосування COSY залишаються невирішеними деякі структурні питання. У наступних 
підрозділах будуть наведені модифікації базового експерименту COSY. Вони дозволяють 
розширити можливості методу і тому також застосовуються досить широко. В останньому 
підрозділі описано трохи відмінну методику, TOCSY (Total Correlation SpectroscopY). 
Вона являє собою альтернативу COSY і дозволяє визначити всю систему спіново-
зв’язаних протонів, що дає змогу розбити молекулу на фрагменти, усередині яких існує 
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спіновий зв'язок. Це особливо корисно при аналізі спектрів складних органічних молекул.    
У даному розділі ми будемо використовувати ілюстративний підхід для опису двомірних 
експериментів. Це пов'язане з тим, що в багатоімпульсних експериментах без залучення 
відповідного математичного апарату далеко не завжди вдається описати поводження 
ядерної намагніченості, а залучення такого апарату потребує неабияких математичних 
здібностей. З такими обмеженнями ми вже зіштовхувалися в попередньому розділі при 
спробах опису методики DEPT, коли  поведінку гетероядерної багатоквантової 
когерентності можна описати за допомогою векторної моделі тільки для окремого 
випадку групи СН. У підрозділі 5.4 представлений графічний формалізм, що відомий як 
шлях перенесення когерентності. За його допомоги можна собі уявити поводження 
намагніченості під час імпульсного експерименту. Такий підхід може дещо прояснити 
ситуацію при розгляді двомірних послідовностей і для тих експериментів, у яких для 
виділення потрібних сигналів застосовуються імпульсні градієнти. Однак перед цим ми 
розглянемо процес формування  двомірного спектру. Розуміння цього процесу дозволить 
читачеві більш осмислено підійти до результатів, що можна отримати за допомогою 
двомірної спектроскопії. Адже в даному випадку не відбувається простого вимірювання 
якихось фізичних параметрів зразка, а спектр вдається отримати лише за допомогою 
складних математичних обробок експериментальних даних. Застосування численних 
математичних процедур зумовлює виникнення в кінцевому спектрі ряду паразитних 
сигналів (артефактів), які треба вміти відрізнити від корисних піків. 
 

5.1. Вступ до двомірних методик 
 
     Як це витікає з назви, у двомірних експериментах присутні два частотних виміри. Цим 
вони відрізняються від одномірних методик, що мають тільки один частотний вимір. У 
будь-якому різновиді двомірної спектроскопії ЯМР в кожному вимірі представлена 
залежність інтенсивності сигналу від частоти. При графічному представленні двомірного 
спектру вважають, що виміри в спектрі є ортогональними, хоча, насправді,  оскільки мова 
не йде про геометричні координати, вони могли б бути розташованими під будь-яким 
кутом один до одного без суттєвого впливу на результативність методу. Частотні виміри 
можуть відповідати різним комбінаціям хімічного зсуву та скалярної спін-спінової 
взаємодії. У ряді описаних останнім часом двомірних методик лише один з вимірів є 
частотним. До таких гібридних експериментів можна віднести метод HPLC-NMR у якому 
уздовж одного виміру перебуває сигнал звичайного одномірного спектра, а уздовж 
другого - хроматографічний параметр (час утримання). Аналогічно, можна 
диференціювати спектри розчинів відповідно до  їхніх дифузійних характеристик. У 
цьому випадку другий вимір відповідає коефіцієнтам самодифузії (метод DOSY).  
    Широке застосування двомірних методик базується на  тому, що вони дають карту 
внутрішньомолекулярних, а іноді і міжмолекулярних взаємодій. Спостережувані взаємодії 
(кореляції) можна розділити на три категорії, що істотно розрізняються за фізичною 
природою. Це взаємодії через спін-спіновий зв’язок, взаємодії через простір і через 
хімічний обмін. Перша з них, що описана в даному і у наступних розділах підрозділяється 
на гомоядерну (наприклад 1Н-1Н) і гетероядерну (наприклад між ядрами 1Н –13С). За її 
допомоги вдається ідентифікувати структурні фрагменти молекули і об'єднати їх у щось 
ціле. Взаємодія через простір є основою ядерного ефекту Оверхаузера. Найбільш часто він 
використовується для з'ясування стереохімії і конформаційного стану молекули. Цей 
метод доцільно використовувати лише після встановлення основних деталей хімічної 
будови молекули, оскільки відмінності в будові можуть повністю змінити інтерпретацію 
ЯЕО-кореляцій. 
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5.2. Генерація другого виміру 
 
       Для того, щоб краще зрозуміти фізичну картину утворення двомірного спектру, перш 
за все згадаємо, що відбувається під час детектування сигналу спаду вільної індукції і 
яким чином отримується одномірний спектр. Процес детектування включає ідентифікацію 
компонентів коливань спаду вільної індукції шляхом їх оцифровування через обрані 
інтервали часу, які для заданого часу збору даних повинні відповідати критерію 
Найквіста. Накопичений у такий спосіб масив даних, є залежністю інтенсивності сигналу 
СВІ від часу. Шляхом Фур'є-перетворення ці дані трансформуються в спектр, що являє 
собою залежність інтенсивності сигналу від частоти. Таким чином, загальна процедура 
формування частотного виміру полягає у фіксації інтенсивності сигналу через задані 
інтервали часу. Сукупність таких даних дає інтерферограму, або СВІ. Яким би 
методом ми не отримали СВІ, його можна перетворити на відповідний спектр ЯМР 
шляхом Фур'є-перетворення. Цю ідею можна поширити на два частотних виміри. У 
цьому випадку спектр повинен являти собою залежність інтенсивності сигналу від двох 
частот, f1і f2. Для його одержання необхідно зафіксувати залежність інтенсивності сигналу 
від двох незалежних часів t1 і  t2, тобто отримати двомірний масив даних. Кожний рядок 
такого масиву є функцією t1, а кожна колонка – функцією t2.  Зрозуміло, що один часовий 
інтервал і, відповідно, один частотний вимір відповідає звичайному періоду детектування 
(t2 на Рис. 5.1). Однак звідки береться другий вимір? Відповідь на це питання і є ключем 
до розуміння принципів двомірної спектроскопії ЯМР.  
     Незалежно від природи параметру, що вивчається  методом двомірної спектроскопії, 
всі імпульсні послідовності двомірних методик включають 4 етапи. Вони називаються: 
підготовчий період, період еволюції, період змішування і період детектування (Рис. 5.1).  

                      
Рис.5.1. Загальна схема будь-якого двомірного експерименту. П: Підготовка, E: Еволюція, З: Змішування й 
Д: Детектування. 
 
     Підготовчий період, як правило, включає релаксаційний проміжок, необхідний для 
переходу спінової системи у стаціонарний стан, який закінчується збуджуючим 
імпульсом. Період змішування найчастіше включає імпульс або групу імпульсів і/або 
фіксовані часові інтервали. Він служить для перерозподілу намагніченості між спіновими 
станами. У деталях, залежно від типу експерименту, ці періоди можуть суттєво 
розрізнятися. Період детектування є цілком аналогічним відповідному періоду в 
одномірних одноімпульсних спектрах. Під час цього періоду відбувається оцифровування 
сигналу та запис СВІ збуджених спінів. Період еволюції є ключовим для формування 
другого виміру. Він являє собою проміжок часу, на протязі якого збуджена спінова 
система набуває необхідних для експерименту властивостей. Особливістю періоду 
еволюції у двомірній спектроскопії є те, що його тривалість є змінною. Стан, що 
набуває система у період еволюції впливає на вигляд сигналу СВІ, що утворюється в 
період детектування. 
    Розглянемо просту імпульсну послідовність, у якій  як підготовчий період, так і період 
змішування містять лише по одному  90ох імпульсу (Рис. 5.2). Ці імпульси розділяє період 
еволюції, час якого позначимо t1.  
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Рис.5.2. Ілюстративна двомірна послідовність, у якій П і З. є 90°  імпульсом. Це - базова послідовність COSY. 
 
     Нехай послідовність впливає на зразок, молекули якого  містять єдиний протон, 
наприклад, це може бути хлороформ. Будемо вважати, що хімічний зсув зразка дорівнює ν 
Гц. Відповідно до векторної моделі (Рис. 5.3), початковий 90ох  імпульс перевертає 
рівноважну намагніченість у площину х-у і розташовує її уздовж осі +у. Після цього 
вектор намагніченості прецесує (еволюціонує) відповідно до величини його хімічного 
зсуву ν. У системі координат, що обертається, через час t1 (тривалість періоду еволюції) 
вектор повернеться на кут 360νt1 градусів. У цей момент на нього впливає другий імпульс. 
Для розуміння результату впливу другого імпульсу припустимо, що вектор намагніченості 
складається із двох ортогональних компонентів. Одна з них спрямована уздовж осі у, її 
величина становить Моcos360νt1. Інша компонента розташовується уздовж осі х і 
дорівнює Моsin360νt1. Другий 90ох імпульс розташовує у-компоненту уздовж осі –z. При 
цьому х-компонента не змінюється і продовжує прецесувати у площині х-у. Цей 
компонент продукує сигнал СВІ. Фур'є перетворення даного СВІ дає спектр із єдиною 
лінією, інтенсивність якої визначається фактором 360νt1. Ця ситуація відрізняється від 
звичайного одномірного експерименту тим, що другий імпульс виводить частину 
намагніченості з поперечної площини, тому інтенсивність сигналу, який можна отримати 
після Фур’є-перетворення залежить від періоду t1. 
     Виконання даного експерименту з t1 = 0 приведе до додавання двох 90ох імпульсів, що 
еквівалентно дії 180ох імпульсу. Такий імпульс просто інвертує вихідну намагніченість. 
Оскільки в цьому випадку не виникає поперечної намагніченості сигнал після Фур'є-
перетворення буде містити тільки шуми. 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.5.3. Дія послідовності COSY, рис. 5.2, на одиничний, сигнал, що не має спінового зв'язку 
 
 
Рис.5.3. Дія послідовності COSY, рис. 5.2, на одиничний, сигнал, що не має спінового зв'язку 
 
     Тепер уявімо собі, що буде відбуватися, якщо повторювати експеримент, даючи 
фіксовані прирости інтервалу t1. Результат будемо записувати окремо для кожного 
варіанта t1. Оскільки t1 зростає від нуля, інтенсивність сигналу в результуючому спектрі 
також буде зростати від нуля. Вона досягне максимуму при 360νt1 = 90о. Після чого 
починається її спад. При подальшому зростанні тривалості інтервалу t1 Вона доходить до 
нуля, стає негативною й починає знову зростати. Таким чином,  вона змінюється за 
синусоїдальним законом.  Можна сказати, що амплітуда сигналу є модульованою 
синусоїдальною функцією. Якщо кожний, отриманий у такий спосіб сигнал СВІ (він є 
функцією t2) піддати Фур'є-перетворенню, одержимо серію спектрів з єдиним сигналом, 
інтенсивність якого буде функцією від 360νt1 (Рис. 5.4). 
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Рис.5.4. Модуляція амплітуди резонансу синглету як функція періоду еволюції t1 .  При зростанні t1 інтенсивність сигналу 
зменшується через спінову релаксацію 
 
На Рис. 5.4. такі спектри намальовано один за одним під деяким кутом до спостерігача. 
При великих t2 релаксаційні ефекти зменшують величину намагніченості відповідно до 
часу поперечної релаксації Т2*, тому на додаток до амплітудної модуляції, для сигналу 
характерний постійний експоненціальний спад. Якщо з кожного спектру взяти лише одну 
точку, що відповідає максимуму сигналу, то отримаємо масив даних, що нічим не 
відрізняється від СВІ, за винятком способу його отримання. Таким чином, інтенсивність 
сигналу відносно t1 змінюється ідентично  сигналу спаду вільної індукції. Такий СВІ  
був отриманий непрямим методом (Рис. 5.5). 

 
Рис. 5.5. Зміна пікової інтенсивності амплітудно модульованого сигналу, рис. 5.4, дає СВІ (інтерферограму) для виміру t1. 
 
     Частота амплітудної модуляції відповідає хімічному зсуву сигналу в системі 
координат, що обертається. Говорять, що намагніченість є поміченою частотою ν 
відносно t1. Якщо піддати цю часову залежність Фур'є перетворенню, одержимо  
резонансний сигнал  з хімічним зсувом ν Гц у вимірі f1, цілком аналогічно до того, як і у 
вимірі f2. 
      У наведеному вище прикладі ми заздалегідь знали, що потрібно слідкувати за 
інтенсивністю сигналу у точці що відповідає частоті його поглинання. У реальних 
спектрах частоти поглинання сигналів є цілком довільними. Тому для формування 
непрямого виміру доводиться слідкувати за інтенсивністю сигналів у всіх точках спектру 
з певними проміжками між ними і для кожного варіанту виконувати Фур’є-перетворення. 
Таким чином, для побудови двомірного спектру проводиться моніторинг інтенсивності 
кожної точки даних у вимірі f2 як функції t1. У цьому випадку одержимо повний 
двомірний набір даних. Наступні Фур'є-перетворення відносно t1 формують новий 
частотний вимір, що у сукупності із частотним виміром f1 дає двомірний спектр. У такому 
спектрі в обох вимірах присутній єдиний сигнал із частотою ν Гц (Рис.5.6). 
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Рис. 5.6. Двомірний спектр, отриманий за допомогою послідовності, що наведена на рис. 5.2, для зразка, який містить єдиний  спін, 
що не має спінового зв'язку.  Пік має зсув ν Гц в обох вимірах 
 
     Відзначимо, що позначення частотних осей як f1 і f2 випливає з порядку відповідних 
часових інтервалів в імпульсній послідовності. Воно визначається тим, що інтервал t2 
знаходиться після інтервалу t1. Новий уявний (t1) часовий вимір утворюється точка за 
точкою шляхом вимірювання сигналу СВІ  для кожного значення t1 (Рис. 5.7) і 
роздільного запису цих СВІ в пям”яті комп’ютера. 

 
Рис 5.7. Узагальнена схема збору двомірних наборів даних. Експеримент повторюється багато разів з  покроковим збільшенням 
періоду t1.   Отримані СВІ, запам'ятовуються окремо. Наступне подвійне Фур'є-перетворення відносно  t2 і потім t1, приводить до 
одержання двомірного спектру. 
 
Таким чином, отримуємо серію СВІ, кожний з яких записаний для певного t1 (в 
одномірному спектрі записуються точки одного СВІ як функція t2). Цей підхід є загальним 
для будь-яких двомірних експериментів. Дана ідея може бути поширеною на три і більше 
вимірів. Так, імпульсна послідовність для одержання тримірного спектру містить три 
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часових інтервали. Для одержання такого спектру один вимір детектується прямо, а два – 
опосередковано (Рис. 5.8). 

 
Рис.5.8. Схема (a) двомірних і (б) тримірних експериментів. Накопичення даних в 3D експерименті відбувається при варіюванні 
незалежних змінних інтервалів  t1 і t2.  У результаті, за аналогією із двомірним експериментом, виникають незалежні виміри f1 і f2 . 
 
5.3. Методи графічного подання двомірних спектрів 
 
    Хоча технічні деталі двомірних експериментів можуть бути досить складними, однак 
принципи методу цілком схожі. Багатомірні експерименти базуються на тому, що сигнал, 
модульований певними частотами відносно однієї з часових змінних (наприклад t1) 
детектується пізніше як функція іншого часового інтервалу (t2 у випадку двомірного 
спектра). Такий загальний опис придатний і для спектрів, що містять багато сигналів. Так, 
якщо повторити описаний вище експеримент для зразка, що містить два сигнали з 
хімічними зсувами νА та νХ Гц, між якими немає спін-спінової взаємодії, отримаємо 
спектр, зображений на Рис. 5.9. 

 
Рис.5.9. Двомірний спектр, що отриманий за допомогою послідовності, рис. 5.2, для зразка, який містить два незв'язаних спіни, A і X, 
що поглинають при частотах νA і νX- Кожний спін дає 2D пік, положення якого в обох вимірах визначається хімічним зсувом 
сигналу. 
 
     Незважаючи на зростання складності одержання спектрів, що наведені на рис. 5.6 і 5.9, 
вони не містять додаткової інформації в порівнянні з відповідними одномірними 
спектрами. Це відбувається тому, що ці двомірні спектри (карти кореляцій) містить в обох 
вимірах ідентичну інформацію. Двомірні спектри стають корисними, коли уздовж осей 
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розташовується різна інформація, або коли між сигналами має місце спін-спінова 
взаємодія. 
     Це означає, що намагніченість під час першого періоду t1 повинна прецесувати із 
частотою ν1, а під час другого періоду t2 вона повинна мати іншу частоту ν2. Зрозуміло, 
що для того, щоб це відбулося, повинен існувати механізм, що допускає зміну частоти 
прецесії ядерної намагніченості на різних етапах імпульсної послідовності, або, що більш 
точно, у період змішування. Деталі цього періоду визначаються тією інформацією, що 
потрібно отримати в кінцевому спектрі. У другому вимірі можуть бути закодованими 
КССВ,  ЯЕО та хімічний обмін. Про те, як утворюються кореляційні піки, що несуть 
корисну інформацію, буде розказано в наступних розділах під час обговорення 
відповідних імпульсних послідовностей. 
     Перш, ніж розпочати це обговорення, відзначимо, що форма подання двомірних 
спектрів може бути різною. На рис. 5.6 і 5.9 спектри представлені в «стековій формі» як 
сукупність одномірних спектрів. Хоча така форма є особливо наочною, однак на практиці 
вона використовується досить рідко. Звичайною формою подання двомірних спектрів  є 
контурні карти, у яких інтенсивності піків представлені контурними лініями, аналогічно 
до того, як це робиться на географічних картах для визначення висоти пагорбів. На рис. 
5.10 представлені контурні карти, що відповідають рис 5.6 і 5.9. Всі двомірні спектри 
надалі ми будемо представляти саме в такому вигляді. Контурні лінії на таких картах 
відповідають висоті точки двомірного спектру над нульовою лінією. Сукупність таких 
ліній повторює контури сигналів, що містяться у спектрі. Як правило, набір контурних 
ліній спектрометр визначає автоматично, виходячи з максимальної висоти наявних 
сигналів. Для цього максимальну інтенсивність сигналів розбивають на 10-15 однакових 
ділянок, що і відповідають контурним лініям. Для хіміка являють інтерес не абсолютні 
величини координат точок контурних ліній, а лише той графічний образ, що утворюється 
контурними лініями. Оператор, звичайно, може обрати  найбільш доцільні значення висот 
контурних ліній, що дозволяє найбільш наочно подати сигнали у двомірному спектрі. 
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Рис. 5.10. Контурне подання спектрів, що наведені на Рис. 5.6 і 5.9. На осях f1 і f2 представлені звичайні одномірні спектри 
 
5.4. Перенесення когерентності як механізм утворення кроспіків 
 
     Тепер давайте розглянемо більш загальний випадок дії імпульсної послідовності, що 
зображена на Рис. 5.2 на спінову систему двох однакових ядер, між якими існує спін-
спінова взаємодія. Спектр такої системи містить чотири лінії, що зосереджені у двох 
дублетах. Дія першого імпульсу послідовності приводить до перенесення всіх 
компонентів намагніченості у поперечну площину і зосередження їх вздовж однієї осі, що 
визначається фазою першого імпульсу. Таким чином, перший імпульс зумовлює 
когерентність векторів намагніченості, що описують хімічні зсуви та КССВ наявних 
сигналів. Далі, у період еволюції, в СКО починається розходження векторів, відповідно до 
частот їхньої прецесії. Найцікавішим в імпульсній послідовності є результат впливу 
другого імпульсу в період змішування. Цей імпульс, на відміну від першого, діє на 
намагніченість, що перебуває в поперечній площині. При розгляді одномірних спектрів ми 
вже стикалися з тим явищем, що у спінових системах, де присутня ССВ, можливе 
перенесення населеностей з одного спіну на інший. Цей процес ми називали переносом 
поляризації. Для його ефективного протікання необхідно, щоб компоненти 
намагніченості, що відповідають мультиплетній структурі сигналів, мали протилежну 
орієнтацію в поперечній площині. Але цей процес, хоча і менш ефективно, протікає і при 
інших взаємних орієнтаціях даних векторів. Перенос поляризації є окремим випадком 
більш загального явища переносу когерентності. Перенесення когерентності полягає в 
тому, що при дії імпульсу на спіново-зв’язану систему, намагніченість якої перебуває у 
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поперечній площині, спіни стають нерозрізненними, вони ніби об’єднуються в один 
кластер. При цьому дане утворення містить всі частоти, що були притаманні кожному 
окремому спіну. По закінченні дії імпульсу такий кластер спінів розпадається, але частоти 
спінів тепер не можуть знайти своїх первинних хазяїв і розподіляються рівномірно між 
всіма спінами. Тому в результаті дії другого імпульсу первинна намагніченість одного 
спіна перерозподіляється  на всі інші спіни, що мають з ним спіновий зв'язок. Цей 
процес відомий як перенесення когерентності. Він реалізується тільки за наявності 
КССВ.  
      У випадку гетероядерної взаємодії процес перенесення когерентності можна легко 
проілюструвати за допомогою діаграм населеності і векторної моделі (послідовність 
INEPT), оскільки вплив імпульсів на протонах і на вуглеці можна розглядати окремо. У 
випадку гомоядерних взаємодій зробити це набагато складніше, оскільки всі спіни 
піддаються впливу імпульсів одночасно. При цьому простої ілюстрації фізичних процесів 
отримати не вдається. Проте, в усіх різновидах двомірної спектроскопії в період 
змішування відбувається саме процес перенесення когерентності. Подальше 
підтвердження такої аналогії витікає з порівняння базової послідовності COSY на Рис. 5.2. 
і послідовності INEPT на рис. 4.56а. Якщо не звертати уваги на рефокусуючий 180о 
імпульс в INEPT, то дві послідовності виявляються практично ідентичними. У них обох 
після первинного збудження міститься період еволюції, після чого обидва зв'язаних спіни 
піддаються впливу імпульсу, що викликає перенесення когерентності. Концепція 
когерентності і перенесення когерентності є загальною для більшості експериментів ЯМР. 
Ключовим моментом є той факт, що перенесення намагніченості протікає виключно між 
зв'язаними спінами. Розглянемо, як  це відбувається в спектрі COSY на прикладі 
найпростішого випадку двох спіново-зв’язаних протонів. Нехай є спіни А і Х, між якими 
існує КССВ JАХ. Протони мають хімічні зсуви νA  і νХ. Намагніченість, що зв'язана зі 
спіном А після первинного 90о імпульсу під час періоду t1 прецесує у відповідності до 
його хімічного зсуву νA. Аналогічно веде себе і намагніченість спіну Х. Вона також дією 
першого імпульсу переноситься в поперечну площину і прецесує відповідно до хімічного 
зсуву ядра Х на частоті νХ. Як ми вже це знаємо, компоненти дублетів А та Х під час своєї 
еволюції в поперечній площині з певною періодичністю набувають антипаралельної 
орієнтації. Оскільки ми обговорюємо не реальні ядерні спіни, а лише сукупні вектори 
їхньої намагніченості, то можна вважати, що в кожний довільний момент часу існує 
певний внесок таких антипаралельних компонентів намагніченості, що змінюється в часі 
відповідно до синусоїдальної функції. Другий 90о імпульс рівномірно перерозподіляє 
намагніченість між зв’язаними спінами у випадку антипаралельної орієнтації компонентів 
одного з мультиплетів. Таким чином, він переносить деяку частину цієї намагніченості від 
спіну А на зв'язаний з ним спін Х, а частина намагніченості залишається зв'язаною зі 
спіном А. 
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Рис. 5.11. COSY спектр спіново-зв’язаної, системи AX. Діагональні піки еквівалентні тим, які спостерігаються в одномірних 
спектрах, а  кроспіки  свідчать про наявність ССВ між піками. ССВ у даному випадку є параметром кореляції 
 
Та намагніченість, що залишається пов'язаною з А, у період детектування продовжує 
прецесувати із частотою νA., так само, як це було і у період t1. Тому в кінцевому спектрі 
вона дасть пік з координатами νA  в обох вимірах. Його можна позначити (νA, νA). Таким 
чином, даний пік еквівалентний тому, що спостерігався за відсутності ССВ для системи 
АХ, що наведена на рис. 5.9. Оскільки пік має однакову частоту в обох вимірах, він 
розташовується на діагоналі 2D спектра і називається діагональним піком. На відміну від 
цього, перенесена намагніченість під час періоду t2  буде прецесувати на частоті 
«нового хазяїна» - спіна Х. Тому вона дасть пік, що має у двох вимірах різні хімічні 
зсуви (νA, νХ). Цей пік розташований поза діагоналлю і тому називається недіагональним 
або, більш часто, кроспіком (Рис. 5.11). Цей пік являє особливий інтерес, оскільки він є 
свідченням наявності спінового зв'язку між ядрами А і Х. Цілком аналогічний процес 
перенесення когерентності здійснюється і у зворотному напрямку. Частина намагніченості 
від Х переноситься на А. При цьому утвориться діагональний пік (νХ, νХ) і кроспік (νХ, 
νА). 
      Таким чином, спектр COSY містить два типи сигналів – діагональні, що є повними 
аналогами сигналів у відповідному одномірному спектрі та кроспіки, що виникають за 
рахунок перенесення когерентності. Спектр являє  собою квадрат, симетричний відносно 
діагоналі з кроспіками по обидва боки від неї.  
 
5.5. Інтерпретація COSY-спектрів 
 
      Перш ніж перейти до більш докладного опису фізичних процесів, які відбуваються при 
перенесенні поляризації, проілюструємо застосування методики COSY на ряді конкретних 
прикладів. Унікальність інформації, що можна отримати цим методом повинна заохотити 
читача до поглибленого вивчення двомірної спектроскопії. На рис. 5.12 зображений 
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COSY-спектр азидо-цукру 5.1. Він є вихідною сполукою для синтезу олігомірних 
карбопептидів. Метою є віднесення всіх сигналів у спектрі 5.1. 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5.12. COSY спектр на 400 МГц азидо-цукру 5.1 в MeOD. Зверху показаний  звичайний ID спектр. 
 
     У даному простому випадку цього можна досягти шляхом аналізу тонкої структури 
мультиплетів кожного із сигналів. Однак такий шлях неможливий у випадках, коли ряд 
сигналів перекривається. У двомірному спектрі такі обмеження знімаються, оскільки 
кроспіки сигналів, що перекриваються, можуть розрізнятися доволі сильно. Аналіз 
структури сполуки за допомогою COSY виявляється також і більш швидким. Це пов'язане 
з тим, що вивчення мультиплетності кожного піка в одномірному спектрі вимагає значних 
витрат часу, пов’язаних з тим, що для цього кожний мультиплет слід розписати окремо в 
такому масштабі, щоб мультиплетна структура була чітко видимою. Віднесення сигналів  
тієї ж структури за допомогою COSY-спектра часто можна здійснити на підставі 
положень кроспіків швидко, не звертаючи уваги на тонку структуру сигналів. Звісно, 
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якщо окремі структурні особливості молекули можна визначити на підставі величин 
КССВ, то їх можна проаналізувати, але вже після того, як віднесення сигналів буде 
проведено. 
      Першим кроком аналізу є співвіднесення діагональних піків до піків в одномірному 
спектрі. Для спрощення цього процесу більшість програм обробки двомірних спектрів 
дозволяє на вертикальній та горизонтальній осях розмістити одномірний спектр, масштаб 
якого співпадає з двомірним спектром. В цьому випадку діагональний пік буде 
розташований точно під відповідним йому піком горизонтального одномірного спектру. 
Це дозволяє позиціювати всі подальші віднесення. Зв'язані спіни встановлюються шляхом 
покрокового руху від діагонального піка до кроспіка і знову до діагонального піка. Хід 
цього процесу можна позначати олівцем прямо на двомірному спектрі. При цьому 
утворяться трикутники, дві вершини яких співпадають з діагональними піками, а третя – з 
кроспіком між ними. Кроспік показує, які діагональні піки мають спіновий зв'язок. 
     Найчастіше віднесення сигналів починають з того піка, який можна віднести, 
базуючись на величині його хімічного зсуву. Так, віднесення для 5.1. починається з 
характеристичного дублету протона Н2. Кореляція з його віцинальним  партнером 
простежується через будь який із симетричних кроспіків. У такий спосіб можна 
ідентифікувати Н3. Повторюючи цю процедуру далі, для Н4, Н5, Н6 можна послідовно 
віднести всі сигнали в спектрі. Якщо для якогось сигналу видно одночасно декілька 
кроспіків, це означає, що він має ССВ з декількома протонами. Таку ситуацію ми бачимо 
для сигналу протона Н5. Таким методом аналізують всі спектри COSY. 
      Можливості методу і простота експерименту ілюструються іншим, більш складним 
прикладом – спектром карбопептидного димеру 5.2 (Рис. 5.13). 
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Рис. 5.13. COSY спектр 500 МГц карбопептидного димеру 5.2 в CDCI3. Зверху показаний ID спектр сполуки. Вище діагоналі 
показані кореляції протонів у кільці А, а нижче діагоналі - кореляції між протонами кільця В (у наведеній ділянці спектра відсутні 
кореляції амідного протона кільця В). Кореляції в обох фрагментах відносяться, починаючи із протона Н2  кожного цукру. Кільця 
позначені, починаючи від термінального N-карбопептиду,  нумерація вуглеводних кілець відповідає правилам IUPAC). 
 
 У цьому випадку в молекулі є дві ізольовані спінові системи, що відповідають циклам 
залишків сахаридів. Диференціація сигналів і їхнє віднесення здійснюється на основі 
добре помітних дублетів протонів Н-2 кожного з сахаридів. Дві циклічні системи 
позначені на двомірному спектрі, представленому на Рис. 5.13 лініями, розташованими 
вище та нижче від діагоналі. На рисунку не показана кореляція амідного протона NH із 
протоном Н6 циклу Б, однак її наявність дозволяє легко розрізнити цикли А і Б. Кореляція 
з сигналом амідного протона, що розташований далеко від інших сигналів, може служити 
також зручною вихідною точкою для віднесення сигналів у циклі Б. 
     Незважаючи на свою простоту, експеримент COSY має ряд обмежень. Так, отриманий 
набір кореляцій може виявитися неповним. На рис. 5.12 практично загублені кореляції Н4 
і Н5 внаслідок збігу сигналів. Коли сигнали, що взаємодіють, перекриваються таким 
чином, буває неможливим установити партнера по спін-спіновій взаємодії. При віднесенні 
таких сигналів слід проявляти обережність і в сумнівних випадках застосовувати 
спеціальні прийоми. Якщо в результаті аналізу COSY-спектра складної сполуки 
виявляється, що для якогось фрагмента молекули не вдається надійно визначити 
кореляції, то для нього використовують інші методики – ЯЕО або гетероядерну 
кореляційну спектроскопію. Об'єднання всієї отриманої інформації дозволяє одержати 
повну картину структури молекули. Більшість протон-протонних взаємодій  передається 
через 2-3 хімічні зв'язки. Тому за допомогою COSY звичайно можна зафіксувати 
гемінальні і віцинальні взаємодії. Однак COSY не дозволяє розрізнити гемінальні й 
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віцинальні КССВ. Так, на рис. 5.12 віцинальний кроспік для Н5-Н6 не відрізняється від 
гемінального кроспіка Н6-Н6’. При аналізі структури молекул, для яких можливе 
існування діастереотопних протонів завжди варто враховувати дане обмеження спектрів 
COSY. Для того, щоб розрізнити гемінальні та віцинальні взаємодії розроблена спеціальна 
модифікація базового експерименту COSY - COSY-β. Сьогодні вона є загальнодоступною. 
Далекі КССВ у молекулі можуть зростати через такі структурні особливості молекули як 
ненасиченість або добре відома w-взаємодія. У цьому випадку в спектрі COSY можуть 
проявитися несподівані кореляції для протонів з такими аномальними КССВ. Тому не слід 
автоматично відносити всі наявні в спектрі кореляції тільки до гемінальних і віцинальних 
взаємодій. Стереохімічні особливості молекули можуть також привести до того, що 
віцинальні КССВ будуть близькими до нуля.  У цьому випадку відповідний кроспік може 
в спектрі і не спостерігатися. Тому відсутність кроспіка в спектрі не завжди свідчить про 
відсутність відповідного протону в молекулі. 
    Експеримент COSY не обмежується протонною спектроскопією. Він придатний для 
встановлення гомоядерних кореляцій між будь-якими спінами з високим природним 
вмістом. Найбільш часто він застосовується в спектроскопії на ядрах 19F, 31P, 11B. На рис. 
5.14 вміщено спектр COSY  31P-31P, що був отриманий для сполуки Р7Ме5 5.3. Процедура 
віднесення сигналів тут є повністю аналогічною до тієї, котра була описана для протонів. 
У цьому випадку наявність біциклу між атомами фосфору Р-Р вдається довести на 
підставі наявності КССВ через два зв'язки між атомами Р2 і Р7. 

 



 280 

 
Рис. 5.14. 31P-31P COSY спектр P7Me5 кластера 5.3. Одномірний  31P  спектр сполуки показаний внизу. 
 
5.6. Тонка структура піків 
 
     Спектр, що наведений на Рис. 5.11, ілюструє те, що як діагональні піки, так і кроспіки 
мають тонку структуру, аналогічно до того, як це спостерігається в одномірних спектрах. 
Те, як ця тонка структура проявляється в спектрах, залежить від умов, у яких проводився 
збір даних. У прикладі, що показаний на Рис. 5.11, дані були зібрані таким чином, щоб 
збереглися деталі тонкої структури. На Рис. 5.12 і 5.13 наведені спектри, позбавлені тонкої 
структури. Саме з такими спектрами найчастіше доводиться мати справу при рутинних 
вимірюваннях. Інтерпретація тонкої структури мультиплетів може дати досить корисну 
інформацію, однак для того, щоб структура мультиплетів була збережена слід 
дотримуватися певних умов експерименту. Для розуміння природи тонкої структури у 
двомірному експерименті необхідно трохи модифікувати наведений вище опис 
перенесення когерентності. Слід враховувати, що таке перенесення відбувається не просто 
між зв'язаними спінами, а, що більш точно, між переходами, пов'язаними із цими спінами. 
Це ілюструє діаграма енергетичних рівнів для зв'язаної 2-х спінової системи, яка показана 
на Рис. 5.15.  
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Рис. 5.15. Енергетична діаграма для двохспінової системи AX. 
 
      Намагніченість, що зв'язана, скажімо, з переходом А1, який відповідає одному з 
компонентів дублета спіна А, при дії другого імпульсу послідовності COSY переноситься 
на інші три переходи - А2, Х1і Х2. Це означає, що в спектрі утвориться відповідна 
кількість кроспіків. Частина намагніченості, пов'язаної з А2, під час періоду детектування 
обумовлює тонку структуру діагонального піка, а намагніченість перенесена на Х1 і Х2 
обумовлює наявність тонкої структури кроспіків. Аналогічний перехід відбувається і для 
всіх інших переходів. Таким чином, як діагональні піки так и кроспіки є сукупністю 
декількох сигналів, що зумовлені переносом когерентності від відповідних переходів. 
Кількість компонентів у сигналах визначається кількістю спіново-зв’язаних ядер. Для 
двохспінової системи – кількість компонентів дорівнює 4, для трьохспінової системи – 16. 
Якщо до спінової системи входить більше трьох ядер, то, як правило, повністю 
проаналізувати структуру спінових мультиплетів не вдається. 
      Для того, щоб зрозуміти, яким чином відбувається перенесення когерентності за 
участю компонентів мультиплетів, що не знаходяться точно у протифазі, їх можна 
розглядати як сукупність протифазних та співфазних компонентів (Рис. 5.16). Це з 
фізичної точки зору цілком виправдано, оскільки ми розглядаємо вектори сукупної 
намагніченості багатьох ядер, а не вектори намагніченості конкретного ядра. Тому для 
будь-якого значення t1 існує деяка частка ядер з протифазним розташуванням векторів. Це 
зумовлює можливість перенесення когерентності для довільного періоду еволюції.  
 

 
Рис.5.16. Еволюція КССВ у період t1 дає два компоненти намагніченості:  співпадаючу з напрямком обертання радіочастотного 
поля і протифазну йому. Тільки протифазний компонент  вносить вклад у перенесення намагніченості , отже, у кроспік в 2D 
спектрі. 
 
На рисунку чорними стрілками показано компоненти намагніченості дублету, що 
відповідають двом компонентам сигналу. В СКО ці компоненти обертаються в 
протилежних напрямках, коли вважати, що частота обертання системи координат 
збігається з хімічним зсувом дублету. У кожний момент часу вектори мають певні 
проекції на осі х та у. На Рис. 5.16 вони показані сірими стрілками. Проекції на вісь х є 
ортогональними. Саме вони визначають інтенсивність переносу когерентності, а отже і 
інтенсивність кроспіків. Період еволюції ССВ в COSY це період t1. Тому частка 
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перенесеної намагніченості, що детектується в час t2, виявляється залежною від t1 
(sin180Jt1). Але, згідно з рівнянням, нульовою вона є лише при збіганні векторів, що 
описують компоненти мультиплетів. Тому для всіх реальних інкрементів t1 перенесення 
когерентності є більш-менш ефективним. 
    Тепер для нас є очевидним те, що природа утворення кроспіків у двомірних спектрах 
відрізняється від природи виникнення піків в одномірних спектрах. Це зумовлює 
кардинальну зміну фази компонентів мультиплетів. Оскільки всі кроспіки у двомірному 
спектрі утворюються за рахунок перенесення когерентності від протифазних 
компонентів мультиплетів, то компоненти кроспіків також мають протифазну 
орієнтацію. Це є суттєвою відмінністю спектрів COSY від відповідних одномірних 
спектрів. 
 
 
5.7. Особливості детектування сигналу в двомірних експериментах 
 
     Хоча ми на це і не наголошували, всі двомірні спектри, що були описані дотепер, 
отримані з використанням квадратурного детектування у двох вимірах. Лише в цьому 
випадку двомірні спектри не містять сторонніх сигналів, що утруднюють їхній аналіз. Це 
вимагало розташування опорної частоти імпульсів в центрі спектрального діапазону. 
Квадратурне детектування у вимірі f2 може бути реалізованим за допомогою схем, що 
були описані у розділі 2.5. Тому воно є абсолютно аналогічним квадратурному 
детектуванню одномірних спектрів. Через певні причини квадратурне детектування у 
вимірі f1 також є бажаним. Як і у випадку одномірних спектрів, при еволюції в період t1 
також необхідно мати змогу розрізнити частоти, що розташовані вище від опорної частоти 
від частот, розташованих нижче опорної частоти. Іншими словами, якщо вважати, що 
опорна частота дорівнює нулю, то необхідно розрізняти позитивні та негативні частоти в 
системі координат, що обертається. Це перешкодить появі відбитих сигналів з обох боків 
від опорного сигналу. Є два варіанти подання даних в спектроскопії COSY. В одному з 
них використовується так зване фазочутливе подання даних, а в другому - дані 
представляють у вигляді їхніх абсолютних значень. В останньому випадку вся фазова 
інформація виявляється загубленою. 
     Перший підхід дає форму лінії, у якій компоненти поглинання і дисперсії розділені. Він 
є кращим, оскільки дозволяє виділити окремо сигнал поглинання, що є найбільш 
прийнятним для одержання високого розділення. При другому підході в результуючому 
спектрі компоненти поглинання та дисперсії виявляються змішаними. Він погано 
підходить для роботи з високим розділенням. Однак, оскільки спектри у вигляді 
абсолютних значень одержати значно легше, вони часто використовуються при рутинній 
роботі та у програмах автоматичного запису двомірних спектрів.  
 
     5.7.1. Фазочутливе подання 
 
     Як і при квадратурному детектуванні одномірного спектру, квадратурне детектування 
по f1 також вимагає наявності двох наборів даних які розрізняються за фазою на 90о. ۫
Таким чином, ці дані можна назвати амплітудно-модульованими відповідно до функцій 
синуса та косинуса. Оскільки вимір f1 генерується непрямим методом, то не існує 
радіочастотного репера для визначення фази сигналів. Тому фаза сигналу, що 
детектується, визначається фазою самого імпульсу. Щоб забезпечити утворення цих двох 
наборів даних, для кожного значення (інкременту) t1 проводиться послідовно два 
експерименти. В одному з них застосовується підготовчий імпульс 90х. Він забезпечує 
синусоїдальну модуляцію по t1, а в другому – імпульс 90у (модуляція по t1 відповідає 
косинусу). Дані при цьому для обох імпульсів збираються роздільно (рис.5.17). 
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Рис. 5.17. Метод Стата квадратурного детектування по f1 вимагає, щоб для кожного інкременту були отримані два набори даних. 
Вони є основою для одержання наборів даних, модульованих відповідно до функцій синуса та  косинуса. 
 
Ці два набори даних еквівалентні до збору даних по двох каналах з їхнім одночасним 
накопиченням. В результаті ми одержуємо необхідне розрізнення частот при 
комплексному Фур'є-перетворенні у двох вимірах. Ступінь оцифровування по t1 або, 
інакше кажучи, розмірність часового інкременту по t1 визначається спектральною 
шириною f1 і підкоряється тим самим правилам, що і оцифровування одномірних даних. 
Даний метод був розроблений Статом, Хабекорном і Рабеном, тому в літературі він 
відомий як метод Стата квадратурного детектування по f1. 
    Альтернативний підхід є аналогічним до методу паралельного оцифровування. Він 
полягає у зміні спектрального діапазону від ± 1/2sw до 0 +sw Гц. При цьому видима 
еволюція частот у період t1 буде більш швидкою ніж насправді. Як і в методі Стата, що 
описаний вище, тут немає стандарту радіочастоти для визначення фази сигналу в 
непрямому вимірі. Тому застосовується зсув фази імпульсу, що препарує, на 90о для 
кожного інкременту t1 і проводиться вдвічі більша часта оцифровування сигналу, ніж це 
робилося в методі Стата (за допомогою поділу навпіл інкременту по t1). Для кожного 
періоду t1 у такий спосіб отримують тільки один набір даних однак кількість самих 
інкрементів подвоюється. Тому загальний час збору даних і, відповідно, цифрове 
розділення в обох методах виявляється однаковим. Такий підхід до квадратурного 
детектування по f1 називається фазовим інкрементом, що  пропорційний до часу (в 
англомовній літературі він відомий як TPPI; саме таку абревіатуру ми і будемо для нього 
використовувати). 
    Методи Стата й TPPI дають еквівалентні набори даних, хоча вони відрізняються за 
інтенсивністю артефактів і аксіальних піків (див. нижче). У різних спектрометрах може 
бути реалізованою різна схема квадратурного детектування. На новітніх приладах 
зазвичай можна реалізувати кожну зі схем. Незалежно від схеми детектування, у пам’яті 
комп’ютера формуються незалежні ділянки, в яких містяться уявна та реальна частини 
даних, що отримуються при Фур’є перетворенні відносно t1 та t2. При утворенні 
одномірного спектру було лише дві таких області, а для двомірного спектру їх формується 
чотири. При побудові двомірного спектру відбувається комбінування незалежних 
даних, що отримані для кожного з вимірів. Очевидно, що шляхом комбінації цих 
частин даних можна отримати чотири варіанти. Із чотирьох можливих наборів даних 
(рис.5.18.) тільки дані (реальний, реальний) є важливими для використання і записуються 
як кінцевий фазочутливий 2D спектр. Інші набори даних не піддаються фазовій корекції, 
оскільки кожний сигнал в них є комбінацією сигналу поглинання в одному вимірі та 
сигналу дисперсії в іншому вимірі. Для побудови 2D спектрів використовують тільки дані, 
що відповідають поглинанню в обох вимірах (рис. 5.6). Це пов'язане з тим, що в цьому 
випадку досягається найбільш високе розділення сигналів (рис. 5.18. квадрант RR). У 
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таких спектрах фазова інформація в експериментах фазочутливого COSY, що міститься в 

кроспіках, може бути отриманою в явному вигляді. 
 
Рис.5.18. Чотири типи фазочутливих наборів даних. Тільки тип RR може бути використаним для одержання 2D спектра, оскільки в 
цьому випадку в обох вимірах піки мають вигляд сигналів поглинання, що забезпечує найбільш високе розділення (R = реальний, I 
= уявний).  
 
     5.7.2. Фаза сигналів у фазочутливому COSY 
 
     Перед тим, як приступити до аналізу двомірних спектрів у фазочутливому поданні, 
важливо мати відомості про фазові властивості діагональних піків та кроспіків, що 
містяться у 2D спектрі. Для спектра COSY, як було показано вище, діагональні піки 
утворюються з компонентів намагніченості спінової системи, що не беруть участі у 
перенесенні когерентності. Тому компоненти діагональних піків завжди в обох 
вимірах мають однакову фазу. 
    На відміну від цього, кроспіки утворюються шляхом перенесення намагніченості від 
протифазних компонентів. Тому в обох вимірах компоненти кроспіків мають 
протифазну орієнтацію. Крім того, початкова фаза наборів діагональних та 
недіагональних сигналів також розрізняється на 90о, оскільки діагональні піки утворені за 
рахунок намагніченості, що  модульована у відповідності до функції косинуса, а кроспіки 
мають фазування, відповідне синусоїдальної модуляції. Внаслідок цього у кінцевому 
спектрі фази діагональних сигналів і кроспіків також розрізняються на 90о. При 
аналізі одномірних спектрів ми звикли, що сигнали повинні мати вигляд сигналів 
поглинання. Тому кроспіки, що являють найбільший інтерес, фазуються після 
отримання спектра так, щоб вони мали форму лінії, яка відповідає чистому 
поглинанню в обох вимірах. При цьому фазовий стан діагональних піків 
відповідатиме подвійній дисперсії (рис. 5.19). 
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Рис.5.19. Фазочутливий спектр COSY для зв'язаної двохспінової системи AX. Діагональні піки мають вигляд широких  сигналів 
дисперсії у двох вимірах (D), тоді як кроспіки мають вигляд вузьких сигналів поглинання в обох вимірах (A). Це наочно видно з 
наведеного зверху одномірному зрізу  спектра, що проходить через центр сигналу. 
 
     Таким чином, ми бачимо, що фазочутливий двомірний спектр, на відміну від 
одномірного, містить сигнали різної фази. Навіть коли ми говоримо, що сигнали мають 
вигляд сигналів поглинання, то і тоді слід пам’ятати, що компоненти мультиплетів 
мають протифазну орієнтацію. Присутність у спектрі дисперсійних сигналів може 
привести до того, що їхні широкі крила можуть маскувати корисні сигнали, які 
розташовані поблизу від діагоналі двомірного спектру. Один з популярних варіантів 
експерименту, що усуває цей недолік, є експеримент DQF-COSY. Антифазна природа 
кроспіків у спектрі COSY також може викликати певні утруднення у випадках, коли 
величини спінових розщеплень малі у порівнянні із використаним цифровим розділенням 
спектру. У цьому випадку відбувається взаємне знищення ліній мультиплету і 
спотворення форми кроспіка. Ці ефекти можуть утруднити аналіз форми кроспіків при 
наявності малих КССВ. 
 
     5.7.3. Подання 2D спектра в абсолютних значеннях 
 
     До того, як були розроблені описані вище методи одержання фазочутливих спектрів, 
набори 2D-даних накопичувалися у вигляді фазово-модульованої функції t1. Фазова 
модуляція відбувається тоді, коли для кожного інкременту t1 збирають по два набори 
даних, що модульовані відповідно до функцій синуса та косинуса. При цьому їх 
комбінують (складають або віднімають) у відповідному фазовому циклі. В отриманих у 
такий спосіб  СВІ міститься суміш обох модуляцій. Наявність двох зсунутих за фазою на 
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90о наборів даних дозволяє відрізнити позитивні та негативні частоти і усунути відбиті 
сигнали. Але цей метод поступається фазочутливому поданню, оскільки сигнали в спектрі 
за будь-яких умов містять небажаний дисперсійний компонент. Форма лінії виявляється 
викривленою і метод можна застосовувати тільки для встановлення самого факту 
наявності ССВ між протонами. Робити якісь висновки, базуючись на формі компонентів 
кроспіку такі спектри змоги не дають. 
     Як і у випадку фазочутливих спектрів COSY, набір даних, з яких формується спектр 
містить чотири підрозділи – по два на кожний з вимірів. З них можна отримати два 
дзеркальних двомірних спектри, в одному з яких діагональ з нижнього лівого кута 
піднімається до правого верхнього кута, а в другому вона опускається від лівого 
верхнього кута до правого нижнього. Оскільки у будь-якому випадку сигнали є сумішшю 
поглинання та дисперсії, то обидва дзеркальні варіанти є цілком еквівалентними. 
Виділення тільки одного з двох можливих дзеркальних наборів даних по f1 досягається за 
допомогою підходящої комбінації наборів даних, що є функцією синуса і косинуса. 
Додавання двох наборів даних із циклуванням фази (табл. 5.1.) виділяє ті сигнали, які 
мають однаковий знак прецесії під час t1 і під час t2 (скажімо, обидва позитивні). Вони 
дають сигнали типу Р. Віднімання під час фазового циклу виділяє сигнали, що мають 
протилежний напрямок прецесії в періоди t1 і t2 (наприклад позитивна під час t1 і 
негативна під час t2). У такий спосіб в спектрі залишаються лише сигнали N-типу. Із 
застосуванням цього методу стає можливим отримати в кінцевому спектрі тільки один тип 
сигналів, і видалити дзеркальний спектр. Інформація, що міститься в спектрах Р-типу і у 
спектрах N-типу є повністю ідентичною. Вони розрізняються як дзеркальні відбиття  
відносно f1=0. 
 
   Таблиця 5.1. Фазові цикли COSY для відбору сигналів N-типу (луна) або Р-типу 
(антилуна) в f1  
 
 N-тип P-тип 
 Імпульс 

1 
Імпульс 2 Збір 

даних 
Імпульс 
1 

Імпульс 
2 

Збір 
даних 

Цикл 1 х х х х х х 
Цикл 2 у х -х у х х 
     
     Однією істотною відмінністю спектрів P і N типів є те, що в N-спектрах прецесія в 
періоди t1і t2 розрізняється за знаком. Ситуація тут схожа на експеримент спінової луни, у 
якому вектори рухаються в протилежному напрямку до і після рефокусуючого імпульсу. 
Аналогічний ефект спостерігається і для сигналів N-типу під час t2. Він називається 
“луною перенесення когерентності“. Цей ефект можна спостерігати візуально, якщо 
записати інтерферограму для одиничного інкременту імпульсної послідовності (Рис. 5.20).  

 
Рис. 5.20. Луна перенесення когерентності, отримана для СВІ набору даних COSY  N-типу  
 
Тому виділення сигналів N-типу називають ще - луна-селекцією, а виділення сигналів Р-
типу - анти-луна-селекцією. Для таких сигналів відсутній ефект рефокусування. 
Рефокусування неоднорідностей поля при луна-селекції, а також факт, що Р-сигнали 
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мають більше викривлень, приводять до того, що селекція сигналів N-типу, якщо 
використовується метод квадратурного детектування є більш доцільною. На таких 
спектрах діагональ спрямована від нижнього лівого кута до верхнього правого, так, як це і 
спостерігалося для наведених раніше спектрів. Найбільшим недоліком даних, що зібрані 
за умов фазової модуляції, є те, що вони є сумішшю сигналів поглинання і дисперсії. 
Говорять що сигнали мають скошену фазу. Форма такого сигналу наведена на Рис. 5.21а. 
Для порівняння тут наведено також той самий сигнал, що виміряний при застосуванні 
фазочутливого подання (Рис. 5.21б). 

Рис. 5.21. Ділянка спектра із сигналом, що має викривлену фазу  (a) і з сигналом, що має форму поглинання в обох вимірах (б). Ясно, 
що сигнал в (б) є значно кращим, тому у фазочутливих методах використовується сигнал саме такої форми. 
 
Такі сигнали мають два принципових недоліки. По-перше вони є непередбачуваною і 
складною сумішшю як позитивної так і негативної компонент, а по-друге - присутність 
дисперсії пов'язана з наявністю в сигналів довгих крил, незручних для спектроскопії 
високого розділення. Для виключення незручностей, що пов'язані зі змішуванням 
позитивних і негативних компонентів інтенсивності, сигнали звичайно 
представляють у вигляді абсолютних значень, найчастіше після обчислення їхньої 
магнітуди М (рис. 5.22) 
                                          М = (реальний 2  + уявний 2) 1/2                          

Рис. 5.22. Контурне зображення (a) сигналу  з викривленою фазою (б) того ж сигналу у вигляді магнітуди (в) того ж сигналу після 
підвищення розділення за допомогою функції незміщеного синусоїдального дзвона і обчислення магнітуди. 
 
де М відповідає результуючому спектру. Для підвищення розділення застосовується одна 
з декількох згладжувальних функцій (вікон). Їхнє використання дозволяє видалити зі 
спектра небажані крила сигналів. Найбільш часто використовується функція 
синусоїдального дзвона або квадратично-синусоїдального дзвона. Вони зручні для 
застосування, оскільки мають тільки один змінний параметр - положення максимуму. 
Якщо використовується функція без зміщення, коли напівхвиля синуса має максимум у 
центрі часу вибірки, то результуючі піки не містять дисперсійного компонента і 
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відповідають абсорбційній формі лінії (5.22в). Функція синусоїдального дзвона 
використовується також для підвищення інтенсивності кроспіків відносно діагональних 
піків. Оскільки кроспіки, утворюються за допомогою синусоїдальної модуляції, то на 
початку часу вибірки вони мають нульову інтенсивність. Діагональні піки, які 
модульовані відповідно до функції косинуса, на початку вибірки мають максимум 
інтенсивності і тому дзвоноподібне вікно їх послаблює. Проте, зменшення інтенсивності 
сигналу є проблемою для піків з невеликим часом релаксації. Якщо сигнали досить 
широкі, вони можуть зникнути зі спектра зовсім, оскільки попадають під початкову 
частину дзвоноподібної функції. Тому при інтерпретації спектрів, що отримані з 
використанням такого вікна, слід обережно ставиться до інтенсивностей кроспіків. Їхня 
мала інтенсивність може не бути пов'язаною з малою величиною КССВ. Проблеми 
можуть бути зв'язані також з використанням вікон, що підвищують розділення. Їхнє 
застосування може сприяти збільшенню шумів і, відповідно, зниженню чутливості у 
спектрі. Звичайно, можливо змістити вікно убік початку СВІ, однак це приведе до 
зростання інтенсивності дисперсійного компонента. Кращим підходом є використання 
фазочутливих даних, які не вимагають застосування функцій, що обмежують спектральне 
вікно. Проте, коли чутливість не є лімітуючим чинником, магнітудні експерименти мають 
ту перевагу, що не вимагають фазової корекції, тому вони більше підходять для рутинної 
роботи та для автоматизованих експериментів. Особливо це стосується β−COSY, що 
описані у розділі 5.18. 
 
5.8. Аксіальні піки 
 
     Аксіальні піки - це  артефакти експерименту, які пов'язані з тим, що під час періоду 
еволюції t1 існує компонента поздовжньої намагніченості (вона спрямована уздовж осі z). 
Ця компонента виникає за рахунок відмінності збуджуючого імпульсу від 90о та через 
релаксаційні процеси в період t1. Під дією змішувального імпульсу вона переноситься в 
перпендикулярну до поля площину. Тому в період t2  її можна детектувати. Оскільки дана 
намагніченість не еволюціонує в період t1, вона не є частотно-поміченою і тому її частота 
f1=0. Піки, що виникають в спектрі завдяки цій намагніченості можуть бути зв’язаними з 
усіма спінами спектра. Тому вони являють собою смугу сигналів при  f1=0 Гц. Для методу 
Стата і методу абсолютних значень смуга аксіальних піків  відповідає центру виміру f1 
(рис. 5.23). 
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Рис.5.23. Аксіальні піки в COSY спектрі дають смугу сигналів вздовж f2 (a) у середині f1 (метод Стата або представлення даних в 
абсолютних значеннях) або (б) у високочастотному кінці спектра (набір даних TPPI). 
 
Такі піки можуть співпадати з реальними кроспіками. Якщо для квадратурного 
детектування по f1 використовується метод TPPI аксіальні піки виявляються зміщеними 
до того кінця спектра, що, як описано вище, відповідає f1=0. Хоча такі піки і є 
небажаними, вони в даному випадку не можуть збігатися з кроспіками. 
     Видалення аксіальних піків здійснюється шляхом повторення експерименту з 
інвертуванням фази приймача. Оскільки фаза аксіальних піків залишається незмінною, то 
вони видаляються, якщо у фазовому циклі відняти один з наборів даних від іншого. Ця 
процедура дозволяє також нейтралізувати помилки в опорній частоті СВІ, що пов'язані з 
недосконалістю приймача. Для запобігання одночасному зникненню корисних сигналів, 
фазу імпульсу, що препарує, також інвертують відповідно до фази приймача. У результаті 
одержуємо двохкроковий фазовий цикл, що наведений у табл. 5.2. 
     
          Таблиця 5.2. Основний двохкроковий фазовий цикл для усунення аксіальних піків 
 
 Імпульс 1 Імпульс 2 Приймач 
Скан 1 х х х 
Скан 2 -х х -х 
 
5.9. Інструментальні артефакти 
 
      В 2D спектрах, залежно від особливостей експерименту, можуть з'являтися і інші 
артефакти. Тут ми обговоримо два найбільш важливих їхніх різновиди. Вони пов’язані з 
недосконалістю приладів і їхній вплив на спектр визначається конкретним наявним 
устаткуванням. Однак у будь-якому разі слід бути готовим розпізнати ці артефакти та 
знати їхню природу. 
 
     5.9.1. f2-квадратурні артефакти 
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     Артефакти, що розташовані уздовж f2 у багатьох відношеннях близькі до тих, які 
спостерігаються в 1D-спектрах. Тому для їхнього видалення зі спектрів застосовуються 
аналогічні прийоми. Артефакти дзеркального відбиття виникають через розбалансування 
квадратурного приймача. Вони можуть бути подавлені за допомогою введення в існуючий 
фазовий цикл процедури 4-крокового CYCLOP, що використовується для обробки 
одномірних спектрів і був описаний раніше. У цьому випадку фазу кожного імпульсу на 
кожному кроці фазового циклу фаза змінюють на 90о. Одночасно змінюється і фаза 
приймача. Така процедура приводить до чотирикратного зростання тривалості фазового 
циклу. У сучасних приладах інтенсивність квадратурних артефактів досить мала (вони 
можуть бути навіть повністю відсутніми у випадку використання схеми цифрового 
частотно-зміщеного детектування) і використання CYCLOP може виявитися непотрібним. 
При цьому час експерименту вдається скоротити. 
 
     5.9.2. t1 – шум 
 
     При оцифровуванні даних під час 2D-експерименту, як і у випадку одномірних 
експериментів, відбувається оцифровка також і теплового шуму, що виникає  в датчику та 
передпідсилювачі. Тому в 2D-спектрі є певна площина, нижче від якої сигнали тонуть у 
шумах. Крім цього в 2D-спектрах містяться артефакти, які називаються t1-шумами (слід 
зазначити, що в цьому випадку t1 - позначає період еволюції, а не параметр часу релаксації 
Т1). Вони проявляються як смуги шуму, паралельні до осі f1 у місцях, де є резонансні 
сигнали. У ряді випадків їхня присутність обмежує можливість спостереження піків в 2D 
спектрі більшою мірою, ніж наявність теплового шуму. t1-Шум на ранніх етапах розвитку 
двомірної спектроскопії перешкоджав публікації ряду робіт у цій галузі. Наявність t1-
шуму пов'язана з нестабільністю приладу, що приводить до флуктуації інтенсивності та 
фази сигналів від скану до скану. Ці відмінності є своєрідною модуляцією частот наявних 
сигналів поглинання. Тому замість однієї частоти у вимірі f2 отримуємо смугу сигналів.  
Їхня інтенсивність пропорційна до вихідної інтенсивності материнського сигналу (рис. 
5.24). 

 
Рис. 5.24. Смуги шуму, паралельні до осі f1 (t1-шум), часто присутні у двомірних спектрах  
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     Найбільш інтенсивні смуги шуму супроводжують високі вузькі піки, особливо - 
синглети. Нестабільність приладу, що спричиняє появу t1-шуму, включає ряд факторів. 
Тут і нестабільність фази і амплітуди радіочастотних імпульсів і нестабільність 
частотного локу і неоднорідність поля. З усіма цими факторами доводиться боротися  
розробникам спектрометрів. З кожним роком тут досягається все більший прогрес, хоча 
повністю проблема не вирішена і дотепер. При проведенні збору 2D-даних існує ряд 
прийомів, що сприяють мінімізації артефактів. Прийоми тут приблизно ті самі, що й у 
різницевій спектроскопії. Вони дозволяють зберегти корисні сигнали, і видалити 
непотрібні (див. наприклад, експеримент з різницевого ЯЕО). Використання потужного 
вузького сигналу лока дозволяє оптимізувати стабільність поля і частоти, а застосування 
процедур автошимування для шим низького порядку дає можливість підвищити 
відтворюваність сигналів при їхньому тривалому накопиченні. Важливою є також 
правильність приготування зразка. Стабільність магнітного поля, природно, також є 
досить важливою, тому під час експерименту не треба поблизу спектрометра 
переміщувати предмети з магнітних матеріалів. Якщо зразок не досить концентрований, 
може вплинути навіть рух людей за дверима лабораторії. Слід також забезпечити 
стабільність температури в датчику. Для цього найчастіше використовується спеціальна 
температурна приставка. Необхідно також, щоб вимірюваний зразок перебував у хімічно 
рівноважному стані. Особливо це важливо у випадках, коли в розчині протікають які-
небудь обмінні процеси. Рекомендується при проведенні двомірних експериментів не 
обертати зразок у міжполюсному зазорі, оскільки обертання приводить до додаткової 
модуляції сигналів, що детектуються. Всі названі фактори дають свій внесок в 
інтенсивність t1-шуму. Зараз, коли прилади та методи обробки є досить досконалими, t1-
шум має порівняно невеликий вплив на кінцевий двомірний спектр. Для його видалення 
проводиться спеціальна математична обробка спектра, що називається симетризацією. 
 
     5.9.3. Артефакти симетризації 
 
    Небажаний t1-шум можна зменшити за допомогою спеціальної обробки зібраних даних. 
Однією з найбільш загальних методик для COSY-експериментів з поданням піків у 
вигляді абсолютних значень, є симетризація. Вона включає заміну точок даних, що 
розташовані симетрично до діагоналі на менше з двох наявних значень. При цьому 
кроспіки виявляються незмінними, у той час, як несиметричні артефакти істотно 
придушуються. Оскільки t1-шум є несиметричним відносно діагоналі спектру, то він 
ефективно придушується за допомогою симетризації. Проте даний прийом слід 
застосовувати з обережністю, оскільки він може зберегти артефакти, що є симетричними 
відносно діагоналі. Так можуть бути збереженими деякі ділянки t1-шуму, що пов'язані з 
інтенсивними синглетами. У цьому випадку їх можна прийняти за кореляційні піки. 
Помилок найчастіше вдається уникнути, якщо порівняти симетризований і 
несиметризований спектри. Даний метод неможна застосовувати у випадку обробки 
фазочутливих даних, оскільки він може викликати викривлення структури кроспіків і 
втрату чутливості. Тому метод симетризації має певні обмеження. 
     Істотне зменшення рівня t1-шуму може бути досягнутим в експериментах COSY 
при виділенні корисних сигналів за допомогою імпульсних градієнтів.  
 
 
5.10. Особливості збору 2D-даних 
 
        Успіх будь-якого ЯМР експерименту в значній мірі залежить від правильності вибору 
параметрів, що визначають збір даних. У випадку 2D експериментів необхідно визначити 
параметри окремо для кожного виміру. Слід зазначити, що параметри, оптимальні для 
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одного виміру, рідко підходять для іншого. Звичайно для одержання 2D-спектрів високої 
якості і за оптимальний час слід задати набагато більше параметрів, ніж для 1D-спектра.  
    При постановці експерименту треба відповісти на три основних запитання: 1)  чи не 
перешкодить певний параметр одержанню необхідної інформації; 2) наскільки тривалим 
буде експеримент і чи досить для нього часу; 3) який об'єм пам'яті буде потрібний і чи є 
він у наявності. Ідеальним є швидке одержання результатів. Тому експеримент повинен 
передбачити максимальне скорочення часу збору даних і зручність їхнього аналізу. 
Насамперед слід визначити оптимальну спектральну ширину (SW).  Для експерименту 
COSY вона повинна бути однаковою в обох вимірах. Для її мінімізації передавач 
настроюють так, щоб перекривався тільки необхідний спектральний діапазон. Найчастіше 
вдається зменшити спектральний діапазон  до 10 м.ч., або менше. Використання занадто 
великого спектрального вікна веде до втрати цифрового розділення в кінцевому спектрі 
або вимагає більших об'ємів пам'яті. Спектральна ширина визначає також і частоту 
оцифровування даних по t2, цілком аналогічно до 1D експериментів, і величину t1-
інкремента відповідно до критерію Найквіста. Час збору даних (AQt) і, відповідно, 
цифрове розділення (1/AQt) у кожному вимірі визначається наявною у них кількістю 
точок. Для t2 це кількість точок даних у кожному сигналі СВІ. Для t1 це кількість СВІ, 
накопичених у ході експерименту. Раціональний вибір цих параметрів - найбільш важлива 
складова успіху 2D-експерименту. Звичайно в 2D експериментах цифрове розділення і час 
збору даних істотно відрізняються від відповідних параметрів 1D експериментів. Як 
ілюстрацію наведемо параметри, що використовуються в 1D і 2D експериментах. При 
вимірюванні 1D спектра час збору даних може скласти 4 с, що відповідає цифровому 
розділенню 0,25Гц/точку, релаксаційний проміжок, як правило, відсутній. Наприклад, на 
спектрометрі з робочою частотою  400 МГц зі спектральним вікном 10 м.ч. таке цифрове 
розділення потребуватиме 32 К слів для збереження сигналу СВІ. Якщо ці параметри 
перенести на двомірний спектр і виміряти 16 К t1-інкрементів, загальний час 
експерименту досягне 4,5 днів. Більше того, отримана в результаті матриця даних буде 
мати розмір близько 1000 мільйонів слів і зі звичайною комп'ютерною системою 32 
біт/слово для її збереження буде потрібно 4 ГБайт дискового простору. Як бачимо, такі 
умови вимірювання двомірного спектру є неприйнятними. Якби неможливо було 
зменшити час експерименту, то спектроскопія COSY ніколи б не набула значного 
поширення.  
    Ключ до вирішення проблеми полягає в оптимізації кількості точок і обох вимірах. При 
цьому слід визначити заздалегідь, яке розділення в спектрі потрібне для успіху 
експерименту. Насамперед слід зазначити, що додавання додаткових точок у вимірі t2 
приводить до порівняно малого зростання тривалості експерименту, хоча розмір матриці 
даних при цьому зростає. 
     З іншого боку, додавання точок даних по t1 вимагає запису додаткових СВІ, 
причому по декілька на кожний інкремент. Це приводить до значно більш істотного 
зростання часу збору даних. Тому необхідно, звести кількість інкрементів по t1 до 
мінімуму, необхідному для достатнього розділення корисних кореляцій. При цьому для 
одержання більш високого розділення можна збільшити кількість точок по t2. Із цієї 
причини цифрове розділення по f2 зазвичай є набагато більшим, ніж по f1. Зокрема, це 
справедливо і для фазочутливих експериментів. Використання малого часу збору даних 
(AQt1) є також кращим з погляду підвищення чутливості, оскільки в цьому випадку 
використовується лише початковий, найбільш інтенсивний фрагмент інтерферограми. 
Негативним наслідком використання недостатнього часу збору даних є обрізання частини 
t1-даних. Тому для зменшення інтенсивності артефактів, пов'язаних з обрізанням спектра, 
потрібне застосування відповідної згладжувальної функції. 
     Зокрема для COSY одним з факторів, що обмежують рівень оцифровування наявних у 
спектрі протифазних кроспіків, є те, що при занадто грубому оцифровуванні, 
протифазні сигнали, що розташовані близько один від одного, можуть взаємно 
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знищуватися. Рівень оцифровування залежить також від типу експерименту і від тих 
даних, які потрібно з нього отримати. Для COSY в абсолютних значеннях найбільший 
інтерес являє сама наявність кореляцій. Тонка структура піків при цьому є значно менш 
важливою. У цьому випадку можна використовувати рівень оцифровування, що є 
мінімально необхідним для фіксації кореляцій. Існує правило, відповідно до якого 
мінімальне розділення повинно становити від J до 2J на точку (в Гц) і, відповідно, час 
збору даних повинен дорівнювати від 1/J до 1/2J с. Ці параметри є достатніми для 
виявлення кореляцій, що мають величину J Гц або більше. Таким чином, для нижньої 
межі, скажімо  3 Гц, цифрове розділення повинне становити 3-6 Гц/точку (AQ~300-150 
мс). Час збору даних для t1 звичайно дорівнює половині часу збору даних для t2. Оскільки 
кінцева матриця даних повинна містити однакову кількість точок в обох вимірах, для 
збільшення кількості точок у вимірі t1 використовується один рівень нульового 
заповнення по t1, тобто до масиву даних додають рівний йому масив нульових значень. 
При цьому загальне цифрове розділення в обох вимірах виявляється однаковим, як це і 
потрібно для симетризації. 
     При накопиченні даних у фазочутливому експерименті треба враховувати, що в цьому 
випадку основна інформація може міститися в мультиплетній структурі кроспіків. Для її 
адекватного подання потрібне більш високе цифрове розділення. Для більшості випадків 
необхідно мати розділення не гірше ніж J/2 Гц/точку. Для цього треба, щоб час збору 
даних AQ дорівнював 2/J с або більше. Ступінь оцифровування по t2 у фазочутливих 
експериментах звичайно в 2 або навіть в 4 чи 8 разів вищий, ніж по t1. Для того, щоб в 
обох вимірах масиву отриманих даних містилася однакова кількість точок, у вимірі t1 слід  
використовувати відповідну кратність нульового заповнення. При цьому завжди слід 
пам'ятати, що тривалість періоду збору даних є природною межею розділення піків і 
ефективна ширина лінії після оцифровування не може бути меншою за нього. Загальним 
правилом є те, що для більш високого розділення потрібно більш тривалий період 
збору даних. 
     Визначивши прийнятний рівень оцифровування та об'єму даних, залишається вибрати 
кількість сканів для кожного СВІ та інтервал між сканами. Для цього вводиться 
спеціальний релаксаційний проміжок. Мінімальна кількість сканів визначається кількістю 
кроків у фазовому циклі, що використовується для виділення корисних сигналів. Для 
придушення артефактів, що пов'язані з недосконалістю імпульсів, можна вводити також 
додаткові скани. Оскільки більшість експериментів проводиться за стаціонарних умов, 
варто включати в експеримент також уявні скани. Вони подаються перед початком  
накопичення сигналу і служать для того, щоб спінова система під час всього 
експерименту перебувала у стаціонарному стані. У сучасних спектрометрах, що мають 
подвійний буфер пам'яті, уявні скани необхідні тільки на самому початку кожного 
експерименту. Тому їх використання дає дуже малий внесок у загальний час 
експерименту. На більш старих спектрометрах слід вводити уявні скани для кожного 
інкременту t1. При цьому загальний час експерименту може істотно зрости. Час між 
сканами залежить від протонної релаксації Т1 і, оскільки в програмах використовуються 
90˚ імпульси для одержання оптимальної чутливості, імпульси треба подавати через   1,3 
Т1 с. 
     Вертаючись до наведеного вище прикладу накопичення сигналу на спектрометрі 400 
МГц, ми тепер можемо визначити більш прийнятні критерії для вибору параметрів запису. 
У табл. 5.3 наведені вище результати порівнюються з більш реалістичними даними. З них 
стає зрозумілим, що експеримент COSY вимагає для свого проведення всього кількох 
години або навіть десятків хвилин. Введення імпульсних градієнтів поля в спектроскопію 
високого розділення дозволяє проводити експеримент із 1 сканом для кожного 
інкременту. При цьому сильно скорочується загальний час експерименту. Вимоги до 
збору даних при цьому не є дуже суворими, оскільки сучасні прилади оснащуються 
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комп'ютерами з великим об'ємом пам'яті, здатними працювати з масивами даних великого 
об'єму. 
 
              Таблиця 5.3. Параметри збору даних для COSY експериментів 
 
Експеримент Спектральна 

ширина 
(м.ч..) 

N(t2) N(t1) Гц/точку 
(t2) 

Гц/точку 
(t1) 

Час 
експерименту 

Розмір набору 
даних 

Фазочутливий  10 х10 32 К 32 К 0,25 0,25 4,5 дні 1000 М слів 

Фазочутливий  6 х 6 2 К 1 К 2,3 2,3 55 хв.  2 М слова 

Абсолютних 
значень 

6 х 6 1К 256 4,6 4,6 22 хв 0,25 М слова 

 
 
5.11. Обробка даних в експерименті 2D 
 
    Загальна процедура обробки будь-якого 2D-масиву даних є однаковою. Послідовність 
виконання операцій обробки представлена на рис. 5.25. Окремі  математичні операції над 
отриманим масивом даних стають зрозумілими, якщо згадати, що дані являють собою 
квадратну матрицю даних у якій виміри відповідають інтервалам t1 та t2 двомірного 
експерименту. З математичної точки зору обидва виміри є еквівалентними, тому кожний 
рядок (вимір t1) та кожна колонка (вимір t1) масиву являють собою інтерферограму. Якщо 
спочатку виконати Фур’є-перетворення всіх рядків, то отримаємо матрицю, в якій в 
одному вимірі міститиметься спектр, а в іншому – інтерферограма. Наступне Фур’є-
перетворення всіх колонок дасть матрицю, що і є двомірним спектром. Всі інші 
процедури є допоміжними, хоча й необхідними для отримання якісного 2D спектру. 
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Рис. 5.25. Типова схема обробки двомірного масиву даних. Праворуч наведені додаткові або альтернативні процедури  
 
Деталі вибору параметрів на кожній стадії залежать від досконалості приладу, умов збору 
даних і природи досліджуваного зразка. Тому тут представлені тільки основні принципи 
обробки даних. Всі вони є узагальненням ідей, що описані у розділі 2 для обробки 
одномірних спектрів. Техніка обробки даних для двомірних спектрів є особливо 
важливою, оскільки від оператора залежить  вибір параметрів обробки, а отже і вигляд 
кінцевого спектру. Для вигляду кінцевого спектру найбільш важливим є тип 
згладжувальної функції. Вона сильно розрізняється для наборів даних в абсолютних 

Необроблена матриця 2D 
даних 

Згладжування СВІ у вимірі t2  

Фур’є-перетворення відносно t2 

Спектр відносно t2, 
інтерферограма відносно t1 

Згладжування СВІ у вимірі t1 

Нуль-заповнення у вимірі t1 

Фур’є-перетворення відносно t1 

2D спектр 

Фазова корекція рядків f2 

Фазова корекція колонок f1 

Зфазований 2D спектр 

Лінійне передбачення 
інтерферограми відносно t1 

Обчислення магнітуди 

Подальша обробка: 
симетризація, нахил і т.п. 
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значеннях та в фазочутливих модифікаціях. Тому спочатку ми обговоримо випадок 
фазочутливих спектрів. 
     Застосування згладжувальних функцій переслідує три мети: 
       • зменшити артефакти, що пов'язані з обрізанням масиву даних 
       • підвищити розділення спектра 
       • оптимізувати співвідношення сигнал/шум 
У зв'язку з тим, що при записі 2D спектрів використовується недостатній час збору даних, 
то, як правило,  в обох вимірах має місце обрізання даних, коли вибірка закінчується 
раніше, ніж інтерферограма спаде до нуля. Зокрема, коли застосовується нульове 
заповнення, що у вимірі t1 має місце практично завжди, то для того, щоб нейтралізувати 
викривлення спектру, які пов'язані з обрізанням даних, згладжувальна функція повинна 
звести  СВІ до нуля до того, як закінчиться збір даних. При використанні більших величин 
часу збору даних по t2 відпадає потреба у використанні нульового заповнення, оскільки 
периферійна ділянка спектру має нульову інтенсивність через дію згладжувальної функції. 
Обробка таких спектрів не відрізняється від обробки спектрів 1D. Загалом, деяке 
підвищення розділення без погіршення співвідношення сигнал/шум може бути 
досягнутим за допомогою будь-якої з функцій підвищення розділення що описані в 
розділі 2.7. Найбільш популярними є перетворення Лоренц-Гауса, зміщений 
синусоїдальний дзвін або, нарешті, квадратичний синусоїдальний дзвін. Дві останні 
функції гарантують спад сигналу до нуля, тому вони придатні також для обробки t1-даних 
перед нульовим заповненням. У кожному з вимірів занадто сильне посилення сигналу 
веде до появи навколо сигналу областей з негативною інтенсивністю (канав). Для 
оптимізації результатів слід точно вибирати параметри функції згладжування. Часто 
перший СВІ у матриці 2D-даних можна використовувати як зручний еталон 1D-спектру 
для візуалізації ефекту впливу різних функцій згладжування. Сучасне програмне 
забезпечення спектрометрів дозволяє робити інтерактивну зміну параметрів згладжування 
з контролем результатів безпосередньо на моніторі. Альтернативою нульовому 
заповненню t1 даних для наборів даних з високим співвідношенням сигнал/шум є 
розширення t1-интерферограм шляхом лінійної екстраполяції, коли наступні точки 
інтерферограми розраховують, виходячи з відомих попередніх точок. Таким методом 
набір даних можна збільшити в 2-4 рази. При цьому не тільки вповільнюється спад СВІ, 
але й зменшується потреба в згладжуванні сильно обрізаних даних. Обидва методи 
дозволяють збільшити розділення по f1. Подальше нульове заповнення можна 
застосовувати для поліпшення оцифровування кінцевого спектра. 
    Набори даних у вигляді абсолютних значень (найчастіше вони отримуються за 
допомогою обчислення магнітуди) вимагають застосування функцій які більш сильно 
підвищують розділення спектра. Це необхідно для придушення небажаних внесків 
сигналів дисперсії в піки, що містять фазовий перекіс. Найчастіше для цього 
використовується функція синусоїдального дзвона або квадратичного синусоїдального 
дзвона. Такі функції добре підходять для антифазних піків, що дають внесок у сигнали 
COSY, оскільки на початку вибірки для них характерна нульова інтенсивність. У міру 
збору даних СВІ, інтенсивність таких сигналів зростає. Проте, у більшості 2D 
експериментів присутні зфазовані сигнали, для яких найбільша інтенсивність 
спостерігається на початку СВІ. У такому випадку застосування незміщених функцій 
згладжування, веде до сильного послаблення сигналу і зниження чутливості. 
 
     5.11.1. Фазова корекція 
 
     Фазова корекція 2D-спектру проводиться незалежно у двох частотних вимірах. Якщо 
перший СВІ в 2D-матриці містить сигнали, їх можна обробити і зфазувати так само, як і у 
випадку одномірних спектрів. Отримані константи фазової корекції нульового та першого 
порядку можна застосувати до даних у вимірі f2. Частотно-незалежна фазова корекція для 
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f1 залежить від особливостей фазового циклу, що використовується імпульсною 
послідовністю. Вона повинна бути близькою до 0о або 90о. Теоретично частотно-залежна 
(1-й порядок) фазова корекція по f1 не є обов'язковою, оскільки часові проміжки перед 
оцифровуванням даних, через які виникають ці викривлення, не впливають на вимір, що 
генерується непрямим методом. На практиці потрібною є деяка невелика корекція в обох 
вимірах. Тільки в цьому випадку можна отримати оптимальні результати. Як і у випадку 
1D-спектрів, фазова корекція здійснюється за допомогою інтерактивних програм. Для 
цього вибирається сигнал, що розташований у будь-якому кінці спектру і проводиться 
корекція його фази у двох вимірах. Після цього аналогічну процедуру виконують для 
сигналу, що розташований у протилежному кінці спектру. Отримані фазові константи 
поширюються на всю матрицю. 
 
     5.11.2. Симетризація 
 
     Раніше було показано, що найбільш інформативний і зручний шлях подання 2D даних - 
це контурні лінії, у яких горизонтальна та вертикальна осі являють собою частотні виміри 
а інтенсивність піків визначається контурними лініями. Нижня контурна лінія вибирається 
таким чином, щоб видалити ділянку спектра, що містить тепловий шум. Цю лінію 
вибирають трохи вищою від максимального рівня теплового шуму. Якщо її вибрати 
занадто високо, можуть бути видалені і деякі корисні кореляції, що зв'язані, наприклад, з 
малими КССВ. У ряді випадків рівень обрізки, що підходить для слабких кореляцій, 
виявляється занадто низьким для інтенсивних сигналів, що може привести до появи таких 
артефактів як t1-шум. У таких випадках корисно записати декілька варіантів двомірного 
спектру з різними установками площини відсікання. Корисним є також запис окремих 
фрагментів спектру. Це допомагає проаналізувати тонку структуру мультиплетів, що 
може бути невидимою в оглядовому спектрі через завантаженість піками окремих 
спектральних областей. Найкраще такий аналіз проводити інтерактивно, на дисплеї 
спектрометра, або комп’ютера, оскільки використання курсору та шкал є більш точним, 
ніж застосування олівця та лінійки. У випадках, коли необхідно проаналізувати одночасно 
позитивні та негативні лінії, використовують виділення знака ліній різними кольорами. На 
монохромних моніторах можливе застосування різних типів ліній.  
     Таким чином, для вичерпного аналізу 2D спектру недостатньо мати оглядовий 
спектр, що частіше всього записується в автоматичному режимі. Слід мати повний 
набір фрагментів спектру, які записані в такому масштабі, щоб їхній аналіз можна 
було провести цілком надійно. Часто для складних спектрів доводиться аналізувати по 
10-15 окремих фрагментів, а потім сумувати отримані дані у відповідних таблицях 
кореляцій. 
 
5.12. Генерація когерентностей різних порядків  
      
     Ми вже знайомі з основними фізичними процесами, що обумовлюють утворення 
двомірного спектру COSY, але різні аспекти цих процесів були розпорошені по окремим 
параграфам. Тому повернімося до них ще раз, щоб мати узагальнену картину 
експерименту. В літературі експеримент COSY та всі інші експерименти ЯМР пояснюють 
з точки зору поняття когерентності. Тому саме цим поняттям ми і будемо оперувати у 
цьому параграфі. 
      Ми торкалися поняття когерентності раніше, у вступі до COSY, що був описаний в 
цьому розділі. Воно лежить в основі всіх методів двомірного ЯМР і для розуміння 
закономірностей виникнення сигналів у двомірних спектрах треба завжди пам’ятати, що 
кроспіки виникають завдяки явищу переносу когерентності. Нагадаємо, що 
когерентність є причиною виникнення поперечної намагніченості, оскільки ця 
намагніченість виникає лише в тому випадку, коли обертання векторів намагніченості 



 298 

різних ядер відбувається узгоджено. Деякі специфічні особливості когерентності можна 
проілюструвати за допомогою енергетичної діаграми зв'язаної 2-х спінової  системи АХ 
(рис. 5.26а). 

 
 
Рис.5.26. Діаграма енергетичних рівнів зв'язаної двохспінової системи АХ (див. текст). SQC - одноквантова когерентність, DQC - 
двохквантова когерентність, а ZQC - нульквантова когерентність 
 
Після подачі на двохспінову систему, що перебуває в рівновазі, 90о імпульсу, вектори 
намагніченості ядер перекидаються в поперечну площину і розташовуються вздовж осі, 
що визначається фазою імпульсу. Оскільки всі вони спрямовані в одному напрямку, то 
виникає поперечна намагніченість. Відповідно до векторної моделі, в  системі координат, 
що обертається, її можна описати чотирма векторами, по одному для кожного переходу 
(рис. 5.26а). Якщо здійснити збір даних одразу після імпульсу, то у результуючому 
спектрі отримаємо чотири лінії, що локалізуються у двох дублетах. Ці переходи 
називаються одноквантовими переходами, оскільки вони пов'язані зі зміною магнітного 
квантового числа М на одиницю (∆М=1). Як ми це вже знаємо, намагніченість, що 
пов'язана з кожним таким переходом, називається одноквантовою когерентністю 
(говорять ще, що порядок когерентності для переходів дорівнює 1). Складову 
одноквантової когерентності в поперечній намагніченості можна детектувати у будь-
якому експерименті ЯМР, оскільки вона індукує напругу в детекторі сигналу. У цьому 
зв'язку корисно згадати різницю між переходом, що відбувається під впливом 90˚ 
імпульсу, як це описано вище, і насиченням під впливом слабкого радіочастотного 
опромінення. В обох випадках відбувається вирівнювання населеностей α і β і, відповідно, 
наближення до нуля різниці населеностей. Проте, тільки в першому випадку можна 
зареєструвати видимий сигнал. Якщо перехід є насиченим, то він не має сумарної 
намагніченості, оскільки спіни в площині х-у обертаються з довільною фазою, вони не є 
когерентними. З іншого боку, спіни, перенесені в цю площину імпульсом, збігаються за 
напрямком магнітного моменту і синхронно обертаються в площині, перпендикулярній до 
напрямку поля. Тому вони мають сумарну намагніченість, яку можна детектувати. Вони 
мають фазову когерентність, що забезпечується збуджуючим імпульсом (рис.5.27). 

 
Рис. 5.27. Сумарна поперечна намагніченість виникає через зосередження в одному місці індивідуальних магнітних моментів. Вона 
обумовлює появу сигналу ЯМР. Говорять, що індивідуальні спіни при цьому є фазово-когерентними. Оскільки даний стан спінової 
системи формується тільки за рахунок одноквантових переходів     (∆М=+1), таку когерентність називають одноквантовою. 
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У загальному випадку одноквантову когерентність можна представити як фазову 
когерентність між двома станами, для яких ∆М=±1. Таким чином, одиничний імпульс 
здатний генерувати виключно одноквантову когерентність. 
     Тепер розглянемо, які процеси можуть відбуватися при дії двох послідовних імпульсів. 
Для простоти змоделюємо ситуацію, яка б відбувалась у тому випадку, коли б ми за 
допомогою двох послідовних селективних 90о імпульсів впливали на окремі енергетичні 
переходи 2-х спінової системи. Нехай перший  90˚ імпульс діє тільки на один перехід, 
скажімо А1. У результаті ми одержимо одноквантову когерентність для цього єдиного 
переходу (рис. 5.26б). Наступна картинка показує, як впливає другий селективний 90˚ 
імпульс на перехід Х2. при цьому відбувається  вирівнювання населеностей уздовж цього 
переходу. Такий процес переносить частину спінів, що відповідають стану βα у стан ββ. 
Бачимо, що в результаті дії двох послідовних імпульсів, кожен з яких генерує 
одноквантову когерентність, частина фазової когерентності, що спочатку була пов'язана з 
А1 тепер виявляється пов'язаною з переходом 1-4 (αα−ββ), (рис. 5.26в). Тобто, в 
результаті дії двох послідовних селективних імпульсів можна збудити той перехід, 
який окремо не збуджувався. В результаті виникає нова форма когерентності, з якою 
раніше ми справи не мали. Вона відповідає зміні головного квантового числа на 2 (∆М = 
2). Тому її називають двохквантовою когерентністю (р=2). Її неможливо точно показати за 
допомогою векторної моделі. Таким чином, при дії двох послідовних імпульсів окрім 
одноквантової когерентності, виникає також і двохквантова когерентність. Тому 
говорять, що другий імпульс здійснює процес перенесення когерентності. Необхідною 
умовою для перенесення когерентності є наявність спільного енергетичного рівня, тому 
перенесення здійснюється між всіма переходами, між якими існує спіновий зв”язок. 
Ефективність перенесення когерентності є максимальною у випадку протифазної 
орієнтації спінових станів. Коли ж спінові стани розташовуються паралельно, то 
перенесення когерентності не відбувається зовсім. Саме тому одиничний імпульс не 
здійснює перенесення когерентності – адже в результаті його дії всі магнітні моменти 
розташовуються вздовж однієї осі.  
     Оскільки дію неселективного 90о імпульсу можна собі уявити як послідовну дію 
селективних імпульсів, що відповідають всім можливим енергетичним переходам спінової 
системи, що подаються через нескінченно малий проміжок часу, то в експерименті COSY 
ситуація виявляється цілком аналогічною. Перший неселективний 90о імпульс впливає 
одночасно на всі переходи. В результаті його дії всі вектори намагніченості стають 
когерентними і паралельними до однієї осі. Тому в період t1  існує лише одноквантова 
когерентність (поперечна намагніченість). Далі вона еволюціонує під впливом спін-
спінової взаємодії та хімічних зсувів, при цьому утворюється протифазний компонент 
намагніченостей, що може зумовити перенесення когерентності. При дії другого 90о 
імпульсу когерентність, що спочатку була пов'язана з одноквантовим переходом, 
наприклад А1, поширюється між іншими переходами спінової системи (Х1, Х2, А2, 1-4, 2-
3). Частина намагніченості залишається і на А1 (рис. 5.26г). Хоча перші два переходи 
відповідають одноквантовій когерентності, однак зараз спін Х, відповідно до переходу від 
А до Х (рис. 5.28) утворить у спектрі COSY кроспік, оскільки в періоди часу t1 та t2 сигнал 
має різні частоти прецесії. 
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Рис5.28. Процес перенесення когерентності, що забезпечує виникнення кроспіків  у кореляційній спектроскопії. Показаний для 
переходу А1. Когерентність спіна A, що виникає протягом інтервалу t1 2D послідовності, протягом t2 стає когерентністю спіна-X. 
Таким чином, у результуючому спектрі між зв'язаними спінами виникають кореляції. 
 
     Когерентність, що залишилася на А1, а також та, що була перенесеною на А2 утворить 
мультиплети діагональних піків, які ми бачили раніше. Когерентність 1-4 є 
двохквантовою когерентністю, що була описана вище. Когерентність 2-3 відповідає 
нульовій зміні головного квантового числа, тому її називають нульквантовою 
когерентністю. 
    Усі когерентності, для яких р≠±1 називають багатоквантовими когерентностями. 
Квантово-механічні правила відбору свідчать, що тільки одноквантова когерентність 
індукує сигнал ЯМР. Інші когерентності не пов'язані з появою поперечної намагніченості. 
Таким чином, багатоквантова когерентність, яку неможливо спостерігати, має трохи 
ілюзорний характер. Простою фізичною картиною, що дозволяє уявити собі 
багатоквантову когерентність, є пара векторів, що обертаються в поперечній площині, які 
завжди розташовуються в протифазі і тому ніколи не дають сумарної намагніченості (рис. 
5.29.). 

 
5.29. Спрощено картину багатоквантової когерентності в системі AX можна представити як групу протифазних векторів, що 
еволюціонують. Вона має нульову сумарну намагніченість. У спектрі така намагніченість не проявляється. 
 
Частота еволюції таких станів визначається хімічними зсувами ядер, що резонують і 
порядком когерентності. Якщо в СКО еволюція одноквантової когерентності відбувається 
відповідно до хімічного зсуву ядра, то двохквантова когерентність еволюціонує 
відповідно до суми хімічних зсувів двох спінів (νА+νх), а нульквантова когерентність 
відповідно до їх різниці (νА – νх). У системах, що містять більше двох спінів, можуть бути 
присутніми також когерентності більш високих порядків. Так, у трьохспіновій системі 
може з'явиться трьохквантова когерентність і т.д. Хоча когерентності високих порядків і 
неможна спостерігати безпосередньо, їх можна виявити непрямим методом, якщо перед 
спостереженням перевести їх в одноквантову когерентність. Наприклад, додавання ще 
одного імпульсу до послідовності COSY може регенерувати одноквантову когерентність 
із наявної багатоквантової когерентності, оскільки при дії такого імпульсу знову 
відбувається перенесення когерентності між всіма зв’язаними рівнями, що перерозподіляє 
намагніченість між всіма можливими станами спінової системи. Прикладом такої 
методики є COSY c двохквантовою фільтрацією. Спін-спінова релаксація приводить до 
поступового зникнення спостережуваного сигналу через зменшення фазової когерентності 
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поперечної намагніченості. Багатоквантова когерентність також розфазовується внаслідок 
релаксаційних процесів. Вона, як і одноквантова когерентність, має обмежений час життя, 
коли з нею можна маніпулювати. 
     Таким чином, створення стану когерентності породжує певні фізичні феномени, 
р-квантові когерентності, які існують вже самі собою і розвиваються по 
притаманним їм законам. Існують як гомоядерні р-квантові когерентності, так і 
гетероядерні р-квантові когерентності, що утворюються за рахунок виникнення 
когерентності ядер різних типів. Частота їхньої прецесії визначається за наведеними вище 
формулами. Так, частота двохквантової гетероядерної когерентності протонів та ядер 13С 
дорівнює νН+νС. Неможливо навести наочну картину утворення таких когерентностей, 
оскільки частоти їхньої прецесії кардинально відрізняються від частот прецесії кожного зі 
спінів, які утворюють когерентність, але їх існування є безперечним, оскільки такі 
когерентності можна не тільки побачити в певних експериментах, а й з успіхом 
використовувати для отримання спектрів гетероядерної кореляції. Найбільш близькою 
механічною аналогією р-квантовим когерентностям, як фізичному явищу є утворення 
стоячих хвиль з коливань різної частоти. З механіки відомо, що частота стоячих хвиль 
суттєво відрізняється від частоти коливань, які їх утворили. Тому можна вважати, що як 
тільки ми тим чи іншим шляхом створили стан когерентності, то при цьому утворилися 
всі можливі за даних умов стоячі хвилі (р-квантові когерентності). Оскільки вони по 
різному реагують на фазу подальших імпульсів, чи дію імпульсних градієнтів поля, то 
можна в ході експерименту цілеспрямовано працювати лише з необхідною р-квантовою 
когерентністю, а всі інші типи когерентностей, що також присутні, ігнорувати, або 
знищувати шляхом розфазування.  
    Слід також зазначити, що р-квантові когерентності мають певний знак. Тому 
одноквантова когерентність може мати порядок р=+1 або р= -1. Аналогічно двохквантова 
когерентність може мати значення р=±2 і т.д. Позитивний і негативний знаки 
відповідають гіпотетичним векторам, які в системі координат, що обертається, 
прецесують одночасно, але в різних напрямках. Для одноквантової когерентності вони 
відповідають двом наборам дзеркальних сигналів, що розташовані з обох боків від 
опорної частоти. Якщо при зборі даних використовується квадратурне детектування, ми 
використовуємо тільки один набір сигналів, а інший видаляємо. При утворенні будь-яких 
р-квантових когерентностей, одночасно утворюються когерентності обох знаків. 
 
5.13. Шляхи перенесення когерентності 
 
     Наявність когерентностей різних рівнів при дії будь-якої імпульсної послідовності 
можна  проілюструвати за допомогою діаграми рівнів когерентності. Спочатку такі 
діаграми використовувалися в ЯМР для розробки фазових циклів в імпульсних 
послідовностях. Така формалізація є особливо корисною для розуміння того, як 
змінюється намагніченість на різних стадіях послідовності від її початку і до детектування 
сигналу. Вона дозволяє також візуалізувати наявність багатоквантової когерентності, яку 
неможливо описати за допомогою векторної моделі. Діаграма рівнів когерентності  
одноімпульсного 1D експерименту представлена на рис. 5.30. Вона являє собою кілька 
горизонтальних ліній, що відповідають можливим рівням когерентності. Шлях переходу 
когерентності з одного рівня на інший показується жирною лінією. Діаграма 
розташовується під діаграмою імпульсної послідовності. Таким чином, вона показує, при 
дії яких елементів імпульсної послідовності відбувається зміна порядку когерентності, що 
використовується в експерименті. Оскільки один імпульс генерує тільки когерентність із 
р=±1, то в даному випадку діаграма містить лише дві горизонтальні лінії, що розташовані 
вище та нижче  стану, де порядок когерентності дорівнює нулю. Вони представлені на 
рисунку як  пунктирна лінії. Зазвичай порядок когерентності помічається на кожній з 
горизонтальних ліній. 
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     Як вказувалося вище, квадратурне детектування виділяє один із шляхів перенесення 
когерентності, а інший видаляє. Будемо вважати, що виділяється шлях, для якого р=-1. 
Діаграма рівнів когерентності дозволяє простежити шлях зміни когерентності при впливі 
імпульсів, фазових циклів і імпульсних градієнтів. Всі інші можливі шляхи (їх може бути 
досить багато) на діаграмі не показуються. Так, пунктирний шлях на рис. 5.30. зазвичай не 
приводять. При аналізі таких діаграм завжди слід пам’ятати, що на ній наведено 
лише один шлях зміни когерентності, що використовує дана імпульсна 
послідовність. Всі інші шляхи, хоча вони і існують, але на діаграмі не показуються. 

 
Рис 5.30. Діаграма рівнів когерентності для одноімпульсного 1D експерименту. Суцільна лінія показує шлях перенесення когерентності 
для спостережуваної намагніченості. Пунктирна лінія показує дзеркальний шлях перенесення намагніченості, що видаляється схемою 
квадратурного детектування. 
 
Для ілюстрації розглянемо, який шлях зміни когерентності використовується в 
послідовності COSY. Для простоти будемо вважати що дані представляються у вигляді 
абсолютних значень. Експеримент, як це було зазначено раніше, приводить до утворення 
сигналів P- і N-типу. Очікуваний шлях зміни когерентності для обох сигналів показаний 
на рис. 5.31. Єдине розходження між ними - відносний знак прецесії одноквантової 
когерентності в періоди t1 і t2. Він є однаковим для сигналів P-типу і протилежним для 
сигналів N-типу. Ці  шляхи виділяються за допомогою описаного раніше фазового циклу. 
Вони показані в табл. 5.2. Під час періоду t1 і, взагалі, у кожному разі, коли еволюція 
відбувається під впливом хімічного зсуву і спін-спінової взаємодії, порядок когерентності 
залишається незмінним. Тільки радіочастотний імпульс здатен змінити порядок 
когерентності (релаксаційні процеси можуть зменшити поздовжню намагніченість, і, 
відповідно, когерентність до нуля). 
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Рис. 5.31. Діаграми рівнів когерентності і шляхи перенесення когерентності для (a) P-типу, (б) N-типу і (в) фазочутливого COSY 
 
Для фазочутливого експерименту COSY у період t1 потрібно зберегти обидва шляхи 
перенесення когерентності, для яких р=±1, оскільки у зфазованому 2D спектрі сигнал, що 
детектується у період t2, повинен бути амплітудно-модульованим як функція t1. Такий 
сигнал можна одержати тільки тоді, коли збережено обидві когерентності, що 
обертаються назустріч одна до одної (Рис. 5.32а). Збереження тільки однієї когерентності 
приведе до фазово-модульованого сигналу (рис. 5.32б) і, відповідно, до зсуву за фазою 
сигналів як  P- так і N-типу. 

 
Рис. 5.32. (а) Для амплітудної модуляції потрібно, щоб обидва  вектори намагніченості, що обертаються в протилежні боки,  (р=+1 
когерентності) в період t1 були збережені. Результуючий сигнал (позначений сірим),  внаслідок прецесії векторів, модулюється за 
амплітудою вздовж осі у. (б) Якщо зберігається тільки один вектор (р=1 або р=-1), то, оскільки фазовий кут θ при прецесії 
змінюється, реалізується фазова модуляція намагніченості. 
 
Проте, присутність обох типів когерентності дозволяє детектувати сигнали ЯМР, а також 
їхнє дзеркальне відбиття по f1. Застосування підходящої схеми квадратурного 
детектування (Стата або TPPI) видаляє один із сигналів на стадії обробки даних. 
Необхідність збереження обох шляхів під час t1 при накопиченні зфазованого сигналу є 
загальною для всіх 2D експериментів. Наявність обох шляхів перенесення когерентності 
можна також виявити за допомогою застосування імпульсних градієнтів поля. 
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5.14. Селективне рефокусування за допомогою ІГП когерентностей різного порядку 
 
     За відсутності градієнта поля Ларморова частота, ω, спіну визначається прикладеним 
магнітним полем В0. При цьому ω=γВ0. Якщо додатково прикласти імпульсний градієнт 
вздовж осі z, з'являється додаткове поле Вg(z), що пов'язане із градієнтом. За таких умов 
Ларморова частота спінів, в залежності від їхнього розташування вздовж осі z буде 
визначатися сумою обох цих полів: 
 
                 ω(z) = γ (B0 + Bg(z)) рад с-1

                                                     (5.1) 
 
     Якщо тривалість імпульсу градієнта становить τg сек., вектор намагніченості під його 
дією повертається на фазовий кут Ф: 
 
                 Ф(z) = γ (Β0 + Βg(z)) τg = γΒ0τg + γΒg(z)τg                                    (5.2) 
 
     Перший член останнього співвідношення описує Ларморову прецесію без градієнта. 
Вона постійна у всьому об’ємі зразка. Тому ми виключаємо його з подальшого 
обговорення. Другий член описує специфічну залежність фази, викликану дією градієнта. 
Нас буде цікавити саме ця залежність. 
     Наведене вище рівняння можна використовувати лише для одноквантової 
когерентності. Йогу узагальнення можна досягти, якщо включити в нього член, що описує 
порядок когерентності р (тобто сумарну зміну спіну переходу). У результаті одержимо: 
 
                                                Ф(z) = pγΒg(z)τg                                              (5.3) 
 
З даної модифікації рівняння витікає висновок, що р-квантова когерентність 
розфазується зі швидкістю, що пропорційна р. Так, двохквантова когерентність 
розфазується вдвічі швидше одноквантової когерентності. Аналогічно, нуль-квантова 
когерентність нечутлива до дії імпульсних градієнтів. Якщо когерентність включає ядра 
різних типів, слід враховувати також і гіромагнітне співвідношення для кожного ядра: 
 
                                                Ф(z) = Bg(z) τg∑ pi γi                                        (5.4) 
 
     Таким чином, ми доходимо висновку про те, що ступінь рефокусування залежить від 
порядку когерентності і гіромагнітного співвідношення ядра. Це дає ключ до селекції 
сигналів методом імпульсних градієнтів. Метою застосування градієнтів у більшості 
експериментів є вибіркове рефокусування намагніченості, що пов'язана з обраним шляхом 
перенесення когерентності. Інші шляхи видаляються через їх розфокусування і тому не 
проявляються в кінцевому спектрі. Хоча самі ІГП не можуть змінити порядок 
когерентності, це можна зробити за допомогою радіочастотних імпульсів. Комбінація 
радіочастотних імпульсів, що продукують когерентність потрібного порядку, і імпульсних 
градієнтів для її виділення дозволяє в кінцевому спектрі одержати необхідний результат. 
    Приклад такої селекції для гомоядерної спінової системи, зображений на Рис. 5.33.  
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Рис.5.33. Ілюстрація селекції сигналу за допомогою імпульсного градієнта поля. Використання двох градієнтів з відношенням G1:G2 = 
1:2 виділяє тільки показаний шлях перенесення когерентності, залишаючи всі інші розфокусованими і невидимими. 
 
     Нехай на початку експерименту присутня тільки двохквантова когерентність. Таким 
чином, до подачі радіочастотного імпульсу є когерентність із р = 2. Нашою метою є 
переведення її в когерентність порядку р=-1. Розрахуємо, які градієнтні імпульси слід 
використати для досягнення цієї мети. Будемо вважати, що спочатку на двохквантову 
когерентність впливає градієнт із полем Вg1 тривалістю τ1. Цей градієнт викличе певний 
фазовий зсув сигналів. Його можна обчислити за формулою: 
 
                                                   Ф1 = 2γΒg1τ1                                               (5.5) 
 
     Наступний радіочастотний імпульс перерозподілить когерентність між всіма 
можливими станами і частину її перетворить  у цільову одноквантову намагніченість 
порядку р = -1. Далі подається градієнтний імпульс потужністю Βg2 й тривалістю τ2, що 
фазує когерентність: 
 
                                                   Ф2 = -γΒg2τ2                                                (5.6) 
 
Для когерентності з обраним шляхом переходу, рефокусування відбувається в тому 
випадку, коли сумарна залежність фази від градієнтних імпульсів дорівнює нулю. 
 
                                                   ∑Фi = ∑γΒgiτi = 0                                        (5.7) 
 
іншими словами, рефокусування під впливом останнього градієнтного імпульсу повинно 
нейтралізувати розфокусування під впливом всіх попередніх градієнтних імпульсів. Так, у 
наведеному вище прикладі Ф2 повинно бути еквівалентним Ф1. Цього можна досягти або 
зміною тривалості другого градієнтного імпульсу відносно першого, при сталості його 
амплітуди, або зміною амплітуди при незмінній тривалості. Зараз прийнято 
використовувати градієнтні імпульси однакової тривалості і змінної амплітуди. Тому в 
нашому прикладі Вg2 = 2Вg1. Таким чином, амплітуда другого градієнтного імпульсу 
повинна бути вдвічі більшою, ніж у першого. У цьому випадку виділяється необхідний 
шлях когерентності (рис. 5.33). 
      На відміну від одноквантової намагніченості, трьохквантова когерентність, що теж 
може виникнути в нашому експерименті, для якої р = 3, вимагає для рефокусування 
сумарної фази 
 
                                  Ф = (3γΒg1τg1) + (−1γ2Βg1τ1) = γΒg1τ1                           (5.8) 
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Тому вона залишається  розфазованою і не дає внеску в спостережуваний сигнал. Таким 
чином, градієнтні імпульси виділяють тільки необхідний шлях зміни когерентності. Для 
гомоядерних систем при використанні градієнтів однакової тривалості необхідно знати 
тільки порядки когерентності і у згоді з ними задавати відношення амплітуд градієнтів. 
Для гетероядерних систем при розрахунку інтенсивностей градієнтних імпульсів слід 
враховувати також гіромагнітні співвідношення ядер. Оскільки у всіх наступних 
обговореннях градієнти мають однакову форму та тривалість, ми будемо позначати їх Gi, 
маючи на увазі, що вони мають інтенсивність Вgi і тривалість τi. 
 
 
5.15. COSY із градієнтним відбором 
 
     Зараз практично всі нові спектрометри ЯМР здатні використовувати імпульсні 
градієнти поля. Тому в них у багатьох випадках замість традиційних методик селекції 
сигналів використовується метод градієнтної селекції. Це не тільки скорочує час 
експерименту, а й веде до значного підвищення якості спектрів. Тому основні методики 
вимірювання спектрів, як правило, існують у двох варіантах – з селекцією сигналів за 
допомогою фазових циклів та з градієнтною селекцією. Принцип роботи таких різновидів 
базових експериментів ми розглянемо на прикладі експерименту COSY. 
      Як раніше було показано для експерименту COSY абсолютних значень, в двомірному 
спектрі COSY повинні бути збереженими ті сигнали, когерентність яких відповідає 
одному з шляхів перенесення, показаних на рис. 5.34. 

 
Рис. 5.34. Необхідні комбінації градієнту для вибору P-і N-типів COSY даних. Показані разом  з відповідним шляхом перенесення 
когерентності. 
 
При цьому бажано виділяти сигнали N-типу. Для селекції необхідного шляху перенесення 
когерентності застосовують фазове кодування когерентності перед другим 90о імпульсом і 
декодування після нього, безпосередньо перед детектуванням. Таке кодування 
здійснюється подачею відповідного градієнтного імпульсу. Як було показано в 
попередньому параграфі, фазовий кут (Ф), на який повертається намагніченість дією 
градієнту певної сили та тривалості (G) становить 

Ф = pG                              (5.9) 
 
Тобто він розрізняється для когерентностей різного порядку. Внаслідок цього, після 
подачі одиничного градієнту на систему ядерних спінів, що має поперечну намагніченість, 
когерентності різних порядків матимуть різне фазове кодування. Тому для 
рефокусування когерентностей різних порядків слід подавати різні градієнтні 
імпульси. 
      Так, для сигналів N-типу порядки когерентності до і після другого 90о імпульсу 
повинні становити +1 і -1. Фазове кодування сигналу з таким порядком когерентності в 
скороченому вигляді можна записати: 
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                              Ф1 = +1G1                   Ф2 = -1G2                                          (5.10) 
Єдиною змінною в цих рівняннях є інтенсивність градієнту. Цілком очевидно, що для 
того, щоб вплив другого градієнтного імпульсу нейтралізував дію першого для обраного 
шляху переносу когерентності треба, щоб G2 = G1, тобто обидва градієнти повинні бути 
однаковими. На відміну від цього, для виділення сигналів Р-типу (порядок когерентності -
1 по обидва боки від імпульсу) G2 = -G1. Іншими словами, в цьому випадку градієнти 
повинні розрізнятися за знаком. У будь-якому разі, необхідний шлях перенесення 
когерентності вибирається з одного скану, без застосування фазового циклу. Це пов'язано 
з тим, що градієнт, який рефокусує сигнали N-типу не рефокусує одночасно і сигнали Р-
типу. Тому відпадає потреба у квадратурному детектуванні. Дана градієнтна селекція 
придушує також аксіальні піки, оскільки вони пов’язані з намагніченістю, що 
розташована в період t1 уздовж осі z. Тому перший градієнт на них не діє. Коли ця 
намагніченість переходить у поперечну площину під дією другого імпульсу, останній 
градієнт розфазує її і у спектрі вона не спостерігається. 

     Таким чином, вихідна 4-крокова послідовність фазочутливого COSY (2 для 
квадратурного детектування по f1 і 2 - для придушення аксіальних піків) може бути 
за допомогою ІГП заміненою на однокрокову. При цьому 2D дані збираються за 
допомогою тільки 1 скану на інкремент. Виграш у часі експериментів становить 4 рази. 
Чутливість методу така, що вимірювання одного скану на інкремент звичайно є цілком 
достатнім.  
 
     5.15.1. Фазочутливі експерименти 
 
     Хоча, як це було показано у попередньому параграфі, використання ІГП дозволяє 
скоротити час експерименту COSY, однак, для отримання фазочутливих даних 
експеримент потребує певної модифікації, оскільки одержання фазочутливих даних 
вимагає збереження в період t1 обох шляхів зміни когерентності, для яких р = ±1. Це 
неможливо, якщо градієнтні імпульси подаються під час періоду еволюції, оскільки 
рефокусувати у цьому випадку перед детектуванням можна лише один шлях переносу 
когерентності. Але існує підхід до квадратурного детектування по f1, що дозволяє 
подолати ці перешкоди. Методика полягає в тому, що за два послідовних скани 
збираються набори даних як  N- так і Р-типів. Вони запам'ятовуються роздільно для 
кожного інкременту t1. Селекція шляху переносу когерентності здійснюється завдяки 
інверсії знака кінцевого градієнтного імпульсу, як це описувалося вище для сигналів Р-
типу. Отримані набори даних містять два набори сигналів, що дзеркально відбиті у вимірі 
f1. 
    Якщо провести обробку даних таким чином, щоб один з наборів даних дзеркально 
відобразити відносно f1=0 і додати його до другого набору даних, одержимо тільки один 
набір даних, що містить необхідний розподіл частот f1. У результаті такої процедури 
дисперсійна складова, що обумовлювала фазовий перекіс сигналів у кожному з наборів 
даних повністю видаляється зі спектра. Тому в результаті ми одержуємо спектр, який 
містить сигнали винятково у формі сигналів поглинання. Математичні прийоми, необхідні 
для описаної процедури зараз закладаються в матзабезпечення більшості приладів, а сам 
підхід називається методикою луни-антилуни. 
    Проте, для одержання повністю зфазованих спектрів даного підходу не достатньо. 
Відповідно до рівняння 5.10, що наведене вище, еволюція хімічних зсувів під впливом 
статичного магнітного поля В0 під час впливу градієнтних імпульсів ігнорувалася, 
оскільки вона не дає внеску в селекцію шляхів розвитку когерентності. Однак така 
еволюція хімічних зсувів протягом дії градієнтного імпульсу, що триває декілька 
мілісекунд, приводить до істотних фазових викривлень. При цьому викривлення залежать 
від частоти сигналу. 
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Рис. 5.35. Градієнтний імпульс часто використовується при спіновій луні для рефокусування еволюції хімічних зсувів. Це дозволяє 
усунути в спектрі фазові помилки. 
 
Дані викривлення не важливі для сигналів COSY в абсолютних значеннях, тому раніше ми 
на них не зупинялися. У випадку фазочутливих спектрів для нейтралізації цих викривлень 
слід користуватись ефектом спінової луни для рефокусування хімічних зсувів. Для цього 
імпульсну послідовність можна трохи модифікувати (рис. 5.35). Після подачі кожного з 
градієнтних імпульсів, подають неселективний 180о імпульс, а після нього вводять 
проміжок часу, що дорівнює тривалості градієнтного імпульсу. В результаті розфазування 
хімічних зсувів повністю компенсується. 
 
5.16. Інтерпретація структури мультиплетів 
 
    Важлива частина аналізу одномірних спектрів полягає у вимірюванні КССВ окремих 
мультиплетів. Це дозволяє отримати зі спектра максимальну структурну інформацію. 
Хоча це завдання є досить простим для добре розділених мультиплетів, воно багаторазово 
ускладнюється для сигналів, що перекриваються. У таких випадках можна скористатися 
перевагами двомірних спектрів, у яких кроспіки сигналів, що перекриваються, можуть 
спостерігатися окремо. У цьому розділі буде показано, як визначити величини КССВ, 
виходячи з мультиплетної структури кроспіків. 
     Перш за все, треба завжди мати на увазі, що кроспіки у двомірному спектрі виникають 
за рахунок перенесення когерентності від протифазних компонентів мультиплетів на 
спіново-зв’язані з ними сигнали. Як було показано раніше, спінова взаємодія в кроспіку 
проявляється як протифазне  розщеплення у двох вимірах, тому для двохспінової системи 
в результаті отримуємо протифазний квадрат (Рис. 5.36).   
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Рис. 5.36. Квадрат протифазних розщеплень для активних  JAX, між двома  спінами A і X, що мають кореляцію. Такий вид мають 
мультиплети всіх кроспіків в експерименті COSY. 
 
КССВ, JAX, показана на Рис. 5.36, називається активною, оскільки саме завдяки ній 
відбувається утворення кроспіку. У двохспіновій системі існує лише активна КССВ. Якщо 
ж маємо більш складну спінову систему, то окрім неї сигнал може мати і інші 
розщеплення. Ці розщеплення зумовлені пасивними КССВ. Вони, хоча і впливають на 
мультиплетність кроспіка, не зумовлюють його появу завдяки явищу переносу 
когерентності. Тому такі КССВ не мають протифазної орієнтації компонентів 
мультиплету. Кожна КССВ є активною відносно того кроспіка, появу якого вона 
зумовлює і пасивною відносно інших кроспіків, де вона також проявляється. Пасивні 
КССВ мають співфазне розщеплення і проявляються в протифазному масиві активних 
розщеплень як компоненти з незмінним знаком фази. Ці особливості та основні принципи 
аналізу мультиплетної структури можна проілюструвати на прикладі кроспіка 
трьохспінової системи АМХ, у якій JAM>JAX>JMX (Рис. 5.37). Будемо вважати, що в 
кроспіку МХ, який містить протифазний квадрат, що відповідає активній КССВ JMX, 
розташовується у верхньому лівому куті. Цей фрагмент репродукується з незмінною 
фазою великою пасивною КССВ JАХ у напрямку f2 і константою JАМ відносно f1. 
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Рис. 5.37. Структура кроспіків у фазочутливому COSY спектрі  трьохспінової системи AMX. Стрілки вказують розщеплення для 
позначених КССВ. Спектр був розрахований для   JAM = 18, JAx = 12 і JMx = 6 Гц. Цифрове розділення було 2,3 Гц/точка в 
кожному вимірі. 
 
У результаті одержуємо структуру мультиплету, що містить 4х4 компонентів. Такий 
покроковий аналіз розщеплення є повністю аналогічним до того, що використовується в 
одномірній спектроскопії при побудові «дерев» мультиплетів. Структура мультиплету АХ 
у напрямку f2 визначається великим протифазним розщепленням відповідно до JАХ і 
подальшим розщепленням, зумовленим  меншою пасивною JМХ. У результаті структура 
піка в даному вимірі буде ++--. У вимірі f1 активна КССВ є найменшою, тому знаки 
компонентів повторюються і одержуємо +-+-. Нарешті, мультиплет АМ містить дуже 
велику активну константу JАМ в обох вимірах. При цьому утворюється протифазний 
квадрат, що охоплює весь мультиплет. Подальше розщеплення з меншими пасивними 
КССВ ядра Х приводить до подвоєння кожного з компонентів. Таким чином, правила 
інтерпретації структури двомірних мультиплетів аналогічні до тих, які 
застосовуються в одномірній спектроскопії з урахуванням існування активних і 
пасивних констант. Якщо взаємодія відбувається між одним спіном і n еквівалентними 
протонами, то мультиплетна структура може бути описаною, якщо вважати, що тільки з 
одним протоном є активна КССВ, а з іншими – пасивна. Тому для взаємодії з однаковими 
спінами можна побудувати протифазний аналог звичайного трикутника Паскаля (Рис. 
5.38). Так для системи А3Х кроспік містить дублет для А і +1+1-1-1 квартет для Х (Рис. 
5.39). 

 
 
Рис.5.38. (а) Трикутник Паскаля для 1D мультиплетів   і (б) Протифазний еквівалент для передбачення структури мультиплетів 
COSY для розщеплення  сигналів n еквівалентних спінів. 
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Рис. 5.39. COSY кроспік для групи A3X ілюструє структуру, передбачену за допомогою трикутника Паскаля. 
 
У реальних системах структура мультиплету може визначатися багатьма КССВ, причому 
всі вони можуть і не розділятися. Це приводить до перекривання компонентів 
мультиплетів і взаємного знищення деяких з них. Здебільшого при цьому спостерігається 
видиме спрощення структури мультиплетів. Часто в таких випадках малі КССВ не 
проявляються, як це показано для одного із кроспіків на рис. 5.37. Для детального аналізу 
тонкої структури, іноді корисним буває розглянути обидва еквівалентних кроспіки, що 
розташовані дзеркально відносно діагоналі. Вони можуть трохи розрізнятися через 
відмінність ступеня оцифровування у двох вимірах. 
    Вимірювання констант у такий спосіб обмежене шириною лінії компонентів 
мультиплетів, які у двомірних спектрах для малих молекул і молекул середнього розміру 
визначаються в основному цифровим розділенням, а не природною шириною лінії. За 
таких умов лінії, що перебувають у фазі, мають тенденцію до об'єднання з утворенням 
одного піка, що маскує КССВ. Протифазні компоненти залишаються розділеними, але 
відстань між ними може трохи перевищувати величину КССВ. Показано, що зменшення 
видимого розщеплення протифазних компонентів мультиплету дорівнює 0,6 ширини лінії 
(Рис. 5.40). Подальше зменшення розщеплення приводить до зменшення інтенсивності 
піків, або до повного їхнього зникнення. Звідси можна зробити висновок про 
неможливість  вимірювання КССВ, що є істотно меншими від  ширини лінії після 
оцифровування. Практично величина розщеплення повинна бути в 1,5 рази більшою від 
оцифрованої ширини лінії. Тому спектри повинні бути виміряні з достатнім цифровим 
розділенням по f2. 
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Рис 5.40. Розділення протифазних піків як функція констант розщеплення і ширини лінії. Коли константи розщеплення стають 
відносно меншими, виміряні розщеплення (суцільна лінія) відхиляються від істинних значень (пунктирна лінія), що приводить до 
завищених значень констант. 
 
Звідси також витікає, що кроспіки можуть зникати зі спектра COSY якщо ширина лінії є 
більшою або цифрове розділення є меншим від величини активної константи. Тому 
кроспіки, що викликані малими КССВ або широкими лініями можуть бути загубленими. 
Це є великою проблемою для дуже великих молекул, які мають велику природну ширину 
сигналів. У цьому випадку набагато кращі результати можна одержати із застосуванням 
TOCSY, оскільки компоненти мультиплетів кроспіків у цьому випадку завжди 
перебувають у фазі. Існують також більш прогресивні методи, які дозволяють вимірювати 
константи взаємодії в складних мультиплетах.  Наприклад, метод DISCO дозволяє після 
одержання спектра COSY робити додавання і віднімання окремих інкрементів і в такий 
спосіб одержувати спрощені спектри, що містять тільки деякі сигнали. Тому вимірювання 
КССВ стають більш надійними.  
 
5.17. Різновиди СOSY. 
 
     Існує велика кількість експериментів, в основі яких лежить модифікована імпульсна 
послідовність COSY. У цьому розділі ми розглянемо переваги модифікованих методик з 
погляду практики використання COSY  для інтерпретації спектрів. У літературі 
запропоновано багато варіантів COSY, які є значно більш складними, ніж проста 
послідовність COSY. Однак їх переваги можна реалізувати тільки для вузького класу 
молекул. Описані нижче експерименти являють собою лише невелику частину описаних 
методик, але вони мають найбільш широке застосування серед хіміків. 
    Перш ніж описувати деталі експериментів, коротко охарактеризуємо, що може дати 
кожний з них. У табл. 5.4 зведені найбільш важливі параметри широко вживаних 
експериментів. Деякі з них уже були описані, інші будуть описані в наступних 
підрозділах. Хоча експеримент TOCSY, строго кажучи, не відноситься до сімейства 
COSY, однак за його допомоги можна одержати інформацію, аналогічну до тієї, котру дає 
COSY, тому він також включений у таблицю.  
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                                     Таблиця 5.4. Огляд характерних рис основних COSY експериментів і експерименту TOCSY 

 
     При виборі типу експерименту для вирішення конкретної структурної проблеми слід 
нагадати про те, що чим більше інформації Ви бажаєте отримати зі спектру COSY, тим 
більший час слід на нього витратити. Це зумовлено тим, що час вимірювання двомірного 
спектру визначається заданим цифровим розділенням. Тому треба користуватися 
принципом розумної достатності – використовувати найбільш швидкий експеримент, що є 
достатнім для розв’язання поставленої задачі. Так, якщо треба лише знайти спіновий 
зв’язок між сигналами, то для цього достатньо застосовувати COSY в абсолютних 
значеннях, такі як COSY-90, або COSY-β. Такі експерименти вимагають найменше часу і 
вимірювання цих спектрів можна повністю автоматизувати. Варіант β-COSY для 
одержання спектрів в абсолютних значеннях використовує змішувальний імпульс β = 45 
або 60о. Це дає спектри з більш чіткою структурою як діагональних піків, так і кроспіків. 
Така методика найкраще підходить для рутинної роботи. Якщо ж передбачається 
виконувати аналіз структури мультиплетності кроспіків – слід застосовувати фазочутливі 
експерименти, найкращим з яких є DQF-COSY. Ця методика дозволяє отримати добре 
розділений спектр, у якому проявляється тонка структура складних мультиплетів. Як буде 
показано нижче, реальна втрата чутливості в цьому експерименті може бути меншою, ніж 
це може здаватися на перший погляд. Тому даний метод широко застосовується в 
структурних дослідженнях. Для успіху вилучення інформації, що міститься в 

Послідовність  Переваги  Потенційні недоліки 

COSY-90 В абсолютних значеннях (у 
вигляді магнітуди) 
 
 
 
 

Простий і грубий метод. Обробка спектра із 
сигналами у вигляді абсолютних значень добре 
підходить для автоматизованих експериментів 

Форма лінії з перекошеною фазою має 
недостатнє розділення.  Для підвищення 
розділення потрібне застосування 
згладжувальних функцій. Тонка структура 
кроспіків часто не проявляється. 

COSY-β Простий і грубий метод. Обробка спектра із 
сигналами у вигляді абсолютних значень добре 
підходить для автоматизованих експериментів. 
Спрощення структури кроспіків зменшує 
перекривання піків. Віцинальні та гемінальні 
розщеплення в деяких випадках можна розрізнити 
за нахилом піків. 

Звичайно вимагає подання у вигляді 
магнітуди оскільки фазочутливий варіант 
має форму лінії зі скошеною фазою 

Фазочутливий COSY-90 
 
 
 
 
 

Дає спектри з високим розділенням, оскільки 
сигнали мають форму сигналів поглинання. 
Кроспік має ясно помітну тонку структуру. 
Можливе вимірювання КССВ 

Діагональні піки мають дисперсійну форму 
лінії. Сусідні сигнали можуть 
перекриватися. Для виявлення 
мультиплетної структури піків потрібне 
високе цифрове розділення. 

Фазочутливий DQF-COSY Дає спектри з високим розділенням, оскільки 
сигнали мають форму сигналів поглинання. 
Кроспік має ясно помітну тонку структуру. 
Можливе вимірювання КССВ Діагональні піки 
мають  форму сигналів поглинання. Синглети 
подавлені 

Метод удвічі менш чутливий, ніж  COSY-90. 
Для виявлення мультиплетної структури 
піків потрібне високе цифрове розділення. 

COSY із затримкою 
 
 
 
 
 

Дозволяє виявити маленькі  розщеплення (<2 Гц), 
наприклад, між протонами в алільному фрагменті 
або  w-взаємодію 

Звичайно вимагає подання у вигляді 
магнітуди. Кроспіки, пов'язані з великими 
КССВ можуть бути значно зменшені за 
інтенсивністю. 

Естафетний-COSY 
 
 
 
 
 

Забезпечує двох (або більше) крокове перенесення 
когерентності і може допомогти при інтерпретації 
кроспіків що перекриваються. 
 

Звичайно має низьку чутливість. Форма 
сигналу може бути спотвореною, що 
вимагає подання сигналів у вигляді 
магнітуди. Краще застосовувати метод 
TOCSY. 

TOCSY Забезпечує багатокрокові перенесення 
когерентності. Використовується для 
інтерпретації кроспіків що перекриваються. 
Висока чутливість. Фаза сигналів не 
спотворюється, що дозволяє спостерігати 
кореляції навіть у присутності широких сигналів. 

Кількість кроків перенесення, пов'язаних з 
кожним кроспіком, заздалегідь невідома. 
Оскільки всі компоненти мультиплетів 
мають однакову фазу, тонка структура може 
бути погано розділеною, що може 
перешкодити визначенню КССВ. 
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мультиплетній структурі кроспіків, потрібне високе цифрове розділення. Для  цього 
доводиться йти на збільшення тривалості експерименту. Фазування отриманого при цьому 
двомірного спектру вимагає певного мистецтва. Тому використання такого підходу 
потребує досить значного часу і не застосовується тоді, коли результати треба одержати 
дуже швидко.  

     При аналізі складних спектрів, у яких відбувається значне перекривання окремих 
сигналів, досить інформативними можуть виявитися експерименти з повною кореляцією 
або TOCSY - експерименти. Вони дають додаткову кореляційну інформацію шляхом 
розподілу намагніченості на всю мережу зв'язаних спінів. Такий підхід є кращим при 
аналізі спектрів олігосахаридів і пептидів, у яких молекули складаються з дискретних 
мономерних блоків, що являють собою ізольовані спінові системи. Цей метод здатний 
замінити більш старий метод естафетного COSY, у якому використовується покроковий 
аналіз спінового зв'язку. COSY із затримкою використовується для аналізу малих КССВ. 
Однак даний метод застосовується усе рідше. 
 

5.18. COSY із двохквантовою фільтрацією (DQF-COSY) 
 
    У попередніх розділах були описані методи збору даних COSY у фазочутливому 
вигляді. Одержання чистих ліній поглинання вимагає максимально можливого розділення, 
але за його допомоги можна одержати інформацію про тонку структуру мультиплетів 
кроспіків. Однак, звичайна послідовність COSY-90 має той істотний недолік, що у 
випадку, якщо кроспіки мають вигляд чистих сигналів поглинання, то діагональні піки 
відповідають сигналам дисперсії. Довгі крила діагональних піків можуть маскувати 
близько розташовані кроспіки, тому потенційно корисна інформація може виявитися 
загубленою. Присутність дисперсійної складової в діагональних піках  можна в значній 
мірі зменшити шляхом використання варіанта COSY із двохквантовою фільтрацією. Тому 
експеримент DQF-COSY найкраще підходить для одержання фазочутливих даних. 
      
 
     5.18.1. Послідовність DQF- COSY 
 
    Послідовність DQF-COSY (Рис. 5.41) відрізняється від базової послідовності COSY 
наявністю додаткового третього імпульсу і використанням модифікованого фазового 
циклу або градієнтної послідовності для необхідної селекції шляху когерентності.  

 
Рис. 5.41. Експеримент DQF-COSY і шлях перенесення когерентності. Для імпульсів застосовуються фазові цикли, як описано в тексті. 
Показано шляхи перенесення когерентності, що використовуються при квадратурному детектуванні, коли спостережувана 
намагніченість відповідає p = - 1. Період δ враховує зміни фази імпульсу і звичайно дорівнює декільком мікросекундам 
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Після періоду t1, під час якого відбувається помітка частот, подається другий 90о імпульс. 
Він генерує багатоквантову когерентність, що у методиці COSY-90 хоча і існує, але не 
спостерігалася, оскільки вона залишалася невидимою для детектора. Проте, вона може 
бути переведена в одноквантову когерентність шляхом подачі третього імпульсу, який 
повторно перерозподіляє намагніченості між всіма спіново-зв’язаними рівнями і, 
відповідно, після цього її можна спостерігати. Необхідний для цього фазовий цикл або 
комбінація градієнтів виділяє тільки ті сигнали, які пов'язані з наявністю двохквантової 
когерентності між останніми двома імпульсами. Всі інші сигнали видаляються зі спектра. 
Такі спектри називають спектрами із двохквантовою фільтрацією. Правила для 
відфільтровування багатоквантової когерентності порядку р прості, але відмінні від тих, 
що застосовуються для селекції одноквантової когерентності. Всі імпульси, що діють на 
р-квантову когерентність, треба циклувати із кроком 180/р з відповідним альтернуванням 
фази приймача на кожному кроці фазового циклу.  
 
Таблиця 5.5. Фазовий цикл для двохквантової фільтрації 
                    
      Ф                Фr 
      x                x 
      y               -x 
     -x                x 
     -y               -x 
Фаза ф використовується для всіх імпульсів що діють на двохквантову когерентність а  фr – фаза приймача. Фаза заключного імпульсу 
залишається незмінною. 
 
     Таким чином, для селекції багатоквантової когерентності можна використати її більшу 
чутливість до фази імпульсу, ніж у одноквантової когерентності. Зміна фази імпульсу на 
90о для двохквантової когерентності відповідатиме зміні орієнтації її вектора 
намагніченості на 180о, тому лише для неї сигнал буде накопичуватися, а вся 
одноквантова когерентність при цьому буде виведена з поперечної площини.   
     Найбільш ефективну фільтрацію можна одержати за допомогою градієнтної селекції. 
Тут також використовується більша чутливість багатоквантової когерентності до дії 
градієнтів. Когерентність порядку +2 може бути виділена при використанні до і після 
останнього імпульсу градієнтних імпульсів, амплітуда яких відноситься як 1:2: 
 

 
Рис.5.42. Ілюстрація селекції сигналу за допомогою імпульсного градієнта поля. Використання двох градієнтів з відношенням G1:G2 = 
1:2 виділяє тільки показаний шлях перенесення когерентності, залишаючи всі інші розфокусованими і невидимими. 
 
     Тут зображено фрагмент імпульсної послідовності, що включає лише останній імпульс 
послідовності DQF-COSY, тому  перед подачею цього імпульсу в поперечній площині 
міститься окрім одноквантової, також і двохквантова когерентність. Перший градієнтний 
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імпульс з потужністю В1 розфазовує всю існуючу намагніченість. Але намагніченість, хоч 
і є розфазованою, але продовжує перебувати у поперечній площині. Наступний 
радіочастотний імпульс перетворить частину двохквантової когерентності у видиму 
одноквантову намагніченість порядку р = -1. Далі подається градієнтний імпульс 
потужністю В2=2В1, що фазує лише ту одноквантову когерентність, що утворилася з 
двохквантової когерентності. Оскільки чутливість когерентності до дії градієнтного 
імпульсу пропорційна до порядку когерентності, то для когерентності з обраним шляхом 
переходу рефокусування відбувається в тому випадку, коли сумарна залежність фази від 
градієнтних імпульсів дорівнює нулю. 
                                                   ∑Фi =  0                                        (5.11) 
а це відбудеться тоді, коли другий градієнтний імпульс матиме вдвічі більшу амплітуду, 
ніж перший. При цьому та одноквантова когерентність, що утворилася з двохквантової 
когерентності, буде рефокусованою, а всі інші намагніченості зазнають подальшого 
розфазування.  
     Виділення когерентності порядку –2 вимагає застосування градієнтів зі 
співвідношенням інтенсивності +1:-2. Таким чином, є можливість виділення шляхів 
переходу когерентності, для яких Р=+2 і Р=-2, але не обох шляхів одночасно. Цим 
градієнтний експеримент відрізняється від експерименту з фазовим циклом, у якому 
зберігаються одночасно обидва шляхи переходу когерентності. Таким чином, градієнтний 
експеримент детектує тільки половину того сигналу, що отримуємо у випадку фазового 
циклу, тому він має вдвічі меншу чутливість. Ця принципова відмінність є одним з 
недоліків градієнтних експериментів селекції шляхів когерентності, однак вона з 
надлишком компенсується більш повним видаленням небажаних сигналів. Оскільки в 
цьому випадку градієнти не використовуються в період еволюції t1, то послідовність може 
використовувати квадратурне детектування сигналів (Стата або ТРРІ). Однак просте 
включення в імпульсну послідовність градієнтів відповідної амплітуди до й після 
останнього імпульсу приводить  до сильних фазових викривлень сигналів, що пов'язані з 
еволюцією хімічних зсувів під час дії градієнтних імпульсів. Для нейтралізації небажаних 
фазових викривлень обидва градієнтних імпульси супроводжуються додатковими 180о 
радіочастотними імпульсами, що викликають спінову луну і відповідними компенсуючи 
ми інтервалами часу, що дорівнюють часу дії градієнтних імпульсів.  Таким чином, для 
послідовності фазочутливого DQF-COSY із градієнтною селекцією одержимо 
послідовність, зображену на Рис.5.43.  
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Рис. 5.43.  DQF-COSY експеримент із градієнтним відбором і шлях перенесення когерентності. Потреба у фазових циклах відсутня, 
оскільки необхідний шлях вибирається за допомогою градієнтів у співвідношенні 1:2. Для того, щоб одержати результат у 
фазочутливому вигляді, обидва градієнти включені у фрагменти спінової луни. Зверніть увагу на те, що після двохквантового фільтра 
зберігається тільки один шлях когерентності. 
 
     5.18.2. Використання DQF-COSY 
 
     Результатом процесу фільтрації є те що після неї діагональні піки мають протифазну 
сигналам поглинання форму, а кроспіки після фільтрації залишаються незмінними. Якщо 
говорити більш точно, для систем, які містять більше двох спінів, для аксіальних піків 
залишається деяка дисперсійна складова, однак вона є значно меншою і звичайно не 
перешкоджає інтерпретації сигналів. Оскільки після двохквантової фільтрації в 
діагональних піків відсутні широкі дисперсійні крила, якість спектра значно поліпшується 
(Рис. 5.44). 

Рис 5.44.  COSY спектр із двохквантовою фільтрацією (праворуч), забезпечує більш високе розділення піків, що близькі до 
діагоналі, ніж фазочутливий COSY (ліворуч), оскільки він не містить широких, дисперсійних діагональних піків 
 
Додатковою перевагою фільтрації є те, що в спектрі не проявляються синглети, оскільки 
вони не здатні до формування двохквантової когерентності. Тому відпадають проблеми, 
що пов'язані з t1-шумом найбільш інтенсивних сигналів. Двохквантове фільтрування 
також виключає зі спектра піки розчинника, які звичайно мають виключно велику 
інтенсивність. При використанні фазового циклу ступінь послаблення піків розчинника 
може досягати декількох сотень. Якщо ж використовувати імпульсні градієнти, сигнали 
розчинника можуть бути ослабленими в 10000 разів. Редагування за допомогою фільтрації 
можна проілюструвати за допомогою 1D спектра із двохквантовою фільтрацією пептиду 
Leu-енкефаліну 5.4 у дейтерометанолі (Рис. 5.45), що отриманий за допомогою 1D 
послідовності, наведеної на рис. 5.43. Сигнал розчинника зі спектра вилучений, а спіново-
зв’язані мультиплети мають характерну протифазну орієнтацію. 
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Рис.5.45. Одномірний спектр із двохквантовою фільтрацією пептиду 5.4 leu-енкефаліну в CD3OD. 
Синглет розчинника, що має найбільшу інтенсивність у звичайному 1D спектрі (a),  відфільтрований в (б).  Піки в (б) мають характерну 
протифазну структуру мультиплетів (яка за бажанням може бути замаскованою обчисленням магнітуди) 
 
Потенційною перешкодою для застосування двохквантової фільтрації є зменшення, 
відповідно до теорії, співвідношення сигнал/шум у два рази. Однак, переваги, що пов'язані 
з видаленням зі спектра дисперсійної складової діагональних піків звичайно дають значно 
більший внесок у підвищення чутливості. Тому спектри DQF-COSY широко 
використовуються на практиці. 

     Навіть, якщо наявні дані і не дозволяють вимірювати константи взаємодії, аналіз 
відносних величин активних і пасивних констант може дозволити провести інтерпретацію 
спектра. Наприклад, у деяких випадках шляхом аналізу структури кроспіків можна 
визначити відносну конфігурацію протонів у заміщених циклогексанах. Оскільки 
аксіально-аксіальна спін-спінова взаємодія в конформації крісла є набагато більшою, ніж 
аксіально-екваторіальна або екваторіально-екваторіальна (акс-акс = 10-12 Гц, акс-екв і 
екв-екв = 2-5 Гц), вони дають велике протифазне розщеплення мультиплетів у кроспіках. 
Наявність його в спектрі вказує на діаксіальну орієнтацію протонів. Це показано на рис. 
5.46, де наведено фрагмент DQF-COSY спектра андрографоліду 5.5, гепатопротектора, що 
міститься в традиційних індійських рослинних ліках. У кроспіку протона Нс присутні 
більші пасивні КССВ як з гемінальним (Hd) так і з діаксіальними (Ha, Hе) протонами і 
набагато менша активна константа із протоном Hb. Тому останній протон може бути як 
акс-екв так і екв-екв, але не акс-акс. 
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Рис. 5.46. Фрагмент  DQF-COSY спектра андрографоліду 5.5. Дані були отримані в умовах високого f2 розділення  (1.7 Гц/точка), що 
дало можливість одержати тонку структуру кроспіків. 
 
Ці висновки  із двомірного спектра можна одержати навіть тоді, коли в 1D спектрі сигнали 
перекриваються або занадто складні. Наприклад, з кореляції для Hd можна ідентифікувати 
гемінального партнера і знайти три віцинальні акс-екв або екв-екв взаємодії із Нс, На й 
Hb. Ця інформація може бути отримана тільки у фазочутливому поданні спектра. Вона 
становить великий інтерес для стереохімічних досліджень, особливо в комплексі зі 
спектрами ЯЕО. 
                           
     5.18.3. Багатоквантові фільтри вищого порядку 
 
    Використання тієї ж самої імпульсної послідовності, що й в DQF-COSY, однак з 
модифікованим фазовим циклом або комбінацією градієнтів між останніми двома 
імпульсами, можна відфільтрувати більш високі порядки багатоквантової когерентності. 
Наприклад, якщо в послідовності, що наведена на Рис. 5.43 вибрати співвідношення 
градієнтів 1:3, то виділиться винятково трьохквантова когерентність. COSY із 
трьохквантовою когерентністю - TQF-COSY видаляє зі спектра синглети й двохквантові 
мультиплети. Спектри при цьому можуть істотно спроститися. У більш загальному 
випадку р-квантовий фільтр можна застосовувати для видалення зі спектрів сигналів, що 
пов'язані з когерентністю порядку нижче р. Експерименти такого типу можуть бути 
проведені для вивчення молекул, що містять співпадаючі добре розділені спінові 
мультиплети відокремлених фрагментів, таких як амінокислоти в пептидах і протеїнах. 
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Великим недоліком фільтрів когерентності високого порядку є зменшення чутливості в 2р-

1 разів для фільтра р-квантової когерентності. Якщо в експерименті DQF-COSY чутливість 
губиться всього вдвічі, у порівнянні зі спектром без квантової фільтрації, то в TQF-COSY 
чотириразова втрата чутливості часто виявляється неприйнятною. Тому трьохквантові 
фільтри використовуються рідко, а вивчення когерентності більш високих порядків у 
рутинній роботі не проводиться зовсім. Правила інтерпретації тонкої структури 
мультиплетів в експериментах із багатоквантовою фільтрацією також слід трохи 
модифікувати. 
 
5.19. COSY-β 
 
    Даний різновид COSY поєднує методики, у яких другий імпульс в послідовності COSY 
зменшений за тривалістю до 45 або 60о (Рис. 5.47). Найчастіше такі експерименти 
проводять у поданні абсолютних значень, оскільки при використанні імпульсів, менших за 
90о, неможливо домогтися чистої амплітудної модуляції даних. 

                          
Рис. 5.47. Експеримент COSY-β.  Змішувальний імпульс, β, часто вибирається  45 або 60о. 
 
Використання зменшеного змішувального імпульсу значно змінює відносну інтенсивність 
перенесення когерентності між безпосередньо зв'язаними переходами, тобто між тими, які 
мають спільний енергетичний рівень, наприклад А1 і Х2 на Рис.5.48 та між віддаленими 
переходами. 
 

 
Рис. 5.48. Діаграма енергетичних рівнів для двохспінової системи АХ 
 
      Перенесення когерентності між переходами з віддаленим зв'язком, наприклад між А1 і 
А2, у значній мірі послаблюється. Це приводить до зменшення інтенсивності відповідних 
компонентів мультиплетів як у діагональних піках, так і в кроспіках. Часто така зміна 
непередбачувана, якщо присутні декілька КССВ. Діагональні піки стають трохи менш 
інтенсивними, що поліпшує виділення кроспіків, які розташовані поблизу від них. 
Мультиплетна структура кроспіків також істотно спрощується, внаслідок чого вони мають 
скошений вигляд (Рис. 5.49). У ряді випадків такий ефект нахилу можна використовувати 
для розрізнення активних констант протилежного знака, таких як гемінальні і віцинальні. 
Розглянемо трьохспінову систему АМХ, у якій всі спіни зв'язані один з одним. Кроспік 
АМ має позитивний нахил. Його кроспік майже паралельний до діагоналі спектра, якщо 
обидві пасивні константи JAX  JMX мають однаковий знак. На відміну від цього, кроспік 
буде мати негативний нахил і розташовуватися перпендикулярно діагоналі, якщо знаки 
пасивних констант відрізняються. У протонній спектроскопії віцинальні КССВ звичайно 
позитивні, а гемінальні – негативні. Тому кроспік між протоном і його гемінальним 
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партнером найчастіше має позитивний нахил, а з віцинальним партнером – негативний. 
Цей ефект проявляється в спектрі COSY-45 сполуки 5.1, наведеному на рис. 5.49. 
Взаємодія з додатковим спіном приводить до подальшого викривлення структури 
кроспіка і нахил у цьому випадку може не проявлятися.  Проте, якщо ефект проявляється, 
він може виявитися досить корисним для ідентифікації гемінального партнера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рис. 5.49. Порівняння спектра COSY-45  сполуки 5.1 у формі абсолютних значень зі стандартним спектром COSY-90.  Напрямок 
нахилу кроспіків у спектрі COSY-45 зв'язаний зі знаком КССВ. Виходячи з нахилу можна робити висновки про те, чи є активна 
константа позитивною або негативною і розрізняти  гемінальні та віцинальні КССВ (див. текст). 
 

     Вибір між β = 45о і 60о здійснюється залежно від особистого смаку. Якщо 
використовувати β =  45о, то одержимо більше співвідношення інтенсивностей між 
зв'язаними й віддаленими переходами (для 45о співвідношення інтенсивностей досягає 6, а 
для 60о – 3) і, відповідно, більше спрощення структури мультиплетів. При використанні β 
= 60о, можна досягти трохи більш високої чутливості спектра. Оскільки головною 
причиною застосування даного різновиду COSY є зменшення інтенсивності діагональних 
піків і підошов кроспіків, то COSY-45 уявляється більш виправданим для рутинних 
досліджень. Внаслідок спрощення структури піків, простоти використання та можливості 
автоматизації вимірів, такі різновиди COSY одержали широке поширення серед хіміків-
органіків. 
 
5.20. COSY із затримкою: виявлення малих КССВ. 
 
     Послідовність COSY є винятково ефективною для виявлення малих КССВ між 
протонами. Однак, такі кроспіки зазвичай занадто малоінтенсивні і їхня ідентифікація 
може бути утрудненою. Експеримент COSY із затримкою (Рис. 5.50)  
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Рис 5.50. COSY із затримкою. Додаткова фіксована затримка вводиться в базову послідовність COSY щоб підсилювати кореляції 
маленьких КССВ (див. текст). 
 
дозволяє збільшити інтенсивність кореляцій, які пов'язані з константами, що менші, ніж 
природна ширина лінії. Це дозволяє відстежити взаємодію через багато зв'язків, тому 
такий експеримент називають ще COSY великого діапазону (COSY із затримкою). 
Кореляції через 4 або 5 зв'язків у жорстких або ненасичених системах, такі як W-, алільні 
або гомоалільні КССВ, можуть спостерігатися навіть у тому випадку, якщо в одномірному 
спектрі вони не проявляються (Рис. 5.51). У попередніх розділах вказувалося, що для 
здійснення перенесення когерентності потрібна протифазна орієнтація векторів 
намагніченості в мультиплетах. 
 

 
 
Рис.5.51. (а) Стандартний COSY-90 спектр і (б) спектр COSY із затримкою для сполуки 5.6. В (б) була використана  додаткова 
затримка ∆ в 200 мс у той час як інші параметри були такі самі як і в (a). Маленькі (1 Гц) розщеплення, що  невидимі в 
стандартному COSY експерименті,  добре проявились в спектрі (б). 
 
Для дуже малих КССВ протифазна орієнтація за звичайних умов збору даних  COSY може 
відбутися через занадто великий час. Тому кроспіки для таких  констант виявляються 
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слабкими або взагалі невидимими. Існує можливість підвищити інтенсивність цих піків 
шляхом зміни величин періодів t1і t2 таким чином, щоб оптимізувати перенесення 
когерентності для малих КССВ, і, відповідно, підвищити інтенсивність кроспіків між 
ними. Цього в принципі можна досягти  шляхом збільшення обох часових інтервалів у 
послідовності COSY і відповідним збільшенням цифрового розділення в обох вимірах. 
Але при цьому отримуються винятково великі масиви даних і час експерименту значно 
зростає. 
     В альтернативному підході, що застосовується в експерименті  COSY із затримкою, 
після кожного імпульсу вводиться фіксований проміжок. При цьому час еволюції спінів 
зростає, а цифрове розділення залишається тим самим, що й у стандартній послідовності 
COSY. Використання додаткових затримок перешкоджає можливості фазочутливого 
подання спектрів через виникнення значних фазових викривлень. Тому в цьому випадку 
застосовується тільки подання спектрів в абсолютних значеннях. 

     Для оптимального детектування малих КССВ максимальне перенесення когерентності 
сигналу повинне відбуватися в середині кожного з часових інтервалів. Можна показати, 
що максимум досягається за час t, де 
 

                                      t = tan-1(πJT2)/πJ            (5.12) 
 

    Якщо J мале, так що JT2<<1, можна прийняти, що t = T2 і вважати, що середина кожного 
інтервалу відповідає максимуму перенесення когерентності, тоді тривалість додаткового 
інтервалу, ∆, можна знайти зі співвідношення: 

                                        ∆ = T2 – 1/2AQ            (5.13)     
   

AQ – це загальний час збору даних по t1 і t2. Для типових параметрів COSY і типових 
величин Т2 для протонів, величини ∆ лежать у діапазоні 50-500 мс. Оскільки дійсний час 
релаксації протонів Т2 найчастіше невідомий і він відрізняється для різних протонів, для 
інтервалу затримки вибирають компромісне значення 200 мс. Така величина підходить у 
більшості випадків. Кроспіки, які пов'язані з більшими величинами КССВ, у даному 
експерименті значно послаблюються.  Тому перед застосуванням даної методики варто 
вимірювати також і спектр COSY за стандартних умов. 
 
5.21. Спектроскопія тотальних кореляцій (TOCSY)    
 
    Фізична природа всіх описаних вище експериментів COSY полягає в безпосередній 
кореляції гомоядерних спінів через наявну скалярну спін-спінову взаємодію. У протонній 
спектроскопії ці методи дають можливість хіміку спостерігати гемінальні і віцинальні 
взаємодії між протонами в молекулі. Спектроскопія тотальних кореляцій (TOCSY) також 
дає спектри протонних кореляцій через спін-спінову взаємодію, але крім цього вона 
виявляє кореляції між протонами, що належать до однієї спінової системи, навіть у тому 
випадку, якщо безпосередній спіновий зв'язок між ними відсутній (КССВ = 0). Інакше 
кажучи, якщо є ланцюжок груп А-В-С-D і т.д., що містять протони, між якими є спіновий 
зв'язок, то послідовність TOCSY здійснює перенесення намагніченості від спіна А до В, С, 
D і т.д. шляхом естафетної передачі когерентності уздовж ланцюга спіново зв’язаних ядер. 
У принципі можлива повна кореляція всіх наявних у молекулі протонів, що й дало 
підставу назвати дану методику спектроскопією тотальних кореляцій. Можливість 
перенесення намагніченості такого типу дає винятково потужний метод складання карт 
кореляцій, незважаючи на те, що в таких спектрах є значні фазові викривлення в обох 
вимірах. Особливо корисним метод буває у випадках, коли декілька сигналів 
перекривається і метод COSY  не дає однозначного результату. На рис. 5.52 наведений 
спектр TOCSY сполуки 5.1. Він записаний так, щоб проілюструвати покрокові 
перенесення намагніченості уздовж вуглеводного циклу. 
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Рис.5.52. TOCSY спектр сполуки 5.1. Естафетні кроспіки виникають між спінами які не зв'язані  скалярним розщепленням але  
перебувають в одній спіновій системі. Вони утворюються через поширення намагніченості на весь ланцюжок зв'язаних спінів. 
Порівняєте зі спектром COSY, що показаний на Рис. 5.12. 
 
При цьому корисно зробити порівняння зі спектром COSY для даного зразка, який 
наведений на рис. 5.12. Додаткові естафетні кроспіки в TOCSY відповідають кореляціям 
між всіма спінами циклічної системи. Таким чином, з'являється можливість скласти повну 
карту спін-спінових взаємодій, незважаючи на перекривання частини сигналів. Як видно з 
рисунку, в даному випадку маємо горизонтальні ряди кроспіків для кожного з сигналів. 
Таким чином, на відміну від  COSY, кроспіки багаторазово повторюються і вірогідність 
їхнього співпадання зменшується. Тому, якщо в спектрі хоча б один з горизонтальних 
рядів кроспіків видимий повністю, то з нього можна знайти всі можливі кореляції, а отже і 
хімічні зсуви всіх протонів, що входять до спінової системи. Як правило, кроспіки, що 
відповідають гемінальним та віцинальним КССВ мають більшу інтенсивність, ніж всі 
інші. Це видно з більшої площі кроспіку. 
     Беручи до уваги структуру спектру TOCSY, його слід аналізувати дещо інакше, ніж 
спектр COSY. Тут аналізу піддають послідовно кожний з горизонтальних (або 
вертикальних) рядів кореляцій, що відповідають кожному з сигналів протонів, 
приналежних даній спіновій системі. В ряду відмічають найбільш інтенсивні кореляції, 
що відповідають гемінальним та віцинальним КССВ. Якщо якісь кореляції є невидимими 
в даному ряду через перекривання сигналів, їх знаходять, базуючись на інших рядах 
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кореляцій, де співпадання сигналів не відбувається. Таким чином можна побудувати 
таблицю кореляцій для кожної зі спінових систем, що містяться у спектрі. Співставлення 
даних такої таблиці зі структурною формулою спінової системи дає можливість здійснити 
віднесення сигналів всіх протонів. Хоча аналіз спектру TOCSY дещо складніший від 
аналізу спектру COSY, але він дає змогу проаналізувати ССВ у значно більш складних 
протонних спектрах. 
      Ще одна важлива перевага TOCSY у порівнянні з COSY, є те, що тут відбувається 
перенесення намагніченостей, що перебувають у фазі. Тому відпадає проблема взаємного 
знищення компонентів мультиплетів при недостатньому цифровому розділенні або 
великій ширині ліній. У цих випадках метод TOCSY за чутливістю перевершує COSY.  
 
     5.21.1. Послідовність TOCSY 
 
    Послідовність TOCSY у найбільш загальній формі представлена на рис. 5.53. Вона 
близька до послідовності COSY, що була описана вище. Єдиною відмінністю є 
використання замість змішувального імпульсу спінового замку (lock). Ми вже стикалися з 
такими імпульсами раніше при обговоренні відповідного одномірного експерименту. Дія 
спінового замка приводить до естафетного перенесення намагніченості вздовж ланцюга 
груп, що містить протони, між якими існує спіновий зв’язок. Такі деталі експерименту, як 
квадратурне детектування і придушення аксіальних піків не відрізняються від тих, які 
застосовувалися в COSY.  Внаслідок цього для розуміння роботи послідовності TOCSY 
необхідно розібратися тільки в дії спінового замка. 

                   
Рис.5.53. Послідовність TOCSY.  Одиничний змішувальний імпульс базового  експерименту  COSY замінений часом змішування 

спінового замка τm . 

 
     5.21.2. Спіновий замок і перенесення когерентності 
 
 
     Спіновий замок в найпростішому випадку є дуже довгим (сотні мілісекунд) імпульсом 
порівняно невеликої потужності. Такий імпульс можна уявити собі як послідовність 180о 
імпульсів з однаковими дуже малими проміжками між ними. А це є ніщо інше, як 
багаторазове повторення імпульсної послідовності спінової луни. Тому в період дії 
спінового замка хімічні зсуви не еволюціонують. Їхні вектори намагніченості розташовані 
вздовж певної осі в поперечній площині. Оскільки вектори намагніченості, що описують 
хімічні зсуви збігаються, то різниця в хімічних зсувах зникає. Система веде себе так, 
ніби всі ядра мають однаковий хімічний зсув. На відміну від хімічних зсувів, константи 
гомоядерної спін-спінової взаємодії під час 180о імпульсів спінової луни продовжують 
еволюціонувати. Тому в період дії спінового замка вони поводяться так само як і під час 
вільної прецесії. Таким чином, під час роботи спінового замка різниця хімічних зсувів зі 
спектра видаляється, а КССВ залишаються активними (рис. 5.54). 
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Рис. 5.54. Схематична ілюстрація подій, що відбуваються під час дії спінового замка. Всі розходження хімічних зсувів між спінами 
усунуті. Всі КССВ зберігаються. Таким чином, для всіх ядер реалізуються умови сильного спінового зв'язку (див. текст). 
 
Як це говорилося при первинному знайомстві з ЯМР, магнітні ядра, що мають малу 
різницю в хімічних зсувах у порівнянні з величинами КССВ, називаються сильно 
зв’язаними. При цьому вони втрачають незалежність і розрізнити їх неможна. Так, у 
двохспіновій системі АВ неможливо знайти хімічні зсуви А та В безпосередньо зі спектра, 
оскільки вони виявляються залежними від існуючої між А та В величини КССВ. Такі 
умови сильної взаємодії при використанні спінового замка поширюються на всю спінову 
систему, оскільки протони продовжують взаємодіяти один з одним, а різниця їх 
ефективних хімічних зсувів дорівнює нулю. Тому протони в період змішування втрачають 
свою індивідуальність. Це пояснює механізм, за яким когерентність може розподілятися 
по всіх ядрах існуючої спінової системи. За цих умов у період дії спінового замка 
здійснюється так званий осциляторний обмін когерентністю. Для системи АХ 
відбувається повне перенесення намагніченості з А на Х за час 1/2JAX секунд і повернення 
намагніченості на А за час 1/JAX секунд. На Рис. 5.55 цей процес показано за допомогою 
спеціального експерименту. Тут зображено спектр системи АХ за умов селективного 
збудження дублета, що знаходиться у слабкому полі. Безпосередньо після такого 
збудження вмикається спіновий замок, але тривалість його дії від спектра до спектра 
послідовно збільшується. Видно, що у випадку, коли тривалість вмикання спінового замка 
дорівнює 1/2JAX, замість дублета у слабкому полі спостерігається дублет у сильному полі, 
оскільки вся намагніченість перенесена на нього. При подвоєнні часу дії спінового замка 
спостерігається виключно сигнал збудженого дублету у слабкому полі. 

 
Рис. 5.55. Коливальне перенесення намагніченості між зв'язаними протонними парами під впливом спінового замка. Перенесення 
було змодельованим  з використанням спінового замка MLEV-17 (див. текст). У кожному експерименті тривалість дії спінового 
замка послідовно зростала. У кожному випадку спіновий замок включався негайно після селективного збудження високочастотного 
дублета за допомогою  90о імпульсу. 
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Хоча для багатоспіновох систем ситуація виявляється більш складною, основна ідея 
осциляторного механізму перенесення когерентності залишається тією ж самою. Вона 
пояснює розповсюдження намагніченості по ланцюгу зв'язаних атомів (Рис. 5.56). При 
коротких часах змішування (для експериментів на протонах близько 20 мс) істотним є 
тільки перший крок перенесення намагніченості. Видимі кореляції при цьому еквівалентні 
тим, які спостерігаються у відповідних спектрах COSY. Більш тривалі періоди змішування 
дозволяють намагніченості просунутися далі по ланцюгу спінів. У цьому випадку в 
спектрі проявляються сигнали, що відповідають багатокроковому перенесенню 
когерентності, як це показано на наведеному вище Рис. 5.52. Для малих КССВ 
перенесення когерентності менш ефективне, що може привести до обриву перенесення 
когерентності і втрати естафетних піків. Оскільки намагніченість може рухатися в будь-
якому напрямку ланцюжка спінів, спектри TOCSY також як і COSY є симетричними 
відносно діагоналі. 

                  
Рис. 5.56. Схематична ілюстрація поширення намагніченості уздовж ланцюга зв'язаних спінів як функція часу змішування 
спінового замка. Стрілочки означають циклічний обмін когерентності між ядрами 
 
     Існують також гетероядерні різновиди TOCSY. За їхньої допомоги можна здійснити 
перенесення когерентності, наприклад, з протонів на ядра вуглецю. Для цього 
використовують спіновий замок на двох ядрах одночасно. У результаті одержимо 
гетероядерний TOCSY або, як його називають частіше - НЕНАНА - гетероядерною 
спектроскопією Хартмана-Хана, що служить для встановлення гетероядерних кореляцій. 
 
     5.21.3. Використання TOCSY 
 
     Здатність TOCSY переносити намагніченість уздовж спінової системи робить його 
популярним методом дослідження молекул, що складаються з дискретних спінових 
систем. Прикладами таких систем є протеїни, пептиди і полісахариди. Для таких молекул 
часто вдається зробити віднесення сигналів у межах кожного спінового блоку, якщо в 
ньому окремо розташований хоча б один сигнал. Ми проілюструємо це на прикладі 
циклічного декапептиду граміцидину-S (5.7),  (Рис. 5.57). 
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Рис.5.57.  Спектр TOCSY аліфатичної області циклічного декапептиду граміцидину-S, 5.7. Був використаний спіновий замок MLEV-
17 тривалістю 80 мс. При цьому відбувається повне перенесення когерентності між протонами бічних аліфатичних замісників 
кожного з амінокислотних залишків. У спектрі позначені кореляції  α-протонів проліну і орнітину з  δ-протонами, що відповідають  
трьохкроковим перенесенням. 
 
Показана тільки аліфатична область спектра. Сигнали протонів окремих амінокислотних 
залишків утворюють горизонтальні ряди кроспіків. Видно, що протони кожного 
амінокислотного залишку можна віднести на підставі їх зв’язаності з відповідним α 
протоном амінокислоти, що спостерігається окремо у слабкому полі. Це показано на 
прикладі залишків двох амінокислот - проліну й орнітину. Для цього в спектрі достатньо 
проаналізувати горизонтальні ряди кроспіків, що зв’язані з α протонами окремих 
амінокислотних залишків. Положення кроспіків відповідають хімічним зсувам протонів у 
спіново- зв’язаній системі. Таким методом вдається зробити віднесення у спектрах, що в 
одномірному варіанті є цілком безперспективними для аналізу. Слід, однак, зауважити, 
що точні віднесення сигналів до конкретних протонів неможливо здійснити, базуючись 
виключно на наведеному спектрі, оскільки в ньому неможливо візуально розрізнити ССВ, 
що передається через 2-3 хімічних зв’язки від більш далекої взаємодії. Але це питання 
можна вирішити при вимірюванні декількох спектрів з різним часом дії спінового замку.     
     Якщо використовувати TOCSY для молекул, які не складаються з відокремлених 
мономерних блоків, то він може служити доповненням до COSY, що дозволяє встановити 
віддалених спінових сусідів. Для виконання такої роботи достатньо порівняти спектр 
COSY та спектр TOCSY для досліджуваного зразка. У першому з них матимемо кроспіки, 
що відповідають взаємодії через 2-3 хімічних зв’язки, а у другому – також і кроспіки для 
більш далекої взаємодії. 
    Слід також зазначити, що TOCSY забезпечує перенесення співфазної намагніченості, 
що запобігає зникненню протифазних кореляцій в межах мультиплетів. Таке зникнення 
сигналів особливо характерним є для молекул, що мають велику природну ширину ліній, 
наприклад біополімерів. Ефект може проявлятися також і в спектрах малих молекул, які 
містять мультиплети зі складною структурою в умовах низького цифрового розділення. У 
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цьому випадку експеримент TOCSY має незаперечні переваги у порівнянні з COSY, 
оскільки в результаті його застосування утворюються більш інтенсивні кроспіки. 
Відсутність антифазної структури піків означає також, що спектри можна вимірювати 
значно швидше, оскільки відпадає необхідність у високому цифровому розділенні. 
Нарешті, оскільки як діагональні піки, так і кроспіки мають однакову фазу, то форма 
їхньої лінії відповідає чистому поглинанню в обох вимірах. Тому можна одержати 
фазочутливі спектри високого розділення. 

    Один з побічних ефектів спінового замка - це виникнення некогерентного перенесення 
намагніченості в системі координат, що обертається. Інакше кажучи, відбувається 
перенесення когерентності через простір. Його називають ефектом Оверхаузера в СКО 
(ROE, СКО-ЯЕО). Найчастіше для малих молекул при невеликих періодах змішування 
цей ефект не створює проблем. Проблеми можуть виникнути тільки для молекул великого 
розміру. 
     Для усунення ефекту розроблена спеціальна послідовність TOCSY з очищенням. Ця 
послідовність усуває ROE-піки шляхом складання спектру  TOCSY з відповідним ROESY 
спектром, що містить піки ЯЕО, які є негативними. Методику можна застосовувати тільки 
у випадку великих молекул, для яких ефекти ЯЕО та СКО-ЯЕО мають протилежний знак. 
Значно більшу проблему являють собою небажані піки TOCSY при вивченні ЯЕО в 
системі координат, що обертається (спектроскопія ROESY).  

 

     5.21.4. Різновиди спінових замків для TOCSY 
 
     Хоча спектри TOCSY у принципі можна одержати за допомогою простої схеми, що 
представлена на Рис. 5.53, для практичних цілей вона обмежена шириною смуги 
збудження спінового замка, що створюється постійним радіочастотним полем. Для спінів, 
які опинилися поза спіновим замком, створеним імпульсом малої потужності, перенесення 
намагніченості не відбувається. Тут ситуація є цілком аналогічною до подачі 180о 
імпульсу зі зсувом відносно наявного діапазону хімічних зсувів. Для вирішення цієї 
проблеми замість спінового замка, що створюється постійним радіочастотним полем, 
застосовується послідовність композитних (складених) 180о імпульсів. При цьому 
досягається кількаразове збільшення спектрального діапазону спінового замка без 
використання надлишку потужності, оскільки ефективність дії композитних імпульсів 
набагато перевищує дію широкосмугових 180о імпульсів. Композитний імпульс, що 
використовується найчастіше це комбінація трьох послідовних імпульсів 90х180у90х. 
    Однак, проста заміна 180о імпульсу на композитний імпульс виявляється не цілком 
прийнятною. Якщо кластер 90х180у90х позначити як R, то можна показати, що дія 
послідовності RR (два послідовних композитних імпульси) повинна привести до повороту 
вектора в напрямку осі +z. Однак самі кластери імпульсів не є цілком досконалими, тому 
при їхньому впливі на вектори намагніченості виникають певні помилки, які при 
повторенні таких імпульсів накопичуються. Для усунення помилок можна повторити 
процес у зворотному напрямку, тобто інвертувати фази імпульсів таким чином, щоб 
компенсувати виникаючі помилки. Для цього вводиться елемент R', (90-х180-у90-х), і 
виконується т.зв. «магічний цикл», RRR'R'. Отримана в такий спосіб  послідовність 
називається MLEV-4. Показано, що невеликі помилки, які все ж залишаються після дії 
даної послідовності, можуть бути компенсовані за допомогою «суперциклів», таких як 
RRR'R'R'RRR'R'R'RRRR'R', що називається MLEV-16. Даний цикл здатний збуджувати 
більш широку смугу частот без необхідності підвищення потужності передавача.  
    Для практичної реалізації експерименту TOCSY існує два підходи, що базуються на 
застосуванні композитних імпульсів (Рис. 5.58).  Перший з них (Рис. 5.58а) включає так 
званий спіновий замок MLEV-17 (від MLEV-16 послідовність відрізняється наявністю 
очищувальних імпульсів). У ньому для одержання необхідного загального періоду 



 330 

змішування використовується парне число циклів. Для забезпечення збору даних у 
вигляді сигналів поглинання, потрібно зберегти намагніченість тільки уздовж однієї осі. 
Намагніченість, що не збігається із цією віссю слід видалити перед її перенесенням, або 
після перенесення. У даному випадку це досягається шляхом використання 
порядкувальних імпульсів (trim-pulses) тривалістю 2-3 мс уздовж обраної осі (SL на Рис. 
5.58). Під час їхньої дії намагніченість, що розташована в інших напрямках, розфазується, 
оскільки попадає в неоднорідне радіочастотне поле (аналогічно тому як відбувається 
розфазування поперечної намагніченості в неоднорідному статичному магнітному полі). 
Таким чином, зі спектра видаляється дисперсійна складова сигналів. 

 
Рис.5.58. Дві практично важливі схеми для здійснення TOCSY базуються на, (a) MLEV-17  і (б) DIPSI-2. Послідовність MLEV для 
одержання зфазованих сигналів по краях спінового замка  включає порядкувальні імпульси (SL). У схемі (б) виправлення фази 
сигналів може бути досягнутим за допомогою фазового циклу 90о імпульсів z-фільтра, що розташовані з обох боків DIPSI-2. Це 
вимагає незалежної інверсії кожного  90о імпульсу з відповідною інверсією фази приймача, так,  φ = х, -х, х,  -х, ф= х, х, -х, -х і фr= х, 
-х,-х, х. Періоди δ потрібні для  перемикання потужності. 
 
     Альтернативний підхід полягає у відновленні на час періоду еволюції поздовжньої z-
намагніченості і використання підходящої схеми ізотропного змішування для перенесення 
намагніченості між спінами (ізотропний у цьому випадку означає, що перенесення 
намагніченості відбувається уздовж осі х, у або z, а загальна дія послідовності аналогічна 
до тієї, що описана вище). Цього можна досягти подачею додаткового 90о імпульсу перед 
вмиканням спінового замка. Далі, подачею ще одного імпульсу, z-намагніченість знову 
перетворюється у зфазовану поперечну намагніченість, яку можна детектувати у вигляді 
сигналів поглинання. Ідея перетворення поперечної намагніченості в z-намагніченість із 
метою наступного одержання спектрів без фазових викривлень називається z-фільтрацією. 
Використовується кілька схем ізотропного змішування – MLEV-16, WALTZ-16 і DIPSI-2. 
Для  1Н-1Н TOCSY остання послідовність є найкращою. 
     У кожній з описаних двох загальних схем досягається широка смуга спінового замка 
при радіочастотній потужності, що є значно меншою, ніж це потрібно для 90о  

препаруючого імпульсу. Для MLEV потужність радіочастотного поля повинна вдвічі 
перевищувати необхідний спектральний діапазон спінового замка. У більш досконалій 
послідовності DIPSI-2 вона може відповідати цьому спектральному діапазону. Так, для 
спектрального вікна в 10 м.ч. при 400 МГц для цих послідовностей  γB1=8 кГц (90o = 30 
мкс) або 4 кГц (90о = 60 мкс) відповідно. 
     
 
     5.21.5. TOCSY з градієнтним відбором 
 
     Для зразків, концентрація яких є достатньою для того, щоб вимірювати їхні спектри з 
одного скану, градієнтні різновиди TOCSY можуть виявитися особливо корисними для 
скорочення часу експерименту. За аналогією із проведеними вище обговореннями 
спектрів COSY, послідовність TOCSY в абсолютних значеннях вимагає розміщення 
однакових градієнтних імпульсів з обох боків послідовності спінового замка (Рис. 5.59а).  
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Рис. 5.59. TOCSY із градієнтним відбором. Послідовність (a) підходить для спектрів у формі  абсолютних значень. Співвідношення 
градієнтів  1:1 забезпечує відбір спектра N-типу. Послідовність (б) забезпечує  одержання фазочутливого набору даних за 
допомогою методу луни-антилуни. При цьому за допомогою інверсії першого градієнта  дані Р- і N-типу  збираються роздільно. 
 
 
При цьому селективно рефокусуються когерентності N-сигналів. Очищувальні імпульси 
не використовуються, оскільки в цьому методі немає необхідності в точному фазуванні 
сигналів. Як і для COSY абсолютних значень, даний експеримент добре піддається 
автоматизації, оскільки обробка спектрів досить проста. Однак фазочутливий варіант 
програми є кращим з погляду одержуваного розділення. Його можна реалізувати за 
допомогою послідовності, у якій градієнтні імпульси супроводжуються фрагментами 
спінової луни для рефокусування хімічних зсувів. У цьому випадку дані для Р- і N-типів 
перенесення когерентності для кожного інкременту t1 збираються роздільно. Для цього 
проводять інверсію знака одного із градієнтних імпульсів. Наявність двох наборів даних 
дає можливість використання квадратурного детектування. Обробка даних за допомогою 
методики луни-антилуни, приводить до одержання спектрів у фазочутливому поданні.  
Розповсюджений варіант імпульсної методики, що використовується для отримання 
спектрів TOCSY у фазочутливому поданні, зображений на Рис.5.59б. 
 

5.22. Ускладнення, що виникають при інтерпретації спектрів COSY 
 
     Матеріал, що вміщений в попередніх параграфах, свідчить про те, що методика COSY є 
потужним методом для інтерпретації протонних спектрів. За її допомоги можна 
вирішувати безліч складних питань структурної органічної хімії. Більшість спектрів 
COSY вимірюються для встановлення спінового зв’язку між віцинальними та 
гемінальними протонами. Вирішення цього питання дозволяє надійно віднести сигнали, 
що у спектрі мають однаковий вигляд, до різних спінових систем. Найчастіше спектри 
COSY  вимірюються в автоматичному режимі, коли параметри вимірювання спектру 
встановлюються спектрометром самостійно, виходячи з обраних величин спектрального 
діапазону. Хоча такий підхід суттєво спрощує роботу оператора, але аналіз спектрів 
COSY, отриманих у такий спосіб, може натикатися на певні ускладнення. Вони пов’язані з 
тим, що кросспіки, видимі в спектрі, виникають не тільки за рахунок гемінальних та 
віцинальних КССВ, а і за рахунок взаємодії через 4 хімічних зв’язки. Особливо часто така 
взаємодія має місце в ароматичних сполуках. Далека ССВ видна безпосередньо зі спектрів 
як подальше розщеплення спінових мультиплетів, що утворені за рахунок віцинальних 
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КССВ. Саме для таких сполук спектри COSY вимірюються найбільш часто з метою 
ідентифікації мультиплетів, які для різних спінових систем можуть мати практично 
ідентичний вигляд.    Типову ситуацію, що виникає при аналізі рутинних спектрів COSY 
ароматичних сполук ми покажемо на прикладі досить простої речовини, що має будову: 
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                                                                       5.8. 
Як видно з наведеної формули, сполука містить дві ідентичні спінові системи. Хоча 
сигнали в спінових системах і розрізняються, але з протонного спектру визначити 
приналежність мультиплетів до конкретної спінової системи не вдається. Нижче наведено 
фрагмент спектру COSY, що містить сигнали ароматичних протонів. Вздовж осей 
наведено відповідний одномірний протонний спектр сполуки. При вимірюванні спектру 
ми, згідно з поданими вище рекомендаціями, звузили спектральну ширину таким чином, 
щоб в спектрі спостерігалися лише сигнали ароматичних протонів. У цьому випадку 
розділення виявляється достатньо великим в обох вимірах спектру. 
 

 
Рис. 5.60. Спектр COSY сполуки 5.8, виміряний за умов звуження SW до меж поглинання ароматичних 
протонів. 
 
В слабкому полі спектру містяться два дублети, між якими немає кроспіку. Отже вони 
належать до різних спінових систем. Виходячи з формули, ці дублети можна віднести до 
протонів Н5 та Н3’, Але, на даному етапі аналізу ще неможливо визначити, де саме 
поглинає кожний з протонів. Аналіз почнемо з слабопольного дублета, якому відповідає 
діагональний пік, що на схемі позначено цифрою 1. Цей пік зв’язаний з двома кроспіками, 
15 та 2, що мають майже однакову інтенсивність. Один з кроспіків зумовлений 
віцинальною взаємодією, а інший – взаємодією через 4 хімічних зв’язки. Нашою 
першочерговою задачею є відслідковування віцинальної взаємодії. Для з’ясування того, 
який сигнал має віцинальну КССВ з сигналом 1,  треба проаналізувати обидва можливих 
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варіанти. Якщо вважати, що віцинальною КССВ зумовлений кросспік 15, то виявиться, 
що йому повинен відповідати діагональний пік 5, а наступним його партнером по ССВ 
буде сигнал 7, що має вигляд дублету (оскільки між цими діагональними піками існує 
кросспік 6). Між тим, з формули сполуки витікає, що наступним сигналом в спіновій 
системі повинен бути триплет, а вже він повинен бути зв’язаним з дублетом. Таким 
чином, гіпотеза про те, що сигнал 15 є віцинальним партнером сигналу 1 не 
підтверджується. Отже, сигнал 1 має віцинальний зв”язок з сигналом 3 повз кроспік 2. 
Сигнал 3 має спіновий зв”язок  з діагональним піком 5, що має вигляд триплету. Отже, 
саме сигнал 5 є наступним партнером по віцинальній ССВ. Сигнал 5 зв’язаний з сигналом 
7 повз кроспік 6. Таким чином, до проаналізованої спінової системи входять сигнали з 
діагональними піками 1-3-5-7. В сполуці цим пікам можуть відповідати протони Н5-Н6-
Н7-Н8. Цілком аналогічно можна проаналізувати і другу спінову систему сполуки. Їй 
відповідають піки 8-10-3-14. Їм відповідають сигнали 3’-4’-5’6’. Зв’язок між 
діагональними піками повз відповідні їм кроспіки на схемі показаний прямими лініями. 
Оскільки кроспіки є симетричними відносно діагоналі, то для аналізу можна 
використовувати будь-який з них. Доцільно схеми взаємодій в різних спінових системах 
викреслювати так, щоб лінії на схемах якомога менше перетиналися. В залежності від 
взаємного розташування сигналів, лінії, що відповідають кореляціям можуть утворювати 
собою спіраль, як це показано на наведеній вище схемі. 
     Таким чином, ми бачимо, що проаналізувати навіть простий спектр COSY буває не так 
вже й просто, коли в ньому містяться кореляції через 4 хімічних зв’язки. Найпростішим 
підходом, що дозволяє видалити зі спектра далекі кореляції є застосування більш жорсткої 
функції аподидації. При цьому близькі протифазні компоненти мультиплетів взаємно 
знищуються що зменшує інтенсивність відповідного кроспіка. Нижче, на Рис. 5.61     
наведено COSY спектри, 
     

 
                                             а                                                                б 
Рис. 5.61. Вплив параметрів згладжувальної функції – синусоїдального дзвону на вигляд спектру COSY 
сполуки 5.8. Умови вимірювання спектру ті самі, що і на Рис. 58. 
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що є цілком ідентичними до попереднього, за винятком параметру згладжувальної функції 
– синусоїдадального дзвону. На Рис 60а, ця функція спадає вдвічі повільніше, ніж на Рис.   
60, а на Рис 61б, вдвічі швидше. Видно, що у першому випадку у двомірному спектрі 
залишилися лише кроспіки, що обумовлені далекими КССВ, а у другому – ті, що 
відповідають віцинальним КССВ. Таким чином, ми бачимо, що на відміну від одномірних 
спектрів, де згладжувальні функції впливають лише на розділення сигналів в спектрі, у 
двомірній спектроскопії вони можуть кардинально змінити весь спектр. Тому при аналізі 
спектрів COSY треба завжди зважати на цю особливість і робити висновки дуже 
обережно.  
     При збільшенні ширини спектрального діапазону при незмінній кількості інкрементів 
розділення спектру знижується і кроспіки, що обумовлені малими КССВ зі спектру 
зникають. Але при цьому збільшується відносна інтенсивність діагональних піків, що 
може також перешкодити однозначній інтерпретації спектру.  
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Розділ 6. Розмаїття двомірних методик ЯМР 
 
6.1. Вступ 
 
     Сьогодні, якщо проаналізувати літературу, що присвячена використанню двомірних 
методик ЯМР для структурних досліджень, можна знайти описи багатьох десятків 
експериментів, які дозволяють знайти структуру сполуки, базуючись на певних 
параметрах спектрів ЯМР. Ми вже знаємо, що таких параметрів не так вже й багато, це 
час релаксації, величини КССВ та значення хімічних зсувів магнітних ядер. Отже, який би 
метод ми не використовували, його дія зведеться до знаходження кореляцій одного з 
трьох названих спектроскопічних параметрів між різними атомами молекули. Таким 
чином, всі методи двомірного ЯМР можна поділити на три великих групи.   Серед 
методів, що експлуатують явище релаксації, найбільш важливими є ті, що дозволяють 
виявити гомоядерні та гетероядерні ефекти Оверхаузера. Хоча сам ЯЕО і нееквівалентний 
явищу релаксації, але механізм його виникнення базується на внесках в сумарний час 
релаксації ядра диполярної взаємодії з сусідніми ядрами. Тому цей метод цілком 
виправдано можна віднести до релаксаційних. У двомірному варіанті найбільш відомою 
та розповсюдженою методикою є NOESY. Метод має численні різновиди, але з фізичної 
точки зору вони суттєво не відрізняються один від одного. Тому ми розглянемо лише 
базовий експеримент NOESY-2D та його різновид, що використовується для вивчення 
хімічного обімну EXSY. Будуть також дані основи експерименту ROESY-2D, що є 
двомірним аналогом відповідного одномірного експеримнту, що був описаний раніше. 
     Методи двомірної спектроскопії ЯМР, що використовують явище спін-спінового 
зв’язку між окремими спінами, ми вже вивчали у розділі, присвяченому методикам COSY. 
Оскільки, як це ми бачили, знаходження величин КССВ даним методом можна виконати 
лише для найпростіших систем, була розроблена ціла низка методик, що спеціально 
пристосована для цієї мети. Це так звані методики J-розділеної спектроскопії. Існують 
методи знаходження гомоядерних та гетероядерних КССВ, а також далеких КССВ. 
Доцільність таких експериментів визначається тим, що існують численні кореляції між 
КССВ та геометричними параметрами молекули, отже структуру молекули часто можна 
встановити, базуючись саме на значеннях КССВ. Хоча в попередніх розділах ми бачили, 
що в ряді випадків КССВ між протонами (взаємодія 1Н-1Н) можна знайти безпосередньо з 
одномірного спектра, але насправді це можливо лише у відносно простих випадках. Коли 
ж в спектрі маємо накладання спінових мультиплетів, то проаналізувати такий сигнал 
виявляється практично неможливим. Найбільш складно знайти в одномірних спектрах 
КССВ для пар ядер, в яких хоча б одне з них має малий природний вміст. Найчастіше це 
стосується пар 1Н-13С та 13С-13С. Для знаходження КССВ 1Н-1Н та 1Н-13С 
використовуються відповідні методики J-розділеної спектроскопії, а для знаходження 
КССВ 13С-13С використовується метод INADEQUATE. Саме ці методи і будуть обговорені 
у відповідних параграфах.  
     Останніми будуть обговорені методи, що базуються на кореляціях хімічних зсувів ядер 
різного типу. Такі експерименти називають експериментами з гетероядерної кореляції. За 
їхньої допомоги можна знайти величини хімічних зсувів ядер одного типу, якщо зроблене 
віднесення сигналів ядер другого типу. Найчастіше, базуючись на зробленому раніше 
віднесенні сигналів у протонному спектрі сполуки проводять віднесення сигналів 
вуглецевого або азотного спектрів. Але, незважаючи на те, що метою таких експериментів 
є знаходження хімічних зсувів, всі вони базуються на наявності між ядрами спін-спінової 
взаємодії. Наявність ССВ зумовлює виникнення кроспіків у відповідних спектрах. З цієї 
точки зору дані методики є гетероядерними різновидами COSY.  Хоча експерименти з 
гетероядерної кореляції у книзі і будуть обговорені останніми, але це не означає, що вони 
мають невелике застосування. На наш погляд, ці експерименти є найбільш потужним 
методом структурних досліджень. Часто вони допомагають повністю довести будову 
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вуглецевого кістяка молекули, тобто отримати ті самі результати, які інакше можна 
отримати за допомогою рентгеноструктурного аналізу. Існують два різновиди 
гетероядерної кореляційної спектроскопії. Один з них реалізується методом HMQC, в 
якому кроспіки утворюються за рахунок КССВ через один хімічний зв’язок. Цей метод 
дозволяє віднести атоми вуглецю, що безпосередньо зв’язані з протонами. Другий 
різновид гетероядерних кореляцій – це метод НМВС, що дає змогу віднести четвертинні 
атоми вуглецю. Комбіноване використання обох методів дозволяє виконати повне 
віднесення сигналів у вуглецевому спектрі. 
 
6.2. Методи, що засновані на ядерному ефекті Оверхаузера 
 
     У даному підрозділі будуть розглянуті кілька однотипних методик двомірного ЯМР, в 
яких кроспіки утворюються між ядрами, які беруть участь у релаксації одне одного. 
Оскільки така релаксація зумовлена в першу чергу диполь-дипольною взаємодією, то 
наявність кроспіка свідчить про просторову близькість магнітних ядер. Хоча в попередніх 
розділах читач міг ознайомитися з численними одномірними методиками, придатними для 
виявлення просторової зближеності ядер, але для багатоатомних молекул це потребувало 
проведення відповідної кількості незалежних експериментів. Принадою двомірних 
методик є те, що з одного експерименту вдається знайти всі наявні факти зближеного 
розташування магнітних ядер. Аналіз отриманих результатів дозволяє побудувати 
геометричну модель молекули, що найбільш повно відповідає отриманим ефектам. 
 
6.2.1. Спектроскопія NOESY-2D 
 
    Хоча метод одномірного ЯЕО є одним із найстаріших в спектроскопії ЯМР, його 
двомірний варіант було спочатку використано для дослідження лише біологічних 
макромолекул. З цією метою була розроблена імпульсна послідовність NOESY-2D. Вона є 
засобом вивчення нестаціонарних ЯЕО. Тому найбільш легко її застосувати для об’єктів, в 
яких ЯЕО виникає доволі швидко. Цим умовам найбільш повно відповідають біологічні 
макромолекули, ЯЕО для яких є негативними, сильним і виникає за декілька десятків 
мілісекунд. Традиційно ця методика для малих молекул використовувалася рідше, 
оскільки за умов граничного звуження ліній величини ЯЕО наростають набагато 
повільніше, що збільшує час експерименту. Існування досить ефективного 
альтернативного підходу, що базується на різницевій спектроскопії, у багатьох випадках 
робило використання NOESY менш бажаним. Однак, в останні роки, після того, як 
прилади стали значно більш досконалими і чутливими, даний метод усе ширше 
використовують і для вивчення малих молекул. Для вирішення ряду задач він виявляється 
навіть кращим у порівнянні зі стаціонарним ЯЕО. Найбільш важливою перевагою такого 
підходу є те, що цей експеримент є неселективним. Тому в одному експерименті можна 
одержати всі можливі ЯЕО (це аналогічно до порівняння спектрів COSY з 
експериментами по селективній розв'язці ССВ). Крім того, для NOESY непотрібна ручна 
установка параметрів і частот придушення, що дозволяє проводити його в автоматичному 
режимі. 
    Вимірювання стаціонарних ЯЕО добре підходять для вивчення конфігурації і 
конформації малих молекул, оскільки чисельні величини ЯЕО, що отримані при цьому, 
набагато перевищують ті, які вдається знайти в експериментах з нестаціонарного ЯЕО. Це 
пов'язано з безперервним припливом у систему енергії зовнішнього радіочастотного 
опромінення, що сприяє збільшенню ЯЕО. На відміну від цього, в експериментах по 
нестаціонарному ЯЕО зміни інтенсивностей сигналів обумовлені первинною інверсією 
резонансних сигналів, що приводить до виникнення ЯЕО лише на короткий час. Тому збір 
даних повинен бути здійснений досить швидко, але навіть у цьому випадку максимально 
можливої величини для ЯЕО зареєструвати не вдається. Для дуже малих молекул 
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(М<200), які в розчині обертаються з високою швидкістю, величини ЯЕО виявляються 
малими. Це пов'язане з неефективністю крос-релаксації для таких молекул. Тому вивчати 
малі молекули методами нестаціонарного ЯЕО практично не вдається. Якщо маса молекул 
вище за 200, то такі дослідження стають можливими.  
 
6.2.1.1. Послідовність 2D NOESY 
 
    Принцип отримання двомірного набору даних в експерименті NOESY цілком 
аналогічний до того, що було описано для експерименту  COSY. Відмінність полягає в 
тому, що в цьому випадку кроспіки відповідають ЯЕО-кореляціям між відповідними 
сигналами. Тому спектр являє собою графічне подання просторових взаємодій ядерних 
спінів. Для того, щоб показати читачеві практичну цінність методу NOESY перш ніж 
розглянути імпульсну послідовність, наведемо приклад застосування методу для вивчення 
двох органічних сполук, одна з яких має просту будову, а друга - достатньо складна.  
    Перша сполука є заміщеним кумарином, що має будову 6.1.: 

O O

O

OMe

MeO 1

2

3
45

6

7

8

 
                                                                                      6.1. 
     В спектрі, що наведений на Рис. 6.1, маємо кроспік між ароматичними протонами 5Н та 
6Н, що є віцинальними, і, відповідно розташованими поруч один з одним. Аналогічний 
кроспік ми б бачили в спектрі COSY.  

 
Рис. 6.1. Спектр NOESY сполуки 6.1. Кореляції між сигналами протонів позначено горизонтальними та 
вертикальними лініями. 
 
     Для ідентифікації кроспіку корисно від нього провести горизонтальну та вертикальну 
лінії до перетину з діагоналлю. На точках перетину будуть міститися діагональні піки, між 
якими виник відповідний ЯЕО. Для названих кореляцій такі лінії проведено нижче від 
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діагоналі. Крім того, на відміну від відповідного спектра COSY, в спектрі містяться 
кроспіки між сигналом 4-СН2 та сигналами протонів 3Н та 5Н, між якими знаходиться 
даний замісник. У даному випадку між сигналами немає ССВ, але вони розташовані в 
просторі достатньо близько для виникнення помітного ЯЕО. Аналогічні кроспіки 
виникають и між сигналами 7-ОСН3 та сигналами протонів Н6 та Н8. Таким чином, зі 
спектру легко провести віднесення сигналів метоксильних груп та підтвердити порядок 
заміщення в молекулі. Даний приклад наочно показує, як метод NOESY можна 
використати для підтвердження будови молекул. 
     На Рис. 6.2. показаний набагато більш складний спектр NOESY природного терпену 
андрографоліду 6.2. у ДМСО. Нижче, на формулі сполуки представлена схема 
найважливіших просторових кореляцій, що можна дістати зі спектру. На рисунку знак 
піків виділений кольором. Позитивні сигнали позначено червоним кольором, а негативні – 
чорним. Видно, що більшість кроспіків мають знак, протилежний до знаку діагональних 
піків. Як це витікає з молекулярної маси молекули (М = 350), знак ЯЕО в цьому випадку 
повинен бути позитивним. У декількох кроспіків в області 3-6 м.ч. знак збігається зі 
знаком діагональних піків. Ці піки відповідають гідроксильним протонам і воді. Вони 
обумовлені протонним обміном. 

 
6.2. 
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Рис. 6.2 2D NOESY спектр терпену андрографоліду 6.2. в DMSO при 25°C. Спектр був записаний з 600 мс змішувальним 
проміжком і релаксаційним проміжком 1.5 с. 2K точок даних були зібрані для 512 інкрементів по 16 сканів, використовуючи 
у вимірі f1 квадратурне детектування TPPI. Дані були оброблені функцією квадратичного косинусоїдального дзвона в обох 
вимірах з  нуль-заповненням по f1. 

 
     Аналіз спектру проводиться цілком аналогічно до того, як це було показано у 
попередньому випадку. Для інтерпретації спектру від кожного зі знайдених крос піків 
проводиться горизонтальна та вертикальна лінії до перетину з діагоналлю спектру. Ці лінії 
повинні закінчуватись на двох діагональних піках, між якими виник кроспік. Наприклад, 
такий кроспік існує між сигналами з хімічними зсувами 3,1 м.ч. та 3,7 м.ч., що відповідає 
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наявності ЯЕО між протонами Нk та Hj. У даному випадку наявність кроспіку є цілком 
передбачуваною, оскільки названі протони, як це витікає з формули сполуки, є 
гемінальними. У таких складних випадках, як той, що розглядається, найчастіше 
недостатньо мати оглядовий спектр, що містить всі кореляції, оскільки кроспіки можуть 
виявитися занадто малими. Найчастіше складний спектр розбивають на декілька ділянок, 
де містяться кроспіки і кожну з них записують окремо у зручному масштабі. Кожний 
такий фрагмент спектра аналізують окремо, а результати записують в таблицю, де зведено 
знайдені кореляції для кожного з наявних сигналів. Наприкінці аналізу таблиця міститиме 
всі наявні кроспіки ЯЕО. Подальший аналіз структури виконують вже без спектрів, а 
лише з табличними даними. Такий підхід є найбільш систематичним і запобігає 
виникненню помилок. 
     Звісно, щоб проаналізувати результати експерименту NOESY потрібно, щоб до його 
проведення вже було виконано віднесення сигналів у протонному спектрі. Тому спектру 
NOESY зазвичай передує вивчення спектрів COSY, що дозволяють знайти спіновий 
зв’язок між сигналами, а отже і спростити їхнє віднесення. Крім того, потрібно мати 
просторову модель досліджуваної молекули, або кілька варіантів моделей для 
альтернативних структур. Їх можна отримати або за допомогою комп’ютерного 
моделювання, або шляхом побудови молекули з моделей типу Дрейдингу. Лише 
співставлення наявних кроспіків з отриманими за допомогою молекулярного 
моделювання між’ядерними відстанями дозволяє зробити висновки про геометричну 
будову молекули. 
   Послідовність NOESY (Рис. 6.3.) відрізняється від COSY тим, що в ній період 
змішування включає два 90о імпульси, розділені часовим проміжком τm, під час якого 
виникає ЯЕО. Для пояснення його ролі в експерименті ми скористаємося векторною 
моделлю (Рис. 6.4.).  
 

 
 
Рис. 6.3. Послідовність 2D NOESY і відповідний їй шлях перенесення когерентності.  Переваги використання імпульсного градієнта 
поля (показано сірим) під час періоду змішування описані в тексті 

 
 

 
Рис. 6.4. Еволюція векторів намагніченості при роботі послідовності  NOESY. Інвертована намагніченість протягом періоду 
змішування генерує ЯЕО.  Поперечна намагніченість, що залишилася, видаляється за допомогою фазового циклу або імпульсного 
градієнта поля. 
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Дією першого 90о імпульсу вся повздовжна намагніченість переноситься в поперечну 
площину. Після первинного збудження має місце період еволюції t1. У цей час вектор 
намагніченості перебуває в перпендикулярній площині, а його компоненти, що 
відповідають хімічним зсувам та КССВ еволюціонують згідно до своїх частот прецесії. 
Період еволюції змінюється від одного інкременту до іншого і служить, як і в методі 
COSY, для генерації другого виміру непрямим методом. На час подачі другого імпульсу 
кожний з векторів намагніченості, що відповідають окремим магнітним ядрам, можна 
представити у вигляді двох векторів, спрямованих в напрямку осей х та у. Другий імпульс 
один з цих векторів переносить до осі z. Якщо ми використовуємо імпульси 90ох, то в 
напрямку до осі z переміщується той компонент, що був спрямований вздовж осі у. В 
методі COSY ми використовували той компонент намагніченості, що залишався в 
поперечній площині, саме для нього  другий імпульс здійснював перерозподіл 
намагніченостей у спіново-зв'язаних системах і таким чином генерував утворення 
кроспіків. Компонент намагніченості, що другий імпульс переміщував до осі z ми раніше 
ігнорували і не використовували. Але, цей компонент виявляється дуже корисним для 
генерування ЯЕО. Адже, як це ми бачили раніше з селективних експериментів, ЯЕО 
виникає у тому випадку, коли вектор намагніченості певного ядра виявляється 
інвертованим. У випадку спектроскопії NOESY інвертованими виявляються 
одночасно компоненти намагніченості всіх магнітних ядер, тому для всіх для них, 
якщо це тільки можливо з точки зору взаємного розташування ядер, виникнуть 
ЯЕО. Ефект ЯЕО для свого виникнення потребує певного часу.  Цей час і забезпечується 
наступним періодом змішування. Компоненти намагніченості, що залишаються в 
поперечній площині, і які можна детектувати в експерименті COSY, в експерименті 
NOESY видаляють за допомогою подальшої обробки сигналу. На Рис. 6.3 для цього 
використано одиничний градієнтний імпульс, але, як ми покажемо далі, виділяти сигнал 
ЯЕО можна також і за допомогою відповідного фазового циклу. По закінченні періоду 
змішування, τm, новий розподіл населеностей, що виник, реєструється за допомогою ще 
одного 90о імпульсу. Дія цього імпульсу полягає в перенесенні намагніченості від осі -z в 
поперечну площину. При цьому переноситься виключно та намагніченість, яку до осі -z 
переніс другий імпульс. Її компоненти утворюють в кінцевому спектрі діагональні 
піки. Ці піки повинні бути інвертованими. Крім того, в поперечну площину 
переноситься намагніченість, що відповідає зміні інтенсивностей сигналів за рахунок 
ЯЕО. Вони можуть бути як позитивними, так і негативними, в залежності від 
особливостей молекулярного руху. Ці компоненти намагніченості в періоди часу t1 і tm 
мали різні частоти прецесії, отже в кінцевому спектрі вони утворять кроспіки між 
діагональними піками, для яких має місце ЯЕО. Ці ЯЕО і реєструються при зборі даних, 
що відбувається безпосередньо після подачі третього імпульсу. Таким чином, в результаті 
дії послідовності NOESY замість кроспіків, що пов’язані з переносом когерентності (їх ми 
зі спектра видаляємо) з’являються кроспіки, що пов’язані виключно зі змінами 
населеностей. 
       Для досягнення необхідного співвідношення сигнал/шум, послідовність повторюється 
багаторазово. Оскільки для повного відновлення вихідної намагніченості перед наступним 
сканом потрібен період часу 5Т1, то експеримент займає досить багато часу, особливо для 
малих молекул. На практиці в цьому випадку застосовують більш короткий період 
релаксації, що дорівнює 1-3с. (1-2Т1 для спіну, що релаксує найбільш повільно) 
     Послідовність NOESY багато в чому є аналогічною до послідовності DQF-COSY, 
оскільки обидві вони включають 3 послідовних 90о імпульси, що розділені певними 
проміжками часу. Тому вона вимагає аналогічного виділення цільових сигналів ЯЕО і 
придушення небажаних сигналів за допомогою підходящого фазового циклу (Табл. 6.1). 
Оскільки ЯЕО зв'язаний винятково із населеностями ядерних рівнів, то порядок 
когерентності відповідної йому z-намагніченості дорівнює нулю. Внаслідок цього сигнали 
ЯЕО нечутливі до змін фази радіочастотних імпульсів. Тому при 4-кроковому фазовому 
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циклі можна видалити зі спектра сигнали, що пов'язані з 1- і 2-квантовою когерентністю, 
які виникають за період τm. Для видалення з результуючого спектру аксіальних піків цикл 
повторюється з додатковою інверсією фази препаруючого імпульсу і приймача. Таким 
чином, отримуємо 8-кроковий фазовий цикл. Оскільки хімічний обмін також 
пов'язаний з обміном поздовжньої намагніченості певних сигналів, то в результаті 
експерименту NOESY обмінні процеси також проявляються в кінцевому спектрі 
аналогічно до того, як це було описано вище для перенесення насичення в одномірних 
експериментах. Якщо описувана послідовність використовується для вивчення обмінних 
процесів, її ще називають EXSY (ЕХchange SpectroscopY), див розділ 6.2.3. 

Таблиця 6.1. Базовий фазовий цикл NOESY для трьох імпульсів 
(Pn) і приймача (PR) з усуненням аксіальних піків 
Скан Р1 Р2 Р3 PR 

1 x x x x 

2 x y y y 

3 x x -x -x 

4 x x -y -y 

5 -x x x -x 

6 -x X y -y 

7 -x x -x x 

8 -x x -y y 

 
Для NOESY досить бажаним є використання фазочутливого подання спектрів, оскільки в 
цьому випадку, з одного боку, вдається розрізнити ЯЕО і обмінні процеси за знаком 
ефектів, що спостерігаються, а з другого боку – позбутися  ряду артефактів, що описані 
нижче. Фазочутливе подання спектрів дозволяє також підвищити розділення у спектрах і 
проводити кількісні визначення величин ЯЕО. В експерименті NOESY кроспіки мають 
однакову фазу, форма лінії відповідає сигналу поглинання і піки розташовані симетрично 
відносно діагоналі (оскільки зміна інтенсивностей паралельних переходів відбувається 
однаковою мірою). Знак кроспіків відносно діагональних піків визначається 
особливостями молекулярного руху і збігається зі знаком ефекту ЯЕО (Табл. 6.2). 
 
               Таблиця 6.2. Відгуки, що спостерігаються в експерименті NOESY
  

Знак діагоналі Походження кроспіка Знак кроспіка 
Негативний ЯЕО     Негативний 

Негативний Позитивний ЯЕО Позитивний 
Хімічний обмін Негативний 

 
    Селекцію необхідної когерентності можна здійснити також і за допомогою імпульсних 
градієнтів поля. У цьому випадку відпадає потреба використання фазового циклу. Це 
може бути здійсненим шляхом введення одиничного z-градієнта під час періоду 
змішування. При цьому всі вектори когерентності, за винятком z-намагніченості, 
розфазовуються  (Рис. 6.3). Але виграш у часі проведення експерименту при градієнтній 
селекції досягається тільки у випадку, якщо концентрація зразка є настільки високою, що 
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кількість сканів на кожний інкремент буде меншою за 8. Незважаючи на те, що виділення 
цільових сигналів ЯЕО методами фазового циклу або градієнтів не  мають переваг з точки 
зору часу експерименту, але метод градієнту все ж більш прийнятний, оскільки 
видалення непотрібних сигналів типу COSY за його допомоги відбувається більш 
повно. При роботі з водними розчинами, у базову імпульсну послідовність можуть бути 
також включені схеми придушення сигналу розчинника, що описані в розділі 4. 
 
 6.2.1.2. Ускладнення, що виникають у спектрах NOESY 
 
    Основними небажаними сигналами, які слід видалити зі спектра NOESY, є сигнали, які 
пов'язані з нуль-квантовою когерентністю (ZQC). Ця когерентність присутня під час 
періоду змішування і переводиться у видимі сигнали подачею наступного 90о імпульсу. 
Оскільки, як і в ЯЕО, у цих сигналів порядок когерентності дорівнює нулю, вони не 
видаляються зі спектра за допомогою фазового циклу або градієнтної селекції. Тому вони 
можуть бути присутніми у кінцевому спектрі. Така когерентність виникає в спінових 
системах, зв'язаних ССВ і дає піки, схожі на COSY, які є нуль-квантовим аналогом 
сигналів, що детектуються у спектрах COSY із двохквантовою фільтрацією. Ці сигнали 
мають протифазну орієнтацію компонентів мультиплетів. Якщо в спектрі присутні J-
зв'язані сигнали, для яких спостерігається ЯЕО, то пік ЯЕО буде мати викривлення, 
пов'язані з ZQC. Тому такі викривлення слід придушувати. Для великих молекул, що 
мають широкі лінії, ZQC-піки мають тенденцію до зникнення, а для малих молекул і 
молекул середнього розміру їхня величина може виявитися порівняно великою. 
    Для придушення ZQC-піків розроблено досить багато підходів. Однак, найбільш 
широко застосовується метод введення в період змішування малих інтервалів, що 
усереднюють ZQC-піки. На практиці такі додаткові інтервали вводяться між кожним t1-
інкрементом. У той час як у період змішування ZQC осцилює із звуковою частотою, що 
дорівнює різниці хімічних зсувів J-зв'язаних спінів, (νA – νX), величина ЯЕО плавно 
наростає (Рис. 6.5). Тому усереднюючі варіації τm приведуть до усереднення ZQC, у той 
час як ЯЕО зміняться несуттєво (фактично усереднення сигналів ZQC скоріше зменшує t1-
шуми, а не конкретні кроспіки). Ступінь варіацій τm повинен бути близьким до зворотної 
величини різниці хімічних зсувів ядер, що взаємодіють, (νA – νX)-1. Тому для різниці 
хімічних зсувів, наприклад, 50 Гц, усереднюючі флуктуації повинні становити 50 мс. 
Навіть у випадку використання такого підходу, поблизу діагоналі спостерігаються 
залишкові сигнали типу COSY. Додаткові артефакти виникають між J-зв'язаними спінами, 
якщо тривалість імпульсів відрізняється від 90о. Тому перед проведенням експерименту 
імпульси слід ретельно калібрувати. 
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Рис.6.5. Зміна інтенсивностей ЯЕО й ZQC протягом періоду змішування NOESY. ZQC можуть бути усунуті за допомогою малих 
усереднюючих варіацій tm , що істотно не впливають на величини ЯЕО. 

6.2.1.3. Оптимізація часу змішування 
 
    В експериментах з нестаціонарного ЯЕО вкрай важливо вибрати оптимальний період 
змішування, τm. Неправильний вибір цього інтервалу може привести до повної відсутності 
в спектрі сигналів, що пов'язані з ЯЕО. Це визначається тим, що у випадку, якщо τm 

занадто малий, ЯЕО не встигне вирости до видимого рівня. Якщо ж τm занадто великий, 
ЯЕО може зменшитися до нуля через релаксаційні процеси. На вибір τm найбільше 
впливає швидкість молекулярного руху і пов'язана з нею швидкість поздовжньої 
релаксації протонів молекули (Рис. 6.6). На величину τm впливає також вид інформації, що 
бажано одержати зі спектра. Якщо, як це часто буває при вивченні малих молекул, зі 
спектра необхідно одержати лише якісну карту ЯЕО-взаємодій між протонами, то 
оптимальна величина τm відповідає часу максимального зростання ЯЕО. Якщо ж 
отримані дані використовуються для кількісних або напівкількісних визначень 
відстаней між атомами, то слід працювати в області, де зростання ЯЕО має лінійний 
характер. У цьому випадку період τm повинен бути відповідним чином зменшений. 
    Оптимальну величину τm для якісних досліджень можна передбачити заздалегідь на 
підставі величин часу релаксації Т1. Оскільки найчастіше часи релаксації невідомі, то 
можна здійснити їхнє швидке визначення за допомогою відповідних методів. Не слід 
прагнути знайти точні часи релаксації, оскільки в будь-якому разі величина τm буде 
компромісною для часів релаксації різних протонів у молекулі. 

     Для малих молекул оптимальне значення τm є близьким до Т1. Саме таким треба його 
задавати для молекул з молекулярною масою меншою за 500 Дальтон у нев'язких 
розчинниках. Т1 при цьому перебуває в діапазоні від 0,5 до 2 с. При зменшенні швидкості 
молекулярного руху (при підвищенні молекулярної маси зразка або в'язкості розчинника) 
відповідно зменшується Т1 і для експерименту потрібні більш короткі τm. Слід проявляти 
особливу обережність при роботі поблизу району нульових ЯЕО. В області негативних 
ЯЕО оптимальна величина τm становить 0,5 Т1, оскільки збільшення періоду змішування 
приводить до наростання спінової дифузії. 

 
Рис. 6.6. Схема росту кроспіка ЯЕО для великих молекул, що рухаються повільно та маленьких молекул, що рухаються швидко. 
Вважається, що діагональний пік є позитивним. 

 
6.2.2. Вимірювання ЯЕО в системі координат, що обертається: ROESY 
 
    Переваги використання системи координат, що обертається були обговорені в 
попередніх розділах, які присвячені одномірним спектрам. Найбільш важливим є те, що 
ЯЕО в цьому випадку позитивні при будь-яких швидкостях молекулярного 
обертання і, відповідно, для молекул будь-яких розмірів. Тому для молекул середнього 
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розміру, коли ЯЕО близькі до нуля, вимірювання в системі координат, що обертається 
виявляється єдино можливим. Цілком природно, що розроблена двомірна методика, що 
дозволяє фіксувати СКО-ЯКО одночасно для всіх сигналів молекули. Цю методику 
називають ROESY. Оскільки СКО-ЯКО є різновидом нестаціонарних ЯЕО, їхнє 
застосування та інтерпретація спектрів не відрізняється від спектрів NOESY, тому ми не 
будемо повторюватися. Відмінною рисою ROESY є те, що на них, крім крос-релаксації 
впливає цілий ряд інших факторів. Внаслідок цього в отриманому спектрі окрім  ЯЕО, 
можуть бути присутніми і інші сигнали, які здатні викликати помилки при 
інтерпретації результатів. Тому, якщо Ви вирішили провести ROESY-експеримент, то 
варто заздалегідь бути готовим зіштовхнутися з необхідністю виявлення артефактів на тлі 
корисних сигналів і до боротьби з ними. 
 
6.2.2.1. Послідовність 2D ROESY 
 
    Як і у випадку одномірних експериментів в системі координат, що обертається, 
основним засобом створення умов СКО є використання «спінового замка». В 
найпростішій послідовності ROESY (Рис. 6.7.) роль спінового замка відіграє слабкий 
радіочастотний імпульс. Раніше ми бачили, що такий імпульс можна представити собі як 
послідовність 180о імпульсів, які розділені нескінченно малими проміжками часу. Така 
послідовність є нічим іншим, як багаторазовим повторенням елементу спінової луни, яка і 
забезпечує постійну орієнтацію векторів намагніченості, що збігається по фазі з фазою 
радіочастотного імпульсу. Під час дії спінового замка відбувається наростання ВСК-ЯЕО. 
Намагніченість, що не є паралельною до осі спінового замка розфазується через те, що 
компоненти намагніченості, що перпендикулярні фазі спінового замка обертаються у 
площині xz і розфазуються через існуючу неоднорідність радіочастотного поля (Рис. 6.8). 
Тому єдиними сигналами, які додатково слід придушити, є аксіальні піки. Це 
здійснюється за допомогою фазового циклу. У вимірі f1 використовується квадратурне 
детектування. Запропоновано також варіанти експерименту із градієнтною селекцією. Для 
малих молекул і молекул середнього розміру, як і у випадку NOESY період змішування τm 
вибирається меншим за 600 мс. 

 
Рис. 6.7. Послідовність 2D ROESY. Період змішування, tm, заданий тривалістю малопотужного імпульсу спінового замка 
 

     Для великих молекул, коли має місце дифузія спінів, величину τm зменшують, оскільки 
швидкість зростання СКО-ЯКО удвічі перевищує швидкість зростання ЯЕО. Двомірний 
спектр являє собою карту трансанулярних взаємодій між протонами. Знак кроспіків 
протилежний до знака діагональних піків. 
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Рис. 6.8. Спіновий замок ROESY. Під час його дії намагніченість, паралельна до поля B1, залишається замкненою, тоді як 
ортогональні компоненти  намагніченості  обертаються  навколо В1 (тут у площині xz) і, кінець кінцем, розфазуються через  
неоднорідність поля B1. 
 

6.2.2.2. Ускладнення, що виникають у спектрах ROESY 
 
    Як відзначалося раніше, у спектрах ROESY,  окрім піків, що пов'язані із крос-
релаксацією, можуть з'являтися піки, які пов'язані із протіканням під час дії спінового 
замка також і інших процесів. Вони можуть мати таку природу: 

- кроспіки типу COSY, що проявляються між J-зв'язаними спінами; 
- перенесення TOCSY між J-зв'язаними спінами; 
- послаблення кроспіків внаслідок позарезонансний ефектів 

Перший різновид сигналів пов'язаний з тим, що тривалий імпульс спінового замка діє 
аналогічно останньому імпульсу в послідовності COSY, тому він індукує когерентність J-
зв'язаних спінів. Отримані піки мають вигляд звичайних протифазних сигналів COSY 
невеликої інтенсивності, тому їхня наявність не занадто заважає інтерпретації спектра. 
Значно більшу проблему являють собою перенесення TOCSY. Це пов'язане з тим, що 
тривалість спінового замка в експерименті ROESY практично така сама, як і в 
експерименті TOCSY (розділ 5.21). Тому між J-зв'язаними спінами може відбуватися 
ефективне перенесення когерентності. Це відбувається у найбільшій мірі для зв'язаних 
спінів, що мають однакову за абсолютною величиною різницю хімічного зсуву та частоти 
передавача, тобто для сигналів, які розташовані симетрично відносно центра спектру. Такі 
умови часто виконуються в спектрах таких природних сполуках як вуглеводи, нуклеїнові 
кислоти, пептиди, алкалоїди і стероїди. На додаток до небажаних прямих ефектів TOCSY, 
може відбуватися багатокроковий процес передачі намагніченості, що включає кроки 
TOCSY і ВСК-ЯЕО. У результаті в спектрі можуть з'явитися сигнали помилкових ВСК-
ЯЕО, які не пов'язані з реальними ВСК-ЯЕО-кореляціями. Так, наприклад, перенесення 
TOCSY від спіну А до спіну В і наступне перенесення ВСК-ЯЕО від В до С (Рис. 6.9) 
приведе до виникнення кроспіка, що підтверджує наявність ВСК-ЯЕО між А і С. Зворотні 
кроки ВСК-ЯЕО-TOCSY дадуть аналогічний сигнал, однак в обох випадках висновки 
виявляться помилковими.  Оскільки при перенесенні TOCSY фаза сигналу 
зберігається, його внесок у кроспік залишається непомітним і може привести до 
цілком помилкових висновків. Різні шляхи перенесення намагніченості, які можуть 
реалізовуватися в експериментах ROESY, наведені в табл. 6.3.  
 

Таблиця 6.3. Сигнали, що спостерігаються в експерименті ROESY  
 
 

Знак діагоналі Походження кроспіка Знак кроспіка 
 
 
 
Негативний 

Прямий ВСК-ЯЕО 
Непрямий ВСК-ЯЕО 
TOCSY 
TOCSY-ЯЕО 
ЯЕО-TOCSY 
Хімічний обмін 
Тип COSY 

+ 
- 
- 
+ 
+ 
- 

Змішана фаза 
 
 



 347 

 
Рис. 6.9. Помилкові ROE піки в ROESY спектрі можуть виникати через одночасне протікання ROE і TOCSY. 
 
При проведенні експериментів ROESY особливу увагу слід приділити виключенню зі 
спектрів піків TOCSY. Найпростішим методом є вибір для частоти передавача такого 
значення частоти, щоб піки в спектрі не могли бути розташованими симетрично відносно 
нього. Можна також вимірювати два спектри з різною частотою передавача. Зсув частоти 
досить мало позначається на сигналах ROE, але істотно міняє інтенсивності сигналів 
TOCSY. Порівняння таких спектрів дозволяє надійно ідентифікувати сигнали в спектрі. 
Для зменшення інтенсивності сигналів TOCSY можна також модифікувати імпульс, що 
створює спіновий замок (Рис. 6.10). 

 
Рис. 6.10. Схеми імпульсів змішування для ROESY експерименту, (a) одиничний, малопотужний імпульс, (б) імпульсний спіновий 
замок включає послідовність імпульсу з малим кутом і коротким проміжком, що багаторазово повторюється і (в) Tr-ROESY 
спіновий замок з альтернуванням фази. 

 
При цьому можна використовувати малопотужне радіочастотне опромінення (Рис. 6.10а) з 
γB1 того ж порядку, що і максимальна відстань сигналів від частоти передавача (близько 
2-3 кГц) або імпульсний спіновий замок (Рис. 6.10б). Недавно було показано, що для 
ефективного придушення перенесення TOCSY можна використовувати спіновий замок з 
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альтернуванням фази (Рис. 6.10в). Такий експеримент називають Tr-ROESY (transverse). У 
цьому випадку сигнали TOCSY виявляються ефективно придушеними. В експерименті Tr-
ROESY вимірюються середні величини між ROE і ЯЕО, оскільки вектор намагніченості 
проводить якийсь час як у поперечній площині, так і уздовж поздовжньої осі z. Це 
пов'язане з тим, що траєкторія руху вектора намагніченості нагадує рух маятника (Рис. 
6.11). 

 
Рис.6.11. Маятниковий рух спін-замкнених векторів протягом дії змішувальної послідовності Tr-ROESY. 
 
     Таким чином, через усереднення інтенсивність кроспіків виявляється зменшеною у 
порівнянні із істинним ROESY. Для малих молекул (ωoτc <<1) втрати інтенсивності 
теоретично відсутні. Для середніх молекул (ωoτc =1)  інтенсивність сигналів може бути 
знижена вдвічі, а для дуже великих молекул (ωoτc >>1) – в 4 рази. Видно, що для молекул 
середнього розміру, для яких вимірювання спектрів ROESY є найдоцільнішим, маємо 
компромісну величину послаблення сигналів. Метод вимагає, щоб сила радіочастотного 
поля, γB1 була вдвічі більшою, ніж діапазон сигналів у спектрі (γB1 звичайно становить 4-
6 кГц). Успіх експерименту у великому ступені залежить від точності калібрування 180о 
імпульсу. Ефективність придушення небажаних піків TOCSY даним методом показана на 
Рис. 6.12 для тетрамерного карбопептоїда 6.3.  
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Рис.6.12. Спектр ROESY тетрамерного карбопептоїда 8.21 записаний (a) з одиничним 2.6 кГц безперервним імпульсом спінового 
замка і (б)  зі спіновим замком Tr-ROESY з альтернуванням фази із частотою 3.7 кГц при 4.5 м.ч.  У спектрі (a) домінують TOCSY 
піки які мають таку саму фазу, що й діагональні сигнали. У спектрі  (б) вони значною мірою усунуті, що дає можливість виявити 
істинні піки ROE 
 
Видно, що в спектрі (б) сигнали TOCSY виявилися ефективно подавленими. 
    Третій фактор, що ускладнює застосування ROESY, полягає в ослабленні інтенсивності 
кроспіків, залежно від їхньої відстані від частоти передавача (центра спектрального 
діапазону). Особливо це стосується кількісних експериментів ROESY. Для усунення такої 
залежності розроблені послідовності ROESY з компенсацією. Саме їх варто 
використовувати для визначення чисельних значення ROE. 
 
6.2.2.3. Застереження до застосування ROESY 
 
    Оскільки в спектроскопії ROESY існує багато ускладнень, застосовувати її слід вкрай 
обережно. Завжди, коли це можливо, замість неї слід використовувати методики 
стаціонарного ЯЕО або доцільні нестаціонарні експерименти. Так, теоретично, для малих 
молекул в області граничного звуження ліній результати, що отримані методами ЯЕО і 
ВСК-ЯЕО є однаковими. Тому немає ніякого сенсу застосовувати більш складний 
метод ROESY для одержання результатів, які можна одержати значно простіше. 
Єдиним випадком, коли вимірювання спектрів в системі координат, що обертається 
уникнути не вдається – це область нульових ЯЕО, коли (ωoτc = 1). Тому не дивно, що 
більша частина робіт, які використовують ВСК-ЯЕО, стосується великих молекул, таких 
як макроциклічні природні сполуки, пептиди, олігосахариди і комплекси «гість-хазяїн”. 
 

6.2.3. Вивчення хімічного обміну: EXSY 
 
    Хоча механізми хімічного обміну і ЯЕО є цілком різними, в обох випадках відбувається 
перенесення поздовжньої намагніченості. Тому обидва процеси можна реєструвати за 
допомогою однакових одномірних і двомірних методик. Внаслідок цього імпульсні 
послідовності NOESY і EXSY (EХchange SpectroscopY) насправді однакові, а 
послідовність одномірного нестаціонарного ЯЕО можна використовувати для визначення 
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констант швидкості. Більше того, переднасичення, яке застосовується в одномірних 
експериментах стаціонарного ЯЕО, можна з тим самим успіхом використовувати для 
вивчення процесів повільного конформаційного обміну, зокрема в протонних спектрах. 
Це зумовлене тим, що процес перенесення насичення, який пов'язаний з обміном, є більш 
швидким процесом, ніж релаксація спінів. EXSY відрізняється від NOESY тільки тим, 
що в ній період змішування вибирається згідно зі швидкістю обміну, а не зі 
швидкістю релаксації. Перш ніж перейти до опису обмінних експериментів, зупинимося 
на основних особливостях процесу обміну.  
    Як і у випадку ЯЕО-експериментів, експерименти по хімічному обміну можна 
проводити на якісному або кількісному рівнях. У першому випадку з'ясовуються 
виключно шляхи обмінного процесу, а в другому – крім того, знаходяться константи 
швидкості обміну. У системах з багатопозиційним обміном за допомогою експерименту 
2D EXSY можна знайти константи для всіх шляхів обміну. Однак, для цього необхідно, 
щоб досліджувані обмінні процеси були повільними в шкалі часу ЯМР, оскільки для того, 
щоб спостерігати обмін між сигналами, їх необхідно бачити роздільно. З іншого боку, 
процеси обміну не повинні бути занадто повільними, інакше релаксаційні процеси, що 
протікають під час періоду змішування, видалять всю інформацію про обмінний процес. 
Тому експерименти по перенесенню намагніченості можна проводити тільки в 
обмеженому діапазоні швидкостей обміну. Існує правило, відповідно до якого швидкість 
обміну повинна бути більшою за швидкість релаксації (kex > 1/T1). На практиці це означає, 
що експерименти є чутливими до процесів обміну, якщо їхня швидкість становить 102 < 
kex < 10-2 с-1. Для різних ядер діапазон припустимих швидкостей обміну також буде 
різним, що визначається їхніми швидкостями релаксації. Чим повільніше релаксують 
ядра, тим більш повільні процеси обміну можна вивчати. Процеси швидкого обміну, коли 
сигнали коалесціюють, методом EXSY вивчати неможна. У цьому випадку слід 
застосовувати методи аналізу форми лінії, що базуються на комп'ютерному моделюванні 
форми сигналу. Для ілюстрації двомірного методу EXSY, на Рис. 6.13 наведено спектр на 
ядрах 11В суміші BCl3 і  BBr3. Присутні у спектрі обмінні кроспіки свідчать про наявність 
міжлігандного обміну і показують, що в обміні бере участь тільки один атом галогену. 
Якщо провести кількісний аналіз цих даних, можна знайти, що константи швидкості 
кожного з обмінних процесів мають перший порядок. 
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Рис. 6.13. 128 MГц бор-11 2D EXSY спектр суміші 1:1  BC13 і BBr3 при 400 K. Спектр був записаний з періодом змішування 50 мс. 

     Для успішного застосування EXSY потрібен правильний вибір періоду змішування  τm. 
Це пов'язане із залежністю періоду змішування від константи швидкості обмінного 
процесу. Оскільки ці константи найчастіше точно невідомі і, залежно від способу 
визначення, їхні величини можуть розрізнятися досить сильно, зазвичай використовують 
компромісні значення. Якщо швидкість процесу обміну невідома, верхня її межа може 
бути знайдена (принаймні, для випадку симетричного двопозиційного обміну) виходячи з 
того, що при температурі коалесценції константа швидкості kc = πδν/√2, де δν відповідає 
різниці хімічних зсувів (у Гц)  протонів, що обмінюються, в області повільного обміну. 
Таким чином, потрібно, щоб виконувалось співвідношення: kex < kc. При роботі на 
якісному рівні метою є отримання кроспіків максимальної інтенсивності, тому для періоду 
змішування рекомендується використовувати величину tm = 1/kex. За таких компромісних 
умов у випадках, коли ймовірними є декілька шляхів обміну, може відбуватися 
багатокрокове перенесення намагніченості. У цьому випадку можуть з'явитися непрямі 
обмінні піки, які можна поплутати з піками прямого обміну, що протікає повільно. 
Наприклад, це може спостерігатися в реакціях лігандного обміну галогенідів олова, 
свинцю та бору. 
    Величина tm при кількісних роботах залежить від методу визначення kex. Тому для її 
вибору існують два основних підходи. Найбільш просто вимірювати спектри EXSY для 
декількох значень τm і знаходити швидкість наростання обмінних кроспіків на початковій 
лінійній ділянці залежності їхньої інтенсивності від τm (даний підхід є цілком аналогічним 
до того, що обговорювався вище при аналізі спектрів NOESY). Великим недоліком такого 
підходу є необхідність вимірювання декількох двомірних спектрів, що приводить до 
великих витрат приладового часу. Другий підхід полягає у визначенні констант швидкості 
з одиничного EXSY спектра. У цьому випадку вибір підходящого τm стає конче 
необхідним. Якщо τm обрано занадто малим, то величина кроспіків також буде невеликою. 
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Якщо ж, навпаки, τm буде занадто великим, то інтенсивність кроспіків не буде корелювати 
з кінетичними параметрами. 
     Одно- і двомірні методики вивчення обміну знаходять широке застосування для 
неорганічних і органометалічних систем, для яких звичайно спостерігається висока 
рухливість лігандів.  
 

6.3. Двомірні методики для знаходження КССВ   
 
    Оскільки досить часто знаходження КССВ в спектрах ЯМР є основною метою 
вимірювання спектрів, то для її вирішення розроблено цілий ряд методик, що називаються 
J-розділеною спектроскопією. На відміну від методик, що були описані у попередніх двох 
розділах, в J-розділених експериментах хімічні зсуви та скалярні розщеплення 
розділяються вздовж координатних осей. Це дозволяє хіміку аналізувати ССВ без тих 
ускладнень спектра, які виникають при невеликих відстанях між хімічними зсувами. 
Наприклад, аналіз складних протонних спектрів часто ускладнюється через перекривання 
сусідніх мультиплетів, а це може зробити неможливим визначення величин хімічних 
зсувів і КССВ. Перекривання є результатом близьких значень хімічних зсувів відповідних 
магнітних ядер, тому, якщо домогтися того, щоб мультиплети можна було розглядати 
незалежно від хімічних зсувів, то ці обмеження були б в значній мірі зняті і їх структуру 
можна було б легко проаналізувати. На практиці одержання J-розділених спектрів 
спряжене з рядом технічних труднощів, які знижують ефективність методу. Тому ці 
методики набагато менш поширені в структурних дослідженнях, ніж кореляційні. Одним з 
основних джерел ускладнень при використанні J-розділеної спектроскопії є сильна 
взаємодія між спінами (ефекти другого порядку), що виникає коли величини КССВ є 
близькими до різниці в хімічних зсувах. Видалити або, принаймні зменшити вплив 
сильної взаємодії, можна при використанні магнітів із сильними магнітними полями. 
Оскільки такі прилади стають усе більш доступними для хіміків, то можна прогнозувати 
що методи J-розділеної спектроскопії будуть отримувати все більше поширення. Всі 
методи J-розділеної спектроскопії базуються на двомірній спектроскопії, у якій КССВ і 
хімічні зсуви розділяються по осях. При цьому хімічний зсув перебуває на осі f2, а спін-
спінове розщеплення - на осі f1, причому, залежно від типу експерименту, воно може бути 
як гомоядерним, так і гетероядерним.  
 
6.3.1. Гетероядерна J-розділена спектроскопія 
 
     Розгляд основ J-розділеної спектроскопії ми почнемо з її гетероядерного варіанта, 
роботу якого зрозуміти дещо простіше. Ідея методу полягає в тому, щоб у двомірному 
спектрі вздовж однієї осі отримати вуглецевий спектр з повною розв’язкою від протонів, а 
в другому вимірі – мультиплетну структуру кожного з піків. Взагалі, мета експерименту 
та сама, що і в одномірних експериментах редагування спектрів з тією відмінністю, що тут 
можна визначити не лише мультиплетність сигналів, а і знайти точні величини 
гетероядерних КССВ. 
     Для того, щоб у двомірному спектрі можна було у різних вимірах спостерігати хімічні 
зсуви ядра Х та їхнє розщеплення на ядрах іншого типу (найчастіше на протонах) 
потрібно, щоб в період еволюції відповідної імпульсної послідовності ми мали справу 
лише з еволюцією векторів, що зв’язані з гетероядерною спін-спіновою взаємодією, а в 
період змішування – лише з хімічними зсувами ядер Х. У цьому випадку при побудові 
непрямого виміру матимемо модуляції сигналу ядра Х, що відповідають лише величинам 
гетероядерних КССВ. Виявляється, що таку ситуацію можна реалізувати за допомогою 
послідовності J-модульованої спінової луни (Рис. 6.14), яку раніше ми використовували 
для редагування вуглецевих спектрів за мультиплетністю сигналів вуглецю. 
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Рис. 6. 14 .  Метод переривчастого декаплінгу для запису гетероядерного J-розділеного спектра. Еволюція розщеплень відбувається 
тільки під час половини періоду t1, таким чином, розщеплення, які спостерігаються у вимірі f1, проявляються з половиною їхніх 
істинних значень 1JXH. 
 
     Послідовність включає елемент спінової луни по каналу атомів вуглецю та постійний 
декаплінг по каналу протонів, який вимикається лише на час першого з двох однакових 
інтервалів ∆ спінової луни. Ключем до розуміння дії послідовності  є усвідомлення того, 
що еволюція векторів намагніченості ядер вуглецю під впливом гетероядерного 
розщеплення 1JCH відбувається тільки при вимкненому декаплері. Коли декаплер 
ввімкнений, спін-спінова взаємодія миттєво зникає, всі вектори намагніченості, що 
зумовлені гетероядерною ССВ об’єднаються в один сигнал по правилам векторного 
додавання і еволюціонують тільки вектори хімічних зсувів. Модель ще спрощується, якщо 
згадати про те, що можна повністю ігнорувати різницю в хімічних зсувах вуглецю, 
оскільки їхня еволюція під час першого інтервалу ∆ повністю рефокусується під час 
другого інтервалу ∆, який міститься за 180о імпульсом. Ми вже знаємо, що у СКО 
еволюція векторів намагніченості визначається мультиплетністю сигналів та величинами 
гетероядерних КССВ. Якщо слідкувати за проекцією векторів намагніченості (І) на вісь х, 
то вона для різних мультиплетів при змінній тривалості інтервалу ∆ задається рівняннями: 

С:              I=Imax 

CH:  І =  ImaxCos 180J∆ 

CH2: І =  Imaxcos2 180J∆ 

                                                             CH3:  І =  Imaxcos3 180J∆ 
 
Де Imax – максимальне значення проекції.  
 
З цих рівнянь витікає, що в період часу, коли декаплер не працює, маємо сигнал, що 
складається виключно з частот, які відповідають гетероядерним ССВ. При цьому кількість 
частотних компонентів для сигналу кожного з атомів вуглецю визначається 
мультиплетністю сигналу. З другого боку, під час збору даних КССВ зникають завдяки дії 
декаплера і сигнал спаду вільної індукції містить лише частоти, які відповідають хімічним 
зсувам атомів вуглецю. Таким чином, після проведення експерименту зі зміною інтервалу 
∆ від одного інкременту до іншого на певну величину, отримаємо двомірний масив даних, 
в якому в одному вимірі будуть міститися лише частоти вуглецевих сигналів з розв’язкою 
від протонів, а в другому вимірі – гетероядерні мультиплети.  
     Хоча метод переривчастого декаплінгу для отримання J-розділених спектрів був 
розроблений раніше, зараз популярним є ще один різновид експерименту з гетероядерної 
J-розділеної спектроскопії, що включає елементи спінової луни на обох ядрах (Рис. 6.15) 
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Рис. 6.15. Метод спінового щиглика для отримання J-розділених гетероядерних спектрів  
 
     При роботі цієї послідовності після первинного збудження спінів Х в середині t1 
подаються 180о імпульси, що прикладені одночасно на ядрах Н і Х. Результатом є 
рефокусування спінів Х у кінці t1 при збереженні еволюції ССВ. В J-розділених 
експериментах відсутній період змішування, оскільки відсутнє перенесення 
намагніченості (когерентності) з одних спінів на інші. Оскільки в період детектування 
завжди використовується протонний декаплінг, то по осі f2 гетероядерне розщеплення в 
парах Х-Н не спостерігається. Таким чином, у сигналі, що детектується, як це і потрібно, 
присутня амплітудна модуляція, зв'язана винятково з еволюцією гетероядерних 
розщеплень під час t1 (Рис. 6.15). Крім цього, спінова луна рефокусує ефекти 
неоднорідності поля, які є іншим джерелом розходжень хімічних зсувів ядер Х зразка, 
тому сигнали у вимірі f1 містять сигнали із природною шириною ліній, що визначається Т2 
гетероядер. 
    Схема на Рис.6.15, оскільки вона включає 180о імпульс на протонах, називається 
методом «спінового щиглика» або «протонного щиглика». Її перевагою є те, що в 
результаті отримуємо спектр, в якому розщеплення, сигналів, що спостерігаються у 
непрямому вимірі, відповідають значенням КССВ. На відміну від цього, як це вже 
зазначалось, при використанні методу переривчастого декаплінгу еволюція КССВ 
відбувається тільки під час першої половини періоду ∆ і тому видимі розщеплення 
сигналів у вимірі f1 збільшуються вдвічі. Тому, якщо метод використовується для 
визначення величин КССВ, слід точно знати, яка версія імпульсної послідовності 
використовується.  
     На Рис. 6.16 показаний 1Н-13С J-розділений спектр ментолу 6.4. Проекція на вісь f2 
являє собою звичайний вуглецевий спектр із декаплінгом на протонах, сигнали в якому 
мають вигляд синглетів. У вимірі f2 при цьому містяться мультиплети, які пов'язані з 1JCH. 
Даний метод дозволяє легко визначати мультиплетність сигналів, однак з цією метою 
зараз він використовується рідко, оскільки витиснений більш зручними методами 
одномірного редагування спектрів. Інформацію про мультиплетність гетероядерних 
мультиплетів можна отримати також у двомірних спектрах по гетероядерній кореляції 
(розділ 6.4).  J-розділений спектр корисний у випадках, коли в ньому є аномальні значення 
гетероядерних КССВ, які приводять до істотних помилок при одномірному редагуванні 
спектра. Це пов'язане з тим, що інтервали часу в послідовностях редагування 
визначаються величинами КССВ. Якщо КССВ є набагато більшими за передбачувані або 
перебувають у великому діапазоні значень, сигнали можуть не проявитися. J-розділені 
спектри не мають такої залежності. Більш привабливим сьогодні є використання J-
розділеної  спектроскопії для вимірювання величин  гетероядерних КССВ, зокрема 
далеких констант. Це може виявитися досить важливим для конформаційного і 
конфігураційного аналізу органічних сполук. 
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6.4 

 
Рис. 6.16. 125 МГц 1H-I3C гетероядерний J-розділений спектр ментолу 6.4. Зверху показаний 1D вуглецевий спектр. Був 
використаний метод переривчастого декаплінгу, показаний на Рис. 7.1б.  Розщеплення по f1 відповідають половині істинних 
значень 1JCH. 
                
     Описаний метод можна застосувати для знаходження як прямих КССВ, так і далеких 
констант взаємодії. Хоча в принципі можливо у вимірі f1 досягти цифрового розділення, 
достатнього для розділення малих далеких КССВ у присутності набагато більших прямих 
констант (вони є як мінімум на порядок більшими), однак більш ефективний підхід 
полягає у видаленні зі спектра взаємодії через один зв'язок. У цьому випадку в спектрі 
залишаться тільки далекі КССВ, які обумовлені взаємодією через 2-3 хімічні зв'язки. При 
цьому можна скоротити спектральний діапазон по f1 і поліпшити цифрове розділення 
спектра. Інші підходи для вирішення даної проблеми, будуть описані нижче. 
    Для вдосконалення основної послідовності, що наведена на Рис. 6.15, можна в неї перед 
спіновою луною для створення поперечної намагніченості спінів Х включити фрагмент 
перенесення поляризації. Із цією метою можна застосовувати послідовності INEPT, DEPT  
або більш пізню послідовність PENDANT. На додаток до підвищення чутливості, 
перенесення поляризації дозволяє встановлювати проміжок між сканами у відповідності з 
часом релаксації протонів, а не ядер Х. Великі переваги в чутливості можна також 
отримати для ядер, які мають негативний ефект Оверхаузера і відповідне зниження 
інтенсивності сигналу при протонному декаплінгу. До таких ядер відносяться ядра з 
негативним гіромагнітним відношенням, такі як 15N, 29Si. Хоча виключення протонного 
декаплінгу під час релаксаційного проміжку і приводить до втрати інтенсивності сигналів, 
однак збільшення інтенсивності за рахунок перенесення поляризації все ж зумовлює 
істотне зростання чутливості спектру. 
 



 356 

6.3.1.1. Вимірювання далеких КССВ між протонами та вуглецем 
  
     В останні роки величини далеких КССВ між 1Н і 13С широко використовуються для 
встановлення конфігурації та конформації молекул. У принципі методи J-розділеної 
спектроскопії добре підходять для цієї мети, однак вимагають видалення зі спектру 
взаємодії через один зв'язок. Загальний підхід, що застосовується в описаних нижче 
імпульсних послідовностях, полягає у видаленні зі спектру малоінформативних констант 
1JCH  і відповідному зменшенні спектрального діапазону у вимірі f1. Оскільки  1JCH 
зазвичай є більшими за 125 Гц, а далекі КССВ є меншими за 10 Гц, то відповідне 
зменшення діапазону частот по f1 дозволяє набагато збільшити цифрове розділення і 
підвищити точність визначення малих КССВ без обробки великих масивів даних. Хоча 
наведене нижче обговорення є досить коротким, воно дозволяє висвітлити основні 
методики. 

 
 
Рис. 6.16. Гетероядерна J-розділена послідовність для вимірювання далеких протон-вуглецевих констант розщеплення; (a) 
напівселективне вимірювання, (б) селективне і (в)  селективне вимірювання зі спостереженням на протонах (див. текст). 
 

6.3.1.2. Напівселективне вимірювання 
 
    Видалення гетероядерних КССВ через один хімічний зв’язок можна здійснити за 
допомогою дуже цікавого складеного імпульсу, який називається BIRD. Він являє собою  
три послідовних імпульси, середній з яких має кут 180о, а бокові – по 90о, розділені 
проміжком часу ∆ з фазами протонних імпульсів х, х, -х,. Дія цього імпульсу на сигнали 
визначається тим, наскільки величина проміжку ∆ відповідає наявним КССВ. Якщо 
інтервал між імпульсами становить 1/2JCH, то кластер BIRD інвертує тільки компоненти 
намагніченості, які пов'язані з далекими гетероядерними КССВ, а компоненти, що 
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пов'язані із прямими КССВ залишити неінвертованими (докладно дія цього імпульсу 
описана нижче, в розділі 6.4.5.2). Це приводить до селективного рефокусування констант 
1JCH під впливом імпульсу 13С(180о) і їхнього видалення з виміру f1. В результаті вимір f1 
можна зменшити приблизно в 10 разів, що приводить до збільшення цифрового 
розділення. Але у вимірі f1 залишаються всі  константи  nJCH, які пов'язані з кожним 
вуглецевим атомом. Тому сигнали атомів вуглецю  можуть мати досить складну тонку 
структуру, оскільки кожний атом вуглецю має спіновий зв'язок з декількома протонами. 
Така складність сигналів може не дати змоги виміряти величини КССВ, внаслідок чого 
кореляція ССВ із розташуванням окремих ядер може при цьому виявитись неможливою. 

 

6.3.1.3. Селективне вимірювання 
 
     Для спрощення тонкої структури сигналів у вимірі f1 можна селективно інвертувати 
намагніченості, що зв'язані тільки з одним протоном, уникнувши при цьому інвертування 
сателітів 13С. Для цього в стандартному методі «протонного щиглика» потрібно замість 
жорсткого імпульсу застосувати селективний імпульс 1Н(180о) (Рис. 7.4б). У цьому 
випадку рефокусуються і тому видаляються з виміру f1 КССВ всіх протонів, за винятком 
протона, для якого була проведена інверсія компонентів намагніченості. Тому у вимірі f1 
залишається тільки один простий мультиплет (дублет, триплет або квартет), що 
пов'язаний з обраним протонним сигналом. Тому спіновий зв'язок між конкретними 
атомами вуглецю і водню може бути легко ідентифікованим. Цей підхід був використаний 
для визначення величин далеких гетероядерних КССВ місткового вуглецю в похідних 
сполуки 6.5. з метою встановлення стереохімії містка.  

 
ендо                                екзо 

 
6.5 

 
 

     Експеримент дозволив здійснити вибір між екзо- і ендо- продуктами. Оскільки ЯЕО не 
дає можливості вирішити це завдання, то висновки були зроблені на підставі порівняння 
КССВ для невідомих сполук з відповідними параметрами продуктів з відомою 
конфігурацією. На Рис.6.17. наведений фрагмент одного з таких спектрів.  
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Рис.6.17. Фрагмент селективного гетероядерного J-розділеного спектра сполуки 6.5. Далекі гетероядерні розщеплення для обраного 
протона проявляються як розщеплення по f1, значення яких показані зверху. Вертикальний зріз проведений через сигнал з хімічним 
зсувом 199 м.ч. Були зібрані 4K t2 точок даних для 32 t1-інкрементів при спектральній ширині 100 м.ч. і 14 Гц відповідно. Для  
обраного сигналу протона був використаний 180° гаусів імпульс тривалістю 100 мс. Кінцеве розділення по f1 після нуль-заповнення 
було 0.1 Гц/точка 

 
 
     Для таких вимірювань потрібно, щоб сигнал протона, який опромінюється, був 
відокремлений від інших сигналів. Якщо потрібно знайти nJCH для декількох протонів,  то 
проводять відповідне число незалежних експериментів. Даний метод широко 
застосовується для аналізу спектрів полісахаридів. Часто для підвищення чутливості в 
послідовність включають фрагменти DEPT або INEPT. 
 
6.3.1.4. Селективне вимірювання з детектуванням на протонах 
 
    Далеку гетероядерну взаємодію можна також вивчати шляхом спостереження 
розщеплень протонних сигналів. Це дає істотне підвищення чутливості. Витончений 
різновид експерименту з детектуванням на протонах заснований на простій модифікації 
методу HSQC, який описаний нижче. Він може бути реалізований як фазочутливий 
експеримент із селекцією за допомогою ІГП або без неї (Рис. 6.16в). Неселективний 
1Н(180о) імпульс під час періоду t1 тут замінюється селективним. Одночасно подається 
неселективний 13С(180о) імпульс, що наприкінці t1 індукує спінову луну, аналогічно до 
того, як це було описано вище для експерименту по селективному вимірюванню.                       
     Крок перенесення поляризації, що має місце після t1, переносить намагніченість через 
протон-вуглецеву взаємодію через один зв'язок назад на протони для її подальшого 
детектування. У результаті отримуємо нормальний протонний спектр по f2 і nJCH-дублети 
по f1. Розщеплення, що спостерігаються в спектрі, (Рис.6.18) відповідають далекій ССВ 
вуглецю, що зв'язаний із селективно інвертованим протоном з сусідніми атомами водню.  
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Рис. 6.18. Селективний гетероядерний J-розділений спектр аденозину 6.6 з детектуванням на протонах. Протон H1'  був селективно 
інвертований. Дублетні розщеплення по f1 відповідають далеким КССВ для C8 і C2'. 

 
      За даним методом далекі КССВ можна вимірювати тільки для протонованих атомів 
вуглецю. Крім того, протон, що інвертується, повинен мати сигнал, який відстоїть від 
інших на відстань, достатню для селективної інверсії. 
 
6.3.2. Гомоядерна J-розділена спектроскопія 
 
     Гомоядерна версія J-розділеного експерименту найбільш часто застосовується в 
протонній спектроскопії, хоча, в принципі, її можна застосувати для будь-яких ядер з 
високим природним вмістом. Поділ δ і J дозволяє розташувати спінові мультиплети у 
вимірі f1 і уникнути перекривання сигналів, що дуже важливо для їхнього аналізу, а у 
вимірі f2 залишити тільки хімічні зсуви. Таким чином, у цьому вимірі спектр матиме такий  
самий вигляд, що і при використанні широкосмугового декаплінгу. Одержання такого 
спектра дає можливість точного вимірювання величин хімічних зсувів у випадку, коли 
звичайні одномірні спектри є занадто складними. На перший погляд це може здатися 
дивним, адже імпульсна послідовність не включає використання декаплеру, однак його 
функцію виконує спінова луна. Вимірювання величин КССВ даним методом також 
спряжене з деякими труднощами, які коротко будуть описані нижче. 
     Гомоядерна послідовність J-розділеної спектроскопії (Рис. 6.19) являє собою класичну 
послідовність спінової луни зі змінним інтервалом між імпульсами. Принципова 
відмінність гомоядерного експерименту від гетероядерного полягає в тому, що тут 
неможливо використовувати гомоядерний декаплер, оскільки збір даних при одночасному 
опромінюванні зразка частотою декаплера є неможливим. 
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Рис. 6.19. Гомоядерний J-розділений експеримент. 180° імпульс у середині t1 рефокусує протонні зсуви але не гомоядерні 
розщеплення, тому тільки вони і з'являються у  вимірі f 1. 
 
     Давайте спробуємо уявити, які дані ми отримаємо в результаті роботи даної імпульсної 
послідовності. Ми знаємо, що спінова луна рефокусує хімічні зсуви і не рефокусує 
гомоядерні розщеплення, отже можна вважати, що в період еволюції t1 еволюціонують 
виключно вектори намагніченості, що відповідають гомоядерним КССВ. Тому, якщо з 
отриманих результатів експерименту сформувати двомірний масив даних, то в ньому 
вздовж осі f1 будуть міститися лише частоти, які відповідають величинам гомоядерних 
КССВ. При зборі даних, що відбувається по закінченні спінової луни, завдяки 
рефокусуванню хімічних зсувів виникають частоти, які відповідають хімічним зсувам 
магнітних ядер, але, крім цього, існують також частоти, що пов’язані з КССВ, оскільки 
спінової розв’язки не відбувається. Таким чином, в даному експерименті, на відміну 
від всіх, що були розглянуті раніше, не відбувається повного розділення 
спектральних параметрів вздовж вимірів у двомірному масиві даних.   Тому в 
результуючому двомірному спектрі спінові мультиплети розташовуються не вздовж осі f1, 
а уздовж діагоналі спектру, тобто під кутом 45о до осі f2, якщо в обох вимірах 
застосовують однакову шкалу (Рис.6.20). Тому в проекції f2 присутні як хімічні зсуви, так 
і КССВ.  Для усунення цього недоліку застосовують додаткову обробку даних, що 
описана нижче. Ще одне ускладнення виникає через те, що, на відміну від гетероядерного 
варіанта, сигнал, що детектується, має залежну від t1 фазову модуляцію (Рис.6.21), яка 
приводить до перекосу фази сигналу. Тому спектри представляють виключно у вигляді 
абсолютних значень. Перед цим проводиться їхнє згладжування та обчислення магнітуди. 
За наявності сильної взаємодії між протонами, спектри сильно ускладнюються через 
появу додаткових піків. Тому J-розділена спектроскопія більш придатна для аналізу 
спектрів першого порядку. 

              
Рис. 6.20. Мультиплет в гомоядерному J-розділеному експерименті має характерний нахил, викликаний наявністю протонних 
розщеплень в обох вимірах f1 і f2 
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Рис. 6.21. Фазова модуляція протонного дублета як функції часу. У кожний момент часу сигнали мають однакову інтенсивність 
(тобто вони не мають амплітудної модуляції) але кожна лінія за час роботи послідовності  піддається фазовому зсуву на 360°. 
Результати показані для дублета 10 Гц із часами еволюції від 0 до 200 мс при інкрементах 20 мс. 
 

6.3.2.1. Нахили, проекції і симетризація 
 
     Використання необробленого J-розділеного спектра виявляється не дуже зручним, 
оскільки присутність спінових мультиплетів у вимірі f2 може привести до перекривання 
сигналів. Тому для того, щоб у вимірі f2 залишилися тільки хімічні зсуви, а КССВ були 
вилучені,  можна провести математичну обробку двомірного масиву даних так, щоб 
нахилити мультиплети на 45о  відносно їхніх центрів, як це схематично показано на Рис. 
6.22.  

 
Рис. 6.22. Схема процедури нахилу для усунення гомоядерних розщеплень з виміру f2, (a) первинна структура мультиплету і (б) та, 
що отримана в результаті процедури нахилу 

 
Сьогодні математичні підпрограми, необхідні для цього, входять у стандартний комплект 
програмного забезпечення спектрометрів ЯМР. Отриманий у такий спосіб спектр схожий 
на свій гетероядерний аналог. У ньому у вертикальному напрямку представлена 
мультиплетна структура, а проекція на f2 містить протонний спектр в умовах 
широкосмугової розв'язки взаємодії з протонами (Рис. 6.23).  
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Рис. 6.23. (a) 500 МГц протонний гомоядерний J-розділений спектр сполуки 6.6 (після нахилу та симетризації). Проекція (б) по f2 
схожа на протонний спектр при широкосмуговому протонному декаплінгу. Цей спектр значно простіший ніж вихідний 
розщеплений спектр (в). Були отримані 4K t2 точок даних для 64 t1 інкрементів при спектральній ширині 5 м.ч. і 60 Гц відповідно. 
Кінцеве f1 розділення після нуль-заповнення дорівнювало 0.5 Гц/точку. Дані в обох вимірах були оброблені за допомогою функції 
незміщеного синусоїдального дзвона і представлені у формі магнітуди 
 
За допомогою додаткової обробки сигналів можна домогтися зменшення t1-шуму. Це 
обумовлене тим, що до процедури нахилу сигналів смуги t1-шуму, як і у всіх двомірних 
експериментах, розташовуються паралельно до осі f1. Після процедури нахилу, вони 
нахилені під кутом 45о до f1. У спектрах першого й більш високого порядку мультиплети 
після нахилу симетричні відносно лінії f1=0. Якщо провести симетризацію всього набору 
даних щодо цієї лінії, лінії мультиплетів залишаться незмінними, а компоненти шуму 
будуть зменшеними. Процедура повністю аналогічна до тієї, що була описана в розділі 
5.11.2 для зменшення t1-шуму в COSY спектрах із сигналами у вигляді абсолютних 
значень, хоча математична основа симетризації, звичайно, зовсім інша. Процедура 
симетризації, як і у випадку COSY спектрів, може привести до появи в спектрі артефактів. 
  
 

6.3.2.2. «Непряма»  гомоядерна J-розділена спектроскопія 
 
     Мультиплети у протонних спектрах виникають здебільшого для функціональних груп, 
що містять у своєму складі окрім протонів, також і атоми вуглецю. Так, наприклад, група 
СН2 має два протони та один атом вуглецю. Ми знаємо, що коли до складу молекули 
входять магнітні ядра різних типів, то вони утворюють спільну спінову систему в якій 
магнітні ядра впливають одне на одного. Тому ядро вуглецю відчуває всі спінові стани 
протонів і в принципі можна здійснити перенесення компонентів намагніченості, що 
пов’язані з гомоядерними КССВ, на атоми вуглецю, що мають спіновий зв’язок з 
відповідними протонами. На цьому базується альтернативний підхід до двомірного поділу 
протонних мультиплетів, який полягає в розподілі їх відповідно до хімічних зсувів 
зв'язаних з ними вуглецевих атомів. Переваги такого підходу визначаються більшим 
діапазоном хімічних зсувів ядер вуглецю, а недоліком є зниження чутливості. 
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     Послідовність, що реалізує цю ідею (Рис. 6.24) починається зі збуджуючого 90о 
імпульсу на ядрах 1Н. Після цього на протязі змінного періоду часу t1 відбувається 
еволюція гомоядерних КССВ. Період t1 служить для формування непрямого виміру в 
кінцевому спектрі. В середині періоду t1 подається 180о імпульс, що рефокусує хімічні 
зсуви та гетероядерні КССВ. Таким чином, можна вважати, що під час періоду t1 
відбувається еволюція лише гомоядерних КССВ. По закінченні періоду t1 в імпульсну 
послідовність включено елемент неселективного перенесення поляризації від протонів до 
атому вуглецю. Цей елемент також являє собою спінову луну, затримка в якій, ∆1, 
визначається часом, що необхідний для антипаралельної орієнтації векторів 
намагніченості, що зв’язані з гетероядерними КССВ. Перенесення поляризації від 
протонів до атому вуглецю забезпечується одночасною подачею 180о імпульсів на 
протонах та на ядрах вуглецю в той момент, коли вектори, пов’язані з гетероядерними 
КССВ орієнтуються оптимальним образом. Період ∆1 завершується подачею 90о імпульсів 
одночасно на ядрах 1Н та 13С.  Така комбінація імпульсів здійснює модуляцію сигналів 
вуглецю частотами гомоядерних взаємодій зв’язаних з ними протонів. Період ∆2 перед 
збором даних необхідний для рефокусування векторів намагніченості вуглецю, що 
пов’язані з гетероядерною ССВ.  В отриманому за допомогою описаної імпульсної 
послідовності двомірному масиві даних в вимірі f1 містяться лише гомоядерні ССВ, а в 
вимірі f2 – лише частоти, що відповідають поглинанню атомів вуглецю в умовах розв’язки 
від протонів.  

 
Рис.6.24. Послідовність непрямої гомоядерної J-розділеної спектроскопії. Протонні розщеплення мають місце протягом t1, після 
чого здійснюється перенесення поляризації і  спостереження на частоті X-спіну. 
 
     Приклад Jрозділеного спектра, що отриманий у такий спосіб, наведений на Рис.6.25. 
    Як і в попередніх експериментах, наявність сильної взаємодії між протонами приводить 
до ускладнення спектрів. Більше того, оскільки необхідно впливати на 13С сателіти 
кожного протона, а не на його основний сигнал (оскільки для перенесення поляризації 
використовуються саме сателіти), вигляд мультиплетів для систем вищого порядку може 
відрізнятися від вигляду мультиплетів в одномірному спектрі. Ще одне ускладнення 
спостерігається для нееквівалентних гемінальних протонів, оскільки кожний з них має 
свої протонні сигнали, але вони пов'язані з одним атомом вуглецю. Тому в результуючому 
спектрі такі мультиплети накладаються один на одний (на Рис.6.25 така ситуація 
спостерігається для сигналу протонів Н6). Найбільш доцільно даний варіант експерименту 
використовувати у випадках, коли в протонному спектрі відбувається збіг мультиплетів, 
що не дозволяє бачити їх роздільно в гомоядерній версії. 

 
6.7. 
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Рис. 6.25. Прямий гомоядерний J-розділений спектр і непрямий гомоядерний J-розділений спектр сполуки 6.7. Обидва експерименти 
містять гомоядерні розщеплення в f1,  розподілені відповідно до  протонних або вуглецевих хімічних зсувів відповідно. 

 
6.3.3. 2D INADEQUATE 
 
     В усіх методиках, що були раніше описані в цьому підрозділі, ми мали справу з 
дослідженням ССВ для ядер, що дають інтенсивні сигнали та належать поширеному 
ізотопу. Принциповою перешкодою спроб одержання кореляцій для спінів з низьким 
природним вмістом є те, що такі ядра в молекулі здебільшого пов'язані з ядрами 
домінуючого ізотопу. Вірогідність сусіднього розташування малопоширених ядер 
дорівнює квадрату їхнього вмісту у природній суміші ізотопів. Так, якщо вміст ядер 
13С у природній суміші становить 0,2%, то лише 0,04% молекул міститимуть 2 таких 
атоми одночасно. Тому гомоядерне розщеплення спостерігати досить важко. Більшість 
популярних кореляційних методик, таких як COSY, які в принципі можна застосовувати з 
цією метою, виявляються малоефективними. Найбільш вдалою та зручною послідовністю, 
що дозволяє вирішити проблему є послідовність INADEQUATE. В її основі лежить 
двохквантова фільтрація, яка дозволяє видалити зі спектра неінформативні сигнали 
основного компонента. Ця фільтрація аналогічна до тієї, котра раніше була описана для 
методики DQF-COSY. Для ядер 13С при природному вмісті цей метод особливо добре 
підходять, оскільки вони можуть входити винятково до складу спінових систем АВ або 
АХ. Це є наслідком того, що існування молекул, до складу яких одночасно входить більше 
двох ядер 13С виключно малоймовірне. Успіху двохквантової фільтрації сприяє також і те, 
що величини 1JCC перебувають в обмеженому діапазоні значень, тому параметри 
послідовності можна добре оптимізувати для одержання двохквантової когерентності.  
Повна послідовність INADEQUATE наведена на рис. 6.26. 
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Рис. 6.26.  Послідовність INADEQUATE і відповідний  їй шлях перенесення когерентності. Експеримент під час періоду еволюції  за  
допомогою підходящого фазового циклу вибирає двохквантову когерентність (аналогічно вибору в  експерименті DQF-COSY, Розділ 
5.6.2). У результаті всі сигнали, пов'язані з одноквантовою когерентністю, зі спектра  видаляються. 
 
     Двохквантова когерентність виникає при дії змішуючого імпульсу на спінову систему, 
що піддалася початковому збудженню. Момент подачі другого імпульсу вибирається так, 
щоб компоненти всіх векторів намагніченості, які відповідають компонентам дублетів, 
були розташовані антипаралельно. Таким чином, перед тим, як подати імпульс, що 
генерує двохквантову когерентність, слід забезпечити оптимальне розташування даних 
векторів для всіх магнітних ядер. Цього можна досягти за допомогою фрагмента спінової 
луни, в якому період рефокусування, ∆, підібрано відповідним до 1JCC. Таким чином, 
послідовність починається зі збуджуючого імпульсу за яким розташований період часу ∆, 
посередині якого подається 180о імпульс. Наприкінці періоду з одного боку, відбудеться 
рефокусування хімічних зсувів, тобто всі вектори, що їм відповідають, розташуються 
вздовж однієї осі, а вектори, які відповідають гомоядерній С-С взаємодії будуть 
розташованими в протилежних напрямках. Якщо в цей момент подати ще один 90о 
імпульс, внаслідок явища переносу когерентності відбудеться утворення двохквантової 
когерентності Далі вона еволюціонує протягом змінного періоду t1. Після цього для 
детектування її переводять в одноквантову поперечну намагніченість подачею ще одного 
імпульсу. Виділення двохквантової когерентності може проводитись або за допомогою 
відповідного фазового циклу, або за допомогою імпульсних градієнтів. 
     Період t1 являє собою період еволюції двохквантової когерентності, коли когерентності 
еволюціонують в системі координат, що обертаються як суми частот двох зв'язаних спінів, 
тобто суми їхніх відстаней від частоти передавача. Таким чином, для двох зв'язаних спінів 
А і Х, що поглинають при частотах νA і νX, частота кроспіка у вимірі f1 становитиме (νA + 
νX). При наступному переведенні двохквантової когерентності в одноквантову кроспік у 
вимірі f2 буде розташовуватися відповідно до хімічних зсувів А і Х. Для запобігання появи 
гетероядерних КССВ під час послідовності можна застосовувати широкосмугову 
розв'язку на протонах. Її використання приводить також до підвищення чутливості через 
виникнення гетероядерного ЯЕО. 
    Дія послідовності показана на прикладі спектра н-бутанолу 6.8 (Рис. 6.27). Спектр 
істотно відрізняється від інших кореляційних спектрів, що описані у даному розділі. У 
вимірі f2 у ньому розташовані хімічні зсуви ядер вуглецю. Оскільки два зв'язаних спіни у 
вимірі f1 мають однакову частоту двохквантової когерентності DQ, кореляції 
розташовуються на горизонтальних лініях, паралельних f2. Тому зв’язаність вуглецевих 
атомів визначається послідовністю вертикальних і горизонтальних кроків. Якщо 
імпульсна послідовність для двохквантового збудження оптимізована для розщеплення 
через один С-С зв'язок, то кожний крок відповідає переходу на сусідній вуглецевий атом. 
У спектрі відсутні діагональні піки, однак центри між спіновими парами, що корелюють, 
розташовуються уздовж псевдодіагоналі (двохквантової діагоналі) з нахилом 2, оскільки 
f1=2f2. Такі властивості симетрії отриманого спектра є корисними для виявлення 
артефактів. Кожний кроспік являє собою дублет з розщепленням Jcc, що відповідає  
тонкій структурі мультиплетів АХ або АВ. 
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Рис. 6.27. Вуглецевий спектр 2D INADEQUATE (у вигляді магнітуди) бутанолу  6.8. 
 
    Приклад ефективності цього методу для структурних досліджень показаний  для 
сесквітерпенового лактону ацетилізомонтаноліду (Рис. 6.28). Зі спектра можна одержати 
повний вуглецевий кістяк молекули. Розриви в ньому виходять тільки у випадку 
присутності в ланцюзі гетероатомів. Проте, рідко в руках дослідника є кількість зразка, 
достатня для таких досліджень, тому метод, у його первинному вигляді, має досить 
обмежене застосування. Більший потенціал для застосування мають розроблені останнім 
часом методи встановлення вуглець-вуглецевої зв’язаності, що засновані на збудженні 
протонів і спостереженні на протонах з використанням градієнтної селекції 
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Рис. 6.28.  Спектр 2D I3C INADEQUATE і  відповідний одномірний вуглецевий  спектр сесквітерпенового лактону 
ацетилізомонтаноліду в CDCI3 . 
 
Основний фактор впливу на величини КССВ - гібридизація вуглецевих атомів. Їхні типові 
значення наведено в Табл. 6.4. 
 

             Таблиця 6.4. Типовий діапазон КССВ атомів вуглецю через один зв'язок 
 

Група, де міститься зв’язок С-С Типові значення 1Jcc 
Аліфатичні фрагменти 
Аліфатичні фрагменти + атом кисню 
Олефіни 
Ароматика 
Алкіни 

35-40 
40-60 
70-80 
55-70 
170-220 
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      Величини прямих 13С-13С КССВ можна також використовувати для структурних 
віднесень. Хоча часто аналогічні дані можна отримати і з протонних спектрів, але 
вуглець-вуглецеві КССВ мають досить значний діапазон, що дозволяє робити на їхній базі 
більш надійні висновки. 
                   
6.4. Гетероядерна кореляційна спектроскопія 
 
    Ще одним важливим різновидом двомірної спектроскопії є так звана гетероядерна 
кореляційна спектроскопія. Вона являє собою сукупність методик, що дозволяють 
виявити наявність хімічного зв’язку між ядрами різних типів. Найбільш часто ці методики 
використовуються для пар ядер 1Н-13С та 1Н-15N.  Для хіміків-органіків це в більшості 
випадків означає можливість установити зв’язаність між протонами  і ядрами вуглецю. 
Тому будуть описані методики, що стосуються саме даного аспекту. Неможна сказати, що 
методики непридатні для встановлення кореляцій з іншими ядрами, наприклад 1Н - 14N 
або навіть 31Р и 13С. Але ці можливості використовуються значно більш рідко. Найчастіше 
знаходяться  кореляції 1Н - 15N у протеїнах і пептидах. На відміну від методів редагування 
вуглецевих спектрів за мультиплетністю сигналів, методи гетероядерної кореляційної 
спектроскопії дозволяють не лише визначити кількість протонів, що зв’язані з кожним 
атомом вуглецю, а і з’ясувати, який саме протон у молекулі зв'язаний з певним 
гетероатомом (найчастіше атомом вуглецю). Знайдена в такий спосіб гіпотетична 
структура молекули може бути підтвердженою або спростованою при подальших 
дослідженнях. Крім того, експерименти даного типу можна застосовувати для розділення 
резонансних сигналів у складних протонних спектрах за допомогою аналізу мультиплетів 
ядра Х, для якого різниці хімічних зсувів найчастіше є значно більшими. Висока 
чутливість сучасних кореляційних методик дає можливість непрямого встановлення 
хімічних зсувів ядра Х, що виключають необхідність тривалих експериментів на ядрі Х. 
Таким чином, сукупність гомоядерних (1Н-1Н COSY) і гетероядерних 1H-13C- кореляцій, 
(таких як HMQC або HSQC), є основою для встановлення будови органічних сполук. 
      
6.4.1. Чутливість. 
 
    У всіх методах, що дозволяють вивчати ядра з невеликим природним вмістом, питання 
чутливості є першочерговим, оскільки саме воно визначає тривалість експерименту та 
можливість вивчення невеликих мас зразків. Тому вже перші методики, що були 
розроблені для вивчення гетероядерних кореляцій, базувалися на явищі перенесення 
поляризації, що значно підвищує чутливість експерименту. Фактично ці методики є 
розвитком методу INEPT (розділ 4.15), метою застосування якого є підвищення 
чутливості ядер з малим гіромагнітним відношенням. Цей метод тривалий час широко 
використовується в спектроскопії ЯМР. Подальших успіхів було досягнуто після розробки 
в 90-і роки методу непрямого детектування спектрів. Це зумовило докорінну зміну 
підходу до збору даних гетероядерних експериментів. Новації полягають у тому, що 
спостерігаються ядра з великим γ, найчастіше протони, а спектр гетероядра 
утворюється опосередковано. Такі експерименти прийнято називати оберненими 
кореляціями хімічних зсувів. Їхня основна перевага – значне підвищення чутливості. 
     Розглянемо коротко, що дає застосування методів непрямого детектування. Залежність 
інтенсивності сигналу ЯМР від гіромагнітного співвідношення обговорювалася раніше в 
розділі 4.14, де перенесення поляризації було використане для підвищення чутливості 
експерименту. Можна показати, що для співвідношення сигнал/шум для експерименту, 
що включає ядра зі спином ½ справедливим є рівняння:  
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S/N=NAT-1Bo
3/2γexcγobs

3/2T2*(NS)1/2                   (6.1) 
 

Де N - кількість молекул у вимірюваному об'ємі зразка, А – змінна, що враховує вміст в 
ізотопній суміші активних у ЯМР спінів, Т – температура, Во – величина статичного 
магнітного поля, γexc  і γobs – гіромагнітні співвідношення для ядер, що опромінюються і 
спостерігаються відповідно, T2* - ефективний час поперечної релаксації, NS – загальна 
кількість сканів при накопиченні. 
      Якщо намагатися оптимізувати експеримент по гетероядерній кореляції хімічних 
зсувів, слід обговорити 4 схеми, які представлені на рис. 6.30, що відрізняються тим, який 
саме спін служить джерелом первинної намагніченості, а який використовується для 
детектування сигналу. На кожній зі схем представлені очікувані теоретичні інтенсивності 
для пари Н-Х, що базуються на величинах гіромагнітних співвідношень. На першій схемі, 
6.30а, показано схему звичайного експерименту по вимірюванню спектру на ядрах 
гетероядра з використанням декаплера на протонах. Будемо вважати, що інтенсивність 
сигналів, що отримані у такий спосіб дорівнює одиниці для кожного з виміряних ядер ( 
31Р, 13С та 15N)   На схемі 6.30б представлений традиційний експеримент по гетероядерній 
кореляції хімічного зсуву. У ньому первинна намагніченість протона виявляється 
частотно-міченою під час  періоду t1, а потім передається на спін Х для детектування. 
Знайдені інтенсивності сигналів показують значне підвищення чутливості експерименту. 
Подальшого підвищення чутливості можна досягти в експерименті, коли збудження 
відбувається на ядрах Х, а детектування – на протонах. Але відносно попереднього 
варіанту експерименту збільшення інтенсивності сигналу виявляється не таким вже й 
сильним. Найбільш ефективним виявляється експеримент, коли і збудження сигналу і 
його детектування відбувається на протонах, а ядра Х використовуються лише для 
відповідної частотної модуляції у період еволюції.  Саме таку схему реалізують новітні 
обернені методики отримання гетероядерних кореляційних спектрів. Схему таких 
експериментів відображує Рис. 6.30г. Видно, що передбачувана чутливість у цьому 
випадку є істотно вищою, ніж у традиційному експерименті. Негативний вплив низького 
гіромагнітного співвідношення для ядер Х повністю зникає, хоча і залишається вплив 
низького вмісту ядер Х у природній суміші ізотопів. Чим меншим є γ для ядра Х, тим 
сильніше зростає відносна чутливість при детектуванні на протонах. Це можна бачити з 
порівняння чутливості на ядрах 31Р та 15N. Додаткове підвищення чутливості при 
детектуванні на протонах в 2 або 3 рази відбувається відповідно для груп ХН2 і ХН3. 



 370 

 
Рис. 6.30. Чотири основних схеми для одержання  гетероядерного 2D кореляційного спектра. Порівняння відносних чутливостей цих 
методів наведено для експериментів по кореляції протонів з фосфором-31, вуглецем-13, і азотом-15 
 
     Величини зміни чутливості, що представлені на рис 6.30 для оберненої методики в 
порівнянні із традиційною, у реальному експерименті можуть і не реалізовуватися. 
Важливим фактором при цьому є різне релаксаційне поводження взаємодіючих спінів або 
наявність розщеплених мультиплетів, що зменшує загальну інтенсивність сигналів і, 
відповідно, співвідношення сигнал/шум. Проте, якщо задатися цілком реалістичним 
фактором збільшення інтенсивності сигналів у протон-вуглецевій кореляції, рівним 4, то 
виграш у часі експерименту досягне 16. Іншими словами, експеримент, що вимагає для 
накопичення цілої ночі, може бути проведений за 1 годину. Якщо ж необхідно було 
витратити годину, то тепер досить декількох хвилин. 
    Використання обернених методик привело також до вдосконалення спектрометрів 
ЯМР. Сконструйовано зручні датчики, у яких оптимізована чутливість при вивченні ядер 
з малим гіромагнітним співвідношенням у режимі оберненої спектроскопії. У цих 
датчиках котушка Х-ядра розташовується якомога ближче до зразка, у той час як котушка 
для протонів віддалена від нього. 
 
6.4.2. Гетероядерна кореляційна спектроскопія з кореляцією через один зв'язок. 
 
    Оскільки сьогодні серйозні дослідження базуються майже виключно на обернених 
методах детектування, саме ці методи ми і будемо обговорювати в першу чергу. 
Традиційний метод з детектуванням на ядрах 13С зараз використовується лише на 
застарілих приладах і скоро, вочевидь, матиме лише історичний інтерес. Ви обговоримо 
цей метод наприкінці розділу, оскільки його доводиться використовувати за відсутності 
нового спектрометра.  
     Існують дві загальноприйняті методики для реалізації гетероядерної кореляції хімічних 
зсувів через один зв'язок, відомі під абревіатурами HMQC і HSQC. Кореляційні дані, що 
можна отримати за допомогою цих двох методів, практично еквівалентні. Методи 
розрізняються лише на останньому етапі, що для рутинних експериментів має лише 
невелике значення. Історично метод HMQC частіше використовують хіміки, а  метод 
HSQC більше розповсюджений серед біологів. Це обумовлено частково тим, що HMQC 
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частіше використовують для кореляцій 1Н-13С у малих молекулах, а HSQC – для 1Н – 15N 
кореляцій у білках. Із практичної точки зору метод HMQC менш чутливий до 
недосконалості експерименту, а метод HSQC має переваги при необхідності дуже 
високого розділення і легше піддається модифікації імпульсної послідовності.  
   Обидві методики є оптимальним підходом до встановлення зв’язаності між 
гетероатомами при детектуванні на протонах і відповідають схемі 6.30г. Як і всі 
гетероядерні експерименти, даний підхід має певні технічні труднощі, пов'язані з 
придушенням материнського сигналу, що відповідає протонам, які мають хімічний зв'язок 
зі спіном, відмінним від ½ (1Н-12С, 1Н-14N). Їхній сигнал є домінуючим в протонному 
спектрі, але підлягає видаленню при гетероядерних кореляціях, оскільки лише 
слабоінтенсивні сателіти сигналу несуть необхідну кореляційну інформацію. Традиційним 
методом видалення материнських сигналів є застосування спеціальних фазових циклів. 
Але таким методом не вдавалося отримати спектри, що повністю позбавлені артефактів. 
Прорив у використанні методу був зроблений завдяки застосуванню імпульсних 
градієнтів поля, які, як це ми вже неодноразово бачили, мають величезне значення для 
багатьох методик сучасної спектроскопії ЯМР. 
   

 
6.4.3. Гетероядерна багатоквантова кореляція (HMQC) 
 
    Експеримент з гетероядерної багатоквантової кореляції є одним із двох експериментів з 
детектуванням на протонах, що широко використовуються для знаходження кореляцій 
через один зв'язок. Хоча експеримент був запропонований багато років тому, однак він не 
мав поширення, доки не були переборені технічні труднощі по видаленню зі спектра  
сигналу протонів для пар 1Н-12С, інтенсивність якого в  багато разів переважає 
інтенсивність сигналів в парах 1Н-13С. Лише після впровадження в спектроскопію методу 
ІГП він став домінувати в спектроскопії ЯМР органічних сполук. 
    Для того, щоб одразу дати читачеві змогу зрозуміти, наскільки важливу інформацію 
можна отримати зі спектра HMQC, наведемо двомірний HMQC спектр для простої, але 
важливої сполуки -  ментолу 6.7, яку ми вже неодноразово використовували для 
ілюстрації дії імпульсних послідовностей  J-розділеної спектроскопії (Рис. 6.31).  
 

 
6.7. 
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Рис.6.31. Кореляції через один зв'язок у спектрі HMQC  на 500 МГц  ментолу 6.7. Для порівняння показані також одномірні 
протонний і вуглецевий спектри. 
 
     Двомірний кореляційний спектр є виключно простим для інтерпретації. В одному 
вимірі він містить сигнали атомів вуглецю за умов повної розв’язки від протонів, а у 
другому вимірі – звичайний протонний спектр. Координати кроспіку відповідають 
хімічним зсувам в протонному та вуглецевому спектрах, між якими він виник. Найлегше 
всього уявити собі природу кореляцій, якщо ці спектри зображені вздовж осей двомірного 
спектра у відповідному масштабі. Немає якогось усталеного розташування осей в 
спектрах HMQC. Вісь протонів може бути як вертикальною, так і горизонтальною, в 
залежності від уподобань спектроскопіста. Але це жодним чином не впливає на 
результати аналізу спектру. Якщо сигналів в протонному та вуглецевому спектрах не 
занадто багато, кореляції можна зробити візуально. Якщо ж спектр хоча б по одній осі 
містить сигнали, що близькі за хімічними зсувами, слід провести вертикальну та 
горизонтальну лінії від кроспіка до відповідних шкал, чи сигналів в одномірних спектрах, 
що містяться біля осей (якщо вони записані). Знайдені у такий спосіб координати кроспіка 
слід порівняти з відповідними одномірними спектрами, що записані у відповідному 
масштабі. Рисунок ілюструє три найбільш важливі результати експерименту. По-перше, 
з'являється можливість використання знайдених раніше віднесень протонних 
сигналів для віднесення сигналів у спектрах гетероядер. Такий підхід веде до значно 
більшої певності структурних висновків. Немає іншого методу, за допомогою якого 
було б настільки просто віднести сигнали у вуглецевому спектрі. По-друге, з'являється 
можливість рознесення нерозділених протонних сигналів у другому вимірі відповідно до 
хімічних зсувів гетероядра. Це дозволяє уточнити віднесення в протонному спектрі. 
Наприклад, область між 0,7 і 1,2 м.ч. на рис. 6.31. містить ряд протонних сигналів, що 
перекриваються і погано піддаються аналізу навіть на частоті 500 МГц. Повна картина 
цих сигналів видна в другому вимірі, що дозволяє ідентифікувати і віднести всі 7 сигналів. 
     Цінність такого підходу зростає при ускладненні структури молекули і зростанні числа 
сигналів, що перекриваються. Останній аспект експерименту  може бути винятково 
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корисним для структурних віднесень, оскільки з’являється можливість ідентифікувати 
діастереотопні гемінальні пари. Їх не завжди легко ідентифікувати за COSY спектром, 
тому що гемінальні та віцинальні КССВ можуть мати однакові величини. Тільки для 
гемінальних пар мають місце дві кореляції з одним вуглецевим атомом. На рис.6.31. 
це спостерігається для С6, С4 і С3. На відміну від попередніх гомоядерних 2D спектрів, 
що наведені у цій книзі, гетероядерні кореляційні спектри не містять діагональних піків і 
не симетричні відносно діагоналі. Це є наслідком того, що у двох вимірах представлені 
різні ядра і не існує компонентів намагніченості, які б у періоди змішування та 
детектування мали б однакові частоти. 
 
6.4.3.1. Імпульсна послідовність HMQC 
 
    Базова послідовність HMQC є напрочуд простою і містить лише 4 радіочастотних 
імпульси (Рис 6.32). Дію послідовності прослідкуємо для  пари спінів 1Н-13С. 
Послідовність починається зі збудження протонів з наступною еволюцією протонної 
намагніченості під впливом протон-вуглецевого розщеплення через один зв'язок. Під час 
періоду ∆ протонна намагніченість еволюціонує відповідно до 1JCH (табл. 6.5.) і наприкінці 
цього періоду компоненти, що відповідають гетероядерним дублетам, стають 
протифазними. 
 
Таблиця 6.5. Типові діапазони вуглець-протонних констант розщеплення через один 
зв'язок 
 

Протонне оточення 

 

Типовий 
діапазон    

         1JCH 
Аліфатичний, CHn- 125-135 
Аліфатичний, CHn (X= N, 0, 135-155 
Алкен 155-170 
Алкін 240-250 
Ароматичний 155-165 

 
 Типова величина ∆ становить 3.3 мс. Як і у випадку INEPT або COSY дана антифазна 
намагніченість може бути передана зв'язаному ССВ партнерові дією відповідного 
радіочастотного імпульсу. 
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Рис. 6.32. Послідовність HMQC і відповідний їй шлях перенесення когерентності. періоди ∆ задані рівними 1/2JCH Це дає 
можливість провести розфокусування та рефокусування  гетероядерних розщеплень через один зв'язок. 
 
 
   При дії першого імпульсу на ядрах вуглецю в методі HMQC в поперечну площину 
переноситься також і намагніченість ядер вуглецю. Таким чином, в момент подачі цього 
імпульсу намагніченості як протонів, так і ядер вуглець розташовуються в одній площині. 
Оскільки момент подачі імпульсу на вуглеці обрано таким чином, що компоненти 
намагніченості протонів протифазні, то ефективно утворюється протон-вуглецева 
багатоквантова когерентність, коли еволюція намагніченостей ядер відбувається 
узгоджено. У даному випадку стають когерентними намагніченості протона і 
безпосередньо зв'язаного з ним атома вуглецю, але їх неможна спостерігати 
безпосередньо. Як ми вже бачили, властивістю багатоквантової когерентності є те, що при 
її існуванні для обох типів ядер виникають компоненти частот, що відповідають 
поглинанню ядер-партнерів по взаємодії. Тобто протони матимуть компоненти частот, що 
відповідають поглинанню ядер вуглецю і навпаки. Говорять, що відбувається модуляція 
(помітка) частот одних ядер частотами інших. Але, якщо почати збір даних для сигналу 
протонів безпосередньо після імпульсу на вуглеці, то ніякий сигнал не детектується, 
навіть якщо інтервал  ∆ точно відповідає 1/2JCH. Це пов’язано з тим, що багатоквантова 
когерентність не дає видимих сигналів ЯМР. 
    Насправді утворена багатоквантова когерентність є комбінацією гетероядерної 
двохквантової і нуль-квантової когерентностей, як це показано на схемі перенесення 
когерентності на рис. 6.32. Так, наприклад, для випадку, коли порядок когерентності для 
протонів,  1Нр = +1 і порядок когерентності для ядер вуглецю, 13Ср = +1 маємо 
двохквантову когерентність (Σp = 2), а коли 1Нр = +1 і 13Ср = -1 – нуль-квантову 
когерентність (Σp = 0). Ключовим моментом при цьому є питання, як така когерентність 
еволюціонує під час періоду t1. Оскільки вона містить частотні компоненти поперечної 
намагніченості як для протонів, так і для вуглецю, то її еволюція відбувається під впливом 
як протонних так і вуглецевих хімічних зсувів. Частотну помітку намагніченості 
протонів відповідно до хімічних зсувів вуглецю можна виявити при непрямому 
детектуванні у вимірі f1. Для того, щоб експеримент відбувався неселективно для всіх 
протонів, незалежно від впливу їхніх хімічних зсувів у послідовність додається спінова 
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луна шляхом подачі 180о імпульсу посередині періоду t1. Таким чином, наприкінці періоду 
еволюції ці зсуви рефокусуються і тому не впливають на вимір f1. На еволюцію 
вуглецевих зсувів протонний імпульс не впливає, тому для них зберігається необхідна 
частотна помітка (модуляція). Фінальний імпульс на вуглеці перетворює частину 
багатоквантової когерентності назад в одноквантову протонну намагніченість, яку можна 
детектувати. Ця намагніченість перебуває в протифазі відносно 1JCH. Під час накопичення 
протонного СВІ в більшості випадків використовують широкосмуговий декаплінг 
вуглецевих спінів для видалення зі спектра дублетів JCH, що підвищує співвідношення 
сигнал/шум у результуючому спектрі. Для попередження зникнення антифазних 
протонних сателітів вводиться другий період ∆. Під час цього періоду рефокусується  
протон-вуглецеве розщеплення. У той момент, коли компоненти гетероядерних 
розщеплень співпадуть, проводиться детектування протонної намагніченості.  
     Експеримент HМQC є яскравою ілюстрацією квантової поведінки магнітних ядер. 
Адже частотну помітку протонів ми здійснюємо за допомогою імпульсів на ядрах 
вуглецю. На перший погляд, це може здаватися дивним, оскільки протони не відчувають 
імпульсів на частотах, що відрізняються від їхньої частоти Ларморової прецесії. Але 
квантові частинки не є ізольованими, вони за рахунок спін-спінової взаємодії утворюють 
спільні енергетичні рівні. Тому вплив на енергетичні рівні одного атома одразу 
переноситься до ядра-партнера по ССВ. 
     При проведенні експерименту проводиться квадратурне детектування по f1 шляхом 
введення фазових інкрементів, що дорівнюють 90о, у вуглецеві імпульси перед t1. Це дає 
змогу для отримання фазочутливого сигналу використовувати як метод Стата, так і метод 
TPPI. У результаті одержуємо двомірний спектр у якому зсуви 1Н представлені виміром f2, 
а вуглецеві зсуви – виміром f1, оскільки саме в цей період протони були помічені 
частотами зв’язаних з ними ядер вуглецю завдяки існуванню багатоквантової 
когерентності. Кроспіки відповідають зв’язаності через один зв'язок (Рис 6.33а,б). Слід 
зазначити, що хоча дана послідовність (і HSQC, що описана нижче) детектує взаємодії 
через один зв'язок, у деяких виняткових випадках може проявлятися і більш далека 
взаємодія. Це відбувається тоді, коли КССВ перебувають далеко за межами діапазону, для 
якого підібраний інтервал ∆. Така ситуація спостерігається для алкінів, у яких як  1JCH так і 
2JCH є досить великими. Тому константа 2JCH (50 Гц) може дати в спектрі кроспік. 
Внаслідок цього, аналіз спектрів таких систем слід проводити з певною обережністю. 
 
6.4.3.2. Вплив гомоядерних протонних розщеплень на сигнали в спектрах HМQC. 
 
     Вище відзначалося, що компоненти протонної намагніченості, які пов’язані з 
хімічними зсувами, після первинного збудження також еволюціонують протягом періоду 
∆. Однак вони повністю рефокусується під час другого періоду ∆ через використання 
протонної спінової луни. Тому вони не вносять фазових викривлень у протонному вимірі 
f2. Більш важливим  є вплив на еволюцію протонної намагніченості, що існує  під час двох 
періодів ∆ і на багатоквантову когерентність, що присутня під час періоду t1, гомоядерних 
протонних розщеплень. Оскільки ці гомоядерні розщеплення не рефокусуються за 
допомогою спінової луни, вони присутні під час обох періодів ∆ і можуть вносити 
небажані фазові викривлення в протонному вимірі. Проте, їх вплив виявляється 
невеликим, оскільки ∆ вибирається відповідно до констант 1JCH, які принаймні на порядок 
перевищують величини JHH.         
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Рис. 6.33. Спектр HMQC на 400 МГц сполуки 6.8, записаний (a) з і (б) без декаплінгу на вуглеці в період збору даних. При 
відсутності декаплінгу, кожний кроспік проявляється у вигляді  дублета  уздовж f2  через наявність 'JCH. Ці дублети являють собою 
звичайні 13C сателіти, що спостерігаються в протонному 1D спектрі. 1K t2 точок даних були зібрані для 256 t1 інкрементів по два 
скани в кожному. Дані були оброблені функцією зміщеного на π/2 синусоїдального дзвона в обох вимірах і представлені у 
фазочутливій формі. Нульове заповнення  в t1 приводить до  цифрового розділення 4 і 40 Гц/точка в f2 і f1 відповідно. 

 
6.8 

             
Інакше кажучи, інтервал ∆ є занадто коротким для того, щоб могла здійснитися помітна 
еволюція JHH.  Невеликі фазові викривлення, що викликані нею, рідко являють проблему 
(як буде показано нижче, це не так у випадках, коли вивчають більш далекі гетероядерні 
кореляції, де величини гомоядерних і гетероядерних розщеплень досить близькі). На 
відміну від цього, багатоквантова когерентність, що існує в період t1, еволюціонує під 
впливом JHH і не рефокусується. Тому в отриманому вуглецевому спектрі у вимірі f1 
сигнали розщеплені через протон-протонні взаємодії. Таке розщеплення вуглецевих 
сигналів може здатися трохи дивним, однак воно свідчить про те, що в період t1 
відбувається спільна еволюція протонної та вуглецевої намагніченості. Просто за 
допомогою спінової луни ми виключаємо вплив на неї протонних хімічних зсувів. 
Насправді через досить низьке цифрове розділення, що використовується у вуглецевому 
вимірі f1, ці протонні розщеплення рідко проявляються в спектрі, однак вони викликають 
небажані уширення резонансних сигналів уздовж f1. Такі гомоядерні розщеплення не 
проявляються при використанні методу HSQC. 
 
6.4.3.3. Методи видалення зі спектрів сигналів 1H-12C  1H-14N. 
 
     Послідовність HMQC дозволяє детектувати сигнали тільки тих протонів, які мають 
зв'язок з гетероядрами зі спіном ½, іншими словами тільки сателіти в протонному спектрі. 
У випадку 13С це означає, що тільки один з 100 протонів дає внесок у двомірний спектр 
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(інші 99% зв'язані з немагнітними ядрами 12С). Для 15N, де природний вміст ізотопу 
становить лише 0,37%, тільки одне ядро з 300 дає внесок у двомірний спектр.  Коли 
записується спектр HMQC, всі протони дають сигнал на приймачі приладу, тому 
небажаний сигнал з переважаючою інтенсивністю повинен бути вилученим зі спектра за 
допомогою підходящого фазового циклу, або імпульсних градієнтів поля. Це дозволяє 
виявити кореляційні піки. Фазовий цикл базується на інвертуванні фази першого імпульсу 
на ядрах 13С у кожній парі сканів. При цьому фаза 13С сателітів інвертується, у той час як 
для сигналу протонів, що пов'язані з 12С вона залишається незмінною. Одночасне 
інвертування фази приймача приводить до зникнення небажаних сигналів і додавання 
інтенсивності потрібних сателітів (Рис.6.34). Двохкрокова процедура є основою фазового 
циклу в експерименті HMQC, що представлений вище на рис. 6.32. 

 

Рис. 6.34. Селекція сателітних сигналів в експерименті HMQC за допомогою фазового циклу. Фаза 13С сателітів може бути 
інвертованою за допомогою  інвертування фази першого 90о вуглецевого імпульсу (порівняєте а та б). Віднімання цих двох  наборів 
даних з одночасним інвертуванням фази приймача, видаляє вихідний сигнал 1Н-12C, але підсилює сигнали сателітів (в). 
 
    Оскільки немагнітних ядер 12С набагато більше, ніж магнітних, проблемою в даному 
експерименті є достатньо повне придушення небажаних сигналів. Це виявляється 
неможливим за допомогою одного тільки фазового циклу. Тому в спектрі можуть 
виникнути значні шуми, що приводить до маскування слабких кореляцій. Перебороти 
даний ефект можна збільшенням часу експерименту або використанням більш 
ефективного методу селекції, чи фазового циклу з подвійним виділенням.  
 
6.4.4. Гетероядерна одноквантова кореляція (HSQC) 
 
    Експеримент з гетероядерної одноквантової кореляції проводиться за загальною 
схемою, що представлена на рис. 6.1г, але відрізняється від експерименту HМQC тим, що 
під час періоду t1 індукується не багатоквантова когерентність 1Н-Х, а тільки поперечна 
одноквантова намагніченість гетероядра (Sp=+1), як показано на рис. 6.35. Послідовність 
починається зі збудження протонів за допомогою першого 90о імпульсу. Після цього 
послідовність містить елемент спінової луни, в якому період ∆=1/2JCH. В середині цього 
періоду міститься 180о імпульс на частоті вуглецю, що рефокусує гетероядерні КССВ. 
Таким чином, наприкінці періоду ∆ вектори намагніченості протонів, що відповідають 
гетероядерній взаємодії, розташовуються антипаралельно вздовж осі х. Одночасна подача 
90о імпульсів на частотах протонів та ядер вуглецю, з одного боку, спрямовує вектори 
протонної намагніченості вздовж осі +z, що забезпечує перенесення поляризації від 
протонів до вуглецю, а з другого – переносить в поперечну площину намагніченість ядер 
вуглецю.  У наступний період часу t1 протонна намагніченість не еволюціонує, оскільки 
вона виведена з поперечної площини. В цей період еволюціонує лише вуглецева 
намагніченість, відповідно до хімічних зсувів та КССВ ядер вуглецю.  180о імпульс на 
частоті протонів у середині цього періоду рефокусує взаємодію 1Н-Х. Таким чином, при 
розв'язці взаємодії 1Н-Х у вимірі f1 залишаються тільки гетероядерні хімічні зсуви. Після 
закінчення періоду t1 гетероядерна намагніченість перетворюється в протонну за 
допомогою кроку зворотного INEPT. Він складається з двох 90о імпульсів на протонах та 
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на ядрах вуглецю та наступного елементу спінової луни. Імпульс на протонах переносить 
протифазні компоненти намагніченості від осі +z  до осі у, а імпульс на ядрах вуглецю 
здійснює перенесення поляризації від атомів вуглецю на зв’язані з ними протони, що 
забезпечує модуляцію (помітку) протонної намагніченості частотами хімічних зсувів ядер 
атомів вуглецю. Спінова луна забезпечує рефокусування гетероядерних КССВ на початку 
збору даних. Протонна намагніченість із неінвертованою фазою, детектується при 
одночасному декаплінгу на частоті Х. Базовий двохкроковий фазовий цикл, аналогічний 
до того, що використовувався в HMQC, включає інверсію першого імпульсу з одночасною 
інверсією фази приймача. 

 
Рис 6.35. Експеримент HSQC і використаний ним шлях перенесення когерентності. Для генерації поперечної X намагніченості 
експеримент включає послідовність INEPT. Створена нею намагніченість після періоду еволюції переноситься назад на протон за 
допомогою кроку  зворотного INEPT. Зверніть увагу на те, що, на відміну від  HMQC, протягом t1 еволюціонує тільки одноквантова 
когерентність X (див. текст). 
 
    Хоча послідовність HSQC дає  ті ж кореляції, що й HMQC, однак не містить 
гомоядерних 1Н-1Н взаємодій у вимірі f1. Це відбувається тому що в період t1 відбувається 
еволюція  тільки намагніченості ядра Х, внаслідок чого на неї не впливають гомоядерні 
розщеплення. При цьому підвищується розділення у даному вимірі, що є принципово 
важливим для невеликих молекул (Рис.6.36.) 
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Рис. 6.36. Порівняння експериментальних кроспіків, що містяться у спектрах HMQC і HSQC, які отримані в ідентичних умовах 
високого f1 розділення (2.5 Гц/точка). Верхні 1D зрізи відповідають 1D протонному спектру, а вертикальні зрізи – проекції f1  2D 
спектра. Додаткове уширення в спектрі HMQC виникає через гомоядерні протонні розщеплення в f1. 
 
    Потенційно більш високе розділення уздовж f1 для HSQC робить цей метод кращим для 
погано розділених спектрів, хоча в багатьох випадках для малих молекул розділення не є 
істотним і можна застосовувати обидва методи. Найбільш істотною відмінністю методу 
HSQC у порівнянні з HMQC є більша кількість імпульсів, особливо 180о імпульсів на 
гетероядрах. Це веде до втрати інтенсивності сигналу під дією негомогенності 
радіочастотних імпульсів, їхньої недосконалості і позарезонансного збудження. Ефект має 
більше значення для 13С ніж для 15N через більший розкид частот резонансу. Втрати 
інтенсивності можна мінімізувати шляхом ретельного підстроювання датчика і, якщо це 
необхідно, використанням композитних імпульсів. Як і у випадку HMQC, в даному методі 
потрібне придушення небажаних сигналів основного ізотопного компонента. 
 
6.4.5. Методи селекції сигналів в гетероядерній кореляційній спектроскопії 
 
     Для того, щоб методики HMQC/HSQC стали загальновживаними, потрібно було 
навчитись ефективно придушувати резонансні сигнали тих спінів, які не дають кореляцій. 
Зробити це за допомогою тільки фазового циклу неможливо. Існують два методи 
вирішення цієї проблеми. Більш сучасний і більш ефективний підхід полягає у 
використанні в послідовності імпульсних градієнтів поля. Більш стара, але не менш 
ефективна схема базується на селективному насиченні небажаного сигналу. В обох 
випадках небажаний сигнал стає настільки малим, що їм можна знехтувати. Ефективність 
методів придушення  вихідного сигналу можна порівняти за допомогою одномірних 1Н-
13С HMQC спектрів, що показані нижче на рис. 6.37. 
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Рис.6.37. Порівняння методів придушення сигналів, що  використовуються в експериментах по гетероядерній кореляції з 
детектуванням на протонах (див. опис в тексті). Спектр (a) відповідає 1D протонному спектру без усунення вихідного сигналу. У 
ньому видні сателіти 13C. Інші спектри записані з (б) фазовим циклом, (в) оптимізованим насиченням BIRD, і (г) з видаленням 
центральної лінії за допомогою імпульсних градієнтів поля. Всі спектри були записані  в  ідентичних умовах. При градієнтному 
відборі досягається повне усунення центрального піка, але відбувається деяка втрата чутливості (див. текст). 
 
6.4.5.1. Градієнтна селекція цільових сигналів в методах HMQC/HSQC. 
 
     Імпульсні градієнти поля, безперечно, є найкращим методом придушення сигналів 
(Рис.6.37г). Ступінь ослаблення залишкового сигналу становить 1000:1 навіть у випадку 
одиничного скану. Це означає практично повне придушення вихідних сигналів 1Н-12С або 
1Н-14N. Фазове циклування стає непотрібним, оскільки виділення сигналів за допомогою 
градієнтного рефокусування виявляється цілком достатнім. У випадках наявності 
великої кількості зразка  експеримент може бути проведений усього за кілька 
десятків хвилин. 
     Послідовність для градієнтної селекції включає комбінацію градієнтних імпульсів, що 
рефокусує тільки певні сигнали. Схема на Рис.6.38 придатна  для збору даних тільки в 
абсолютних значеннях, оскільки вона виділяє лише один шлях перенесення 
намагніченості 13С за період t1. Для того, щоб зрозуміти процес селекції сигналу за 
допомогою ІГП слід враховувати, що дія кожного градієнта залежить від порядку 
когерентності Р (як це представлено на шляху перенесення когерентності) і 
гіромагнітного відношення наявних спінів. Треба врахувати, що представлений шлях 
перенесення когерентності стосується тільки когерентності, яку ми хочемо виділити. Інші 
типи когерентності не показані, оскільки вони не виділяються. Всі градієнти, що 
використані в експерименті, мають однаковий профіль і тривалість, а відрізняються тільки 
потужністю, Gn. Перший градієнт на Рис. 6.38а діє в той момент, коли як протони так і 
атоми вуглецю мають порядок когерентності р=+1 (гетероядерна двохквантова 
когерентність). Тому вплив першого градієнта на фазу сигналу можна записати як Ф1 = 
G1(γH + γC). Аналогічно, для другого градієнта Ф2 = G2(-γH + γC), для третього Ф3 = G3(-γH). 
Для того, щоб виділити даний шлях перенесення когерентності загальна фаза, індукована 
градієнтами, повинна бути нульовою: 
 

Ф1 + Ф2 + Ф3 = G1(γH + γC) +  G2(-γH + γC) + G3(-γH) = 0        (6.2) 
 
Відзначимо, що в гетероядерних експериментах важливі тільки відношення величин γ, а 
оскільки,  gН/gС = 4 то дане рівняння можна спростити: 
 

G1(5) + G2(-3) + G3(-4) = 0     (6.3) 
Існує ряд співвідношень градієнтів, які задовольняють даному рівнянню і приводять до 
необхідної селекції сигналів, наприклад 2:2:1, 5:3:4 або 3:5:0. 



 381 

   Оптимальний варіант у присутності різних експериментальних недосконалостей 
детально описаний у літературі, але автори рекомендують використовувати 
співвідношення 3:5:0 (тобто використовувати тільки два градієнтних імпульси). При 
підходящому співвідношенні градієнтів для необхідного придушення сигналів 
залишається вибрати тільки їх оптимальну потужність. 

 
Рис. 6.38. Послідовність експерименту HMQC із градієнтним відбором. Послідовність (a) придатна для збору даних в абсолютних 
значеннях. Послідовність (б) забезпечує одержання фазочутливих даних за допомогою процедури луни-антилуни. Селекція шляхів 
N- і P-типу здійснюється за допомогою останнього градієнта. Перші два градієнти, що потрібні для рефокусування еволюції хімічних 
зсувів, розміщені усередині фрагмента спінової луни. 
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  Той підхід, коли накопичуються абсолютні значення даних дозволяє визначати тільки 
магнітуди сигналів. Він придатний для автоматизованих вимірювань рутинних спектрів, 
коли розділення і чутливість не є критичними. Для проведення фазочутливого 
експерименту необхідно зберегти як N так і Р шляхи перенесення намагніченості ядер 13С 
під час t1. Це принципово неможливо для єдиного скану, якщо градієнти подаються під 
час t1, оскільки ніяка комбінація градієнтів не може рефокусувати одночасно 
намагніченості що відповідають  шляхам +1 і -1.  
Наприклад, сумарний ефект  комбінації градієнтів 2:2:1 на шлях Р для ядер 13С (порядок 
когерентності під час t1 дорівнює –1) буде: 
 

G1(γH + γC) +  G2(-γH + γC) + G3(-γH) = (2 х 3)+(2 х –5)+(1 х –4) = -8       (6.4) 
 

І сигнал залишається розфазованим. Існує два основних підходи для обходу цього 
обмеження – або виключити використання градієнтів під час періоду t1, що дає 
можливість використовувати методики Стата або TPPI квадратурного детектування або 
здійснювати збір даних для N і Р – типів сигналів в альтернуючих сканах і комбінувати їх 
за методом луна-антилуна. На Рис. 6.38б наведена схема, що базується на цьому методі. 
Для одержання повністю зфазованого спектра потрібне рефокусування еволюції хімічних 
зсувів 13С, що відбувається під час градієнтних імпульсів. Із цією метою використовується 
цикл додаткової спінової луни усередині t1 (порівняйте з послідовністю, що наведена на 
Рис.6.38а). Сигнали із двома різними шляхами перенесення намагніченості збираються 
окремо за допомогою інвертування знака останнього градієнта. При цьому, наприклад, 
сигнал N-типу рефокусується при співвідношенні градієнтів 2:2:-1, а сигнал Р-типу при 
співвідношенні градієнтів 2:2:1 (слід зазначити, що фаза сигналів при даному методі 
селекції протилежна до тієї, котра зображена на  Рис. 6.38а, оскільки для 13С 
використовувався додатковий 180о імпульс). 

   
Рис.6.39. Послідовність, фазочутливого HSQC із градієнтним відбором  використовує підхід луна-антилуна. N- і -P-шляхи 
виділяються за допомогою останнього градієнта. 
 
    Аналогічні підходи справедливі і для градієнтної селекції в експерименті HSQC. Тут 
також описаний ряд варіантів градієнтної селекції. Зручна послідовність, що включає 
комбінацію луна-антилуна проілюстрована на рис. 6.39. Вона включає всього два 
градієнти, що є пропорційними гіромагнітному співвідношенню Х і 1Н. Кожний з них 
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впливає тільки на одноквантову намагніченість ядер Х і 1Н. Так, для кореляційного 
експерименту 1Н-13С відношення градієнтів 4:1 і 4:-1 виділяють  при альтернуванні сканів 
N і Р-типи когерентності. Після впливу першого градієнта діє спінова луна, що  рефокусує 
хімічні зсуви спінів Х, які  еволюціонували під час градієнтного впливу. Другий 
градієнтний імпульс подається під час звичайного періоду рефокусування фрагмента 
INEPT. 
    Здатність повністю придушувати вихідні 1Н-12С і 1Н-14N сигнали дозволяє практично 
повністю виключити шум у спектрі Це ілюструється на Рис. 6.40, де зображений фрагмент 
спектра HSQC 1Н-15N для пептиду 6.8 із градієнтною селекцією сигналу і декаплінгом на 
15N. Записано спектри з контурними лініями на рівні теплового шуму та  обраними 
оптимально. 
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Рис. 6.40. Спектр HSQC карбопептоїду 6.8 при природному вмісті 15N із градієнтним відбором.  Для того, щоб показати рівень 
теплового шуму показані глибокі та високі контурні лінії. Артефакти t1-шуму від залишкових сигналів 'H-14N у спектрі відсутні 
(хімічні зсуви 15N виміряні відносно рідкого аміаку, що взятий як зовнішній стандарт). 
 
 
 
 
 
6.4.5.2. Селекція сигналів в методі  HMQC за допомогою імпульсу BIRD 
 
    Не кожний спектрометр ЯМР або датчик укомплектований обладнанням для 
імпульсних градієнтів і тому пристосований для проведення описаних вище 
експериментів з гетероядерної кореляції. Коли неможливо використовувати градієнтну 
селекцію, цілком придатною виявляється альтернативна схема видалення небажаних 
сигналів і одержання спектрів без значних артефактів. У варіанті BIRD (Bilinear rotation 
decoupling) (Рис.6.41), небажані сигнали 1Н-12С придушуються перед використанням 
послідовності HMQC за допомогою дотепної схеми насичення. Вона полягає в інверсії 
сигналу протонів, що пов'язані з 12С, за допомогою так званого імпульсу BIRD (вплив 
цього імпульсу описаний нижче). Сигнал протонів, пов'язаних з 13С при цьому 
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залишається незмінним. Наступний за інверсією період відновлення τ дозволяє вектору 
намагніченості релаксувати у напрямку до  рівноважного положення уздовж осі +z доти, 
поки він не перетне площину х-у (Рис. 6.42). У цій точці починається послідовність 
HMQC. Оскільки в цей момент відсутня поздовжня намагніченість, що пов'язана з 1Н-12С, 
для цих спінів не генерується поперечна намагніченість, тобто відбувається необхідне 
придушення сигналу. Під час детектування та наступного періоду інверсії-відновлення, 
намагніченість 1Н-13С, оскільки вона не інвертується імпульсом BIRD, просто релаксує до 
рівноважного значення, і підготовлюється до наступного циклу послідовності.  

 
Рис.6.41. Варіант експерименту HMQC з BIRD. Послідовності HMQC передує елемент BIRD для інверсії сигналів і  затримка τ для 
їхнього відновлення. Ця процедура, в остаточному підсумку, веде до насичення небажаних вихідних сигналів. 
 

 

Рис. 6.42. Усунення вихідних 'H-12C протонних сигналів за допомогою послідовності інверсії - відновлення BIRD. Спочатку збору 
даних не існує ніякої поздовжньої протонної намагніченості,  але через процес спінової релаксації вона з'являється протягом періоду 
збору даних і  подальшого релаксаційного проміжку (RD). Елемент BIRD селективно інвертує намагніченість тільки тих протонів, 
які пов'язані з 12С. Надалі, в період  τ відбувається релаксація цієї намагніченості. При  відповідному виборі τ, намагніченість 'H-12C 
не має поздовжнього компонента в момент старту HMQC, тому вона не дає внеску в  СВІ, що детектується. 
 
Насправді імпульс BIRD є складеним імпульсом (Рис. 6.41). Він використовується в ЯМР 
для диференціації спінів, які мають гетероядерне розщеплення від тих, які такого 
розщеплення не мають. Вплив імпульсу сильно залежить від фази імпульсів, що входять у 
кластер, тому тут ми зупинимося на селективній інверсії, що описана вище. Для 
спрощення картини розглянемо протонні імпульси, які мають фази х, у, х (аналогічні 
результати виходять і для фаз х,х,-х). На схемі (Рис. 6.43) послідовність починається із 
протонного збуджуючого імпульсу з наступною спіновою луною. Оскільки протони, що 
пов'язані з 12С не мають гетероядерного розщеплення через один зв'язок, протягом періоду 
∆ еволюціонують тільки їхні хімічні зсуви. Вони повністю рефокусуються 180о-імпульсом 
на частоті протонів. Тому другий 90о імпульс, який подається наприкінці другого періоду 
∆, розташовує вектор уздовж осі –z і викликає необхідну інверсію сигналів 1Н-12С. Для 
тих спінів, які мають гетероядерне розщеплення, хімічні зсуви також рефокусуються, 
тому для них можна враховувати тільки ефект розщеплення. 
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Рис. 6.43. Селективна інверсія протонів, пов'язаних з 12С за допомогою елемента BIRD. Послідовність рефокусує еволюцію 
протонних хімічних зсувів, а гетероядерні розщеплення через один зв'язок продовжують свою еволюцію. 
 
Якщо вибрати ∆ відповідною 1/2JСН, безпосередньо перед 180о імпульсами одержимо для  
протонів два вектори, спрямовані в напрямках +х. Після імпульсів компоненти 
намагніченості, які пов'язані з розщепленням, продовжують еволюціонувати. Так, 
наприкінці періоду 2∆ дублет векторів розташовується уздовж напрямку –у. Він потім 
вертається до +z шляхом впливу фінального протонного імпульсу. Ці спіни поводяться 
так, начебто імпульс BIRD на них не впливав. 
    Схема BIRD є досить ефективною для придушення непотрібних сигналів 1Н-12С, що 
викликають t1-шум. Вона широко використовується для вивчення малих молекул. Однак 
даний метод непридатний для вивчення макромолекул, оскільки під час періоду τ 
генеруються негативні сигнали ЯЕО, що приводить до зменшення інтенсивності 
протонних сигналів і відповідного падіння чутливості. Традиційний підхід до вивчення 
великих молекул при відсутності градієнтного датчика - використання сильного спінового 
замка під час дії першої послідовності INEPT в експерименті HSQC. При цьому зникає 
будь-яка намагніченість, що не відповідає параметрам спінового замка, а це веде до 
придушення небажаних сигналів. 
 
6.4.5.3. Практичні зауваження 
 
    Великий діапазон хімічних зсувів кроспіків, що звичайно спостерігається в 
експериментах по гетероядерній кореляції разом з відсутністю потреби аналізу їх тонкої 
структури означає, що експерименти HMQC і HSQC можна проводити з низьким 
цифровим розділенням. Це значно скорочує час експерименту. Необхідне в таких 
експериментах цифрове розділення для протонного виміру f2 становить 5 Гц, а для 
гетероядер - тільки 50 Гц. При цьому можна отримати достатньо розділені кореляції. 
Збільшення розділення по f1 може бути досягнуто лінійною екстраполяцією FID або 
підвищенням цифрового розділення методом нульового заповнення. Коли доступна 
значна кількість зразка, використання лінійної екстраполяції може привести до істотного 
заощадження часу. Це викликане зменшенням необхідної кількості інкрементів t1. Треба, 
однак, пам'ятати, що занадто високе розділення  по f1 недосяжне в експериментах HMQC, 
оскільки експеримент не повинен приводити до появи розщеплень, які пов'язані з протон-
протонною взаємодією. Таким чином, на практиці потрібна лише невелика аподизація. 
Для фазочутливих даних використовуються дзвоноподібна або гаусова функція 
аподизації. 
    Експерименти з протон-вуглецевої кореляції, які базуються на описаних вище 
методиках, виявляються несподівано швидкими при вимірюванні спектрів рутинних 
органічних зразків, особливо, коли використовуються імпульсні градієнти та датчики, що 
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оптимізовані для протонного детектування. Час між сканами визначається мінімальним 
часом релаксації атомів 13С, які зв'язані із протонами і може бути меншим, ніж у 
гомоядерних COSY спектрах, коли вивчаються протони, зв'язані з 12С. Спектри звичайно 
виміряються швидше і часто більш інформативні ніж одномірні вуглецеві спектри. 
Серед хіміків-органіків такі експерименти стали рутинними.  
 
6.4.6. Х-У-корреляції 
 
    Слід зазначити, що представлені тут 2D методики, придатні для кореляцій між різними 
ядрами і не вимагають обов'язкового детектування на протонах, якщо є інші ядра з 
високим природним вмістом. Для ілюстрації цього на Рис. 6.44 наведено кореляції 31Р-13С 
з детектуванням на фосфорі для молекули 6.9. Використана базова послідовність HMQC з 
додатковою широкосмуговою розв'язкою на протонах і без розв'язки на ядрах 13С під час 
періоду детектування. Кореляція видна у вигляді дублета  1Jcp.  

 
6.9. 

           
Рис. 6.44. Спектр 3IP-13C HMQC сполуки 6.9 з детектуванням на фосфорі. Під час усього експерименту використовувався декаплінг на 
протонах, однак декаплінг на вуглеці не використовувався. Дані були отримані з використанням саморобного  третього каналу 
детектування і модифікації датчика для трьохканальних операцій. 
 
    Такі експерименти найчастіше проводяться для виявлення кореляцій між ядрами, 
відмінними від протонів. Самі протони при цьому звичайно придушуються за допомогою 
декаплера. Для цього необхідно, щоб спектрометр мав три радіочастотних канали з 
можливістю підстроювання на необхідні частоти. Серійні спектрометри із двома 
радіочастотними каналами для таких експериментів непридатні. Проте, у міру того, як 
трьохканальні спектрометри стають доступними для хіміків, дані методи здобувають все 
більшу популярність для вирішення хімічних проблем. Обернені кореляційні методи 
використовуються також для одержання даних про хімічні зсуви ядер, чутливість яких 
занадто низька, щоб ці зсуви спостерігати безпосередньо. Особливо це важливо при 
вивченні комплексів металів. Багато металів мають досить малу власну чутливість, але 
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можуть бути продетектованими  непрямим методом через спіново-зв’язані з ними сусідні 
ядра у лігандах, найбільш часто за допомогою протонів, або атомів фосфору. 
Непряме вивчення 57Fe, ядра дуже незручного для спектроскопії ЯМР, може служити тому 
прикладом, (Рис. 6.45). 

  
Рис.6.45. Спектр 31P-57Fe HMQC  сполуки 6.10 з детектуванням на фосфорі і декаплінгом на протонах. Зрізи - проекції  взяті з 2D 
спектра. 
 
6.4.7. Кореляція гетероядер з протонами через 2-3 зв’язки 
 
    Розглянуті раніше методи гетероядерної Н-Х кореляції базуються на наявності зв'язку 
гетероатома із протоном. Тому їх неможна застосувати для віднесення сигналів 
непротонованих атомів вуглецю. Альтернативним підходом у таких випадках є 
встановлення кореляцій між  атомами вуглецю і прилеглими протонами, що відстоять 
більш ніж на один хімічний зв'язок. Це так звані далекі або багатозв’зкові кореляції. 
Найчастіше їх виявляють в експериментах по гетероядерній багатозв’зковій кореляції 
(НМВС) з детектуванням на протонах. У більшості випадків при цьому виявляється 
зв’язаність вуглецю із протонами, що відстоять на 2-3 хімічні зв'язки, оскільки більш 
далекі КССВ, як правило, занадто слабкі. Можливість ідентифікувати Н-С кореляції 
через зв'язки вуглець-вуглець і вуглець-гетероатом дає можливість одержати 
інформацію про кістяк молекули і є одним з найбільш потужних підходів до 
встановлення будови органічних молекул, що поступається хіба що малочутливій 
методиці INADEQUATE, яка описана в попередньому підрозділі. Сам вигляд спектру 
НМВС схожий на спектр HMQC. Тут також координатні осі відповідають одномірним 
спектрам на ядрах вуглецю та на протонах. Далекі кореляції кожного протона містяться на 
лінії, що відповідає його хімічному зсуву. Взаємна орієнтація осей не є усталеною і може 
бути довільною. Одержання інформації з такого спектра ілюструє НМВС спектр сполуки 
6.11 (рис. 6.46), який можна порівняти зі спектром HMQC тієї самої сполуки на рис. 6.33. 
Повний набір кореляцій, виявлених у цьому спектрі узагальнений у табл. 6.6. 

Табл. 6.6. Список далеких кореляцій, що спостерігаються в HMBC спектрі (∆ = 60 мс) 
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                  сполуки 6.11 

                                          Протон               Кореляції для вуглецю 
 

2 4, 5, 8, 9, 10 
4 2, 5(w), 6(w) 
4’ 2(w), 5, 6 
5 4(w), 7(w), 8 
6 4, 5, 7, 8 
6’ 4, 5, 7, 8 
7 5, 6 ,8 
7’ 5, 6 ,8 
9 2, 10 
10 2, 9, 10' 
10’ 2, 9, 10 

 

Слабкі кореляції, які відповідають маленьким константам розщеплення, позначені як (w). 
Не всі вони спостерігаються на Рис. 6.46 на показаному нижньому рівні контурної карти. 

 
6.11. 

 
Рис. 6.46. HMBC спектр далеких кореляцій для сполуки 6.11, записаний з ∆ = 60 мс і градієнтним відбором. Для послаблення 
залишкових кореляцій через один зв'язок послідовність використовує низькочастотний J-фільтр. Ці кореляції  з'являються уздовж f'2 
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у вигляді  дублетів 1J CH (позначені стрілочками). Були зібрані 1K t2 точок даних для 256 t1 інкрементів з 8 сканів кожний. Дані 
оброблені за допомогою функції незміщеного синусоїдального дзвона в обох  вимірах. Обчислювалася магнітуда сигналів. Після 
нульового заповнення по t1 цифрове розділення становило 4 і 80 Гц/точка в f2 і f 1 відповідно. 
 
     Основні принципи інтерпретації спектрів даного типу можна простежити на прикладі 
сигналу Н2. Насамперед слід зазначити, що в спектрі впадає в око наявність кореляції 
через один зв'язок з утворенням дублета при 93 м.ч. Вона повністю еквівалентна 
кореляції, яка показана на рис. 6.33 і може служити для ідентифікації даного сигналу, хоча 
в ряді випадків таке розщеплення може ускладнити картину. Можливість появи таких 
піків завжди слід враховувати при інтерпретації даних спектрів. Далі відзначаємо 
наявність кореляцій із С4, С5 і С8, що пов'язані з передачею розщеплення через 
гетероатоми (N і О). Такі взаємодії можуть бути особливо цінними за відсутності протон-
протонних взаємодій. Нарешті, слід зазначити, що Н2 дає кореляцію з вуглецевим атомом 
С8. Цей центр виявляється невидимим  в експериментах по кореляції через один зв'язок. 
Можливість спостерігати цим методом непротоновані вуглецеві центри дозволяє не тільки 
визначити їхні хімічні зсуви, але й одержати виключно цінні дані по зв’язаності атомів. 
Сьогодні комбінація COSY, HMQC/HSQC і потім НМВС є стандартним методом 
знаходження зв’язаності атомів в малих органічних молекулах. 
 

6.4.7.1. Послідовність HMBC 
 
     В експерименті НМВС вдається знайти кореляції через кілька хімічних зв'язків з 
використанням переваг високої чутливості детектування на протонах. Для її реалізації 
послідовність HMQC «настроюється» на одержання кореляцій через малі КССВ (Рис. 
6.47а).  Внаслідок великої схожості, ми обговоримо тільки моменти, що відрізняють 
НМВС від HMQC.  

 
Рис. 6.47. Послідовність HMBC (a) без і  (б) з імпульсними градієнтами поля. Послідовність близька до експерименту HMQC і 
використовує  той самий шлях перенесення когерентності. 
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Настроювання експерименту полягає у виборі тривалості періоду ∆ достатньої для того, 
щоб слабкі протон-вуглецеві взаємодії одержали протифазну орієнтацію векторів 
намагніченості, що необхідна для генерування гетероядерної багатоквантової 
когерентності. Такі далекі 1Н-13С КССВ мають величину, принаймні на порядок меншу, 
ніж прямі КССВ через один хімічний зв'язок (звичайно вони менші за 5Гц). ∆ для них 
повинен становити близько 100 мс (1/2nJСН), хоча на практиці часто використовують 
менші інтервали для запобігання втрати інтенсивності сигналу внаслідок релаксації. Під 
час тривалого періоду ∆, гомоядерні розщеплення 1Н-1Н, які мають однаковий порядок з 
гетероядерними КССВ через кілька хімічних зв'язків, також  еволюціонують і вносять 
фазові викривлення в спостережувані кроспіки. Оскільки використовується значно 
більший інтервал ∆ ніж у послідовності HMQC, такі викривлення настільки малі, що ними 
можна знехтувати. Для маскування фазових помилок у методі НМВС одержують 
абсолютні значення сигналів. Для підвищення чутливості період рефокусування ∆, що 
використовується в HMQC, тут пропускається, тому гетероядерні взаємодії через кілька 
хімічних зв'язків  знаходяться в протифазі на початку t2, що перешкоджає використанню 
декаплінгу на 13С.  Хоча період ∆ вибирається відповідним до величин далеких КССВ, він 
може виявитися кратним для КССВ через один зв'язок. Тому часто в спектрі додатково 
проявляються і такі розщеплення з відносно малою інтенсивністю. Оскільки збір даних 
здійснюється без розв'язки на протонах, у спектрах може спостерігатися відповідний 
дублет (це видно на Рис. 6.46). В залежності від точки зору, появу в спектрі таких 
розщеплень можна вважати пороком, або перевагою, оскільки їх можна використовувати 
для ідентифікації сигналів протонованих атомів вуглецю. На практиці можна відмовитися 
від будь-яких схем фільтрації і примиритися з наявністю в спектрі кореляцій через один 
хімічний зв'язок. Наявність даних розщеплень можна використати для ідентифікації 
атомів вуглецю, що зв’язані з протонами і взагалі відмовитися від вимірювання спектру 
HMQC. 
     Безсумнівно, найбільшою проблемою в методиці НМВС є придушення вихідних 
сигналів 1Н-12С. Залишки таких сигналів можуть маскувати сателіти сигналів, що пов'язані 
з далекою ССВ. На відміну від HMQC, у цьому випадку послідовність BIRD не дозволяє 
повністю видалити небажані сигнали, оскільки одночасно відбувається ослаблення і 
інформативних сигналів. Традиційно для знищення інтенсивних вихідних сигналів 
імпульсна послідовність включає тільки фазове циклування. При цьому потрібна 
винятково висока стабільність роботи спектрометра. Однак, навіть у цьому випадку в 
спектрі присутні смуги залишкового t1-шуму, що обмежує застосування методу для 
рутинних досліджень. Введення в практику досліджень методу імпульсних градієнтів 
виявилося революційним для методики НМВС, оскільки в цьому випадку вдається 
повністю позбутися від вихідних сигналів, що в багато разів зменшує величину t1-шуму. 
Переваги градієнтного методу селекції сигналів демонструються на спектрах, які наведені 
на Рис. 6.48. Тут спектр 6.48а записаний в умовах градієнтної селекції сигналів, а спектр 
6.48б - за допомогою відповідного фазового циклу за однакових інших умов вимірювання. 
Спостерігається збільшення сигналів у порівнянні із шумами більше ніж в 256 разів. При 
записі спектра було використано 4 скани, що відповідає мінімуму, необхідному для 
роботи фазового циклу (два скани для селекції сигналу і два - для придушення аксіальних 
піків). В спектрі (а) добре видимі далекі кореляції, а в спектрі  (б) вони практично 
повністю ховаються в шумах. Поліпшити  результати у версії фазового циклування 
вдається шляхом значного збільшення кількості сканів і, відповідно, часу експерименту. 
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Рис. 6.48. Спектр НМВС, записаний за ідентичних умов але із селекцією сигналу за допомогою (a) імпульсних градієнтів поля і (б) за 
допомогою фазового циклу. 
 
     Використання метода HSQC для виявлення далеких кореляцій виявляється значно 
менш ефективним. Значна еволюція 1Н-1Н розщеплень під час періоду ∆ під дією другого 
90о протонного імпульсу в послідовності INEPT веде до небажаних перенесень 
намагніченості типа COSY.  В методі НМВС з такою проблемою зіштовхуватися не 
доводиться. 

 

6.4.7.2. Застосування НМВС 
 
    Інтенсивність кореляцій в спектрах НМВС зумовлена співпаданням величин КССВ з 
обраним інтервалом ∆ в імпульсній послідовності. Крім того, на наявність дальніх 
кореляцій в спектрах НМВС впливає ряд структурних факторів молекули хімічної 
речовини. Знання цих факторів необхідне для оптимізації застосування і інтерпретації 
експерименту, тому зупинимося на цьому детальніше. 
      Інтенсивність кроспіка можна розрахувати, виходячи з величини КССВ та інтервалу ∆. 
Краще за все, коли ∆ = nJСН/2 (інтенсивність піка пропорційна до Sin(πnJСН ∆)).  Дальні 
протон-вуглецеві розщеплення через два або три зв’язки можуть мати досить суттєві 
відмінності, в залежності від структури молекули (Табл. 6.7.). 
 
Таблиця 6.7. Типові значення  протон-вуглецевих дальніх констант   розщеплення 
 
Шлях розщеплення       2JCH Шлях розщеплення       3JCH        Шлях розщеплення       4JCH 
 

H-C-C (±) <5 H-C-C-C <5 H-C=C-C=C         (±)<1 
H-C=C <10 H-C=C-C <15a H-C-C-C-Cb        <5 
H-C=C 40-60 H-C=C-C <5  
H-C(О)=C 20-25    
атранс > цис, цис звичайно <10 Гц. 
b у випадку w-конфігурації 
Гетероатоми, такі як O, N і т.д. також можуть бути включеними в шляхи розщеплення замість атомів С. 
 
     При цьому, як бачимо, їхні величини можуть розрізнятися майже на порядок. Особливо 
великою різниця є в ароматичних сполуках. Таким чином, інтервал ∆ неможна 
оптимізувати одночасно для всіх наявних КССВ.  Найчастіше його оптимізують для 
невеликих КССВ, щоб найбільш повно виявити кореляції для четвертинних атомів 
вуглецю. Згідно з розрахунком,  оптимальна тривалість інтервалу ∆ повинна дорівнювати 
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100 мс або більше. Такі довгі інтервали можуть до початку детектування викликати 
релаксаційні втрати намагніченості, особливо для великих молекул. Тому на практиці для 
рутинних досліджень використовують компромісну величину  ∆ = 60-80мс. Оскільки малі 
органічні молекули мають більші часи релаксації, для них можна використовувати і 
більші величини ∆. Для виявлення малих КССВ величину інтервалу ∆ можна збільшити 
навіть до 200мс. При використанні ще більш довгих інтервалів вдається детектувати 
кореляції через 4 зв’язки, котрі можуть проявлятися у випадках, коли молекула має 
жорстку конфігурацію із зигзагоподібним розташуванням атомів (w-взаємодія). В таких 
випадках у протонних спектрах спостерігаються також дальні протон-протонні взаємодії. 
Для жорстких молекул величини КССВ через 3 зв’язки можуть бути більшими, ніж КССВ 
через 2 зв’язки. При цьому для них спостерігається залежність від діедрального кута, 
схожа на залежність Карплуса. Таким чином, для даних структур можуть з’явитися 
труднощі в тому, щоб розрізнити кореляції через 2 і 3 зв’язки за допомогою НМВС. 
Більше того, через те, що на інтенсивності кроспіків впливає декілька факторів, часто на 
основі спектрів не вдається точно встановити зв’язаність в кістяку молекули, тим більше, 
що деякі кореляції можуть бути близькими до нуля. Найбільш сильні кореляції 
спостерігаються для метильних груп, оскільки намагніченість для них відповідає 
трьом протонам одночасно і спінова система є найпростішою. Найменш інтенсивні 
кореляції відповідають протонам зі складними мультиплетами в протонних 
спектрах.  
     При вимірюванні спектрів НМВС ароматичних сполук також можуть виникати певні 
ускладнення. Тут у багатьох випадках КССВ через 2 зв’язки сягає 40-50 Гц, а 3JНС 
становлять лише 5-10 Гц. Тому загальновживана величина ∆ мало підходить для 
кореляцій через 2 хімічних зв’язки. В наслідок цього в спектрах ароматичних сполук, що 
виміряні за стандартних умов, коли ∆ настроєна на 2-3JCH = 8 Гц, кореляції через 3 зв’язки 
мають більшу інтенсивність, ніж кореляції через 2 зв’язки. Дуже часто кореляції через 2 
зв’язки не проявляються взагалі. Якщо все ж необхідно виявити такі кореляції, слід 
величину ∆ зменшити вдвічі і записати додатковий варіант спектра з новими параметрами. 
 
6.4.7.3. Спільне використання методів HMQC/HMBC для віднесення сигналів 13С 
 
     Розглянемо, як гетероядерну кореляційну спектроскопію можна використати для 
віднесення сигналів у вуглецевому спектрі нескладної органічної сполуки, що має будову: 
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                                                                                 6.12. 
Перш за все, вимірюються протонний та вуглецевий спектри сполуки. Вони 
слугуватимуть для позиціювання   кроспіків у двомірних спектрах. Після цього проводять 
віднесення сигналів у протонному спектрі. Якщо сигнали спостерігаються окремо, то 
зробити це вдається, базуючись на їхній мультиплетності та положенні в спектрі. У більш 
складних випадках слід долучити до цього вивчення спектри COSY. Фрагменти 
протонного та вуглецевого спектрів, що містять сигнали ароматичних протонів та атомів 
вуглецю наведено на осях двомірних спектрів на Рис. 6.49 та 6.50. Після віднесення 
протонних сигналів можна вимірювати та обробляти спектри HMQC та НМВС. Нижче 
наведено ці спектри для сполуки 6.12. 
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Рис. 6.49. Спектр HMQC сполуки 6.12.  Для збільшення масштабу спектру сигнал 
метильної групи не показаний. 
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Рис. 6.50. Спектр НМВС сполуки 6.12. У спектрі присутня невелика домішка 
диметилформаміду з сигналами при 2,7 та 2,9 м.ч. 
 
 
     Обробка гетероядерних кореляційних спектрів полягає у визначенні координат 
кроспіків у мільйонних частках. На наведених рисунках всі кореляції для кожного з 
протонних сигналів містяться на горизонтальній лінії, що проведена на двомірному 
спектрі через відповідний протонний сигнал. В спектрі HMQC кожному протонному 
сигналу відповідає лише одна кореляція, оскільки протон має зв’язок лише з одним 
вуглецевим атомом. На відміну від цього, кількість кореляцій, що відповідають кожному з 
протонних сигналів в спектрі НМВС може бути достатньо великою, залежно від того, 
скільки вуглецевих атомів відокремлені від протона на 2-3 хімічних зв’язки. При аналізі 
складних спектрів для виявлення координат всіх кореляцій буває необхідним записати 
окремо кілька фрагментів двомірного спектру у потрібному масштабі. Результати такої 
обробки зручно представляти у вигляді таблиці 

 
Таблиця 6.8. Гетероядерні кореляції, знайдені для сполуки 6.12. 
 

δ, м.д. HMQC HMBC 
12,38 - 148,6; 141,2; 94,6 
11,10 - 148,6; 101,0 
11,01 - 163,3; 136,0; 126,3; 118,4; 101,0 
8,39 145,5 163,3; 148,6; 101,0 
7,76 122,0 136,0; 134,2 
7,58 134,2 136,0; 126,3; 122,0; 118,4 
7,25 123,5; 118,4 136,0; 134,2; 126,3; 123,5; 122,0; 118,4 
6,12 94,6 148,6; 141,2 
2,18 11,4 148,6; 141,2; 94,6 

 
Дані, що зведені у таку таблицю, аналізувати набагато простіше, ніж ті, що є у самому 
двомірному спектрі, хоча, звісно, вони є ідентичними. Відсутність кореляції HMQC  для 
якогось протонного сигналу свідчить про те, що даний протон сполучений не з атомом 
вуглецю. Таку ситуацію ми бачимо в Табл. 6.8 для сигналів протонів NH в області 11-12,5 
м.ч. Найбільш зручно проводити віднесення сигналів, якщо накреслити структурну 
формулу сполуки і поступово записувати біля магнітних ядер величини хімічних зсувів, 
що їм відповідають, дістаючи їх з отриманих кореляцій. Перш за все, відносять 
протоновані атоми вуглецю, оскільки зробити це набагато легше. Після цього починають 
віднесення четвертинних атомів вуглецю. Найважливіші кореляції НМВС доцільно 
показувати викривленими стрілками. Починати віднесення слід з сигналів, що 
відповідають найбільш простим структурним фрагментам. Так, базуючись на віднесеному 
сигналі протона 1NH можна знайти хімічні зсуви близьких до нього четвертинних атомів 
С2, С3, С4а, С8а. На початку аналізу отримані у такий спосіб величини хімічних зсувів не 
слід вважати кінцевими, оскільки треба, щоб знайдені віднесення узгоджувались зі всіма 
знайденими кореляціями. Результат віднесення для сполуки 6.12 наведено на схемі. Тут 
кореляції HMQC не показані, а стрілками позначено лише кореляції НМВС, що 
послужили основою для віднесення сигналів четвертинних атомів вуглецю 
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Рис. 6.51. Віднесення сигналів та схема найважливіших НМВС-кореляцій для сполуки 6.12. 

     Даний результат аналізу гетероядерних кореляцій можна без особливих змін 
використовувати для публікацій у спеціальній літературі, або будувати на його базі 
відповідні таблиці. Часто віднесення сигналів можна перевірити альтернативним методом, 
наприклад, за допомогою ЯЕО. 
 

6.4.8. Традиційна кореляційна спектроскопія з детектуванням на ядрах Х 
 
    Традиційні методи гетероядерної кореляції описуються схемою, яка наведена на 
Рис.6.30б. Вони базуються на прямому спостереженні спіну Х і непрямому детектуванні 
протонів. Як обговорювалося на початку даного розділу, цей загальний підхід є менш 
чутливим, ніж той, який включає пряме детектування на протонах. Тому популярність 
методу усе зменшується. Проте, найбільш вірогідно, що метод не зникне повністю, 
оскільки він має ту перевагу перед методом непрямого детектування, що дозволяє 
записати спектр спіну Х з більшим цифровим розділенням. У методах з детектуванням на 
протонах великий діапазон хімічних зсувів ядра Х вимірюється опосередковано і збір 
даних з високим розділенням вимагає використання великого числа інкрементів, що 
неприйнятно збільшує час експерименту. 
    У випадку детектування на ядрах Х високе розділення може бути досягнутим шляхом 
простого збільшення кількості точок СВІ, що приводить до незначного збільшення 
загального часу експерименту. Коли гетероядерні кореляції пов'язані з перевантаженим 
протонним спектром, наприклад зі складною ароматичною системою, підхід з 
детектуванням на ядрах 13С може мати перевагу. Більш прозаїчною причиною 
використання даного методу може бути неможливість застосування оберненої 
спектроскопії на конкретному спектрометрі ЯМР з технічних причин. Можливість 
реалізації сучасних методик є тільки у новітніх спектрометрів. Чутливість традиційних 
методів може бути підвищена шляхом використання мікрокомірок або мікротрубок, що 
занурюють у стандартні трубки ЯМР. Подальші експерименти описані для прикладу 
взаємодії 1Н-13С, але вони можуть бути поширеними і на інші пари ядер.  

 

6.4.8.1. Кореляції через один зв'язок 
 
     Методи для встановлення зв’язаності гетероатомів базуються на фундаментальній ідеї 
перенесення поляризації від протона до атома вуглецю. Це фізичне явище ми вже 
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використовували раніше в розділах, що були присвячені редагуванню одномірних 
вуглецевих спектрів, зокрема, в методі, 1D INEPT (Розділ 4.15). Згадаємо, що імпульсна 
послідовність INEPT з рефокусуванням  здійснює перенесення населеності протонів 
(поляризацію) на зв'язані з ними ядра вуглецю шляхом одночасної подачі на обидва ядра 
90о імпульсів після того як гетероядерне розщеплення на протонах еволюціонує на протязі 
періоду ∆1 і його компоненти набудуть антипаралельної орієнтації.  Внаслідок такого 
перенесення компоненти вуглецевої намагніченості перебувають в протифазі. Тому їхню 
еволюцію подовжують на період ∆2 до моменту збігу векторів. У цей час включається 
декаплер на протонах і записується вуглецевий СВІ (Рис. 6.52а; тут 180о імпульси в 
середині ∆1 і ∆2, що усувають еволюцію хімічних зсувів, для простоти опущені). Для 
одержання двомірного кореляційного експерименту безпосередньо після первинного 
збудження протонів і перед кроком перенесення поляризації додається змінний період 
еволюції t1. Таким чином, ефективність переносу поляризації, виявляється залежною від  
частот протонних хімічних зсувів. Тому, сигнал 13С, що детектується, модулюється 
частотами протонних хімічних зсувів як функція t1 (Рис. 6.52б). Одночасно 
еволюціонують розщеплення 1Н-1Н і 1Н-13С. Це приводить у вимірі f1 як до гомоядерних, 
так і до гетероядерних розщеплень, які значно знижують інтенсивності сигналів. 
Видалення зі спектра кореляцій, що пов'язані з 1Н-13С можна здійснити рефокусуванням  
1JCH під впливом 180о вуглецевого імпульсу у середині t1 (найчастіше з цією метою 
використовується складений імпульс, Рис. 6.52б). 

 
Рис. 6.52. (a) Експеримент 1D INEPT з рефокусуванням. Показаний у спрощеній формі. Рефокусуючі імпульси в центрі ∆1 і ∆2  для 
ясності не показані. 2D  експеримент по кореляції зсувів (HETCOR) (б) отриманий з INEPT додаванням періоду еволюції t1. У такий 
спосіб здійснюється  кодування протонних хімічних зсувів перед кроком перенесення поляризації. 180° імпульс на вуглеці в центрі 
t1 рефокусує еволюцію гетероядерних розщеплень, які потім видаляються за допомогою  декаплінгу на вуглеці у вимірі f1. 
 
    Внаслідок того, що в період t1 відбувається еволюція не тільки розщеплень СН, 
антифазна намагніченість, яка необхідна для перенесення поляризації, може бути 
досягнута тільки відповідним підбором періоду ∆1. Тому період ∆1 ретельно оптимізується 
для того, щоб дотримувалася умова ∆1 = 1/21JCH, як це раніше робилося в методиці INEPT. 
Типове значення ∆1 становить 3,5 мс. У результуючому спектрі виникають кроспіки, що 
відповідають кореляціям вуглецевих хімічних зсувів у вимірі f2 і протонних зсувів у 
вимірі f1, розщепленим через гомоядерні взаємодії. На Рис. 6.53 наведено частину протон-
вуглецевого кореляційного спектру паладієвого комплексу 6.13. Незважаючи на сильне 
переповнення спектра в області ароматики, вуглецеві зсуви повністю розділяються, 
проявляючи всі кореляції (слід зазначити, що деякі сигнали уширені внаслідок утруднення 
динамічних процесів, а деякі – розщеплюються на ядрах фосфору). 
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6.13 

             Рис. 6.53. Ароматична область спектра 13C-'Н HETCOR (500 MГц) в абсолютних значеннях комплексу паладію 6.13. 2K t2 
точок даних були зібрані для 256 t1 інкрементів по 128 сканів у кожному для вікна 40 x 2.6 м.ч. Обробка даних в обох вимірах 
проводилась за допомогою функції незсунутогоо синусоїдального дзвона та  нульового заповнення. Цифрове розділення було 2.5 і 
5.0 Гц/точку в f2 і f1 відповідно. 
 
     Схема на Рис. 6.52б широко використовується для одержання кореляційних спектрів з 
абсолютними значеннями сигналів. Її називають HETCOR або hetero-COSY. Перетворення 
послідовності в більш доцільний фазочутливий еквівалент вимагає введення  повторних 
імпульсів 180о (1Н,13С) у середині як ∆1 так і ∆2. При цьому  видаляється еволюція 
хімічних зсувів цілком так само, як і в експерименті INEPT з повним рефокусуванням. На 
додаток до цього застосовується фазове циклування 90о імпульсу методом Стата або TPPI, 
що використовується в кроці перенесення поляризації. Придушення аксіальних піків 
досягається альтернуванням фази фінального протонного імпульсу і приймача (це 
еквівалентно тому як в INEPT придушуються намагніченості спіну Х). Як і в INEPT, 
редагування фазочутливого спектру можливе шляхом вибору величини рефокусуючого 
інтервалу ∆2. Наприклад, установка ∆2 = 1/1,5JCH дає спектр, у якому інвертовані сигнали 
груп СН2. Для рутинного використання застосовують ∆2 = 1/3JCH (типове значення 2,3мс 
для 1Н-13С), при якому сигнали всіх протонованих атомів вуглецю мають позитивний знак. 
    Оскільки використовується перенесення поляризації, інтервал між сканами 
визначається часом відновлення намагніченості протона, що релаксує найбільш швидко. 
Проміжок між сканами повинен бути не меншим за 1,3 Т1. Розділення у протонному 
вимірі для рутинних спектрів може бути досить низьким, оскільки зазвичай не виникає 
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потреби в повному розділенні протонних мультиплетів, а також тому, що гомоядерні 
розщеплення перебувають у фазі і не впливають на зменшення амплітуди сигналу.    Тому 
цифрове розділення у вимірі f1 може бути близьким до 10Гц/точка, що відповідає 
невеликій кількості інкрементів.  

 
6.4.8.2. Кореляції через 2-3 зв’язки 
 
    Для виявлення далеких кореляцій 1Н-13С з детектуванням на ядрах Х була розроблена 
велика кількість імпульсних послідовностей. Тут представлена найбільш популярна 
послідовність COLOC.  
    Найбільш простий шлях для одержання далеких кореляцій – це настроювання періоду 
еволюції гетероядерних розщеплень в послідовності HETCOR на малі величини КССВ. 
Потенційним недоліком такого підходу є загальний час дії отриманої послідовності, 
оскільки рефокусуючі інтервали ∆1 та ∆2  при цьому значно збільшуються і внаслідок 
релаксації можуть губитися малі розщеплення і знижуватися інтенсивності сигналів. У 
методі COLOC (COrrelation through LOng Coupling), для запобігання зайвій релаксації 
інтервал t1 вводиться у середину інтервалу ∆1, що зменшує загальну тривалість імпульсної 
послідовності (Рис. 6.54). 

 

Рис. 6.54. Послідовність COLOC для встановлення далеких кореляцій зі спостереженням на ядрах Х. 
 

 
 Як видно зі схеми послідовності, інтервал t1 визначається парою 180о(Н,С) імпульсів, які 
переміщуються вздовж ∆1 для кожного інкременту t1. Такі експерименти звуться  
«експерименти постійного часу», оскільки, на відміно від HETCOR, загальний час дії 
послідовності не змінюється при переході від одного інкременту до другого. Сигнал, що 
детектується, виявляється модульованим протонними зсувами, оскільки, хоча вони і 
рефокусуються протягом t1, однак продовжують еволюціонувати в залишок періоду ∆1, що 
залежить від t1. На відміну від гомоядерних протонних розщеплень, які еволюціонують 
протягом усього постійного періоду ∆1, незалежно від положення 180о імпульсу, 
модуляція цими КССВ не є функцією t1. Тому у вимірі f1 присутні тільки протонні хімічні 
зсуви. Перенесення, пов'язані з розщепленням через один зв'язок, також можуть 
проявлятися в спектрі COLOC, якщо періоди ∆1 і ∆2 виявляються кратними до відповідних 
значень 1JCH. В результаті у спектрі виникають дублети, що відповідають цим 
розщепленням, цілком аналогічно до того, як це ми спостерігали в методі НМВС. 
     Але розщеплення через один зв’язок мають ще один негативний наслідок при роботі 
послідовності COLOC.  Під час кроку перенесення поляризації вектори намагніченості 
вуглецевого ядра, що пов'язані з розщепленням через один зв'язок, перебувають у фазі. 
Під час наступного періоду ∆2 під впливом 1JCH вони багато разів виявляються у фазі і не в 
фазі. Якщо трапиться так, що під час початку збору даних вони опиняться в протифазі, 
вектори взаємно знищаться і кроспік зникне. У будь-якому разі інтенсивність 
спостережуваних далеких кореляцій виявляється модульованою розщепленням Н-С через 
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один зв'язок. Для видалення цих ефектів слід забезпечити перехід даних векторів у 
вихідний стан (у фазі) наприкінці  періоду ∆2. Таку ж орієнтацію слід забезпечити також і  
векторам, що пов'язані з далекими КССВ. Цього можна досягти розміщенням 
послідовності BIRD у середині ∆2. Під її впливом інвертуються намагніченості, які 
пов'язані з далекими протон-вуглецевими взаємодіями, але залишаються незмінними 
компоненти намагніченості, пов'язані з розщепленням Н-С через один зв'язок. 
Використання кластера BIRD рекомендовано для всіх кореляційних методів виявлення 
далеких взаємодій з детектуванням на ядрах Х. 
    Загалом, оптимізація періодів ∆1 і ∆2 для експерименту COLOC може виявитися 
проблемою. На додаток до описаних вище ефектів модуляції КССВ через один С-Н 
зв'язок, на ефективність перенесення впливають також і гомоядерні протонні 
розщеплення, що еволюціонують у період ∆1. Фіксований інтервал ∆1 також є обмеженим 
t1(max) (t1(max)/2<∆1). Це може привести до необхідності скорочення кількості інкрементів t1, 
що приведе до зниження цифрового розділення у вимірі f1. Показано, що для рутинного 
використання послідовності COLOC оптимальний проміжок для nJCH = 10Гц  становить 
для ∆1 і ∆2 відповідно 50мс (1/2nJCH)і 33 мс (1/3nJCH). 

 
 
 
 


