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Spektroskopia ta polega na wzbudzaniu spinów jądrowych znajdujących się
w zewnętrznym polu magnetycznym a następnie rejestrację promieniowania
elektromagnetycznego powstającego na skutek zjawisk relaksacji.

Relaksacja jest to powrót układu spinów jądrowych do stanu równowagi
termodynamicznej. 

Co to jest?

NMR – Nuclear Magnetic Resonance

Spektroskopia NMR – ang. Nuclear Magnetic Resonance
Spektroskopia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (MRJ)
Wykorzystuje własności magnetyczne jąder atomowych
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Model atomu Bohra

Bohr przyjął załoŜenie o istnieniu w atomach jedynie ściśle określonych orbit 
elektronowych zwanych dozwolonymi lub stacjonarnymi. Orbity stacjonarne to 
specjalne orbity wokół jądra, na których elektrony poruszają się bez utraty energii



Mechanika kwantowa

Równanie Schrödingera dla atomu wodoru

Energia elektronu w atomie wodoru

n – główna liczba kwantowa



Dopuszczalne wartości momentu pędu elektronu

I – poboczna (orbitalna) liczba kwantowa która przybiera wartości 
l= 0,1,2,..,n-1
Wartościom liczby kwantowej przypisujemy symbole literowe:
l=0 symbol s, l=1 symbol p, l=2 symbol d itd.

Mechanika kwantowa



Dopuszczalne wartości składowej Mz

wektora momentu pędu elektronu

π2
h

mM z =

m – magnetyczna liczba kwantowa.
Przyjmuje wartości od –l do l.

KaŜdej kombinacji trzech liczb kwantowych: n, l i m odpowiada 
jedna tzw. porządna funkcja falowa będąca rozwiązaniem 
równania Schrödingera. Funkcje takie nazywamy orbitalami.

Mechanika kwantowa



Spinowy moment pędu elektronu wyraŜa się wzorem:

)1( += sshσ

W 1928 Dirac stwierdził, Ŝe do prawidłowego opisu 
zachowania elektronu w atomie konieczne jest wprowadzenie 
wielkości zwanej spinem. Po uwzględnieniu spinu 
otrzymujemy tzw. spinorbitale

s – spinowa liczba kwantowa. Przyjmuje wartość 1/2

σσσσz = msh/2ππππ
Składowa zetowa spinowego momentu pędu moŜe przyjmować

wartości +1/2 i – 1/2 

Mechanika kwantowa



Spin elektronowy

Co to takiego jest spin?

Modelowo moŜna sobie wyobrazić jako wirowanie „kulki 
elektronu” wokół własnej osi. Elektron krąŜąc po orbicie wokół
jądra jednocześnie zachowuje się jak bąk wirujący wokół własnej 
osi. Temu wirowaniu odpowiada realny, mierzalny 
doświadczalnie, wektor momentu pędu zwany spinem.

Wielkość ta nie ma odpowiednika w mechanice klasycznej. 
WyraŜa się w jednostkach momentu pędu.



Spin elektronowy

Wirowanie naładowanej kulki moŜna porównać z przepływem prądu 
elektrycznego w kołowej pętli przewodnika. Taki ruch ładunku (ujemnie 
naładowana kulka) wywołuje powstanie momentu magnetycznego, 
którego wektor skierowany jest przeciwnie do wektora momentu pędu. 



Spin elektronowy

CO TO JEST 
MAGNES?

µL

elektrony krąŜą wokół atomu
orbitalny moment magnetyczny

µS

własny ruch elektronu (spin) 
spinowy moment magnetyczny

Moment magnetyczny atomu to suma jego momentów magnetycznych orbitalnych i spinowych

µe
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Spin elektronowy

W wypełnionych powłokach elektronowych wszystkie spinowe i 
orbitalne momenty pędu i momenty magnetyczne są
skompensowane i wypadkowy moment magnetyczny jest równy 
zeru – molekuły diamagnetyczne.
JeŜeli molekuła ma kilka niesparowanych elektronów to ich 
momenty pędu oraz momenty magnetyczne sumują się wektorowo 
dając wypadkowy moment pędu J = L + S. J – Kwantowa liczba 
całkowitego momentu pędu wszystkich elektronów, L –
wypadkowy orbitalny moment pędu i S – wypadkowy spinowy 
moment pędu– sprzęŜenie LS.
Wpadkowemu momentowi pędu towarzyszy wypadkowy moment 
magnetyczny - MJ

Bez działania pola magnetycznego spiny są rozłoŜone bezładnie



W zewnętrznym polu magnetycznym następuje przestrzenne 
kwantowanie całkowitego momentu pędu w ten sposób, Ŝe kwantowa 
liczba magnetyczna MJ moŜe przybierać wartości:

MJ=J, J-1, J-2, …-J+1, -J czyli 2J+1 moŜliwych wartości.

Spin elektronowy



Spin elektronowy



Spin elektronowy



Spin elektronowy



Spin elektronowy

KaŜda z tych orientacji ma inną energię oddziaływania trwałego 
momentu magnetycznego z zewnętrznym polem magnetycznym. 
Energia oddziaływania magnetycznego jest proporcjonalna do 
indukcji B0 zewnętrznego pola magnetycznego i wynosi:

Emagn=MJgµBB0

Energia ta jest więc skwantowana. 

W zewnętrznym polu magnetycznym zerowa energia momentów 
magnetycznych rozszczepia się na 2J+1 równoodległych poziomów 
energetycznych przy czym odstęp sąsiadujących poziomów: 

∆E = gµBB0

To rozszczepienie poziomów energetycznych w polu 
magnetycznym nazywa się zjawiskiem Zeemana



Spin jądrowy

Podobnie do elektronu, równieŜ proton moŜna rozpatrzeć jako 
dodatnio naładowana kulkę wirującą wokół własnej osi, co oznacza 
pojawienie się spinowego momentu pędu czyli spinu jądrowego. 

Kwantowa liczba spinowa protonu I=½

Wirowanie naładowanej dodatnio kulki protonu wywołuje 
powstanie wektora momentu magnetycznego µΙ. 
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Spin jądrowy

Jądra zbudowane są z protonów i neutronów. Neutron, choć jest 
cząstką nienaładowaną teŜ ma moment pędu czyli spin o liczbie 
kwantowej I=1/2. 

Podobnie jak w przypadku elektronów, równieŜ w przypadku jąder 
następuje sumowanie momentów pędu i momentów 
magnetycznych protonów i neutronów co moŜe doprowadzić do ich 
całkowitej kompensacji. Dzieje się tak w izotopach o parzystych 
liczbach protonów i neutronów czyli w tzw. jądrach parzysto-
parzystych. W przypadku jąder nieparzysto-nieparzystych oraz 
parzysto-nieparzystych i nieparzysto-parzystnych nie następuje 
całkowita kompensacja. 



Spin jądrowy

W zewnętrznym polu magnetycznym następuje przestrzenne 
kwantowanie spinu w ten sposób, Ŝe kwantowa liczba 
magnetyczna MI moŜe przybierać wartości:

MI=I, I-1, I-2, …-I+1, -I czyli 2I+1 moŜliwych wartości.

KaŜda z tych orientacji ma inną energię oddziaływania jądrowego 
momentu magnetycznego z zewnętrznym polem magnetycznym.
Energia oddziaływania magnetycznego jest proporcjonalna do 
indukcji B0 zewnętrznego pola magnetycznego i wynosi:

Emagn=MIgNµΝB0

Energia ta jest więc skwantowana. 

W zewnętrznym polu magnetycznym zerowa energia momentów 
magnetycznych rozszczepia się na 2I+1 równoodległych poziomów 
energetycznych przy czym odstęp sąsiadujących poziomów: 

∆E = gNµNB0



Rezonans magnetyczny

Jądrowy efekt Zeemana

E



Energię oddziaływania trwałych dipolowych momentów 
magnetycznych z zewnętrznym polem magnetycznym 
określają wzory:

Emagn=MJgµBB0  Emagn=MIgNµΝB0

Energia ta jest proporcjonalna do B0 i jest jednocześnie 
skwantowana poprzez skwantowanie spinu czego wyrazem we 
wzorach są: kwantowa liczba magnetyczna MJ dla elektronów i 
MI dla jąder. 

Rezonans magnetyczny



Rezonans magnetyczny

Dopóki na układ nie działa pole magnetyczne, energia 
magnetyczna Emagn wynosi zero, a momenty magnetyczne są
bezładnie rozłoŜone w przestrzeni. W polu magnetycznym 
wszystkie momenty magnetyczne zostają zorientowane w 
kierunkach narzuconych przez reguły kwantowania momentu 
pędu.

W miarę wzrostu indukcji pola B0 wzrasta rozszczepienie 
poziomów energetycznych gdyŜ:

∆E = gµBB0 ∆E = gNµNB0

Dla elektronów Dla jąder



Rezonans magnetyczny

Obecność skwantowanych poziomów energii nierozłącznie 
związane jest ze spektroskopią.

JeŜeli podziałamy na układ promieniowaniem 
elektromagnetycznym którego fotony odpowiadają róŜnicy 
energii poziomów ∆E to fotony te zostaną zaabsorbowane, a 
pochłonięta energia zostanie zuŜyta na zmianę orientacji spinu

Reguły wyboru absorpcji spinowej

hν= ∆E 

oraz 

∆J =1 w przypadku elektronów

∆I =1 w przypadku jąder

Przejście absorpcyjne moŜe nastąpić tylko między sąsiednimi 
poziomami dla określonej wartości B0.



Rezonans magnetyczny

RóŜnica pomiędzy spektroskopią optyczną (rotacyjna, 
oscylacyjna, elektronowa) a spektroskopią spinową.

W spektroskopii optycznej odstępy ∆E są zdeterminowane przez 
strukturę molekuły a zewnętrzne pole magnetyczne ma niewielki 
wpływ na ∆E. 

Warunkiem absorpcji w spektroskopii optycznej jest dopasowanie 
częstości (ν) padającego promieniowania elektromagnetycznego 
tak aby było spełnione równanie hν= ∆E 

W spektroskopii spinowej zewnętrzne pole magnetyczne 
decyduje o ∆E. ∆E jest wprost proporcjonalne do B0.



Rezonans magnetyczny

W spektroskopii spinowej zewnętrzne pole magnetyczne 
decyduje o ∆E gdyŜ ∆E jest wprost proporcjonalne do B0 zgodnie 
ze wzorem:

∆E = gµBB0 ∆E = gNµNB0

Dla elektronów Dla jąder

Oznacza to, Ŝe warunkiem absorpcji jest wzajemne dopasowanie 
częstości (ν) promieniowania elektromagnetycznego i indukcji B0

zewnętrznego pola magnetycznego:

hν = gµBB0 hν = gNµNB0

Dla elektronów Dla jąder

Równania te nazywają się warunkami rezonansowymi a 
wzajemne dopasowanie ν i B0 nazywa się rezonansem 
magnetycznym



Rezonans magnetyczny

Warunki rezonansowe dla tej samej wartości B0 są bardzo 
zróŜnicowane dla elektronów i jąder.

W identycznym polu niesparowane elektrony będą pochłaniały 
promieniowanie mikrofalowe, natomiast jądra będą pochłaniały 
promieniowanie radiowe.



Jądrowy rezonans magnetyczny

Warunki rezonansowe dla jąder (NMR)

promieniowanie radiowe hν = gNµNB0

Podstawowym problemem w NMR jest zapewnienie aparatury 
która umoŜliwia uzyskanie jak największej indukcji pola Bo. Jest 
to konieczne gdyŜ odstępy energetyczne ∆E są bardzo małe i są
proporcjonalne do B0.



Jądrowy rezonans magnetyczny

Ekranowanie jądra i przesunięcie chemiczne

Jądra w molekule są otoczone powłokami elektronowymi, które 
stanowią „ekran” osłaniający jadra przed działaniem 
zewnętrznego pola magnetycznego. Na jądra działa więc mniejsze 
pole od przyłoŜonego pola zewnętrznego.  

Mechanizm ekranowania – zewnętrzne pole magnetyczne indukuje 
krąŜenie ładunku elektronowego w płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku pola.

Indukowany ruch ładunku po obwodzie zamkniętym wywołuje 
pojawienie się momentu magnetycznego, którego wektor 
skierowany jest (regułą przekory) zawsze przeciwnie do kierunku 
pola indukującego. Wektor indukowanego pola zmniejsza indukcję
B0 pola zewnętrznego.    



Jądrowy rezonans magnetyczny

Ekranowanie jądra jest tym większe im większa jest gęstość
elektronowa wokół jądra. Wielkość ekranowania jest wprost 
proporcjonalna do indukcji B0 pola zewnętrznego.

Pole efektywne (Bef) działające na jądro wynosi:

Bef = B0- ∆B = B0 – σB0

Indukowane na elektronach pole ∆B jest proporcjonalne do B0 a 
współczynnikiem proporcjonalności jest stała ekranowania σ.
Stała ekranowania jest miarą gęstości elektronowej wokół jądra.

Bef = B0(1 - σ) 

Stałe ekranowania są bardzo małymi liczbami rzędu 10-6 – 10-2 dla 
protonów



Jądrowy rezonans magnetyczny

Warunek rezonansowy ulega zmodyfikowaniu:

hν = gNµNBef

Bef = B0(1 - σ)

Rozkład elektronów w molekule jest zróŜnicowany zatem róŜne są
stałe ekranowania w molekułach. Oznacza to, Ŝe te same jądra 
wymagają róŜnych indukcji pola B0 aby osiągnąć warunek 
rezonansowy przy zadanej częstości promieniowania ν.
Istnieje więc moŜliwość doświadczalnego wyznaczenia stałych 
ekranowania czyli otrzymania informacji o rozkładzie elektronów 
walencyjnych w róŜnych częściach molekuły. 

Problem polega jednak na tym, Ŝe nie ma moŜliwości zmierzenia z 
dostateczną dokładnością ν i B0. 



Jądrowy rezonans magnetyczny

Konieczne jest uŜycie wzorców

Z warunku rezonansu wynika, Ŝe:

Bef(próbki)= Bef(wzorca)

Bef = B0(1 - σ)

B0
pr(1 - σpr) = B0

wz(1 - σwz) 

Stałe ekranowania σ są bardzo małymi liczbami (10-6 – 10-5) czyli 
σ << 1 stąd moŜna przyjąć, Ŝe 1- σpr 1
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Jądrowy rezonans magnetyczny

Wielkość δ nazywa się przesunięciem chemicznym – określa 
róŜnicę stałych ekranowania jader we wzorcu i w próbce. Jest to 
liczba niemianowana. PoniewaŜ są to wartości bardzo małe – w 
protonowym rezonansie magnetycznym 10-6 wprowadzono 
mnoŜnik 106 i w ten sposób powstała pseudojednostka ppm – part 
per milion. Zgodnie z tym δ definiujemy jako:

Jest to wielkość względna gdyŜ połoŜenie sygnału jest mierzone w 
stosunku do wzorca i róŜnica sygnałów jest odniesiona do 
bezwzględnej indukcji pola B0.
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Jądrowy rezonans magnetyczny

Oczywiście konieczne było wybranie ogólnie obowiązujących 
wzorców. 

TMS (tetrametylosilan – (CH3)4Si dla 1H, 13C i 29Si

NaCl dla 23Na

AlCl3 dla 27Al
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magnetycznym 7.04 T

Jądrowy rezonans magnetyczny



Jądrowy rezonans magnetyczny

W ciele stałym konieczne jest wykonanie uśrednienia lokalnych 
pól magnetycznych do zera. Aby to osiągnąć naleŜy wprowadzić
próbkę w ruch wirowy pod tzw. kątem magicznym β=54044’.

Częstość wirowania musi być bardzo duŜa rzędu 10-15kHz.



Spektrometr impulsowy NMR

µW

Nadajnik
Odbiornik

Duplekser

FT

Magnes

Sonda MAS

µWkW

Nadajnik Odbiornik

Duplekser
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Bruker DSX 400 spectrometer



9.4 T super-conducting magnet with 89 mm bore (Spectrospin)



Laboratorium NMR 
Magnes nadprzewodzący Oxford 200 MHz
Spektrometr Bruker CXP 200/300 MHz

Konsola sterująca Tecmag

Kriostat helowy Oxford (2.4 – 350 K)
Pompa Turbomolekularna



900 MHz, 21.2 T NMR Magnet at HWB-NMR, 
Birmingham, UK being loaded with a sample


