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1-1تئوري و اصطالحات در NMR

تكنيك  NMRبراي آناليز ساختار بسياري از مولكولهاي شيميايي و تركيبات آلي استفاده مي شود .يك
تركيب نوعي معموالً شامل اتمهاي كربن ،هيدروژن و اكسيژن ميباشد.
در ساده ترين شكل آزمايش  NMRشامل سه مرحله مي باشد:
 -1قرار دادن نمونه در ميدان مغناطيسي
 -4 -4برانگيخته كردن هسته با اعمال فركانس راديويي
 -2اندازه گيري فركانس سيگنالهاي نشري از نمونه

شکل  -1برانگيخته شدن هسته و رزونانس

آناليزگر با استفاده از فركانس نشري ميتواند پيوندها و نحوه آرايش اتمها در نمونه را استباط نمايد .هستههاي
فعال در  NMRدر فركانسهاي مختلفي رزونانس ميكند كه "فركانسهاي رزونانس "ناميده ميشوند .اينها
فركانسهاي نشري از هسته هستند كه با پالس فركانس ورودي بر انگيخته شدهاند .مقدار فركانس روزنانس
به دو عامل بستگي دارد.
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الف) نوع هستهها
هر ايزوتوپ در هسته خود از تركيب ويژهاي از پروتون و نوترون برخوردار است .ساختار هسته تا حد زيادي
ميزان روزنانس را تعين ميكند .بنابراين هر ايزوتوپ نشان دهنده "فركانس رزونانس اصلي" است .هسته C

13

داراي رزونانس فركانس اصلي متفاوتي از هسته  1Hو  ...است .تغييرات شديد بين رزونانس فركانس اصلي در
ايزوتوپهاي مختلف در جدول  1آورده شده است.
جدول  -1دادههاي جدول براي انواع ايزوتوپها
فركانسها براي مغناطيس  11/7 Tبيان شده است
فراواني طبيعي ()%

روزنانس فرکانس اصلي
)(MHz

فعال در NMR

00/06

599

بله

1

9/915

77

بله

2
3

هسته
H
H
H

9/995

522

بله

06/60

-

نخير

12

1/11

148

بله

C

13

75/52

20

بله

Cl

35

42/27

21

بله

37

C

Cl

ب) محل قرار گرفتن اتمها
فركانس رزونانس اصلي تحت تأثير محيط اطراف محل هر اتم كه ايزوتوپ در آن قرار گرفته جابجا ميشود.
مقدار دقيق فركانس رزونانس اصلي هستههاي  1Hدر يك تركيب ويژه به اتمهايي كه با آنها پيوند دارند و
در اطراف آن قرار گرفتهاند وابستگي دارد .در واقع هسته بوسيله الكترونهايي احاطه شده كه ممكن است به
صورت بار الكتريكي متحرك با ميدان مغناطيسي همراه شوند .اين الكترونها هسته را در برابر ميدان مغناطيسي
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محافظت ميكنند . 1ميزان محافظت به محيط اطراف هر بستگي دارد .اندازه تغييرات ميدان (كه منجر به
تغيير فركانس خواهد شد) به نوع ايزوتوپ و قدرت ميدان مغناطيسي كه نمونه در آن قرار گرفته بستگي دارد.
جدول  1تغييرات فركانس را براي هستههاي  1Hو  13Cكه در  NMRبيشتر مطالعه ميشوند را نشان ميدهد.
همانطور كه مشاهده ميشود محيط اطراف اتم به مقدار كمي روزنانس فركانس اصلي را جابجا ميكند.
جدول  -1تغييرات فركانس
(دادهها براي مغناطيس  11/7 Tاست)
تغييرات نوعي در فركانس رزونانس اصلي به علت محيط محل اتم

هسته

H
C

8 KHz

1

13

199 KHz

سيگنالهاي  NMRبه صورت طيف نمايش داده ميشوند و در آناليز آنها شدت و مكان (فركانس) مهم است.
در  NMRبه طور معمول فركانس بر روي محور افقي قرار دارد و به سمت چپ افزايش مييابد .شكل .1

shield 1
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شکل -1الگوي طيف NMR

فركانس اطالعات كيفي در مورد محيط اطراف اتم در اختيار قرار ميدهد .مجموع شدتها با اندازهگيري قدرت
سيگنال از طريق اندازهگيري سطح زير منحني پيكها مشخص ميشود .انتگرال با تعداد هستههايي كه در آن
فركانس معين سيگنال را ايجاد كردهاند رابطه مستقيم دارد (اگر تمام هستهها يكسان برانگيخته شوند).
بنابراين ميتوان دادههاي كمي در مورد ساختار شيميايي نمونه بدست آورد.
براي برانگيخته كردن هسته معين در آزمايش  NMRفركانس پالس برانگيخته بايد مطابق فركانس رزونانس
هسته باشد .اين فركانس ،فركانس حامل ناميده 4ميشود .مثالً اگر آزمايش با مغناطيس  11/7 Tانجام شود
هسته هيدورژن به فركانس حدود  599 MHzو هسته  13Cبه فركانس  145 MHzفركانس حامل نياز دارد.

2

carrier frequency
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فركانس حامل با پارامتر  SOF1مشخص ميشود و هستهاي كه با فركانس حامل برانگيخته شده هسته مشاهده
شده 2نام دارد.
در آزمايشهايي كه بيش از يك هسته برانگيخته ميشوند مانند انتقال قطبش و واجفت شدگي ،با وجوديكه
بيش از يك فركانس حامل وجود دارد فركانس مشاهده شده يك است.
 4-1ترکيبات رفرنسHertz, PPM ،

ميدانيم كه سيگنالهاي  NMRنسبت به دو فاكتور سنجيده ميشوند ،فركانس و شدت  .فركانس بر حسب
هزتر ) (Hzو يا مگاهرتر ) (MHzسنجيده ميشود .در صورتيكه اندازهگيريها نسبت به يك فركانس مرجع
سنجيده شوند گزارش طيفها سادهتر خواهد بود .مرجع پيشنهاد شده براي طيفهاي  1Hتركيب تترامتيل
سيالن ) (TMSاست .زمانيكه طيفهاي  1HNMRويا  13CNMRنياز است  TMSپيك مشخص يكتايي در
فركانس  0هرتز نشان ميدهد و فركانس بقيه پيكها نسبت به فركانس  TMSسنجيده ميشوند .سنجش
سيگنالها نسبت به  TMSبه وضوح تعداد ارقام مختص فركانس مربوطه به كاهش ميدهد .با اين حال استفاده
از  ppmبه جاي  HZسادهتر است .واحد  ppmبيانگر اندازهايست كه رزونانس يك پروتون بر حسب قسمت در
ميليون فركاني دستگاه طيف سنج از  TMSفاصله گرفته است .اين پارامتر مستقل از ميدان مغناطيسي است
و از رابطه زير بدست ميآيد:
فركانس طيف سنج بر حسب / MHzتغيير مكان بر حسب σ = Hz

با توافق شيميدانان تغيير مكان شيميايي در واحد دلتا ) (σيا  ppmبيان ميشود (.)1

Observed nuclear 3
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2-1

اسپين هسته

بسياري از هستههاي اتمها داراي خصلتي هستند كه اسپين خوانده ميشود .هستهها به گونهاي رفتار ميكنند
كه گويي در حال چرخش هستند .اتمهايي كه عدد جرمي فرد ،عدد اتمي فرد يا هر دو را دارند ،داراي گشتاور
زاويه اسپين كوانتايي و گشتاور مغناطيسي هستند .معمولترين هستههايي كه داراي اسپين هستند عبارتند از
 . 199F ، 21H ، 136C ، 147N ، 178O ، 11Hهسته اتم هيدروژن معمولي داراي اسپين است .براي هستههايي كه اسپين
دارند ،تعداد حاالت اسپين مجاز ،كوانتايي بوده و بوسيله عدد كوانتومي اسپين هسته  Iتعيين ميگردد ،كه
اين عدد يك ثابت فيزيكي براي يك هسته است .براي يك هسته با عدد كوانتومي  ،Iتعداد حاالت اسپين مجاز
 2I+1بوده كه از  +Iتا  –Iرا در بر ميگيرد .حاالت اسپين به صورت زير خواهد بود:
-I, (-I+1), …, (I-1), +I

اعداد كوانتومي اسپين چند هسته در جدول  8داده شدهاند.
جدول 8
اعداد كوانتومي اسپين تعدادي از هستهها
عنصر

1
1H

2
1H

12
6C

13
6C

14
7N

16
8O

17
8O

19
9F

31
15P

35
17Cl

عدد كوانتومي اسپين هسته

1/4

1

9

1/4

9

9

5/4

1/4

1/4

2/4

تعداد حاالت اسپين

4

2

9

4

9

9

8

4

4

2

در غياب ميدان مغناطيسي تمام حاالت اسپين يك هسته ،ترازهاي انرژي برابري دارند و در يك ميدان
مغناطيسي ،حاالت اسپين انرژي يكساني را نخواهند داشت زيرا يك هسته ذرهاي باردار بوده و هر ذره باردار
متحرك خود توليد ميدان مغناطيسي ميكند و هسته داراي گشتاور مغناطيسي  µاست كه بوسيله بار و اسپين
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آن توليد ميشود .جذب رزونانس مغناطيس هستهاي هنگامي رخ ميدهد كه هستهها هم جهت ميدان اعمال
شده انرژي كرده و جهت اسپين خود را نسبت به آن ميدان تغيير دهند .جذب انرژي فرايند كوانتايي بوده و
برابر اختالف انرژي بين دو حالت موجود است.
 = (E-1/2 – E1/2) = hυجذب شدهE

اين اختالف انرژي به قدرت ميدان مغناطيسي اعمال شده  B0و نوع هسته دارد و چون هر هسته نسبت بار به
جرم متفاوتي دارد اين نسبت را نسبت گردش مغناطيسي  γميگويند.
ΔE = f(γ, B0) = hυ

با قرار دادن مقادير صحيح  γبراي پروتون در ميدانهاي با قدرت مختلف تابش متناسب آن جذب شده و
انتقال اسپين از ترازي به تراز ديگر رخ ميدهد .فركانس اين نوع تابش در حد امواج راديويي بوده و تنها قادر
است اسپين هسته را تغيير دهد.
اگر قدرت ميدان مغناطيسي  1/21تسال باشد رزونانسي در حدود  89 MHzرخ خواهد داد و با بهرهگيري از
رابطه  ΔE = hυميتوان محاسبه كرد كه اختالف انرژي بين دو حالت اسپيني در حدي است كه انرژي حرارتي
كسب شده از دماي اتاق براي اشغال اين سطوح انرژي كافي است .اگر چه جدايي بين سطوح انرژي اندك
است اما تراز اسپيني با انرژي كمتر داراي اندكي مازاد هسته است و اين اختالف با استفاده معادله توزيع
بولتزمن محاسبه ميشود.
𝑇𝐾 = 𝑒 −𝛥𝐸/زيرين/NفوقانيN

در اين معادله  ΔEاختالف انرژي بين سطوح فوقاني و زيرين k ،ثابت گازي مولكولي υ ،فركانس عمل كننده
دستگاه و  hثابت پالنك است .اين معادله نشان ميدهد كه با رزونانس دستگاه تعداد هستههاي مازاد حالت
پايين افزايش پيدا ميكنند كه باعث افزايش حساسيت دستگاه و در نهايت سيگنالهاي رزونانس قويتر
ميشوند.
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2-1

تغيير مکان شيميايي HNMR

1

اگر فركانس رزونانس همه پروتونها يك مولكول مشابه بود ديگر  NMRاستفاده چنداني در شيمي نداشت  .نه
تنها انواع گوناگون پروتونها اغيير مكان شيميايي مختلف دارند بلكه مقدار تغيير مكان شيميايي آنها صفت
مشخصه نوع آنها است .هر پروتون فقط در محدودهاي از مقادير  σرزونانس ميهد .بنابراين مقدار عددي (بر
حسب  )ppmتغيير مكان شيمياي يك پروتون اطالعاتي راجع به نوع پروتوني كه توليد سيگنال كرده ميدهد.
موقعيت نسبي انواع پرتونها و محدوده تغيير مكان شيميايي گروههاي عاملي در نمودار  1آورده شده است.
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نمودار  - 1تغيير مكان شيميايي )2( 1HNMR
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 1-1تغيير مکان شيميايي C NMR

13

در طيف  NMRكربن تغيير مكان شيميايي پارامتر مهم است .جداول ارتباطي در نمودار  1تغيير مكان
شيميايي  13Cرا برحسب  ppmاز  TMSنشان ميدهد .در اينجا تغيير مكان شيميايي در محدوده وسيعتري
 9 -449 ppmنسبت به پروتونها  9 -14 ppmمشاهده ميشوند .به دليل محدوده وسيع تغيير مكان
شيميايي تقزيبا هر اتم كربن نامعادل در يك مولكول يك قله با تغير مكان شيميايي متفاوت ميدهد (.)2

نمودار  -1تغيير مكان شيميايي )2( 13C NMR
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 -2-1طيف و FID

سيگنالهاي نشري از اتمهاي برانگيخته نمونه دريافت و پس از تبديل فوريه با اسپكترومتر ثبت ميشوند.
فرايند دريافت سيگنالهاي  NMRاكتساب 2نام دارد .در اين فرايند دادهها بهدست ميآيند .بين دو جمله
دامنه زمان و دامنه فركانس در  FIDبايد تمايز قائل شد .در زمان اكتساب دادهها به صورت خام دريافت
ميشوند و سيگنال دريافتي ( FIDزوال القاي آزاد) 5نام دارد .يك سيگنال نوعي  FIDدر شكل پايين نمايش
داده شده است.

براي اينكه  FIDبتواند به طور مفيد آناليز شود بايد به دامنه فركانس تبديل شود .اين كار با استفاده از تبديل
فوريه با عالمت  ftانجام ميگيرد .تبديل فوريه عملگر رياضي است كه  FIDرا به فركانس در طيف تبديل
ميكند .سيگنال  FIDتغييرات شدت با زمان را نشان ميدهد در حاليكه طيف تغييرات شدت را نسبت به
فركانس نشان ميدهد .تبديل فوريه يكي از مهمترين عملگرهاي پردازشي است كه به طور معمول روي
دادههاي خام انجام ميگيرد.

acquisition 4
Free Induction Decay 5

آدرس  :تهران ،ضلع شمالي آزادراه تهران به کرج ،بعد از پيکان شهر  ،بلوار پژوهش ،پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
صندوق پستي 17941/111 :تلفن تماس 73221189 :دورنگارWebsite: www.ippi.ac.ir 77434711:
04

NMR Laboratory

آزمايشگاه NMR

آشنايي با بخشهاي مختلف دستگاه NMR
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1-1

ايمني انجام کار

رعايت نكات ايمني براي تمام كساني كه با دستگاه روزنانس مغناطيس هسته كار مي:نند از الزامات آن مي
باشد.
كساني كه در تماس با دستگاه ابررسانا رزونانس مغناطيس هسته هستند بايد از نكات ايمني و مستندات در
مورد مغناطيس آگاهي كافي داشته باشند.
به افرادي كه با اين تجهيزات در ارتباط هستند بايد آموزشهاي الزم در زمينه الزامات داده شود .ضروري است
كه يادداشتها و آگهيهاي واضح در معرض ديد قرار داده شود و به افرادي كه وارد منطقه خطرناك ميشوند
هشدار اكيد داده شود.
در شكل  8نمونه آزمايشگاه  NMRبا الزامات و استانداردهاي الزم آورده شده است .الزامات مربوط به رعايت
نكات ايمني آزمايشگاه در گزارش و مستندات مربوطه به طور كامل آورده شده است
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شكل  -2نمايي از آزمايشگاه  NMRبا رعايت اصول ايمني
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اجزاي دستگاه NMR

اسپكترومتر از قسمتهاي زير تشكيل شده است
 -1اپراتور كنسول :شامل كامپيوتر ميزبان ،كيبورد ،مانيتور و كيبورد  BSMSميباشند.
 -4كنسول :شامل سخت افزارهاي الكترونيكي ميباشد.
 -2سيستم مگنت :شامل سيستم شيم ،8پرآمپلي فاير ) (HPPRو پراب 7هستند.
تمام موارد عملكرد طيف سنج بوسيله اپراتور كنسول كنترل ميشود .طراحي و انجام آزمايشات و آناليز دادهها
از طريق دستوراتي كه اپراتور دركنسول وارد ميكند كنترل ميشوند .مهمترين بخشهاي اپراتور كنسول
عبارتند از:
كامپيوتر ميزبان :يك كامپيوتر شخصي است كه اجراي برنامه  Top Spinو كنترل دادههاي آناليز بر روي آن
انجام ميشوند .تمام عملگرهاي مربوط به دستيابي به دادهها
اتصال محلي كامپيوتر ميزبان به  :AQSجهت انتقال دادهها و دستورات از كامپيوتر محلي به سيستم كنترل
دستيابي به اطالعات از اتصال محلي استفاده ميشود.
سيستم كيبورد  :BSMSاين دستگاه به استفاده كننده امكان ميدهد كه بتواند سيستم را با آن ( Lockقفل
كردن) و  Shimكند همچنين كارهاي اساسي مثل وارد كردن نمونه به داخل دستگاه و خارج كردن آن با اين
سيستم انجام ميگيرد.
مهمتري كارهاي كيبورد  BSMSعبارتند از

Shim 6
Probe 7
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 Lock -1كردن سيستم
 -4كنترل وارد و خارج كردن نمونه از مغناطيس
 -2تنظيم جريان در سيستم شيم در دماي اتاق ()shimming

 -2نشان دادن سطح هليم مغناطيس
اتصال كيبورد  BSMSبه CPU BSMS

كيبورد به  BSMSكنسول وصل شده است اگر  BSMSخاموش شود اتصال دوباره بايد برقرا شود .در اين
هنگام پيام  Booting and connectingبر روي صفحه كيبورد ديده ميشود .در صورتيكه خطايي نباشد پس
از اين پيغام اتصال برقرار ميشود.
كنسول
بسته به نوع سيستم اين قسمت ميتواند به صورت تك ورودي يا دو در ورودي باشد و بيشتر سخت افزارهاي
الكترونيكي مربوط به طيف سنجي مدرن را در خود جاي داده است .قسمتهاي اساسي آن شامل ،AQS

 VTU ،BSMSو انواع آمپلي فايرها هستند.
مغناطيس ،سيستم  HPPR ،shimو پراب
آهنربا ميدان مغناطيسي مورد نياز را براي القا در انتقاالت  NMRايجاد ميكند .براي حفاظت از سيستم ابر
رسانا هسته مغناطيس در دماي بسيار پايين با استفاده نيتروژن مايع و هليم مايع سرد ميشود.
سيستم  shimدر دماي اتاق در انتهاي پايين مغناطيس قرار گرفته و داراي مجموعه اي از كويلها به نام
) (shim coilاست كه بيشترين همگوني ميدان مغناطيسي را از طريق از بين بردن تمام ناهمگونيها ايجاد
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ميكند .جريان  shimدر دماي اتاق از طريق كيبورد  BSMSبا بهينه كردن سيگنال  NMRتنظيم ميشود.
تنظيمات  shimتأثير زيادي در تفكيكپذيري و حساسيت طيف دارند.

مغناطيس ،سيستم  shimو HPPR
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معرفي سيستم ( Lockقفل مغناطيس)

هدف از  Lockكردن سيستم آن است كه قدرت ميدان مغناطيسي در اطراف نمونه در طول انجام آزمايش
كامالً ثابت بماند و به دليل ناهمگونيهاي خارجي تغيير نكند .در آناليز  NMRفركانس دقيق سيگنالهاي
نشري از نمونه اندازهگيري ميشوند كه اين فركانسها رابطه مستقيم با ميدان مغناطيسي دارند و اگر ميدان
تغيير كند فركانس نيز متفاوت خواهد بود بنابراين كاربر بايد اطمينان داشته باشد كه قدرت ميدان در طول
انجام آناليز به همان اندازه حفظ ميشود كه به آن قفل كردن نمونه ) (Lockingگفته ميشود .سيستم Lock

در واقع خود يك طيفسنج جداگانه است كه براي مشاهده دوتريم طراحي شده است .الزم به ذكر است كه
سيگنالهاي دوتريم از فركانسهاي مورد نظر دور ميشوند AVANCE .با سيستم  BSMS ،SGUسخت افزار
مورد نياز براي اجراي  Lockرا به گونهاي فراهم كرده كه به طور جداگانه مدول دوتريم را به  HPPRمنتقل
كرده و سيگنال  Lockرا دريافت ميكند .مقداري دوتريم بايد داخل نمونهاي كه آناليز ميشود ريخته شود.
اين كار به راحتي با حل كردن نمونه در حالل دوتره انجام ميشود .در حالل دوتره درصد بسيار زيادي از
هيدروژنها بوسيله دوتريم جايگزين شدهاند .برخي حاللهاي دوتريم معمول شامل :كلروفرمDMSO-d6 ،d-

 ،بنزن D2O ،d6-و بسياري از حاللهاي ديگر هستند.
فركانس سيگنالهاي نشري دوتريم با اندازه معين از مغناطيس به طور دقيق مشخص است .بنابراين اگر قدرت
ميدان درست باشد هر هسته دوتريم در نمونه بايد در اين فركانس نشر كند .اگر قدرت ميدان تغيير كند
فركانس دوتريم نيز تغيير خواهد كرد .سيستم  Lockاز يك گيرنده كه داخل قفسه  BSMSقرار دارد استفاده
ميكند تا فركانس دوتريم را نمايش دهد و براين اساس قدرت ميدان مغناطيس را تنظيم ميكند .گيرنده در
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سيستم  Lockبه گونهاي طراحي شده كه تا وقتي كه قدرت ميدان صحيح باشد (فركانس دوتريم در جاي
صحيح باشد) هيچ گونه تنظيماتي در اين زمينه انجام نميشود .اما اگر قدرت ميدان تغيير كند ،جريان در
سيسم پيچ مخصوص كه داخل سيستم  Shimمغناطيس قرار گرفته تغيير ميكند و منجر به بازگشت قدرت
ميدان به مقدار صحيح آن ميشود .فركانس چندين هزار بار در ثانيه اندازهگيري ميشود .از اين رو كاربر
ميتواند اطمينان داشته باشد كه ميدان در حين انجام دستيابي به داده ثابت است.
 Lockكردن نمونه
تمام مراحل مربوط به  Lockكردن نمونه به طور دستي انجام ميشوند .كاربر با استفاده از كامنت  Lockدر
محل كامنت حالل نمونه را در جدول  Lockميكند .فركانس و قدرت سيگنال  Lockبسته به حالل دارد.
پارامترهاي تنظيم  Lockدر تاپ اسپين  gain ،Lock powerو فركانس هستند كه براي هر حالل دادههاي
متناسب با آن وجود دارد و  BSMSبه سرعت با روبش در دامنهاي از فركانسها و مقادير ميدان مغناطيسي
آن را پيدا و  Lockميكند .در شكل  7سيگنال نوعي  Lockنشان داده شده است.

شکل -7سيگنال Lock
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براي  Lockسيستم كامنت  Lockرا نوشته و در پنجرهاي كه باز ميشود حالل انتخاب ميشود .زماني كه
سيستم  Lockشد پيغام دريافت ميشود .در اين حالت سيگنالهاي اورلپ شده به صورت خطوط افقي راست
در پنجره  Lockديده ميشوند.
شكل  5نمودار پس از  Lockشدن سيستم را نشان ميدهد.

شکل  -1سيگنال پس از  Lockشدن سيستم
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پراب

طرحي پراب به منظور نگه داشتن نمونه ،انتقال سيگنالهاي راديويي براي برانگيخته كردن نمونه و دريافت
پاسخ نشري از آن ميباشد .انتقال و دريافت سيگنال با استفاده از سيمپيچهاي ويژه  RFانجام ميشود.
پراب در پايين مگنت و داخل سيستم  Shimدر دماي اتاق قرار گرفته است .كابلهاي هممحور سيگنالهاي
برانگيختگي را از كنسول آمپليفاير به پراب سيگنالهاي  NMRرا از نمونه به گيرنده منتقل ميكنند .كابلها
از طريق مجموعهاي از پيشآمپليفايرها (در  )HPPRكه در كنار پايه مغناطيس قرار دارند مسيريابي ميشوند.
پيشآمپليفايرها براي تقويت سيگنالهاي بسيار ضعيف  NMRالزم هستند .طرح پراب در شكل  2نشان داده
شده است.

شکل  -2شمايي از پراب
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آماده سازي نمونه و تنظيمات دستگاه NMR

آدرس  :تهران ،ضلع شمالي آزادراه تهران به کرج ،بعد از پيکان شهر  ،بلوار پژوهش ،پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
صندوق پستي 17941/111 :تلفن تماس 73221189 :دورنگارWebsite: www.ippi.ac.ir 77434711:
25

NMR Laboratory

آزمايشگاه NMR

 -1-2آماده سازي نمونه NMR

زماني كه از نمونه جامد در تكنيك  NMRاستفاده ميشود سيگنالها پهن ميشوند ،براي حل اين مشكل
نمونه در حالل حل شده و وارد فاز مايع ميشود .بهترين نتيجه زماني بدست ميآيد كه نمونه تا حد ممكن
خالص باشد .سيگنالهاي ناشي از ناخالصي در بهترين حالت طيف را پيچيده ميكنند و در حالت بدتر
سيگنالهاي اصلي را تغيير ميدهند .همچنين ناخالصيهاي مغناطيسي بايد حذف شوند زيرا ميتوانند ميدان
مغناطيسي را تحت تأثير قرار دهند و باعث تخريب وضوح طيفسنج شوند .ناخالصيهاي جامد را ميتوان با
صاف كردن جدا كرد و نمونهها را كامل خشك كرد تا در صورت داشتن آب خشك شوند.
انتخاب حاللپس از خالص سازي و خشك كردن نمونه ،مرحله بعد انتخاب حالل مناسب است .از آنجا كه دوتريم هسته
قفل كننده ) (Lockاست كه بيشتر استفاده ميشود  .نمونه معموالً در حالل دوتره حل ميشوند( .حالل دوتره
حاللي است كه بيش از  %00هيدروژنهاي آن بوسيله اتم دوتريم جايگزين شده است).
حالليتهر چه حالليت نمونه در حالل بيشتر باشد بهتر است .با افزايش حالليت نمونه حساسيت آزمايش افزايش پيدا
ميكند .همچنين در صورتي كه مقدار نمونه كم باشد حالليت باال مهم است.
مزاحمت سيگنال حالل با طيف نمونه:
حالل به ناچار سيگنال  NMRدارد كه ناحيه طيف مربوطه را در آن قسمت دچار ابهام ميكند .پيك حالل
نبايد با سيگنال نمونه همپوشاني داشته باشد.
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وابستگي دماييدر آزمايشاتي كه در باالتر يا پايين تر از دماي اتاق انجام ميشوند نقطه ذوب و جوش حالل مهم است .زيرا
حالليت به تغيير دما وابسته است.
ويسكوزيتههر چه قدر ويسكوزيته حالل كمتر باشد قدرت تفكيك آزمايش بهتر خواهد بود.
قيمت
از آنجا كه تعداد زيادي نمونه  NMRاندازهگيري ميشوند ،قيمت حالل مهم است .هر چه تعداد اتمهاي دوتره
بيشتر باشد قميت افزايش پيدا ميكند.
آب حاللعموماً تمام حاللهاي  NMRداراي مقداري جزئي آب هستند .و بيشتر آنها جاذب آب هستند و هر چه زمان
بيشتري باقي بمانند آب بيشتري جذب ميكنند .هر چه شدت پيك آب بيشتر باشد كيفيت طيف  NMRكم
ميشود.
لوله آزمايش نمونه NMR

زمانيكه نمونه آناليز ميشود بسته به نوع پراب و نوع آزمايش بايد بچرخد .چرخش اسپيني باعث از بين بردن
ناهمگونيهاي ميدان در جهت  xو  yشده و در نتيجه باعث بهتر شدن وضوح طيف ميشود .از معايب چرخش
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اسپين ميتوان حضور سايه هاي ناشي از چرخش اسپين 6را نام برد .اين سيگنالهاي مبهم (مشابه پيك) در
نتيجه مدوالسيون ميدان مغناطيسي در فركانس اسپيني ايجاد ميشوند .اين پيكها اغلب در دو طرف يك
پيك بزرگ با شدت يكسان و به مقدار عددي سرعت اسپين ظاهر ميشوند .شدت اين پيكها متناسب با
شدت پيك اصلي است .در صورتيكه سرعت اسپين  49 Hzباشد شاهد دو سايه در فاصله  49 Hzباالتر و
پايين تر از پيك اصلي هستيم.
در حاليكه وجود سايهها در طيف  NMRاجتناب ناپذير است ،اندازه آنها به كيفيت لوله آزمايش وابسته است
در حالت ايدهال لوله نمونه بايد تقارن استوانهاي كامل داشته باشد .عموماً اندازه بزرگ سايهها ناشي از عدم
تقارن لولههاي آزمايش است و براي جلوگيري از ايجاد آن بايد كيفيت لولهها را باال برد .لولههاي نمونه بايد
تميز و عاري از هر گونه گرد و غبار و خراش باشند .لولههاي  NMRنبايد با برس شستشو داده شوند .شستشوي
لولهههاي  NMRبا حل كردن در استون و آب و ساير حاللها ،استفاده از التراسونيك براي حل كردن تمام
موارد در صورت وجود و در صورتيكه باز هم لوله تميز نشود با استفاده از محلوهاي اسيدي و بازي قوي لولهها
تميز ميگردند .لولههاي  NMRرا ميتوان در آون خشك كرد اما دماي آون بايد بيشتر از  199 °Cنباشد.
همچنين بهترين حالت خشك كردن لوله عبور آن از جو نيتروژن در انتها است.

1-8

روش آماده سازي نمونه

بهتر است كه نمونه محلول  NMRپس از صاف كردن وارد لوله  NMRشود تا فاقد هر گونه گرد و غبار و
ناخالصي باشد.

Spinning sidebands 8
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 -1در نمونههاي جامد و لولههاي  ، 5 mmحدود  49 mgاز نمونه در  9/8 mLحالل حل ميشود.
نمونههاي مايع  %49از نمونه در  %69حالل حل ميشود.
 -4حدود  9/1 %از ( TMSتترامتيل سيالن) به عنوان استاندارد داخلي به نمونه اضافه ميشود .بايد
مطمئن شويد كه سيگنال  TMSكوچكتر از اغلب پيكهاي با دشت باال در طيف باشد.
 -2نمونه از طريق سيست پاستور كه كامال خشك و تميز است به لوله منتقل ميشود.
 -2حدود  9/4 mLحالل دتره به نمونه اضافه شود به طوريكه در نهايت عمق نمونه در داخل تيوپ cm

 2-2باشد.
 -5درب نمونه را گذاشته و براي جلوگيري از تبخير حالل آن را با پارافيلم سيلد كنيد .توجه كنيد درب،
پارافيلم و برچسب متقارن بر روي لوله باشند در غير اين صورت بر روي طيف تأثير ميگذارند.
8-8

شيم کردن )(Shiming

 Shimكردن فرايندي است كه تنظيمات جزئي در ميدان مغناطيسي انجام ميشود تا همگوني ميدان
مغناطيس به بهينه برسد .بهتر كردن همگوني منجر به بهتر شدن كيفيت و وضوح طيف ميشود .هر بار كه
نمونه يا پراب عوض ميشود بايد  Shimرا دوباره انجام داد .ذخيره كردن  Shimدر هر پراب باعث ميشود كه
در زمان  Shimصرفه جويي شود.
شيم بوسيله سيمپيچهاي شيم كنترل ميشود كه در سيستم شيم در دماي اتاق در پايين مغناطيس قرار
گرفتهاند و اين كار با كيبورد  BSMSتنظيم ميشود .تعداد سيمپيچها بسته به نوع سيستم  BSMSدارد .همه
آنها داراي عبارتهاي جبري مانند … Z, Z2, XZ, X, Y,هستند و كليدهاي آنها در پايين كيبورد BSMS
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قرار دارد .ميدان مغناطيسي يك ميدان سه بعدي است و نامگذاري عددهاي جبري متناسب با جهت ميدان
است.
همگون كردن ميدان در صورتي است كه سيگنال  Lockدر مقدار ثابتي از  Lock powerو  gainبيشترين
مقدار را در روي صفحه نشان دهد .مقدار عددي محورها به گونهاي تغيير ميكنند كه بيشتري مقدار عددي
از هر محور مشاهد شود و سيگنال  Lockباالتر نرود.
7-8

تنظيم و تطيبق پراب

9

حساسيت پراب با فركانس سيگنالهاي منتقل شده به آن تغيير ميكند .فركانسي وجود دارد كه در آن
حساسيت پراب به بيشترين مقدار خود ميرسد .به عالوه اين فركانس بوسيله خازنهاي تنظيم كننده در
داخل مدار پراب در محدوده خاص تنظيم ميگردد .در تنظيم مدار پراب در حالتي قرار ميگيرد كه باالترين
حساسيت فركانس در فركانسهاي انتقال )… (SFO1, SFO2,ايجاد شود .هر سيم پيچ در پراب به طور
جداگانه تنظيم و تطيبق مييابد.
در صورتيكه پراب عوض شود ،فركانس انتقال به طور چشمگيري تغيير ميكند و تنظيم آن دوباره بايد انجام
شود .در كارهاي روتين با حاللهاي آلي در صورتيكه پراب عوض نشود تغييرات فركانس انتقال زياد نيست و
پراب كه در ابتدا تنظيم شده تا جايي كه تغييرات زياد نباشد نيازي به تنظميم مجدد ندارد .معموالً در صورتيكه
فركانس انتقال بيش از  199 Hzنسبت به فركانس اصلي تغيير كند پراب نياز به تنظميم مجدد دارد .به هر
حال در پرابهاي با پهناي باند 19فركانس انتقال به ميزان زيادي از هستهاي به هسته ديگر تغيير ميكند و از
اين رو با تغيير هر هسته نياز به تنظيم مجدد دارد .تطبيق شامل حداكثر قدرتي كه به پايه پراب ميرسد به
Tuning and Matching the probe
Broadband

9

10
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همان صورت تا باالي پراب امتداد پيدا كند و شاهد افت قدرت فركانس در طول محور عمودي پراب نباشيم.
اين تضمين ميكند كه كمترين قدرتي كه به پايه پراب ميرسد به آمپليفاير برميگردد .تمام آمپليفايرهاي
بروكر به گونهاي طراحي شدهاند كه آمپدانس خروجي  59اهم دارند .بنابراين بهينه تطبيق زماني است كه
آمپدانس پراب به همراه تمام كابلها  59اهم باشد.
واب 11با انتقال سيگنال ضعيف به پراب و مقايسه پراب و ايمدانس 14كابل با مرجع  59اهم در  HPPRكار
ميكند .مركز فركانس منتقل شده  SFO2 ،SFO1و ...است اما روبش روي دامنه با اندازه پارامتر WBSW

تعيين ميشود .در نتيجه آن منحني بدست ميآيد كه شبيه منحني مدار رزونانس است و به سادگي دامنه
سيگنال انعكاسي را در مقابل فركانس نشان ميدهد.
تطبيق كردن شامل تنظيمات پراب است كه در آن مينيمم منحني روي محور افقي قرار بگيرد .و با محور
فركانس در جهت افقي تماس برقرار كند.
با تنظيم پراب خط فركانس انتقال بر روي مركز منحني كه در صفحه است قرار بگيرد.
نحوه تنظيم از طريق پيچهاي انتهايي پارب كه بر روي آنها برچسب  Tو  Mخورده است انجام ميشوند .اين
پيچ ها براي شناسايي به صورت رنگي هستند و جفت جداگانهاي از هر سيم پيچ داخل پراب قرار دارد .تنظيم
در روي محور افقي و تطيبق بر روي محور عمودي قرار گرفته و پس از بهينه كردن هر دو آنها بر هم منطبق
شده و خط بر روي مينمم منحني قرار ميگيرد.
عالمت تنظيم هر دو بر روي  HPPRهم نمايش داده ميشود و زماني كه بهينه تنظيم و تطبيق باشد هر دو
خطوط عمودي و افقي برچسب خورده بر روي آن به رنگ سبز روشن ميشوند.

wobb
Impedance

آدرس  :تهران ،ضلع شمالي آزادراه تهران به کرج ،بعد از پيکان شهر  ،بلوار پژوهش ،پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
صندوق پستي 17941/111 :تلفن تماس 73221189 :دورنگارWebsite: www.ippi.ac.ir 77434711:
30

11
12

NMR Laboratory

آزمايشگاه NMR

منحنيهاي مختلف مربوط به تنظيم و تطبيق و شكل آنها بر روي  HPPRدر شكل  4نشاد داده شده است.

شکل  -4منحني هاي تنظيم و تطبيق در حالتهاي مختلف ممكن

( WBSTتعداد مراحل روبش) در دستگاه  1945بايت زمينه آن است.
 WBSWپهناي روبش بر حسب  MHzاست 2 MHz .زمينه دستگاه است.
ميتوان هر كدام از اين اعداد را متناسب با شرايط تنظيم و تطبيق تغيير داد تا بهينه منحني بدست آيد.
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 1-8روش واب کردن
 از تنظيم بودن  SFO1بر روي آخرين فركانس انتقال اطمينان حاصل كنيد. كامنت  Wobbرا در محل كامنت برنامه وارد كنيد پس از اينكه تنظيمات كامل شد دكمه  Stopرا بزنيد.2-8

اکتساب مجموع دادهها

18

جمع آوري دادهها
با استفاده مداوم از اسپكترومتر حجم زيادي از دادهها ايجاد ميشوند كه دسته بندي و طبقه بندي كردن هر
كدام به ويژه زماني كه چند كاربر از دستگاه استفاده ميكنند الزم است .طبقهبندي منظم دادهها باعث ميشود
كه دسترسي به دادهها بعدها آسانتر شود.
( DIRدايركتوري سطح باال) :در سيستمهايي كه دادههاي زيادي دارند DIR ،مشخصهاي است كه هر كاربر
ميتواند دايركتوري خود را ايجاد كند.
 Userبراي هر كاربر در يك اسپكترومتر يم يوزر تعريف ميشود.
 Nameبراي هر نمونه كه توسط كاربر اندازهگيري ميشود نام انتخاب ميشود .هر داده داراي دو سري از
دادهها شامل دادههاي خام 12و دادههاي پردازش شده 15است .زماني كه يك نمونه با شرايط مختلف اندازهگيري
ميشود هر كدام با شماره  EXPOمتفاوت ذخيره شوند و در صورتيكه براي يك نمونه انواع آناليزها انجام شود
هر كدار با شماره  PROCNOمتفاوت ذخيره ميشوند.

13

Acquisition Data set
Raw data
15
Processed data
14
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براي هر نمونه فايلي ايجاد ميشود كه با نوشتن كامنت  edcپنجره مطابق شكل  7باز ميشود كه مشخصات
و آدرس دادهها در آن ذكر ميشوند.
4-8

پارامترهاي edasp

پارامتر  18edaspاسپكترومتر را ميتوان براي انجام آزمايشهاي خاص تنظيم دستي نمود .به عنوان مثال زماني
كه تنظيم شدند ميتوانند وسايلي شبيه مسير ياب تهيه ميكنند كه سيگنال متناسب آمپليفاير را ميفرستند.
شكل  6منو  edaspرا در تاپ اسپين نمايش ميدهد.

16

Edit acquisition spectrometer parameters
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شکل  -3منو edasp

جمله  edaspبه كاربر اين امكان را ميدهد كه طراحيهاي گوناگون روي هستههاي مختلف مورد بررسي انجام
دهد .و اين كار را با انتخاب صحيح آمپلي فاير مناسب ،آمپلي فاير  out putو  HPPRانجام ميدهد.
موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرند:
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 هر نوع تغيير در پارامترهاي اسپكترومتر (با استفاده از  )edaspبه دادههاي كسب شده (در جدول )edaمنتقل ميشوند.
 هر نوع تغيير در تنظميات پارامتر اكتساب (مانند فركانس) تنها به پارامترهاي اسپكترومتر منتقلميشوند .اگر  edaspوارد شود نه edsp

 پس از انجام تغييرات در پارامترهاي اكتساب اگر  edspوارد شود تنظيمات به حالت اوليه برميگردند.پس از تنظيم كردن تمام رابطها پالس انتقال با كامنت هاي  gs ،zgيا  goشروع به انجام ميكنند.
فركانس
فركانسهاي سيگنالهاي انتقال در كانالهاي يك ،دو و سه به ترتيب در  SFO2 ،SFO1و  SFO3قرارد دارند.
اين فركانسها ممكن است به طور مستقيم تنظيم نشوند.
فركانسهاي انتقالي با تنظيم افست 17نسبت به فركانس اصلي كنترل ميشوند BF2 ،BF1 .و .BF3
SFO1 = BF + offset
فركانس انتقال به طور اتوماتيك بوسيله كاربر تنظيم ميشود .افستها با نشانه OFSF1 ،OFSX1 ،OFSH1

و غيره هستند .بر اساس نامهاي قراردادي فهرست شدهاند .زماني كه هسته مشخصي انتخاب ميشود فركانس
اصلي متناسب آن به طور خودكار تنظيم ميگردد.
 3-8پارامترهاي آزمايش
در آزمايش  NMRنمونه با استفاده از پالسهاي متوالي و دقيق تعريف شده  RFبرانگيخته ميشود.

Offset
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توالي با برنامه پالس تعريف شده و عموما پالسها با تأخير تفرق پيدا ميكنند .در تمايز بين برنامههاي مختلف
هر كدام با يك نام بيان ميشوند .نام آن در قسمت  PALPROGوارد ميشود .برنامه پالس  Zg30در آزمايشات
 NMRيك بعدي عموماً استفاده ميشود.
AQ-mod

مشخص ميكند كه دادههاي اكتسابي چگونه بين دو كانال دريافتي تقسيم شوند .در سيستم  AVANCEبا
سيستم  SGUمعموالً  DQDانتخاب ميشود.
TD: Time domain data size

سيگنالهاي نشري نمونه قيب از انجام هر چيزي به صورت ارقام در ميآيند .مقدار عددي  TDشامل تعداد
نقاطي كه نمونه و ارقام  FIDرا بسازند ميباشد .عموماً مقدار آن  24 ،18يا  82Kاست.
NS: Mumber of Scans

در  NMRتعداد معيني اسكن انجام ميشود تا كيفيت طيف بهتر شود .تعداد انجام اين آزمايش با  NSمشخص
ميشود.
DS: Number of Dummy scans

تعدادي پالس مشابه پالسهايي كه براي كسب دادهها هستند قبل از اينكه هيچ سيگنالي از نمونه نشر شود
به آن منتقل ميشوند .اين پالسها به نمونه اجازه ميدهند كه به حالت تعادلي و پايدار برسد .اين پالسها
 Dummy scanناميده ميشوند و هيچ دادهايايجاد نميكنند .تعداد  DSبسته به زمان آسايش نمونه و
نفوذپذيري گرمايي آن است.
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PARAMODE: Parameter set Mode

بسته به نوع آزمايش  NMRروي  2D ،1Dو  3Dتنظيم ميگردد.
SW: Spectral Width

اين پارامتر گاهي اوقات  sweep widthهم خوانده ميشود .پهناي فركانس طيف مورد آناليز را نشان ميدهد.
عموماً نمونه دامنهاي از فركانسها را بيش ار تك فركانس نشر ميدهد .همه فركانسهاي دامنه در پهناي
طيف قرار ميگيرند.
AQ: Acquisition time

زمان اكتساب مدت زمان مورد نياز براي كسب يك دادههاي يك اسكن است .اين پارامتر به طور خودكار بر
اساس مقدار  TDو  SWتنظيم ميگردد.
در شكل  0برخي از پارامترهاي اكتساب آورده شده است.
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شکل  -9نمايش گرافيكي برخي پارامترهاي اكتساب
)FIDERS: FID Resolution in Hertz (per point

اين پارامتر به طور اتوماتيك بر اساس مقادير  SWHو  TDتنظيم ميگردد .مقدار آن  SWH/TDاست .طيفي
كه بر روي صفحه نمايش داده ميشود مجموعهاي از نقاط متصل بهم با خط راست است .بنابراين هر نقطه
دامنه فركانسي را نشان ميهد كه تفكيك  FIDنام دارد.
FW: Filter Width

عموماً فيلتر بسته به مقدار  SWبه طور اتوماتيك تنظمي شده است .تنظيمات آن طوري است كه هر سيگنال
ورودي كه خارج از محدوده پهناي طيف باشد را حذف ميكند.
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RG: Receiver Gain

 RGپارامتر بسيار مهمي است كه جهت اتصال ميدان نوسان  FIDبه محدوده ديناميكي ديجيتال كننده
ميباشد .صحت  RGبا بازرسي  FIDتعيين ميگردد .اگر  FIDاز باال يا پايين صفحه قطع شود  RGبايد كم
شود.
شكل  FID 17را زمانيكه  RGخيلي زياد باشد نشان ميدهد.

شکل  – 17نمايش  FIDزمانيكه  RGخيلي باال باشد.
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مدت زمان
P(us): P0 – P63

مجموعه اي از عرض  82پالس ممكن مي توانند در يك برنامه پالس گنجانده شوند .واحد پيش فرض
ميكروثانيه است و به صورت  msنوشته ميشود .پالس  p1هميشه به عنوان پالس تحريك كننده استاندارد
 09استفاده ميشود.
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ثبت طيف NMR
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1-7

طيف گيري HNMR

1

حدود  49 mgاز نمونه جامد را در  9/8 mLحالل دوتره حل كرده و مراحل زير را انجام ميدهيم
 -1قرار دادن نمونه در محل و روشن كردن اسپين
 Lock -4كردن طيف نمونه
 -2تنظيم و تطبيق نمونه
 Shim -2كردن نمونه به بهينه كردن پارامترهاي  z2 ،zو...
 -5ايجاد محل جديد براي جمع آوري دادههاي نمونه
 -8در  rparگزينه  1HNMRانتخاب ميشود.
 -7خواندن پارامترهاي استاندارد و تغيير در صورت نياز
 -6خواندن  prosolبا كامنت getprosol
 -0تنظيم  receiver gainبا كامنت rga

-19

تنظيم  D1 ،DS ،NSو  ...بسته به شرايط نمونه

-11

اجراي دستور  zgبراي جمع آوري دادهها

پس از تمام شدن طيف گيري با انجام دستورات  efpو  apkكه مربوط به تصحيح فاز هستند و نيز تصحيح
خط زمينه ،طيف مورد نظر بدست ميآيد.
شكل  11پنجره كسب دادهها را در حين طيف گيري نشان ميدهد.
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شکل  -11دادههاي در حال كسب

1-7

طيف گيري CNMR

13

طيف  13CNMRبه دو شكل وجود دارد كه جفت شده با پروتون و واجفت شده با پروتون هستند  .تمام
طيفهاي كربن كه در آزمايشگاه گرفته ميشوند واجفت شده از پروتون هستند تا وضوح و شناسايي سيگنال
هاي بهتر شده و حساسيت باالتري نسبت به طيفهاي جفت شده دارند.
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حدود  29 mgاز نمونه جامد را در حالل دوتره حل كرده و مراحل زير را انجام ميدهيم
 -1قرار دادن نمونه در محل و روشن كردن اسپين
 Lock -4كردن طيف نمونه
 -2تنظيم و تطبيق نمونه
 -2ايجاد محل جديد براي جمع آوري دادههاي نمونه
 -5در  rparگزينه  13CNMRانتخاب ميشود.
 -8خواندن پارامترهاي استاندارد و تغيير در صورت نياز
 -7خواندن  prosolبا كامنت getprosol
 -6تنظيم  receiver gainبا كامنت rga

 -0تنظيم  D1 ،DS ،NSو  ...بسته به شرايط نمونه
-19

اجراي دستور  zgبراي جمع آوري دادهها

پس از تمام شدن طيف گيري با انجام دستورات  efpو  apkكه مربوط به تصحيح فاز هستند و نيز تصحيح
خط زمينه ،طيف مورد نظر بدست ميآيد (1و .)4
شكلهاي  11 -17طيف هاي  13CNMR ،1HNMRو  DEPTC13NMRمربوط به نمونه -1دكن در حالل
 CDCl3است كه با دستگاه  299 MHz NMRپژوهشگاه پليمر و پتروشيمي گرفته شده است.
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شکل  -11طيف -1 1HNMRدكن در حالل 400MHz ،CDCl3

شکل  -11طيف -1 1HNMRدكن در حالل 400MHz ،CDCl3
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شکل  -18طيف -1 13CNMRدكن در حالل 100MHz ،CDCl3
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100 MHz ،CDCl3 دكن در حالل-1 DEPTC13NMR  طيف-17 شکل
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