
NMR-‐  és  ESR  spektroszkópia  
 

NMR: Nuclear Magnetic Resonance, Magmágneses Rezonancia spektroszkópia 

ESR: Electron Magnetic Resonance, Elektron Spin Rezonancia spektroszkópia 

SPIN  
Az elektron egyik jellemzője a spin. A klasszikus fizika szemlélete alapján az elektron 

nem egy pontszerű részecske, hanem van kiterjedése, így a tengelye körül jobbra vagy 

balra foroghat, tehát saját perdülettel (impulzusmomentummal) rendelkezik.  

 

A kvantumfizika elmélete szerint az elektronnak 

nincs kiterjedése és nem forog, a spin egyszerűen egy 

sajátosság (mint a tömeg vagy töltés). Értékei +1/2 és 

-1/2 lehetnek.  

  

MAGSPIN  
A forgó mozgást végző, töltéssel rendelkező proton 

is rendelkezik saját mágneses momentummal, 

spinnel. A neutronok, bár semlegesek, az őket 

felépítő, töltéssel rendelkező elemi részecskék 

(kvarkok) egyenletlen belső eloszlása miatt szintén 

rendelkeznek mágneses momentummal. Értékük az 

elektronhoz hasonlóan 1/2-et vesz fel.  

 

A atommag eredő spinje a nukleonok spinjének összege. Ez alapján könnyen 

belátható, hogy ha mindkét nukleon száma páros, akkor az eredő spin 0 vagy egész 

érték lehet, míg ha a protonok, a neutronok vagy mindkettő száma páratlan, akkor az 

eredő spin ½ (vagy páratlan számú többszöröse). NMR spektroszkópiával azok az 

atommagok vizsgálhatók, amelyek eredő spinje nem 0. Biológia rendszerek NMR-

vizsgálatánál a 1H, 13 C, 15N, 19F és 31P atommagok alkalmazása történik 

leggyakrabban. 

 

 

 



Néhány példa: 

 Proton  Neutron  Magspin NMR-ben vizsgálható 

  - 1/2 Igen 

   1/2+1/2 = 1 Igen 

 ¯ ¯ 1/2-1/2+1/2-1/2= 0 Nem 

 ¯¯¯ ¯¯¯ 0 Nem 

 ¯¯¯ ¯¯¯ 1/2 Igen 

 

AZ  ATOMMAG,  MINT  RÚDMÁGNES  
Az atommagok, ha 0-től különböző eredő spinnel 

rendelkeznek, jól jellemezhetők parányi rúdmágnessel, 

illetve annak erőterével. Ezek eloszlása és irányultsága 

külső mágneses tér hiányában random. 

  

KÜLSŐ  MÁGNESES  TÉR
Ha ezeket az atommagot külső statikus mágneses térbe 

helyezzük, a magok mágneses momentum vektoraik (a kicsi 

rúdmágnesek) a mágneses tér irányával párhuzamosan 

orientálódnak.  

 
Vegyük észre, hogy a kis mágnesek irányultsága kétféle lehet a mágneses tér 

irányához képest: paralell és anti-paralell. A külső mágneses tér és a mag mágneses 

momentumának kölcsönhatása révén a proton energiaszintje felhasad két 

energiaszintre. Ezek energiaszintje is különböző. 
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Ezt a felhasadást hívjuk Zeeman-effektusnak. Az paralell (a) orientációjú magspinek 

alapállapotban, míg az anti-paralell irányultságúak (b) gerjesztett állapotban vannak. 

A felhasadás mértéke (milyen távol van egymástól a két állapot energiaszintje), az 

alkalmazott külső mágneses térerősségtől függ (mint az ábráról leolvasható, minél 

nagyobb az alkalmazott külső mágneses mező, annál nagyobb az energiakülönbség a 

két állapot között).  

 
Szemléltetve:  

 

 
 

  
Külső mágneses mező hiányában (No field) a spin vektorok véletlenszerű orientációja 

figyelhető meg. Mágneses tér jelenlétében (With field, zöld vektor) paralell (a) vagy 

anti-paralell (b) beállások (piros vektorok) láthatóak. A két orientáció között 

energiakülönbség van (kék jelzés). 

 

BOLTZMANN-‐ELOSZLÁS  
A felhasadt két energianívó betöltöttsége leírható a Boltzmann-eloszlással:  
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ahol na az alapállapotban, nb pedig a gerjesztett állapotban található magok számát 

jelenti, DE a kér szint közötti energiakülönbség, k (k = 1,38·10−23 J/K) a Boltzmann-

állandó, T a hőmérséklet.  

A két energiaszint közötti különbség 

 

függ a g a giromágneses faktortól (anyagi jellemző) és a B mágneses tér erősségétől, h 

pedig a Planck-állandó (h = 6,6·10-34 Js) 

A környezetével termikus egyensúlyban lévő mintában a két szint betöltöttsége 

közel azonos (mivel energetikailag közel vannak egymáshoz, a molekulák 

hőmozgásából származó energia is elég ahhoz, hogy egy mag egyik állapotból a 

másikba átbillenjen). Csak minden millió spinből néhány tucat atommagnyi a 

különbség a két szint között. Ez a kevés számú atommag adja a minta 

makroszkópikus mágnesezettségét, a többi, ellentétes irányú, egymást semlegesítő 

spinek nem játszanak szerepet a spektroszkópiai mérés során.  

PRECESSZIÓS  MOZGÁS  

 
 
Amikor a magok mágneses momentuma a külső statikus mágneses tér irányába beáll, 

azt mondjuk, hogy a mágneses vektor a térerősséget jellemző B vektorral 

párhuzamosan áll. Valójában ez nem egy párhuzamos állás (itt nem részletezett 

kvantummechanikai megfontolások alapján), hanem a külső mágneses vektor körüli 

ingadozás úgy, mintha a spin vektor egy kúppalást mentén mozogna. Ezt a mozgást 



hívjuk precessziónak. Periodikus mozgás lévén egy adott frekvenciával (Larmor-

frekvencia) jellemezhetjük.  

  
ahol g a giromágneses faktor, anyagi jellemző, B a mágneses mező. 

REZONANCIA  
A alapállapotú atommagok gerjesztett állapotba kerülnek, ha éppen annyi energiát 

közlünk velük, amely az átmenethez szükséges. Ez az energiaközlés elektromágneses 

(EM) sugárzás formájában történhet. Az alkalmazott EM sugárzás a 

rádiófrekvenciás tartományba esik. Az a rádiófoton nyelődik el (abszorbeálódik), 

amelynek frekvenciája megegyezik besugárzott magok Larmor-frekvenciájával 

(sajátfrekvenciával). Ekkor rezonancia lép fel.

 

 

 

Rezonanciafeltétel: 

 

 
 

 

 

 

Ne felejtsük el, hogy a rezonanciafrekvencia függ a külső mágneses tér erősségétől: 

erősebb mágneses térben a felhasadt energiaállapotok távolabb vannak egymástól, az 

abszorpcióhoz szükséges energia (EM sugárzás) nagyobb lesz (alacsonyabb 

hullámhosszú rádiófotonok).  

Megtehetjük, hogy a rezonanciafrekvenciát úgy keressük meg, hogy a hn 

fotonenergiát rögzítjük (állandó hullámhosszon sugározzuk a mintát) és 

megtalálhatjuk azt a B mégneses térerősséget, aminél a rezonancia fellép. 

NMR-‐SPEKTRUM  
Az elnyelt elektromágneses sugárzás intenzitásának frekvenciafüggése az NMR-

spektrum.  
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A mintát homogén mágneses térbe 

helyezzük, majd rádióhullámú fotonokkal 

besugározzuk. A rádióhullámok 

frekvenciájának változtatásával 

megkeressük az abszorpciós frekvenciát 

(rezonanciafrekvencia = Larmor-

frekvencia). 

KÉMIA  ELTOLÓDÁS  

Mivel az atommagokat elektronok veszik körbe, amelyekre szintén hat az alkalmazott 

külső mágneses tér, az atomban elhelyezkedő magok mindig gyengébb mágneses 

teret érzékelnek a külső mágneses térnél. Ez a jelenség a kémiai árnyékolás.  

(Ennek oka, hogy az elektronok a külső mágneses térben kis örvényáramokat 

keltenek, amelyek mágneses tere gyengíti az őt létrehozó hatást, Lenz-törvénye.) Az 

árnyékolt magok rezonanciafrekvenciája (f) eltolódik a nem-árnyékolthoz (f0) képest. 

Az eltolódás mértékét ppm-ben adjuk meg (ppm = parts per million, milliomod rész):  

 

Csupasz atommagokat nem tudunk mérni, hogy a d = 0 pontot pontosan 

meghatározhassuk, ezért megegyezés alapján a tertametil-szilán (TMS) abszorpciós 

vonalát tekintjük 0 pontnak.  

Példa: az etanol NMR-spektruma 

 

Mi olvasható le a spektrumról?  

1.   Jelek, jelcsoportok száma 

2.   Kémiai eltolódás: hol helyezkednek el a 

jelek/jelcsoportok a spektrumban 

3.   Intenzitás: az abszorbeáló magok száma  

4.   Finom-szerkezet, multiplicitás (dublett,trilpett..): 

szomszédos atomok száma 
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ESR  SPEKTROSZKÓPIA  
 

Az NMR-rel közös alapelvek figyelhetők meg az ESR spektroszkópiában, de míg az 

NMR spektroszkópia az atommag, addig az ESR spektroszkópia az elektron 

mágneses térrel való kölcsönhatását vizsgálja.  

 

 NMR ESR 
Mely atomok 
vizsgálhatók? 

Magspin eredője ¹ 0 Elektronspin eredője ¹ 0 
(paramágneses atomok) 

Külső mágneses tér nélkül 
a spin vektor orientációja 

random random 

Külső mágneses térben az atommag energiája két 
szintre hasad (Zeemann-
hatás) 

az elektron energiája két 
szintre hasad (Zeemann-
hatás) 

Az alap és gerjesztett 
állapotú energiaszintek 
betöltöttsége 

Közel azonos (a két 
állapot közötti 
energiakülönbség nagyon 
kicsi) 

Alapállapot jóval 
betöltöttebb (a két állapot 
közötti energiakülönbség 
nagyobb) 

Rezonanciafrekvencia Kisebb energiájú EM 
hullámok (rádióhullámok) 

Nagyobb energiájú EM 
hullámok 
(mikrohullámok) 

Spektrum Abszorpciós Abszorpciós 
Mire használjuk?  Analitikus módszer: pl 

ismeretlen molekula 
azonosítása, 
szerkezetének 
meghatározása 

Nem analitikus módszer 
(ismeretlen anyagok 
azonosítására nem 
alkalmas): 
Jelet adó atom lokális 
környezete és annak 
változása nyomon 
követhető 

 

 


