
Κεφάλαιo 12 & 13: 
Φασματοσκοπία μαζών, υπερύθρου και

πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού

Οργανική Χημεία



• Φασματοσκοπικές μέθοδοι για προσδιορισμό δομής μορίων

• Φασματοσκοπία μάζας, πληροφορίες για μοριακό βάρος και τύπο 

• Ερμηνεία φασμάτων μάζας

• Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και ηλεκτρομαγνητικό φάσμα

• Φασματοσκοπία υπερύθρου (IR)

• Φάσμα IR γνωστών λειτουργικών ομάδων

• Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού

Μαθησιακοί στόχοι Κεφ 12 & 13



• Δυνατότητα προσδιορισμού δομών με σαφήνεια 
χρησιμοποιώντας τεχνικές φασματοσκοπίας

Γενικά

• Φασματοσκοπία μαζών

• Φασματοσκοπία υπερύθρου

• Φασματοσκοπία υπεριώδους

• Φασματοσκοπία πυρηνικού 
μαγνητικού συντονισμού

• Μέγεθος, μοριακός τύπος

• Λειτουργικές ομάδες

• Συζυγιακά π ηλεκτόνια

• Τρόπο σύνδεσης ατόμων C 
με H



• Τεχνική μέτρησης μάζας και, συνεπώς, μοριακού βάρους μορίου

• Χρησιμοποίηση οργάνου ιοντισμού ηλεκτρονίων με μαγνητικό τμήμα

• Βομβαρδισμός δείγματος με δέσμη e-, δημιουργία ιοντικών 
θραυσμάτων

• Εκτόπιση ενός e- από στιβάδα σθένους, δημιουργία κατιοντικής ρίζας
(λόγω απώλειας ενός e-, δημιουργίας + φορτίου και περιττού αριθμού e-)

• RH       RH+• + e-

• Θετικά φορτισμένα θραύσματα υφίστανται επίδραση μαγνητικού 
πεδίου που τα εκτρέπει ανάλογα με το λόγο μάζας προς φορτίο (m/z)

• Ανιχνευτής καταγράφει διάφορες τιμές m/z και δεδομένου ότι ο z κάθε 
ιόντoς είναι 1, m/z = m

Φασματοσκοπία μαζών



Σχηματική απεικόνιση φασματομέτρου 
μαζών μέσω ιοντισμού e- με μαγνητικό 

πεδίο



Παράδειγμα
Βασική κορυφή

Φάσμα μαζών: γράφημα με μάζα (m/z) στον άξονα των χ και ένταση 
στον άξονα των ψ

Βασική κορυφή: ψηλότερη κορυφή  στο φάσμα στην οποία αποδίδεται
αυθαίρετα ένταση 100%

Μητρική κορυφή ή μοριακό ιόν: μη θραυσματοποιημένη κατιοντική ρίζα 
ένωσης



Ερμηνεία φασμάτων μαζών

•Μοριακό βάρος ένωσης

•Μέτρηση με ακρίβεια 0,0001 της ατομικής μονάδας μάζας 
επιτρέπει διαχωρισμό ανάμεσα σε δύο χημικούς τύπους

με ίδιο Μ.Β. (π.χ. C5H12 ΜΒ=72,0939 και C4H8O ΜΒ=72,0575)

•Από το ΜΒ και με τη βοήθεια υπολογιστών είναι δυνατός ο 
υπολογισμός του μοριακού τύπου



• Λήψη δακτυλικού αποτυπώματος ένωσης, δηλ. δομικών 
χαρακτηριστικών της ένωσης

• Κάθε ομόλογη σειρά και κάθε μόριο θραυσματοποιείται με ένα και 
μοναδικό τρόπο που εξαρτάται από τη δομή του

Εύρεση μοριακού τύπου

• π.χ. Αν ένωση περιέχει ένα θραύσμα [Μ-18]+• αυτό σημαίνει ότι 
αποσπάστηκε ένα μόριο H2O, κ.ο.κ.

• Πιθανότητα δύο ενώσεων να έχουν πανομοιότυπα φάσματα: μικρή

• Χαρακτηρισμός άγνωστης ένωσης βάσει αντιπαραβολής του 
φάσματος μάζας του με φάσμα από βάση δεδομένων



Παράδειγμα
• Θραυσματοποίηση: κατιοντική ρίζα υψηλής ενέργειας 

αποσυντίθεται με αυθόρμητη σχάση δεσμού. Ένα θραύσμα 
διατηρεί το θετικό φορτίο ενώ το άλλο αποτελεί ουδέτερη ρίζα

• Κατά τη θραυσματοποίηση σχηματίζεται το σταθερότερο
καρβοκατιόν, π.χ. προπάνιο, θετικό φορτίο παραμένει στην 

αίθυλο-ομάδα γιατί CH3CH2
+ σταθερότερο από CH3

+



Φάσμα μαζών εξανίου



Φασματοσκοπία μάζας στη βιολογική χημεία 

• Οι πιο πολλοί αναλυτές στη βιοχημεία χρησιμοποιούν ήπιες 
μεθόδους ιονισμού οι οποίες ιοντίζουν χωρίς να τα διασπάνε

-Ηλεκτροψεκασμός [(Electrospray ionization (ESI)

-Εκρόφηση μέσω laser υποβοηθούμενη από κατάλληλη
μήτρα [Matrix-assisted laser desorption ionization 

(MALDI)]



Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα
• Ορατό φως, ακτίνες Χ, μικροκύματα, ραδιοκύματα: είδη 

ηλεκτρονικής ακτινοβολίας



Φασματοσκοπία και ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία

• Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία εμφανίζει ιδιότητες σωματιδίου και κύματος

• Χαρακτηρισμός κυματικής φύσης από μήκος κύματος (λ), συχνότητα (ν) & πλάτος

• Μήκος κύματος [ λ (cm)] x Συχνότητα [ν (s-1)] =  Ταχύτητα [c (cm s-1)]

• Ταχύτητα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο κενό: c = 3,00 x 1010 cm s-1



Σωματιδιακή φύση ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας

• Μετάδοση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε διακριτές 
ενεργειακές δέσμες, τα κβάντα

• ε = hν = (hc)/λ,  ε = ενέργεια 1 φωτονίου (1 κβάντο)
h = σταθερά Planck, ν = συχνότητα

λ = μήκος κύματος, c = ταχύτητα φωτός

• Υψηλά ν με μικρά λ αντιστοιχούν σε ακτινοβολία υψηλής ενέργειας
(π.χ. ακτίνες Χ)

• Χαμηλά ν με μεγάλα λ αντιστοιχούν σε ακτινοβολία χαμηλής 
ενέργειας (π.χ. ραδιοκύματα)



Φάσμα απορρόφησης IR
• Οργανικές ενώσεις απορροφούν ενέργεια σε συγκεκριμένο μήκη 
κύματος, αφήνουν να διέλθει ενέργεια σε διαφορετικά μήκη κύματος

• Φάσμα απορρόφησης μίας ένωσης: καμπύλη μήκους κύματος ως προς 
την ένταση των διαφόρων απορροφήσεων ενέργειας

(π.χ. αιθυλικής αλκοόλης)



Κατανομή ενέργειας απορρόφησης

• Απορρόφηση ακτινοβολίας μπορεί να αυξήσει την κινητική 
ενέργεια του μορίου (→ αύξηση μήκους ή κάμψης δεσμών).

• Εναλλακτικά, απορρόφηση ακτινοβολίας μπορεί να αναγκάσει 
e- να μεταπηδήσει από τροχιακό χαμηλής σε τροχιακό υψηλής 

ενέργειας.

• Διαφορετικές συχνότητες ακτινοβολίας επιδρούν στα μόρια με 
διαφορετικούς τρόπους.  Όλοι οι τρόποι αλληλεπίδρασης 

παρέχουν πληροφορίες για τη δομή του μορίου.



Φασματοσκοπία υπερύθρου οργανικών μορίων

• Χρήσιμη περιοχή υπερύθρου (infra red, IR) για οργανική χημεία 
από ν = 4000-400 cm-1, όπου συχνότητα εκφράζεται σε 
κυματαριθμός: ν (cm-1) = 1/λ (cm)

~

~

•Γιατί ένα οργανικό μόριο απορροφά κάποια λ της 
ακτινοβολίας IR και αλλά όχι?



Φασματοσκοπία υπερύθρου και δονήσεις 
οργανικών ενώσεων

•Μόρια διαθέτουν ενέργεια που προκαλεί στους δεσμούς δονήσεις και κάμψεις

•Επιμήκυνση ή κάμψη μορίου λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένες συχνότητες που 
αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα ενεργειακά επίπεδα

•Μόριο απορροφά ενέργεια μόνο αν αυτή ισούται με την ενεργειακή διαφορά δύο 
δονητικών συχνοτήτων

•Απορρόφηση IR συνεπάγεται αύξηση της δόνησης που έχει συχνότητα ίση με αυτή 
της προσροφούμενης ακτινοβολίας



Ερμηνεία φασμάτων IR
•Περισσότερες λειτουργικές ομάδες διαθέτουν συγκεκριμένες περιοχές απορρόφησης

που δε διαφέρουν από ένωση σε ένωση
•Περιοχή 4000-2500 cm-1: απορροφήσεις από δονήσεις επιμήκυνσης απλών δεσμών N-

H, C-H, O-H
•Περιοχή 2500-2000 cm-1: απορροφήσεις από δονήσεις επιμήκυνσης τριπλού δεσμού, 

δηλ. αλκυνίων και νιτριλίων
•Περιοχή 2000-1500 cm-1: απορροφήσεις από δονήσεις επιμήκυνσης διπλού δεσμού

•Περιοχή <1500 cm-1: περιοχή δακτυλικού αποτυπώματος, δηλ. C-C, C-O, C-N & C-X



Παράδειγμα 
φάσματος IR

•Φάσμα υπερύθρου
(α) εξανίου

(β) 1-εξενίου και 
(γ) 1-εξυνίου



Φασματοσκοπία Μαγνητικού 
Πυρηνικού Συντονισμού (NMR)

• Χάρτης του ανθρακικού σκελετού με τα υδρογόνα σε ένα 
οργανικό μόριο

• Αρχή λειτουργίας: πυρήνες ατόμων με περιττό αριθμό πρωτονίων
& νετρονίων π.χ.  1Η και 13C, λειτουργούν σα μικροσκοπικοί 
μαγνήτες (λόγω περιστροφής) με στροφική ορμή s (spin) σπιν

• Απουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου τα s προσανατολίζονται 
τυχαία

• Παρουσία μαγνητικού πεδίου τα s αποκτούν συγκεκριμένο
προσανατολισμό



• Προσανατολισμός τέτοιος, ώστε σπιν πυρήνα διατεταγμένο 
παράλληλα είτε αντιπαράλληλα προς το εξωτερικό πεδίο

• Ενέργεια δύο προσανατολισμών διαφορετική, παράλληλος 
προσανατολισμός χαμηλότερης ενέργειας από αντιπαράλληλο

NMR-αρχή λειτουργίας (συνέχεια)



NMR-αρχή λειτουργίας (συνέχεια)
• Ακτινοβολία πυρήνων με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία: 

απορρόφηση ενέργειας από χαμηλότερη σε υψηλότερη κατάσταση 
ενέργειας, αναστροφή σπιν

• Αποτέλεσμα, συντονισμός πυρήνων με εξωτερικό μαγνητικό πεδίο
• Συχνότητα πεδίου που απαιτείται για συντονισμό εξαρτάται από ισχύ

εξωτερικού μαγνητικού πεδίου και είδος πυρήνα 



Φύση απορροφήσεων NMR
• Πυρήνες μορίων περιβάλλονται από ηλεκτρόνια τα οποία 
δημιουργούν τοπικά μαγνητικά πεδία

• Ηπραγματικό= Ηεφαρμοζόμενο - Ητοπικό

• Δηλαδή πυρήνες προστατεύονται από επίδραση εξωτερικού 
μαγνητικού πεδίου λόγω γειτονικών ηλεκτρονίων

•Συνεπώς, εάν το γειτονικό περιβάλλον κάθε πυρήνα είναι 
διαφορετικό, υπάρχει διαφορετική προστασία  και το πραγματικό 
εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο είναι διαφορετικό για κάθε πυρήνα

•Ανίχνευση διαφορετικού σήματος NMR για κάθε χημικά διακριτό 
πυρήνα άνθρακα ή υδρογόνου



Παράδειγμα
• NMR φάσμα, χ άξονας: πραγματικά εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο (εκφρασμένο σε 

αυθαίρετη κλίμακα σε ppm), y άξονας: ένταση απορρόφησης ακτινοβολίας
• Φάσμα 1H NMR και 13C NMR του οξικού μεθυλεστέρας CH3CO2CH3 (2 φάσματα 

λόγω διαφορετικής απαιτούμενης ενέργειας αναστροφής σπιν διαφορετικών πυρήνων)



Διαφορές IR και NMR
• Απορρόφηση ενέργειας στο φάσμα υπερύθρου (IR) αποτελεί 

στιγμιαία διεργασία (10-13 s )
• Απορρόφηση ενέργειας για τη διεργασία NMR απαιτεί πολύ 

περισσότερο χρόνο (10-3 s)
• Αποτέλεσμα παραπάνω διαφοράς: NMR δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να διακρίνει πολύ γρήγορες διεργασίες 
π.χ., προσδιορισμός αξονικών και ισημερινών 1Η κατά την 

αναστροφή του δακτυλίου στο κυκλοεξάνιο σε 25οC



Χημικές μετατοπίσεις
•Πυρήνες που απορροφούν στην αριστερή περιοχή χαμηλού πεδίου προστασίας 
(downfield) χρειάζονται λιγότερη ισχύ μαγνητικού πεδίου για να συντονιστούν

•Πυρήνες που απορροφούν στη δεξιά περιοχή υψηλού πεδίου προστασίας (upfield) 
χρειάζονται μεγαλύτερη ισχύ

• Τετραμεθυλοσιλάνιο [TMS] κορυφή αναφοράς 

• Χημική μετατόπιση: θέση στο γράφημα που απορροφά ένας πυρήνας

• Χημική μετατόπιση TMS ορίζεται κατά σύμβαση ως το σημείο μηδέν
• Βαθμονόμηση με αυθαίρετη κλίμακα δ



Φασματοσκοπία 1H NMR και ισοδυναμία πρωτονίων
• Εφαρμογή NMR: εύρεση μη ισοδύναμων Η,

π.χ. 2,3-διμέθυλο-2-βουτένιο 
• Έλεγχος ισοδυναμίας διερευνώντας αν θα προκύψει η ίδια δομή

μετά την αντικατάσταση ενός Η από ομάδα Χ



•Εμβαδό κάθε κορυφής είναι ανάλογο προς τον αριθμό των 
πρωτονίων που προκαλούν την κορυφή

Ολοκλήρωση απορροφήσεων 1H NMR: 
μέτρηση των πρωτονίων


