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Luku 1

Johdanto

Tutkielman aiheena on paravedyn indusoiman hyperpolarisaation hyödyntämi-

nen NMR-kokeissa sekä NMR-spektroskopian soveltaminen mikro�uidisilla siruil-

la tehtäviin mittauksiin. Ydinmagneettinen resonanssi (Nuclear Magnetic Reso-

nance) on 1940-luvulla havaittu ilmiö, jonka avulla voidaan vahvaa magneetti-

kenttää käyttämällä saada tarkkaa ja hyvin yksityiskohtaista tietoa tutkittavas-

ta aineesta. Ilmiö perustuu atomiytimen sisäisen impulssimomentin, eli spinin,

vuorovaikutukseen ulkoisen magneettikentän kanssa. Jos atomiytimessä on paril-

linen määrä sekä neutroneja että protoneja, on ytimen spin nolla, mutta kaikis-

sa muissa tapauksissa ytimen tutkimiseen voidaan käyttää NMR-spektroskopiaa.

NMR-ilmiö löydettiin vuonna 1938, minkä jälkeen sen tutkimus on kasvanut hy-

vin laaja-alaiseksi, ja NMR-spektroskopian analyysimahdollisuuksia hyödynne-

tään nykyään usealla eri luonnontieteen ja tekniikan alalla.

Paravedyn indusoima polarisaatio perustuu siihen, että vetymolekyylin kaksi

spiniä voivat olla joko samansuuntaiset tai vastakkaissuuntaiset, ja jälkimmäi-

sessä tapauksessa NMR-signaaliin saadaan teoreettisesti huomattava vahvistus

silloin kun paravety käy läpi kemiallisen reaktion. Paravedyn suhteellinen osuus

kasvaa vedyn lämpötilan laskiessa, joten jäähdyttämällä vetyä voidaan teorian
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mukaan kasvattaa mittauksessa saatavien signaalien intensiteettejä. Paravedyn

indusoimaa polarisaatiota tutkitaan tässä työssä ns. pinsettimolekyylien kanssa.

Pinsettimolekyyleissä on nimensä mukaisesti aukko, johon molekyyli voi kaapa-

ta vieraita molekyylejä ei-kovalentilla sidoksella. Pinsettimolekyyleillä on useita

käyttötarkoituksia, etenkin biologian ja lääketieteen tutkimuksen aloilla, joissa

tutkittavat molekyylit ovat usein suurikokoisia. Lääketieteessä on kehitetty pin-

settimolekyyleihin perustuvia hoitokeinoja erilaisiin sairauksiin. Paravedyn in-

dusoiman polarisaation lisääminen pinsettimolekyylien tutkimukseen voi olla hyö-

dyllinen työkalu tilanteissa, joissa saatujen signaalien voimakkuus ei ole muuten

riittävän suuri.

Toinen kokeellinen osa käsittelee mikro�uidisissa siruissa tapahtuvien kemial-

listen reaktioiden mittausta NMR-spektroskopian keinoin. Mikro�uidisten siru-

jen kanavat ja mitattavien aineiden tilavuudet ovat hyvin pieniä, joten kokeissa

on tärkeää saada herkkyys mahdollisimman korkealle tasolle. Tätä varten mit-

tauksissa käytettiin NMR-spektroskopian etähavaitsemismenetelmää, jonka avul-

la pystytään huomattavan signaalinvahvistuksen lisäksi seuraamaan aineen liiket-

tä sirun läpi ajan funktiona. Mikro�uidisten sirujen käyttäminen tutkimuksessa

on edullista monesta syystä, ja sovellusaloja on löydetty jo useita, vaikka alan

tutkimus on vielä verrattaen uutta.

Luvussa kaksi käydään läpi NMR-spektroskopian teoriaa siltä osin kuin se on

tutkielman kontekstissa oleellista. Perusteiden lisäksi esille nostetaan vain edellä

mainittuihin kahteen kokeelliseen osaan liittyvää teoriaa. Luvussa kolme tutus-

tutaan mikro�uidistiikan perusteisiin ja sen jo tutkittuihin sovelluksiin NMR-

spektroskopiassa. Kaikkia luvun kolme asioita ei sovelleta kokeissa suoraan, mut-

ta perustason teoria toimii kuitenkin hyvänä pohjana kokeellisen osion ymmär-

tämiseen. Luku neljä käsittelee tehtyjä laboratoriokokeita ja niiden analysoin-

tia. Ensimmäisessä osassa tutkitaan, voidaanko paravedyn indusoiman polarisaa-

tion avulla saada vahvistus NMR-signaaliin. Signaalin vahvistaminen on NMR-
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spektroskopiassa tärkeä osa-alue, sillä NMR:n suurin heikkous on sen epäherk-

kyys. Tämän vuoksi käytettävien magneettikenttien täytyy olla hyvin vahvoja tai

koetilanteen herkkyyttä pitää parantaa muilla metodeilla. Jälkimmäinen osa kä-

sittelee NMR-spektroskopian, ja tarkemmin NMR:n etähavaitsemismenetelmän

soveltamista mikro�uidisiin reaktoreihin. Kokeissa selvitetään mahdollisia uusia

mikro�uidistiikan tutkimuskeinoja ja NMR:n etuja muihin mikro�uidistiikan tut-

kimusmenetelmiin nähden.
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Luku 2

NMR-spektroskopian teoriaa

2.1 Spin magneettikentässä

Kappaleet tästä eteenpäin kappaleen 2.4 loppuun asti perustuvat kirjoihinNuclear

Magnetic Resonance, Concepts and Methods (Canet) [1] ja Understanding NMR

spectroscopy (Keeler) [2].

Suurella osalla atomiytimistä on sisäinen impulssimomentti, lyhyemmin spin,

ja spinimpulssimomenttivektorin suunta määrittää ytimen orientaation. Jokaisel-

la tällaisella ytimellä on myös ominainen gyromagneettinen vakio, joka ilmaisee

yksittäisen spinin luoman magneettisen momentin suuruusluokan:

µ = γ~I, (2.1)

missä µ on ytimen magneettinen momentti, γ on ytimen gyromagneettinen va-

kio, ~ on redusoitu Planckin vakio ja I on yksikötön spinimpulssimomenttivek-

tori (I = J/~, missä J on spinimpulssimomenttivektori). |I| voi saada arvot√
I(I + 1), missä I = 1

2
, 1, 3

2
, 2, ... on ytimen spinkvanttiluku.

NMR-ilmiön fysikaalisen taustan selittämisessä käytetään tässä kvanttimekaa-
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nista lähestymistapaa. Ajasta riippumaton Schrödingerin yhtälö on muotoa

Ĥψ = Eψ, (2.2)

missä Ĥ on Hamiltonin operaattori, ψ aaltofunktio, eli systeemin spatiaali- ja

spintilaa kuvaava funktio, ja E systeemin energia. Energia on siis määritelmän

mukaan systeemin Hamiltonin operaattorin ominaisarvo. Staattisessa magneetti-

kentässä ytimen magneettisen momentin Hamiltonin operaattori on

Ĥ = −µ̂ ·B0, (2.3)

missä B0 on ulkoinen magneettikenttä, joka määritellään NMR:ssä tavallisesti z-

suuntaiseksi. Yhtälön 2.1 kvanttimekaaninen vastine on µ̂z = γ~Îz, kun ulkoinen

magneettikenttä on oletuksen mukaan z-suuntainen. Tämän avulla Hamiltonin

operaattori saadaan muotoon

Ĥ = −γ~ÎzB0, (2.4)

missä Îz on spinimpulssimomenttioperaattorin komponentti z-suunnassa. Kvant-

timekaniikan avulla laskettuna I2 voi saada arvot I(I + 1) ja Iz jonkin arvoista

m = I, I − 1, ...,−I. Tämä ilmaistaan ominaisarvoyhtälöillä

Î2ψ = I(I + 1)ψ

Îzψ = mψ.
(2.5)

Eri ominaistilojen energiat voidaan ratkaista yhtälöiden 2.2 ja 2.5 avulla:

Ĥψ = −γÎz~B0ψ = −γB0~mψ = Eψ, (2.6)

eli tilojen energiat ovat muotoa E = −γ~B0m. Jos atomiytimen spin on esi-

merkiksi 1/2, saa m joko arvon 1/2 tai −1/2 ja energiat arvot E = ∓1
2
γ~B0.

NMR-mittauksessa havaitaan siirtymä energiatilasta seuraavaan tai edelliseen,

eli tässä tapauksessa signaali, jonka energia on E = γ~B0. Tämä tarkoittaa sitä,

että mittauksessa havaittavan signaalin kulmataajuus on ω = γB0.
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Kuten mainittu, Iz voi saada jonkin arvoista m, joten eri energiatiloja on

yhteensä 2I + 1 kappaletta. Suuressa joukossa spinejä eri arvot, eli ominaisti-

lat, eivät kuitenkaan ole tasapainotilassa yhtä todennäköisiä. Tilojen populaatiot

noudattavat Boltzmannin jakaumaa

pψ =
e−Eψ/kT∑

Ψ

e−Eψ/kT
, (2.7)

missä alaindeksi Ψ tarkoittaa summauksen koskevan kaikkia mahdollisia ominais-

tiloja ψ. Makroskooppinen ydinmagnetoituma on yksittäisten spinien magneet-

tisten momenttien summa:

M = γ
∑
i

µ(i). (2.8)

Kun spinien kohdalla ei ole ulkoista magneettikenttää, ovat niiden magneet-

tisten momenttien suunnat satunnaisia, minkä vuoksi makroskooppisen ydinmag-

netoituman arvoksi saadaan nolla. Kun näyte asetetaan z-suuntaiseen magneetti-

kenttään, spineillä on pieni, mutta nollasta eroava taipumus asettua magnettiken-

tän suuntaiseksi. Tämä johtuu siitä, että systeemin energia saavuttaa miniminsä

tilanteessa, jossa kaikki magneettiset momentit ovat ulkoisen magneettikentän

suuntaisia. Terminen liike on kuitenkin edelleen läsnä, ja sen energia on pal-

jon suurempi kuin spinien ja ulkoisen magneettikentän välisen vuorovaikutuksen

energia. Näin ollen tasapainotilassa havaitaan pieni z-suuntainen makroskooppi-

nen ydinmagnetoituma.

2.1.1 Diracin bra-ket-notaatio

Makroskooppisen ydinmagnetoituman laskemiseksi käytetään tässä kvanttimeka-

niikan työkaluja, joista Paul Diracin kehittämä bra-ket-notaatio on kätevä metodi

aaltofunktioilla laskemiseen. Notaatiossa aaltofunktio merkitään ket-vektorilla |〉,

ja aaltofunktion kompleksikonjugaatti bra-vektorilla 〈|. Tällä merkintätavalla siis
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ψα = |α〉, ψ∗α = 〈α|, ψβ = |β〉 ja ψ∗β = 〈β|. Spinimpulssimomenttivektorin z-

komponentin Îz ominaisarvoyhtälöt α- ja β-tiloille saavat tällä merkintätavalla

muodot

Îz |α〉 =
1

2
|α〉 ja Îz |β〉 = −1

2
|β〉 . (2.9)

Silloin kun yhtälöissä esiintyy bra vasemmalla puolella ja ket oikealla puolella,

tarkoitetaan tällä integraalia

〈α|β〉 =

∫
ψ∗αψβdτ , (2.10)

missä dτ tarkoittaa integrointia kaikkien oleellisten muuttujien yli. Kun tekstis-

sä esiintyy vierekkäin bra- ja ket-vektori, on konventiona jättää lukemisen hel-

pottamiseksi pois toinen pystyviiva. Usein yllä olevassa yhtälössä on bra- ja ket-

vektorien välissä joitain vakioita, funktioita tai operaattoreja. Sekä α- että β-tilat

ovat normalisoituja ja ne ovat lisäksi keskenään ortogonaalisia, mikä voidaan il-

maista bra-ket-notaatiossa kompaktisti:

〈α|α〉 = 1, 〈β|β〉 = 1, 〈α|β〉 = 0 ja 〈β|α〉 = 0. (2.11)

Yksi kvanttimekaniikan peruspostulaatti on, että mittauksen tuloksena saadaan

aina mitattavaan suureeseen liittyvän operaattorin ominaisarvo. Yksittäisen mit-

tauksen tulosta ei voi saada kvanttimekaniikan avulla selville, mutta suurelle mit-

tausjoukolle voidaan laskea odotusarvo:

〈Q〉 =
〈ψ| Q̂ |ψ〉
〈ψ|ψ〉

, (2.12)

missä 〈Q〉 on havaittavan suureen odotusarvo ja Q̂ kyseiseen suureeseen liittyvä

operaattori.

2.1.2 Makroskooppinen ydinmagnetoituma

Aiempana esitetyn Boltzmannin jakauman mukaan suuri spinpopulaatio aiheut-

taa makroskooppisen magnetoituman, sillä α- ja β-tiloilla on erisuuruiset ener-
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giat. Tämä on kuitenkin suoraan totta vain jos jokainen spin on joko α- tai β-

tilassa. Kvanttimekaniikan mukaan spinit ovat kuitenkin ns. superpositiotiloissa,

jotka ovat kombinaatioita edellä mainituista α- ja β-tiloista:

|ψi〉 = c(i)
α |α〉+ c

(i)
β |β〉 , (2.13)

missä cα ja cβ ovat yleisesti ottaen eri vakioita eri spinien kohdalla. Huomattavaa

on, että bra-vektorien tapauksessa vakioista täytyy ottaa kompleksikonjugaatti.

Operaattorin Îz keskimääräinen arvo saadaan laskettua odotusarvosta

〈Îz〉 = 〈ψ| Îz |ψ〉 . (2.14)

Edellä kerrottuja laskusääntöjä käyttämällä jokaisen spinin kontribuutioksi mak-

roskooppiseen ydinmagnetoitumaan saadaan

〈Îz〉 =
[
〈α| c∗α + 〈β| c∗β

]
Îz
[
cα |α〉+ cβ |β〉

]
= c∗αcα 〈α| Îz |α〉+ c∗αcβ 〈α| Îz |β〉+ c∗βcβ 〈β| Îz |α〉+ c∗βcβ 〈β| Îz |β〉

=
1

2
c∗αcα −

1

2
c∗βcβ.

(2.15)

Kokonaismagnetoituma kirjoitetaan tavallisesti lyhyessä muodossa

Mz =
1

2
γN(c∗αcα − c∗βcβ), (2.16)

missä viiva tarkoittaa keskiarvoa koko näytteen yli ja N on näytteen sisältämien

spinien kokonaismäärä. Yhtälöstä on jätetty pois konvention vuoksi vakio ~.

Makroskooppisen ydinmagnetoituman suuruuden selvittäminen tällä tavalla

vaatisi periaatteessa tiedon kaikkien yksittäisten spinien aaltofunktioista, mikä

olisi käytännössä mahdoton laskea. Pienikin näyte sisältää kuitenkin valtavan

määrän spinejä, minkä vuoksi magnetoituman suuruuden laskemisessa voidaan

hyödyntää Boltzmannin jakaumaa.

Kun mitataan kulmaliikemäärän z-komponenttia, kvanttimekaanisen lähesty-

mistavan mukaan todennäköisyys saada arvo 1/2 on c∗αcα ja todennäköisyys arvol-

le −1/2 on c∗βcβ. Tämän voi tulkita siten, että spin havaitaan olevan energiatilas-

sa α todennäköisyydellä c∗αcα ja vastaavasti energiatilassa β todennäköisyydellä
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c∗βcβ. Summaamalla todennäköisyydet saadaan spinien populaatiot molemmissa

tiloissa:

nα =
∑
i

c∗(i)α c(i)
α ja nβ =

∑
i

c
∗(i)
β c

(i)
β . (2.17)

Edellä käytetyn näytteen keskiarvon merkintätapaa käyttämällä saadaan popu-

laatioille lyhyemmät muodot

nα = Nc∗αcα ja nβ = Nc∗βcβ. (2.18)

Ratkaisemalla yhtälöt näytteiden keskiarvojen suhteen ja sijoittamalla yhtälöön

(2.16) saadaan makroskooppiselle ydinmagnetoitumalle lauseke

Mz =
1

2
γ(nα − nβ). (2.19)

Tilojen populaatiot noudattavat tasapainotilassa Boltzmannin jakaumaa (2.7),

josta laskemalla saadaan populaatioiksi

nα =
1

2
Ne−Eα/kT ja nβ =

1

2
Ne−Eβ/kT . (2.20)

Jos γ on positiivinen, niin α-tilalla on pienempi energia, joten tasapainotilassa

näyteellä on positiivinen makroskooppinen ydinmagnetoituma. Magnetoituman

arvoksi saadaan yhtälöt (2.19) ja (2.20) yhdistämällä

M0 =
1

4
γN
(
e−Eα/kT − e−Eβ/kT

)
. (2.21)

Magnetoitumavektorin käyttäytyminen on yksinkertaisin havainnollistaa klas-

sisella vektorimallilla. Kvanttimekaniikan keinoilla päästään samaan lopputulok-

seen, mutta johtaminen on matemaattisesti hankalampaa, eikä tämän työn kon-

tekstissa oleellista. Lisäksi klassinen vektorimalli on tässä tapauksessa selvästi

havainnollisempi keino kuvata magnetoitumavektorin liikettä. Magneettikentässä

oleva ydinmagnetoitumavektori kokee vääntömomentin

N = M ×B0, (2.22)
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ja klassisen mekaniikan mukaan pyörivän kappaleen liikemäärämomentti noudat-

taa yhtälöä
d

dt

∑
i

µi = N . (2.23)

Edellisistä kokoamalla saadaan magnetoituman liikeyhtälöksi

dM

dt
= γM ×B0. (2.24)

Ristitulon identiteettiä v × u = −u× v käyttämällä saadaan yhtälö muotoon

dM

dt
= −γB0 ×M . (2.25)

Ristitulon ensimmäinen termi on vektorin kulmanopeus ω ≡ −γB0, jolloin yhtälö

sievenee muotoon
dM

dt
= ω ×M . (2.26)

Magnetoitumavektori siis prekessoi ulkoisen magneettikentän ympäri kulmano-

peudella ω, ja tätä suuretta kutsutaan Larmorin taajuudeksi irlantilaisen fyysi-

kon Joseph Larmorin mukaan. Muuttuva magneettikenttä indusoi lähellä olevaan

kelaan sähkövirran, ja tällä tavalla prekessoivista spineistä voidaan saada signaali

spektrometrin avulla.

Fourier-muunnokseen perustuvassa NMR-spektroskopiassa tasapainotilaan tuo-

daan häiriö normaalisti radiotaajuusalueen pulsseilla, ja pulssin päättymisen jäl-

keen magnetoituma alkaa relaksoitua takaisin kohti matalaenergisintä tilaa. Puls-

sin taajuuden täytyy olla sama kuin viritettävän näytteen Larmor-taajuus. Re-

laksaatioon liittyvää teoriaa käydään läpi tarkemmin kappaleessa 2.3. Yksittäisen

pulssin sijasta käytetään pulssisarjoja, joita on kehitetty lukuisa määrä erityyp-

pisiä koetilanteita varten. Erilaisilla pulssisarjoilla saadaan erilaisia etuja koeti-

lanteeseen, joista tärkeimpänä mainittakoon kokeen signaali-kohina-suhteen pa-

rantaminen.
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2.2 NMR-spektrin parametrit

NMR-kokeen tuottamaan signaaliin vaikuttaa monta tekijää, tarjoten tietoa tut-

kittavasta aineesta. Tässä käydään pääpiirteittäin läpi tutkielman kannalta kaksi

tärkeintä ilmiötä, kemiallinen siirtymä ja epäsuora spin-spin-kytkentä.

2.2.1 Kemiallinen siirtymä

Molekyyleissä sijaitsevien atomien elektronit 'suojaavat' ydintä ulkoiselta mag-

neettikentältä. Tämän vuoksi magneettikentän voimakkuus ei ole jokaisen yti-

men kohdalla sama, vaan ytimen i kohdalla oleva magneettikenttä saa arvon

(1 − σi)B0. Tässä σi on ytimen i varjostusvakio, jonka suuruusluokka on 10−6.

Vaikutus ulkoiseen magneettikenttään on siis hyvin pieni, mutta kuitenkin riittä-

vän suuri kokeelliseen havaitsemiseen. Tämä kuitenkin edellyttää ulkoiselta mag-

neettikentältä riittävää homogeenisuuttä.

Ytimelle i saadaan nyt resonanssitaajuudeksi

νi =
γi
2π
B0(1− σi). (2.27)

Varjostusvakio ei aina ole eri ytimien kohdalla samansuuruinen, vaikka kyseessä

olisi sama alkuaine, sillä kyseisen ytimen kemiallinen ympäristö vaikuttaa varjos-

tusvakion suuruuteen. Tästä johtuvaa resonanssitaajuuden muutosta kutsutaan

kemialliseksi siirtymäksi.

Resonanssitaajuudet mitataan jonkin referenssiaineen suhteen. Käytännössä

tämä tarkoittaa sitä, että referenssiaineen resonanssitaajuus asetetaan nollakoh-

daksi. Lisäksi magneettikentän suuruuden vaikutus pitää saada poistettua, jotta

eri magneettikentissä mitatut kemialliset siirtymät olisivat keskenään vertailu-

kelpoisia. Tämän saavuttamiseksi määritellään kemiallisen siirtymän redusoitu

muuttuja δ:

δ =
νi − νref
νref

· 106. (2.28)
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Kerroin 106 otetaan mukaan, sillä redusoidun muuttujan yksikkönä on tavallisesti

ppm (parts per million). 1H- ja 13C-spektroskopiassa käytetään referenssiaineena

tetrametyylisilaania (TMS), [Si(CH3)4]. TMS:n kaikki vety- ja hiiliytimet ovat

täsmälleen samanlaisessa kemiallisessa ympäristössä, joten spektrissä on vain yk-

si, helposti näkyviin saatava piikki.

2.2.2 Epäsuora spin-spin-kytkentä

Kun tarkastellaan kahta toisiinsa sitoutunutta atomia, voivat niiden ydinten spi-

nit (spin-1/2) olla joko samansuuntaiset tai vastakkaissuuntaiset. Toisen spinin

kannalta toinen spin voi olla joko samansuuntainen tai vastakkaissuuntainen. Täl-

löin spinin kokemalle magneettikentälle on kaksi vaihtoehtoa. Epäsuora spin-spin-

kytkentä aiheuttaa siis resonanssitaajuuden jakaantumisen kahdeksi eri vaihtoeh-

doksi: ν+ 1
2
J tai ν− 1

2
J, missä J on epäsuora spin-spin-kytkentävakio, eli käytän-

nössä resonanssitaajuuksien erotus. Yhden atomin spektrissä nähdään siis kaksi

piikkiä, joiden etäisyys toisistaan on J ja etäisyys �alkuperäisestä� resonanssitaa-

juudesta on yhtä suuri. Tilanne on symmetrien molemmille ytimille, joten kahden

piikin sijaan havaitaankin kaksi duplettia.

J-kytkentä johtuu spinien epäsuorasta vuorovaikutuksesta, joka tapahtuu yti-

mien sidokseen osallistuvien elektronien välityksellä. Tätä ei pidä sekoittaa D-

kytkentään (dipoli-dipoli-kytkentä), joka seuraa hiukkasten suorasta vuorovaiku-

tuksesta toistensa kanssa. J-kytkentä havaitaan myös isotrooppisessa ympäristös-

sä, toisin kuin D-kytkentä. Esimerkiksi nesteessä molekyylien rotaatio tarkoittaa

sitä, että D-kytkennän keskiarvoksi saadaan nolla.

Joskus edellä kuvatun J-kytkennän aiheuttamat muutokset spektriin halutaan

poistaa. Jos esimerkiksi vety-ytimien kytkennät muihin ytimiin halutaan poistaa,

säteilytetään näytettä vedyn spektriviivojen alueen taajuisella säteilyllä. Säteily-

tys aiheuttaa nopeita siirtymiä ytimen eri spintilojen välillä, mikä johtaa siihen,
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Kuva 2.1: Kahden atomiytimen muodostaman AX-spinsysteemin NMR-spektrin

rakenne. AX-spinsysteemissä |νA− νB| � J , jolloin J-kytkentä saa aikaan spekt-

riin kaksi duplettia. Jos resonanssitaajuuksien erotus ja J-kytkentävakio ovat sa-

maa suuruusluokkaa, spektrin kahdella keskimmäisellä piikillä on yhtä suuri in-

tensiteetti ja reunapiikeillä vastaavasti keskenään samansuuruinen, mutta kah-

ta keskimmäistä piikkiä pienempi intensiteetti. Tällöin käytetään termiä AB-

spinsysteemi.

että J-kytkennän vaikutus spektrin rakenteeseen poistuu kokonaan.

2.3 Relaksaatio

Tasapainotilastaan, eli tyypillisesti z-suunnasta poikkeutettu magnetisaatio pyr-

kii palaamaan takaisin tasapainotilaan, ja tätä prosessia kutsutaan NMR-spektroskopiassa

relaksaatioksi. Erilaisia relaksaatiomalleja on paljon, ja tässä niistä käydään läpi

kaksi tyyppiesimerkkiä, spin-ympäristörelaksaatio ja spin-spinrelaksaatio.

Spin-ympäristörelaksaatio johtuu spinien energianvaihdosta ympäristön kans-

sa, joka taas on seurausta magneettikentän lokaaleista oskillaatioista. Eri aineis-

sa relaksaatioajat ovat erisuuruiset, ja esimerkiksi relaksaatioajalla painotetuissa

magneettikuvissa ero näkyy tummuudenvaihteluina. Relaksaatio on eksponenti-

15



aalista, ja magnetisaatiolle ajan funktiona voidaan johtaa seuraava yhtälö [4]:

Mz(t) = Mz(0)e−t/T1 +M0(1− e−t/T1), (2.29)

missä Mz(t) on magnetoituman z-komponentti ajan funktiona, T1 aineelle omi-

nainen relaksaatioparametri ja M0 magnetoituma tasapainotilassa. Spin-ympä-

ristörelaksaatio kuvaa pitkittäisen magnetoituman palautumista tasapainotilaan.

Spin-ympäristörelaksaation lisäksi myös spin-spinrelaksaatio johtuu magneet-

tikentän lokaaleista oskillaatioista. Eri spinien kokemat magneettikentät ovat vie-

reisistä spineistä johtuen hieman erisuuruisia, mikä johtaa poikittaisen magnetoi-

tuman vaimenemiseen ja tätä kautta signaalin heikkenemiseen. Myös ulkoisen

magneettikentän epähomogeenisuus aiheuttaa saman ilmiön, mutta sen haitta-

vaikutus voidaan poistaa kokonaan seuraavan esimerkin pulssisarjan avulla.

Tiettyjä parametrejä saadaan painotettua käyttämällä sopivaa pulssisekvens-

siä. Erilaisia sekvenssejä on eri käyttötarkoituksiin valtava määrä, joista tässä

esimerkiksi otetaan yksinkertainen spin-kaikupulssisarja (kuva 2.2). Tasapaino-

tilassa spinvektorit ovat samansuuntaiset z-suuntaisen magneettikentän kanssa.

Aluksi spineihin kohdistetaan 90 asteen pulssi (x-akselin ympäri), joka kääntää

spinejä 90 astetta xy-tasoon. Spinit alkavat prekessoida xy-tasossa z-akselin ym-

päri. Edellä mainittujen magneettikentän epähomogeenisuuksien vuoksi spinien

prekessionopeudet vaihtelevat, mikä aiheuttaa nettomagnetoituman häviämistä.

Ajan tE kuluttua spineihin kohdistetaan 180 asteen pulssi, joka peilaa spinien

paikat xy-tasossa x-akselin suhteen. Ennen 180 asteen pulssia ajassa tE kulman

φ kiertynyt spinvektori kiertyy pulssin jälkeen jälleen kulman φ, joten kaikki spi-

nit palaavat ajan tE kuluttua samaan paikkaan. Tällöin magneettikentän epä-

homogeenisuuksien vaikutus poistuu, ja signaalin amplitudiin vaikuttaa vain T2-

relaksaatio.
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Kuva 2.2: Spin-kaikupulssisarja ja spinien käyttäytyminen sarjan eri vaiheissa.

2.4 Kemiallinen vaihto ja 2D EXSY

NMR-spektroskopian kontekstissa kemiallisella vaihdolla tarkoitetaan ytimen siir-

tymistä erilaiseen kemialliseen (tai fysikaaliseen) ympäristöön. Silloin kun kemial-

linen vaihto tapahtuu riittävän hitaasti, voidaan NMR-kokeella saada tietoa vaih-

toprosessista.

Kuvassa 2.2 on esitetty EXSY-kokeessa (Exchange Spectroscopy) käytettävä

pulssisarja [3]. Pulssisarjan avulla saadaan havaittua ytimen kokema kemiallinen

siirtymä mittaamalla sen NMR-spektri molemmissa tilanteissa. Tarkastellaan ti-

lannetta yhden spinin näkökulmasta. Ensimmäinen pulssi kääntää z-suuntaisen

magnetisaation −y-suuntaan, minkä jälkeen magnetisaation annetaan kehittyä

ajan t1 verran. Toinen 90 asteen pulssi kääntää magnetisaation takaisin z-suuntaiseksi.

Näiden kolmen vaiheen tarkoitus on varastoida spiniin magnetisaatiota tietyllä

suuruudella ja taajuudella. Ajanjaksoa tm kutsutaan sekoitusjaksoksi, jolloin spi-

nit voivat suorittaa keskenään kemiallista vaihtoa, tai kuten tässä tapauksessa,

kemiallinen ympäristö voi muuttua. Kolmannella 90 asteen pulssilla saadaan z-

suuntainen magnetoituma muutettua takaisin havaittavaksi xy-suunnan magne-

toitumaksi, jolloin signaalissa on tiedot molemmista kemiallisista ympäristöistä.
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Kuva 2.3: EXSY-kokeessa käytettävä pulssisarja. Kaksi ensimmäistä pulssia ja

niiden välissä oleva evoluutioaika t1 tekevät magnetisaatiosata taajuusmoduloi-

tua. Tämän jälkeen spinit suorittavat kemiallista vaihtoa miksausajan tm aikana,

minkä jälkeen kolmas 90 asteen pulssi muuttaa z-suuntaisen magnetisaation ha-

vaittavaksi xy-magnetisaatioksi.

EXSY-pulssisarjan varsinainen käyttötarkoitus selviää seuraavasta esimerkis-

tä. Kuvassa 2.3 on luonnosteltu dimetyyliasetamidin kaksiulotteinen EXSY-spekt-

ri. Molekyylissä on kolme metyyliryhmää, jotka antavat kaikki eritaajuuksiset

signaalit johtuen eroista kemiallisissa ympäristöissä. Kaksiulotteisessa spektrissä

nämä piikit näkyvät diagonaalilla. Diagonaalin ulkopuoliset piikit johtuvat ke-

miallisesta vaihdosta kahden typpiatomin puolella olevan metyyliryhmän välillä.

Tässä tapauksessa vaihto johtuu molekyylin hitaasta rotaatiosta molekyylin kes-

kimmäisen sidoksen ympäri.

Tässä esimerkissä kemiallisesta vaihdosta johtuvat diagonaalin ulkopuoliset

piikit ovat intensiteetiltään yhtä suuret, mutta myös erisuuruiset piikit ovat mah-

dollisia. Joissain tapauksissa kemiallista vaihtoa tapahtuu vain toiseen suuntaan,

jolloin piikki havaitaan vain diagonaalin toisella puolella.

2.5 Magneettikuvauksen perusteita

Tämä osio perustuu kirjaan Magnetic Resonance Imaging. Physical Principles

and Sequence Design (Haake et al.). [4]
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Kuva 2.4: Dimetyyliasetamidin kaksiulotteinen 1H-EXSY-spektri luonnostelma-

na. Piikit ja metyyliryhmät ovat yhdistetty toisiinsa numeroin. Spektri paljastaa

kemiallisen vaihdon metyyliryhmien 1 ja 2 välillä, mikä johtuu molekyylin hitaas-

ta rotaatiosta keskimmäisen sidoksen ympäri.

Magneettikuvauksen ja NMR-spektroskopian oleellinen ero on selitettävissä

yksinkertaisella esimerkillä (kuva 2.4). Otetaan kaksi samasta aineesta, esimer-

kiksi vedestä koostuvaa näytettä, jotka sijaitsevat x-akselilla etäisyydellä a toi-

sistaan. Toinen näytteistä sisältää kaksinkertaisen määrän vettä toiseen nähden.

Kun näytteet asetetaan spektrometrin B0-kenttään ja tehdään NMR-koe yllä ku-

vatuilla metodeilla, tuloksena on signaali, jossa on yksi piikki kohdassa ω = γB0.

Piikin korkeus on suoraan verrannollinen näytteiden yhteensä sisältämän veden

määrään. Magneettikuvauksessa B0-kentän rinnalle lisätään heikompi gradient-
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tikenttä, joka on muotoa G0x, eli kenttien summa B0 + G0x ei ole x-suunnassa

vakio. Tämän vuoksi x-akselilla eri paikoissa olevien näytteiden spektrit kuvautu-

vat Fourier-muunnoksessa etäisyydelle γG0a ω-akselilla, sillä nyt ω = γ(B0+G0x)

on x:stä riippuvainen. Sama periaate on laajennettavissa toiseen ja kolmanteen

ulottuvuuteen.

Kuva 2.5: Kahden x-akselilla eri paikoissa sijaitsevien vesinäytteiden NMR- ja

MRI-spektrit. Magneettikuvauksessa B0-kenttään lisätään gradienttikenttä G0,

jonka ansiosta näytteiden paikat tulevat näkyviin spektrissä.

Magneettikuvauksessa voidaan painottaa eri tekijöitä riippuen sovellusalueen

vaatimuksista. Yleisimmin käytetään spin-ympäristörelaksaatiolla tai spin-spinre-

laksaatiolla painotettuja kuvausmetodeja. Seuraavassa käydään esimerkin kautta

läpi yksi kuvausmetodi.

Magneettikuvauksen matemaattinen formalismi pohjautuu siihen, että MRI-

kokeessa havaittu signaali s(k) on näytteen efektiivisen spintiheyden ρ(r) Fourier-
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muunnos, ja vastaavasti spintiheys saadaan ratkaistua käänteisellä Fourier-muunnoksella:

s(k) =

∫
ρ(r)e−i2πk·zd3r

ρ(r) =

∫
s(k)ei2πk·zd3k

(2.30)

Yllä olevissa yhtälöissä k = γ
2π

∫ t
0
G(t)dt, missä G(t) on magneettikentän gra-

dientti eli muuttumisnopeus z-suunnassa.

Spintiheyttä sanotaan tässä yhteydessä efektiiviseksi, sillä kokeessa havaitta-

vaan magnetoituman ja sitä kautta havaittavaan spintiheyteen vaikuttaa lukuisa

joukko erilaisia tekijöitä. Käytännössä kuvausprosessi toimii siten, että k-avaruus

käydään järjestelmällisesti läpi halutulla havaintopistetiheydellä, eli resoluutiolla.

Kuvassa 2.6 on esitetty spin-kaikupulssisarjaa hyödyntävä metodi kaksiulotteiseen

magneettikuvaukseen. Pulssisarjassa on tavallisen radiotaajuusalueen kaistan li-

säksi kolme gradienttikaistaa, joiden avulla saadaan koodattua paikkainformaatio

kuvaa varten.

Kuvaussarjan aluksi valitaan mitattavasta kappaleesta xy-tasossa oleva viipa-

le. Viipaleen virittäminen tapahtuu z-suuntaisen gradienttikentän avulla, jolloin

spinien prekessiotaajuus paikassa z on

f(z) = γ(B0 +Gzz), (2.31)

eli samaa muotoa kuin osion alun esimerkissä. Viipaleen virittäminen tapahtuu

valitun kaistanleveyden kattavalla pulssilla, joka virittää spinit z-suunnassa vain

tietyltä väliltä. Tämä johtuu siitä, että spinien prekessiotaajuus on z:n funktio.

Tavallisesti käytetään muotoa sinc x = sin x/x olevia pulsseja, sillä sen Fourier-

muunnos on suorakulmaisen laatikon muotoinen, eli spinit voidaan virittää tällä

pulssilla tarkasti halutulta taajuusväliltä. Viipaleen virittäminen tapahtuu puls-

sisarjassa samaan aikaan kuin spin-kaikupulssisarjan ensimmäinen pulssi.

Viipaleen valitsemisessa käytetty z-suunnan gradienttikenttä aiheuttaa hei-

kennyksen ydinmagnetoitumaan, sillä spinien vaiheisiin tulee pieniä eroja. Tämä
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Kuva 2.6: Spin-kaikupulssisarja kaksiulotteisessa magneettikuvauksessa. Gra-

dienttikentistä z-suuntainen huolehtii viipaleen virittämisestä, ja x- sekä y-

suuntaisilla gradienttikentillä käydään kuvausalue läpi piste kerrallaan.

ongelma saadaan poistettua gradienttikaiulla, joka saadaan aikaan z-suunnan jäl-

kimmäisellä pulssilla. Gradienttikaikupulssi refokusoi spinit täysin, jolloin havait-

tu signaali heikkenee vain T2-relaksaation ja ulkoisen magneettikentän epähomo-

geenisuuksien vuoksi.

Samaan aikaan gradienttikaikupulssin kanssa kytketään päälle y- ja x-suunnan

gradienttikentät. Näiden kahden kentän avulla siirrytään haluttuun paikkaan k-

avaruudessa ja toisella x-suunnan gradienttikentällä käydään sen rivin pisteet lä-

pi. Tätä kutsutaan k-avaruuden täyttämiseksi, joka vaatii pulssisarjan iteroimista

useaan kertaan. Gradienttikentän voimakkuus y-suunnassa on eri mittauskerroilla

erisuuruinen, jotta kuvausalue saadaan siirrettyä vaakariviltä toiselle. Vastaavasti

x-suunnassa siirrytään aina kuvausalueen negatiivisen puolen reunaan, ja jälkim-

mäisen pulssin aikana kerätään signaali jokaisesta vaakarivin pisteestä erikseen.
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Kuvassa on esitetty nuolilla ensimmäinen iteraatio. Toisella mittauskierroksella

katetaan toinen vaakarivi, ja tätä toistetaan, kunnes koko kuvausalue on käyty lä-

pi. Spin-kaikupulssisarjan jälkimmäinen pulssi poistaa ulkoisen magneettikentän

epähomogeenisuuden vaikutukset, kuten kappaleessa 2.3 esitettiin. Jälkimmäinen

x-suunnan gradienttikentistä täytyy ajoittaa samanaikaiseksi spin-kaikusignaalin

kanssa.

Mittauspisteiden lukumäärää kasvattamalla saadaan parannettua kuvan tark-

kuutta, mutta niiden määrän kasvaessa kokeen kokonaiskesto kasvaa, ja tarkat

mittaukset voivat viedä hyvinkin pitkiä aikoja. Jos yhden viipaleen sisältämien

pikseleiden sivujen mitat puolitetaan, kasvaa mitattavien pisteiden määrä kaksin-

kertaiseksi, ja siten myös mittauksen kokonaiskesto kaksinkertaistuu. Lisäksi, jos

pikselin molempien sivujen pituudet puolitetaan, pienenee signaali-kohina-suhde

kertoimella
√

2 [4]. Fourier-muunnosten yhteydessä käytetään usein matemaatti-

sia suodatusmetodeja, jotka parantavat signaali-kohina-suhdetta, mutta seurauk-

sena on usein objektien reunaviivojen sumentumista, resoluution heikkenemistä

tai muita kuvaan ilmestyviä virheitä, ns. artifakteja [5].

Magneettikuvausta voidaan myös soveltaa aineen liikkeen monitorointiin. Gra-

dienttikenttä G(t) aiheuttaa tutkittavan aineen spineissä vaihekulman muutok-

sen

Φ = γ

∫ TE

0

r(t) ·G(t)dt, (2.32)

missä TE on gradienttipulssin pituus ja r(t) yksittäisen hiukkasen paikkavektori.

Paikkavektori riippuu hiukkasen nopeudesta ja kiihtyvyydestä yhtälön

r(t) = r0 + v0t+
a0t

2

2
(2.33)

mukaisesti, missä r0, v0 ja a0 ovat hiukkasen paikka, nopeus ja kiihtyvyys, kun t =
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0. Hiukkasen spinin vaihekulman muutos koostuu siten kolmesta komponentista

Φ0 = γr0

∫ TE

0

G(t)dt

Φ1 = γv0

∫ TE

0

G(t)tdt

Φ2 = γ
a0

2

∫ TE

0

G(t)t2dt.

(2.34)

Gradienttikenttäpulssien kombinaatio voidaan suunnitella sellaiseksi, että kaksi

kolmesta komponentista nollautuu, jolloin hiukkasten vaihekulma riippuu vain

jäljelle jääneestä komponentista. Näin voidaan mitata aineen nopeus- ja kiihty-

vyyspro�ilit gradienttikentän määräämässä suunnassa [6].

2.6 NMR:n etähavaitsemismenetelmä

Tavallisessa NMR-spektrometrissä spinit virittävän pulssin aikaansaamiseen ja

signaalin havaitsemiseen käytetään samaa kelaa. Tämä on tilankäytöllisesti kä-

tevää, mutta vaikeuttaa molempien osa-alueiden optimointia. Signaali-kohina-

suhteen parantaminen toista tekijää optimoimalla tapahtuu usein toisen kustan-

nuksella [7].

Yksinkertainen ratkaisu ongelmaan on toteuttaa pulssien tuottaminen ja sig-

naalin havaitseminen eri keloilla. Tällä tavalla molemmat komponentit voidaan

optimoida erikseen, mikä voi johtaa parempiin lopputuloksiin. NMR:n etähavait-

semismenetelmässä sovelletaan juuri tätä ideaa. Menetelmässä on pääpiirteittäin

kolme osaa: signaalin koodaus kuljettajaytimiin, ytimien siirtäminen havaitsemis-

kelalle ja signaalin havaitseminen. Koodaus tapahtuu siihen suunnitellulla pulssi-

sekvenssillä, ja kuljettajina käytetään usein 129Xe-ydintä, sillä sen signaali-kohina-

suhdetta voidaan parantaa hyperpolaroinnilla, sen T1-relaksaatioaika hyvin pitkä

ja kyse on kemiallisesti hyvin heikosti reagoivasta aineesta.

Tavallisissa NMR-spektrimittauksissa saadaan etähavaitsemismenetelmän
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avulla noin kymmenkertainen signaali-kohina-suhde verrattuna yhdellä kelalla

tehtyihin mittauksiin [7]. Hyvin herkkää kelaa käytettäessä signaalin havaitsemi-

seen on saatu noin 600-kertainen vahvistus [8]. Etähavaitsemismenetelmää käyt-

tämällä kokeen toistomäärää voidaan vähentää lisääntyneen herkkyyden vuoksi,

mikä lyhentää kokeen kestoa. Toisaalta aineen siirtäminen toiseen paikkaan tuo

mukaan lisädimension, joka kasvattaa kokeen kokonaiskestoa. Etähavaitsemisme-

netelmä edellyttää, että kantaja-aine pitää saada siirrettyä havaitsemiskelalle T1-

ajan puitteissa [7].

Yksi merkittävä etähavaitsemismenetelmän tuoma etu on se, että hiukkasten

siirtymisaikaa havaitsemiskelalle voidaan mitata. Tämä johtuu siitä, että koodaus

ja signaalin havaitseminen tapahtuvat eri paikoissa. Saatu informaatio on erittäin

hyödyllistä kaasujen ja nesteiden virtauksia tutkittaessa sekä kemiallisten reak-

tioiden monitoroinnissa, jotka ovat mikro�uidisten reaktoreiden kohdalla suurin

kiinnostuksen alue. Luvussa 3 esitetään yksinkertainen siirtymisaikaa mittaava

koejärjestely ja kokeellisessa osiossa kuvaukseen käytettävä pulssisekvenssi.

2.7 Paravedyn indusoima polarisaatio

Tämä osio perustuu artikkeleihin Parahydrogen induced polarization (J. Nattener

ja J. Bargon) [9] ja Para-Hydrogen Enrichment and Hyperpolarization (D. Canet

et al.) [10]

Vetymolekyylissä on kaksi atomia, joiden ydinten spinit voivat olla joko sa-

mansuuntaiset tai vastakkaissuuntaiset. Molekyyliä, jossa spinit ovat samansuun-

taiset, kutsutaan ortovedyksi, ja erisuuntaista tapausta paravedyksi. Kun spinit

ovat samansuuntaiset, saa spinkvanttiluku arvon I = 1, jolloinm = −1, 0, 1 ja ve-

tymolekyylillä on tällöin kolme energiatilaa. Paravedyn spinien tapauksessa I = 0

ja m = 0, joten molekyylillä on vain yksi energiatila. Orto- ja paravetyjen määrän
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suhde huoneenlämmössä on 3:1.

Hydrausreaktioissa molekyylin kaksois- tai kolmoissidoksiin liitetään vetyä.

Mikäli käytetyssä vedyssä on tavallista suurempi osuus paravetyä, havaitaan NMR-

signaalissa huomattava vahvistus. Tätä ilmiötä kutsutaan paravedyn indusoimaksi

polarisaatioksi (Para-Hydrogen Induced Polarisation, PHIP). Vedyn spin- ja ro-

taatiotilat ovat kytkeytyneet siten, että 175 kelvinasteen lämpötilassa ortovedyn

osuus on suuri, mutta nollaa kelviniä lähestyttäessä paravedyn osuus kasvaa huo-

mattavasti. Tämän vuoksi yksinkertainen tapa saada paraisomeerin osuus nor-

maalia suuremmaksi on viilentää vetyä mahdollisimman alhaiseen lämpötilaan.

Vetysäiliön upottaminen nestetyppeen laskee lämpötilan noin 77 kelvinasteeseen,

jolloin paravedyn osuus kasvaa 50 prosenttiin. Paravedyn muuttuminen ortove-

dyksi ja toisinpäin on kvanttimekaniikan mukaan symmetriakielletty siirtymä, ja

tämän vuoksi viilennetyllä vedyllä kestää pitkä aika saavuttaa edellä mainittu 50-

50-jakauma isomeereissä. Paramagneettinen katalyytti nopeuttaa prosessia huo-

mattavasti. Muutos on myös toiseen suuntaan hidasta, ja kokeet ehditään hyvin

suorittaa ennen kuin paravedyn osuus on laskenut huoneen lämpötilan lukemiin.

Paravetyä ei voida havaita tavallisessa NMR-kokeessa, sillä sen spinkvantti-

luku on nolla. PHIP:n hyödyntäminen koetilanteissa vaatii sitä, että lopputuot-

teena saatavat spinit ovat kemiallisesti ei-ekvivalenteissa ympäristöissä. Paravety

on kahden samanlaisen spinin systeemi, joten sillä on vain yksi energiatila. Täs-

tä johtuen tavallista suurempi paravedyn osuus johtaa signaalin heikkenemiseen,

sillä signaalissa ainoastaan näkyvän ortovedyn suhteellinen osuus laskee.

PHIP:n signaaliin tuomien muutosten ymmärtämiseksi tarkastellaan kahden

spinin muodostaman systeemin energiatasoja. Kuvassa 2.7 on nähtävissä kahden

spinin systeemin energiatasot ja niiden väliset siirtymät. A2-systeemillä tarkoi-

tetaan kahden ekvivalentin spinin muodostamaa systeemiä, ja AX-systeemillä

taas kahden heikosti kytketyn, ei-ekvivalentin spinin systeemiä. Heikosti kytket-

ty tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että systeemin kemiallinen siirtymä on paljon
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Kuva 2.7: Kahden spinin systeemin energiatasot. Kemiallisen reaktion jälkeen siir-

rytään A2-spinsysteemistä AX-spinsysteemiin, jolloin NMR-spektriin tulee muu-

toksia.

suurempi kuin epäsuoran spin-spinkytkennän vakio J . Spinlukua 1/2 merkitään

symbolilla α ja spinlukua -1/2 vastaa symboli β, joten tila αα on matalaenergisin

(oletuksella γ > 0), minkä vuoksi se on kuvassa alimpana.

A2-systeemin kaikki neljä tilaa saadaan kvanttimekaniikan avulla Schrödinge-

rin yhtälöstä ratkaisemalla. Johtaminen sivuutetaan tässä. Paravedyllä on vain

yksi energiatila, ja ekvivalenttien spinien tapauksessa symmetria kieltää siirty-

mät kolmeen ortovedyn erienergiseen tilaan. Tästä johtuen paravety ei anna A2-

systeemissä minkäänlaista signaalia. Ortovedyn energiatilojen välillä siirtymät

ovat sen sijaan mahdollisia. Molempien siirtymien tapauksessa havaitaan signaali

samalla taajuudella, joten tuloksena on yhden piikin sisältävä spektri.
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AX-systeemissä tilat αα, ββ, αβ ja βα ovat ominaistiloja, ja tilojen välisistä

siirtymistä kaikki paitsi αα:n ja ββ:n väliset ovat sallittuja. Systeemin energia

on nyt eri myös keskimmäisten energiatilojen αβ ja βα tapauksissa, joten spekt-

rissä havaitaan neljä erillistä piikkiä. Tarkemmin kuvattuna spektrin rakenteessa

nähdään kaksi duplettia, joissa piikkien etäisyys toisistaan riippuu spinien välisen

J-kytkennän voimakkuudesta.

Kuva 2.8: Kahden spinin systeemin energiatasot PHIP:n tapauksessa, jolloin pa-

ravedyn ja ortovedyn määrien suhde on 1:1. Laatikoilla merkittyjen tilojen popu-

laatiot ovat PHIP:n vuoksi kuvaan 2.7 verrattuna suuremmat. Reaktio tapahtuu

korkeassa magneettikentässä.

Kuvassa 2.8 on esitetty sama tilanne kuin kuvassa 2.7, mutta nyt paravedyn

osuutta on nostettu aiemmin kuvatuilla metodeilla. Kuvaan on merkitty laati-

koilla ne spintilat, joiden populaatio on kasvanut paravedyn suhteellisen osuu-
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den lisääntymisen vuoksi. A2-systeemissä tällä on pelkästään negatiivinen vai-

kutus signaalin voimakkuuteen, sillä paravetypopulaatio ei edelleenkään aiheuta

minkäänlaista kontribuutiota signaaliin. Tuloksena on yksittäinen piikki kuvan

2.7 tilannetta matalammalla intensiteetillä. Kun A2-systeemistä siirrytään AX-

systeemiin esimerkiksi hydrausreaktiolla, täytyy 1√
2
(αβ − βα)-tilan ylipopulaa-

tio jakaantua lopputilanteen sisältämien tilojen kesken. Kvanttimekaniikan avul-

la voidaan laskea, että jos paravedyn normaalitilaa suurempi osuus on ∆, niin

sekä αβ- että βα-tilojen populaatio kasvaa korkeassa magneettikentässä ∆/3:lla.

Tällöin tilojen väliset siirtymät tapahtuvat kuvan 2.8 oikean puolen mukaisesti.

Tuloksena on edelleen neljä piikkiä, mutta kaksi niistä on vaaka-akselin suhteen

ylösalaisin. Nämä kaksi piikkiä tulevat siirtymistä αα-tilaan ja kaksi muuta piik-

kiä siirtymistä ββ-tilaan. Koska piikkien korkeus on suoraan verrannollinen tilo-

jen populaatioeroihin, tulee paravedyn ylipopulaation myötä korkeuksiin selkeä

vahvistus, jopa useamman kertaluokan suuruinen [10].

Edellä kuvattu prosessi on nimeltään PASADENA (Parahydrogen And Synt-

hesis Allow Dramatically Enhanced Nuclear Alignment), jossa hydrausreaktio

tapahtuu korkeassa magneettikentässä. Samankaltainen polarisaation tuoma sig-

naalinparannus saadaan aikaan myös heikossa magneettikentässä. Tällöin puhu-

taan ALTADENA-kokeesta (Adiabatic Longitudinal Transport After Dissocia-

tion Engenders Net Alignment). Prosessi on hieman erilainen kuin PASADE-

NA:ssa. ALTADENA:ssa kuvan 2.8 αβ-tila kokee ainoana tilana paravedyn ai-

heuttaman ylipopulaation, ja lopputuloksena saadaan kaksi vastakkaissuuntaista

piikkiä, jotka seuraavat siirtymistä αβ-tilasta αα- ja ββ-tiloihin. ALTADENA-

kokeessa hydrausreaktio tapahtuu spektrometrin ulkopuolella heikossa magneet-

tikentässä, jonka jälkeen näyte asetetaan spektrometrin sisälle mittausta varten.
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2.8 Hadamardin matriisit NMR-spektroskopiassa

Tämä osio perustuu artikkeliin Hadamard NMR Spectroscopy (Kupce et al.). [11]

Tämän luvun alkupuolella kuvattu pulssiherätteisiin virityksiin ja Fourier-

muunnoksiin perustuva tapa käsitellä NMR-signaalia osoittautui nopeasti keksi-

misensä jälkeen jatkuvaherätteistä virittämistä paremmaksi toimintatavaksi. Kol-

mas tapa käsitellä NMR-signaalia perustuu Hadamardin matriiseihin, ja kyseinen

menetelmä on osoittautunut joissakin tilanteissa käyttökelpoiseksi. Hadamardin

matriisi on neliömatriisi, jonka jokainen alkio on joko 1 tai -1, ja lisäksi kaik-

ki rivit ovat keskenään ortogonaalisia. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä tahansa

kahta riviä verrattaessa samassa kohdassa pystyrivillä on sama alkio täsmälleen

puolessa tapauksista ja lopuissa eri alkio.

Jos H on kertaluokkaa n oleva Hadamardin matriisi, niin lohkomatriisiH H

H −H

 (2.35)

on kertaluokkaa 2n oleva Hadamardin matriisi. Prosessia toistamalla saadaan

Hadamardin matriisit kertaluokkaa 2k:

H1 =
[
1
]
, H2 =

1 1

1 −1

 , ..., H2k =

H2k−1 H2k−1

H2k−1 −H2k−1

 . (2.36)

Tarkastellaan seuraavaksi kertaluokkaa kaksi olevaa Hadamardin matriisia.

Oletetaan, että mittauksessa saatavat arvot ovat tosiasiassa joidenkin kahden

kiinnostuksen kohteena olevien arvojen summa ja erotus, eli A+ B ja A− B. A

saadaan ratkaistua laskemalla mittausarvot yhteen ja B vähentämällä ne toisis-

taan. Tämän prosessin voi ilmaista matriisimuodossa:+ +

+ −

 (2.37)
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Matriisin rivit kuvaavat mittaustuloksia +A+B sekä +A−B, ja sarakkeet tapoja,

joilla mittaustulokset yhdistetään, eli (+A+B)+(+A−B) ja (+A+B)−(+A−B).

Tuloksiksi saadaan siis 2A ja 2B. Samalla tavalla voidaan käydä läpi myös kor-

keampien asteiden Hadamardin matriiseja. Jos matriisin aste on n, saadaan tu-

lokseksi n eri arvoa, joiden jokaisen kerroin on n. Merkittävää on, että satunnaiset

mittausvirheet saadaan tällä metodilla pienennettyä kertoimella
√
n. Jos esimer-

kiksi suoritetaan neljä mittausta neljän eri arvon saamiseksi, saadaan Hadamar-

din matriisista arvot 4A...4D, mutta satunnaisten mittausvirheiden suuruus vain

tuplaantuu.

Hadamard-kokeessa viritetään aluksi spinit vastakkaisiin vaiheisiin Hadamard-

matriisin rivien mukaisesti. Itse mittauksessa suoritetaan n kappaletta skannauk-

sia, ja lopuksi kokeiden signaalit summataan matriisin kolumnien mukaisesti. Täl-

löin havaitaan kolumnia vastaava piikki vahvistettuna kertoimella
√
n.

Pulssiherätteisen Fourier-NMR:n tapauksessa spinien kuljettama informaa-

tio havaitaan radiotaajuuden signaaleina, jotka ovat käytännössä joukko sini- ja

kosinifunktioita. Hadamardin matriisien tapauksessa käytetään sini- ja kosini-

funktioiden sijaan kertoimia 1 ja -1. Tämä ero nopeuttaa signaalin prosessoin-

tia huomattavasti verrattuna Fourier-muunnosten käyttämiseen. Tavallisesti yh-

tä monokromaattista virityskaistaa käytettäessä signaali-kohinasuhde on heikko,

mutta useita kaistoja käytettäessä voidaan päästä samalle herkkyystasolle kuin

Fourier-muunnoksiin perustuvassa NMR:ssä. Hadamard-spektroskopian ongelma

60-luvulla oli heikko tekninen valmius, minkä vuoksi yksinkertaisempi pulssihe-

rätteinen metodologia nousi nopeasti valta-asemaan. Moderneilla spektrometreil-

lä useiden radiotaajuuskanavien käyttäminen onnistuu helposti.

Yhden spinit virittävän pulssin sijaan käytetään siis useita laajan radiotaa-

juusalueen kattavia pulsseja, joiden viritysalueen leveys voi vaihdella käyttötar-

koituksen mukaan. Pulssit, joiden taajuudet ovat lähellä toisiaan, voivat interfe-

roida keskenään, mutta tämä ongelma minimoituu käyttämällä Hadamardin mat-
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riisia, joka on samaa kertaluokkaa kuin käytettävien pulssikanavien määrä. Yksiu-

lotteisen Hadamard-spektrin mittaaminen muistuttaa jatkuvaherätteistä spekt-

roskopiaa, mutta herkkyys aikayksikköä kohti on samaa tasoa kuin Fourier-muun-

noksia käytettäessä.
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Luku 3

Mikro�uidistiikka

3.1 Peruskäsitteitä ja -teoriaa

Mikro�uidistiikka käsittelee neste- ja kaasuvirtauksia alle millimetrin suuruus-

luokkaa olevissa kanavissa. Mittakaavan pienuuden vuoksi pintajännitys ja mes-

teen sisäiset tekijät, kuten viskositeetti ja hiukkastiheys, ovat makroskooppiseen

virtaukseen verrattuna paljon suuremmassa roolissa. Virtaus on usein laminaa-

rista, eli neste ei sekoitu virtauksen vuoksi juurikaan. Sen sijaan di�uusio nousee

sekoittumisen kannalta tärkeään rooliin.

Pienten dimensioidensa vuoksi kanavien reunojen pinta-ala on tilavuuteen ver-

rattuna suuri, ja tästä syystä mikro�uidisia siruja voidaan käyttää tehokkaina

kemiallisina reaktoreina. Suuri pinta-ala mahdollistaa nopean lämmönsiirron, ja

usein kanavat on pinnoitettu jollain katalyyttisellä aineella. Laminaarinen virtaus

voi olla etu, sillä partikkeleiden liike kohtisuoraan virtausta vastaan on joissakin

sovelluksissa negatiivinen asia [12]. Mikäli nesteen viskositeetti on suurempi kuin

veden, neste on kokoonpuristumatonta ja virtaus laminaarista sekä vakionopeu-

della tapahtuvaa, noudattaa se Poiseuillen yhtälöä. Tällöin poikkileikkaukseltaan

ympyränmuotoisessa putkessa virtaussuuntaa kohtisuoran tason läpi aikayksik-
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köä kohti kulkee nestemäärä

Φ =
dV

dt
=
πr4

0

8η

|∆P |
L

, (3.1)

missä r0 on putken poikkileikkauksen säde, η nesteen dynaaminen viskositeetti,

∆P putken päiden paine-ero ja L putken pituus. Laminaarisessa virtauksessa

nesteen virtausnopeus riippuu etäisyydestä putken keskipisteestä, ja sille voidaan

johtaa yhtälö

v = − 1

4η

∆P

∆x
(r2

0 − r2), (3.2)

missä ∆P/∆x on paineen muutos pituusyksikköä kohti ja r etäisyys putken kes-

kipisteestä.

Reynoldsin luku kuvaa nesteen inertiaalisten voimien ja viskositeetista joh-

tuvien voimien suhdetta, ja se on hyödyllinen parametri nesteen virtausominai-

suuksia määritettäessä [12]. Reynoldsin luku putkessa tai kanavassa tapahtuvassa

virtauksessa on määritelmän mukaan

Re =
ρvDH

η
, (3.3)

missä ρ on nesteen tiheys, v nesteen keskimääräinen virtausnopeus, DH putken

hydraulinen halkaisija ja η nesteen dynaaminen viskositeetti. Mikro�uidistiikas-

sa virtauskanavat ovat usein suorakulmaisia, ja hydraulinen halkaisija on tällöin

muotoa

DH =
2wh

w + h
, (3.4)

missä w ja h ovat kanavan leveys ja korkeus. Kun Re ≤ 2000, virtaus on tasaista

ja laminaarista, kun taas arvoilla Re ≥ 4000 virtauksen katsotaan olevan täysin

turbulenttia. Väliin jäävää aluetta kutsutaan transienttialueeksi, jossa virtauk-

sella on sekä laminaarisia että turbulentteja ominaisuuksia.

Peclét'n luku on toinen, Reynoldsin lukuun läheisesti liittyvä yksikötön para-

metri. Se kertoo nestevirtauksessa tapahtuvan advektion, eli nesteen virtaamisen
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aiheuttaman hiukkasten liikkeen, ja di�uusion suhteen:

Pe =
3va2

Dh0

, (3.5)

missä v on nesteen virtausnopeus, a hiukkasen säde, h0 virtausputken halkaisija

D di�uusiokerroin, joka on tässä tapauksessa Stokes-Einsteinin relaation

D =
kBT

6πηr3
(3.6)

muotoinen.

Virtaavassa neste-hiukkasseoksessa hiukkastiheys on suurin putken keskellä

ja pienin reunoilla, olettaen virtauksen olevan riittävän laminaarista. Tämä joh-

tuu siitä, että lähellä putken reunoja virtausnopeuden muutos virtausta vastaan

kohtisuorassa suunnassa on suurin. Tällöin reunoilla olevat hiukkaset törmäile-

vät toisiinsa enemmän kuin keskellä olevat, ja kun törmäys voi yhtä hyvin siirtää

hiukkasta sisään- tai ulospäin, on tasapainotilassa hiukkastiheys suurin putken

keskiosassa. Edellä kuvattua ilmiötä kutsutaan leikkausjännityksen aiheuttamak-

si di�uusioksi. Ilmiö on mikrokanavissa huomattavasti merkittävämpi kuin isom-

missa putkivirtauksissa, sillä laminaarisen virtauksen nopeusgradientti on huo-

mattavasti suurempi, ja lisäksi hiukkasten ei tarvitse liikkua niin pitkiä matkoja.

Eri Reynoldsin luvun ja Peclét'n luvun arvoilla virtauksella on erilaisia omi-

naisia piirteitä. Jos molemmat luvut ovat pieniä, on tavallinen Brownin satunnais-

liikkeen aiheuttama di�uusio dominoiva ilmiö. Peclét'n luvun kasvaessa leikkaus-

jännityksen aiheuttama di�uusio nousee tärkeämmäksi tekijäksi, ja Reynoldsin

luvun suurilla arvoilla turbulenssi hallitsee virtausta. On olemassa myös muita

nesteen ominaisuuksien arviointiin käytettäviä yksiköttömiä suureita, joilla voi-

daan edellä mainittujen kahden tavoin karakterisoida tutkittavan nesteen omi-

naisuuksia. Myös hiukkasten muoto vaikuttaa liuoksen käyttäytymiseen. Edellä

oletettiin hiukkasten olevan pallomaisia, mutta todellisuudessa näin ei usein ole.

Ei-pallomaisilla kappaleilla on jopa viisi kertaa voimakkaampi leikkausjännitteen
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aiheuttama di�uusio kuin palloilla, ja myös muovautuvat hiukkaset, kuten esi-

merkiksi verisolut, käyttäytyvät mikro�uidisessa virtauksessa ominaisella tavalla

[12].

3.2 Mikro�uidisten ilmiöiden tutkiminen NMR-

spektroskopialla

Magneettikuvaus on hyvin monipuolinen työkalu mikro�uidistisien laitteiden tut-

kimiseen. Varjostusaineita ei tarvita, eikä magneettikenttä aiheuta minkäänlaisia

häiriöitä tutkittavan aineen kemialliseen reagointiin tai virtaukseen. Nämä kak-

si tekijää tekevät magneettikuvauksesta hyvin soveltuvan työkalun spintiheys- ja

virtauskuvaukseen sekä viskositeettimittauksiin [6]. Mikro�uidiset sirut ovat li-

säksi väistämättä kolmiulotteisia, eikä optisilla metodeilla ole tavallisesti mah-

dollista tutkia kolmiulotteisia rakenteita. Tulevaisuudessa kolmiulotteisuus voi

nousta vielä nykyistä tärkeämmäksi mikro�uidisten reaktoreiden tutkimuksessa,

ja NMR on toimiva työkalu tähän tarkoitukseen [13]. Nesteessä olevien kiinteiden

hiukkasten tiheyttä eri osissa kanavia voidaan monitoroida tarkasti. Edellä kuvat-

tu metodi nopeus- ja kiihtyvyyspro�ilien mittaukseen on tärkeä työkalu etenkin

mikro�uidistiikan alalla [12].

Nesteessä virtaavien hiukkasten konsentraatiopro�ilien mittaus on magneet-

tikuvauksen toinen yleinen sovellus. Verrattaen pieni resoluutio kuvissa on mene-

telmän haittapuoli, mutta ala kehittyy kaiken aikaa, ja asiaan on jo saatu kehitet-

tyjä hyviä ratkaisuja [12]. Mikro�uidisten laitteiden tutkimisessa NMR:n avulla

on yleisesti ongelmana mitattavan aineen vähäinen määrä ja siitä johtuva heikko

signaali. Tavallisilla NMR-spektroskopian mittauskeinoilla ei saada aikaan lähel-

lekään riittävää resoluutiota. PHIP:n ja NMR:n etähavaitsemismenetelmän yh-

distelmällä on kuitenkin saatu aikaan jopa 48000-kertainen herkkyys signaalin
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havaitsemiseen [8]. Tällaiset keinot koetilanteen optimoimiseen mahdollistavat

korkean resoluution kuvia ilman pitkiä mittausaikoja.

Eräs yksinkertainen mikro�uidistiikkaan ja etähavaitsemismenetelmään liit-

tyvä koe on mitata hiukkasten siirtymisaika koodauskelalta havaitsemiskelalle.

Koejärjestelyssä nesteen spinit viritetään koodauskelalla, minkä jälkeen neste vir-

taa putkea pitkin jonkin tunnetun matkan, ja lopuksi spinien signaali havaitaan

havaitsemiskelan avulla. Siirtymisajan todennäköisyysjakauma on määritelmän

mukaan kokonaistodennäköisyys, että koodattu spin havaitaan paikassa x′ ajassa

t:

Ψ(x′, t) =

∫
Ψ(x, 0)P (x|x′, t)dx, (3.7)

missä Ψ(x, 0) on koodattujen spinien konsentraatio heti koodauspulssin jälkeen,

ja P (x|x′, t) on ns. propagaattori, eli todennäköisyys sille, että hiukkanen on

paikassa x′ ajassa t, jos se oli paikassa x ajassa nolla.

Oletetaan virtauksen noudattavan Poiseuillen yhtälöä 3.2. Virtausnopeus on

suurin putken keskellä, eli kun r = 0, jolloin maksiminopeudeksi saadaan

vmax = − 1

4η

∆P

∆x
r2

0. (3.8)

Tämän avulla Poiseuillen yhtälölle saadaan kompaktimpi muoto

v = vmax

[
1−

(
r

r0

)2
]
. (3.9)

Tällöin propagaattorille voidaan johtaa yhtälö

P (x|x′, t) =

 1
vmaxt

, kun x ≤ x′ ≤ x+ vmaxt

0 muulloin
(3.10)

Tämän yhtälön avulla voidaan ratkaista teoreettinen todennäköisyysjakauma nes-

teen sisältämien spinien siirtymäajalle [14]. Kokeellisesti samaan päästään käyt-

tämällä kuvassa 3.1 esitettyä pulssisarjaa.
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Kuva 3.1: Siirtymisaikakokeessa käytettävä pulssisarja. Spinit viritetään koodaus-

kelalla x-suuntaisella 180 asteen pulssilla ja havaitaan havaitsemiskelalla usean 90

asteen pulssin sarjalla.

Koodatut spinit antavat kokonaissignaaliin negatiivisen kontribuution, joh-

tuen niiden 180 asteen kääntymisestä. Tämä kontribuutio on verrannollinen ter-

miin −Ψ(x′, t). Vastaavasti koodaamattomat spinit antavat signaaliin positiivi-

seen kontribuution, joka on verrannollinen termiin 1−Ψ(x′, t). Näin ollen kokeessa

havaitun signaalin amplitudi on

A(t) = −Ψ(x′, t) + [1−Ψ(x′, t)] = 1− 2Ψ(x′, t), (3.11)

josta voidaan ratkaista todennäköisyysfunktio

Ψ(x′, t) =
1

2
[1− A(t)]. (3.12)

NMR:n etähavaitsemismenetelmää hyödyntävissä kokeissa on saatu hyvä vastaa-

vuus virtauksen teoreettisten ja kokeellisten nopeusjakaumien välille [14]. Nämä

kokeet osoittavat NMR:n etähavaitsemismenetelmän olevan tarkka ja hyödyllinen

työkalu mikro�uidisten virtausten tutkimisessa.
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Luku 4

Kokeellinen osio

Tämän työn kokeellisessa osassa tutustutaan aluksi paravedyn aiheuttamiin efek-

teihin niin sanottujen pinsettimolekyylien kanssa, ja jälkimmäisessä osassa käy-

dään läpi mikro�uidisissa kanavissa tapahtuvien kemiallisten reaktioiden mittaus-

ta. Ville-Veikko Telkki ja Vladimir Zhivonitko suunnittelivat ja toteuttivat mit-

taukset, ja toimin itse koetilanteissa avustajana.

4.1 PHIP pinsettimolekyylikokeissa

Tämä osio perustuu artikkeliin Tweezers for Parahydrogen: A Metal-Free Probe

of Nonequilibrium Nuclear Spin States of H2 Molecules (Zhivonitko et al.) [15].

Pinsettimolekyylillä tarkoitetaan yleisesti sellaista molekyyliä, joka pystyy

sieppaamaan sisäänsä jonkun ulkopuolisen molekyylin. Molekyyli on nimensä mu-

kaisesti enemmän tai vähemmän pinsettien muotoinen, ja siepattava molekyyli

asettuu pinsetin terien väliin. Näissä kokeissa käytettiin ns. QCAT-molekyylejä,

jotka pystyvät sieppaamaan vetymolekyylin pinsettiensä väliin [16]. Kokeiden tar-

koitus oli selvittää, voidaanko pinsetteihin paravetyä syöttämällä saada NMR-

kokeissa näkyviin paravedyn indusoimaa polarisaatiota.
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Kokeita varten tuotettiin paravetyä kappaleessa 2 kuvatulla tavalla, eli vety-

kaasua jäähdyttämällä. Vetykaasu ohjattiin putken kautta kuparista tehtyyn spi-

raaliputkeen, joka oltiin upotettu nestemäiseen typpeen. Kuparispiraalin päähän

oltiin laitettu orto-parakonversiota auttavaksi katalyytiksi rautaoksidihydroksidia

(FeO(OH)). Saadussa seoksessa oli para- ja ortovetyä suhteessa 1:1. Mittauksis-

sa käytettiin 300 MHz spektrometriä, eli magneettikentän voimakkuus kokeissa

oli 7 T. Itse kokeissa perusperiaate oli kuplittaa vetykaasua tolueeniin liuotet-

tuihin pinsettimolekyyleihin muutaman sekunnin ajan. Ennen NMR-mittauksen

käynnistämistä vetyvirtaus katkaistiin kokonaan.

Kuvassa 4.1 on esitetty QCAT-molekyylin vuorovaikutus vetymolekyylin kans-

sa. Molekyyli nappaa paravedyn pihteihinsä ja myöhemmin vapauttaa sen. Tämä

tarkoittaa sitä, että paravedyn aiheuttamia efektejä pitäisi näkyä jokaisen kuplit-

tamisen jälkeen, kun pinsettien väliin tulee aina uutta paravetyä.

Kuva 4.1: QCAT-molekyylin ja vedyn välinen dynaaminen tasapainotila.

Yksinkertaisimmassa kokeessa mitattiin pinsettimolekyylin spektri heti para-

vedyn kuplittamisen jälkeen ja uudelleen noin 40 sekunnin kuluttua. Eroavaisuu-
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det spektreissä olivat selkeät QCAT-H2-molekyylistä löytyvien boori- ja typpiato-

meihin sitoutuneina olevien vetyatomien tapauksissa. Molemmat antoivat ilman

paravetyä tehdyissä mittauksissa heikot signaalit, mutta paravedyn kanssa vahvis-

tus piikkien intensiteetteihin oli huomattava. Kuvasta 4.2 näkyy selkeästi parave-

dyn indusoiman polarisaation aiheuttamat vahvistukset BH- ja NH-signaaleihin.

Spektri (a) on mitattu yksinkertaisella π/4:n mittaisella pulssilla ja spektri (b)

käyttäen DQF OPSY -menetelmää (Double Quantum Filtered Only Parahydro-

gen Spectroscopy), joka nimensä mukaisesti mittaa vain paravedyn aiheuttamia

signaaleja. Pulssisarjassa saadaan gradienttikentän avulla eroteltua hyperpolari-

saation aiheuttama signaali termisen polarisaation aiheuttamasta [17]. Kohdan

(c) spektri mitattiin 40 sekuntia virtauttamisen katkaisun jälkeen, eli kyse on

tavallisesta termisestä spektristä.

Huomionarvoista on, että boorin spinluku on 3/2, joten boorin ja proto-

nin välisestä kytkennästä johtuen polarisaatio näkyy spektrissä neljänä dupletti-

na, joissa kaikissa on kaksi vastakkaissuuntaista piikkiä. Kappaleessa 2 kuvattu

PASADENA-koe käy suorasta esimerkistä vain sellaisille ytimille, jotka eivät ole

kytketty muihin ytimiin, mutta tässä kokeessa kyse on kuitenkin samasta ilmiös-

tä. Lämpötila spektrometrissä kokeen aikana nostettiin 90 celsiusasteeseen, sillä

huoneenlämmössä polarisaatiota ei pystytty havaitsemaan. Tämä johtuu siitä,

että kuvassa 4.1 esitetty kiertokulku tapahtuu havaitsemisen kannalta sopivalla

nopeudella vain kohotetussa lämpötilassa. Koe osoittaa selkeästi, että paravedyn

indusoima polarisaatio näkyy pinsettimolekyylissä signaalia vahvistavana tekijä-

nä.

Relaksaatio ja sen aiheuttama piikkien leveneminen on selkeä ongelma edel-

lä kuvatussa kokeessa, sillä se aiheuttaa paravedyn aikaansaamien erisuuntais-

ten piikkiparien heikkenemistä. Myös kuvassa 4.2 oikealla näkyvän NH-ryhmän

piikin leveys johtuu relaksaatiosta. Tämän ongelman välttämiseksi suoritettiin

jatkomittauksia, joissa käytettiin hyväksi kappaleessa 2 kuvattua J-kytkennän
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Kuva 4.2: QCAT-molekyylin spektri paravedyllä virtauttamisen jälkeen. (a)

Spektri yhdellä π/4-pulssilla, (b) DQF OPSY -spektroskopialla ja (c) terminen

spektri 40 sekuntia virtauttamisen lopettamisen jälkeen. NH- ja BH-vetyjen sig-

naali on lähes olematon termisessä spektrissä, kun taas PHIP:n avulla saatiin

näkyviin jopa BH-vedyn spektrin hienorakenne.
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poistamista irtautuksella. Koe toistettiin irtauttamalla erikseen sekä typpi- et-

tä booriytimet, ja molemmissa tapauksissa signaaliin saatiin huomattavan suuri

vahvistus. Spektrit ovat nähtävissä kuvassa 4.3. Signaalin parantumisen lisäk-

si typpeen sitoutuneen vedyn kohdalla saatiin myös näkyville ALTADENA- ja

PASADENA-kokeista tuttu kahdesta erisuuntaisesta piikistä koostuva spektrin

rakenne.

Signaalin vahvistuminen toi esille myös toisen piirteen NH-piikkeihin liittyen.

QCAT-molekyylillä on kaksi diastereomeeriä, eli kaksi isomeeriä, jotka eivät ole

toistensa peilikuvia. Diastereomeereillä on peilikuvaisomeereistä poiketen erilaiset

fysikaaliset ominaisuudet, minkä vuoksi NH-signaali jakaantuu kahteen duplet-

tiin, joilla on erisuuruiset intensiteetit. Diastereomeerien olemassaolon voi havaita

myös kuvasta 4.2 leveän NH-signaalin epäsymmetrisyydestä, kun taas kummas-

sakin kuvassa BH-signaalin kemiallinen siirtymä on sama eri diastereomeereillä.

Kuva 4.3: QCAT-molekyylin spektri (a) typen irtauttamisen ja (b) boorin irtaut-

tamisen jälkeen. Molemmissa tapauksissa signaaliin saatiin huomattava vahvistus

kuvan 4.2 tilanteeseen verrattuna.
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Edellä mitattiin siis vety-ytimien NMR-spektrejä, joihin paravedyn indusoima

polarisaatio toi mukanaan huomattavan vahvistuksen. Samalla havaittiin myös

pientä vahvistusta muiden ytimien signaaleissa. Tämä tarkoittaa, että molekyylin

sisällä tapahtuu jonkinasteista spontaania polarisaation siirtymistä, minkä vuoksi

hyperpolarisaation merkkejä on nähtävissä useassa kohdassa spektriä. Tämä käy

ilmi kuvasta 4.4, jossa mitattu spektri vaati hyvin homogeenistä magneettikent-

tää, jotta polarisaatio saatiin kunnolla näkyville.

Kuva 4.4: QCAT-molekyylin DQF OPSY 1H-spektri, josta käy ilmi hyperpola-

risaation jakautuminen molekyylin eri osiin. Muista kuin paravedystä lähtöisin

olevien polarisoitujen signaalien näkyviin saamiseksi vaadittiin hyvin homogeeni-

nen magneettikenttä aiempiin kokeisiin verrattuna. Spektrin piikit on yhdistetty

eri paikoissa molekyylejä oleviin vetyatomeihin numeroilla.

PH-INEPT-pulssisarjaa (INEPT = Insensitive Nuclei Enhanced by Polariza-

tion Transfer) käyttämällä saatiin siirrettyä vety-ytimien hyperpolarisaatiota boo-

riytimeen siten, että signaaliin saatiin noin kymmenkertainen vahvistus, kuten ku-
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vasta 4.5 nähdään. Polarisaation siirtyminen tapahtuu spin-spin-kytkennän väli-

tyksellä. Käytetty pulssisarja soveltuu tilanteisiin, joissa havaittavan ytimen gy-

romagneettinen suhde on pieni tai esiintyvyys luonnossa vähäinen [18]. Hyper-

polarisaatio aiheutti signaaliin kahdesta erisuuntaisesta dupletista koostuvan ra-

kenteen.

Kuva 4.5: Boorin NMR-signaali PH-INEPT-pulssisarjalla (a) hyperpolarisoidus-

sa ja (b) termisesti polarisoidussa QCAT-molekyylissä. Ilman hyperpolarisaatio-

ta spektrin rakennetta ei saada näkyville, sillä polarisaation siirtyminen vety-

ytimistä booriytimiin ei ole riittävän suurta.

Edellä kuvatut kokeet osoittavat vahvasti, että PHIP saadaan näkyviin metal-

littomien yhdisteiden tapauksessa suoraan kuplittamalla paravetyä liuoksen läpi.

Lisäksi PHIP toi signaaleihin noin 20-30-kertaisen vahvistuksen, eli menetelmää

voidaan käyttää joissakin tilanteissa, joissa terminen polarisaatio ei ole riittävän

suuri.
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4.2 Mikro�uidisten reaktoreiden tutkiminen

NMR:n etähavaitsemismenetelmällä

Tämä osio perustuu artikkeliin Lab-on-a-Chip Reactor Imaging with Unpreceden-

ted Chemical Resolution by Hadamard-Encoded Remote Detection NMR (Telkki

et al.) [19].

NMR:n etähavaitsemismenetelmän soveltamista mikro�uidisissa kanavissa ta-

pahtuvien kemiallisten reaktioiden monitorointiin tutkittiin yksinkertaisella hy-

drausreaktiolla, jossa propeeni muuttuu propaaniksi. Etähavaitsemismenetelmän

ansiosta signaaleihin saadaan huomattavan suuri vahvistus, ja lisäksi virtauksen

kulku sekä reaktion saanto eri osissa sirua voidaan selvittää suurella tarkkuudella.

Muilla metodeilla ei ole saatu esille samantasoista informaatiota.

Kokeita varten tarvittiin keino tuottaa haluttu propeenin ja vedyn seos ha-

luttuun paineeseen. Tätä varten kehitettiin putkijärjestelmä, johon lisäksi saatiin

pumpattua tyhjiö propeeni-vetysäiliön täyttämisen jälkeen. Propeenista ja ve-

dystä tehtiin suhteessa 2:3 seos, joka varastoitiin käyttöä varten litran pulloon

kahdeksan baarin paineeseen. Seos johdettiin ohutta putkea pitkin siruun, jon-

ka ympärillä oli signaalin koodaukseen käytetty kela. Havaitsemiskela sijaitsi heti

sirun ulostuloaukon jälkeen ja oli herkkyydeltään noin 800-kertainen koodauske-

laan nähden. Tämän vahvistuksen avulla kuvaaminen oli ylipäänsä mahdollista

kaasun matalasta tiheydestä ja kanavien pienistä tilavuuksista huolimatta. Koe-

systeemin painetta pystyttiin seuraamaan virtauttamisen aikana, ja paineen ha-

vaittiin laskevan kokeiden kestoihin nähden hitaasti. Kuvan 4.6 kohdassa a on esi-

tetty sirun ja sen ympärillä olevien mittauslaitteiston asettelu. Itse siru koostuu

36 rinnakkaisesta mikrokanavasta, joiden poikkipinta-ala on 50x50 µm2. Reaktiot

tapahtuivat 40 celsiusasteen lämpötilassa. Siru on päällystetty ohuella platinaker-

roksella, joka toimi reaktiossa katalyyttinä. Katalyytin teho laski kokeiden myö-
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tä, mutta vedyllä käsittely korkeassa lämpötilassa palautti tehon alkuperäiselle

tasolle. Kokeissa käytettiin 300 MHz spektrometriä.

Kuva 4.6: (a) Sirun rakenne ja mittauslaitteiston asettelu. (b) Propeenin, ve-

dyn ja propaanin NMR-spektri. Eri vetyjä vastaavat piikit spektrissä on merkitty

numeroin. Huomionarvoinen asia on piikkien 3, 4 ja 5 läheisyys, minkä vuoksi

kokeissa vaaditaan hyvää tarkkuutta. (c) Kaksiulotteisten TOF-kokeiden pulssi-

sarja. Koodausvaiheen kaksi 90 asteen pulssia varastoivat spinien paikkatiedon

pitkittäisenä magnetoitumana. 180 asteen pulssin tarkoitus on poistaa magneet-

tikentän epähomogeenisyyden aiheuttama virhe. Kahden gradienttikentän avulla

virtaava kaasu saadaan paikkamerkittyä, vastaavalla tavalla kuin kappaleen 2.5

spin-kaikumagneettikuvauksen esimerkissä.

Kuvassa 4.7 on esitetty etähavaitsemismenetelmää hyödyntävän TOF-kokeen

(time-of-�ight) tulokset. Käytetty pulssisekvenssi muistuttaa hyvin paljon kap-
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paleen 2.5 spin-kaikupulssisarjaa hyödyntävän magneettikuvauksen esimerkkiä.

Koodauskelalla suoritetaan spin-kaikupulssisarja, ja gradientit y- ja z-suunnassa

huolehtivat kaasuvirtauksen paikkatiedoista, vastaavalla tavalla kuin teoriaosan

esimerkissä. Havaitseminen tapahtuu eri kelalla kuin virittäminen, sarjalla 90 as-

teen pulsseja.

Kokeessa virtautettiin propeenin ja vedyn seos siruun ja mitattiin reaktion

saanto sirun eri alueissa. Lisäksi kokeessa mitattiin kaasuseoksen kulkuaikaa koo-

dausalueelta havaitsemiskelalle. Kuvissa käytettiin sekä propeenin että propaa-

nin voimakkaimman signaalin piikkiä, eli kuvan 4.6 b-kohdan piikkejä 3 ja 5.

TOF-kuvien summa on nähtävissä oikean reunan kuvissa. Suurimmat propaani-

määrät havaittiin sirun uloimmissa kanavissa, ja vastaavasti propeenia havaittiin

eniten keskimmäisissä kanavissa. Tämä johtuu siitä, että virtausnopeus on al-

haisin uloimmissa kanavissa, joten siellä olevalla propeenilla on enemmän aikaa

reagoida vedyn kanssa. Signaalin maksimin kulkua seuraamalla saatiin arvioitua,

että sirun keskellä virtausnopeus on noin 50 prosenttia suurempi kuin uloimmis-

sa kanavissa. Reaktion saannon arvioimisessa verrattiin propaanin ja propeenin

metyyliryhmän signaalien integraaleja, jotka skaalattiin signaalin tuottavien pro-

tonien lukumäärän mukaan (propeenissa 6 ja propaanissa 3). Saanto vaihteli 25

prosentin ja 50 prosentin välillä.

On kuitenkin tärkeä huomata, että koe ei kerro aktiivisista reaktioalueista

kaikkea. Kun NMR-kokeessa koodataan propeenin spinit havaitsemista varten,

säilyy tämä koodaus myös reaktion jälkeen. Toisin sanoen propaanikuvissa nä-

kyvässä signaalissa on mukana myös ne propeenimolekyylit, jotka muuttuivat

propaaniksi koodauksen jälkeen. Tämä käy ilmi siitä, että propeeni-vety-seoksen

sisääntuloaukon ympärillä (kuvan yläreuna) on iso signaalipiikki, vaikka tällä alu-

eella ei ole lainkaan katalyyttiä, eikä siten propaaniakaan. Toinen selkeä haitta-

puoli on se, että reaktion välituotteita ja reaktion mahdollista kaksisuuntaisuutta

ei voi nähdä tällä koeasettelulla, sillä kemiallinen informaatio luetaan kokonai-
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suudessaan reaktorin ulkopuolella.

Kuva 4.7: NMR:n etähavaitsemismenetelmällä mitatut propeenin ja propaanin

TOF-kuvat. Sirun rajaama alue on merkitty kuviin valkoisella, ja aktiivisimmat

reaktioalueet näkyvät punaisena. Kuvista näkee hyvin, että propaanin osuus on

suurin sirun uloimmissa kanavissa. Tämä johtuu siitä, että uloimpia kanavia pit-

kin kulkeneella propeenilla on enemmän aikaa reagoida vedyn kanssa. Keskim-

mäisiä kanavia pitkin kulkenut propeeni jäi taas selvästi useammin reagoimatta.

Edellä mainitut ongelmat ratkeavat RD-EXSY-nimisellä mittausjärjestelyllä

(Remote Detection Exchange Spectroscopy). Menetelmä on käytännössä kappa-

leessa 2 kuvattu kaksiulotteinen EXSY-koe, johon on lisätty etähavaitsemisme-

netelmä. Kuvassa 4.8 on esitetty kaksiulotteisen RD-EXSY-kokeen pulssisarja ja

saadut spektrit neljänä eri ajanhetkenä. Pulssisarjan ensimmäinen 90 asteen puls-

si virittää ytimet ja toinen varastoi magnetisaation z-suuntaan. Havaitsemiske-

lalla signaali saadaan ulos usean 90 asteen pulssin sarjalla.

Ajanhetkellä 413 ms spektriin ilmaantuu diagonaalin ulkopuoleinen piikki yti-
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mien 3 ja 5 välille, ja ajassa 505 ms nähdään ensimmäinen merkki ytimien 2 ja

5 välisestä diagonaalin ulkopuoleisesta piikistä. Kuten kappaleessa 2 kerrottiin,

tämä johtuu kemiallisesta vaihdosta kyseisten vetyatomien ympäristössä. Tässä

tapauksessa kyse on vedyn ja propeenin reaktiosta, jossa lopputuotteena on pro-

paani. Esimerkiksi kohdassa δ1 = 1,8 ja δ2 = 0,9 näkyvä piikki johtuu spineistä,

jotka olivat alun perin propeenin metyyliryhmässä ja reaktion jälkeen propaanin

metyyliryhmässä. Piikki kasvaa ajan kuluessa, sillä propeenimolekyyleillä on ollut

enemmän aikaa reagoida sirun sisällä. Molemmat diagonaalin ulkopuoleiset piikit

näkyvät vain toisella puolella diagonaalia, minkä voi tulkita siten, että reaktio

on puhtaasti yksisuuntainen. Propaania ei siis muutu lainkaan takaisin propee-

niksi sirussa matkaamisen aikana. Tämäntyyppinen informaatio voi olla hyvin

arvokasta monimutkaisemmissa kokeissa, joissa reaktioissa on paljon erilaisia vä-

lituotteita.

RD-EXSY-kokeissa ei koodattu spatiaalista informaatiota spineihin suoraan,

vaan tiedot spinien liikkeistä saatiin epäsuorasti TOF-kuvien avulla. Kuvan 4.7.

paneelien yläreunassa näkyy kulunut aika millisekunteina, minkä lisäksi tiedetään

sirun tarkat mitat. Näin voitiin arvioida virtauksen liikkumisnopeutta eriaikaisia

kuvia vertaamalla. Suora spatiaalinen koodaus olisi parempi metodi, mutta se

kasvattaisi kokeen keston huomattavan pitkäksi. RD-EXSY-kokeen kesto oli jo

nyt hieman yli kaksi tuntia. Koeaikaa voidaan kuitenkin lyhentää merkittävästi

käyttämällä Hadamard-spektroskopiaa. Propeenin hydrauksen tapauksessa tar-

vitaan vain kaksi signaalia Hadamard-koodaukseen, yksi propeenista ja yksi pro-

paanista. Tällöin koodauksessa voidaan käyttää kappaleessa 2.8 esitettyjä toisen

asteen Hadamardin matriiseja.

Kuvassa 4.9 on esitetty Hadamard-enkoodatun TOF-kuvauksen pulssisarjat.

Koejärjestelyssä on otettu huomioon se tosiasia, että spinit invertoiva 180 as-

teen pulssi ei ole täydellinen, johtuen itse pulssin epätarkkuudesta ja suhteellisen

pitkän pulssin aikana tapahtuvasta relaksaatiosta. Hadamardin matriiseja käytet-
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Kuva 4.8: (a) RD-EXSY-kokeen pulssisarja. (b) Kaksiulotteiset spektrit ja TOF-

kuvat eri ajanhetkinä. Ristikkäiset piikit vetyjen 2 ja 5 sekä 3 ja 5 välillä kertovat

reaktion tapahtuneen yksisuuntaisesti.

täessä inversiossa ei kuitenkaan saisi olla epätarkkuutta, mutta tämän asian ym-

päri pääsee pulssien ja vaihekierron kombinaatiolla. Yhteensä neljästä mittauk-

sesta saadaan kaksi toisen asteen Hadamardin matriisia, jotka yhteen laskemalla

saadaan poistettua epätäydellisen inversion haittavaikutus.

Ensimmäisen matriisin vaakarivit saadaan mittauksista numerot yksi ja kol-

me. Ensimmäisessä mittauksessa propeenista ja propeenista kumpaankaan ei koh-

disteta 180 asteen inversiopulssia, joten ensimmäisen vaakarivin alkioiksi saadaan
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Kuva 4.9: Hadamard-koodatun RD-EXSY-kokeen pulssisarja. Jokaisen pulssisar-

jan kolme viimeistä pulssia sekä y- sekä z-suunnan gradienttipulssit huolehtivat

spinien paikkakoodauksesta, ja alkupään pulssit on suunniteltu siten, että 180

asteen inversiopulssien epätäydellisyys saadaan kumottua. Poikittaisen magne-

toituman poistamista varten z-suunnan gradienttikanavassa on lisäksi Crusher-

niminen pulssi.

kaksi ykköstä. Kolmannessa mittauksessa propeeni invertoidaan, minkä vuoksi

matriisin toisen rivin alkioiksi saadaan 1 ja −(1 − A), missä A on jokin nol-

laa suurempi, edellä mainituista epätarkkuuksista johtuva vakio. Jälkimmäisen

termin miinusmerkki johtuu pulssisarjan toisen pulssin plusmerkistä. Kun pro-

peenispinit ensin invertoidaan ja niihin kohdistetaan sen jälkeen 90 asteen pulssi

positiiviseen x-suuntaan, saadaan mittauksessa tuloksena signaali negatiiviseen

suuntaan.

Toiseen matriisiin saadaan vaakarivit mittauksista kaksi ja neljä. Niistä en-
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simmäisessä invertoidaan sekä propeeni että propaani, ja 90 asteen pulssi negatii-

viseen x-suuntaan tarkoittaa sitä, että signaalin merkki on positiivinen. Matriisin

yläriville saadaan siis kaksi kertaa 1− A. Neljännessä mittauksessa invertoidaan

pelkästään propaani, joten jälkimmäisen matriisin alariville saadaan alkiot 1−A

ja −1. Propeenin kohdalla signaali on negatiivinen, sillä siihen ei kohdistu inver-

siopulssia, mutta 90 asteen pulssi on negatiiviseen x-suuntaan. Laskemalla edellä

saadut kaksi matriisia yhteen saadaan Hadamard-muotoinen matriisi:1 1

1 −(1− A)

+

1− A 1− A

1− A −1

 =

2− A 2− A

2− A −(2− A)

 (4.1)

Saatu matriisi on siis vakiota 2 − A vaille täsmälleen toisen asteen Hadamardin

matriisin muotoinen. Näin ollen epätäydellisen inversion tuoma häiriö on poistet-

tu, ja Hadamardin matriisia voidaan käyttää tässä mittauksessa ilman epätark-

kuuksia. Koeajan lyhentyminen on peräisin Hadamard-koodauksen nopeudesta

verrattuna suoraan spatiaaliseen koodaukseen. Samaan signaali-kohinasuhteeseen

pääseminen ilman Hadamard-koodausta vaatisi noin 18-kertaisen mittausajan,

mikä ei olisi mitenkään käytännöllistä.

Kuvassa 4.10 on esitetty Hadamardin matriisien avulla saadut TOF-kuvat.

Ylimmäisen kuvasarjan tapauksessa huomataan, että kuvaan 4.7 verrattuna pro-

paanin signaali keskittyy sirun alaosaan. Tämä vahvistaa sen ajatuksen, että Ha-

damardin matriiseja hyödynnettäessä signaaliin ei osallistu sellainen propeeni,

joka on muuttunut propaaniksi koodauksen jälkeen, eli toisin sanoen sirun ylä-

osassa. Näin ollen Hadamardin matriiseja hyödyntämällä saadaan todellisempi

kuva sirun aktiivisista reaktioalueista. Keskimmäinen kuva vahvistaa ajatuksen

siitä, että reagoimatta jäänyt propeeni menee valtaosin läpi sirun keskimmäisiä

kanavia pitkin. Uloimpien kanavien matkustusajat ovat lähes kaksinkertaiset kes-

kimmäiseen kanavaan nähden, joten suurempi saanto uloimmista kanavista on

järkevää. Alimmainen kuva sisältää ne spinit, jotka ovat aluksi propeenissa ja

reaktion jälkeen propaanissa. Toisin sanoen signaali koostuu niistä propeenimole-
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Kuva 4.10: Hadamardin matriisien avulla koodattujen spinien TOF-kuvat. En-

simmäisessä kuvassa signaali koostuu sellaisista spineistä, jotka koodattiin pro-

paanissa ja havaittiin propaanissa. Toinen kuva vastaavasti propaanille ja kolmas

hydrausreaktion läpikäyneille spineille.

kyyleistä, jotka reagoivat koodauksen jälkeen. Tällöin on järkevää, että signaalia

on nähtävissä sirun yläosassa.

Edellä kuvatut kokeet osoittavat NMR:n etähavaitsemismenetelmän vahvis-

tavan kokeiden herkkyyttä usealla kertaluokalla, kun verrataan tavallisiin siruilla

tehtäviin NMR-mittauksiin. Näin ollen tarkat mittaukset ovat mahdollisia pie-

nestä kaasumäärästä ja reaktorisirun kanavien pienestä tilavuudesta huolimatta.
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RD-EXSY:n ja Hadamard-spektroskopian hyödyntäminen antoi yksityiskohtaista

informaatiota sirun aktiivisista reaktioalueista ja TOF-kuvaamisen avulla kaasun

liikkumista sirun läpi pystyttiin seuraamaan tarkasti.

4.3 Yhteenveto

Pinsettimolekyylikokeet osoittivat selvästi paravedyn indusoiman polarisaation

tuovan NMR-signaaliin huomattavan vahvistuksen. PHIP:n avulla spektreissä

saatiin esille hienorakenteita, joita tavalliset termiset mittaukset eivät paljas-

taneet. Hyperpolarisaation hyödyntäminen mahdollistaa siis mittauksia, joissa

herkkyyttä ei saada muuten riittävän korkealle tasolle. Paravedyn indusoiman po-

larisaation yhdistäminen muihin NMR-spektroskopian tekniikoihin parantaa mit-

tausmahdollisuuksia entisestään. Tämä nähtiin kokeessa, jossa J-kytkentä pois-

tettiin erikseen boori- ja typpiytimiltä, jolloin spektriviivat saatiin vielä teräväm-

miksi. Hyperpolarisaation siirtäminen muihin ytimiin on sekin potentiaalinen työ-

kalu tilanteissa, joissa PHIP:tä ei voida käyttää suoraan signaalin vahvistamiseen.

Tätä tekniikkaa voidaan soveltaa esimerkiksi lääketieteessä ja biologiassa, jossa

13C-spektroskopialla on paljon sovellusmahdollisuuksia.

Myös mikro�uidisilla reaktoreilla tehdyissa kokeissa saatiin signaali-kohina-

suhteeseen huomattavia parannuksia, mikä lisää mittaustekniikan sovellusmah-

dollisuuksia. Yhdistämällä etähavaitsemismenetelmä ja EXSY saatiin tietoa ke-

miallisen reaktion yksi- tai kaksisuuntaisuudesta sekä mahdollisista reaktion väli-

tuotteista. Näissä mittauksissa käytetty kemiallinen reaktio oli hyvin yksinkertai-

nen, mutta vaikeammissa sovelluksissa tämänkaltainen informaatio voi olla hyvin

arvokasta. TOF-kuvien avulla saatiin tietoa sirun eri alueiden reaktioaktiivisuu-

desta, ja Hadamard-koodauksen lisääminen tähän tekniikkaan teki reaktioaluei-

den analysoinnista vielä tarkempaa. Mikro�uidisia siruja käytetään monella eri

kemian ja lääketieteen alalla, ja edellä kuvatut NMR:n metodit nostavat analyy-
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sin mahdollisuudet aiempaa korkeammalle tasolle. Sirujen pieni koko tekee niistä

käteviä työkaluja etenkin sellaisiin mittauksiin, joissa suuren mittakaavan koe-

järjestelyt olisivat liian vaikeita toteuttaa. Mikro�uidisten reaktorien perustason

tutkimus ja aiempaa tarkempien sekä monipuolisempien mittaustekniikoiden ke-

hittäminen on tärkeää jatkossakin, kun eri sovellusalojen vaatimustasot nousevat.
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