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Sammendrag 

 
Strålingsinduserte skader hos levende organismer antas i første rekke å skyldes skader på 

arvemolekeylet DNA. DNA er under mesteparten av cellesyklus kveilet sammen med 

histonene i cellekjernen. DNA-histon-kompleksene, nukleosomene, stabiliseres av 

hydrogenbindinger mellom aminosyrene i histonene og sukker-fosfattrådene og basene i 

DNA. Den store kontaktflaten mellom DNA og aminosyrene sannsynligjør at aminosyrene 

kan modifisere strålingsresponsen til DNA ved at skader som oppstår kan forflytte seg 

mellom molekylene og fikseres et annet sted enn opprinnelsespunktet. I denne 

sammenhengen er blant annet aminosyren l-asparagin interessant da dens sidekjede inngår i 

hydrogenbindingene til DNA i nukleosomene.   

Énkrystaller av l-asparagin monohydrat er røntgenbestrålt ved 295 K og studert med  

EPR-spektroskopi og avledede teknikker som ENDOR og EIE, som alle er velegnet til 

studier av radikaler. I tillegg er teoretiske kvantekjemiske beregninger utført med DFT 

(Density Functional Theory). Til dette ble et cluster av molekyler benyttet for å på best 

mulig måte modellere bindingsforholdene i krystallstrukturen.  

Tre radikaler er observert og forsøkt identifisert. De eksperimentelle resultatene tyder 

på at også andre radikaler er tilstede etter romtemperaturbestråling. Radikal A er foreslått 

dannet ved netto hydrogenabstraksjon fra et av karbonatomene i sidekjeden i aminosyren. 

Radikal B ser også ut til å dannes ved netto hydrogenabstraksjon, men i dette tilfellet fra det 

sentrale karbonatomet i l-asparaginmolekylet. Strukturen til Radikal C er noe mer usikker, 

men er foreslått å være et dekarboksyleringsradikal. 

De foreslåtte strukturene for Radikal A, B og C støtter resultater fra tidligere studier 

av l-asparagin monohydrat, og disse sammen med den foreslåtte strukturen for Radikal B, 

viser at l-asparagin ikke overraskende har mange fellestrekk med andre aminosyrer når det 

gjelder strålingsrespons. Radikal B er for øvrig ikke identifisert tidligere. Det foreslås at nye 

lavtemperaturstudier av l-asparagin monohydrat gjennomføres for å støtte opp om foreslåtte 

reaksjonsveier fra primærradikaler til romtemperaturradikaler. Sammen med resultatene fra 

det foreliggende arbeidet vil slike studier være nødvendig for å kunne forstå hvilken rolle l-

asparagin spiller for radikaldannelse i bestrålte nukleosomer.  
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1. Innledning 

Stråling – både naturlig og menneskeskapt – finnes overalt rundt oss i form av partikler og 

elektromagnetisk stråling med ulike energier. Stråling har et stort antall praktiske 

bruksområder men kan også i en del tilfeller ha skadevirkninger ved unødvendig eller 

utilsiktet bruk og eksponering.  Hvordan stråling vekselvirker med biologisk materiale er et 

vidt og omfattende forskningsfelt. Spesielt er det fortsatt mange spørsmål som står ubesvart 

med tanke på hvilke grunnleggende mekanismer som regulerer strålingens virkning på 

atomært og molekylært nivå.  

  

1.1 Ioniserende stråling og dens vekselvirkning med 
biologisk materiale 

Ioniserende stråling er strålinga med tilstrekkelig energi til å løsrive elektroner fra atomer og 

molekyler. Slik stråling deles gjerne inn i to hovedtyper, direkte og indirekte ioniserende 

stråling. Direkte ioniserende stråling er ladede partikler som avsetter energi gjennom direkte 

coulombvekselvirkninger med atomene og molekylene i et medium. Indirekte ioniserende 

stråling er uladede partikler som gjennom forskjellige vekselvirkningsprosesser kan overføre 

energi til ladede partikler. Disse vil i sin tur vekselvirke med materie som direkte ioniserende 

stråling [1]. Omfattende forskning viser at de biologiske effektene av ioniserende stråling i 

all hovedsak skyldes skader på arvemolekylet DNA som, hvis de ikke blir reparert, kan føre 

til celledød eller mutasjonerb [2].     

Når ioniserende stråling vekselvirker med biologisk materiale kan skader oppstå via 

direkte eller indirekte effekt.  I bløtvev er produktene som dannes ved bestråling av vann 

viktige komponenter for videre vekselvirkning med biomolekyler. De viktigste reaksjonene i 

denne sammenhengen er: 

(i) H2O+hν→H2O
+ + e- 

(ii) H2O+hν → H2O* /** → H•+ OH• 

(iii) H 2O
+ → H+ + OH• 

(iv) H2O + e-  
→ H2O

- 

                                                
a Videre i denne masteroppgaven vil ”stråling” brukes synonymt med ioniserende stråling. Ved bruk av begrep 
som for eksempel stråleskade er det underforstått at det siktes til skade forårsaket av ioniserende stråling. 
b Mutasjoner er permanente endringer i en celles genom (det vil si cellens arvemateriale).  
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der • symboliserer at produktet er et radikal, det vil si et atom eller molekyl med et uparet 

elektron. Slike radikaler er svært reaktive på grunn av sin elektronstruktur. De to første 

reaksjonene beskriver strålingens initielle vekselvirkning med vannmolekylet. Det kan 

dannes et positivt ladet vannmolekyl og et fritt elektron (i). Eventuelt kan strålingen eksitere 

eller supereksitere (*/**) vannmolekylet slik at det dissosierer (ii). Primærproduktene som 

dannes er ustabile og kan dissosiere (iii) eller vekselvirke med uskadede vannmlekyler (iv). 

Produktene som dannes ved bestråling av vann kan ved forskjellige prosesser reagere med 

molekyler i sine omgivelser og på denne måten indirekte gi opphav til skade på biomolekyler 

[3].  

I denne masteroppgaven er det imidlertid de primære strålingsreaksjonene i 

biomolekyler som er av interesse, det vil si at den ioniserende strålingen vekselvirker direkte 

med molekylene der skader oppstår. De viktigste reaksjonene i denne sammenhengen er  

M+hν→M•++ e-  (kationdannelse) 

M+e- →M•-  (aniondannelse) 

der ”M” representerer et vilkårlig biomolekyl.  Anion- og kationradikalene som dannes i 

disse prosessene er i de fleste tilfeller svært reaktive og det vil finne sted en rekke sekundær-

prosesser før man ender opp i en stabil slutt-tilstand. Den stabile slutt-tilstanden kan være 

enten et stabilt radikal eller et diamagnetisk produkt.   

DNA er under store deler av cellesyklus i nærkontakt med forskjellige proteiner.  

Spesielt viktige er histonene som er ansvarlige for organiseringen av nukleosomenec[4]. 

Detaljerte studier av strukturen til nukleosomene viser at DNA er pakket tett rundt en kjerne 

av histoner. Kontaktflaten mellom DNA og histonene er stor og molekylene holdes blant 

annet sammen av en rekke hydrogenbindinger, hvorav en stor andel av disse bindingene går 

mellom aminosyrene og fosfat-sukkertråden i DNA [5]. Disse hydrogenbindingene er med 

på å stabilisere strukturen til nukleosomene. Det er i tillegg hydrogenbindinger mellom 

aminosyrene og basene i DNA. Det viser seg at enkelte aminosyrer har en større tendens til å 

inngå i hydrogenbindinger med DNA enn andre, både til basene og til sukker-fosfattrådene. 

Blant disse kan spesielt l-lysin, l-arginin og l-asparagin trekkes fram. De har alle én eller 

flere aminogrupper i sidekjeden og det er disse som gjerne inngår i hydrogenbindinger til 

basene i DNA. Videre er det påvist signifikante korrelasjoner når det gjelder de nevnte 

aminosyrenes evne til å binde seg til spesifikke baser i DNA. For eksempel binder l-

asparagin seg oftere til adenin enn til cytosin, guanin eller thymin [6].  

                                                
c Et nukleosom er DNA pakket rundt en kjerne av histoner.  
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Den tette kontakten mellom DNA og histonene realiseres ved vekselvirkninger 

mellom molekylene. Dette kan modifisere strålingsresponsen til DNA ved at skader som 

oppstår kan forflytte og stabilisere seg andre steder enn der strålingen først avsatte energi. 

For å forstå de grunnleggende mekanismene for hvordan ioniserende stråling påvirker 

biologisk materiale er det altså nødvendig med detaljert kjennskap både til 

strålingsresponsen til DNA og til de proteinene som er i nærkontakt med DNA. Det er i 

praksis vanskelig å foreta presise analyser av radikaldannelse i molekyler på størrelse med 

DNA og proteiner. På grunn av dette benyttes ofte enklere modeller, som muliggjør studier 

av prosessene som finer sted. Som modeller brukes gjerne komponenter som inngår i 

makromolekylene. Eksempler på slike komponenter er aminosyrer, dipeptiderd, nukleotidere, 

deler av nukleotider eller kombinasjoner av disse.  

 

1.2 Stråleinduserte skader på aminosyrer 

Det er 20 forskjellige aminosyrer som utgjør byggesteinene i proteinene. Aminosyrenes 

oppbygning er på formen NH3
+CH(R)COO- f, der R representerer sidekjeden, som er 

karakteristisk for hver enkelt aminosyre. Sidekjedene gjør at aminosyrene kan ha meget 

forskjellige kjemiske egenskaper.  

Siden radikalene som dannes ved bestråling av molekyler kan være svært reaktive, vil 

produktene som identifiseres i aminosyrer etter bestråling ved romtemperatur gjerne være 

stabile produkter, som via forskjellige prossesser har utviklet seg fra primærproduktene som 

ble dannet.  De fleste kjemiske prosesser drives av termisk energi. Ved å kjøle ned et system, 

det vil si fjerne den termiske energien, under bestråling kan man studere de primære 

produktene som dannes og prosessene som leder fram til produktene som observeres ved 

romtemperatur.  

. Det er flere fellestrekk ved reaksjonsmekanismene i molekylene etter vekselvirkning 

med ioniserende stråling. Det er ikke overraskende når det tas i betraktning at de to 

aminosyrene har svært lik molekylær struktur.  I figur 1-1 skisseres de to forskjellige 

reaksjonsveiene som det oksiderte og det reduserte produktet gir opphav til. Kationdannelse 

                                                
d Et dipeptid er et molekyl bestående av to aminosyrer.  
e Nukleotidene er byggesteinene i DNA. Hvert nukleotid består av et sukkermolekyl (deoxyribose), en 
fosfatgruppe og en base (adenin, guanin, cytosin eller thymin) ([4], s. 5). 
f NH3

+CH(R)COO-  er den ioniserte formen av aminosyrene, som er den vanlige ved pH≈7 (når de ikke inngår i 
peptidbindinger med andre aminosyrer).  
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følges av deprotonering og videre avspaltning av karboksylgruppa eller nok en 

deprotonering. Det dekarboksylerte radikalet gir opphav til et stabilt romtemperaturprodukt 

via intra- eller intermolekylære prosesserg. Det deprotonerte radikalet gir opphav til et stabilt 

romtemperaturprodukt via opptak av et proton. Aniondannelse leder til et stabilt 

romtemperaturprodukt via protonering med påfølgende deaminering og intra-

/intermolekylære prosesser [7].  

 
Figur 1-1: Generalisert reaksjonsvei fra primærprodukter til romtemperaturprodukter ved 
strålingsindusert radikaldannelse i aminosyrene alanin og glysin [7]. 

 

For de fleste av de komplekse aminosyrene er strålingsresponsen på langt nær like 

godt kartlagt som for alanin og glysin. De forskjellige strukturene i sidekjedene vil påvirke 

reaksjonsveiene ved radikaldannelse. Konsekvensen av dette er at mekanismene som er 

                                                
g Intramolekylær reaksjon: vekselvirkning innenfor samme molekyl. Intermolekylær: vekselvirkning med 
omkringliggende molekyler. 
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skissert for alanin og glysin ikke nødvendigvis kan overføres til de mer kompliserte 

strukturene.   

 

1.3 Elektron Paramagnetisk Resonans 

Uparede elektronspinn har et magnetisk moment som vil kunne vekselvirke med et 

magnetfelt i elektronspinnets omgivelser. Disse vekselvirkningene vil blant annet avhenge 

av elektronspinnets orientering i magnetfeltet, type atomer i nærheten og avstanden til disse 

atomene. En kartlegging av vekselvirkningene gjør det med andre ord mulig å identifisere 

radikaler som er tilstede i et materiale. For dette formålet er det mulig å benytte Elektron 

Paramagnetisk Resonans (EPR)-spektroskopi og avledede teknikker som ENDOR (Electron 

Nuclear Double Resonance og EIE (ENDOR Induced EPR)h.  

1.4 Formål med oppgaven 

Formålet med denne masteroppgaven er å studere radikaldannelse i l-asparagin etter 

bestråling ved romtemperatur. Dette kan bidra til en bedre forståelse av strålingsresponsen til 

aminosyrer generelt. I tillegg er l-asparagin spesielt interessant fordi denne aminosyren, som 

tidligere nevnt, inngår i hydrogenbindinger med basene i DNA. Dette sannsynliggjør 

vekselvirkninger mellom DNA og produktene som dannes etter bestråling av l-asparagin, 

noe som kan forårsake skader på DNA.  

l-asparagin kan produseres i krystallform (l-asparagin monohydrat). Den velordnede 

og veldefinerte molekylære strukturen i krystallene gjør det mulig å studere 

retningsavhengigheten til vekselvirkningene for de radikalene som er tilstede i aminosyren 

etter bestråling. Dette er nødvendig for i tilstrekkelig detalj å kunne karakterisere radikalene 

som er dannet. De eksperimentelle metodene som benyttes er EPR-, ENDOR- og EIE-

spektroskopi. Det utføres også teoretiske kvantekjemiske beregninger (DFT – Density 

Functional Theory) og simuleringer for å støtte opp om de eksperimentelle resultatene. 

                                                
h En mer inngående beskrivelse av teknikkene som nevnes i dette avsnittet vil bli gitt i teori- og 
metodekapittelet.  
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Figur 1-2: Strukturen til l-asparagin monohydrat. Atomene som inngår i figuren til høyre er 
representert med forskjellig farge avhengig av type; hvit (H), grå (C), blå (N) og rød (O). 
Vannmolekylet er utelatt i figuren til høyre. Nummereringen av atomene er i begge figurene i 
henhold til krystallografiske data [8]. 
 

Ved EPR-/ENDOR-studier av radikaldannelse i l-asparagin monohydrat etter 

bestråling ved romtemperatur er det påvist tre forskjellige radikalprodukter. Close et al. [9] 

identifiserte et H-abstraksjonsradikal, vist i figur 1-3 (Radikal 1). Dette radikalet dominerte 

EPR-spektrene og ble foreslått å stamme fra en primær kationdannelse. Et annet radikal ble 

også observert men ikke identifisert med sikkerhet. Dette radikalet ble foreslått å være et 

deamineringsprodukt, vist i figur 1-3 (Radikal 2), antatt å stamme fra en primær 

aniondannelse. Ifølge et senere arbeid utført av Coleman, hovedsakelig på delvis deutrerte 

krystaller, observeres i tillegg til Radikal 1 og Radikal 2 et tredje radikal. Det ble imidlertid 

ikke foreslått noen struktur for dette tredje radikalet [10].  

 Eksperimentelle og beregningstekniske metoder er forbedret atskillig siden arbeidene 

til Coleman og Close et al.  Det gjør at det foreliggende arbeidet forhåpentligvis vil kunne 

bekrefte strukturen til de tidligere observerte radikalene og i tillegg identifisere eventuelle 

andre radikaler som kan være til stede etter romtemperaturbestråling av l-asparagin.  

N1
+ C2 C1

C3

O1
-

O2

C4 O3

H9
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Figur 1-3: Foreslåtte radikalstrukturer etter bestråling av deutrerte énkrystaller av l-asparagin 
monohydrat ved romtemperatur [9] [10]. Radikal 1 (til venstre) dannes ved abstraksjon av H10 fra 
C3. Radikal 2 (til høyre) dannes ved deaminering fra C2. 
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2. Teori 

I dette kapittelet gis en kort innføring i den grunnleggende teorien bak EPR-spektroskopi og 

avledede teknikker som benyttes i oppgaven.  Kapittelet er basert på N.M. Athertons 

Principles of Electron Spin Resonance [11] og Eirik Malinens/Einar Sagstuens hefte FYS390 

- Elektron spinn resonans (EPR) spektroskopi [12] i tillegg til andre referanser som er 

oppgitt i teksten. 

2.1 Resonansbetingelsen 

Utgangspunktet for EPR er elektronets magnetiske moment og dets vekselvirkning med sine 

molekylære omgivelser under påvirkning av et ytre magnetfelt. 

Den potensielle energien til et magnetisk moment 
�µµµµ  i et magnetfelt 

�
B  er gitt ved 

 E = − ⋅
��
Bµµµµ  (2. 1) 

Det magnetiske momentet til en ladd partikkel er proporsjonalt med angulærmomentet 

= ×
� � �
J r p , og er for en klassisk partikkel med masse m og ladning q lik  

 

2

q

m
=

���µµµµ J  (2. 2) 

Elektronet er imidlertid ingen klassisk partikkel og dets vekselvirkninger med omgivelsene 

må beskrives kvantemekanisk.  Angulærmomentvektoren 
�
J  erstattes med operatoren op

�
J  

(heretter kalt kun 
�
J ), som har den egenskapen at den ene av dens komponenter (settes 

gjerne lik Jz) og kvadratet av dens lengde, 2
�
J , kommuterer . Disse størrelsene har videre 

følgende egenverdier når de virker på sine felles egenfunksjoner: 

 , ,z j j jJ j m m j m=  (2. 3) 

 2 , ( 1) ,j jj m j j j m= +
�
J  (2. 4) 

der 0, 1/ 2, 1,...j = ± ±  og , 1,..., 1,jm j j j j= − − + − . Elektronets spinn 
��
S  er en type 

angulærmoment der 1 2j s= =  og egenfunksjonene er gitt ved 1 2,1 2 α= og 

1 2, 1 2 β− = .   
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På bakgrunn av dette kan elektronspinnets magnetiske moment uttrykkes  

 
e e Bg µ= −

��
Sµµµµ  (2. 5) 

  

der 2B ee mµ = ℏ , gjerne kalt Bohrmagnetoneti og eg er en kvantemekanisk 

korreksjonsfaktor, den såkalte g-faktoren. For et fritt elektron er 2.0023eg ≈ j. Man kan 

finne energien til et fritt elektron i et magnetfelt 
�
B  ved Hamiltonoperatoren (jmf likning (2. 

1)) 

 
e e Bg µ= − ⋅ = ⋅

�� ��
HHHH µµµµ B S B  (2. 6) 

Dersom magnetfeltet er rettet i positiv z-retningk, 0B=
�� �
B k  fåes 

 
0 0 0

1

2e B e B z e B s e Bg g S B E g B m g Bµ µ µ µ= ⋅ ⇒ = = ±
� �

HHHH S B =  (2. 7) 

 

Denne splittingen av energinivåene kalles Zeeman-splitting og differansen mellom dem disse 

nivåene er:  

 
0e BE g Bµ∆ =  (2. 8) 

I EPR induseres overganger mellom tilstandene α  og β .  Det kan visesl at 

dersom man introduserer et tidsavhengig svakt magnetfelt 1

�
B som er sirkulært polarisert i 

xy-planet vil slike overganger være mulige og sannsynligheten for dem er gitt ved Fermis 

gyldne regel: 

 2
2 ´ ( )P Pαβ βαπ α β ρ ω= =H  (2. 9) 

Her er ρ(ω) strålingens frekvensdistribusjon, sentrert rundt 0 Eω = ∆ ℏ , og H´ den 

tidsuavhengige delen av det perturberende potensialet, proporsjonalt med 1

�
B . Når 

strålingens energi tilsvarer differansen mellom energinivåene α  og β , jamfør likning 

(2.8), induseres overganger mellom tilstandene, og resonansbetingelsen er da oppfylt: 

                                                
i e og me er henholdsvis elektronets ladning og masse. ħ er trukket ut av operatoren 

�
S . 

j ge er det anomale magnetiske moment, gitt ved (ge-2)/2=a/(2π), der a≈0.0011614 (finstrukturkonstanten) [13]. 
k 
�
k er enhetsvektoren i z-retning, 

�
i  og 

�
j  er enhetsvektorene i henholdsvis x- og y-retningen. 

l For eksempel [11], s. 14-17. 
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0 0 0e Bh E g Bυ ω µ= = ∆ =ℏ .  Fermis gyldne regel viser at sannsynlighetene for overgangen 

α  til β  og β  til α  er like store.  

EPR-signalet oppstår når man får en netto absorbsjon av strålingsenergi fra 

mikrobølgefeltet og er derfor avhengig av at det er en viss populasjonsforskjell for elektroner 

i α - og β -tilstandene. Elektroner er fermioner og populasjonen nα  på nivået med 

energi Eα  ved termisk likevekt er gitt ved Fermi-Dirac-distribusjon ([14], s. 172), som for 

alle realistiske temperaturer blir tilnærmet Boltzmann-fordelingen 

 
/E kTN

n e
Z

α
α

−≈  (2. 10 ) 

der N er totalt antall partikler i systemet og Z er partisjonsfunksjonen. For elektroner i et 

magnetfelt B etter at likevekt er oppnådd blir forholdet mellom populasjonene α - og β -

tilstandene 

 /
//

/ 1e B

E kT
g B kTE kT

E kT

n e
e e

n e

α

β

α µ

β

−
−−∆

−
≈ = = <  (2. 11 ) 

Ved likevekt befinner altså flere elektroner seg i β -tilstanden enn i α -tilstanden og man 

har en netto magnetisering i positiv z-retning. Populasjonsdifferensen ∆ er avhengig av både 

temperatur og magnetfeltstyrke. Ifølge Fermis gyldne regel er sannsynligheten for induserte 

overganger like stor i begge retninger og dette vil med tiden føre til at forskjellen jevnes ut 

fordi det vil gå flere elektroner fra β  til α  enn α  til β . En slik metning medfører at 

EPR-signalet forsvinner.  I praksis vil imidlertid systemet via relaksasjonsprosesser søke å 

komme tilbake til likevekt (opprettholde populasjonsforskjellen) og metning unngås så lenge 

effekten av mikrobølgefeltet ikke er for sterk.   

2.2 Molekylære systemer: Spinn- Hamiltonoperatoren 

I molekylære systemer vekselvirker de uparede elektronene med atomkjerner, ikke bare med 

det eksterne magnetfeltet 
�
B . For et slikt system modifiseres likning (2.6) til  

 ( ),
1/ 2

ˆ ˆ ˆĝ A Q D
k

B k N k N k k k k k kgµ µ
>

= −∑ ⋅ ∑
� � � �� � � � � �

HHHH

I

S B I B +  S I + I I + S S  (2. 12) 

               (i)                    (ii)                (iii)                       (iv)            (v)  
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De forskjellige leddene representerer 

(i) Elektron-Zeemaneffekten som beskrevet tidligere, men det tas hensyn til at 

verdien av g-faktoren (som for et fritt elektron er en konstant) i et molekylært 

system er retningsavhengig i forhold til det eksterne magnetfeltet. 

(ii)  Kjerne-Zeemaneffekten.  Her er Ng kjerne-g-faktoren, som varierer fra isotop til 

isotop og Nµ  kjernemagnetonetm.   

(iii)  Vekselvirkningene mellom elektronets og kjernens magnetiske moment, den 

såkalte hyperfinkoblingen eller hyperfinvekselvirkningen. Denne størrelsen er 

svært viktig i forbindelse med kartleggingen av det uparede elektronspinnets 

molekylære omgivelser.   

(iv) Kvadrupolkoblingen, som kommer av at kjerner med spinn 
�
I  større enn ½ kan 

ha en ikke-symmetrisk ladningsfordeling. I et inhomogent elektrisk felt (i dette 

tilfellet satt opp av elektroner og andre atomkjerner i omgivelsene rundt) vil et 

slikt legeme ha en orienteringsavhengig potensiell energi, noe som selvfølgelig 

påvirker resonansbetingelsen. ENDOR-spektrene (der kvadrupolkoblingen lettest 

observeres) for l-asparagin bestrålt ved romtemperatur er så komplekse at det 

ikke har latt seg gjøre å observere eller følge eventuelle kvadrupolkoblinger.  

Teorien bak dette utdypes derfor ikke nærmere.  

(v) Elektron spinn-spinn-vekselvirkningen, som gjelder for systemer med totalt 

elektronspinn 
�
S større enn ½. Dette forekommer ikke i systemene som studeres i 

denne oppgaven og teorien bak dette utdypes derfor ikke nærmere.   

 
 

2.2.1 g-faktoren 

Det viser seg at faktoren eg  i likning (2.5) for et molekylært system varierer med orientering 

i forhold til det eksterne magnetfeltet.  Dette skyldes at det magnetiske momentet til et 

elektron i atomære omgivelser påvirkes av sitt banespinn 
�
L i tillegg til egenspinnet 

�
S .  

Virkningen kan beskrives med spinn-Hamiltonoperatoren 

 ĝg Bµ=
� �

HHHH S B  (2. 13) 

                                                
m 2N p pe mµ = ℏ , pe og pm er henholdsvis protonets ladning og masse. 
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der ĝ  er en annenrangs kartesisk tensor, gjerne kalt g-tensoren. Eksperimentelt kan 

ĝ bestemmes ved å måle g-verdier for forskjellige orienteringer i det eksterne magnetfeltet, 

som generelt er gitt ved 

 2 2 2 2 2 2 1/ 2( )X XX Y YY Z ZZg l g l g l g= + +  (2. 14) 

dersom ̂g  er representert med en diagonal 3x3-matrise i et prinsipalaksesystem.  lX, lY og lZ 

er retningscosinusene til det eksterne magnetfeltet 
�
B i prinsipalaksesystemet og gXX, gYY og 

gZZ de diagonale matriseelementene (prinispalverdiene) til ĝ .  

I et system der flere radikaler med forskjellig ĝ er tilstede vil det i praksis være 

vanskelig å bestemme tensoren for hvert av dem på grunn av at EPR-spektrene overlapper 

hverandre. Dette er tilfellet for systemet som blir studert i denne oppgaven. Imidlertid viser 

det seg at anisotropien til ĝ  for de fleste organiske radikaler er liten og dermed har liten 

betydning sammenliknet med andre retningsavhengige størrelser.   

 

2.2.2 Kjerne-Zeemaneffekten 

Atomkjernenes magnetiske moment gir opphav til den såkalte kjerne-Zeemaneffekten. 

Denne er analog med elektron-Zeemaneffekten og for et magnetfelt 0B=
���

B k  er den 

tilsvarende spinn-Hamiltonoperatoren gitt ved 

 
0N N N N N zg g I Bµ µ= − ⋅

� �
HHHH I B = -  (2. 15) 

med korresponderende energinivåer 0N N IE g B mµ= − , som for I=1/2 gir  

 
0

1

2 N NE g Bµ= ∓  (2. 16) 

der egentilstandene er gitt ved , ,I Ij m I m= , altså 1 2,1 2 Nα=  og 1 2, 1 2 Nβ− = .  

Det kan, som for elektroner, induseres overganger mellom kjernespinnoverganger. I ENDOR 

er det nettopp kjernespinnoverganger som spesifikt induseres og observeres, se for øvrig 

avsnitt 2.3.2. I EPR-spektre observeres kjerne-Zeemaneffekten under spesielle betingelser.  
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2.2.3 Hyperfinkobling 

Vekselvirkningene mellom elektronets og atomkjernenes magnetiske moment gir opphav til 

hyperfinstruktur i spektrene – såkalt hyperfinkobling. Denne gir informasjon om det uparede 

elektronspinnets plassering i forhold til atomkjernene og er dermed en essensiell parameter 

ved bestemmelse av radikalstrukturer.  

Hyperfinkoblingen har én isotrop og én anisotrop del der den isotrope er den såkalte 

kontaktvekselvirkningen (eller Fermis kontaktvekselvirkning) og den anistrope dipol-dipol-

vekselvirkningen. Uttrykkene som beskriver de to delene av hyperfinkoblingen kan utledes 

på forskjellige måter (se for eksempel Malinens/Sagstuens kompendium [12]).  Den ene 

delen gir kun bidrag for 0r = , det vil si for s-orbitaler. For disse blir den effektive spinn-

Hamiltonoperatoren (for et system med ett uparet elektron og én kjerne) gitt ved  

 202
(0)

3F B N

µ ψ= ⋅ ⋅
� �� �

HHHH S Iµ µµ µµ µµ µ  (2. 17 ) 

2
(0)ψ  angir sannsynligheten for å finne elektronet på kjernens plassn. 

For det andre leddet vil bidraget til s-orbitalene bli lik null mens for l>0 fås bidraget  

 
0

3 3

3( )( )

4dd B N Ng g
r r

µ µ µ
π

 ⋅ ⋅= − ⋅ 
 

� �� �
� �

HHHH
S r I r

S I  (2. 18 ) 

som ved omskrivning og integrasjon over romkoordinater kan uttrykkes 

 2, ,
.

5
,

3x y z
i j

dd i j
i j

ij r
K S I

r

δ−
= ∑HHHH

 (2. 19 ) 

der 0

4 B N NK g g
µ µ µ
π

= .  Dette kan videre skrives på formen 

 0Âdd = ⋅ ⋅
� �

HHHH S I  (2. 20 ) 

der 
2 2

0
5

3
ii

i r
A K

r

−=  og 0
5

3
ij

ij
A K

r
= . 0Â  er en andrerangs kartesisk, traseløs tensor. En 

andrerangs kartesisk tensor har tilsvarende egenskaper som en 3x3-matrise, og Â  vil i det 

følgende betegnes som hyperfinkoblingsmatrisen. Siden den isotrope delen av 

hyperfinvekselvirkningen kan uttrykkes  
                                                
n Dette er en forenkling. Størrelsen på isotrope delen av hyperfinkoblingen avhenger egentlig av spinntettheten 

på kjernen, det vil si differansen i tetthet mellom elektroner i tilstand α og β . 
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F isoa= ⋅

� �
HHHH S I o (2. 21 ) 

vil den totale spinn-Hamiltonoperatoren for hyperfinkoblingen bli 

 Âhf = ⋅ ⋅
� �

HHHH S I  (2. 22 ) 

der matriseelementene til Â er gitt ved  

 2

5

3
A ij

ij iso ij

ij r
K a

r

δ
δ

−
= +  (2. 23 ) 

og 
1 ˆTr(A)
3isoa = , som er invariant ovenfor ortogonale transformasjoner (rotasjoner) av 

matrisen. 

Det kan være hensiktsmessig å skrive hyperfinkoblingsmatrisen på diagonalform der 

de isotrope og anisotrope verdiene kan utledes direkte fra prinsipalverdiene til matrisen:  

 
max

int

min

0 0

A 0 0

0 0

a

a

a

 
 =  
  

 (2. 24 ) 

Her er de ortogonale vektorene Emax, Eint og Emin basis for matrisen og samtidig egenvektorer 

for hver av de tre prinsipalverdiene. Subscriptet ”max” indikerer prinsipalverdien med høyest 

absoluttverdi og tilhørende egenvektor. En annen fordel med denne måten å representere 

hyperfinkoblingstensoren på er at egenvektorene kan relateres direkte til krystallografiske 

retninger i molekylet som studeres.  

Eksperimentelt bestemmes hyperfinkoblingen ved å måle verdien av Â  for 

forskjellige orienteringer i magnetfeltet, som for ĝ , jamfør likning (2.14).  

  

2.2.4 Hyperfinvekselvirkningen – forskjellige typer  koblinger 

Med utgangspunkt i forskjellige typer idealiserte koblinger er det mulig å gi generelle 

karakteristikker av hyperfinkoblingsmatrisen avhengig av det uparede elektronets plassering 

i forhold til atomkjernen det vekselvirker med. Disse idealiserte modellene forutsetter at man 

har en plan radikalstruktur – det vil si at det uparede elektronet befinner seg i 2pz-orbitalen 

(LEO – Lone Electron Orbital) til et sp2-hybridisert karbonatom og vekselvirker med et atom 

en eller flere σ-bindinger unna.  
                                                
o jmf likning (2. 17 ) 
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Koblingene beskrevet i de følgende avsnittene er på formen X-Z (α-koblinger) eller 

X-Y-Z (β-koblinger), der X angir atomet der det uparede spinnet er lokalisert og Z angir 

kjernen elektronspinnet vekselvirker med. En skisse av koblingstypene er gjengitt i figur 2-1. 

I organiske systemer er det vanlig at X er et karbonatom og Z et proton. Det er imidlertid 

fullt mulig med α- og β-koblinger der andre typer kjerner inngår.   

 

α-kobling 

En α-protonkobling er en kobling mellom et uparet spinn sentrert på et karbonatom Cα og et 

proton bundet direkte til karbonatomet, Hα.  For en α-protonkobling er de isotrope og 

anisotrope komponentene av samme størrelsesorden.  

På grunn av spinnpolarisering er den isotrope komponenten til en α-protonkobling 

negativ. Det er et lineært forhold mellom den isotrope komponenten og spinntettheten iso
πρ  

på Cα – den såkalte McConnell-relasjonen [15]: 

 
iso iso isoa Qα α πρ=  (2. 25 ) 

isoQα  er en “konstant” som avhenger av blant annet radikalets type og ladning. Typisk verdi 

for isoQα  for et plant, organisk radikal er -72 MHz [16]. Det er også et lineært forhold mellom 

aniso
πρ  på Cα og den mest positive anistrope komponenten - Bernhard/Gordy-relasjonen [16], 

[17]: 

 
,dd d anisoa Qα α πρ+ =  (2. 26 ) 

Bernhard fastsatte verdien på dQα til 38.7 MHz.  

Det viser seg at ikke-planaritet i bindingsstrukturen til Cα har stor innvirkning på den 

isotrope komponenten i α-protonkoblinger mens dette påvirker den anistrope komponenten  

,ddaα
+ i langt mindre grad [18]. Dersom spinntettheten πρ på Cα beregnet fra likning (2.25) 

ikke gir det samme resultatet som beregning fra likning (2.26) er dette en indikasjon på at 

man har bøyning i bindingsstrukturen. Det viser seg også at det i slike tilfeller er likning 2.26 

som best gjenspeiler den faktiske spinntettheten på Cα.  

De anisotrope komponentene til α-protonkoblinger har prinsipalverdier av omtrentlig 

størrelsesorden ( ,0, )dd dd dda a aα α α
+ = −  og den isotrope komponenten 2iso dda aα α≈ . 
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Prinsipalverdien med minst absoluttverdi, mina , har en egenvektor Emin som ligger 

parallelt med Cα-Hα-retningen mens den intermediære prinsipalverdien, aint, har en 

egenvektor Eint som ligger parallelt med z-aksen, det vil si parallelt med LEO.  

 

 

β-kobling 
 
En β-protonkobling er en kobling mellom et uparet elektronspinn lokalisert på et karbonatom 

Cα og et proton to σ-bindinger unna, det vil si på formen Cα-Y-Hβ, der Y kan være et annet 

karbonatom eller for eksempelt et nitrogenatom. Koblingen mellom elektronspinnet og 

protonet skyldes såkalt hyperkonjugasjon, det vil si at det uparede elektronspinnet på Cα kan 

vekselvirke med spinnet på Hβ dersom 2pz-orbitalen til Cα overlapper med s-orbitalen til Hβ.  

For β-koblinger er den isotrope komponenten den dominerende. Sammenhengen 

mellom spinntettheten πρ  i 2pz-orbitalen, geometrien i bindingsfragmentet Cα-Y-Hβ og den 

isotrope hyperfinkoblingskomponenten er gitt ved Heller-McConnell-relasjonen [19] : 

 2
0 2( cos )isoa B Bβ πθ ρ= +  (2. 27) 

θ  er dihedralvinkelen, som angir vinkelen mellom planene utspent av Cα-Y-Hβ og LEO-Cα-

Y. 0B og 2B er konstanter og verdien av dem avhenger av hvilken type atom β-protonet er 

bundet til. For Y=C er typiske verdier 0B = 0 MHz og 2B = 126 MHz [20], for Y=N er 0B = 

4.3MHz og 2B =117.6 MHz [21].    

Dersom en atomkjerne er langt nok vekk fra elektronspinnet, noe som gjerne er 

tilfelle for en β-kobling, kan den dipolare delen av hypefinkoblingen beskrives som en 

klassisk dipol-dipolvekselvirkning. Den dipolare tensoren for koblingen har prinsipalverdier 

på formen (-add, -add, +2add) der add er gitt ved  

 
0

3 3

80 MHz1( )
4 Ådd e B N Na g g

r r

π
β πµ ρµ µ ρ

π
 = ≈   

 (2. 28) 

og r er avstanden mellom de to (punkt-)dipolene. Prinsipalverdiene til den totale 

hyperfinkoblingstensoren for β-protonkoblinger er da gitt ved ( dd isoa aβ β− + , dd isoa aβ β− + , 

2 dd isoa aβ β+ + ). 

For hyperfinkoblingsmatrisen til en β-kobling vil prinsipalverdien med størst 

absoluttverdi, amax, ha en egenvektor Emax som ligger parallelt med Cα-Hβ-retningen dersom 



 Kapittel 2 

 

18

dihedralvinkelen θ  er nær 0. Dette tilsvarer at det er optimalt overlapp mellom LEO og β-

protonet.  

C α H α

Emin

Eint

R

R
Cβ

Emax Hβ

C α

R

R

R

R
 

Figur 2-1: Illustrasjon av koblingstyper. Det er antatt et plant radikalfragment; Cα er sp2-hybridisert 
og 2pz-orbitalen der spinnet er lokalisert står perpendikulært på retningsvektorene mellom Cα og 
atomene bundet til Cα. Til venstre en α-protonkobling. Hyperfinkoblingsmatrisens egenvektor Emin 
ligger i Cα-Hα-retningen og egenvektoren Emax ligger i samme retning som 2pz-orbitalen. Til høyre en 
β-protonkobling. Emax ligger i Cα-Hβ-retningen dersom overlappet mellom 2pz-orbitalen og Hβ er 
optimalt.  

 

Andre typer koblinger 
Dersom elektronspinnet er lokalisert i 2pz-orbitalen til en atomkjerne med spinn 

0≠I  vil det vekselvirke med kjernens magnetiske moment. Dette er en såkalt 

sentralkobling. Koblinger av denne typen observeres ikke i systemet som studeres i denne 

oppgaven. I tillegg kan elektronspinnet lokalisert på atomkjernen X vekselvirke med 

protoner bundet til Z, man har altså en kobling på formen X-Y-Z-H. Dette kalles γ-

koblinger.  

 

2.3 Resonansteknikker:  EPR, ENDOR og EIE  

I EPR observeres overganger mellom det uparede elektronets energitilstander α  og 

β . Som tidligere nevnt er dette mulig fordi det er en populasjonsforskjell mellom de to 

tilstandene og man får en netto energiabsorbsjon fra mikrobølgefeltet når 

resonansbetingelsen oppfylles. I et molekylært system der uparede elektroner vekselvirker 

med atomkjerner er imidlertid de mulige energitilstandene ikke kun gitt ved elektronets 

egenfunksjoner.  I figur 2-2 er dette skissert for et system med S=1/2, I=1/2 med 

utgangspunkt i spinn-Hamiltonoperatoren, likning (2.12).  Det er sett bort fra spinn-spinn-
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vekselvirkningen og kvadrupolkoblinger og i tillegg er det antatt at ̂g  og Â er isotrope. Ved 

utførelse av EPR-/ENDOR-/EIE-eksperimenter benyttes magnetfelt av en betydelig størrelse 

(∼ 3.5mT) og under slike forhold (såkalt high field approximation) kan kjerne-

Zeemanvekselvirkningen og hyperfinvekselvirkningen som oftest behandles som 

førsteordens perturbasjoner.  Gyldige egenfunksjoner for tilstandene er da gitt ved ,s Im m  

og med 0B
��

B = k  blir energinivåene  

 
0 0( , )s I e B s N N I s IE m m g B m g B m am mµ µ= − + p (2. 29) 

I EPR observeres overgangene 1sm∆ = , 0Im∆ = q.  Resonansbetingelsen blir under 

disse omstendighetene 

 
0( ) / 2 / 2e B e B eE EPR h g B g B a h aυ µ µ υ∆ = = = ± = ±  (2. 30) 

Ved gjennomføring av EPR-eksperimenter holdes vanligvis frekvensen konstant mens 

magnetfeltet sweepes. Posisjonen til resonanslinjene B+  og B−  er dermed gitt ved  

 1 2e

e B

h a
B

g

υ
µ+

+
=    (2. 31) 

 1 2e

e B

h a
B

g

υ
µ−

−
=  (2. 32) 

I ENDOR låses magnetfeltet til en resonanslinje i EPR-spekteret og det induseres 

overganger mellom kjernespinnene, det vil si at man observerer tilstandsendringene 0sm∆ = , 

1Im∆ =  ved å sweepe et elektromagnetisk felt med en bølgelengde som tilsvarer energien 

som må til for å indusere overgangene. Denne energien er gitt ved 

 
0( ) / 2 2N N I N

aE ENDOR h g B m a hυ µ υ∆ = = − ± = ±  (2. 33)  

og resonansbetingelsen tilfredsstilles ved frekvensene  

 / 2N aυ υ± = ±  (2. 34) 

som ligger i radiobølgedelen av det elektromagnetiske feltet for kjernespinnoverganger. I de 

tilfellene der 2 Na υ<  er overgangene gitt ved | | 2N aυ ± . Hvis | | 2 Na υ>  ligger linjene 

med avstand 2 Nυ  mellom seg sentrert på | | 2a . 

                                                
 
q Dersom man ikke tar hensyn til andreordens effekter.  
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Figur 2-2: Energinivåer for et system med S=1/2, I=1/2 når 2 Na hυ<  og 0a > . Lovlige EPR- og 

ENDOR overganger er markert med hhv stiplete og heltrukne piler. Nivåene er ikke gjengitt i riktig 
skala, eυ >> Nυ  og eυ  >>| | 2a . Det er ikke tatt hensyn til andreordens effekter.  

 

 Atomkjerner – og dermed kjernespinnet – har lang relaksasjonstid sammenlignet med 

elektronspinn. Dette gjør at bredden til resonanslinjene i ENDOR er i størrelsesorden en 

hundredel av bredden til EPR-resonanslinjene. Den høye oppløsningen til ENDOR-spektrene 

gjør det mulig å skille resonanslinjer som i EPR-spektrene overlapper hverandre og å 

observere mindre koblinger. Ved ENDOR er det også til en viss grad mulig å skille 

resonanslinjer fra ulike radikaler. Dette skyldes at når magnetfeltet er låst til en resonanslinje 

i EPR-spekteret fåes kun et ENDOR-signal for radikaler med resonans ved denne 

magnetfeltverdien. I tillegg kan man utfra ENDOR-spektre avgjøre hvilken type atom 

elektronspinnet vekselvirker med i resonanslinjen som observeres siden ENDOR-

resonansbetingelsen avhenger av Nυ , som er karakteristisk for hver kjernetype  

I EIE låses det radiofrekvente feltet til en ENDOR-resonanslinje og 

kjernespinnovergangen mettes. Magnetfeltet sweepes mens radiofrekvensen endres slik at 

resonansbetingelsen for ENDOR-linjen hele tiden er oppfylt. Resultatet er at man observerer 

et spektrum tilsvarende et EPR-absorbsjonsspektrum. I motsetning til ved EPR der man 

observerer overlappende spekter fra alle radikaler vil man imidlertid ved EIE kun observere 

spekteret til det radikalet ENDOR-koblingen stammer fra. Denne teknikken kan brukes for å 

tilordne ENDOR-linjer til forskjellige radikaler som er tilstede i et system. At EIE-spektrene 

αα
αβ

ββ

βα
1/ 2Sm = −

1/ 2Sm =

1/ 2Im = −

1/ 2Im =

1/ 2Im = −

1/ 2Im =

Nυ

Nυ

eυ

/E h

| |
2N

aυ +

| |
2N

aυ −
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måles under mettede forhold gir imidlertid effekter som større linjebredde og dermed 

dårligere oppløsning. I tillegg vil relaksasjonseffekter påvirke linjeintensitetene slik at de 

ikke nødvendigvis er samsvarende i et EIE- og et EPR-spektrum. Dette gjør at EIE-spektrene 

ikke kan brukes som fullverdige erstatninger for EPR-spektre.   
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3. Materialer og metode 

3.1 Krystallstruktur 

Énkrystaller av l-asparagin monohydrat er ortorombiske og tilhører romgruppen 1 1 12 2 2P . De 

tre ortogonale aksene har lengder a  = 5.593 Å, b =9.827 Å og c =11.808 Å [8]. 

Hver énhetscelle rommer fire enheter bestående av et l-asparaginmolekyl og et vannmolekyl. 

Koordinatene til disse enhetene er relatert til hverandre gjennom de geometriske 

transformasjonene gjengitt i tabell 3-1. 

Tabell 3-1: Geometriske transformasjoner som angir koordinatene til atomene i de fire enhetene av l-
asparagin monohydrat som inngår i en énhetscelle i krystallen.  

    
1 x y z 
    
2 -x+1/2               -y z+1/2 
    
3               -x y+1/2 -z+1/2 
    
4 x+1/2 -y+1/2 -z 

    
          

En énhetscelle sett fra en tilfeldig vinkel er gjengitt i figur 3-1. Krystallstrukturen 

stabiliseres ved intermolekylære hydrogenbindinger mellom hydrogen- og oksygen-atomer i 

molekylene. Alle hydrogenatomene bundet til nitrogenatomer (H3-H7) samt de som inngår i 

vannmolekylet (H1 og H2) fungerer som hydrogendonorer og alle oksygenatomene fungerer 

som mottakere. Totalt inngår et l-asparaginmolekyl i 11 hydrogenbindinger, siden hvert av 

oksygenatomene O1 og O2 i karboksylgruppen inngår i henholdsvis 3 og 2 

hydrogenbindinger hver [8].  

I Appendiks A er krystallografiske data for et l-asparaginmolekyl og tilhørende 

vannmolekyl gjengitt. De oppgitte data tilsvarer enhet nummer 1, som har koordinatene (x, y, 

z), jamfør tabell 3-1 på forrige side. Koordinatene til de andre molekylene i énhetscellen kan 

beregnes ved transformasjonene i tabellen. Avstander og retningsvinkler mellom atomene, 

gjengitt i appendikset, er beregnet med programmet KRYSTMOD fra ESRLIB [22]. 
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Figur 3-1: Illustrasjon av en énhetscelle i en krystall av l-asparagin monohydrat. De forskjellige 
grunnstoffene som inngår – hydrogen, oksygen, karbon og nitrogen – har henholdsvis fargene hvit, 
rød, rosa og blå på bildet. De grønne stiplete linjene symboliserer hydrogenbindinger.  a, b og c 
markerer de tre krystallografiske aksene.  

3.2 Produksjon av krystaller  

Til framstilling av krystaller ble det benyttet l-asparagin monohydrat i pulverform fra Sigma-

Aldrich. Pulveret ble blandet ut i destillert vann med magnetrører under oppvarming til 50◦C 

og løsningen ble plassert i varmeskap ved samme temperatur. Glassene med løsning var 

dekket til med perforert plastfolie for å senke fordampningsraten. I løpet av 7-10 dager ble 

det felt ut avlange krystaller med en størrelser på opptil 0.8·0.5·0.5cm3. Delvis deutrertes 

krystaller ble produsert på samme måte med tungtvann (D2O) fra Cambridge Isotope 

Laboratories, Inc. For krystaller av l-asparagin løst i vann (heretter kalt normale krystaller) 

ble det benyttet konsentrasjoner i størrelsesorden 2.5 g/100ml, for delvis deutrerte krystaller 

1.5g/100ml.  
                                                
 
s I delvis deutrerte krystaller er H-atomer bundet til nitrogen- og oksygenatomer erstattet med deuterium. H-
atomer bundet til karbonatomer er ikke byttet ut.  
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3.3 Bestråling og montering 

Krystallene ble bestrålt ved romtemperatur (295 K) med et røntgenapparat av type Philips 

PW 1732/10 power supply med et Phillips 2188 røntgenrør med anode av krom. Ved 

bestråling ble krystallene plassert enkeltvis omtrent 6 cm fra røntgenrøret i en skjermet 

blyboks og bestrålt i to timer med 60 kV spenning og 40 mA strømstyrke, noe som tilsvarer 

en doserate til alanin på 580 Gy/min. Det er antatt at doseavsetningen er tilsvarende i l-

asparagin monohydrat, det vil si at hver krystall mottok en dose på omtrent 70 kGy.  

For å oppnå best mulig presisjon ble orientering av krystallene gjort med hjelp av 

røntgendiffraksjon. Til dette ble det benyttet et Phillips PW1130 power supply med et 

Siemens røntgenrør med kobberanode og et Weissenberggoniometer fra Nonius Delft. For en 

detaljert beskrivelse av røntgendiffraksjon vises det til tidligere masteroppgaver [23], [24]. 

Bestråling pågikk i 45-60 minutter med 40kV spenning og 25mA strømstyrke. Ved korrekt 

orientering ble krystallene overført til glass-staver med limet Duco Cement (Devcon 

Consumer Products) blandet med amylacetat. Usikkerheten i krystallorienteringen anslås å 

være på maksimalt 3º. 

 

3.4 EPR/ENDOR/EIE-spektroskopi  

Eksperimentene i denne oppgaven er gjennomført på et Bruker EleXsyS 560 Super X X-bånd 

EPR/ENDOR-spektrometer med en Bruker ER041XG X-bånd mikrobølgebro. Nærmere 

beskrivelse av spektrometeret og det oppbygninger er gitt i for eksempel K. Eldeviks 

masteroppgave [24]. Til EPR-eksperimentene ble det benyttet en kavitet av typen Bruker ER 

4102ST/8914 (TE102-mode), til de kombinerte ENDOR/EIE-eksperimentene en Bruker 

EN801 W1700230/230 (TM011-mode). Eksperimentene ble utført ved enten 240 K eller 295 

K. For å kjøle ned prøven til 240 K ble det benyttet flytende nitrogen. En Bruker 4131VT N2 

Temperature Controller kontrollerte og regulerte temperaturen.  



 Kapittel 4 

 

26 

Alle målingene ble utført med én av de tre ortogonale krystallaksene <a>, <b> og <c> 

perpendikulært på det eksterne magnetfeltet. I hvert rotasjonsplant ble det gjort målinger for 

hver 5. eller 10. grad. Parametre benyttet ved målingene er gjengitt i tabell 3-2. 

Tabell 3-2: EPR/ENDOR/EIE-parametre benyttet i eksperimentene som er gjennomført i dette 
studiet. Alle målinger er gjort ved 295 K eller 240 K.  

EPR attenuering (mikrobølger) 26 dB (tilsvarer 0.5 mW) 
 modulasjonsbredde 

(magnetfelt) 
0.1 mT 

 modulasjonsfrekvens 
(magnetfelt) 

10.00 kHz 

 sweeptid 41.94 s 
 tidskonstant 81.92 ms 
 sweepbredde 20 mT 
ENDOR attenuering (mikrobølger) 12 dB (tilsvarer 12 mW) 
 attenuering (rf-felt) 3 dB 
 modulasjonsdybde (rf) 100.00 kHz 
 modulasjonsfrekvens (rf) 10 kHz 
 sweeptid 671.09 s / 335.54 s / 1342.18 s 
 tidskonstant 327.68 ms 
 sweepbredde 1-65 MHz / 55-85 MHz / 1-90 

MHz 
EIE attenuering (mikrobølger) 12 dB (tilsvarer 12 mW) 
 attenuering (rf-felt) 3 dB 
 sweeptid 41.94 s 
 tidskonstant 81.92 ms 
 sweepbredde 20 mT 
 

3.5 Site-splitting og Schonland-tvetydigheten  

Énhetscellene i krystaller inneholder som oftest mer enn ett molekyl og de relative 

posisjonene disse molekylene har i forhold til hverandre er gitt ved romgruppen til krystallen. 

Molekyler som ikke er relatert til hverandre ved inversjon gjennom et symmetrisenter i 

forhold til krystallaksene vil ha forskjellige orienteringer i forhold til magnetfeltet. Dersom 

molekylene er paramagnetiske vil g-verdien og hyperfinkoblingstensoren til molekylene 

generelt være forskjellig for en gitt orientering [11].   

Eksperimentene i denne oppgaven er utført i hvert av rotasjonsplanene til de tre 

ortogonale krystallografiske aksene <a>, <b> og <c>. For l-asparaginkrystaller er da to og to 

                                                
t Med rotasjonsplanet til <x>-aksen, eller rot<x>, menes at det eksterne magnetfeltet står normalt på <x> og at 
krystallen dreies fra magnetfeltet er parallelt med <y> til det er parallelt med <z>, der x,y,z kan være alle de tre 
<a>, <b>, <c>. 
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molekyler relatert til hverandre ved inversjonssymmetri. For en vilkårlig orientering i 

magnetfeltet (bortsett fra når magnetfeltet er parallelt med en av krystallaksene) vil de to 

molekylgruppene har forskjellige g-verdier og hyperfinkoblingstensorer, noe som gir to 

resonanslinjer i EPR-spekteretu - dette er såkalt site-splitting. Når magnetfeltet er parallelt 

med en av aksene vil de to sitene falle sammen til én linje. 

Ved beregning av hyperfinkoblings- (og eventuelt g-) tensoren på bakgrunn av 

eksperimentelle data i rot <a>, rot <b> og rot <c> vil det for en ortorombisk krystall være to 

sett tensorer som er konsistent med site-splittingen som beregnes. De to settene kan ha 

forskjellige egenverdier og egenvektorer, men det lar seg ikke uten videre avgjøre hvilket sett 

som er det fysisk korrekte kun på bakgrunn av målinger i rotasjonsplanene til aksene [11].  

Av og til er de to settene fysisk uskillbare, hvilket betyr at begge er ”korrekte”, men vanligvis 

er de forskjellige. Denne tvetydigheten kalles Schonland-tvetydigheten og oppstår fordi man i 

praksis ikke vet om man roterer krystallen i en (på forhånd definert) positiv eller negativ 

retning under målingene. Tvetydigheten kan imidlertid løses ved å gjøre målinger i et 

skråplan. Da vil kun den korrekte gruppen tensorer passe med de eksperimentelle verdiene 

[25]. Dersom målinger i skråplan ikke er gjort, kan det likevel være mulig å si noe om 

hvilken gruppe Schonlandtensor som sannsynligvis er den fysikalsk riktige på bakgrunn av 

for eksempel samsvar med krystallografiske data.  

Hvis en kobling har relativt stor anisotropi kan den korrekte Schonlandgruppen 

bestemmes ved å observere både den høy- og lavfrekvente ENDOR-linjen. Kun den korrekte 

hyperfinkoblingstensoren, beregnet på bakgrunn av målinger av den høyfrekvente 

resonanslinjen, vil kunne reprodusere den eksperimentelle lavfrekvent-linjen. Den gale 

Schonlandtensoren gir ikke samsvar mellom beregnet og eksperimentell lavfrekventlinje [26]. 

For l-asparaginkrystaller vil beregninger på bakgrunn av eksperimentelle data gi åtte 

forskjellige hyperfinkoblingstensorer som kan deles i to grupper på fire. I hver gruppe, som 

har de samme prinsipalverdiene, er det kun fortegnspermutasjoner som skiller elementene i 

egenvektorene.  

                                                
u I ENDOR-spekteret kan det totalt observeres fire resonanslinjer fra en l-asparaginkrystall når magnetfeltet står 
vinkelrett på en av de krystallografiske aksene, to siter i høyfrekventgrena og to i den lavfrekvente.  
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3.6 Density Functional Theory (DFT) 

Tilstanden til et kvantemekanisk system beskrives av systemets bølgefunksjon Ψ som er gitt 

av Schrødingerlikningen (SL). Løsning av SL for systemet gir den eksakte bølgefunksjonen 

og fra denne kan interessante egenskaper som for eksempel systemets energi bestemmes. 

Siden SL imidlertid avhenger av både romkoordinatene og spinnet til alle N partikler som 

inngår i systemet er den en funksjon av 4N variabler og i praksis umulig å løse analytisk - 

med noen få unntak. Flere approksimasjonsmetoder er utviklet, hvorav en grunnleggende 

innenfor kvantekjemi er basert på Hartree-Fock-teori (HF). Den behandler i utgangspunktet 

elektronene i et system som ikke-vekselvirkende og tilnærmer Ψ som et lineærprodukt av 

atomære orbitaler (LCAO - Linear Combination of Atomic Orbitals).  Resultatet er et sett 

med ikke-linære likninger som kan løses iterativt. Dette er den såkalte SCF-metoden (Self 

Consistent Field) [27-30].  

Density Functional Theory – DFT – tar i stedet for bølgefunksjonen Ψ utgangspunkt i 

elektrontettheten ( )n r
�

til systemet, som kun er en funksjon av tre romkoordinater. 

Utgangspunktet for DFT var en modell utviklet av Thomas og Fermi i 1920-årene.  

Det teoretiske grunnlaget for DFT ble imidlertid ikke formalisert før i 1964, da 

Hohenberg og Kohn etablerte to teorem som danner det fundamentale grunnlaget for DFT 

[31]. Det første teoremet, eksistensteoremet, viser at det er en entydig sammenheng mellom 

elektrontetthetsfunksjonen ( )n r
�

 til et system og dets bølgefunksjon Ψ . Denne 

sammenhengen går via det eksterne potensialet ( )V r
�

, som er bestemt av ( )n r
�

. 

Variasjonsteoremet viser at for en prøvefunksjon for elektron-tettheten, ( )n r
�
ɶ , som 

tilfredsstiller kravene ( ) 0n r ≥�ɶ  og ( )n r dr N=∫
� �
ɶ  har man  

 
0 0( ( )) ( ( ))E n r E n r≤ ɶ    (3. 1) 

Det vil si at energien til grunntilstanden til ( )n r
�

 alltid vil være mindre enn eller lik energien 

til grunntilstanden til prøvefunksjonen ( )n r
�
ɶ . Dette er analogt til variasjonsteoremet for 

bølgefunksjoner [30].  

Utfordringen videre ligger i å kunne bestemme energien til systemet direkte uten å gå 

via bølgefunksjonen.  Kohn og Sham [32] introduserte en Hamiltonoperator for ikke-

vekselvirkende elektroner med korreksjonsfaktorer som tar hensyn til den faktiske 
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vekselvirkningen som finner sted. Energifunksjonalenv kan da deles inn komponenter som 

kan analyseres hver for seg:   

 
0[ ( )] [ ( )] [ ( )] [ ( )] [ ( )]iv ke ee xcE n r T n r V n r V n r E n r= + + +� � � � �

 (3. 2) 

Det første leddet representerer den kinetiske energien til ikke-vekselvirkende elektroner, det 

andre vekselvirkningen mellom elektroner og kjerner. Det tredje leddet er den klassiske 

elektron-elektron-repulsjonstermen. Det siste leddet - [ ( )]xcE n r
�

 - blir kalt exchange-

korrelasjonsdelen og tar hensyn til de øvrige vekselvirkningene som finner sted mellom 

elektronene [27]. Det finnes ikke noe eksakt uttrykk for [ ( )]xcE n r
�

 bortsett fra for en uniform 

elektrongass. Uttrykket deles vanligvis i to deler kalt exchangefunksjonalen og 

korrelasjonsfunksjonalen, der begge er funksjonaler av spinntettheten og eventuelt gradienten 

til spinntettheten [28]. Disse funksjonalene er ofte kombinasjoner av teori og empiriske 

parametre. Den meste brukte funksjonalen i dag er hybridfunksjonalen B3LYP som står for 

Beckes 3- parameter funksjonal, som er en exchangefunksjonal og LYP, som er en 

korrelasjonsfunksjonal utviklet av Lee-Yang-Parr [33-36].   

I praksis uføres Kohn-Sham-DFT beregninger iterativt, analogt til SCF-HF. Selv om 

Kohn-Sham-metoden gir integraldifferensiallikninger som kan løses numerisk er det 

hensiktsmessig å benytte LCAO for å modellere den totale bølgefunksjonen. En type 

funksjoner kalt Slaterorbitaler er meget gode etterligninger av atomorbitalene til ulike 

kjerner, men fordi de er vanskelig å regne effektivt med brukes ofte lineære kombinasjoner 

av Gaussorbitaler til kvantekjemiske beregninger. Gaussfunksjoner har den generelle formen  

 2

( ) n m l rG r cx y z eα−=�  (3. 3) 

der c, n, m, l er konstanter som avhenger av orbitalen som skal modelleres og α er en konstant 

som bestemmer den radielle utstrekningen til funksjonen. Likning 3.3 er en primitiv 

gaussfunksjon og lineære kombinasjoner av disse primitivene kalles Contracted Gaussian 

Functions (CGF). CGF-ene modellerer de matematisk mer kompliserte Slaterorbitalene [28]. 

For DFT-beregningene i denne oppgaven er programmet Gaussian 03[37] benyttet. 

Gaussian inneholder mange definerte basissett som klassifiseres etter antall og typer 

basisfunksjoner de inneholder. Et minimalt basissett består av det minste antallet basis-

funksjoner man trenger for å representere et atom. For å representere karbon vil for eksempel 

                                                
v En funksjonal er en funksjon av en funksjon – i dette tilfellet er energien E til systemet en funksjon av 
elektrontettheten ( )n r

�
, som igjen er en funksjon av romkoordinatene ( , , )x y z r= � . 
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funksjonene 1s, 2s, 2px, 2py og 2pz benyttes. Et splittvalensbasissett har to eller flere 

basisfunksjoner for hver valensorbital. Med et splittvalensbasissett kan karbon representeres 

med 1s, 2s, 2s’, 2px, 2px’, 2py, 2py’, 2pz og 2pz’, der de merkede og umerkede orbitalene har 

forskjellig størrelser. Polariserte basissett lar orbitalene forandre form ved at det legges til 

orbitaler med angulære moment som er høyere enn det som er nødvendig for å beskrive 

grunntilstanden for hvert atom. I tillegg kan diffuse funksjoner benyttes. De er varianter av s- 

og p-funksjoner som lar orbitalene okkupere større plass i rommet. De brukes i systemer der 

elektronene er forholdsvis langt fra kjernen, for eksempel dersom man har eksiterte tilstander 

[28]. 

I denne oppgaven er den tidligere nevnte hybridfunksjonalen B3LYP med 

basissettetene 6-31G(d,p) eller 6-311G(2df,p) benyttet. Tallene 6-31(1) angir antallet 

splittbasissett som brukes – det vil si 6 primitiver for de indre orbitalene, tre primitiver for 

den innerste valensorbitalen og en primitiv for den midterste og ytterste, der valensorbitalene 

tilsvarer de tre 2p-orbitalene. Uttrykket i parentes angir polariseringen – (2df, p) tilsvarer at to 

sett d-orbitaler og et sett f benyttes på ikke-hydrogenatomene. På hydrogenatomene benyttes 

ett sett med p-orbitaler.  

3.7 DFT – clusterberegninger på l-asparagin  

En av utfordringene ved DFT er å lage modeller som best mulig gjenspeiler de faktiske 

forholdene i systemet som skal studeres. Fordi beregningstiden til programmet som benyttes 

øker betraktelig med antall atomer som inkluderes i input-strukturen kan man som 

utgangspunkt benytte kun selve radikalmolekylet. Siden en slik modell ikke vil gjenspeile 

bindingsforholdene i krystallstrukturen, kan man låse enkelte atomposisjoner, 

bindingsavstander eller bindingsvinkler i molekylet for å modellere bindingsforhold som 

forhåpentligvis er mer i samsvar med den reelle krystallstrukturen radikalmolekylet er en del 

av. Det forventes likevel visse avvik mellom de eksperimentelle resultatene og DFT-

beregningene. For å forbedre modellen ytterligere kan man lage såkalte clustere, det vil si at 

man lar modellen bestå av flere molekyler i tillegg til radikalmolekylet som studeres. Dette 

vil kunne øke nøyaktigheten på beregningene betraktelig og gjøre dem mer sammenlignbare 

med eksperimentelle resultater. Dette krever imidlertid, som tidligere nevnt, betraktelig mer 

regnetid.  
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For l-asparagin er det gjort DFT-beregninger både på enkeltmolekyler og clustere. For 

beregningene på enkeltmolekyler er en del atomer låst fast i sin opprinnelige posisjon i det 

uskadede molekylet. Disse atomene er valgt på bakgrunn av tilgjengelig informasjon om 

krystallstrukturen [8] og er gjerne atomer som inngår i hydrogenbindinger med 

omkringliggende molekyler.  

I clustermodellen som har vært benyttet inngår i tillegg til radikalmolekylet alle 

molekylene som danner hydrogenbindinger med radikalmolekylet. Dette utgjør totalt ti 

enheter (l-asparagin og vann). Disse er gjengitt i tabell 3-2. Molekylnummereringen 1-4 

samsvarer med de geometriske transformasjonene til enhetene i énhetscellen angitt i tabell 3-

1. De kartesiske koordinatene til atomene i clusteret er beregnet på bakgrunn av koordinatene 

til enhet 1 og gjengitt i Appendiks B. 

Det antas at ikke alle atomene som inngår i de ti enhetene har innvirkning på 

radikalmolekylet. For å redusere beregningstiden er derfor karbon-, oksygen- og 

nitrogenatomer som ligger langt unna radikalmolekylet og som antas å ikke påvirke 

radikalmolekylet merkbart fjernet eller erstattet av hydrogenatomer. Vannmolekylene som 

ligger lokalisert slik at de sannsynligvis har liten innvirkning på radikalmolekylet er også 

fjernet. Atomene som inngår i det endelige clusteret som har vært benyttet i DFT-

beregningene er merket  X i Appendix B. Figur 3-2 gir en illustrasjon av dette clusteret.  

Tabell 3-3: Molekyler som inngår i DFT-clusterberegningene som utføres i dette studiet. 
Molekylnummer 1-4 tilsvarer de fire enhetene gjengitt i tabell 3-1. (k,l,m) angir forflytning langs de 
krystallografiske aksene <a>, <b> og <c>.  

Molekyl x’ y’ z’ 

1 (0, 0, 0) x y z 

2 (0, 0, 0) -x+1/2               -y z+1/2 

3 (0, 0, 0)               -x y+1/2 -z+1/2 

2 (0, 0, -1) -x+1/2               -y z-1/2 

3 (0, -1, 0)               -x y-1/2 -z+1/2 

4 (-1, -1, 0) x-1/2 -y-1/2               -z 

1 (-1, 0, 0) x-1 y z 

1 (1, 0, 0) x+1 y z 

4 (0, -1, 0) x+1/2 -y-1/2               -z 

4 (-1,0,0) (kun H2O) x-1/2 -y+1/2               -z 
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DFT-beregningene er utført ved først å la Gaussian finne den energimessig optimale 

strukturen til molekylet eller clusteret. Til disse beregningene ble det forholdsvis enkle 

basissettet B3LYP 6-31G(d,p) benyttet. Med utgangspunkt i den energetisk optimaliserte 

strukturen ble deretter basissettet B3LYP 6-311G(2df,p), med strengere konvergens-kriterier 

enn i den første kjøringen, benyttet. Dette blant annet for beregning av hyperfin-

koblingstensorer og spinntettheter for radikalstrukturen.   

På forhånd ble clustermodellen kontrollert ved å gjøre en optimalisering av strukturen 

til et cluster med et uskadd l-asparaginmolekyl (i motsetning til et radikal). Til dette ble 

basissettet B3LYP 6-31G(d,p) brukt. Under optimaliseringen var alle atomene fastlåst i sin 

opprinnelige posisjon bortsett fra de som tilhørte l-asparginmolekylet som skulle benyttes 

som radikalmolekyl senere. Det ble kontrollert at strukturen var stabil, det vil si at det ikke 

skjedde betydelige endringer i geometrien til molekylet under optimaliseringen.  
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Figur 3-2: Illustrasjon av clusteret som benyttes ved DFT-clusterberegninger i dette studiet. 
Molekylet som brukes som radikalstruktur er plassert i sentrum av clusteret og atomene som inngår i 
dette molekylet er nummerert i samsvar med krystallografiske data [8] og som i figur 1-2, kapittel 1. 
De øvrige atomene er nummerert etter atomtype og rekkefølgen de framkommer i cluster-inputfilen,se 
Appendix B. 
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4. Eksperimentelle resultater og analyse 

4.1 EPR 

EPR-spektre av normale l-asparaginkrystaller ble tatt opp med hver av de ortogonale 

krystallaksene <a>, <b> og <c> normalt på det eksterne magnetfeltetw. Det ble gjort opptak 

for hver 10. grad i hvert rotasjonsplan. Figur 4-1 viser første- og andrederiverte absorbsjons-

spektre når magnetfeltet er parallelt med hver av de tre aksene.  De mest framtredende 

trekkene i disse spektrene er representative for alle orienteringer av krystallen i magnetfeltet. 

Det vil si at spektrene består av et høyt antall resonanslinjer som delvis overlapper hverandre, 

noe som indikerer at det er flere radikaler tilstede etter bestråling. Bredden på spektrene (målt 

som avstanden fra * til * avmerket i figur 4-1) er mellom 10 og 12 mT og spektrene er 

forholdsvis symmetriske for alle orienteringer.  

EPR-spektrene viser ikke store variasjoner når tiden går etter bestråling. I løpet av de 

fire første timene observeres ingen endringer i spektrene. Små endringer kan sees etter ett 

døgn, jamfør figur 4-2. Disse er ikke betydelige og skyldes muligens henfall av et ustabilt 

radikal som er tilstede rett etter bestråling. Etter de første 24 timene observeres ikke 

ytterligere endringer de neste fire dagene. Spektrene har heller ikke endret seg i betydelig 

grad etter 6 måneders oppbevaring i romtemperatur. Radikalene som dannes ser altså ut til å 

være stabile.  

Figur 4-3 viser førstederiverte EPR-spektre for deutrerte l-asparaginkrystaller 

sammenlignet med normale krystaller.  En del av resonanslinjene som er tilstede i spektre fra 

normale krystaller mangler i spektrene fra deutrerte krystaller. Dette betyr at 

hyperfinsplittingen av resonansen til dels skyldes vekselvirkninger med ett eller flere 

utbyttbare protoner eller eventuelt at ett eller flere av radikalene som dannes i normale 

krystaller ikke dannes i deutrerte.  Spesielt kan man se at resonanslinjene på flankene 

forsvinner fullstendig i de deutrerte krystallene når magnetfeltet er parallelt med <c>-aksen. 

Flankeresonanslinjene for det deutrerte spekteret når magnetfeltet er parallelt med <b>-aksen 

er også av betydelig mindre intensitet enn for normale krystaller.  

 

                                                
w Heretter bare kalt magnetfeltet.  
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Figur 4-1: Første- og andrederiverte EPR-spektre av normale l-asparagin énkrystaller bestrålt ved 295 
K og målt ved 240 K med magnetfeltet parallelt med hver av de tre ortogonale krystallaksene. 
Kolonnen til venstre viser de førstederiverte og kolonnen til høyre de andrederiverte. 
Magnetfeltskalaen tilsvarer når B || <a> 9.513 GHz, B || <b> 9.504 GHz og B || <c> 9.550 GHz.  
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Figur 4-2: Førstederiverte EPR absorbsjonsspektre for l-asparagin monohydrat målt 1 time 
(heltrukken linje) og 24 timer (stiplet linje) etter bestråling ved romtemperatur. Krystallen har lik 
orientering i magnetfeltet ved begge tidspunkt og mikrobølgefrekvensen var i begge tilfellene på 
9.783 GHz. Måletemperatur 295 K.  

 

 

Figur 4-3: Førstederiverte EPR-absorbsjonsspekter for l-asparagin monohydrat bestrålt og målt ved 
romtemperatur. Spektrene i høyre kolonne er tatt opp med magnetfeltet parallelt med <b>-aksen. 
Spektrene i venstre kolonne er tatt opp med magnetfeltet parallelt med <c>-aksen.  Det vises tydelig 
at de deutrerte krystallene (øverst) mangler flere av resonanslinjene som kan sees i spektrene fra de 
normale krystallene.  
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 På grunn av kompleksiteten i EPR-spektrene, både for normale og deutrerte krystaller, 

er det begrenset hvor mye informasjon som kan hentes fra EPR-målinger alene. Analysen av 

radikalene som er dannet er derfor i det følgende gjort med hovedvekt på ENDOR- og EIE-

målinger.  

4.2 ENDOR og EIE 

ENDOR-spektre av normale l-asparaginkrystaller ble tatt opp i hvert av de tre 

rotasjonsplanene. Det ble gjort opptak for hver 5. grad, ett med magnetfeltet låst til en av de 

midtre resonanslinjene (Bm), og ett med magnetfeltet låst til flankeresonanslinjen (Bh) i EPR-

spektrene (jamfør figur 4-2). De to resonansposisjonene i EPR-spektrene tilsvarer 

magnetfeltstyrker omkring 340 mT (Bm) og 350 mT (Bh). Et ENDOR-spektrum målt med 

magnetfeltet parallelt med den krystallografiske <c>-aksen og magnetfeltstyrke Bm er gjengitt 

i figur 4-4. Dette spekteret er representativt for de øvrige spektrene fra normale l-

asparaginkrystaller på den måte at man i frekvensområdet 20-80 MHz observerer en rekke 

resonanslinjer. De fleste av disse er det mulig å følge gjennom alle tre rotasjonsplan. I 

frekvensområdet 0-20 MHz er det imidlertid så mange resonanslinjer som overlapper 

hverandre at det er vanskelig å karakterisere koblingene de stammer fra. Mesteparten av 

analysen av spektrene er derfor gjort på grunnlag av de resonanslinjene som stammer fra de 

største vekselvirkningene, det vil si resonanslinjene som befinner seg i frekvensområdet over 

20 MHz. 

 Når magnetfeltet er parallelt med <c>-aksen observeres det i ENDOR-spekteret 18 

resonanslinjer i området 20-80 MHz.  Som det vises av likning (2.34), vil 

resonansposisjonene i et ENDOR-spektrum variere med magnetfeltstyrken siden frekvensen 

Nυ avhenger av 0B . Dette medfører at for | | 2 Na υ>  vil de lavfrekvente linjene flytte seg til 

lavere frekvensverdier og de høyfrekvente til høyere frekvensverdier når magnetfeltstyrken 

økes 

I tillegg er avstanden mellom den høyfrekvente og den lavfrekvente resonanslinjen nær 2 Nυ x. 

På bakgrunn av dette kan man finne resonanslinjer i ENDOR-spekteret som stammer fra 

samme vekselvirkning ved å utføre ENDOR-målinger med magnetfeltet låst til forskjellige 

                                                
x For | | 2 Na υ> . 
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resonanslinjer i EPR-spekteret. Dette ble gjort med magnetfeltretningen parallell til <c>-

aksen, tilsvarende i figur 4-4, og det ble observert at linjene markert med ”-” flyttet seg til 

lavere frekvenser med økende magnetfeltstyrke. De er tilordnet de korresponderende 

høyfrekvente linjene på bakgrunn av avstanden ~2 Pυ y mellom linjeparene samt at 

variasjonen i ENDOR-resonansposisjonene til disse linjene gjennom rotasjonsplanene er 

nesten samsvarende.     

 

 

 

Figur 4-4: ENDOR-spekter for røntgenbestrålt krystall av l-asparagin monohydrat når magnetfeltet er 
parallelt med <c>-aksen. Krystallen er bestrålt ved 295 K og målt ved 240 K. Resonanslinjene #1-#8 
er tilordnet Radikal A (#1), Radikal B (#2-#5) og Radikal III (#6-#8). De øvrige linjene stammer fra 
andre radikaler, men lar seg ikke karakterisere på grunn av den lave signalintensiteten fra dem. I 
området 0-20 MHz er det så mange overlappende linjer at det ikke lar seg gjøre å følge dem gjennom 
alle rotasjonsplan. Spekteret er målt med magnetfeltet låst til en av de midtre resonanslinjene i EPR-
spekteret (Bm). 

                                                
y Pυ  er friprotonfrekvensen. 
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Linjene #1-#8 kan følges gjennom alle rotasjonsplan og man kan følgelig bestemme 

hyperfinkoblingstensoren for vekselvirkningene linjene stammer fra. Hyperfinkoblings-

tensorene vil i det følgende omtales #1-#8, korresponderende til merkingen av 

resonanslinjene. EIE-målinger tyder på at disse linjene stammer fra tre radikaler – heretter 

omtalt som Radikal A (#1), Radikal B (#2-#5) og Radikal C (#6-#8).  Eksempler på EIE-

spektre for de tre radikalene når magnetfeltet er parallelt med <c>-aksen er gitt i figur 4-5. En 

grundigere gjennomgang av EIE-spektrene vil gis i analysen av hvert radikal.  

 

   

Figur 4-5: EIE-spektre karakteristiske for Radikalene A, B og C når magnetfeltet er parallelt med 
<c>-aksen. Spekteret tilordnet Radikal A er målt ved ENDOR-resonanslinje #1+, υ = 52.17 MHz. 
Spekteret tilordnet Radikal B er målt ved ENDOR-resonanslinje #3+, υ = 40.08 MHz. Spekteret 
tilordnet Radikal C er målt ved ENDOR-resonanslinje #6+, υ = 68.89 MHz.  

 

Linjene #9-#14 gir enten opphav til EIE-spektre som ikke samsvarer med de som er 

gjengitt i figur 4-5 (#9, #12 og #14) eller det er ikke mulig å måle EIE-spektre fra dem i det 

hele tatt. Felles for disse resonanslinjene er imidlertid at de har lav intensitet og ikke kan 

følges gjennom alle rotasjonsplanene. Den videre analysen av radikalene A, B og C viser at 

linjene #9-#14 høyst sannsynlig stammer fra andre radikaler, noe som tyder på at det er ett 

eller flere radikaler til stede etter bestråling av l-asparaginkrystaller ved romtemperatur i 

tillegg til radikalene A, B og C. 

 Når magnetfeltet er låst til en resonanslinje i et EPR-spekter vil ENDOR-spekteret 

bestå av resonanslinjer fra radikaler som har en endelig verdi av sin resonans ved denne 

spesifikke magnetfeltverdien. Med magnetfeltet låst til flankeresonansen Bh (jamfør figur 4-

2) forsvant mange av ENDOR-resonanslinjene mens #6-#9 fremdeles kunne observeres.  

 For å avgjøre hvorvidt noen av resonanslinjene stammer fra vekselvirkninger med 

utskiftbare protoner ble det foretatt ENDOR-målinger med en deutrert krystall i 
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rotasjonsplanet til <a>-aksen. ENDOR-spektrum når magnetfeltet er parallelt med <c>-aksen 

er gjengitt i figur 4-6. Resonanslinje #1 tilordnet Radikal A har omtrent samme intensitet som 

i normale krystaller. Dette peker i retning av at Radikal A dannes i deutrerte krystaller og at 

linje #1 er assosiert til en vekselvirkning som ikke stammer fra et utskiftbart proton. 

Resonanslinjene #2 og #3 har en mye lavere intensitet ved ENDOR-målinger på deutrerte 

krystaller, mens resonanslinjene #4 og #5 har omtrent samme intensitet som ved målinger på 

normale krystaller. Dette viser at Radikal B dannes i deutrerte krystaller, men er i tillegg en 

klar indikasjon på at det er en høy grad av utskifting av utbyttbare protoner med deuterium 

når l-asparagin monohydrat løses D2O. Av resonanslinjene tilordnet Radikal B stammer #2 

og #3 fra vekselvirkninger med utbyttbare protoner, mens #4 og #5 stammer fra 

vekselvirkninger med ikke-utbyttbare protoner.  Resonanslinjene tilordnet Radikal C (#6, #7 

og #8), har alle en mye lavere intensitet i ENDOR-spektrene til den deutrerte krystallen. Det 

er i dette tilfellet vanskelig å avgjøre om det skyldes at alle stammer fra vekselvirkninger med 

utbyttbare protoner eller om radikalet dannes i betraktelig mindre mengde i deutrerte 

krystaller. Analysen av Radikal C vil vise at det siste er mest sannsynlig. De to nye linjene 

som observeres gir opphav til like EIE-spektre som ikke samsvarer med spektrene til Radikal 

A, B eller C.  

Beregning av hyperfinkoblingstensorer på bakgrunn av eksperimentelle data er gjort 

med programmet MAGRES86 [38]. Hyperfinkoblingstensorene vil i det følgende bli gitt 

samme navn som resonanslinjene de er knyttet til (#1, #2 osv). Vekselvirkningene, eller 

koblingene, som tensorene beskriver vil blir kalt kobling 1, kobling  2 osv, korresponderende 

til tensornummereringen.  
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Figur 4-6: ENDOR-spektrum fra en deutrert l-asparaginkrystall bestrålt ved 295 K og målt ved 240 
K. Magnetfeltet er parallelt med <c>-aksen og låst til en av de midtre resonanslinjene i EPR-spekteret 
(Bm). Linjene tilordnet Radikal A er fremdeles til stede (legg merke til at splittingen for disse linjene 
skyldes feilorientering av krystallen, det er ikke en ny resonanslinje som observeres). Intensitetene til 
to av linjene som er tilordnet Radikal B er betraktelig redusert (#2 og #3). Alle linjene tilordnet 
Radikal C (#6-#8) har også atskillig mindre intensitet enn ved målinger på normale krystalle 

 

4.3 Radikal A  

Radikal A er assosiert til en sterk, ikke-utskiftbar protonvekselvirkning. ENDOR-

resonanslinjene som er benyttet for å bestemme hyperfinkoblingstensoren for denne 

vekselvirkningen er merket #1(+/-) i figur 4-4 og 4-7. Figur 4-7 viser variasjonen av 

ENDOR-resonanslinjeposisjoner for vekselvirkningen som funksjon av krystallens 

orientering i magnetfeltet. Det var kun mulig å følge den høyfrekvente delen av koblingen 

gjennom de tre rotasjonsplanene. Det observeres resonanslinjer fra flere svake 

protonvekselvirkninger med tilsvarende EIE-spektre som linje #1 i frekvensområdet 15-20 

MHz når magnetfeltet er parallelt med de krystallografiske aksene. Det er imidlertid ikke 

mulig å følge variasjonen av disse linjene gjennom rotasjonsplanene.  

 Begge Schonlandvariantene (heretter kalt SG1 og SG2) av hyperfinkoblingstensoren 

for linje #1, beregnet på bakgrunn av ENDOR-målingene, er gjengitt i tabell 4-1. De to 

variantene er så like at de i prinsippet er fysisk uskillbare, noe som visualiseres på en god 

måte ved plotting av de lavfrekvente resonanslinjene for begge variantene, se figur 4-7. Siden 
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de få eksperimentelle dataene som finnes for den lavfrekvente linja samsvarer noe bedre med 

SG1 enn SG2 er SG1 valgt benyttet for videre analyse av Radikal A, selv om det i praksis 

ikke vil ha betydning hvilken av de to tensorene som brukes.  

 

 
Figur 4-7: Variasjon av ENDOR-resonanslinjeposisjoner som funksjon av krystallens orientering i 
magnetfeltet for kobling 1, knyttet til Radikal A. Sirklene representerer målte verdier. De heltrukne 
linjene er beregnet på bakgrunn av hyperfinkoblingstensoren (#1) i tabell 4-1. Både SG1 (lilla) og 
SG2 (grønn) er vist for de lavfrekvente linjene.  ENDOR-spektrene er målt med magnetfeltstyrken 
låst til en av de midtre resonanslinjene i  EPR-spekteret (Bm). Den stiplete linjen angir 
friprotonfrekvensen, beregnet til υP =14.48 MHz. Krystallen er bestrålt ved 295 K og målt ved 240 K.  
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Tabell 4-1: Hyperfinkoblingstensor for resonanslinje # 1+, beregnet på bakgrunn av eksperimentelle 
data.  Begge Schonlandvariantene er gjengitt. Tallene i parentes angir absolutt usikkerhet i siste siffer.  

Egenvektorer Tensor Prinsipalverdier 
(MHz) 

Isotropverdi 
(MHz) 

Anisotrop 
verdi 

(MHz) 
<a> <b> <c> 

 -93.69 (7)  -32.95 (8) -0.736(1) -0.149(1) -0.660(1) 
#1 SG1 -58.27 (6) -60.75 (4)  2.47 (7) -0.592(1) -0.331(1) 0.735(0) 

 -30.27 (6)  30.47 (7) -0.328(1) 0.932(1) 0.156(1) 
 -92.68 (7)  -31.42 (8) -0.736(1) -0.110(1) -0.666(1) 
#1 SG2 -61.31 (6) -61.25 (4) -0.06 (7) -0.604(1) -0.335(1) 0.723(1) 
 -29.76 (6)  31.48 (7) -0.303(1) 0.936(1) 0.181(1) 

 

Tabell 4-2: Avvik i grader mellom molekylære referansevektorer og Emin tilhørende 
hyperfinkoblingstensor #1 SG1. Fortegnskombinasjonene (i)-(iv) angir fortegnene til elementene i 
Emin.  

<a> <b> <c> ψ (avvik i ◦ fra krystallografisk retning ) Molekylære 
referansevektorerz    i 

(+++) 
ii 

(++-) 
iii 

(+-+) 
iv 

(-++) 
C3-H9 0.2150 0.9104 -0.3534 30.2 13.1 43.7 33.6 

 C3-H10 -0.6678 0.1722 0.7242 86.9 80.1 60.5 74.5 
 

 

EIE-spektre målt ved ENDOR-resonanslinjen #1+ med magnetfeltet rettet langs de 

krystallografiske aksene <a>, <b> og <c> er gjengitt i figur 4-8. De viser en tydelig dublett 

med en splittingaa på henholdsvis 2.4 mT, 0.8 mT og 2.6 mT.  Dette korresponderer relativt 

bra med de respektive ENDOR-linjeposisjonene som tilsvarer koblinger på henholdsvis 2.7 

mT, 1.3 mT og 2.7 mT.  Avviket på 0.5 mT når B || <b> synes noe stort, men for så små α-

type koblinger kan den høye mikrobølgeeffekten ved EIE-målinger gi spektre som ikke 

stemmer overens med den faktiske splittingen man ville ha målt i EPR-spektre. Det 

forholdsvis gode samsvaret mellom EIE-spektrene og ENDOR-resonanslinjeposisjonene 

peker uansett i retning av at Radikal A primært karakteriseres ved Kobling 1. EIE-

spekterbreddene på 3.8 mT (B|| <a>), 2.0 mT (B || <b>) og 4.0 mT (B || <c>) gir kun rom for 

små koblinger i tillegg til Kobling 1. 

 

                                                
z Hentet fra Appendiks A. 
aa Splittingen er målt fra topp til topp. 
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Figur 4-8: EIE-spektre målt ved ENDOR-resonansposisjoner for #1+ med magnetfeltet langs hver av 
de krystallografiske aksene.  

 
  

EIE- og ENDOR-målingene peker altså i retning av at Radikal A primært er assosiert  

til én vekselvirkning av betydelig størrelse. Hyperfinkoblingstensoren #1 har prinsipalverdier 

som representerer en typisk CαHα-kobling. Spinntettheten på Cα-atomet kan beregnes fra 

McConnell-relasjonen og Bernhard-Gordy-relasjonen, jamfør avsnitt 2.2.4. Med den isotrope 

komponenten til hyperfinkoblingstensoren gir McConnell-relasjonen, med isoQα =-72.8MHz:   

60.74MHz
0.83

72.8MHz
iso

iso iso iso iso
iso

a
a Q

Q

α
α α π π

αρ ρ −= ⇒ = = =
−

 

Med den mest positive dipolare komponenten gir Bernhard-Gordy-relasjonen, med 

38.7 MHzdQα = : 

,
,

30.47 MHz
0.79

38.7 MHz
dd

dd d aniso aniso
d

a
a Q

Q

α
α α π π

αρ ρ +
+ = ⇒ = = =  

Avviket mellom de beregnede spinntetthetene iso
πρ og aniso

πρ er på under 5 %, noe som 

indikerer at man har en tilnærmet plan radikalgeometri.   

Det er fire karbonssentrerte radikaler som kan gi opphav til en ikke-utbyttbar α-

protonkobling i et l-asparaginmolekyl. Elektronspinnet kan være lokalisert på C2 etter 

avspaltning av enten aminogruppen eller karboksylgruppen eller elektronspinnet kan være 

lokalisert på C3 etter avspaltning av enten H9 eller H10. Er elektronspinnet lokalisert på C2 

vil det, uavhengig av deaminering eller dekarboksylering, forventes å vekselvirke med H9 og 

H10. Siden ENDOR-målingene ikke viser noen β-type koblinger i området over 20 MHz som 

kan tilordnes Radikal A, må disse vekselvirkningene i så fall være små. Man kan anslå minste 

mulige overlapp mellom LEO og H9/H10 ved å anta at C2 etter avspaltning av aminogruppen 
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eller karboksylgruppen er sp2-hybridisert og at 2pz-orbitalen til C2 der elektronspinnet er 

lokalisert (det vil si LEO) står perpendikulært på bindingsretningen C2-C3. 

Molekylfragmentet sentrert om C3 har en tilnærmet tetrahederstruktur, det vil si at vinklene 

mellom bindingsretningene til atomene som er bundet til C3 (H9, H10, C2 og C4) er i 

underkant av 110º.  Dihedralvinkelen, som angir overlappet mellom LEO og protonene, er da 

anslagsvis 0º, 120º og -120º for C3, H9 og H10. Det minste overlappet mellom LEO og 

protonene er når dihedralvinkelen til C3 er 0 º. I dette tilfellet har H9 og H10 et tilnærmet likt 

overlapp med LEO. Med Heller-McConnell-relasjonen (likning (2.27) i avsnitt 2.2.4) 

beregnes den isotrope komponenten av koblingene til H9 og H10 til   

2 2
, 0 2( cos ) 126MHz cos 120 0.8 25MHzH isoa B Bβ πθ ρ= + = ⋅ ± ⋅ ≈�  

med B2=126 MHz for β-protonkoblinger [20] og πρ satt tilnærmet lik 0.8 på bakgrunn av 

beregningen av spinntetthet gitt ved ,ddaα
+ .  En kobling på 25 MHz tilsvarer ENDOR-

resonansposisjoner i området omkring 27 MHz, noe som burde ha blitt observert. Koblinger 

av en slik størrelse passer heller ikke inn i EIE-spekterbredden til Radikal A. At Radikal A er 

assosiert til et elektronspinn på C2 er derfor lite sannsynlig. Ved dekarboksylering ville 

elektronspinnet i tillegg ha vekselvirket med aminoprotonene, som hadde bidratt til 

ytterligere bredde i EIE-spektrene.  

Den videre analysen gjøres på bakgrunn av dette med utgangspunkt i at Radikal A er 

et radikal med elektronspinnet lokalisert på C3 der CαHα-koblingen som observeres (#1) 

stammer fra en vekselvirkning mellom elektronspinnet og et av protonene H9 eller H10.  

 

             

N1
+ C2 C1

C3

O1
-

O2

C4 O3

H9

N2

H7H6

H8

H3

H4

H5

                     
Figur 4-9: Foreslått struktur for Radikal A. Elektronspinnet er lokalisert på C3 etter dehydrogenering 
av H10 og den observerte kobling 1 stammer fra en vekselvirkning med α-protonet H8. LEO har 
minimalt overlapp med H8, noe som gir en β-protonkobling av neglisjérbar størrelse. 
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For α-protonkoblinger vil egenvektoren Emin til prinsipalverdien med minst 

absoluttverdi ligge nær bindingsretningen Cα-Hα. Dette gjelder selv om radikalstrukturen ikke 

er plan [18].  I tabell 4-2 er avviket mellom Emin og bindingsretningene C3-H9 og C3-H10 i 

det uskadde molekylet [8] gjengitt for mulige fortegnskombinasjoner av elementene til Emin. 

Dersom tensor #1 representerer en vekselvirkning med H10 vil dette medføre forholdsvis 

dramatiske endringer i Cα-Hα-retningen i forhold til den opprinnelige molekylstrukturen. Det 

antas derfor at tensor #1 representerer en vekselvirkning med H9, ikke H10. Se for øvrig 

figur 4-9.  

Emin(ii) (=Emin(++-)) tilsvarer en endring på 13º i forhold til den opprinnelige C3-H9-

retningen.  Egenvektoren for den tilhørende intermediære prinsipalverdien, Eint(ii)
bb, angir 

retningen til LEO. Eint(ii) ligger for øvrig kun 10º fra den opprinnelige C3-H10-retningen, 

noe som styrker teorien om at H10 spaltes av. Dersom man antar at avspaltning av H10 ikke 

medfører dramatiske endringer i den opprinnelige molekylære strukturen kan Eint(ii) benyttes 

sammen med krystallografiske retningsvektorer for å beregne dihedralvinkelen mellom planet 

utspent av LEO/C3/C2 og C3/C2/H8, som blir 14º. Det vil si at overlappet mellom β-protonet 

H8 og LEO er tilnærmet optimalt. Med den anslåtte dihedralvinkelen kan den isotrope delen 

av hyperfinkoblingen til H8 beregnes ved Heller-McConnell-relasjonencc:   

2
, 0 2( cos )H isoa B Bβ πθ ρ= +  

2(0MHz 126.0MHzcos (14)) 0.79 93.7MHzisoaβ = + ⋅ =  

Dette er en sterk β-protonkobling som må kunne observeres ved både ENDOR- og EIE-

målinger.  

I det uskadde molekylet er C3-H9-retningen 57º fra planet utspent av C2, C3 og C4. 

Med Cα-Hα representert ved Emin(ii) vil C3-H9 etter avspaltning av H10 være 51.5º fra C2-

C3-C4-planet, det vil si at radikalstrukturen er bøyd. Ved fortegnsvalg i henhold Emin(ii) 

forventes altså både en stor β-kobling til H8 og en bøyd radikalstruktur.  Dette er ikke i 

samsvar med de eksperimentelle observasjonene og tyder på at Emin(ii) ikke er korrekt 

fortegnsvalg.  

Det viser seg at Emin(i) og Emin(iii) representerer strukturer som synes kjemisk 

urealiserbare med tanke på avstandene og bindingsvinklene H9 da vil ha til omkringliggende 

                                                
bb (ii) angir fremdeles fortegnskombinasjonene til elementene til Emin, ikke elementene i Eint.  
cc Benytter aniso

πρ da den gir en riktigere verdi for spinntettheten når radikalstrukturen ikke er fullstendig plan 

[18]. 
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atomer. Dersom Emin(iv) derimot angir Cα-Hα-retningen tilsvarer dette en dreining av H9 på 

34º ned mot planet utspent av C2, C3 og C4 hvorpå C3-H9 etterpå står kun 13º fra planet. 

Dette samsvarer godt med at spinntetthetsberegningene indikerer en plan radikalstruktur. 

Dersom C3-H9-retningen antas representert ved Emin(iv) bli den isotrope delen av 

hyperfinkoblingen mellom elektronspinnet og H8: 

2
, 0 2( cos )H isoa B Bβ πθ ρ= +  

2(0MHz 126.0MHzcos (89.5)) 0.79 0.01MHzisoaβ = + ⋅ =  

med LEO gitt ved Eint(iv) = (-0.592, -0.331, 0.735). Dette samsvarer godt med 

eksperimentelle observasjoner.  

En spinntetthet på C3 på om lag 0.8 indikerer at π-orbitalene til det konjugerte 

fragmentet C4=O3 ikke har stort overlapp med 2pz-orbitalen til C3, da det ved betydelig 

overlapp forventes delokalisasjon av spinnet til O4. Dette er ikke i samsvar med at normalen 

til planet utspent av C3, C4 og O3 ligger kun 16º fra LEO, representert ved Eint(iv).  

Den observerte bredden i EIE-spektrene gir rom for flere små koblinger i tillegg til 

den observerte α-protonkoblingen. Begge nitrogenatomene i l-asparaginmolekylet er β-

atomer med mulighet for betydelig vekselvirkning med elektronspinnet. Dihedralvinkelen 

som angir overlappet mellom LEO og N1/N2 kan beregnes ved Eint(iv) og de 

krystallografiske regningene i det uskadede l-asparaginmolekylet. Dette gir henholdsvis  23.8º 

og 69.7º for N2 og N1. Den isotrope delen av vekselvirkningen med nitrogenatomene kan, på 

samme måte som for β-protoner, beregnes ved Heller-McConnell-relasjonendd: 

2
, 0 2( cos )N isoa B Bβ πθ ρ= +  

Konstantene B0 og B2  er imidlertid ikke like godt kjent for N-β-vekselvirkninger som for H- 

β-vekselvirkninger. Sanderud og Sagstuen har beregnet verdien av B2 til 32.9 MHz på 

bakgrunn av eksperimentelle resultater for et tilsvarende H-abstraksjonsradikal i L-O-

serinfosfat bestrålt ved 295 K [39] og et radikal dannet i 2-aminoethyl-hydrogensulfat bestrålt 

ved 295K [40]. B0 settes lik 0. Det gir, med en spinntetthet på 0.8 på C3: 

2
, (0 32.9MHzcos(24) )0.8 22MHzN 1 isoaβ = + =  

2
, (0 32.9MHzcos(70) )0.8 3.1MHzN 2 isoaβ = + =  

Den isotrope delen av hyperfinkoblingen til N1 tilsvarer 0.8mT og dette er av en 

størrelsesorden som vil bidra merkbart til linjebredden i EIE-spektrene. Denne koblingen har 

                                                
dd Heller-McConnell-relasjonen for N-β-koblinger forutsetter også en plan radikalstruktur. 
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det imidlertid ikke latt seg gjøre å observere i ENDOR-spektrene på grunn av det store 

antallet resonanslinjer i frekvensområdet under 20 MHz. Den anslåtte isotropverdien kan 

derfor ikke støttes av eksperimentelle resultater. Den kan imidlertid benyttes som 

utgangspunkt ved simulering av EPR- og EIE-spektre, se kapittel 5.1.2.  

 

                 

Figur 4-10: Foreslått struktur for Radikal A. I figuren til venstre vises et uskadd l-asparagin-molekyl. 
Figuren til høyre viser Radikal A. Etter avspalting av H10 beveger H9 seg 34◦, opp mot planet utspent 
av C4-C3-C2. De svarte linjene indikerer bindingsretningen fra C3 til H9 og H10 i det uskadde 
molekylet. Pilen viser retningen til LEO.  I begge figurene er C3-C2-retningen inn i arket og enkelte 
av atomene i molekylene er fjernet.  

 

 
De eksperimentelle resultatene gir ellers godt grunnlag for å hevde at Radikal A er et 

radikal med elektronspinnet lokalisert på C3 etter dehydrogenering av H10. 

Hydrogenabstraksjonen fører til rehybridisering av C3 fra sp3-til tilnærmet sp2-struktur ved 

rotasjon av H9 mot planet utspent av C2, C3 og C4.  Denne strukturen er skissert i figur 4-10.  

 

4.4 Radikal B 

ENDOR-resonanslinjene #2-#5 i figur 4-4 framkom når ENDOR-spektrene ble målt med 

magnetfeltet låst til de midtre resonanslnjene i EPR-spekteret, men ikke når magnetfeltet var 

låst til flankeresonansene. EIE-spektre målt ved linje #2-#5 har samme bredde og 

karakteristikk ved hver av de tre krystallografiske aksene, og de avviker klart fra EIE-

spekteret til resonanslinje #1 som er tilordnet Radikal A. På bakgrunn av dette er linjene #2-
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#5 tilordnet Radikal B. EIE-spektre for disse linjene målt med magnetfeltet parallelt med 

<c>-aksen er vist i figur 4-11.  EIE-spekterbredden (halvverdibredden) ved de tre aksene <a>, 

<b> og <c> er på henholdsvis 7.1, 7.2 og 7.6 mT. Av dette utgjør vekselvirkningene som gir 

opphav til de fire observerte resonanslinjene henholdsvis 6.3, 6.6 og 6.8 mT. Det ser altså ut 

til at Radikal B primært er assosiert til resonanslinjene #2-#5.    

 

   

 

  

 

Figur 4-11: EIE-spektre målt ved resonanslinjene #2+, #3+, #4+, #2- og #5+ når B|| <c>. 
Mikrobølgefrekvens 9.5498 GHz.  

 
ENDOR-resonansposisjoner for linjene #2-#5 som funksjon av krystallens orientering i 

magnetfeltet er gjengitt i figur 4-12. For kobling 2 ble både den høy- og lavfrekvente 

resonanslinjen observert, mens for de tre andre koblingene kun den høyfrekvente. 

Hyperfinkoblingstensorene beregnet på bakgrunn av de eksperimentelle resultatene er 

gjengitt i tabell 4-3. Basert på den lave graden av anisotropi for linjeposisjonene ved rotasjon 

om de tre ortogonale aksene synes det som om linjene stammer fra β-koblinger. To av dem, 

linje #2 og linje #3 var bare svakt synlige i ENDOR-spektre målt fra deutrerte krystaller og 

peker i retning av at de stammer fra vekselvirkninger knyttet til utbyttbare protoner. Kobling 

2 og 3 er de største koblingene tilordnet dette radikalet og ved observasjon av EIE-spekteret 

til linje #4 i deutrerte krystaller er det tydelig at spekterbredden er betydelig redusert i forhold 

til normale krystaller. For eksempel er spekterbredden når B||<c> kun 2.9 mT i deutrerte 

krystaller, se figur 4-13. Koblingene 2 og 3 har en styrke på 2.1 mT ved denne orienteringen i 

magnetfeltet.  
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Figur 4-12: Variasjon av ENDOR-resonanslinjeposisjoner som funksjon av krystallens orientering i 
magnetfeltet for koblingene 2-5, som er knyttet til Radikal B. Sirklene representerer målte verdier og 
de heltrukne linjene er beregnet fra hyperfinkoblingstensorene i tabell 4-3. ENDOR-spektrene er målt 
med magnetfeltstyrken låst til den midtre EPR-resonanslinjen, Bm, som tilsvarer omtrent 340 mT. Den 
stiplete linjen angir den beregnede friprotonfrekvensen υP =14.48 MHz.  

 

 
Figur 4-13:  EIE-spektre målt ved resnonanslinje #4+  når magnetfeltet er parallelt med <c>-aksen. 
Den grå linjen viser spektrum målt fra en normal krystall og den svarte spektrum målt fra en deutrert 
krystall. Magnetfeltskalaen tilsvarer en mikrobølgefrekvens 9.5498 GHz.  
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Tabell 4-3: Hyperfinkoblingstensor for resonanslinjene #2-#5, beregnet på bakgrunn av 
eksperimentelle data, det vil si ENDOR-målingene gjengitt i figur 4-12. Absolutt usikkerhet i siste 
siffer er angitt i parentes.   

Egenvektorer Tensor 
 

Prinsipalverdier 
(MHz) 

Isotropverdi 
(MHz) 

Anisotrope 
verdier 
(MHz) <a> <b> <c> 

 88.08 (4)  9.15 (4) 0.160(1) 0.738(4) -0.656(4) 
#2 76.66 (3) 78.9 (2) -2.27 (4) 0.694(2) 0.388(4) -0.606(3) 
 72.04 (3)  -6.89 (4) 0.702(2) -0.552(3) -0.450(4) 
 66.24 (4)  12.00 (5) 0.816(1) 0.381(7) -0.435(3) 

#3 49.32 (4) 54.2 (2) -4.92 (5) 0.215(1) -0.898(3) -0.384(12) 
 47.16 (4)  -7.08 (5) 0.537(2) -0.220(10) 0.814(5) 
 45.00 (4)  9.11 (5) 0.322(2) -0.828(21) 0.460(60) 

#4 31.54 (4) 35.9 (2) -4.33 (5) 0.889(1) 0.098(37) -0.447(6) 
 31.08 (4)  -4.79 (5) 0.325(2) 0.552(50) 0.768(29) 
 24.06 (4)  8.44 (5) -0.134(3) 0.488(17) 0.862(9) 

#5 12.22 (5) 15.6 (3) -3.40 (5) -0.476(2) 0.731(10) -0.488(15) 
 10.59 (5)  -5.03 (5) -0.869(1) -0.476(3) 0.135(8) 

 
 

Kobling 2 

Kobling 2 gir opphav til resonanslinjene #2+ og #2-. Hyperfinkoblingstensoren som 

representerer denne koblingen er gjengitt som #2 i tabell 4-3. De to Schonlandtensorene for 

tensor #2 var fysisk uskillbare. Varianten som ikke er gjengitt i tabellen er inkludert i 

Appendiks C. Som det sees av figur 4-12 er kobling 2 en sterk, isotrop kobling og den 

tilhørende hyperfinkoblingstensoren har prinsipalverdier på typisk β-protonform. Siden de 

observerte resonanslinjene forsvinner i deutrerte krystaller er aktuelle kandidater for denne 

koblingen protonene som er bundet til ett av nitrogenatomene i l-asparaginmolekylet, 

nærmere bestemt H3, H4, H5, H6 og H7. Dette støttes opp av det forholdsvis store avviket 

mellom de negative dipolare komponentene til hyperfinkoblingstensoren. Tabell 4-4 gjengir 

avvik i grader mellom egenvektoren Emax for tensor #2 og aktuelle krystallografiske retninger 

i det uskadde l-asparaginmolekyletee. Fortegnskombinajsonen Emax(ii) samsvarer godt med 

retningen C2··H3, avviket er på 10.2º. Fortegnskombinasjonen Emax(i) samsvarer godt med 

retningen C4··H7, avviket er på 7.4º.  

 

 

                                                
ee Hentet fra Appendiks A. 
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Tabell 4-4: Avvik i grader mellom forskjellige fortegnskombinasjoner av elementene til egenvektoren 
Emax, tensor #2, og krystallografiske retninger i det uskadde molekylet.   

ψ (avvik i ◦ fra Emax) 
(i) (ii) (iii) (iv) 

Krystallografisk 
retning <a> <b> <c> 

+++ ++- +-- +-+ 
C2··H3 -0.014 -0.810 0.587 77.6 10.2 77.8 11.6 
C2··H4 -0.365 -0.922 -0.128 34.7 49.1 45.1 57.4 
C2··H5 -0.748 -0.507 0.428 77.7 32.2 88.5 57.7 
C4··H6 0.644 0.143 0.752 45.5 73.4 60.3 60.6 
C4··H7 0.033 0.734 0.679 7.4 84.2 11.2 84.6 

 

Kobling 3 

Kobling 3 gir oppgav til resonanslinje #3. Hyperfinkoblingstensoren som 

representerer denne koblingen er gjengitt som #3 i tabell 4-3.  Den andre Schonlandvarianten 

beregnet for denne vekselvirkningen, gjengitt i Appendiks C, ble gått bort fra da den hadde 

prinspalverdier som var utypiske for en β-protonkobling. Som det sees av figur 4-12 er 

kobling 3 også en sterk, isotrop kobling og den tilhørende hyperfinkoblingstensoren har 

prinsipalverdier på typisk β-protonform. Siden de observerte resonanslinjene forsvinner i 

deutrerte krystaller er aktuelle kandidater for denne koblingen de samme som for kobling 2, 

nemlig protonene som er bundet til ett av nitrogenatomene i l-asparaginmolekylet. Også 

denne hyperfinkoblingstensoren har dipolare kompontenter som peker i retning av en N-Hβ-

kobling. Tabell 4-5 gjengir avvik i grader mellom egenvektoren Emax for tensor #3 og aktuelle 

krystallografiske retninger i det uskadde l-asparaginmolekylet. Det beste samsvaret finner 

man mellom fortegnskombinasjonen Emax(ii) og C2··H5-retningen der avviket er på omkring 

15 grader. I motsetning er avviket mellom Emax(i) og C4··H6-retningen på nesten 26 º. 

 

Tabell 4-5: Avvik i grader mellom forskjellige fortegnskombinasjoner  av elementene til  
egenvektoren Emax, tensor #3,  og krystallografiske retninger i det uskadde molekylet.   

ψ (avvik i ◦ fra Emax) 
(i) (ii) (iii) (iv) 

Krystallografisk 
retning <a> <b> <c> 

+++ ++- +-- +-+ 
C2··H3 -0.014 -0.810 0.587 89.7 62.2 88.8 63.8 
C2··H4 -0.365 -0.922 -0.128 51.4 58.4 89.1 83.3 
C2··H5 -0.748 -0.507 0.428 51.1 15.4 46.8 69.6 
C4··H6 0.644 0.143 0.752 25.9 72.1 76.8 34.8 
C4··H7 0.033 0.734 0.679 60.1 87.9 63.9 84.6 
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Kobling 4 

Kobling 4 gir oppgav til resonanslinje #4. Hyperfinkoblingstensoren som 

representerer denne koblingen er gjengitt som #4 i tabell 4-3. Den andre Schonlandvarianten 

var nesten samsvarende med tensoren oppgitt tabellen og er gjengitt i Appendiks C. Som det 

sees av figur 4-12 er kobling 4 også en isotrop kobling hvis tilhørende hyperfinkoblingstensor 

har prinsipalverdier på typisk β-protonform. Resonanslinjene fra denne koblingen forsvinner 

ikke i deutrerte krystaller og aktuelle kandidater er dermed de ikke-utbyttbare protonene H9 

og H10. Tabell 4-6 gjengir avvik i grader mellom egenvektoren Emax for tensor #4 og aktuelle 

krystallografiske retninger i det uskadde l-asparaginmolekylet. Det er rimelig samsvar både 

med retningen C2··H9, som ligger 6.7º fra er Emax(i), og retningen C4··H9, som ligger 10.4º 

fra Emax(iv). 

Tabell 4-6: Avvik i grader mellom forskjellige fortegnskombinasjoner av elementene til egenvektoren 
Emax, tensor #4 og krystallografiske retninger i det uskadde molekylet.   

ψ (avvik i ◦) 
(i) (ii) (iii) (iv) 

Krystallografisk 
retning <a> <b> <c> 

+++ ++- +-- +-+ 
        C2··H9 0.359 0.863 0.355 6.7 48.1 40.3 64.1 

C2··H10 -0.085 0.466 0.881 40.2 87.3 35.1 89.5 
        C4··H9 -0.482 0.744 0.463 75.6 47.7 56.1 10.4 

C4··H10 -0.931 0.354 0.086 88.1 87.4 50.8 56.4 
 

Kobling 5 

Kobling 5 gir opphav til resonanslinje #5. Hyperfinkoblingstensoren som 

representerer denne koblingen er gjengitt som #5 i tabell 4-3. Den andre Schonlandvarianten 

er nesten samsvarende med den gjengitt her og inkludert i Appendiks C. Noe mer typiske 

betaform på den brukt her.  Som det sees av figur 4-12 er kobling 5 nok en isotrop kobling 

hvis tilhørende hyperfinkoblingstensor har prinsipalverdier på typisk β-protonform. 

Resonanslinjene fra denne koblingen forsvinner heller ikke i deutrerte krystaller og aktuelle 

kandidater er dermed de samme som for kobling 4, nemlig de ikke-utbyttbare protonene H9 

og H10. Tabell 4-7 gjengir avvik i grader mellom egenvektoren Emax for tensor #5 og aktuelle 

krystallografiske retninger i det uskadde l-asparaginmolekylet. Avviket mellom retningen 
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C3··H10 og Emax(iii) er på kun 3.3º, for de øvrige krystallografiske retningene er avvikene 

store.  

Tabell 4-7: Avvik i grader mellom forskjellige fortegnskombinasjoner av elementene til egenvektoren 
Emax, tensor #5,  og krystallografiske retninger i det uskadde molekylet.   

ψ (avvik i ◦) 
(i) (ii) (iii) (iv) 

Krystallografisk 
retning <a> <b> <c> 

+++ ++- +-- +-+ 
        C2H9 0.359 0.863 0.355 39.1 80.6 47.2 86.1 

C2H10 -0.085 0.466 0.881 12.7 57.1 3.3 58.6 
        C4H9 -0.482 0.744 0.463 84.2 45.8 88.3 34.2 

C4H10 -0.931 0.354 0.086 82.9 88.5 68.1 77.1 

  

En samlet vurdering av de observerte koblingene 2-5 viser altså at det godt samsvar 

mellom Emax for de beregnede hyperfinkoblingstensorene og de krystallografiske retningene 

som tilsvarer et elektronspinn lokalisert på C2 der H8 er spaltet av. Det er også rimelig godt 

samsvar mellom Emax og aktuelle krystallografiske retninger for den alternative 

radikalstrukturen, elektronspinnet lokalisert på C2, bortsett fra for hyperfinkoblingstensor #5.  

Geometrien i C4-O3-N2-H6-H7-fragmententet stemmer imidlertid ikke overens med de 

forholdsvis store β-aminoprotonkoblingene som observeres.  Fragmentet har nemlig en 

tilnærmet plan struktur og med elektronspinnet antatt lokalisert i 2pz-orbitalen til C4 vil LEO 

være plassert perpendikulært på dette planet og overlappet med H6 og H7 minimalt. Ved 

beregning av dihedralvinkelen til H6 og H7 med normalen til planet utspent av O3, C4 og N2 

som LEO og antatt uendrede bindingsretninger i forhold til opprinnelig krystallstruktur blir 

θ=88º for H6 og θ=87 º for H7. Generelt ser altså de eksperimentelle resultatene ut til å 

samsvare bedre med et elektronspinn lokalisert på C2 etter avspaltning av H8. Denne 

strukturen er derfor utgangspunkt for den videre analysen av radikalet. 

Hyperfinkoblingstensorene #2, #3, #4 og #5 representerer da vekselvirkninger med protonene 

H3, H5, H9 og H10, henholdsvis. Se for øvrig figur 4-14. 

  De to observerte utbyttbare β-protonvekselvirkningene #2 og #3 viser at 

amino-gruppen til Radikal B ikke roterer men derimot er fastlåst med hydrogenbindinger til 

omkringliggende molekyler i krystallen også etter radikaldannelsen.  En roterende 

aminogruppe vil, på samme måte som en roterende metylgruppe, føre til at koblingen til  

hvert av protonene blir tidsmidlet slik at hyperfinkoblingstensoren som representerer 

vekselvirkningen mellom elektronspinnet og den roterende aminogruppen har mindre effektiv 
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anisotropi og at  og egenvektoren Emax er i samme retning som CαNβ –retningen [17]. Dette er 

klart ikke tilfellet for Radikal B, der man kan bestemme to hyperfinkoblingstensorer som 

representerer koblinger til to av protonene.  

 

N1 C2 C1

C3

O1

O2

C4 O3

H9

N2

H7H6

H3

H4

H5
H10

 

Figur 4-14: Foreslått struktur for radikal B: netto dehydrogenering på C2. Tensor #2, #3, #4 og #5 er 
tilordnet vekselvirkninger med H3, H5, H9 og H10, henholdsvis.  

 

Heller-McConnell-relasjonen (likning 2.27) angir forholdet mellom den isotrope 

komponenten til β-protonkoblinger, dihedralvinkelen θ og spinntettheten πρ  på Cα [19]: 

2
0 2( cos )isoa B Bβ πθ ρ= +  

De eksperimentelt bestemte isotropverdiene til tensor #2 og #3 gir to likninger med to ukjente 

som gjør det mulig å beregne ρπ på C2 og dihedralvinkelen til de tre aminoprotonene. Dersom 

man setter dihedralvinkelen til den kraftigste vekselvirkningen, #2, lik θ og antar at 

dihedralvinkelen til de to andre aminoprotonene H4 og H5 er gitt ved θ ± 120º får man 

uttrykkene 

2
0 2(H3) ( cos )isoa B Bβ πθ ρ= + ⋅  

2
0 2(H5) ( cos ( 120))isoa B Bβ πθ ρ= + ⋅ +  

For β-protonkoblinger til N+H3-fragmenter kan B0 og B2 settes til henholdsvis -4.3 MHz og 

117.6 MHz [21]:  

2(H3) ( 4.3MHz 117.6MHz cos ( ))isoaβ πθ ρ= − + ⋅  
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2(H5) ( 4.3MHz 117.6MHz cos ( 120))isoaβ πθ ρ= − + ⋅ +  

Dette gir at dihedralvinkelen for den kraftigste vekselvirkningen, til H3, er θ= -21º og en 

spinntetthet ρπ=0.81 på C2. Forventet isotropverdi for koblingen til H4 er da  

2
0 2(H4) ( cos )isoa B Bβ πθ ρ= + ⋅  

2(H4) ( 4.3MHz 117.6MHz cos (21.3 120)) 0.81 1.3MHzisoaβ = − + ⋅ − ⋅ = −  

Vekselvirkningen med det siste aminoprotonet er altså av neglisjerbar størrelse. Den vil ikke 

være mulig å observere i observere i ENDOR-spektrene på grunn av den store mengden 

resonanslinjer i området rundt friprotonfrekvensen.   

Med den beregnede verdien for ρ
π kan dihedralvinkelen for koblingen til atomene H9 

og H10 anslås. For karbonkoblede β-protoner er B0 =0 MHz og B2=126 MHz og en 

omorganisering av likning (2.27) gir  

0
2

2

cos

isoa
B

B

β

πρθ
−

=  

2
9 9

35.88MHz
cos 54

0.81 126MHzH Hθ θ= ⇒ =
⋅

� ` 

2
10 10

15.63MHz
cos 67

0.81 126MHzH Hθ θ= ⇒ =
⋅

�  

 

 Dersom man antar at C2 etter avspaltning av H8 rehybridiserer fra sp3- til sp2-

konfigurasjon og med dette beveger seg ned i planet utspent av C1, N1 og C3 er 2pz-orbitalen 

der mesteparten av elektronspinnet er lokalisert perpendikulær til dette planet. Demme 

strukturen er illustrert i figur 4-15 og 4-16. Dihedralvinkelen til β-protonene kan anslås fra 

opprinnelige bindingsretninger i molekylet. Retningen til LEO settes lik normalen til planet 

utspent av C1, N1 og C3. CαCβ settes lik de opprinnelige retningene C2-N1 og C2-C3, mens 

CβHβ er gitt ved de opprinnelige retningene mellom C2 og β-protonene. Dihedralvinkelene til 

H3, H4, H5, H9 og H10 beregnet med denne approksimasjonen er angitt i tabell 4-8 sammen 

med dihedralvinklene bestemt ut fra eksperimentelle data. Det er svært godt samsvar mellom 

de beregnede verdiene og de eksperimentelle.  
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Tabell 4-8: Sammenlikning av dihedralvinkler for β-protonene til Radikal B. ekspθ  er beregnet ut 

fra de eksperimentelt observerte isotropverdiene. strukturθ er beregnet på bakgrunn av bindingsretninger 

i det uskadde molekylet.  

Atom 
ekspθ (grader) strukturθ (grader) 

H3 21 20 

H4 81 79 

H5 39 38 

H9 54 52 

H10 67 64 

 

 

Med mesteparten av elektronspinnet lokalisert på C2 er det forventet å observere 

hyperfinkobling fra nitrogenatomet N1. Sagstuen et al. har beregnet størrelsen på 

nitrogenhyperfinkoblingen i et tilsvarende radikal i l-α-alanin (R2) med utgangspunkt i det 

tilsvarende glysinradikalet [21]. Det er antatt en konfigurasjon for R2 lik Radikal B. Dersom 

man antar en lignende vekselvirkning i Radikal B og justerer med hensyn på forskjellen i 

spinntetthet på Cα (0.75 for l-α-alanin mot 0.81 for l-asparagin) gir dette en 

nitrogenhyperfinvekselvirkning med prinsipalverdier 9.0, 8.9 og 5.9 MHz.  Resonanslinjene 

fra denne vekselvirkningen har ikke vært mulig å identifisere i ENDOR-målingene på grunn 

av det store antallet resonanslinjer i området under 10 MHz. Det er imidlertid klart at de vil 

bidra til linjebredden i EPR-/EIE-spektrene. Denne vekselvirkningen vil bli diskutert 

nærmere i forbindelse med DFT-beregninger og simuleringer i kapittel 5.2.  

 

Figur 4-15: Illustrasjon av l-asparaginmolekyl etter abstraksjon av H8 og rehybridisering til sp2-
konfigurasjon, sett inn i C2-N1-retningen. Pilene angir retningen til 2pz-orbitalen (LEO) antatt gitt ved 
vektoren perpendikulær til planet utspent av C1, C2 og N1: (-0.731 0.536 -0.422). N2, C4, O3, H6 og 
H7 er fjernet fra figuren.  
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Figur 4-16: Illustrasjon av l-asparaginmolekyl etter abstraksjon av H8 og rehybridisering til sp2-
konfigurasjon, sett inn i C2-C3-retningen. Pilene angir retningen til 2pz-orbitalen (LEO) antatt gitt ved 
vektoren perpendikulær til planet utspent av C1, C2 og N1: (-0.731 0.536 -0.422). N2, C4, O3, H6 og 
H7 er fjernet fra figuren. 

4.5 Radikal C 

Med magnetfeltet låst til flankeresonansen (Bh) i EPR-spektrene observeres resonanslinjene 

#6-#9 ved ENDOR-målinger, se figur 4-4. De høyfrekvente linjene #6+ og #8+ kan følges 

gjennom alle tre rotasjonsplan mens linje #7 bare kunne følges gjennom to rotasjonsplan. 

Linje #9 kan kun følges gjennom rot <a> samt observeres når magnetfeltet var parallelt med 

krystallaksene. Intensiteten til signalene assosiert til linjene #6-#9, både ved EIE- og 

ENDOR-målinger var atskillig lavere enn det som var tilfellet for ENDOR-linjene assosiert 

til Radikal A og Radikal B. Dette kan indikere at Radikal C er tilstede i mindre mengde etter 

bestråling ved romtemperatur enn Radikal A og B. Den lave intensiteten medførte at det 

krevdes svært lange opptakstider for å kunne følge resonanslinjene gjennom orienteringene i 

magnetfeltet ved ENDOR-målinger, og det var vanskelig å måle gode EIE-spektre.  

  Figur 4-17 og 4-18 viser EIE-spektre målt ved linjene #6, #7 og #8 når 

magnetfeltet er parallelt med henholdsvis <c>-aksen og <a>-aksen. EIE-spektre målt for 

linjene #6 og #8 samsvarer godt med hverandre ved alle de tre krystallografiske aksene og er 

sannsynligvis tilknyttet samme radikal. Styrken på vekselvirkningene for #6 og #8 til 

sammen er 6.2 mT, 5.8mT og 6.4 mT når magnetfeltet er parallelt med <a>, <b> og <c>-

aksen, henholdsvis.  Siden EIE-spekterbredden (halvverdibredden) er på over 10 mT i alle tre 

tilfellene må det være minst én kobling til av betydelig størrelse som bidrar. Linje #7 gir 

opphav til et EIE-spekter som samsvarer godt med EIE-spektrene til #6 og #8 når 
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magnetfeltet er parallelt med <c>-aksen, se figur 4-17. Når magnetfeltet er parallelt med <a> 

avviker imidlertid EIE-spekteret fra linje #7 noe fra EIE-spektrene målt ved linje #6 og #8, se 

figur 4-18. Det lyktes ikke å måle noe EIE-spekter fra linje #7 med magnetfeltet parallelt med 

<b>-aksen og det var derfor ikke mulig å sammenligne spektrene der.  

 

 
 

Figur 4-17: EIE-spektre fra resonanslinjene #6+, #7+ og #8+ når magnetfeltet er parallelt med <c>-
aksen. Magnetfeltskalaen tilsvarer en mikrobølgefrekvens på 9.5444 GHz. 

 
Fra resonanslinje #9 var det kun mulig å måle EIE-spekteret når magnetfeltet var 

parallelt med <a>-aksen og dette var av forholdsvis dårlig kvalitet. Figur 4-19 viser EIE-

spektrene til resonanslinje #9, #7 og #6 med magnetfeltet parallelt med <a>-aksen. Det er 

imidlertid atskillig bedre samsvar mellom #6 og #7 (figur 4-19 a)) enn #6 og #9 (figur 4-19 

b)). I henhold til bredden til EIE-spektrene er det, i tillegg til koblingene 6 og 8, rom for en 

eller flere koblinger på om lag 4 mT. Kobling 9 har en størrelse på henholdsvis 4.2 mT, 4.4 

mT og 4.4 mT langs de tre aksene <a>,<b> og <c> mens #7 har en størrelse på 3.1 mT langs 

<a> og 3.4 langs <c>. Vekselvirkningene #7 og #9 stammer fra er for store til at begge 

koblingene, i tillegg til #6 og #8, kan være assosiert til Radikal C. 
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Figur 4-18: EIE-spektre for #6, #7 og #8 når magnetfeltet er parallelt med <a>-aksen. 
Mikrobølgefrekvens 9.512 GHz. 

 
   

  
Figur 4-19: a) EIE-spektre målt ved linje #9 (stiplet) og #6+ (heltrukket) når B||<a>. b) EIE-spektre 
målt ved linje #7+ (stiplet) og #6+ (heltrukket) når B||<a>.  Magnetfeltskalaen tilsvarer en 
mikrobølgefrekvens på 9.5444 GHz.s 

 
 Resonanslinjene #6 og #8 stammer altså sannsynligvis fra vekselvirkninger i Radikal 

C og minst én kobling til av betydelig størrelse bidrar til spekterbredden. På bakgrunn av det 

særdeles dårlige samsvaret mellom linje #9 og EIE-spekterne fra resonanslinjene #6 og #8 

antas det derfor at denne linjen ikke stammer fra vekselvirkninger i Radikal C. Derimot 
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tilordnes linje #7 dette radikalet. Metnings- og relaksasjonseffekter virker sterkt inn på EIE-

målinger og kan bidra til at ENDOR-resonanslinjer som stammer fra vekselvirkninger i 

samme radikal ikke har helt sammenfallende EIE-spektre.   

Variasjonen av ENDOR-resonanslinjeposisjoner som funksjon av krystallens 

orientering i magnetfeltet for koblingene 6-8 er gjengitt i figur 4-20. Hyperfinkoblings-

tensorene beregnet fra eksperimentelle data for kobling 6 og kobling 8 er gjengitt i tabell 4-9. 

Ved ENDOR-målinger på deutrerte krystaller er intensiteten til alle linjene kraftig redusert. 

Dette kan være fordi alle linjene stemmer fra vekselvirkninger med utbyttbare protoner, 

eventuelt at Radikal C har en mindre tendens til å dannes i deutrerte krystaller enn i normale.     

 ENDOR-målingene viser at resonanslinje #6 er en svært sterk, isotrop kobling 

representert ved en hyperfinkoblingstensor som er på typisk β-protonform. De to 

Schonlandtensorene for #6 (SG1 og SG2) er fysisk uskillbare på den måten at egenvektoren 

Emax er samsvarende for de to gruppene, mens Eint og Emin .er forskjellige. Tensor #6 SG1 er 

gitt i tabell 4-9 og benyttes i den videre analysen av radikalet. Tensor #6 SG2 er gitt i 

Appendiks C. Resonanslinje #8 har en stor anisotropi. Det har ikke lyktes å finne en 

tilpasning til de eksperimentelle dataene som er optimal, men begge Schonlandvariantene 

beregnet for linje #8 er gjengitt i tabell 4-9. 

 Tensorene adskiller seg fra hverandre primært med hensyn på prinsipalverdiene mens 

egenvektorene er nært sammenfallende. Begge tensorene er benyttet for å plotte den 

lavfrekvente grenen av kobling 8, se figur 4-20. Den blå heltrukne linjen representerer #8 

SG1 og den grønne heltrukne linjen representerer #8 SG2. Det er ikke mulig å avgjøre 

hvilken av de to Schonlandvariantene som er den fysikalsk riktige da begge avviker fra de 

eksperimentelle observasjonene. Tensor #8 SG1 er tentativt benyttet for videre analyse av 

Radikal C da denne tensoren har prinsipalverdier på en form som synes å stemme bedre 

overens med de observerte C-Hα-type resonanslinjene i ENDOR-målingene. Kobling 7 er 

sterk og isotrop og ser ut til å være en β-kobling.  Radikal C ser altså ut til å være et radikal 

med mesteparten av elektronspinnet lokalisert på et karbonatom der det har mulighet for 

vekselvirkning med ett α-proton og minst to β-protoner. At kobling 8 er på C-Hα-form 

sannsynliggjør for øvrig at Radikal C kun dannes i svært små mengder i deutrerte krystaller. 

En C-Hα-kobling er av ikke-utbyttbar type men som ENDOR-spektrene målt fra deutrerte 

krystaller viser er intensiteten til linje #8 kraftig redusert, jamfør figur 4-5.   
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Figur 4-20: Variasjon av ENDOR-resonanslinjeposisjoner som funksjon av krystallens orientering i 
magnetfeltet for koblingene 6-8, som er knyttet Radikal C. Sirklene representerer målte verdier og de 
heltrukne linjene er beregnet fra hyperfinkoblingstensoren (kalt #6 og #8) i tabell 4-9. ENDOR-
spektrene er målt med magnetfeltstyrken låst til flankeresonanslinjen i EPR-spekteret, Bh, noe som 
tilsvarer en magnetfeltstyrke på omtrent 350 mT. Friprotonfrekvensen er beregnet til 14.690 MHz.  
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Tabell 4-9: Hyperfinkoblingstensor #6 og #8, tilordnet Radikal C, beregnet fra eksperimentelle data. 
SG1 og SG2 angir de to Sconlandvariantene som beregnes fra linje #8 i ENDOR-spektrene.    

Egenvektorer Tensor Prinsipalverdier 
(MHz) 

Isotropverdi 
(MHz) 

Anisotrope 
verdier 
(MHz) <a> <b> <c> 

114.94 (11)  7.79 (2) 0.722(2) 0.100(5) -0.685(17) 
104.09 (10) 107.15 (5) -3.05 (4) 0.664(4) 0.380(23) 0.644(10) #6 
102.41 (4)  -4.74 (2) 0.196(2) -0.920(9) 0.341 (16) 
91.02 (4)  -36.34 (5) 0.621(0) 0.272(1) 0.735(1) 
44.94 (3) -54.68 (2) 9.74 (4) 0.543(1) -0.826(1) -0.153(1) 

#8 
SG1 

28.07 (4)  26.60 (5) 0.565(0) 0.494(1) -0.661(1) 
87.31 (5)  -33.45 (6) 0.604(1) 0.199(1) 0.772(0) 
56.44 (3) -53.86 (2) -2.58 (4) 0.599(1) -0.752(1) -0.275(1) 

#8 
SG2 

17.83 (4)  -36.03 (5) 0.526(1) 0.628(1) -0.574(1) 
 

 Spinntettheten i 2pz-orbitalen på Cα-atomet gitt ved McConnell-relasjonen (likning 

2.25) gir med isoQα =-72.8MHz [16]:   

54.68MHz
0.76

72MHz
iso

iso iso iso iso
iso

a
a Q

Q

α
α α π π

αρ ρ −= ⇒ = = =
−

 

Spinntettheten i 2pz-orbitalen på Cα-atomet gitt ved Bernhard-Gordy-relasjonen (likning 2.26) 

gir med 38.7 MHzdQα = [16]: 

,
,

26.3MHz
0.68

38.7 MHz
dd

dd d aniso aniso
d

a
a Q

Q

α
α α π π

αρ ρ +
+ = ⇒ = = =  

Avviket mellom de beregnede spinntetthetene iso
πρ og aniso

πρ er på 8 %, noe som indikerer et 

visst avvik fra plan radikalstruktur. 

 En observert α-protonkobling kan stamme fra to mulige radikalsentre i l-

asparaginmolekylet; elektronspinnet lokalisert på C2 eller C3.  

Alternativ 1: Elektronspinnet lokalisert på C3  
Et radikal med elektronspinnet lokalisert på C3 vil kunne ha én β-kobling (til H8) og inntil 5 

γ-koblinger. Begge de to isotrope koblingene som er tilordnet Radikal C har en styrke på over 

90 MHz og er for store til å stamme γ-protoner. Følgelig er Radikal C ikke assosiert til et 

radikalsenter på C3. 
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Alternativ 2: Elektronspinnet lokalisert på C2 etter netto deaminering. 
Dersom elektronspinnet er lokalisert på C2 og aminogruppa er spaltet av vil det observeres en 

α-protonkobling til H8. Protonene H9 og H10 er da i β-posisjon. Siden styrken på de to 

observerte isotrope koblingene er så høy, krever dette imidlertid at begge protonene har en 

gunstig posisjon i forhold til elektronets lokalisering. Det vil i praksis si at ved en plan 

radikalstruktur må dihedralvinkelen være tilnærmet 0º (eventuelt 180º) for begge protonene, 

noe som ikke er mulig i praksis.  De to β-protonvekselvirkningene kan altså ikke være bundet 

til samme atom, noe som gjør at alternativ 2 utgår som mulig struktur for Radikal C. 

 

Alternativ 3: Elektronspinnet lokalisert på C2 etter netto 
dekarboksylering.  
Dersom elektronspinnet er lokalisert på C2 etter avspaltning av karboksylgruppa vil det 

observeres en α-protonkobling til H8. Ved dekarboksylering er aminoprotonene på N1 og 

protonene bundet til C2 i β-posisjon. I en slik situasjon vil det være mulig med tilnærmet 

maksimalt overlapp mellom LEO og to β-protoner, ett bundet til C3 og ett til N1. Dette er den 

eneste radikalstrukturen som er funnet å stemme med de eksperimentelle observasjonene for 

Radikal C, se figur 4-21. 

N1 C2

C3

C4 O3

H9

N2

H7H6

H8

H3

H4

H5
H10

 
Figur 4-21: Foreslått struktur for Radikal C: elektronspinnet lokalisert på C2 etter dekarboksylering. 
Det observeres to sterke β-protonkoblinger, én tilordnes ett av aminoprotonene og én ett av protonene 
på C3. 

 

For den observerte α-koblingen angir egenvektoren Emin til hyperfinkoblingstensoren 

(#8 SG1) bindingsretningen Cα-Hα. Tabell 4-10 viser avvik i grader oppgitt mellom 

forskjellige fortegnskombinasjoner av Emin og den krystallografiske C2-H8-retningen. 
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Kombinasjonen (iii) har et avvik på mindre enn 30º, mens de  andre fortegnskombinasjonene 

alle gir avvik på over 60º.  

For en β-kobling der LEO har optimalt overlapp med protonet er egenvektoren Emax til 

hyperfinkoblingstensoren nær parallell med Cα-Hβ-retningen. Avviket mellom forskjellige 

fortegnskombinasjoner av elementene i Emax tilhørende tensor #6 og aktuelle  

krystallografiske vektorer i et uskadd l-asparaginmolekyl er gjengitt i tabell 4-11. Ingen av de 

molekylære referansevektorene ligger i nærheten av Emax–retningen og det er derfor i 

utgangspunktet ikke mulig å si noe om hvilket proton som gir opphav til tensor #6.  Det ser ut 

til at avspaltningen av karboksylgruppen har ført til forholdsvis store endringer i 

molekylstrukturen. Dette er ikke uventet da karboksylgruppen fungerer som et anker for l-

asparaginmolekylet ved at den er hydrogenbundet til omkringliggende molekyler i krystallen 

 

Tabell 4-10: Avvik i grader mellom forskjellige fortegnskombinasjoner for egenvektoren Emin, tensor 
#8, og C2-H8-retningen i det uskadde molekylet.   

ψ (avvik i ◦) 
(i) (ii) (iii) (iv) 

Krystallografisk 
retning <a> <b> <c> 

+++ ++- +-- +-+ 

        C2-H8 -0.723 0.564 0.355 83 67 27 65 

 

 

Tabell 4-11: Avvik i grader mellom forskjellige fortegnskombinasjoner for egenvektoren Emax, tensor 
#6,  og krystallografiske retninger i et uskadet l-asparaginmolekyl.   

ψ (avvik i ◦) 
(i) (ii) (iii) (iv) 

Molekylære 
referansevektorer <a> <b> <c> 

+++ ++- +-- +-+ 
        C2··H9 0.359 0.863 0.355 54 84 86 65 

C2··H10 -0.085 0.466 0.881 54 52 45 60 
        C2··H3 -0.014 -0.810 0.587 72 60 71 62 
        C2··H4 -0.365 -0.922 -0.128 64 74 85 75 
        C2··H5 -0.748 -0.507 0.428 73 28 39 79 

 

Det har ikke lyktes å finne en molekylær geometri som fullt ut kan forklare de 

eksperimentelle observasjonene for Radikal C. Figur 4-22 illustrerer en struktur med nær plan 

radikalgeometri. Det er her antatt at det primært er C2 og H8 som forflyttes etter 

dekarboksyleringen slik at C2 rehybridiserer fra sp3- til tilnærmet sp2-konfigurasjon. Det er 

videre antatt at aminogruppen og sidekjeden ikke har flyttet seg i nevneverdig grad på grunn 
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av hydrogenbindingene til omkringliggende molekyler. Retningen C2-H8 er gitt ved Emin(ii) 

tensor #8 og LEO ved den tilhørende egenvektoren Eint(ii) (illustrert med en pil i figuren). 

Denne geometriske konformasjonen ville gitt et gunstig overlapp mellom LEO og 

aminoprotonet H5 men posisjoneringen av H9 og H10 er i dette tilfellet slik at ingen av dem 

kan gi opphav til en av de store koblingene 6 og 7, til det er  overlappet med LEO for lite,  

 

 

Figur 4-22: Forslag til struktur for Radikal C. C2 og H8 har forflyttet seg slik at N1, C2, H8 og C3 
tilnærmet danner et plan. Pilen angir LEO, representert ved Eint(ii). 

 
Det synes derfor som at en radikalkonformasjon som kan gi optimalt overlapp med både et 

aminoproton og et av protonene H9/H10 krever en viss forflytning også av C3-H9-H10-

fragmentet.  

Emax tilhørende β-tensor #6 avviker relativt mye fra de molekylære referansevektorene 

til aktuelle β-protoner. Siden de dipolare komponentene til tensor #6 imidlertid er på en form 

som er typisk for C-Hβ-protoner er #6 tentativt tilordnet et proton på C3. Dersom tensor #6 

representerer vekselvirkningen mellom elektronspinnet og H9/H10 gir Heller-McConnell-

relasjonen (likning 2.25) etter en omorganisering av leddene:  

0
2

2

107 MHz
0.68cos

126MHz

isoa
B

B

β

πρθ
−

= =  

som gir 2cos 1.25θ = . Likningen bryter sammen fordi den beregnede spinntettheten i 2pz-

orbitalen er for lav til å gi en isotropverdi på 107 MHz. Det er imidlertid klart at overlappet 

med ett av protonene H9 eller H10 må være maksimalt for å gi en kobling av denne 

størrelsen, det vil si at dihedralvinkelen må ligge nære 0º.  
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Med kobling 6 tilordnet et av protonene bundet til C3 må kobling 7 stamme fra et av 

aminoprotonene. Da gir Heller-McConnell-relasjonen, med en anslått isotropkomponent på 

90 MHz: 

0
2

2

90MHz
4.3MHz

0.68cos
117.6MHz

isoa
B

B

β

πρθ
− +

= =  

som gir 2cos 1.16θ = . Også denne likningen bryter sammen, men med tanke på de store 

usikkerhetene knyttet til den beregnede hyperfinkoblingstensoren #8 er det mulig at den 

beregnede spinntettheten er litt for lav.  

 På bakgrunn av de eksperimentelle observasjonene har det ikke lyktes å fullt ut 

forklare den geometriske strukturen til Radikal C. Ingen andre modeller enn et 

dekarboksyleringsradikal med elektronspinnet lokalisert på C2 synes imidlertid å kunne 

forklare ENDOR- og EIE-resultatene som har framkommet.  
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5. DFT-beregninger og simuleringer 

5.1 Radikal A 

5.1.1 DFT-beregninger  

DFT-beregninger for Radikal A ble gjort med kun radikalet og med radikalet i et cluster 

som beskrevet i kapittel 3.7.   

DFT-beregningene på selve radikalet ble gjort med et l-asparaginmolekyl der H10 

var fjernet fra strukturen. Dette er i samsvar med analysen av de eksperimentelle 

resultatene, som ga godt grunnlag for å anta at Radikal A dannes ved netto 

hydrogenabstraksjon av H10 fra C3 i sidekjeden i molekylet.  Posisjonene til atomene i 

karboksylgruppen, aminogruppen og til O3, H6 og H7 var låst fast. Disse gruppene og 

atomene ble låst fordi de stabiliserer l-asparaginmolekylet i krystallstrukturen med 

hydrogenbindinger til omkringliggende molekyler. De DFT-beregnede hyperfinkoblings-

tensorene for α-protonet H9 og β-atomene H8 og N1 er gjengitt i tabell 5-1. Den 

eksperimentelt bestemte hyperfinkoblingstensoren #1, som antas å stamme fra 

vekselvirkning mellom H9 og det uparede elektronspinnet på C3, er også gjengitt for 

sammenlikning.  Det er gjennomgående godt samsvar mellom beregnede og 

eksperimentelle resultatene. Avviket mellom de eksperimentelt og DFT-beregnede 

egenvektorene til #1 er på 2.4º-4.9º. Den DFT-beregnede isotropverdien til #1 ligger noe 

over den eksperimentelt bestemte, mens samsvaret med de eksperimelt bestemte og DFT-

beregnede dipolare kompontentene er meget godt. Ifølge DFT-beregningene er det en 

positiv spinntetthet på C2 på 0.76, dette ligger ikke langt unna den eksperimentelt 

beregnede på 0.79 (aniso
πρ ). DFT-beregningene gir også en andel positiv spinntetthet 

lokalisert på oksygenatomene i molekylet; 0.11, 0.14 og 0.10 på henholdsvis O1, O2 og 

O3.  

DFT-clusterberegningene ble gjort med atomene i posisjonene som gitt i inputfilen 

i Appendix B. Alle atomene bortsett fra radikalet ble låst fast. Protonet H10 ble fjernet fra 

clusteret før beregningen.  De beregnede hyperfinkoblingstensorene for α-protonet H9, β-
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atomene H8 og N1, samt de resterende protonene i molekylet er gjengitt i tabell 5-2.  Det 

er også i dette tilfellet gjennomgående godt samsvar mellom egenvektorene til den 

eksperimentelt bestemte tensoren #1 og den DFT-beregnede hyperfinkoblingstensoren for 

H9, avvikene er i dette tilfellet fra 3.6º-9.1º. 

 

Tabell 5-1: DFT-beregnede hyperfinkoblingstensorer for Radikal A, antatt dannet ved netto 
dehydrogenering fra C3. Kun selve radikalet er benyttet i beregningene. Den eksperimentelle 
tensor #1 er også gjengitt. Avvik i grader mellom DFT-beregnet HFC for α-H9 og eksperimentelt 
bestemt α-H9 er på 2.4º, 4.8º og 4.9º for Emax, Eint og Emin, henholdsvis.  

Egenvektorer Tensor Isotropverdi 
(MHz)  

Dipolare 
verdier 
(MHz)  

<a> <b> <c> 

  -32.95 -0.736 -0.140 -0.660 
α-H9 eksp -60.74  2.47 -0.592 -0.331 0.735 

(#1)  30.47 -0.328 0.932 0.156 
  -27.13 -0.733 -0.109 -0.672 
α-H9 DFT -50.12 -3.14 -0.584 -0.408 0.702 

  30.45 -0.350 0.907 0.235 
  -1.30 0.442 -0.295 0.847 

β-N1 DFT -0.68 -1.04 0.817 -0.258 -0.516 
  2.34 0.371 0.920 0.127 
  -4.50 0.033 0.971 -0.238 

β-H8 DFT 1.19 -2.73 -0.685 0.195 0.705 
  7.23 0.728 0.140 0.672 
  2.34 0.371 0.920 0.127 
β-N2 DFT 1.72 -1.04 0.817 -0.258 -0.516 

  -1.30 0.442 -0.295 0.847 
 

DFT-isotropverdien til H9 ligger noe nærmere den eksperimentelt bestemte 

verdien enn tilfellet var for enkeltmolekylberegningen, og de DFT-beregnede dipolare 

komponentene til H9-DFT samsvarer godt med de for tensor #1. Clusterberegningene gir, 

i motsetning til beregningene med ett isolert radikal, en ekstra kobling til N1 med 

isotropverdi på 10 MHz. Både i cluster- og enkeltradikalberegningene er koblingen til H8 

av neglisjerbar størrelse. 

I figur 5-1 er fordelingen av spinntetthet for Radikal A gjengitt på bakgrunn av 

DFT-clusterberegningene. De rosa lobene angir positive isospinnoverflater og de lilla 

negative. Som forventet er mesteparten av elektronspinnet lokalisert på C3 (0.82). I dette 
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tilfellet er imidlertid noe positivt elektronspinn lokalisert på N2 (0.08), i tillegg til O3 

(0.07).  

 

Tabell 5-2: DFT-beregnede hyperfinkoblingstensorer for Radikal A, antatt dannet ved 
avspaltning av H10 fra C3. Beregningene er gjort med radikalet i et cluster. Den eksperimentelle 
tensor #1 er også gjengitt. Avvik i grader mellom DFT-beregnet HFC for α-H9 og eksperimentelt 
bestemt α-H9 er på 3.6º, 9.1º og 8.4º for Emax, Eint og Emin, henholdsvis.  

Egenvektorer Tensor Isotropverdi 
(MHz)  

Dipolare 
verdier 
(MHz) 

<a> <b> <c> 

  -32.95 -0.736 -0.140 -0.660 
α-H9  eksp -60.74  2.47 -0.592 -0.331 0.735 

(#1)  30.47 -0.328 0.932 0.156 
  -29.53  -0.707 -0.115 -0.698 

α-H9 DFT -53.17 -1.40 -0.579 -0.473 0.664 
  30.93 -0.406 0.874 0.268 
  -1.52 0.919 -0.343 -0.193 

β-N1 DFT 10.21 -1.49 0.151 -0.145 0.978 
  3.01 0.363 0.928 0.081 
  -4.52 -0.321 0.941 0.105 

β-H8 DFT 1.93 -3.38 -0.672 -0.305 0.675 
  7.90 0.667 0.147 0.730 
  -3.96 -0.316 0.854 0.414 

β-N2 DFT 3.93 -3.45 0.724 -0.064 0.687 
  7.41 0.613 0.517 -0.598 
 

Figur 5-2 viser et uskadet l-asparaginmolekyl (i henhold til krystallstrukturen) 

sammenliknet med den geometrisk optimaliserte strukturen til H-abstraksjonsradikalet i 

henhold til clusterberegningene. Ved optimalisering av radikalstrukturen har C3  

rehybridisert til en plan sp2-konfigurasjon. Dette er meget godt samsvarende med 

analysen av de eksperimentelle resultatene, jamfør kapittel 4.3 og figur 4-10.  

Det ble også gjort clusterberegninger med et radikal der H10 var fjernet fra C3. 

Disse clusterberegningene ga resultater som var tilnærmet identiske med DFT-

clusterberegningene der H9 var fjernet fra C3. På grunn av det gode samsvaret DFT-

clusterberegningene hadde med eksperimentelle resultater kan det synes som om α-

protonvekselvirkningen tilordnet H9 i Radikal A også kan stamme fra H10. Det vil si at 

radikaler som dannes ved abstraksjon av ett av protonene bundet til C3 får den samme 

geometriske strukturen uavhengig av om det er H9 eller H10 som spaltes av.  
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Figur 5-1: Spinntetthetsfordeling for Radikal A. antatt dannet ved netto dehydrogenering fra C3. 
De rosa lobebe illustrerer positive isospinnoverflater og de lilla illustrerer negative. Figuren er 
laget på bakgrunn av DFT-clusterberegninger. Hyperfinkoblingstensorer for vekselvirkningene i 
radikalet er gjengitt i tabell 5-1. 

             
Figur 5-2: Sammenlikning av geometrien til et uskadet l-asparaginmolekyl (til venstre) og DFT-
cluster-optimalisert struktur etter avspaltning av H9.  H9 har beveget seg opp i planet utspent av 
C2, C3 og C4. 
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5.1.2 Simuleringer av EPR-spektre 

Med simuleringsprogrammet KVASAT kan man simulere EPR- og EIE-spektre ut fra 

gitte hyperfinkoblingstensorer. Figur 5-4 viser simuleringer av EPR-spektre basert på den 

eksperimentelt bestemte tensor #1, tilordnet Radikal A, med magnetfeltet parallelt med 

de tre krystallografiske aksene. Som det framgår av figuren er det god overenstemmelse 

mellom de eksperimentelle spektrene og de simulerte, men innenfor linjebredden er det 

rom til en eller flere små ekstra koblinger. De eksperimentelle resultatene ga ikke 

grunnlag for å si med sikkerhet hvilke koblinger dette skulle være.  

 Som diskutert i analysen av de eksperimentelle resultatene kan det forventes en 

kobling til β-atomet N1 som skal kunne være observerbar i EPR-spektrene. Simuleringer 

av EPR-spektre på bakgrunn av den eksperimentelt bestemte tensor #1 og den cluster-

DFT-beregnede tensoren β-N1 gjengitt i tabell 5-2 gir forholdsvis godt samsvar med de 

eksperimentelle spektrene.   Figur 5-3 viser et EPR-spekter med magnetfeltet parallelt 

med <b>-aksen. Det er basert på den eksperimentelle tensor #1 og den DFT-

clusterberegnede  tensoren β-N1 DFT. 

 

 

Figur 5-3: Simulert EPR-spektrum (stiplet linje) for Radikal A basert på den eksperimentelt 
bestemte tensor #1 og den DFT-clusterberegnede β-N1. Den helstiplete linjen er eksperimentelle 
EIE-spekteret når B || <b>. Magnetfelstskalaen  tilsvarer en mikrobølgefrekvens på 9.5497 GHz. 
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\  

Figur 5-4: Simulerte EPR-spektre (stiplete linjer) fra hyperfinkoblingstensor #1 sammenliknet 
med eksperimentelle EIE-spektre (heltrukne linjer) målt ved ENDOR-resonanslinjeposisjonene til 
#1+ når magnetfeltet er parallelt med hver av de tre krystallografiske aksene. For B || <a> 
tilsvarer magnetfelt-skalaen en mikrobølgefrekvens på 9.5120 GHz. For B || <b> tilsvarer 
magnetfeltskalaen en mikrobølgefrekvens på 9.5388 GHz. For B || <c> tilsvarer 
magnetfeltskalaen en mikrobølgefrekvens på 9.5497 GHz. 
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5.2 Radikal B 

5.2.1 DFT-beregninger 

DFT-beregninger for Radikal B ble gjort med kun selve radikalet og med radikalet 

i et cluster, som beskrevet tidligere.    

DFT-beregningene på selve radikalet ble gjort med et l-asparaginmolekyl der H8 

var fjernet fra strukturen. Dette skyldes at de eksperimentelle resultatene pekte i retning 

av at Radikal B er dannet ved netto dehydrogenering av H8 fra den sentrale karbonatomet 

C8. Posisjonene til atomene i karboksylgruppen og aminogruppen samt posisjonene til 

C4, O3, N2, H6 og H7 var låst fast. Det ble for øvrig gjort en rekke 

enkeltmolekylberegninger med forskjellige kombinasjoner av disse atomene fastlåst og 

det viser seg at de stort sett gir forholdsvis like resultater. Ved låsing av C4 i tillegg til de 

hydrogenbundne gruppene og atomene ble samsvaret med de isotrope egenverdiene til de 

eksperimentelt bestemte tensorene blir noe bedre enn i de andre tilfellene, mens de andre 

størrelsene endres lite. De beregnede hyperfinkoblingstensorene for β-protonene H3, H4, 

H5, H9 og H10 samt α-atomet N1 for det tilfellet der C4 er låst er gjengitt i tabell 5-3. De 

eksperimentelt bestemte tensorene #2-#5 er også gjengitt for sammenlikning.  Det er et 

forholdvis godt samsvar mellom de DFT-beregnede hyperfin-koblingstensorene og de 

eksperimentelle resultatene. Avvikene mellom egenvektoren Emax for DFT-beregnede og 

korresponderende eksperimentelt bestemte egenvektorer er på 5.7º -11.4º. For 

egenvektorene Eint og Emin er avvikene gjennomgående noe høyere. Isotropverdiene er 

lavere for de DFT-beregnede hyperfinkoblingstensorene enn for de eksperimentelt 

bestemte, bortsett fra for #2. Videre er den positive spinntettheten ifølge DFT-

beregningene 0.88 på C2, 0.11 på O1 og 0.08 på O2.  

DFT-beregningene på clusteret ble også gjort med H8 fjernet fra hovedmolekylet, 

med alle atomene bortsett fra radikalet låst fast under optimaliseringen. De DFT-

beregnede hyperfinkoblingstensorene er gjengitt i tabell 5-4. Også for disse beregningene 

er det overveiende et godt samsvar med de eksperimentelle resultatene. Legg spesielt 

merke til overensstemmelsen mellom de eksperimentelle og DFT-beregnede 

egenvektorene. Spinntettheten i DFT-clusterberegningene er 0.93 på C2, 0.06 på O1 og 

0.08 på O2. Dette er i samme størrelsesorden som enkeltmolekylberegningene og noe 
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over den eksperimentelt bestemte spinntettheten, 0.81, på C2. Spinntetthetsfordelingen 

over l-asparaginmolekylet fra clusterberegningene er illustrert i figur 5-5.  Også i dette 

tilfellet gjengir de rosa lobene positive isospinnoverflater, mens de lilla gjengir negative.  

 

 

Tabell 5-3: DFT-beregningede hyperfinkoblingstensorer for Radikal B, antatt dannet ved 
avspaltning av H8 fra C2. Beregningene er utført på et isolert radikal. Eksperimentelle 
hyperfinkoblingstensorer tilordnet Radikal B er inkludert for sammenlikning.  

a Avvik i grader mellom eksperimentell og DFT-beregnet egenvektorer. 

Egenvektorer Tensor Isotropverdi 
(MHz)  

Dipolare 
verdier 
(MHz)  

<a> <b> <c> ∆a 

  9.15 0.160 0.738 0.656  
β-H3 eksp 78.9  -2.27 0.694 0.388 -0.606  

(#2)  -6.89 0.702 -0.552 0.450  
  9.02 0.100 0.810 -0.577 7.0 

β-H3 DFT 74.0 -3.70 0.848 0.234 0.475 14.6 
  -5.32 -0.520 0.537 0.664 16.2 
  12.00  0.816 0.381 -0.435  

β-H5 eksp 54.2  -4.92 0.215 -0.898 -0.384  
(#3)  -7.08  0.537 -0.220 0.814  

  11.33 0.693 0.526 -0.494 11.4 
β-H5 DFT 30.0 -5.31 -0.612 0.791 -0.016 32.0 

  -6.03 0.382 0.313 0.870 10.9 
  9.11  0.322 -0.828 0.460  

β-H9 eksp 35.9  -4.33  0.889 0.098 -0.447  
(#4)  -4.79 0.325 0.552 0.768  

  9.89 0.435 0.837 0.332 9.8 
β-H9 DFT 17.9 -4.70 0.901 -0.404 -0.162 2.4 

  -5.19 0.002 -0.370 0.929 23.3 
  8.44  -0.134 0.488 0.862  

β-H10 eksp 15.6  -3.40  -0.476 0.731 -0.488  
(#5)  -5.03  -0.869 -0.476 0.135  

  8.83 -0.037 0.478 0.878 5.7 
β-H10 DFT 22.2 -4.13 0.675 -0.636 0.375 14.2 

  -4.70 0.737 0.606 -0.299 14.2 
  9.67 0.328 0.939 0.100  

β-H4 DFT 0.21 -4.56 0.919 -0.342 0.195  
  -5.10 -0.217 -0.028 0.976  
  1.00 0.248 0.845 -0.474  

α-N1 DFT 3.82 -0.37 0.962 -0.271 0.020  
  -0.63 0.111 0.461 0.881  
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Det mest påfallende avviket mellom begge typer DFT-beregninger og de 

eksperimentelle resultatene er størrelsene til de isotrope komponentene til koblingene til 

H9 og H10. DFT-beregningene oppgir at de er av omtrent samme størrelse, mens 

eksperimentelt observeres at den isotrope komponenten til H9 er en god del høyere enn 

for H10, henholdsvis 35.9 MHz og 15.6 MHz.  

 
Tabell 5-4: DFT-beregnede hyperfinkoblingstensorer for Radikal B, antatt dannet ved 
avspaltning av H8 fra C2. Beregningene er utført med radikalet i et cluster. De eksperimentelt 
beregnede hyperfinkoblingstensorene tilordnet radikal B er inkludert for sammenlikning.  

a Avvik i grader mellom eksperimentelt bestemt egenvektor og DFT-beregnet 
egenvektorer.  

Egenvektorer Tensor Isotropverdi 
(MHz)  

Dipolare 
verdier 
(MHz)  

<a> <b> <c> ∆a 

  9.15  0.160 0.738 0.656  
β-H3 eksp 78.9  -2.27 0.694 0.388 -0.606  

(#2)  -6.89  0.702 -0.552 0.450  
  9.71 0.049 0.781 -0.622 7.1 
β-H3 DFT 82.80 -2.96 0.807 0.336 0.486 9.9 

  -6.75 -0.589 0.526 0.614 11.5 
  12.00  0.816 0.381 -0.435  

β-H5 eksp 54.2  -4.92  0.215 -0.898 -0.384  
(#3)  -7.08  0.537 -0.220 0.814  

  11.68 0.783 0.423 -0.457 3.3 
β-H5 DFT 48.26 -5.02 -0.279 0.895 0.350 4.2 

  -6.66 0.557 -0.146 0.818 4.4 
  9.111  0.322 -0.828 0.460  

β-H9 eksp 35.9  -4.33  0.889 0.098 -0.447  
(#4)  -4.79  0.325 0.552 0.768  

  9.61 0.337 0.866 0.371 5.6 
β-H9 DFT 22.66 -4.51 0.903 -0.409 0.135 25.5 

  -5.10 -0.268 -0.289 0.919 17.7 
  8.44  -0.134 0.488 0.862  
β-H10 eksp 15.6 -3.40  -0.476 0.731 -0.488  
  -5.03  -0.869 -0.476 0.135  
    8.90 -0.128 0.483 0.866 1.8 
β-H10 DFT 23.21 -4.18 -0.582 0.670 -0.460 7.4 

(#5)  -4.72 0.803 0.563 -0.196 7.2 
    9.70 0.374 0.902 0.213  

β-H4 DFT 1.78 -4.57 0.894 -0.290 -0.341  
  -5.14 0.246 -0.318 0.916  
  1.74 -0.563 0.695 -0.447  

α-N1 DFT -4.05 -0.71 0.813 0.563 -0.148  
  -1.03 -0.149 0.446 0.882  



   Kapittel 6 

 

80 

DFT-clusterberegningene angir at etter avspaltning av H8 rehybridiserer C2 til en 

nær sp2-konfigurasjon, noe de eksperimentelle resultatene også tydet på. Strukturen til 

Radikal B etter geometrioptalisering er gjengitt i figur 5-6. 

 

 

5.2.2 Simuleringer av EPR-spektre 

Figur 5-8 viser simuleringer av EPR-spektre basert på de eksperimentelle 

tensorene #2-#5, tilordnet Radikal B, når magnetfeltet er parallelt med de tre 

krystallografiske aksene. Som det framgår av figuren er det god overenstemmelse mellom 

de eksperimentelle spektrene og de simulerte. Dette tyder på at koblingene som er 

tilordnet Radikal B faktisk stammer fra dette radikalet og at det primært er disse som 

karakteriserer radikalet.  I analysen av de eksperimentelle resultatene ble størrelsen på en 

mulig kobling til nitrogenatomet N1 diskutert. Det ble anslått at en nitrogen-

hyperfinkobling i Radikal B kunne ha en tensor med prinsipalverdier omkring 9.0, 8.9 og 

5.9 MHz. På bakgrunn av det gode samsvaret mellom de eksperimentelt og DFT-

beregnede egenvektorene clusterberegningene ble det i tillegg simulert EPR-spektre for 

de eksperimentelt bestemte tensorene #2-#5 sammen med en antatt nitrogenkobling med 

prinsipalverdier på 9.0, 8.9 og 5.9 MHz og egenvektorer representert ved den DFT-

beregnede tensoren til N1. Simuleringene viser imidlertid at spektre med 

nitrogenkoblingen inkludert skiller seg lite fra simulerte spektre uten. Det kan således 

ikke utelukkes at en slik nitrogenkobling kan bidra til de eksperimentelle spektrene. Et 

eksempel på disse simuleringene er gitt i figur 5-7. 
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Figur 5-5: Spinntetthetsfordelingen i Radikal B, antatt dannet ved avspaltning av H8 fra C2. 
Illustrasjonen er laget på bakgrunn av DFT-clusterberegninger. Mesteparten av elektronspinnet er 
lokalisert på C2, i tillegg er noe lokalisert på karboksyl oksygenatomene.  
 

 
Figur 5-6: Sammenlikning av geometrien til et uskadet l-asparaginmolekyl (til venstre) og DFT-
cluster-optimalisert struktur etter avspaltning av H8.   
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Figur 5-7: Simulerte EPR-spektre for Radikal B når B || <b>. Den røde linjen er et simulert 
spektrum på bakgrunn av de eksperimentelt bestemte hyperfinkoblingstensorene #2-#5. Den blå 
linjen er et simulert spektrum på bakgrunn av de eksperimentelt bestemte 
hyperfinkoblingstensorene #2-#5 samt en nitrogen-hyperfinkoblingstensor med prinsipalverdier 
9.0MHz, 8.9 MHz og 5.9 MHz og egenvektorer som den beregnede N-HFC fra DFT-
clusterberegninger i tabell 5-4. Den svarte linjen er det eksperimentelle EIE-spekteret, gjengitt for 
sammenlikning. Mikrobølgefrekvens 9.5388 GHz. 
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Figur 5-8: Simulerte EPR-spektre (stiplete linjer) fra hyperfinkoblingstensor #2-#5 sammenliknet 
med eksperimentelle EIE-spektre (heltrukne linjer) når magnetfeltet er parallelt med hver av de 
tre krystallografiske aksene. For B || <a> tilsvarer magnetfeltskalaen en mikrobølgefrekvens på 
9.5119 GHz. For B || <b> tilsvarer magnetfeltskalaen en mikrobølgefrekvens på 9.5388 GHz. For 
B || <c> tilsvarer magnetfeltskalaen en mikrobølgefrekvens på 9.5497 GHz. 
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5.3 Radikal C 

5.3.1 DFT-beregninger  

DFT-beregninger for Radikal C, som er antatt dannet ved dekarboksylering, ble 

gjort både på et isolert radikal og med radikalet i et cluster. I begge tilfellene ble 

karboksylgruppen fjernet fra radikalet/clusteret. Generelt ble det ikke godt samsvar 

mellom resultatene av DFT-beregningene og de eksperimentelle resultatene, selv om det 

er klare likhetstrekk. Både beregningene for det isolerte radikalet og for 

clusterberegningene viser en sterk vekselvirkning med H10 og med aminoprotonet H5, 

samt den forventede α-protonkoblingen til H8. Prinsipalverdiene for denne siste 

koblingen er av samme størrelsesorden som den eksperimentelt bestemte tensor #8, antatt 

knyttet til en vekselvirkning mellom H8 og elektronspinnet som er hovedsaklig lokalisert 

på C2. Imidlertid avviker de DFT-beregnede hyperfinkoblingstensorenes egenvektorer 

fra de eksperimentelt observerte egenvektorene. 

I en nylig publisert studie er det vist at DFT-clusterberegninger på 

dekarboksyleringsprodukter gir bedre samsvar med eksperimentelle resultater dersom 

karboksylgruppen beholdes i clusteret i stedet for å fjernes fullstendig [41]. Siden de 

innledende clusterberegningene på l-asparagin monohydrat ble gjort uten 

karboksylgruppen i clusteret ble det foretatt nye beregninger med karboksylgruppen 

inkludert. Det ble laget et cluster der bindingsavstanden mellom karboksylgruppen og C2 

ble økt fra de opprinnelige 1.52 Å til 2.74 Å. I tillegg ble karboksylgruppen gjort lineær 

for raskere å oppnå konvergens i geometrioptimaliseringene, på samme måte som i [41]. 

De endelige beregningene ble gjennomført med posisjonene til atomene i den avspaltede 

karboksylgruppa låst, da det viste seg at den hekter seg tilbake på radikalet igjen dersom 

den får optimalisere fritt. De DFT-beregnede hyperfinkoblingstensorene til α-protonet H8 

og β-protonene H3, H4, H5, H9 og H10 er gjengitt i tabell 5-5. De eksperimentelt 

bestemte tensorene #6 og #8 er også gjengitt for sammenlikning.  

 Sammenlikning av resultatene fra DFT-clusterberegningene med og uten 

karboksylgruppe viser at de isotrope komponentene gjennomgående blir høyere uten 

karboksylgruppe i clusteret. Dette skyldes nok i stor grad spinntettheten på C2, som er 
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1.02 uten karboksylgruppe i clusteret og 0.84 dersom karboksylgruppen inkluderes. 

Egenvektorer og dipolare komponenter for DFT-H5 og DFT-H10, som er de to β-

vekselvirkningene som antas observert eksperimentelt, er meget like for beregningene 

med og uten karboksylgruppe. For α-protonet H8 er imidlertid egenvektorene langt fra 

samsvarende i de to beregningene. Heller ikke clusterberegningen med karboksylgruppe 

gir egenvektorer som stemmer godt overens med de eksperimentelle. Emin har det beste 

samsvaret, med et avvik på 14º fra den eksperimentelle Emin til tensor #8. α-H8 er 

fremdeles i en pyramidal struktur etter denne clusterberegningen mens de eksperimentelle 

resultatene tyder på en nær plan struktur.  

 
Tabell 5-5: DFT-beregnede hyperfinkoblingstensorer for Radikal C, antatt dannet ved 
avspaltning av karboksylgruppa. Beregningen er gjennomført med den avspaltede 
karboksylgruppa beliggende i clusteret.  

Egenvektorer Tensor Isotropverdi 
(MHz)  

Dipolare 
verdier 
(MHz)  

<a> <b> <c> 

  -36.3 0.616 0.203 0.762 
α-H8 eksp -54.7 9.7 0.604 -0.742 -0.291 

(#8)  26.6 0.506 0.639 -0.579 
  -31.5 0.411 0.885 0.218 
α-H8 DFT -37.8 -2.7 0.611 -0.089 -0.787 

  34.1 0.677 0.456 -0.578 
  7.8 0.722 0.100 -0.658 

β-H10 eksp 107.2 -3.1 0.664 0.380 0.644 
(#6)  -4.7 0.196 -0.920 0.341 

  6.4 0.026 0.425 0.905 
β-H10 DFT 99.5 -1.7 0.952 0.267 -0.152 

  -4.7 -0.307 0.865 -0.397 
  8.8 0.780 0.491 -0.387 

β-H5 DFT 77.2 -1.5 -0.502 0.861 0.081 
  -7.3 0.373 0.131 0.919 
  9.2 -0.110 0.828 -0.550 

β-H3 DFT 4.2 -4.2 0.836 -0.222 -0.502 
  -5.0 0.538 0.515 0.668 

  10.7 0.378 0.877 0.298 
β-H4 DFT 28.3 -5.2 0.159 -0.379 0.912 

  -5.5 0.912 -0.297 -0.282 
  8.9 0.357 0.856 0.375 

β-H9 DFT 7.7 -3.7 0.760 -0.033 -0.649 
  -5.3 0.543 -0.517 0.662 
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Clusterberegningene med karboksylgruppa tilstede tyder på at reorganiseringen av 

radikalmolekylet etter dekarboksylering primært skjer ved forflytning av C2 slik at C3, 

C2, N1 og H8 utgjør en  tilnærmet plan struktur. Posisjonen til H8 i forhold til C2 endres 

ikke betraktelig i denne prosessen. I tillegg vil aminogruppen og sidekjeden forflytte seg 

noe. Clusterberegningene uten karboksylgruppe tyder også på at den optimaliserte 

strukturen er tilnærmet plan, men i dette tilfellet forflyttes både C2 og H8 merkbart.  Det 

kan også bemerkes at de isotrope komponentene til DFT-H5 og DFT-10 er omtrent like 

store for beregningene uten cluster (i underkant av 100 MHz) mens de, som det sees av 

tabell 5-5, har forskjellig styrke når beregningene gjennomføres med cluster. Dette 

skyldes at i det første tilfellet er 2pz-orbitalen (representert ved DFT-H8-egenvektoren 

Eint) der elektronet er antatt lokalisert, plassert slik at overlappet med de to protonene er 

nesten likt. I clusteret med karboksylgruppe er derimot 2pz-orbitalen lokalisert slik at 

overlappet med H10 er en merkbart større enn H5.  Spinntetthetsfordelingen i 

dekarboksyleringsradikalet på bakgrunn av clusterberegningene der karboksylgruppa var 

inkludert er vist i figur 5-9.  De rosa lobene viser positive isospinnoverflater.  

 

Figur 5-9: Spinntetthetsfordelingen i et dekarboksyleringsradikal på bakgrunn av DFT-
clusterberegninger. De rosa lobene illustrerer posivtive isospinnoverflater.   
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5.3.2 Simuleringer av EPR-spektre 

På bakgrunn av de eksperimentelle resultatene ble tre koblinger tilordnet Radikal C. Den 

ene av disse, kobling 7, ble det ikke bestemt en hypefinkoblingstensor for. Figur 5-10 og 

5-11 viser simuleringer av EPR-spektre på bakgrunn av de eksperimentelt bestemte 

tensorene #6 og #8, tilordnet Radikal C med magnetfeltet parallelt med de to 

krystallografiske aksene <a> og <c>. I tillegg er det lagt inn en tensor som skal 

representere kobling 7. De eksperimentelle resultatene viser at kobling 7 er sterk og den 

ser ut til å være på β-protonform.  Da er det den isotrope komponenten som dominerer 

koblingen. Siden størrelsen på kobling 7 varierer mellom 88 og 94 MHz når magnetfeltet 

er parallelt med de tre krystallografiske aksene ble en isotropverdi på 90 MHz valgt til 

simuleringen. Egenvektorene og de dipolare verdiene til DFT-H5 i tabell 5-4 er videre 

benyttet for å simulere den anisotrope delen av vekselvirkningen. Som det framgår av 

figuren er det forholdsvis god overenstemmelse mellom de eksperimentelle EIE-

spektrene og de simulerte EPR-spektrene.  Dette støtter opp under de noe uklare 

eksperimentelle resultatene der det ble antatt at kobling 6, 7 og 8 stammer fra samme 

radikal. Man ser også av simuleringene at det sannsynligvis ikke er flere koblinger av 

betydelig størrelse som bidrar i spekteret.  

 

Figur 5-10: Sammenlikning av eksperimentelle EIE-spektrum og simulerte EPR-spektrum for 
Radikal C. De eksperimentelt bestemte hyperfinkoblingstensorene #6 og #8 er benyttet i tillegg til 
den DFT-clusterberegnende tensoren H5-DFT med en tentativ isotropkomponent på 90 MHz. B|| 
<a>, mikrobølgefrekvens 9.5118 GHz. Spekteret er målt ved resonanslinjen #6-.  
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Figur 5-11: Sammenlikning av eksperimentelt EIE-spektrum og simulerte EPR-spektrum for 
Radikal C. De eksperimentelt bestemte hyperfinkoblingstensorene #6 og #8 er benyttet i tillegg til 
den DFT-clusterberegnende tensoren H5-DFT med en tentativ isotropkomponent på 90 MHz. B || 
<c>, mikrobølgefrekvens 9.5444 GHz. Spekteret er målt ved resonanslinjen #7+. 
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6. Diskusjon og oppsummering 

I EPR-/ENDOR-/EIE-studier av krystaller av l-asparagin monohydrat bestrålt ved 

295 K og målt ved 240 K er det foreslått strukturer for tre observerte radikaler; Radikal 

A, Radikal B og Radikal C. På bakgrunn av de foreslåtte radikalstrukturene er det uført 

DFT-beregninger for isolerte radikaler og for radikaler i cluster. I tillegg er 

eksperimentelle spektre sammenliknet med simulerte spektre laget med programmet 

KVASAT.  

ENDOR-målingene viser svært mange resonanslinjer for systemet, særlig i 

området 0 -20 MHz, der det har vært vanskelig å følge linjene gjennom rotasjonsplanene. 

Dette har gjort at mesteparten av analysen måtte bygge på ENDOR-målinger i området 

over 20 MHz. Ulempen med dette er at det ikke har vært mulig å skille ut for eksempel 

nitrogen hyperfin- og kvadrupolkoblinger som forventes observert i dette 

frekvensområdet for minst ett av radikalene. I tillegg observeres det ved ENDOR-

målinger flere resonanslinjer i området over 20 MHz som ikke er tilordnet noen av 

radikalene A-C. Dette er linjer med så lav intensitet at de ikke kan følges ved rotasjon av 

krystallen i magnetfeltet. For de fleste av disse linjene er det heller ikke mulig å måle 

EIE-spektre. De tre observerte radikalene mangler ingen koblinger av betydelig størrelse 

som trengs for å forklare hyperfinstrukturen i EIE-spektrene deres. De øvrige 

resonanslinjene ved frekvenser over 20 MHz som observeres stammer med andre ord 

sannsynligvis fra ett eller flere andre radikaler som også er tilstede i systemet. Basert på 

at ENDOR-intensitetene til disse linjene er så svake er det trolig at disse utgjør bare en 

liten andel sammenliknet med radikalene A-C.  

I dette kapittelet gis en kort oppsummering og diskusjon av resultater og foreslåtte 

radikalstrukturer. Det foreslås videre mulige mekanismer for dannelsen av de observerte 

radikalene på bakgrunn av et tidligere studium av enkrystaller av l-asparagin monohydrat 

hvor bestråling og måling er gjort i temperaturområdet 4-210 K [10] samt andre data fra 

litteraturen.   
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6.1 Radikal A 

Radikal A foreslås å være dannet ved netto hydrogenabstraksjon fra at karbonatom 

i sidekjeden til l-asparaginmolekylet, se figur 6-1. ENDOR-målinger viste kun én kobling 

i frekvensområdet over 20 MHz som kunne tilordnes dette radikalet, og bredden og 

strukturen til EIE-spektre målt ved ENDOR-linjene til denne koblingen bekreftet at ingen 

flere koblinger av betydelig størrelse kunne tilordnes Radikal A. 

N1 C2 C1

C3

O1

O2

C4 O3

H9

N2

H7H6

H8

H3

H4

H5

 

Figur 6-1: Foreslått struktur for Radikal A, dannet ved avspaltning av H10 fra C3. 

 

Den eksperimentelle hyperfinkoblingstensoren, #1, var karakteristisk for α-

protonkoblinger. En vurdering av mulige radikalstrukturer som kan gi opphav til α-

protonkoblinger pekte i retning av at Radikal A er dannet ved netto abstraksjon av H10 

fra C3 og at den observerte α-protonkoblingen stammer fra vekselvirkning mellom 

elektronspinnet, som i hovedsak er lokalisert på C3, og H9. På grunn av liten forskjell i 

spinntettheten iso
πρ beregnet ved McConnell-relasjonen og aniso

πρ beregnet ved Bernhard-

Gordy-relasjonen ble det antatt at radikalsenteret var tilnærmet plant og ut fra analyse av 

hypefinkoblingstensorens (#1) egenvektorer ble det foreslått at C2 rehybridiserer fra sp3- 

til sp2-konfigurasjon ved at H9 beveger seg mot planet utspent av C2, C3 og C4. En 

annen mulig konformasjon av radikalet ble forkastet da denne vil gi en betydelig større 

vekselvirkning til β-protonet H8 i tillegg til et ikke-plant radikalsenter.  

Med et plant radikalsenter vil elektronspinnet i hovedsak være lokalisert i 2pz-

orbitalen til C2, hvis retning er gitt ved egenvektoren Eint til den eksperimentelle tensor 
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#1. Med antagelsen om at kun H9 forflytter seg ved rehybridiseringen av C2 kan 

dihedralvinkelen til β-nitrogenatomene N1 og N2 beregnes med utgangspunkt i 

krystallografiske data (Appendix A) og Eint som LEO. Vekselvirkningen til N1 og N2 ble 

på bakgrunn av dette anslått å ha isotrope komponenter på henholdsvis 22 MHz og 2 

MHz. Førstnevnte forventes da å bidra til spekterbredden ved EIE-målinger.   

DFT-beregninger ble utført både for et isolert radikal og for et radikal i cluster. 

Beregningene reproduserte i stor grad de eksperimentelle resultatene og støtter opp om 

den foreslåtte strukturen og geometrien til Radikal A. Simuleringer av EPR-spektre for 

Radikal A på bakgrunn av den eksperimentelle tensor #1 har forholdsvis godt samsvar 

med målte EIE-spektre langs de tre krystallografiske aksene. Siden DFT-beregningene 

reproduserer de dipolare komponentene og egenvektorene til den eksperimentelle tensor 

#1 med forholdsvis god nøyaktighet ble det også gjort simuleringer som inkluderte den 

DFT-beregnede hyperfinkoblingtensoren DFT-N1, men med en isotropkomponent på 22 

MHz, som anslått fra eksperimentelle resultater. Både med hensyn på spekterbredde og 

splitting samsvarer det simulerte EPR-spekteret dårlig med det målte EIE-spekteret med 

magnetfeltet parallelt med <b>-aksen. Dersom man i stedet benytter den DFT-beregnede 

isotropverdien til DFT-N1 på 10.2 MHz blir samsvaret bedre.  Siden det ikke har lyktes å 

følge eventuelle resonanslinjer som stammer fra nitrogenvekselvirkninger i Radikal A i 

ENDOR-spektrene er det ikke mulig å si noe om den faktiske styrken til 

nitrogenvekselvirkningen β-N1 bortsett fra at den ser ut til å ha en lavere isotropverdi enn 

22 MHz.    

 Radikal A er, som nevnt innledningsvis, observert i tidligere 

romtemperaturstudier av l-asparagin monohydrat [9],[10]. Close et al. har bestemt en 

hyperfinkoblingstensor tilsvarende tensor #1 for vekselvirkningen mellom H9 og 

elektronspinnet på C3 og kommet fram til samme radikalstruktur og geometri som i dette 

studiet. På bakgrunn av målte splittinger i EPR-spektrene ved forskjellige orienteringer i 

magnetfeltet ble den isotrope komponenten til vekselvirkningen med N1 anslått å ligge 

mellom 14 og 15 MHz [9].  

Radikaler dannet ved netto dehydrogenering fra karbonatomer i sidekjeden er 

påvist i romtemperaturstudier av flere aminosyrer, for eksempel i DL-serin [42], L-O-

serinfosfat [39] og L-arginin monofosfat monohydrat [23].   
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6.2 Radikal B 

Radikal B er i dette arbeidet foreslått å være et radikal dannet ved netto 

hydrogenabstraksjon fra det sentrale karbonatomet i molekylet, se figur 6-2. ENDOR-

spektrene viste fire isotrope koblinger som på bakgrunn av EIE-målinger ble tilordnet 

dette radikalet. Alle fire hadde  hyperfinkoblingstensorer på β-protonform. To av 

koblingene stammet fra vekselvirkninger med utbyttbare protoner. En sammenlikning av 

hyperfinkoblingstensorene med krystallografiske data pekte i retning av at 

elektronspinnet var lokalisert på C2 etter avspaltning av H8 og at de fire observerte 

koblingene kunne tilordnes vekselvirkninger med protonene H3, H5, H9 og H10. Av 

disse er de to protonene i aminogruppen H3 og H5 normalt lett utbyttbare med deuterium. 

Det ble videre antatt at C2 etter avspaltning av H8 delvis rehybridiserer i retning av en 

plan struktur ved å forflytte seg mot planet utspent av N1, C1 og C3. Ved beregninger av 

dihedralvinkler til β-protonene med en LEO antatt perpendikulær til dette planet og med 

de øvrige krystallografiske retninger uendret i forhold til opprinnelig struktur ble det 

oppnådd gode samsvar med de korresponderende dihedralvinklene beregnet på bakgrunn 

av de observerte koblingenes isotropkomponenter ved Heller-McConnell-relasjonen. De 

to observerte vekselvirkningene tilordnet H3 og H5 indikerer for øvrig at aminogruppen i 

l-asparaginmolekylet ikke roterer, men er låst fast til omkringliggende molekyler i 

krystallen ved hjelp av hydreogenbindinger, også etter radikaldannelsen.   

En alternativ struktur for Radikal B ble også vurdert; elektronspinnet lokalisert på 

C4 med koblinger til H9 og H10 samt de utbyttbareprotonene H6 og H7. Atomene C4, 

N2, O3, H6 og H7 ligger tilnærmet i et plan [8]. Dersom en antar at 2pz-orbitalen til C4 

står vinkelrett på dette planet vil overlappet med de to utbyttbare protonene H6 og H7 

være minimalt. Da kan de ikke gi opphav til de forholdsvis store observerte utbyttbare β-

protonkoblingene som  er tilordnet radikalet. I tillegg ville denne radikalstrukturen ha 

innebært at en forholdsvis stor reorganisering av molekylet dersom man går utifra at 

egenvektoren Emax til hyperfin-koblingstensorene ligger nær Cα-Hβ-retningen. Det ble 

derfor konkludert med at dette radikalalternativet ikke samsvarer med de eksperimentelle 

resultatene.  
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Figur 6-2: Foreslått struktur for Radikal B, dannet ved abstraksjon av H8 fra C2. 

 

Resultatene fra DFT-beregningene som ble utført både for selve radikalet og for 

radikalet i et cluster samsvarte godt med de eksperimentelle resultatene og støttet 

antagelsen om at radikalet er dannet ved avspaltning av H8 fra C2. Spesielt viste de 

clusterberegnede hyperfinkoblingstensorenes egenvektorer ypperlig samsvar med de 

eksperimentelle egenvektorene.  Det ble også utført en clusterberegning for det 

alternative forslaget til struktur for Radikal B. Her ble, som forutsett, vekselvirkningene 

med H6 og H7 beregnet til å være meget små og hyperfinkoblinstensorene samsvarte 

generelt svært dårlig med de eksperimentelle.  

 Simulerte EPR-spektre viste også godt samsvar med de eksperimentelle EIE-

spektrene og bekrefter at det i hovedsak er de fire observerte vekselvirkningene som 

bidrar til hyperfinstrukturen i EPR- og EIE-spektrene fra dette radikalet. Simulerte 

spektre der det i tillegg var inkludert en liten nitrogenvekselvirkning var ikke såpass 

forskjellige fra spektrene som ble simulert kun på grunnlag av de eksperimentelle 

hyperfinkoblingstensorene at en kunne avgjøre om en slik nitrogensplitting er tilstede 

eller ikke.    

 Radikaler der et hydrogenatom er spaltet av fra det sentrale karbonatomet i 

aminosyrer er vanlige romtemperaturprodukter i aminosyrer, de observeres blant annet i 

l-α-alanin [21], α-glysin[43], DL-serin [42] og l-cysteinsyre [41], og er ofte antatt å 

dannes ved at et initielt uskadd molekyl mister et H-atom til et dekarboksyleringsradikal 

[7]. Disse radikalene har, ikke overraskende, flere fellestrekk. Radikaldannelsen fører 

ikke til store endringer i den opprinnelige molekylære strukturen, radikalsenteret er 
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forholdsvis plant og elektronspinnet er hovedsaklig lokalisert på det sentrale 

karbonatomet [21], [44], [41].  Det kan også bemerkes at mens det tilsvarende radikalet i 

L-α-alanin i likhet med Radikal B ikke har en roterende aminogruppe, er dette derimot 

tilfelle for de tilsvarende radikalene i α-glysin og l-cysteinsyre.  I tabell 6-1 både 

isotropverdiene og de dipolare prinsipalverdiene til til β-amino-

hyperfinkoblingstensorene i l-asparagin og l-α-alanin gjengitt for sammenlikning. 

Forskjellene i de isotrope verdiene skyldes at aminogruppene har en noe forskjellig 

geometrisk konformasjon som avspeiles i protonenes dihedralvinkler. På den annen side 

er de dipolare prinsipalverdiene forholdsvis like. Disse er i hovedsak bestemt av 

spinntetthetene på det sentrale karbonatomet samt avstandene til hydrogenatomene. Dette 

er parametre som har betydelig innbyrdes samsvar mellom disse meget like 

radikalstrukturene.   

Tabell 6-1: Isotrope splittingskonstanter og de dipolare prinsipalverdiene (i MHz) for 
vekselvirkningene mellom elektronspinnet på det sentrale karbonatomet og aminoprotonene for 
Radikal B i krystaller av l-asparagin bestrålt ved 295 K og observert ved 240 K, samt for det 
tilsvarende radikalet i l-α-alanin, bestrålt ved 295 K og målt ved 220 K [21]. 

l-asparagin monohoydrat L-α-alanin 
Vekselvirkning 

isoa  anisoa   isoa  anisoa  

9.2 9.5 
-2.3 -2.7 N-Hβ1 78.9  
-6.9 

86.3 
-6.8 

12.0 10.8 
-4.9 -4.7 N-Hβ2 54.2  
-7.7 

30.2 
-6.1 

- 9.7 
- -4.8 N-H β3 - 
- 

10.2 
 

-4.9 
 

Radikal B har ikke blitt diskutert eller identifisert i noen av de to tidligere nevnte 

studiene av l-asparagin monohydrat [9], [10]. Dette er overraskende, da det ved 

inspeksjon av EPR- og EIE-spektrene ser ut som om Radikal B dannes i like store 

mengder som Radikal A. 
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6.3 Radikal C 

Radikal C er i det foreliggende arbeidet foreslått å være et 

dekarboksyleringsradikal med elektronspinnet hovedsakelig lokalisert på C2, se figur 6-3. 

ENDOR-spektre målt med magnetfeltet låst til flankeresonansen på EPR-spektrene viste 

fire vekselvirkninger. På bakgrunn av EIE-målingene ble tre av disse, kobling 6, 7 og 8 

tilordnet Radikal C. Hyperfinkoblingstensorene kunne bare bestemmes for kobling 6 og 

kobling 8. Kobling 8, en anisotrop kobling med hyperfinkoblingstensor på α-protonform 

ble tilordnet H8. Kobling 6, en sterk, isotrop kobling, ble tilordnet et av β-protonene i 

sidekjeden (H9 eller H10). Kobling 7 antas å stamme fra et av aminoprotonene bundet til 

N1.  

Manglende samsvar mellom krystallografiske retninger i opprinnelig 

molekylstruktur og egenvektorene til de to beregnede hyperfinkoblingstensorene (#6 og 

#8) antydet at det har skjedd dramtiske endringer etter avspaltningen av 

karboksylgruppen. Oksygenatomene i karboksylgruppen inngår i flere hydrogenbindinger 

med omkringliggende molekyler. Dette gjør den til et viktig anker i molekylet og 

reorganiseringer av radikalmolekylet etter avspaltning av karboksylgruppa er ikke 

forbausende. Det lyktes ikke å gi et forslag til en radikalgeometri som kunne forklare alle 

de eksperimentelle observasjonene.  

 

N1 C2

C3

C4 O3

H9

N2

H7H6

H8

H3

H4

H5
H10

 
Figur 6-3: Foreslått struktur for Radikal C; dekarboksylering med elektronspinnet hovedsakelig 
lokalisert på C2.  
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DFT-clusterberegninger for Radikal C ble utført på et isolert molekyl og med to 

forskjellige clustere. I det ene clusteret var karboksylgruppa fjernet fra clusteret, i det 

andre var den inkludert i clusteret men låst fast under geometrioptimaliseringene. 

Clusteret med karboksylgruppe samsvarte best med de eksperimentelle resultatene, selv 

om dette samsvaret ikke var spesielt godt. De DFT-beregnede isotropverdiene for 

vekselvirkningene med H8, H5 og H10 var i samme størrelsesorden som de 

eksperimentelt observerte, mens de DFT-beregnede egenvektorene stort sett ikke 

samvarte med de eksperimentelle egenvektorene. Det bør imidlertid bemerkes at å 

sammenlikne målinger ved romtemperatur med DFT-beregninger ikke nødvendigvis gir 

like pålitelige resultater når d sammenliknes med lavtemperaturdata. Dette fordi termiske 

effekter ikke tas hensyn til i DFT-beregningene [41]. Ettersom Radikal C er assosiert til 

avspaltning av en større gruppe fra molekylet er det svært sannsynlig at radikalet vil 

gjennomgå større endringer på grunn av termiske effekter enn Radikal A og Radikal B, 

hvis foreslåtte geometriske strukturer er forholdsvis like den opprinnelige strukturen til l-

asparaginmolekylet. I denne sammenheng er det interessant å trekke fram at Coleman 

hevder å observere et dekarboksyleringsradikal ved lavtemperaturstudier av l-asparagin 

monohydrat [10] og at hans eksperimentelle tensor tilordnet α-protonet H8 stemmer 

bemerkelsesverdig godt overens med den DFT-clusterberegnede hyperfin-

koblingstensoren til H8 i et dekarboksyleringsradikal med karboksylgruppa beliggende  i 

clusteret. Begge tensorene er gjengitt i tabell 1. Avviket mellom Colemans 

eksperimentelt bestemte tensor og den DFT-clusterberegnede er på 6º, 11º og 9º for Emax, 

Eint og Emin, henholdsvis. Dette støtter opp om at vekselvirkningen Coleman observerer 

stammer fra et dekarboksyleringsradikal, men ikke nødvendigvis at den eksperimentelt 

bestemte tensor #8 i det foreliggende arbeidet gjør det. For øvrig er det ikke noe godt 

samsvar mellom den DFT-beregnede hyperfinkoblingstensoren til H10 og den Coleman 

har beregnet.  

Simuleringer av EPR-spektre på bakgrunn av kobling 6, 7 og 8 samsvarte relativt 

godt med eksperimentelle EIE-spektre. Siden hyperfinkoblingstensoren til kobling 7 ikke 

var bestemt ble den tentativt representert med en β-type hyperfinkoblingstensor med en 

isotropverdi på 90 MHz ved simuleringene. Simuleringene støtter opp om at kobling 6, 7 

og 8  er assosiert til samme radikal.   
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Tabell 6-2: Hyperfinkoblingstensorer for α-protonet H8 i et dekarboksyleringsradikal. α-H8 DFT 
er den DFT-beregnede hyperfinkoblingstensoren gjengitt i kapittel 5.3 for clusteret der 
karboksylgruppen er inkludert. α-H8 Coleman er hyperfinkoblingstensoren Coleman tilordner et 
dekarboksyleringsradikal i en deutrert krystall av l-asparagin monohydrat bestrålt og målt ved 77 
K. 

Egenvektorer Tensor Prinsipalverdier 
(MHz) 

Isotropverdi 
(MHz) <a> <b> <c> 

-69.3  0.411 0.885 0.218 
-40.5 -37.8 -0.611 0.089 0.787 α-H8 DFT 
-3.7  0.677 -0.456 0.578 

-89.8  0.472 0.872 0.133 
-52.6 -53.1 -0.663 0.252 0.705 

α-H8 
Coleman 

-16.8  0.581 -0.420 0.697 
 

 Dekarboksyleringsradikaler er vanlige lavtemperaturprodukter i bestrålte 

aminosyrer, antatt å stamme fra det oksiderte primærradikalet. 

Dekarboksyleringsradikalene er vanligvis ustabile ved romtemperatur [7], i motsetning til 

Radikal C. Identifiserte dekarboksyleringsradikaler i flere tilfeller har likhetstrekk med 

Radikal C. De gir til tre sterke vekselvirkninger, en α- og to β-protonkoblinger og de 

isotrope kompontente til disse koblingene er av samme størrelsesorden som det som 

observeres for Radikal C [23], [41] [45].  

 

 

6.4 Forslag til dannelsesmekanismer 

I denne oppgaven er produkter dannet ved bestråling av krystaller av l-asparagin 

monohydrat ved romtemperatur studert. Som nevnt innledningsvis er primærproduktene 

som dannes når biomolekyler vekselvirker med ioniserende stråling normalt svært 

reaktive. De radikalene som observeres etter romtemperaturbestråling er i de fleste 

tilfeller relativt stabile endeprodukter i en reaksjonskjede der de primære 

strålingsproduktene har gått gjennom forskjellige reaksjoner i hovedsak drevet av termisk 

energi. Lavtemperaturstudier (fra 4K og oppover) er nødvendige for å kartlegge disse 

reaksjonene. Selv om lavtemperaturstudier ikke er blitt gjort i det foreliggende arbeidet 

vil det på bakgrunn av tidligere lavtemperaturstudier av l-asparagin monohydrat og det 

man vet om reaksjonsveier for strålingsprodukter fra andre aminosyrer generelt foreslås 
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dannelsesmekanismer fra primærproduktene til de stabile romtemperaturproduktene som 

observeres i dette arbeidet.  

 Lavtemperaturstudier av énkrystaller av l-asparagin monohydrat er tidligere gjort 

av Coleman (4.2 K – 295 K) [10] og Moulton og Coleman (77 K) [46]. De fleste 

resultatene som presenteres i disse to studiene kommer fra målinger på delvis deutrerte 

krystaller. Colemans forslag til reaksjonsprosesser etter oksidasjon av et uskadet l-

asparaginmolekyl er gjengitt figur 6-4.  Forslag til reaksjonsprosesser etter reduksjon er 

gjengitt i figur 6-5.  De tre tidlige produktene kalt Rad I, II og III i figurene er også 

gjengitt med samme betegnelser i Moulton og Colemans arbeid.  

 Karboksylkationet som antas dannet ved oksidasjon av l-asparagin, er også 

observert og/eller foreslått som primært oksidasjonsprodukt som videre leder til 

dekarboksylering (Rad II i figur 6-4) i alanin og glysin [7]. Karboksylkationet ble ikke 

observert av Coleman men antas å være forløper til det dekarboksylerte radikalet som er 

foreslått som Rad II. Ved oppvarming fra 77 K starter ifølge Coleman [10] henfall av Rad 

II fra 210 K, mens Rad IV, antatt dannet ved H-abstraksjon fra et uskadet molekyl, 

begynner å kunne observeres ved denne tempeaturen.  

Dekarboksyleringsradikalene antas ofte å vekselvirke med uskadde l-

asparaginmolekyler ved at sistnevnte avgir et H-atom til førstnevnte [7]. De foreslåtte 

strukturene for Radikal A og B i dette arbeidet er begge radikaler som kan ha blitt dannet 

med det dekarboksylerte radikalet som forløper på denne måten. Radikal A er, som 

tidligere nevnt, foreslått som et stabilt endeprodukt som stammer fra det primære kationet 

i Colemans studie (Rad IV i figur 6-4). Det er imidlertid også muligheter for at Radikal B 

stammer fra det primære kationet.    

Radikal C, som i det foreliggende arbeidet foreslås å være et 

dekarboksyleringsradikal, ser ut til å forekomme i svært små mengder etter 

romtemperaturbestråling. Coleman mener ikke å kunne observere dette radikalet i det 

hele tatt ved romtemperaturbestråling. 

Det foreslås at forekomsten av Radikal C skyldes at ikke alle 

dekarboksyleringsradikalene reagerer videre med uskadde l-asparaginmolekyler og 

danner H-abstraksjonsradikaler. Det skal i denne sammenheng nevnes at det ikke har 
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lyktes å finne tidligere studier av strålingsindusert radikaldannelse i andre aminosyrer der 

dekarboksyleringsradikaler er observert ved romtemperatur.  
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Figur 6-4: Reaksjonsvei fra det oksiderte primærproduktet (kationet) fram til stabile 
romtemperaturprodukter ved bestråling av deutrerte krystaller av l-asparagin monohydrat, som 
foreslått av Coleman [10].  



   Kapittel 6 

 

100 

 

 Radikal B er tilsynelatende ikke diskutert i Colemans studie, men det framgår fra 

figur 6-6 (hentet fra Colemans arbeid [10]) at resonanslinjer tilsvarende linje #4+ og #5+ 

(assosiert til to ikke-utbyttbare protonkoblinger) er observert i krystaller bestrålt ved 77 K 

og varmet opp til 128 K. Sammenlikning med figur 4-12 i resultatkapittelet viser at 

linjene merket 128B og 128D i figur 6-6 samsvarer godt med henholdsvis #5+ og #4+ i 

rotasjonsplanet til <a>-aksen. Det er også samsvar i de to andre rotasjonsplanene. 

Colemans beregnede hyperfinkoblingtensorer tilsvarende disse to linjene (128B og 128D) 

er for øvrig nokså like de beregnede hyperfinkoblingstensorene #4+ og #5+ i dette 

arbeidet. Coleman har ikke tilordnet 128B og 128D til noe radikal, men siden de 

observeres i deutrerte krystaller ved oppvarming til romtemperatur synes det rimelig å 

anta at de stammer fra de samme vekselvirkningene som linje #4+ og #5+.  

DFT-clusterberegningene viste at avspaltning av henholdsvis H9 og H10 fra 

sidekjeden i l-asparaginmolekylet ga så godt som samsvarende resultater, begge også i 

meget godt samsvar med eksperimentelle resultater. Det er derfor ikke mulig å bestemme 

hvorvidt Radikal A er dannet ved abstraksjon av H9 eller H10. Det antas at begge 

reaksjonene er like sannsynlige og at radikaler med netto avspaltning av H10 forekommer 

i tillegg til radikaler med netto avspaltning av H9 i romtemperaturbestrålt l-asparagin 

monohydrat.   

Som vist i figur 6-5 foreslår Coleman at to radikaler stammer direkte fra det 

primære anionet, nærmere bestemt Rad I og Rad III. Det er foreslått at 

deamineringsradikalet (Rad VI) som observeres ved romtemperatur stammer fra 

karboksylanionet (Rad I). Deamineringsradikaler er velkjente romtemperaturprodukter 

som observeres i flere aminosyrer [42, 23, 39, 41]. I alle tilfellene er disse radikalene 

antatt å stamme fra det primære anionet, tilsvarende det som er foreslått i Colemans 

arbeid.   

Coleman hevder at det ved romtemperatur observeres resonanslinjer som kan 

tilordnes deamineringsradikalet både i krystaller bestrålt ved lavtemperatur og ved 

romtemperatur. Resonanslinjene fra dette radikalet var langt mindre intense etter 

bestråling ved lavtemperatur. I arbeidet er det presentert en hyperfinkoblingstensor for et  
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Figur 6-5: Reaksjonsvei fra det reduserte primærproduktet (anionet) fram til stabile 
romtemperaturprodukter ved bestråling av deutrerte krystaller av l-asparagin monohydrat, 
foreslått av Coleman [10]. 



   Kapittel 6 

 

102 

 

 

Figur 6-6: Variasjoner i ENDOR-resonanslinjeposisjoner i rot <a> for en deutrert l-
asparaginkrystall. Krystallen er røntgenbestrålt ved 77 K og varmet opp til 150 K. Målingene er 
gjort ved 77 K etter nedkjøling fra 150 K. Friprotonfrekvensen er 15.3 MHz. Legg merke til 
resonanslinjene 128B og 128D (merket av med sirkler i figuren), som ser ut til å tilsvare 
resonanslinjene #5+ og #4+ i dette studiet, tilordnet Radikal B. Figuren er hentet fra [10]. 
 
β-proton på C3 (H9) med en isotropkomponent på 113.6 MHZ. Linje #9 som observeres i 

det foreliggende arbeidet (jamfør avsnitt 4.1 og 4.5) er assosiert til et fjerde, ikke-

identifisert radikal. Den kan følges gjennom rot <a> og ser ut til å stamme fra en isotrop 

kobling på ca 120 MHz. Koblingen gir opphav til et forholdsvis bredt EIE-spekter på 

omkring 9 mT, se figur 4-19. Dette er som forventet for et deamineringsradikal da 

elektronspinnet antas å vekselvirke med α-protonet H8 og β-protonet H10, tillegg til H9. 

Coleman har ikke gjengitt hypefinkoblingstensorer for disse vekselvirkningene men 

resonanslinjen som tilordnes H8 ligger omkring 60 MHz og resonanslinjen tilordnet H10 

ligger omkring 30 MHz. Grovt anslått utgjør vekselvirkningene tilordnet 

deamineringsradikalet noe over 8 mT. Det er derfor mulig at linje #9 stammer fra 
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deamineringsradikalet, nærmere bestemt vekselvirkningen mellom elektronspinnet på C2 

og H9.   

Coleman mener å ha identifisert nok et primært anion, Rad III, med 

elektronspinnet lokalisert på C4 i sidekjeden. Han foreslår at dette anionet gir opphav til 

et romtemperaturradikal som er observert, men ikke identifisert. I det foreliggende 

arbeidet er det ikke grunnlag for å si noe om Colemans ikke-identifiserte 

romtemperaturradikal, bortsett fra at det i ENDOR-spektrene observeres flere 

resonanslinjer enn de som er tilordnet Radikalene A, B og C. 

To av de tre radikalstrukturene foreslått på grunnlag av det foreliggende arbeidet er H-

abstraksjonsradikaler. Radikal A, der et proton abstraheres fra sidekjeden i molekylet, er 

av Coleman foreslått å stamme fra det primære kationet. Radikaler av samme type som B, 

der et proton fjernes fra hovedkjeden i molekylet er generelt også antatt å stamme fra det 

primære kationet [7]. Det virker lite trolig at både Radikal A og Radikal B skal ha opphav 

i samme primærradikal (kationet) når det ikke observeres andre sterke ENDOR-signaler 

fra et radikal som kan tilordnes det primære anionet. Det kan være en mulighet at ett av 

radikalene A eller B kan ha deamineringsradikalet som forløper. Dette gjelder trolig ikke 

Radikal B siden det tilsynelatende observeres allerede fra 128 K mens 

deamineringsproduktet ikke observeres før ved 150 K. Radikal B er derfor tentativt 

foreslått å stamme fra det primære kationet. Dersom man går utifra at Radikal A og 

Radikal B ikke har opphav i samme primærprodukt medfører dette at Radikal A eventuelt 

må tilordnes den reduktive reaksjonskjeden, noe som støttes opp av at Radikal IV/A ikke 

observeres før ved 210 K, altså etter forekomsten av deamineringsradikalet.  En kan 

tenke seg en prosess der det deaminerte radikalet vekselvirker med et uskadd l-

asparaginmolekyl og et proton abstraheres fra sidekjeden, på samme måte som er 

foreslått når dekarboksyleringsradikalet gir opphav til Radikal B. I figur 4-7 er en revidert 

reaksjonsvei fra det primære kationet i bestrålt l-asparagin monohydrat skissert, med 

Radikal B i stedet for Radikal A foreslått som endeprodukt.  Det synes imidlertid klart at 

det er store usikkerheter knyttet til de foreslåtte opprinnelsene til Radikal A og B. 
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Figur 6-7: Forslag til reaksjonsvei fra det oksiderte primærproduktet (kationet) fram til et stabilt 
romtemperaturprodukt ved bestråling av énkrystaller av l-asparagin monohydrat.  
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6.5 Oppsummering og forslag til videre arbeid 

I dette studiet er minst fire radikaler observert og tre av disse forsøkt identifisert 

etter romtemperaturbestråling av énkrystaller av l-asparagin monohydrat. Strukturene til 

Radikal A og B synes å være godt etablert, da de ga opphav til klare eksperimentelle 

resultater som i tillegg samsvarte meget godt med DFT-clusterberegninger og 

simuleringer. Den detaljerte strukturen til Radikal C synes noe mer usikker da det ikke 

har lyktes å gi en fullstendig forklaring på den nødvendige omstruktureringen av l-

asparginmolekylet etter avspaltningen av karboksylgruppen. DFT-clusterberegningene på 

dette radikalet viser likhetstrekk med de eksperimentelle resultatene men støtter ikke like 

godt opp om dem som clusterberegningene som ble gjort for Radikal A og Radikal B. Det 

er imidlertid vanskelig å se for seg noen annen kandidat til dette radikalet som kan 

forklare de eksperimentelle resultatene.  

Det viste seg DFT-clusterberegninger var velegnede for å etterprøve 

eksperimentelle resultater – i det minste for radikaler som ikke synes å ha gjennomgått 

dramatiske endringer i forhold til strukturen i det uskadede molekylet. For Radikal A og 

B ga også DFT-beregninger på enkeltmolekyler godt samsvar med eksperimentelle data 

når atomer hydrogenbundet til omkringliggende molekyler ble låst fast under 

optimaliseringen.   

Resultatene fra denne studien viser at l-asparagin ikke uventet har en 

strålingsrespons med mange av de samme karakteristikkene som andre aminosyrer. 

Radikalene A, B og C antas å stamme fra primærreaksjoner som i hovedsak forekommer 

i aminosyrens hovedkjede. Det er imidlertid uklarheter knyttet til opphavsradikalene til 

Radikal A og B. Radikal B er tentativt foreslått å stamme fra det primære kationet på 

bakgrunn av det som er kjent fra andre aminosyrer. Radikal A kan tenkes å stamme fra 

deamineringsradikalet. Det er imidlertid store usikkerheter knyttet til disse forslagene, og 

lavtemperaturstudier kombinert med nye teknikker som EIE og DFT bør gjennomføres 

for å etterprøve de foreslåtte reaksjonsveiene. En sikrere bestemmelse av strukturen til 

Radikal C er også ønskelig. Spesielt interessant vil det være å få bekreftet strukturen til 

Colemans Radikal III, som foreslås å være et primærprodukt med elektronspinnet 
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lokalisert i sidekjeden til aminosyren, og videre bestemme strukturen til det eller de 

radikalene som stammer fra dette primærproduktet.  

Radikalene som er observert i dette studiet synes å ha forløpere som ikke i stor 

grad har anledning til å modifisere strålingsresponsen til DNA, da elektronspinnet 

hovedsakelig er lokalisert i hovedkjeden til aminosyren. Siden det er sidekjeden som 

inngår i bindinger med DNA i nukleosomene vil primærradikaler med spinnet lokalisert i 

sidekjeden ha større mulighet for å kunne migrere til DNA-komponenter, eventuelt å 

fange inn hull fra DNA-komponenter og derved annihileres (strålingbeskyttende effekt).   
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Appendiks  

A: Krystallografiske data 

Dette appendikset inneholder avstander og retningsvektorer mellom alle atomene i l-
asparagin monohydrat, beregnet med KRYSTMOD [22]. Inputdata er hentet fra [8].                           
 
 
   KRYSTALLPARAMETRE: 
     A0= 5.593 
     B0= 9.827 
     C0=11.808 
   DEN MONOKLINE VINKEL BETA ER 90.000 GRADER 
   ANTALL ATOMER ER 20 
 
 
KOORDINATER (i fraksjoner av de krystallografiske aksene) – INPUTDATA 
 

  x/a y/b z/c 
1 C1 -.1245 -.0580 .0360 
2 C2 -.3053 -.0291 .1296 
3 C3 -.2104 .0562 .2275 
4 C4 .0165 -.0019 .2777 
5 N1 -.4160 -.1560 .1718 
6 N2 .1069 .0640 .3686 
7 O1 -.0077 .0435 .0018 
8 O2 -.1192 -.1738 -.0067 
9 O3 .1145 -.1061 .2383 
10 O4 .3082 .2301 .1133 
11 H1 .1820 .1739 .0704 
12 H2 .3474 .3040 .0599 
13 H3 -.3107 -.2020 .2338 
14 H4 -.4435 -.2279 .1067 
15 H5 -.5851 -.1370 .2053 
16 H6 .2506 .0276 .4073 
17 H7 .0285 .1502 .3948 
18 H8 -.4494 .0347 .0922 
19 H9 -.1675 .1596 .1941 
20 H10 -.3385 .0750 .2933 
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                              KOORDINATSYSTEM  <A* B C>  
 
Atom nr Atom X Y Z 

1 C1 -0.6963 -0.5700 0.4251 
2 C2 -1.7075 -0.2860 1.5303 
3 C3 -1.1768 0.5523 2.6863 
4 C4 0.0923 -0.0187 3.2791 
5 N1 -2.3267 -1.5330 2.0286 
6 N2 0.5979 0.6289 4.3524 
7 O1 -0.0431 0.4275 0.0213 
8 O2 -0.6667 -1.7079 -0.0791 
9 O3 0.6404 -1.0426 2.8138 
10 O4 1.7238 2.2612 1.3378 
11 H1 1.0179 1.7089 0.8313 
12 H2 1.9430 2.9874 0.7073 
13 H3 -1.7377 -1.9851 2.7607 
14 H4 -2.4805 -2.2396 1.2599 
15 H5 -3.2725 -1.3463 2.4242 
16 H6 1.4016 0.2712 4.8094 
17 H7 0.1594 1.4760 4.6618 
18 H8 -2.5135 0.3410 1.0887 
19 H9 -0.9368 1.5684 2.2919 
20 H10 -1.8932 0.7370 3.4633 

 
 
 
 
BINDINGSAVSTANDER OG RETNINGSKOSER 
 
BINDING AVSTAND            X          Y         Z 
     
C2  -  C1       1.5247 .6632 -.1863 -.7249 
     
C3   -  C1      2.5697 .1870 -.4367 -.8800 
     
C4   -  C1      3.0118 -.2618 -.1830 -.9476 
     
N1   -  C1      2.4813 .6571 .3881 -.6462 
     
O1   -  C1      1.2589 -.5189 -.7923 .3208 
     
O2   -  C1      1.2450 -.0238 .9140 .4050 
     
O3   -  C1      2.7778 -.4812 .1702 -.8599 
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O4   -  C1        3.8348 -.6311 -.7383 -.2380 
     
H1   -  C1        2.8804 -.5951 -.7912 -.1410 
     
H3   -  C1       2.9227 .3563 .4842 -.7991 
     
H4   -  C1        2.5822 .6909 .6466 -.3233 
     
H5   -  C1        3.3519 .7685 .2316 -.5964 
     
H8   -  C1        2.1383 .8498 -.4260 -.3103 
     
H9   -  C1        2.8488 .0844 -.7506 -.6553 
     
H10  -  C1       3.5173 .3403 -.3716 -.8638 
     
C3   -  C2        1.5234 -.3484 -.5502 -.7588 
     
C4   -  C2        2.5237 -.7132 -.1059 -.6929 
     
N1   -  C2        1.4788 .4187 .8433 -.3370 
     
N2   -  C2        3.7572 -.6136 -.2435 -.7511 
     
O1   -  C2        2.3573 -.7061 -.3027 .6402 
     
O2   -  C2        2.3866 -.4361 .5958 .6744 
     
O3   -  C2        2.7808 -.8443 .2721 -.4616 
     
H1   -  C2        3.4491 -.7902 -.5784 .2027 
     
H3   -  C2        2.0980 .0144 .8099 -.5865 
     
H4   -  C2       2.1183 .3649 .9223 .1277 
     
H5   -  C2       2.0910 .7484 .5071 -.4275 
     
H8   -  C2       1.1125 .7244 -.5636 .3970 
     
H9   -  C2       2.1477 -.3589 -.8634 -.3546 
     
H10  -  C2      2.1948 .0846 -.4661 -.8807 
     
C4   -  C3       1.5126 -.8390 .3775 -.3919 
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N1   -  C3       2.4705 .4655 .8441 .2662 
     
N2   -  C3       2.4354 -.7287 -.0315 -.6841 
     
O1   -  C3      2.8989 -.3911 .0431 .9193 
     
O2   -  C3      3.6078 -.1414 .6265 .7665 
     
O3   -  C3      2.4212 -.7505 .6587 -.0527 
     
O4   -  C3      3.6265 -.7998 -.4712 .3718 
     
H1   -  C3      3.0977 -.7085 -.3734 .5988 
     
H3   -  C3      2.5997 .2158 .9760 -.0286 
     
H4   -  C3      3.3954 .3840 .8222 .4201 
     
H5   -  C3      2.8399 .7379 .6685 .0923 
     
H6   -  C3      3.3518 -.7693 .0839 -.6334 
     
H7   -  C3      2.5576 -.5224 -.3612 -.7724 
     
H8   -  C3      2.0938 .6384 .1009 .7630 
     
H9   -  C3      1.1161 -.2150 -.9104 .3534 
     
H10  -  C3      1.0729 .6678 -.1722 -.7242 
     
N1   -  C4      3.1158 .7764 .4860 .4013 
     
N2   -  C4      1.3517 -.3741 -.4791 -.7941 
     
O1   -  C4      3.2910 .0411 -.1356 .9899 
     
O2   -  C4      3.8350 .1979 .4405 .8757 
     
O3   -  C4      1.2512 -.4381 .8184 .3718 
     
O4   -  C4      3.4100 -.4784 -.6686 .5693 
     
H1   -  C4      3.1358 -.2952 -.5509 .7806 
     
H3   -  C4      2.7358 .6689 .7188 .1895 
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H4   -  C4      3.9533 .6508 .5618 .5108 
     
H5   -  C4      3.7169 .9053 .3572 .2300 
     
H6   -  C4      2.0348 -.6435 -.1425 -.7521 
     
H7   -  C4      2.0373 -.0329 -.7337 -.6787 
     
H8   -  C4      3.4230 .7612 -.1051 .6399 
     
H9   -  C4      2.1336 .4823 -.7438 .4627 
     
H10  -  C4      2.1324 .9311 -.3544 -.0864 
     
O1   -  N1      3.6177 -.6312 -.5419 .5549 
     
O2   -  N1      2.6886 -.6174 .0651 .7839 
     
O3   -  N1      3.1082 -.9546 -.1578 -.2526 
     
H3   -  N1      1.0427 -.5648 .4335 -.7021 
     
H4   -  N1      1.0554 .1457 .6695 .7284 
     
H5   -  N1      1.0420 .9076 -.1792 -.3796 
     
H8   -  N1      2.1048 .0888 -.8903 .4466 
     
H9   -  N1      3.4088 -.4077 -.9098 -.0772 
     
H10  -  N1      2.7202 -.1594 -.8345 -.5274 
     
O3   -  N2      2.2723 -.0187 .7356 .6771 
     
O4   -  N2      3.6083 -.3120 -.4524 .8355 
     
H1   -  N2      3.7069 -.1133 -.2913 .9499 
     
H3   -  N2      3.8499 .6067 .6790 .4134 
     
H6   -  N2             .9913 -.8107 .3608 -.4610 
     
H7   -  N2      1.0028 .4373 -.8448 -.3085 
     
H9   -  N2      2.7356 .5610 -.3434 .7532 
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H10  -  N2      2.6473 .9410 -.0408 .3359 
     
O2   -  O1      2.2269 .2800 .9589 .0451 
     
O3   -  O1      3.2291 -.2117 .4553 -.8648 
     
O4   -  O1      2.8666 -.6163 -.6397 -.4593 
     
H1   -  O1      1.8504 -.5734 -.6925 -.4378 
     
H2   -  O1      3.3119 -.5997 -.7730 -.2071 
     
H4   -  O1      3.8195 .6382 .6983 -.3243 
     
H8   -  O1      2.6926 .9175 .0321 -.3964 
     
H9   -  O1      2.6938 .3318 -.4235 -.8429 
     
H10  -  O1      3.9200 .4720 -.0790 -.8781 
     
O3   -  O2      3.2435 -.4030 -.2051 -.8919 
     
H1   -  O2      3.9168 -.4301 -.8723 -.2324 
     
H3   -  O2      3.0477 .3514 .0909 -.9318 
     
H4   -  O2      2.3164 .7830 .2295 -.5781 
     
H5   -  O2      3.6314 .7176 -.0996 -.6893 
     
H8   -  O2      2.9954 .6165 -.6840 -.3899 
     
O4   -  O3      3.7772 -.2868 -.8747 .3908 
     
H1   -  O3      3.4124 -.1106 -.8064 .5810 
     
H3   -  O3      2.5586 .9295 .3683 .0208 
     
H4   -  O3      3.6861 .8467 .3247 .4216 
     
H5   -  O3      3.9439 .9921 .0770 .0988 
     
H6   -  O3      2.5076 -.3036 -.5240 -.7958 
     
H7   -  O3      3.1607 .1522 -.7969 -.5847 
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H8   -  O3      3.8520 .8188 -.3592 .4479 
     
H9   -  O3      3.0948 .5096 -.8437 .1686 
     
H10  -  O3      3.1636 .8009 -.5625 -.2053 
     
H1   -  O4      1.0295 .6856 .5365 .4921 
     
H2   -  O4            .9864 -.2223 -.7362 .6392 
     
H7   -  O4      3.7566 .4164 .2090 -.8848 
     
H9   -  O4      2.9102 .9142 .2381 -.3278 
     
H2   -  H1      1.5829 -.5844 -.8077 .0783 
     
H7   -  H1      3.9324 .2183 .0592 -.9741 
     
H8   -  H1      3.7958 .9303 .3604 -.0678 
     
H9   -  H1      2.4442 .7997 .0575 -.5976 
     
H9   -  H2      3.5802 .8044 .3963 -.4426 
     
H4   -  H3      1.6938 .4385 .1503 .8861 
     
H5   -  H3      1.6961 .9049 -.3766 .1984 
     
H8   -  H3      2.9678 .2614 -.7838 .5634 
     
H9   -  H3      3.6726 -.2181 -.9675 .1276 
     
H10  -  H3      2.8156 .0552 -.9668 -.2495 
     
H5   -  H4      1.6675 .4749 -.5357 -.6982 
     
H8   -  H4      2.5865 .0128 -.9977 .0662 
     
H10  -  H4      3.7496 -.1566 -.7938 -.5876 
     
H8   -  H5      2.2818 -.3326 -.7395 .5853 
     
H9   -  H5      3.7374 -.6249 -.7799 .0354 
     
H10  -  H5      2.7060 -.5097 -.7699 -.3840 
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H7   -  H6      1.7368 .7152 -.6937 .0850 
     
H9   -  H6      3.6727 .6367 -.3532 .6855 
     
H10  -  H6      3.5896 .9179 -.1298 .3750 
     
H9   -  H7      2.6128 .4196 -.0354 .9070 
     
H10  -  H7      2.4891 .8246 .2969 .4815 
     
H9   -  H8      2.3324 -.6760 -.5262 -.5159 
     
H10  -  H8      2.4860 -.2495 -.1593 -.9552 
     
H10  -  H9      1.7257 .5542 .4818 -.6788 
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B: Koordinater for l-asparaginmolekyler som inngår i 
DFT- clusterberegninger  

Tabellene i dette appendikset inkluderer alle molekyer som inngår i clusteret ved DFT-
clusterberegninger som er gjort i i det foreliggende arbeidet. Atomer markert med X 
inngår i clusteret under beregningen. De andre atomene er fjernet fra clusteret for å 
forenkle regneprosessen.  
 
 1 (0, 0, 0)   (x, y, z)    Radikalmolekyl 
Atom x’ y’ z’ Med i cluster 
C1  -0,6963 -0,5700 0,4250 x 
C2 -1,7075 -0,2860 1,5303 x 
C3 -1,1768 0,5523 2,6863 x 
C4 0,0923 -0,0187 3,2790 x 
N1  -2,3267 -1,5330 2,0286 x 
N2  0,5979 0,6289 4,3524 x 
O1  -0,0431 0,4275 0,0212 x 
O2  -0,6667 -1,7079 -0,0791 x 
O3  0,6404 -1,0426 2,8138 x 
O4  1,7238 2,2612 1,3378 x 
H1  1,0179 1,7089 0,8312 x 
H2  1,9430 2,9874 0,7072 x 
H3  -1,7377 -1,9851 2,7607 x 
H4  -2,4805 -2,2396 1,2599 x 
H5  -3,2725 -1,3463 2,4241 x 
H6  1,4016 0,2712 4,8093 x 
H7  0,1594 1,4760 4,6617 x 
H8  -2,5135 0,3410 1,0886 x 
H9  -0,9368 1,5684 2,2919 x 
H10 -1,8932 0,7370 3,4632 x 
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#2 (0, 0,-1) (-x+1/2, -y, z+1/2) 
Atom x’ y’ z’ Med i cluster 
C1  3,4928 0,5700 -5,4789  
C2 4,5040 0,2860 -4,3736  
C3 3,9733 -0,5523 -3,2176 x 
C4 2,7042 0,0187 -2,6249 x 
N1  5,1232 1,5330 -3,8753  
N2  2,1986 -0,6289 -1,5515 x 
O1  2,8396 -0,4275 -5,8827  
O2  3,4632 1,7079 -5,9831  
O3  2,1561 1,0426 -3,0901 x 
O4  1,0727 -2,2612 -4,5661  
H1  1,7786 -1,7089 -5,0727  
H2  0,8535 -2,9874 -5,1967  
H3  4,5342 1,9851 -3,1432  
H4  5,2770 2,2396 -4,6440  
H5  6,0690 1,3463 -3,4798  
H6  1,3949 -0,2712 -1,0946 x 
H7  2,6371 -1,4760 -1,2422 x 
H8  5,3100 -0,3410 -4,8153  
H9  3,7333 -1,5684 -3,6120 x 
H10 4,6897 -0,7370 -2,4407 x 
 
#3 (0, 0, 0) (-x, y-1/2, 1/2-z)  
Atom x’ y’ z’ Med i cluster 
C1  0,6963 -5,4835 5,4789  
C2 1,7075 -5,1995 4,3736  
C3 1,1768 -4,3612 3,2176 x 
C4 -0,0923 -4,9322 2,6249 x 
N1  2,3267 -6,4465 3,8753  
N2  -0,5979 -4,2846 1,5515 x 
O1  0,0431 -4,4860 5,8827  
O2  0,6667 -6,6214 5,9831  
O3  -0,6404 -5,9561 3,0901 x 
O4  -1,7238 -2,6523 4,5661 x 
H1  -1,0179 -3,2046 5,0727 x 
H2  -1,9430 -1,9261 5,1967 x 
H3  1,7377 -6,8986 3,1432  
H4  2,4805 -7,1531 4,6440  
H5  3,2725 -6,2598 3,4798  
H6  -1,4016 -4,6423 1,0946 x 
H7  -0,1594 -3,4375 1,2422 x 
H8  2,5135 -4,5725 4,8153  
H9  0,9368 -3,3451 3,6120 x 
H10 1,8932 -4,1765 2,4407 x 
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#4 (-1, -1, 0) (x-1/2, -y-1/2, -z) 
Atom x’ y’ z’ Med i cluster 
C1  -3,4928 -4,3435 -0,4250 x 
C2 -4,5040 -4,6275 -1,5303 x 
C3 -3,9733 -5,4658 -2,6863  
C4 -2,7042 -4,8948 -3,2790  
N1  -5,1232 -3,3805 -2,0286 x 
N2  -2,1986 -5,5424 -4,3524  
O1  -2,8396 -5,3410 -0,0212 x 
O2  -3,4632 -3,2056 0,0791 x 
O3  -2,1561 -3,8709 -2,8138  
O4  -1,0727 -7,1747 -1,3378  
H1  -1,7786 -6,6224 -0,8312  
H2  -0,8535 -7,9009 -0,7072  
H3  -4,5342 -2,9284 -2,7607 x 
H4  -5,2770 -2,6739 -1,2599 x 
H5  -6,0690 -3,5672 -2,4241 x 
H6  -1,3949 -5,1847 -4,8093  
H7  -2,6371 -6,3895 -4,6617  
H8  -5,3100 -5,2545 -1,0886 x 
H9  -3,7333 -6,4819 -2,2919  
H10 -4,6897 -5,6505 -3,4632  
 
 
#1 (-1, 0, 0) (x-1, y, z)  
Atom x’ y’ z’ Med i cluster 
C1  -6,2893 -0,5700 0,4250  
C2 -7,3005 -0,2860 1,5303  
C3 -6,7698 0,5523 2,6863 x 
C4 -5,5007 -0,0187 3,2790 x 
N1  -7,9197 -1,5330 2,0286  
N2  -4,9951 0,6289 4,3524 x 
O1  -5,6361 0,4275 0,0212  
O2  -6,2597 -1,7079 -0,0793  
O3  -4,9526 -1,0426 2,8138 x 
O4  -3,8692 2,2612 1,3378  
H1  -4,5751 1,7089 0,8312  
H2  -3,6500 2,9874 0,7072  
H3  -7,3307 -1,9851 2,7607  
H4  -8,0735 -2,2396 1,2599  
H5  -8,8655 -1,3463 2,4241  
H6  -4,1914 0,2712 4,8093 x 
H7  -5,4336 1,4760 4,6617 x 
H8  -8,1065 0,3410 1,0886  
H9  -6,5298 1,5684 2,2919 x 
H10 -7,4862 0,7370 3,4632 x 
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#3 (0, 0, 0)  (-x, y+1/2, -z+1/2)  
Atom x’ y’ z’ Med i cluster 
C1  0,6963 4,3435 5,4789 x 
C2 1,7075 4,6275 4,3736 x 
C3 1,1768 5,4658 3,2176  
C4 -0,0923 4,8948 2,6249  
N1  2,3267 3,3805 3,8753 x 
N2  -0,5979 5,5424 1,5515  
O1  0,0431 5,3410 5,8827 x 
O2  0,6667 3,2056 5,9831 x 
O3  -0,6404 3,8709 3,0901  
O4  -1,7238 7,1747 4,5661  
H1  -1,0179 6,6224 5,0727  
H2  -1,9430 7,9009 5,1967  
H3  1,7377 2,9284 3,1432 x 
H4  2,4805 2,6739 4,6440 x 
H5  3,2725 3,5672 3,4798 x 
H6  -1,4016 5,1847 1,0946  
H7  -0,1594 6,3895 1,2422  
H8  2,5135 5,2545 4,8153 x 
H9  0,9368 6,4819 3,6120  
H10 1,8932 5,6505 2,4407  
 
#2 (0, 0, 0) (-x+1/2, -y, z+1/2)  
Atom x’ y’ z’ Med i cluster 
C1  3,4928 0,5700 6,3290 x 
C2 4,5040 0,2860 7,4343 x 
C3 3,9733 -0,5523 8,5903  
C4 2,7042 0,0187 9,1830  
N1  5,1232 1,5330 7,9326 x 
N2  2,1986 -0,6289 10,256  
O1  2,8396 -0,4275 5,9252 x 
O2  3,4632 1,7079 5,8248 x 
O3  2,1561 1,0426 8,7178  
O4  1,0727 -2,2612 7,2418  
H1  1,7786 -1,7089 6,7352  
H2  0,8535 -2,9874 6,6112  
H3  4,5342 1,9851 8,6647 x 
H4  5,2770 2,2396 7,1639 x 
H5  6,0690 1,3463 8,3281 x 
H6  1,3949 -0,2712 10,713  
H7  2,6371 -1,4760 10,565  
H8  5,3100 -0,3410 6,9926 x 
H9  3,7333 -1,5684 8,1959  
H10 4,6897 -0,7370 9,3672  
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#1 (1,0,0) (x+1/2, y, z) 
Atom x’ y’ z’ Med i cluster 
C1  4,8967 -0,5700 0,4250 x 
C2 3,8855 -0,2860 1,5303 x 
C3 4,4162 0,5523 2,6863  
C4 5,6853 -0,0187 3,2790  
N1  3,2663 -1,5330 2,0286 x 
N2  6,1909 0,6289 4,3524  
O1  5,5499 0,4275 0,0212 x 
O2  4,9263 -1,7079 -0,0791 x 
O3  6,2334 -1,0426 2,8138  
H3  3,8553 -1,9851 2,7607 x 
H4  3,1125 -2,2396 1,2599 x 
H5  2,3205 -1,3463 2,4241 x 
H6  6,9946 0,2712 4,8093  
H7  5,7524 1,4760 4,6617  
H8  3,0795 0,3410 1,0886 x 
H9  4,6562 1,5684 2,2919  
H10 3,6998 0,7370 3,4632  
 
 
 
 
#4 (0,-1, 0) (x+1/2, -y+1/2, -z)  
Atom x’ y’ z’ Med i cluster 
C1  2,1002 -4,3435 -0,4250 x 
C2 1,0890 -4,6275 -1,5303 x 
C3 1,6197 -5,4658 -2,6863  
C4 2,8888 -4,8948 -3,2790  
N1  0,4698 -3,3805 -2,0286 x 
N2  3,3944 -5,5424 -4,3524  
O1  2,7534 -5,3410 -0,0212 x 
O2  2,1298 -3,2056 0,0791 x 
O3  3,4369 -3,8709 -2,8138  
H3  1,0588 -2,9284 -2,7607 x 
H4  0,3160 -2,6739 -1,2599 x 
H5  -0,4760 -3,5672 -2,4241 x 
H6  4,1981 -5,1847 -4,8093  
H7  2,9559 -6,3895 -4,6617  
H8  0,2830 -5,2545 -1,0886 x 
H9  1,8597 -6,4819 -2,2919  
H10 0,9033 -5,6505 -3,4632  
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#4(-1, 0, 0)  (x-1/2, -y+1/2, -z)  
Atom x’ y’ z’ Med i cluster 
O4  -1,0727 2,6523 -1,3378 x 
H1 -1,7786 3,2046 -0,8312 x 
H2  -0,8535 1,9261 -0,7072 x 
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C: Schonlandgrupper for beregnede 
hyperfinkoblingstensorer 

 
I dette appendikset er begge Schonlandvariantene av de eksperimentelt bestemte 
hyperfinkoblingstensorene presentert i kapittel 4 angitt. SG1 angir Schonlandvarianten 
som er valgt benyttet ved analyse av radikalene. SG2 angir gruppen som ikke er benyttet. 
Valg av Schonlandvariant er begrunnet i analysen av radikalene.    
 
Radikal A 

Egenvektorer Tensor Prinsipalverdier 
(MHz) 

Isotropverdi 
(MHz) <a> <b> <c> 

 -93.69 (7)  -0.736(1) -0.149(1) -0.660(1) 
#1 SG1 -58.27 (6) -60.75 (4) -0.592(1) -0.331(1) 0.735(0) 

 -30.27 (6)  -0.328(1) 0.932(1) 0.156(1) 
 -92.68 (7)  -0.736(1) -0.110(1) -0.666(1) 

#1 SG2 -61.31 (6) -61.25 (4) -0.604(1) -0.335(1) 0.723(1) 
 -29.76 (6)  -0.303(1) 0.936(1) 0.181(1) 

 
 
 
Radikal C 

Egenvektorer Tensor Prinsipalverdier 
(MHz) 

Isotropverdi 
(MHz) <a> <b> <c> 

 114.94 (11)  0.722(2) 0.100(5) -0.685(17) 
#6 SG1 104.09 (10) 107.15 (5) 0.664(4) 0.380(23) 0.644(10) 

 102.41 (4)  0.196(2) -0.920(9) 0.341 (16) 
 114.84 (11)  0.723(1) 0.099(1) 0.684(15) 

#6 SG2 103.95 (11) 107.14 (5) 0.691(5) -0.118(19) -0.713(2) 
 102.62 (4)  0.010(1) 0.988(3) -0.154(13) 

 91.02 (4)  0.621(0) 0.272(1) 0.735(1) 
#8 SG1 44.94 (3) -54.68 (2) 0.543(1) -0.826(1) -0.153(1) 

 28.07 (4)  0.565(0) 0.494(1) -0.661(1) 
 87.31 (5)  0.604(1) 0.199(1) 0.772(0) 

#8 SG2 56.44 (3) -53.86 (2) 0.599(1) -0.752(1) -0.275(1) 
 17.83 (4)  0.526(1) 0.628(1) -0.574(1) 
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Radikal B 

Egenvektorer Tensor Prinsipalverdier 
(MHz) 

Isotropverdi 
(MHz) <a> <b> <c> 

 88.08 (4)  0.160(1) 0.738(4) 0.656(4) 
#2 SG1 76.66 (3) 78.92 (2) 0.694(2) 0.388(4) -0.606(3) 

 72.04 (3)  0.702(2) -0.552(3) 0.450(4) 
 88.21 (4)  0.184(2) 0.733(5) -0.654(5) 

#2 SG2 76.17 (3) 78.92 (2) 0.680(1) 0.386(4) 0.624(3) 
 72.39 (3)  0.710(1) -0.560(4) -0.428(5) 
 66.24 (4)  0.816(1) 0.381(7) -0.435(3) 

#3 SG1 49.32 (4) 54.24 (2) 0.215(1) -0.898(3)  -0.384(12) 
 47.16 (4)  0.537(2) -0.220(10) 0.814(5) 
 65.00 (5)  0.877(1) 0.275(2) -0.394(1) 

#3 SG2 53.39 (4) 54.16 (2) 0.036(2) 0.780(2) 0.625(3) 
 44.08 (4)  0.479(1) -0.562(3) 0.674(2) 
 45.00 (4)  0.322(2) -0.828(21) 0.460(60) 

#4 SG1 31.54 (4) 35.88 (2) 0.889(1) 0.098(37) -0.447(6) 
 31.08 (4)  0.325(2) 0.552(50) 0.768(29) 
 44.56 (4)  0.252(2) -0.861(3) -0.441(3) 

#4 SG2 34.85 (4) 35.94 (2) 0.760(1) -0.106(1) 0.641(2) 
 28.41 (4)  0.599(2) 0.497(3) -0.628(3) 
 24.06 (4)  -0.134(3) 0.488(17) 0.862(9) 

#5 SG1 12.22 (5) 15.62 (3) -0.476(2) 0.731(10) -0.488(15) 
 10.59 (5)  -0.869(1) -0.476(3) 0.135(8) 
 23.80 (4)  0.020(3) -0.481(5) -0.876(4) 

#5 SG2 13.52 (4) 15.63 (3) 0.643(3) 0.677(4) -0.357(4) 
 9.55 (4)  0.766(1) -0.556(3) 0.323(3) 
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D: Programmer som benyttes i oppgaven 

 
• BJSIMPRO 

Program for simulering av EPR-spektre ut fra gitte hyperfinkoblinger, skrevet av 
B. Jansen og E. Sagstuen, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo, (1989;1996). 
 

• ChemCraft 1.5 
Program som viser molekylære strukturer i 3D, med mulighet for manipulering av 
bindingsvinkler, avstander osv. Kan også benyttes for å visualisere Gaussian 
outputfiler. http://www.chemcraftprog.com/.  
 

• Chemdraw Std. 7.0 
Program som i denne oppgaven er benyttet for å tegne 2D-molekylstrukturer.  
http://www.cambridgesoft.com/software/ChemDraw/ 
 

• Elexys 560 
Konverterer eksperimentelle EPR-filer til datafiler som kan benyttes for eksempel 
i WINEPR og for å plotte filer i Origin 7.   
 

• Gaussian 03 
Program som benyttes til kvantekjemiske beregninger, i denne oppgaven benyttet 
til DFT-beregninger [37].  
 

• Gimp 2.2.17 (GNU Image Manipulation Program)  
Bildebehandlings- og manipuleringsprogram som er fritt tilgjengelig på nettet: 
http://www.gimp.org/ 

 
• KRYSTMOD 

Program skrevet av E. Sagstuen som beregner bindingsavstander og 
retningsvektorer i molekyler ut fra koordinatene til atomene i et molekyl [22].  
 

• KVASAT 
Program som simulerer EPR- og EIE-spektre ut fra gitte hyperfinkoblings- og g-
tensorer [47], [48] .  

 
• MAGRES 

MAGRES er benyttet for å beregne hyperfinkoblingtensorer på bakgrunn av 
eksperimentelle data [38]. 
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• MAGCALC 
MAGCALC er benyttet for beregne teoretiske resonanslinjevariasjoner ut fra 
hyperfinkoblingstensorer beregnet med MAGRES. Programmet er skrevet av W. 
H. Nelson, Georgia State University og modfisert av E. Sagstuen, Universitetet i 
Oslo (1987).  

 
• Origin 7 

Plotteprogram fra OriginLab Coorporation, benyttet for å lage de fleste figurene i 
oppgaven. www.originlab.com 
 

• Matlab 
Matlab er en matematisk programpakke som kan brukes til blant annet 
programmering og plotting. www.mathworks.com 
 

• Microsoft Office 2003  
Oppgaven er skrevet i tekstbehandlingsprogrammet Microsoft Office Word 2003.  
 

• WinEPR 
Program som kan benyttes til viderebehandling av EPR, -ENDOR- og EIE-
spektre, fra Bruker-Frantzen Analytik GmbH (1996). 
 

• WebLab Viewer Pro 3.7 
Program som viser molekylære strukturer i 3D, med mulighet for å bygge 
énhetsceller i henhold til krystallstrukturer osv . Molecular Simulations Inc. 

 

 

 

 


