Μοριακά φάσματα
Η ολική ενέργεια που αποθηκεύει εσωτερικά ένα μόριο
δίνεται από το άθροισμα:
α) της ενέργειάς του λόγω μεταφορικής κίνησης
β) της ενέργειας των ηλεκτρονίων του
γ) της περιστροφικής ενέργειας γύρω από το κέντρο μάζας
δ) της ταλαντωτικής ενέργειας λόγω δονήσεων των ατόμων

• Η μεταφορική ενέργεια έχει συνεχές φάσμα και συμπεριφέρεται ακριβώς όπως και στην
κλασσική μηχανική (βλέπε Διάλεξη 6 – Το ελεύθερο σωματίδιο).
• Όσον αφορά τα ενεργειακά επίπεδα των ηλεκτρονίων σε ένα μόριο, αυτά μελετήθηκαν
σε μια πρώτη προσέγγιση μέσω της μεθόδου LCAO.
• Μένει λοιπόν να προσδιοριστούν οι εναπομένουσες δύο συνεισφορές στην ολική ενέργεια
του μορίου (περιστροφή και ταλάντωση).
Σ. Τραχανάς, Κβαντομηχανική Ι, ΠΕΚ 2005, Σελ. 558 – 573
Atkins, Κεφάλαιο 13, Σελ. 557 - 559

Μοριακή περιστροφή – το παράδειγμα του διατομικού μορίου

Το μηχανικό ανάλογο ενός διατομικού
μορίου ως μιας αβαρούς ράβδου μήκους
α και με μάζες m1 και m2 στα άκρα της.

•

Ένα διατομικό μόριο του οποίου ο άξονας
συμπίπτει με τον άξονα x, έχει δύο
περιστροφικούς βαθμούς ελευθερίας στους
άξονες y, z (η ροπή αδράνειας είναι αμελητέα
γύρω από τον x).

•

Αν ω είναι η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής,
𝑢1 = 𝜔𝑟1 και 𝑢2 = 𝜔𝑟2 με r1, r2 οι αποστάσεις
των μαζών από το κέντρο περιστροφής.

•

Η στροφορμή του συστήματος L θα είναι
𝐿 = 𝑚1 𝑢1 𝑟1 + 𝑚2 𝑢2 𝑟2 = (𝑚1 𝑟12 +𝑚2 𝑟22 )ω =
Ιω όπου Ι η ροπή αδράνειας.

•

Η ενέργεια περιστροφής γράφεται Ε𝑟𝑜𝑡 =
1
1
1
𝑚𝑢12 + 𝑚𝑢22 = 𝐼𝜔2 αντικαθιστώντας τις
2
2
2
εκφράσεις για τις ταχύτητες 𝑢1 και 𝑢2 .

•

Απαλείφοντας το ω από τις σχέσεις 𝐿 = Ιω και
1
Ε𝑟𝑜𝑡 = 𝐼𝜔2 προκύπτει τελικά 𝜠𝒓𝒐𝒕 = 𝑳𝟐 /𝟐𝑰.
2
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Objects free to rotate will always do so around its Centre of Mass

Το κέντρο μάζας ενός σώματος ή ενός συστήματος σωμάτων είναι
το σημείο το οποίο συμπεριφέρεται ως η μάζα όλου του σώματος ή
του συστήματος, να είναι συγκεντρωμένη σ' αυτό.
https://www.youtube.com/watch?v=khHP0vf7hhs

Μοριακή περιστροφή – το παράδειγμα του διατομικού μορίου
Η ροπή αδράνειας Ιcm ως προς το κέντρο μάζας
υπολογίζεται ως εξής:

Ι𝑐𝑚 = 𝑚1 𝑟12 + 𝑚2 𝑟22
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ή πιο συνοπτικά 𝜤𝒄𝒎 = 𝝁𝒂𝟐 με το μ να συμβολίζει
την ανηγμένη μάζα του μορίου.

Η μετάβαση από την κλασσική φυσική
στην κβαντομηχανική γίνεται τώρα εύκολα
θεωρώντας πως η στροφορμή L μπορεί να
παίρνει μόνο διακριτές τιμές.

Μοριακή περιστροφή – το παράδειγμα του διατομικού μορίου

𝐸𝑟𝑜𝑡

Συνδυάζοντας την κλασσική εξίσωση

με την κβαντομηχανική σχέση για το
μέτρο της στροφορμής

καταλήγουμε στη σχέση για τις επιτρεπόμενες
ενέργειες περιστροφής του μορίου

𝐿

2

𝐿2
=
2𝐼𝑐𝑚

= ℏ2 𝑙(𝑙+1) 𝜇𝜀 𝑙 = 0,1,2, …

𝐸𝑟𝑜𝑡

ℏ2 𝑙(𝑙+1)
=
𝜇𝜀 𝑙 = 0,1,2, …
2𝐼𝑐𝑚

Σχόλιο: Η κβαντομηχανική σχέση για το μέτρο της στροφορμής L συμπίπτει με εκείνη για
το άτομο του υδρογόνου όπου V(r) ≠ 0. Η επίλυση της εξίσωσης Schrodinger ωστόσο σε
σφαιρικές συντεταγμένες με V(r) = 0, οδηγεί ακριβώς στο ίδιο αποτέλεσμα για το 𝐿 2
(Atkins σελ. 339 – 342).

Μοριακή περιστροφή – το παράδειγμα του διατομικού μορίου

𝐸𝑟𝑜𝑡

ℏ2 𝑙(𝑙+1) 1
=
= 𝜀𝑙(𝑙 + 1)
2𝐼𝑐𝑚
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Απόσταση μεταξύ γειτονικών ενεργειακών επιπέδων
1
1
ΔΕ = 𝐸𝑙 − 𝐸𝑙−1 = 𝜀𝑙 𝑙 + 1 − 𝜀 𝑙 − 1 𝑙 = 𝜀𝑙
2
2
• για l = 2: ΔΕ = 2ε

ℏ2
𝜀=
𝜇𝛼 2

• για l = 3: ΔΕ = 3ε
• για l = 4: ΔΕ = 4ε
Οι επιτρεπόμενες μεταβάσεις υπακούν στον κανόνα
επιλογής Δl = ±1, ενώ οι ενέργειες των εκπεμπόμενων
φωτονίων είναι ακέραια πολλαπλάσια του ε.

Σ. Τραχανάς, Κβαντομηχανική Ι, ΠΕΚ 2005
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Μια εκτίμηση της τάξης μεγέθους των περιστροφικών ενεργειακών
επιπέδων
ℏ2
ℏ2
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×
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𝑎02
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γινόμενο 3ων όρων

• Τον πρώτο όρο τον έχουμε συναντήσει σε διαφορετική μορφή στον υπολογισμό των
ενεργειακών επιπέδων του ατόμου του υδρογόνου όταν κάναμε αποκατάσταση
διαστάσεων. Η τιμή του κλάσματος αυτού είναι 27.2 eV και προκύπτει αν συνδυάσουμε
τις σχέσεις για τα ε και α0 στις διαφάνειες 5, 6 της Διάλεξης 7 (επαληθεύστε την
εξίσωση).
• Μια πρώτη εκτίμηση για την ανηγμένη μάζα μ του μορίου είναι η μάζα του πρωτονίου, η
οποία είναι ~2000 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του ηλεκτρονίου. Άρα ο δεύτερος όρος
είναι περίπου (1/2) x 10-3.
• Μια εκτίμηση για το μήκος του δεσμού α είναι της τάξης των 200 pm ενώ το α0 ≈ 50 pm.
Ο τρίτος όρος λοιπόν θα είναι (1/4)2 = 1/16.

Μια εκτίμηση της τάξης μεγέθους των περιστροφικών ενεργειακών
επιπέδων
• Συνεπώς ε ≈ 27.2 x (1/32) x 10-3 eV, δηλαδή της τάξης μεγέθους του 10-3 eV.

• Για να αντιστοιχίσουμε την ενέργεια αυτή σε μήκος κύματος λ, χρησιμοποιούμε τον
τύπο:
λ(nm) = 1240/ε(eV) = (1240 / 10-3) nm =1.24 x 106 x 10-9 m ≈ 1 mm.
περιοχή
μακρινού υπέρυθρου

Source: https://earthsky.org/space/what-is-the-electromagnetic-spectrum

•

Σε θερμοκρασία δωματίου
(Τ ~ 300 Κ) η περιστροφική
κίνηση των μορίων είναι
πλήρως διεγερμένη!

•

Για μεγαλύτερη ανηγμένη μάζα
μορίου μ, το μήκος κύματος
μετατοπίζεται στην περιοχή
των cm (μικροκύματα).

•

Για να πάρουμε περιστροφικό
φάσμα, το μόριο θα πρέπει να
είναι πολικό (π.χ. HI, HF, CO)

Μοριακές ταλαντώσεις

Εξίσωση
Schrodinger
Τα ενεργειακά επίπεδα του αρμονικού ταλαντωτή

με
Κανόνας επιλογής
Δν = ±1 για χαμηλές
στάθμες (γιατί;)

Απόσταση γειτονικών
επιπέδων

Ενέργεια μηδενικού
σημείου

Μοριακό δυναμικό Morse

Δυνάμεις
άπωσης

Διάσπαση
δεσμού

Ενέργεια
διάσπασης

Τα τρία είδη μοριακών φασμάτων

Περιστροφή μορίου

Ταλάντωση μορίου

Διάσπαση μορίου

Η πειραματική παρατήρηση του δονητικού
φάσματος δεν μπορεί να γίνει ερήμην του
περιστροφικού, διότι οι περιστροφικές
καταστάσεις γενικά είναι ήδη διεγερμένες!

Το φάσμα δόνησης - περιστροφής
Σε μια πρώτη προσέγγιση, η δόνηση και η
περιστροφή των μορίων είναι ανεξάρτητες
μεταξύ τους, οπότε η ολική ενέργεια δίνεται
από το άθροισμα των επιμέρους ενεργειών.
𝐸𝜈,𝑙
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ℏ2 𝑙(𝑙+1)
= 𝜈+
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Κανόνες επιλογής μεταβάσεων

•
•
•

Μια καθαρά περιστροφική μετάβαση δε
συμβαίνει εφόσον τότε Δν = 0.
Μια καθαρά δονητική μετάβαση επίσης
δε συμβαίνει διότι Δl = 0.
Οι οπτικές μεταβάσεις συνεπάγονται την
ταυτόχρονη μεταβολή της δονητικής και
περιστροφικής κατάστασης του μορίου.

Οι ενεργειακές στάθμες
δόνησης και περιστροφής

Το φάσμα δόνησης - περιστροφής

Μετάβαση απορρόφησης ν = 0 → ν = 1

Αναμενόμενες γραμμές στο φάσμα
οπτικής απορρόφησης μορίου

Δl = -1

Δl = +1

Η πειραματική επιβεβαίωση για το HCl
Κατανομή
Boltzmann

Γιατί η φασματοσκοπία υπερύθρου (FTIR spectroscopy) μπορεί να
φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε έναν βιολόγο;

Τί είναι φθορισμός;
• Φθορισμός ονομάζεται η εκπομπή φωτός από μια ουσία
που έχει απορροφήσει φως ή αλλου είδους
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
• Στις περισσότερες περιπτώσεις που αφορούν βιολογικές
παρατηρήσεις, το εκπεμπόμενο φως φθορισμού έχει
μεγαλύτερο μήκος κύματος, και άρα μικρότερη ενέργεια
σε σχέση με την απορροφούμενη ακτινοβολία.
Εκπομπή φθορισμού από διάφορα
διαλύματα μέσω διέγερεσης με UV φως

Μόριο Ροδαμίνης Β

Η μετατόπιση Stokes στις διεργασίες φθορισμού
Μετατόπιση Stokes
Φάσμα
Απορρόφησης

Φάσμα
Εκπομπής

Γιατί προκύπτει η ενεργειακή διαφορά
μεταξύ φωτονίων φθορισμού και
φωτονίων διέγερσης; Που χάνεται η
ενέργεια;

• Μετατόπιση Stokes ονομάζεται η
διαφορά στα μήκη κύματος μέγιστης
απορρόφησης και εκπομπής
φθορισμού μιας ουσίας
• Το φάσμα εκπομπής φθορισμού είναι
σχεδόν κατοπτρικό συγκριτικά με το
αντίστοιχο φάσμα απορρόφησης
• Το σχήμα του φάσματος εκπομπής
φθορισμού είναι ανεξάρτητο του
μήκους κύματος διέγερσης
• Αντίθετα, η ένταση του φθορισμού
εξαρτάται από το μήκος κύματος
διέγερσης

Φάσμα
απορρόφησης

Φάσμα
εκπομπής

Το διάγραμμα Jablonski για φθορισμό
Χρόνος απορρόφησης:
~1 fs = 10-15 s → 0.3 μm

Χρόνος δονητικής
αποδιέγερσης:
~1 ps = 10-12 s → 0.3 mm
Χρόνος ηλεκτρονιακής
αποδιέγερσης:
~10 ns = 10-8 s → 3 m

Κβαντική απόδοση
φθοροφόρου:
Φωτόνια φθορισμού
Φωτόνια απορρόφησης
Συνεπώς:
Η εκπομπή φθορισμού θα
εξαρτάται α) από το
συντελεστή απορρόφησης
για συγκεκριμένο μήκος
κύματος και β) τη κβαντική
απόδοση

Δονητικές στάθμες

Μέρος της ενέργειας των φωτονίων διέγερσης
μετατρέπεται σε θερμότητα λόγω των μη
ακτινοβολητικών διαδικασιών με αποτέλεσμα τα
φωτόνια φθορισμού να έχουν μεγαλύτερα μήκη
κύματος και μικρότερες ενέργειες (Stokes shift)

Σύγκριση φθορισμού - φωσφορισμού
•

Η εσωτερική μεταπήδηση (Intersystem Crossing –
ISC) είναι το πέρασμα από μια μονή σε μια τριπλή
κατάσταση (ή το αντίστροφο) μέσω σύζευξης spin –
τροχιάς.

•

Η τριπλή κατάσταση δρα ως μια δεξαμενή ενέργειας
που ακτινοβολεί με αργό ρυθμό διότι η επιστροφή
στη θεμελιώδη κατάσταση είναι κβαντομηχανικά
απαγορευμένη λόγω spin.

http://www.ibs.fr/research/research-groups/dynamics-and-kinetics-ofmolecular-processes-group-m-weik/pixel/photophysics-of-fluorescent/

Προτεινόμενες ασκήσεις
Σ. Τραχανά, Κβαντομηχανική Ι, ΠΕΚ, 2005
Αυτοεξέταση πολλαπλής επιλογής (Κεφάλαιο 12)
Σελ. 576 – 577: 10, 11, 12, 13, 14, 15
Απαντήσεις: 10. (δ), 11. (β), 12. (α), 13. (β), 14. (β), 15. (δ)
Προσοχή: Θα πρέπει να μπορείτε να δικαιολογήσετε σύντομα την κάθε απάντηση που
δίνετε.

