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Kvantekjemi og spektroskopi

Kort om emnet:

Kurset gir en introduksjon til kvantekjemien og grunnlaget
for viktige spektroskopiske metoder. Elektronstrukturen til
atomer og bindingsforhold i molekyler og faste stoffer beskrives
kvantemekanisk. Det teoretiske grunnlaget for spektroskopiske
metoder som UV, IR, Raman og NMR gjennomg̊as. Den
kvantemekaniske beskrivelsen av kjemiske systemer knyttes til
den termodynamiske beskrivelsen ved bruk av statistisk
mekanikk. Den teoretiske undervisningen kombineres med
kvantekjemisk modellering og analyse av spektre.

Hva lærer du?

Studenten skal ha en grunnleggende forst̊aelse av
elektronstruktur i atomer, molekyler og faste stoffer og forst̊a
de kvantemekaniske prinsippene for kjemisk binding. De skal
ha kjennskap til utvalgte spektroskopiske metoder og deres
anvendelser. Studentene skal forst̊a sammenhengen mellom
spektre og molekyl- og elektronstruktur.
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Pensum

Lærebok: Peter Atkins og Julio de Paula:
Elements of Physical Chemistry, 5. utgave

Pensum

12 Quantum theory (25s, 6f)
13 Quantum chemistry: atomic structure (27s, 6f)
14 Quantum chemistry: the chemical bond (29s, 8f)
15 Molecular interactions (17s, 2f)
17 Metallic, ionic, and covalent solids (28s, 5f)
19 Spectroscopy: molecular rotations and vibrations (25s, 4f)
20 Spectroscopy: electronic transitions and photochemistry

unntatt 20.9–20.12 (22s, 2f)
21 Spectroscopy: magnetic resonance (25s, 4f)
22 Statistical thermodynamics (17s, 2f)

Pensum utgjør til sammen 215 sider (39 forelesninger)

Boken inneholder dessuten noen nyttige appendikser:

1 Quantities and units
2 Mathematical techniques
3 Concepts of physics
4 Review of chemical principles
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Lærere

Emneansvarlig og foreleser: Trygve Helgaker (V224)

trygve.helgaker@kjemi.uio.no

Ansvarlig for kollokvier og lab.: Harald Walderhaug (V128)

harald.walderhaug@kjemi.uio.no

I tillegg deltar i undervisningen:

Patrick Merlot (gruppeundervisning)
Simen Reine (labundervisning)
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Forelesninger

Forelesningene gis i Aud. 3 i Kjemibygningen:
mandag kl. 09:15–10:00
tirsdag kl. 10:15–12:00

Det gis til sammen 39 forelesninger (13 uker)
første forelesning mandag 16 januar
siste forelesning tirsdag 8 mai
ingen forelesninger 26 og 27 mars pga. midttermin-eksamen
ingen forelesninger 2, 3, 9 og 10 april pga. p̊aske

Bemerk:
detaljert forelesningsplan legges ut p̊a nettet snart
slides legges ut p̊a nettet fortløpende
slides fra 2011 finnes p̊a mine hjemmesider
http://www.mn.uio.no/kjemi/personer/vit/helgaker/

Husk:
det lønner seg å følge forelesningene!
det lønner seg å forberede seg til forelesningene!
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Kollokvier og laboratoriekurs

Kollovier p̊a V205
gruppe 1: torsdag 14:15–16:00 (første gang 26 jan)
gruppe 2: tirsdag 12:15–14:00 (første gang 24 jan)
gruppe 3: onsdag 14:15–16:00 (første gang 25 jan)

Laboratoriekurs p̊a Ø186
gruppe 1: onsdag 10:15–14:00 (7/3, 21/3, 18/4, 5/5)
gruppe 2: torsdag 10:15–14:00 (8/3, 22/3, 19/4, 3/5)
gruppe 3: mandag 10:15–14:00 (5/3, 19/3, 16/4, 30/4)
det er til sammen 4 lab-oppgaver + en hjemmeoppgave
laboratoriekurset må være godkjent for å g̊a opp til eksamen
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Eksamener

Vi har to skriftlige eksamener:

onsdag 28 mars kl. 15:00 (2 timer, teller 20%)
onsdag 13 juni kl. 14:30 (4 timer, teller 80%)

Tillatte hjelpemidler:

lommekalkulator
“Fysiske størrelser og enheter”(alle utg.), Angell og Ebbe Lian

Trekkfrist: 1. mai

Utsatt eksamen og konteeksamen er muntlige
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Kapittel 12: Kvanteteori

Three crucial experiments
12.1 Atomic and molecular spectra
12.2 The photoelectric effect
12.3 Electron diffraction

The dynamics of microscopic systems
12.4 The Schrödinger equation
12.5 The Born interpretation
12.6 The uncertainty principle

Applications of quantum mechanics
12.7 Translational motion
12.8 Rotational motion
12.9 Vibrational motion
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Materie og str̊aling

Klassisk mekanikk skiller skarpt mellom

materie best̊aende av partikler
str̊aling best̊aende av bølger

For materie best̊aende av partikler gjelder:

partiklene er lokaliserte i rommet
to partikler kan ikke være p̊a samme sted
partiklene følger Newtons lover

For str̊aling best̊aende av bølger gjelder:

bølgene er delokaliserte i rommet
to bølger kan interferere
bølgene følger Maxwells lover

Med kvantemekanikken endres denne oppfatningen

Str̊aling er en strøm av partikler

den fotoelektriske effekt

Samtidig har alle partikler bølgenatur

diffraksjon av elektroner
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Det klassiske bildet: lys er bølger

Newton hadde fundert p̊a om lys bestod av partikler

Men Young p̊aviste diffraksjon av lys i 1803
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Elektromagnetisk str̊aling

I klassisk fysikk beskrives lys som elektromagnetisk str̊aling

oscillerende elektriske og magnetiske felt i rommet

genereres av ladning i bevegelse (akselerert ladning)

Trygve Helgaker KJM2600: Elektromagnetisk str̊aling



Elektromagnetisk str̊aling

Elektromagnetiske bølger beveger seg med konstant hastighet i vakuum

c = 299 792 458 ms−1

Bølgene er karakterisert ved bølgelengde λ og frekvens ν

bølgelengde er avstanden mellom to nabotopper
frekvens er antall svingninger pr. sekund (1 Hz = 1 s−1)

Bølgelengde og frekvens er relatert som

λν = c
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Det elektromagnetiske spektrum

Det elektromagnetiske spektrum: en klassifikasjon av elektromagnetisk
str̊aling som funksjon av dets frekvens

synlig lys er elektromagnetisk str̊aling med bølgelengde 380–740 nm

De ulike deler av spekteret p̊avirker molekyler p̊a forskjellige måter

rotasjoner, vibrasjoner, elektroniske bevegelser
dette skal vi studere senere
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Den fotoelektriske effekt

Når en metallplate bestr̊ales, vil den kunne sende ut elektroner

elektronenes kinetiske energi T avhenger kun av str̊alingens frekvens
ν og ikke av dens intensitet
elektronene sl̊as kun løs hvis ν > ν0
selv ved lave intensiteter sl̊as elektroner løs hvis ν > ν0

Hvordan forklares dette?
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Str̊aling som partikler

Den fotoelektriske effekt tolkes ved å anta at str̊aling best̊ar av partikler

vi kaller disse partiklene fotoner
for str̊aling av frekvens ν har hvert foton energien

E = hν (Einstein)

vi har her innført Plancks konstant h = 6.626× 10−34 Js

Når fotonet treffer metallplaten, avgis energien hν til metallet

hvis denne energien er stor nok, kan et elektron sl̊as løs

E = hν = Φ + EK

der Φ er metallets arbeidsfunksjon og EK elektronets kinetiske energi
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Fotoner

Elektromagnetisk str̊aling best̊ar av masseløse partikler kalt fotoner

de beveger seg i vakuum med hastighet c

λν = c

deres energi er gitt ved
E = hν

Hva er fotonets bevegelsesmengde?

vi ikke benytte p = mv da fotonet ikke har masse...
for en fri partikkel med hvilemasse m gjelder

E =
√

m2c4 + p2c2 (Einstein)

da fotonet ikke har hvilemasse, gjelder

E = pc ⇒ p =
E

c
=

hν

c

fotonets bevegelsesmengde er derfor

p =
h

λ
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Elektrondiffraksjon: partiklers bølgenatur

Vi har sett at str̊aling har partikkelnatur. . .

Kanskje har da partikler bølgenatur?

I 1924 foreslo de Broglie nettopp dette:

alle partikler har en assosiert bølge med bølgelengde

λ = h/p de Broglies relasjon

I 1927 p̊aviste Davisson og Germer diffraksjon av elektroner

diffraksjon er interferens mellom bølger som brytes av gjenstander
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de Broglies relasjon λ = h/p
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Partiklers bølgenatur

Alle elementærpartikler har bølgenatur

diffraksjonsmønster for hhv. røntgenstr̊aling og elektroner:

For makroskopiske legemer er bølgelengden uhyre liten, og

bølgeegenskapene kan ikke observeres

interferens for C60 ble observert i 1999

Begrepene partikkel og bølge smelter sammen

Alt har b̊ade partikkel- og bølgenatur (dualisme)

avhengig av hva slags type måling man utfører,
observeres enten partikkel- eller bølgeegenskaper

Hva er s̊a forskjellen mellom bølger og partikler?

bosoner (bølgepartikler) og fermioner (materiepartikler)
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Atomære og molekylære emisjonsspektra

Atomer og molekyler emitterer (avgir) str̊aling av bestemte bølgelengder

Emisjonsspektrum av eksiterte jernatomer:
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Atomære og molekylære absorpsjonsspektra

Atomer og molekyler absorberer (opptar) str̊aling av visse bølgelengder

Absorpsjonsspektrum av SO2:
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Bohrs frekvensbetingelse

Vi kan forst̊a atomære og molekylære spektra ved å anta at

atomer og molekyler kan kun eksistere i visse tilstander
deres energier er derfor begrenset til visse diskrete verdier
str̊alingens frekvens er relatert til forskjellene mellom disse energiene

∆E = hν Bohrs frekvensbetingelse

Hver linje svarer til en bestemt atomær eller molekylær overgang
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Kapittel 12: Kvanteteori

Three crucial experiments
12.1 Atomic and molecular spectra
12.2 The photoelectric effect
12.3 Electron diffraction

The dynamics of microscopic systems
12.4 The Schrödinger equation
12.5 The Born interpretation
12.6 The uncertainty principle

Applications of quantum mechanics
12.7 Translational motion
12.8 Rotational motion
12.9 Vibrational motion
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Repetisjon

Kvantisering av energi:

atomers og molekylers spektra viser at deres energi er kvantisert

Str̊alingens partikkelnatur:

elektroner sl̊as løs fra et metall av str̊aling kun n̊ar str̊alingens frekvens er
høyere enn en kritisk verdi (den fotoelektriske effekt)
fotoner: E = hν, p = h/λ, νλ = c

Elektronenes bølgenatur:

p̊avist i et diffraksjonseksperiment av Davisson og Germer
de Broglies materiebølge: λ = h/p

Partikkel–bølge-dualitet:

materie og str̊aling oppviser begge b̊ade bølge- og partikkelegenskaper
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Bølgefunksjonen

Eksperimenter viser at partikler har bølgenatur

Vi kan ikke beskrive en partikkel ved å anta at den beveger seg langs en
bane, med presist bestemt posisjon x og bevegelsesmengde p

Isteden må vi tenke oss at partikkelen beveger seg som en bølge gjennom
rommet

Partikkelens tilstand beskrives av bølgefunksjonen ψ

Forløperen til bølgefunksjonen var de Broglies “materiebølge”

Vi kan ikke assosiere en klassisk bane med partikkelen

Vi vet ikke hvor partikkelen er, kun hvor vi sannsynligvis vil finne den
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Schrödinger-ligningen

I 1926 fremsatte Erwin Schrödinger en ligning som bestemmer
bølgefunksjonen for en partikkel

For en partikkel med masse m i et potensial V (x) er (den tidsuavhengige)
Schrödinger-ligningen gitt ved

− ~2

2m

d2ψ(x)

dx2
+ V (x)ψ(x) = Eψ(x)

ψ er partikkelens bølgefunksjon
E er partikkelens energi
~ er Diracs konstant (ofte kalt ‘h-strek’)

~ =
h

2π
= 1.054 59× 10−34 Js

Schrödinger-ligningen er en annenordens differensialligning

den relaterer funksjonens annenderiverte til funksjonen selv

Schrödinger mottok Nobel-prisen sammen med Dirac i 1933
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Sannsynliggjøring av Schrödinger-ligningen I

Schrödinger-ligningen er gitt ved

− ~2

2m

d2ψ(x)

dx2
+ V (x)ψ(x) = Eψ(x)

denne ligningen kan ikke utledes
den rettferdiggjøres ved at resultatene stemmer med virkeligheten

Vi skal sannsynliggjøre den ved å utlede de Broglies relasjon (fri partikkel)

For en fri partikkel er potensialet null V (x) = 0 og ligningen blir

− ~2

2m

d2ψ(x)

dx2
= Eψ(x)

En løsning av denne ligningen er gitt ved

ψ(x) = sin kx , k =
(2mE)1/2

~

Sjekk dette ved substitusjon og ved å benytte relasjonene

d

dx
sin kx = k cos kx ,

d

dx
cos kx = −k sin kx
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Sannsynliggjøring av Schrödinger-ligningen II

Løsningen av Schrödinger-ligningen for en fri partikkel er

ψ(x) = sin kx , k = (2mE)1/2/~

Funksjonen sin kx er periodisk med bølgelengde λ = 2π/k:

sin k(x + λ) = sin k(x + 2π/k)

= sin(kx + 2π)

= sin kx

Bølgelengden er derfor gitt ved

λ = h(2mE)−1/2

Det klassiske uttrykket for partikkelens energi uttrykt ved
bevegelsesmengden er

E = p2/2m ⇒ p = (2mE)1/2

Innsatt i uttrykket for λ over f̊ar vi s̊a de Broglies relasjon:

λ = h/p
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Bølgefunksjonens form

Bølgefunksjonen er generelt en komplisert matematisk funksjon,
som avhenger av mange koordinater (tre for hver partikkel)

I mange situasjoner har den likevel en enkel form

1 for en fri partikkel: sin(2πx/λ)

j

0.5 1.0 1.5 2.0
x�Λ

-1.0

-0.5

0.5

1.0

2 for en oscillerende partikkel: exp(−x2)

-3 -2 -1 1 2 3

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

3 for et elektron i hydrogenatomet: exp(−r)

1 2 3 4 5

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Vi skal se nærmere p̊a disse etter hvert.
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Borns interpretasjon
Hva er bølgefunksjonen? Hva representerer den?

Borns interpretasjon av bølgefunksjonen (1926)

Sannsynligheten for å finne en partikkel i et lite omr̊ade med volum δV er
proporsjonal med ψ2δV , der ψ er verdien av bølgefunksjonen i omr̊adet.

Bølgefunksjonen kvadrert ψ2 er derfor en sannsynlighetstetthet

Bølgefunksjonen kan ikke observeres direkte

Den forteller oss hvor vi mest sannsynlig vil finne partikkelen

Bemerk: bølgefunksjonen er generelt kompleks

sannsynlighetstettheten er da gitt ved ψ∗(x)ψ(x) og ikke ψ2(x)
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Borns interpretasjon

P(x) = ψ2 forteller oss bare hva sannsynligheten er for å finne partikkelen
i et punkt i rommet—den sier ikke hvor den er før den blir observert

I klassisk fysikk beskrives en partikkel ved å oppgi dens posisjon og
bevegelsesmengde ved hvert tidspunkt

I kvantemekanikken beskrives en partikkel ved å oppgi sannsynligheten for
å finne den i hvert punkt i rommet ved hvert tidspunkt

Hvor er partikkelen før den observeres?

Trygve Helgaker KJM2600: Borns interpretasjon



Informasjonen i bølgefunksjonen

Bølgefunksjonen oppfyller Schrödinger-ligningen:

− ~2

2m

d2ψ(x)

dx2
+ V (x)ψ(x) = Eψ(x)

Vi har lært at ψ(x) inneholder informasjon om partikkelens posisjon

men, den inneholder ogs̊a annen informasjon om partikkelen
eksempelvis er dens kinetiske energi bestemt av bølgefunksjonen

Mer generelt: bølgefunksjonen beskriver systemet fullstendig

den inneholder all informasjon om systemet
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Borns interpretasjon og grensebetingelser

For at ψ2 skal kunne tolkes som en sannsynlighetstetthet må

bølgefunksjonen oppfylle visse krav

(a) ψ(x) må være entydig
(b) ψ(x) kan ikke være uendelig i et endelig omr̊ade
(c) ψ(x) må være kontinuerlig
(d) ψ′(x) må være kontinuerlig

Disse kravene gir grensebetingelser ved løsning av Schrödinger-ligningen
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Grensebetingelser og kvantisering
En differensialligning har typisk uendelig mange løsninger

− ~2

2m

d2ψ(x)

dx2
+ V (x)ψ(x) = Eψ(x)

Imidlertid er ikke alle matematiske løsninger fysisk akseptable

Bølgefunksjonen må i tillegg oppfylle visse grensebetingelser:

disse følger fra tolkningen av bølgefunksjonen

I eksempelet over må bølgefunksjonen passe akkurat inn mellom
“veggene”(ugjennomtrengelige barrier)

Disse grensebetingelsene gir kvantisering av energien:

kun visse løsninger, med visse energier er mulige
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Kapittel 12: Kvanteteori

Three crucial experiments
12.1 Atomic and molecular spectra
12.2 The photoelectric effect
12.3 Electron diffraction

The dynamics of microscopic systems
12.4 The Schrödinger equation
12.5 The Born interpretation
12.6 The uncertainty principle

Applications of quantum mechanics
12.7 Translational motion
12.8 Rotational motion
12.9 Vibrational motion
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Repetisjon: bølgefunksjonen

Eksperimenter viser at partikler har bølgenatur

Vi kan ikke beskrive en partikkel ved å anta at den beveger seg langs en
bane, med presist bestemt posisjon x og bevegelsesmengde p

Isteden må vi tenke oss at partikkelen beveger seg som en bølge gjennom
rommet

Partikkelens tilstand beskrives av bølgefunksjonen ψ

Forløperen til bølgefunksjonen var de Broglies “materiebølge”

Vi kan ikke assosiere en klassisk bane med partikkelen

Vi vet ikke hvor partikkelen er, kun hvor vi sannsynligvis vil finne den
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Repetisjon: bølgefunksjonen og Schrödinger-ligningen

Alle systemer er beskrevet av en bølgefunksjon ψ(x)

bølgefunksjonen inneholder all informasjon om systemet
bølgefunksjonen kan ikke selv observeres

Borns interpretasjon (tolkning) av bølgefunksjonen:

ψ2(x) δV gir sannsynligheten for å finne partikkelen i volum δV

Bølgefunksjonen f̊as ved å løse Schrödinger-ligningen

− ~2

2m

d2ψ(x)

dx2
+ V (x)ψ(x) = Eψ(x)

her oppgitt for én partikkel i én dimensjon
m er partikkelens masse og V (x) er potensialet
ψ(x) er partikkelens bølgefunksjon og E den tilhørende energi

Grensebetingelser for Schrödinger-ligningen

løsningene må velges i overensstemmelse med Borns tolkning

Dette gir i mange tilfeller kvantisering av energien

kun visse energier er tillatte
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Usikkerhetsrelasjonen (1927)

Heisenbergs usikkerhetsrelasjon

Det er ikke mulig å spesifisere samtidig, med vilk̊arlig presisjon, en partikkels
bevegelsesmengde og dens posisjon.

La ∆p være usikkerheten i bevegelsesmengde og ∆x usikkerheten i
posisjon. Produktet av disse usikkerhetene er da relatert som

∆p∆x ≥ 1

2
~ produkt av usikkerheter

hvis p er eksakt kjent, s̊a er x helt ubestemt
hvis x er eksakt kjent, s̊a er p helt ubestemt

Bemerk: denne usikkerheten har intet med unøyaktige målinger å gjøre

den skyldes partiklenes bølgemekaniske natur

Trygve Helgaker KJM2600: Usikkerhetsrelasjonen



Usikkerhetsrelasjonen: eksakt bestemt bevegelsesmengde

Hvis bølgefunksjonen er harmonisk med bølgelengde λ,

ψ(x) = sin(kx), k = 2π/λ

s̊a er bevegelsesmengden eksakt gitt ved p = h/λ

1 2 3 4 5 6
x�Λ

-1.0

-0.5

0.5

1.0

Imidlertid er n̊a partikkelens posisjon helt ubestemt

vi vet ikke hvor den vil dukke opp n̊ar vi måler dens posisjon

Bemerk: vi vet ikke her om partikkelen beveger seg til høyre eller venstre

p er derfor strengt tatt ikke helt bestemt

for å lage en bølgefunksjon som svarer til bevegelse i en bestemt
retning må vi benytte komplekse tall

exp (±ikx) = cos kx ± i sin kx
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Usikkerhetsrelasjonen: eksakt bestemt posisjon

Hvis en partikkels posisjon er eksakt bestemt, s̊a ser bølgefunksjonen ut
som en ‘spiker’ eller ‘n̊al’ (en s̊akalt Dirac delta-funksjon)

En slik bølgefunksjon kan lages som en lineærkombinasjon (superposisjon)

av bølgefunksjoner med mange ulike frekvenser

konstruktiv interferens i ett punkt
destruktiv interferens i alle andre punkter

I en slik tilstand er bevegelsesmengden helt ukjent
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Komplementære størrelser

Usikkerhetsrelasjonen gjelder mellom visse par av variabler

Slike par sies å være komplementære

Table 12.1 Constraints of the uncertainty principle
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Fri partikkel I

For en fri partikkel har Schrödinger-ligningen formen

− ~2

2m

d2ψ(x)

dx2
= Eψ(x) ← V (x) = 0

En generell matematisk løsning er gitt ved

ψ(x) = A sin(kx) + B cos(kx)

A og B er her vilk̊arlig valgte konstanter

For å vise dette regner vi ut annenderiverte av ψ(x):

ψ′′(x) = −Ak2 sin(kx)− Bk2 cos(kx) = −k2ψ(x)

Innsettelse i Schrödinger-ligningen gir n̊a

~2k2

2m
ψ(x) = Eψ(x) ⇒ E =

~2k2

2m

denne ligningen er oppfylt for alle valg av k, A og B
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Fri partikkel II

For en fri partikkel er bølgefunksjonen og energien gitt ved

ψ(x) = A sin(kx) + B cos(kx), E = ~2k2/2m

løsningen har formen av en harmonisk bølge (sinus, cosinus)
det er ingen begrensninger p̊a A, B og k!
energien er ikke kvantisert

Bølgelengden λ er gitt ved betingelsen:

ψ(x + λ) = ψ(x) ⇒
A sin(kx + kλ) + B cos(kx + kλ) = A sin(kx) + B cos(kx) ⇒

kλ = 2π

Vi kan n̊a skrive løsningene for en fri partikkel som:

ψ(x) = A sin
(

2πx
λ

)
+ B cos

(
2πx
λ

)
, E = h2

2mλ2

kortere bølgelengde gir høyere energi (sammenlign med str̊aling)
alle bølgelengder er tillatte—ingen kvantisering!
endringer i A og B p̊avirker ikke energien
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Partikkel i boks

La oss n̊a tenke oss en partikkel i en endimensjonal boks

Potensialet er null i boksen 0 ≤ x ≤ L og uendelig i veggene

Vi skal n̊a se at alle energier ikke lenger er mulige
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Bølgefunksjonens form

Bølgefunksjonen må n̊a ha følgende generelle form:

ψ(x) =

{
ψb(x) = A sin

(
2πx
λ

)
+ B cos

(
2πx
λ

)
(i boksen)

ψv(x) = 0 (i veggene)

fri partikkel i boksen; ingen partikkel i veggene

Borns interpretasjon gir at ψ(x) må være kontinuerlig:

ψb(x) må derfor være null i endekantene av boksen x = 0 og x = L:

ψb(0) = 0⇒ B = 0 ⇒ ψb(x) = A sin
(

2πx
λ

)
ψb(L) = 0⇒ sin

(
2πL
λ

)
= 0⇒ λ = 2L/n (n = 1, 2, . . .)

kun bølgelengdene λ = 2L/n er mulige ifølge Borns tolkning!

Bølgefunksjonen i boksen må derfor ha følgende form:

ψn(x) = N sin
(
nπx
L

)
, n = 1, 2, 3, . . . ← st̊aende bølger
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Kvantisering for partikkel i boks

Ifølge Born må alts̊a bølgefunksjonen forsvinne i endekantene:

Kun følgende bølgelengder er da mulige (kvantisering):

λn =
2L

n
, n = 1, 2, 3, . . . (kvantetall)

vi har likevel uendelige mange løsninger!
hver løsning svarer til en bestemt tilstand av partikkelen

Vi har n̊a sett det første eksempel p̊a kvantisering
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Energien for en partikkel i boks I

For en partikkel med masse m i en boks av lengde L har vi

− ~2

2m
ψ′′

n (x) = Enψn(x) ← Schrödinger-ligningen

ψn(x) = N sin
(nπx

L

)
← bølgefunksjonen i boksen

husk: kvantetallet n er et positivt heltall n = 1, 2, . . .

For å bestemme En deriverer vi bølgefunksjonen to ganger:

ψ′′
n (x) = −

(nπ
L

)2

ψn(x) ← annenderiverte av ψ(x)

Vi finner En ved å innsette resultatet i Schrödinger-ligningen:

En =
~2

2m

(nπ
L

)2

=
h2n2

8mL2
, n = 1, 2, . . . ← kvantisert energi

Bemerk:

energien er bestemt av kvantetallet n
energien er kvantisert!
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Energien for en partikkel i boks II

Energien kan ogs̊a bestemmes fra de Broglies relasjon:

p =
h

λ
← de Broglies relasjon

1 for en partikkel i boks er bølgelengden gitt ved

λn =
2L

n
, n = 1, 2, . . .

2 innsatt i de Broglies relasjon gir dette bevegelsesmengden

pn =
h

λn
=

hn

2L
, n = 1, 2, . . .

3 det klassiske utrykket for energien gir s̊a til slutt

En =
p2
n

2m
=

n2h2

8mL2
, n = 1, 2, . . .

Bemerk: denne analogimetoden kan ikke benyttes generelt
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Tillatte tilstander og energier for en partikkel i boks
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Oppsummering

Bølgefunksjonen ψ inneholder all informasjon om systemet

den bestemmes ved å løse Schrödinger-ligningen

− ~2

2m

d2ψ(x)

dx2
+ V (x)ψ(x) = Eψ(x)

Borns interpretasjon:

bølgefunksjonen er ikke i seg selv observerbar
ψ2(x) δV gir sannsynligheten for å finne partikkelen i volum δV
dette gir grensebetingelser ved løsning av Schrödinger-ligningen

Heisenberg usikkerhetsrelasjon:

posisjon og bevegelsesmengde kan ikke bestemmes samtidig
med vilk̊arlig presisjon

∆x∆p ≥ 1

2
~

Kvantisering:

energiniv̊aene for en fri partikkel er ikke kvantiserte
energiniv̊aene for en partikkel i boks er kvantiserte
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KJM2600: Translasjon
Forelesning 4 (12.7b)

Trygve Helgaker
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Kapittel 12: Kvanteteori

Three crucial experiments
12.1 Atomic and molecular spectra
12.2 The photoelectric effect
12.3 Electron diffraction

The dynamics of microscopic systems
12.4 The Schrödinger equation
12.5 The Born interpretation
12.6 The uncertainty principle

Applications of quantum mechanics
12.7 Translational motion
12.8 Rotational motion
12.9 Vibrational motion
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Oppsummering

Bølgefunksjonen ψ inneholder all informasjon om systemet

den bestemmes ved å løse Schrödinger-ligningen

− ~2

2m

d2ψ(x)

dx2
+ V (x)ψ(x) = Eψ(x)

Borns interpretasjon:

bølgefunksjonen er ikke i seg selv observerbar
ψ2(x) δV gir sannsynligheten for å finne partikkelen i volum δV
dette gir grensebetingelser ved løsning av Schrödinger-ligningen

Heisenberg usikkerhetsrelasjon:

posisjon og bevegelsesmengde kan ikke bestemmes samtidig
med vilk̊arlig presisjon

∆x∆p ≥ 1

2
~

slike størrelser kalles komplementære

Kvantisering:

energiniv̊aene for en fri partikkel er ikke kvantiserte
energiniv̊aene for en partikkel i boks er kvantiserte
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Partikkel i boks

For en partikkel i boks løser vi Schrödinger-ligningen

− ~2

2m

d2ψ(x)

dx2
+ V (x)ψ(x) = Eψ(x)

der V (x) = 0 for 0 ≤ x ≤ L og uendelig ellers:
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Løsning av Schrödinger-ligningen for partikkel i boks

Bølgefunksjonen har følgende generelle form:

ψ(x) =

{
ψb(x) = A sin

(
2πx
λ

)
+ B cos

(
2πx
λ

)
(i boksen)

ψv(x) = 0 (i veggene)

Grensebetingelser følger fra Borns interpretasjon:

Dette gir følgende bølgefunksjoner og energier for n = 1, 2, 3 . . .:

ψn(x) = N sin
(
nπx
L

)
, ← st̊aende bølger

En =
h2n2

8mL2
, ← kvantisert energi

Systemet er kvantisert, i motsetning til en fri partikkel
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Normering av bølgefunksjonen

For en partikkel i boks er løsningene av Schrödinger-ligningen gitt ved

ψn(x) = N sin
(
nπx
L

)
, n = 1, 2, 3, . . .

her er N en ubestemt konstant

Hvis N endres, s̊a er Schrödinger-ligningen fortsatt oppfylt:

− ~2

2m

d2Nψ(x)

dx2
+ V (x)Nψ(x) = ENψ(x)

N kalles normeringskonstanten
bemerk: energien p̊avirkes ikke av normeringskonstanten

Vi setter sannsynligheten for å finne partikkelen i boksen til én:∫ L

0

ψ2
n(x) dx = 1 ⇒ N =

√
2
L

(normering)

Den normerte bølgefunksjonen er derfor:

ψn(x) =
√

2
L

sin
(
nπx
L

)
, n = 1, 2, 3, . . .
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ψn(x) og ψ2
n(x) for partikkel i boks for n = 1, 2, 3, 4
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ψn(x) og ψ2
n(x) for partikkel i boks for n = 50
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Grunntilstand og eksiterte tilstander

Tilstanden med lavest energi kalles grunntilstanden

Alle andre tilstander kalles eksiterte tilstander

Energien er ikke null i grunntilstanden

E1 = h2/8mL2 > 0 ← nullpunktsenergien

hva er årsaken til dette? (hint: Heisenbergs usikkerhetsrelasjon)

Bølgefunksjonene har noder: et punkt det bølgefunksjonen skifter fortegn

energien øker med avtagende bølgelengde og økende krumning
energien øker med antall noder
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Kvantisering for en partikkel i boks

For en partikkel i boks er de tillatte energiniv̊aene gitt ved

En =
n2h2

8mL2
, n = 1, 2, 3, . . .

Forskjellen mellom to naboniv̊aer (eksitasjonenergien) er da gitt ved

∆E = En+1 − En = (n + 1)2 h2

8mL2
− n2 h2

8mL2
= (2n + 1)

h2

8mL2

Energiforskjellen avtar med økende masse m og økende bokslengde L

Kvantisering er mindre viktig for større systemer

Kvantisering er mindre viktig for tunge partikler
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Tunnelering

Vi har til n̊a antatt at barrieren rundt boksen er uendelig høy

bølgefunksjonen er da null i veggen

Ant̊a n̊a at barrieren V er endelig, men høyere enn partikkelens energi E

i boksen (E > V (x), klassisk tillatt omr̊ade) oscillerer bølgefunksjonen
i veggen (E < V (x), klassisk forbudt omr̊ade) henfaller bølgefunksjonen

På denne måten kan partikkelen trenge gjennom en barriere V (x) > E

selv om den klassisk sett mangler energi til å gjøre dette!

Dette kalles tunnelering og er viktig i mange sammenhenger

radioaktivt henfall, reaksjonshastigheter
scanning tunneling microscope
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Oscillasjoner og henfall

Hvordan kan vi forklare oppførselen av ψ(x) i og utenfor veggen?

Vi skriver Schrödinger-ligningen p̊a en litt annen form

− ~2

2m

d2ψ(x)

dx2
+ V (x)ψ(x) = Eψ(x)⇔ d2ψ(x)

dx2
=

2m [V (x)− E ]

~2
ψ(x)

Vi betrakter n̊a to situasjoner:

1 det klassisk tillatte omr̊adet:

E > V (x) ⇒ ψ′′(x) og ψ(x) har motsatte fortegn ⇒ oscillasjoner

2 det klassisk forbudte omr̊adet:

E < V (x) ⇒ ψ′′(x) og ψ(x) har samme fortegn ⇒ henfall
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Partikkel i en todimensjonal boks

Vi har til n̊a studert en partikkel i en endimensjonal boks

Vi skal n̊a generalisere til to dimensjoner

Schrödinger-ligningen for en partikkel i en to-dimensjonal boks:

− ~2

2m

d2ψ(x , y)

dx2
− ~2

2m

d2ψ(x , y)

dy 2
+ V (x , y) = Eψ(x , y)

Potensialet er n̊a gitt ved

V (x , y) =

{
0, for 0 ≤ x ≤ Lx , 0 ≤ y ≤ Ly

∞, ellers

Dette systemet løses ved separasjon av variabler
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Schrödinger-ligningen løst ved separasjon

Schrödinger-ligningen skrives ofte p̊a operatorform:

Ĥψ(x , y) = Eψ(x , y), Ĥ = − ~2

2m

d2

dx2
− ~2

2m

d2

dy 2

vi kaller Ĥ Hamilton-operatoren for systemet

I dette tilfelle er Ĥ en sum av to andre Hamilton-operatorer:

Ĥ = Ĥx + Ĥy , Ĥx = − ~2

2m

d2

dx2
, Ĥy = − ~2

2m

d2

dy 2

Anta at vi har løst Schrödinger-ligningene i èn dimensjon:

ĤxX (x) = ExX (x), ĤyY (y) = EyY (y)

Da er X (x)Y (y) en bølgefunksjon for Ĥ med energi Ex + Ey :

ĤX (x)Y (y) =
(
Ĥx + Ĥy

)
X (x)Y (y) = ĤxX (x)Y (y) + ĤyX (x)Y (y)

= Y (y)ĤxX (x) + X (x)ĤyY (y) = Y (y)ExX (x) + X (x)EyY (y)

= (Ex + Ey )X (x)Y (y)

Vi har løst Schrödinger-ligningen ved separasjon i de to retningene:

Ĥψ(x , y) = Eψ(x , y), ψ(x , y) = X (x)Y (y), E = Ex + Ey
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Bølgefunksjon og energi for en todimensjonal boks

Vi studerer en partikkel i en todimensjonal boks med sidekanter Lx og Ly :

Schrödinger-ligningen løses ved variabelseparasjon:

Ĥψnxny (x , y) = Enxnyψnxny (x , y), nx = 1, 2, 3, . . . , ny = 1, 2, 3, . . .

Bølgefunksjonen er et produkt av to funksjoner, én for hver retning:

ψnX nY (x , y) = XnX (x)YnY (y) =

(
4

LXLY

)1/2

sin

(
nXπx

LX

)
sin

(
nYπy

LY

)
Energien er en sum av to energier, én for hver retning:

EnX nY = EnX + EnY =
n2
Xh

2

8mL2
X

+
n2
Y h

2

8mL2
Y

=
h2

8m

(
n2
X

L2
X

+
n2
Y

L2
Y

)
Vi har n̊a to kvantetall: ett kvantetall for hver dimensjon
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Bølgefunksjonen for en partikkel i en todimensjonal boks

Bølgefunksjonen har en enkel produktform, eksempelvis:

ψ11(x , y) =

(
4

LXLY

)1/2

sin

(
πx

LX

)
sin

(
πy

LY

)
ψ12(x , y) =

(
4

LXLY

)1/2

sin

(
πx

LX

)
sin

(
2πy

LY

)
ψ22(x , y) =

(
4

LXLY

)1/2

sin

(
2πx

LX

)
sin

(
2πy

LY

)
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To-dimensjonal boks: degenerasjon
La oss n̊a tenke oss en kvadratisk boks:

L = LX = LY

Energien er n̊a gitt ved uttrykket

EnX nY =
(
n2
X + n2

Y

) h2

8mL2

Betrakt n̊a de to ulike tilstandene

ψ12(x , y) =

(
4

LXLY

)1/2

sin

(
πx

LX

)
sin

(
2πy

LY

)
ψ21(x , y) =

(
4

LXLY

)1/2

sin

(
2πx

LX

)
sin

(
πy

LY

)
Disse tilstandene har samme energi:

E12 =
(

12 + 22
) h2

8mL2
=

5h2

8mL2

E21 =
(

22 + 12
) h2

8mL2
=

5h2

8mL2

Ulike tilstander med samme energi sies å være degenererte

vi sier at vi har et degenerert energiniv̊a
degenerasjon skyldes alltid symmetri (her: Lx = Ly )
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Oppsummering

Vi har bestemt bølgefunksjon og energi for en partikkel i en boks:

ψn(x) =

√
2

L
sin
(
nπx
L

)
, En =

h2n2

8mL2
, n = 1, 2, . . .

bølgefunksjonen er st̊aende bølger
energien er kvantisert og øker kvadratisk med kvantetallet n
en node er et pukt der bølgefunksjonen skifter fortegn
energien øker med økende antall noder

Tilstanden med lavest energi kalles grunntilstanden, alle andre er eksiterte

Nullpunktsenergien er energien i grunntilstanden:

E1 =
h2

8mL2

Schrödinger-ligningen for en todimensjonal boks løses ved separasjon

Ulike tilstander med samme energi sies å være degenererte

Partikler kan tunnelere gjennom klassisk forbudte omr̊ader
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KJM2600: Rotasjon i to dimensjoner
Forelesning 5 (12.8a)
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Kapittel 12: Kvanteteori

Three crucial experiments
12.1 Atomic and molecular spectra
12.2 The photoelectric effect
12.3 Electron diffraction

The dynamics of microscopic systems
12.4 The Schrödinger equation
12.5 The Born interpretation
12.6 The uncertainty principle

Applications of quantum mechanics
12.7 Translational motion
12.8 Rotational motion
12.9 Vibrational motion
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Polarkoordinater

Vi har til n̊a studert en fri partikkel og en partikkel i en boks

for disse systemene var kartesiske koordinater et naturlig valg

Vi skal n̊a studere en partikkel som beveger seg p̊a en ring

bevegelse langs en sirkel i xy -planet med konstant radius r
for et slikt system er bruk av polarkoordinater mer fornuftig

(x , y , z)→ (r , φ, z)

Relasjonen mellom disse koordinatsystemene er gitt ved

x = r cosφ, y = r sinφ

r =
√

x2 + y 2, φ = arctan(y/x)

vi skal ikke foreta en stringent overgang til polarkoordinater
vi skal isteden etablere viktige relasjoner ved analogi
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Vinkel og vinkelhastighet

For lineær bevegelse spiller følgende størrelser en viktig rolle:

posisjon x , hastighet v
masse m, bevegelsesmengde p = mv

For sirkelbevegelse er andre størrelser mer sentrale

Vi benytter vinkel φ istedenfor posisjon x

s = φr ← banelengde beregnet fra vinkel og radius

Vi benytter vinkelhastighet ω istedenfor hastighet v

ω =
dφ

dt
=

1

r

ds

dt
=

v

r
⇔ v = ωr (v = ω × r)
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Treghetsmoment og angulærmoment

For translasjon er energien gitt ved:

E = 1
2
mv 2 = p2

2m
, p = mv

For rotasjon er de tilsvarende uttrykkene:

E = 1
2
Iω2 = J2

2I
, J = Iω

I tillegg til ω har vi her innført to nye størrelser for rotasjon:

I = mr 2 treghetsmomentet

J = r × p angulærmomentet

For å se sammenhengen mellom uttrykkene over benyttes

v = ω × r ⇒

{
E = 1

2
mv 2 = 1

2
mr 2ω2 = 1

2
Iω2

J = pr = mvr = mωr 2 = Iω

Bemerk: J spiller samme rolle for rotasjon som p gjør for translasjon

p = m v masse × hastighet

J = I ω treghetsmoment × vinkelhastighet

Begge størrelser er bevarte for systemer up̊avirket av ytre krefter
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Angulærmoment (bevegelsesmengdemoment)

Angulærmomentet J er generelt definert som

J = r × p

p = m v

bemerk: angulærmomentet er en vektor
det har derfor b̊ade retning og lengde
norsk navn: bevegelsesmengdemoment

Rotasjonsretningen følger høyreh̊andsregelen:

Bemerk: generelt benyttes symbolet L for angulærmomentet
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Angulærmomentets bevarelse

For sirkelbevegelse med vinkelhastighet ω der v = ω × r, har vi

J = Iω, I = mr 2

Angulærmomentet J er bevart for et system up̊avirket av ytre krefter

En reduksjon av I kompenseres ved økning av ω:
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Schrödinger-ligningen for en partikkel p̊a en ring

Schrödinger-ligningen for en fri partikkel er gitt ved:

− ~2

2m

d2ψ(x)

dx2
= Eψ(x) ← fri translasjon, V (x) = 0

Schrödinger-ligningen for en partikkel p̊a en ring er gitt ved:

−~2

2I

d2ψ(φ)

dφ2
= Eψ(φ) ← fri rotasjon, V (φ) = 0

Den siste ligningen f̊as fra den første ved substitusjonene:

x → φ koordinatskifte

m→ I = mr 2 treghetsmoment erstatter masse

husk: treghetsmomentet avhenger av masse og rotasjonsradius
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Schrödinger-ligningen: generell fremgangsmåte

Fremgangsmåten over er ikke helt tilfredsstillende

For en partikkel i tre dimensjoner er Schrödinger-ligningen

− ~2

2m

(
∂2

∂x2
+

∂2

∂y 2
+

∂2

∂z2

)
ψ(r) + V (r)ψ(r) = Eψ(r)

det er ett bidrag fra hver kartesiske retning til den kinetiske energi
men, denne formen gjelder kun i kartesiske koordinater r = {x , y , z}

For å løse Schrödinger-ligningen i et gitt tilfelle må vi derfor:

først finne et koordinatsystem som forenkler problemet
deretter transformere ligningen til dette koordinatsystemet

For en partikkel p̊a en ring er polarkoordinater fornuftige

(x , y , z)→ (r , φ, z)

to av koordinatene (r og z) er da konstante
bølgefunksjonen er kun avhengig av én koordinat: φ

En slik transformasjon til polarkoordinater gir da følgende ligning:

−~2

2I

d2ψ(φ)

dφ2
= Eψ(φ), V (φ) = 0
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Løsning av Schrödinger-ligningen

Schrödinger-ligningen for en partikkel p̊a en ring er gitt ved:

−~2

2I
ψ′′(φ) = Eψ(φ), I = mr 2

Som for en fri partikkel er den generelle løsningen:

ψ(φ) = A sin(kφ) + B cos(kφ) ← A, B, og k er ubestemte

Dobbelderivasjon og innsetting i Schrödinger-ligningen gir:

ψ′′(φ) = −k2ψ(φ) ⇒ E =
~2k2

2I

Det gjenst̊ar n̊a å bestemme k samt A og B

valg av k bestemmer energien
vi skal se at k (og dermed energien) er kvantisert
valg av A og B p̊avirker derimot ikke energien
deres verdier p̊avirker imidlertid rotasjonsretningen
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Kvantisering for en partikkel p̊a en ring

Ikke alle bølgelengder er mulige for en partikkel p̊a en ring:

ψ(φ) = A sin(kφ) + B cos(kφ)

bølgefunksjonen må være entydig
den må derfor “bite seg selv i halen”

Vi krever derfor at bølgefunksjonen skal være periodisk med periode 2π:

ψ(φ+ 2π) = ψ(φ)

dette kalles periodiske grensebetingelser

Av formen p̊a ψ(φ) følger n̊a at k må være et heltall:

ψ(φ+ 2π) = A sin(kφ+ 2kπ) + B cos(kφ+ 2kπ)

Bølgefunksjonen for en partikkel p̊a en ring er da gitt ved:

ψm`(φ) = A sin(m`φ) + B cos(m`φ), m` = 0,±1,±2, . . .

partikkelens bevegelse er alts̊a kvantisert
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Periodiske grensebetingelser
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Energien for en partikkel p̊a en ring

Fra diskusjonen over følger det at energien er gitt ved formelen

Em` =
~2m2

`

2I
, m` = 0,±1,±2, . . .

energien for fri rotasjon er kvantisert
treghetsmomentet er I = mr 2

Sammenlign med energien for fri translasjon:

Ek =
~2k2

2m
, k et vilk̊arlig reelt tall

energien er ikke kvantisert (hvorfor?)

For fri rotasjon er det ingen nullpunktsenergi

vi har heller ikke nullpunktsenergi for fri translasjon
men for en partikkel i en boks har vi nullpunktsenergi
hva skyldes denne forskjellen?

Vi har b̊ade negative og positive kvantetall m`. Hvorfor?
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Rotasjonsretningen

For en partikkel p̊a en ring har vi funnet:

ψm`(φ) = A sin(m`φ) + B cos(m`φ), Em` = ~2m2
`/2I

kvantetallet tar heltallsverdiene m` = 0,±1,±2, . . .
energien er up̊avirket av A og B
forholdet mellom A og B bestemmer rotasjonsretningen
vi skal ikke vise hvordan dette fremkommer

En generell (normert) løsning kan skrives p̊a formen

ψm`(φ) = 1√
2π

[cos(m`φ) + i sin(m`φ)] , m` = 0,±1,±2, . . .

her er i det imaginære tallet i2 = −1 (dvs. kvadratroten av −1)

Fortegnet av m` bestemmer n̊a rotasjonsretningen

m` > 0 gir rotasjon mot klokken
m` < 0 gir rotasjon med klokken
energien er up̊avirket av rotasjonsretningen

Bølgefunksjonen er generelt kompleks

komplekse tall kan skrives som a + ib der a og b er reelle
v̊ar lærebok unng̊ar komplekse tall
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Degenerasjon

Energien for en partikkel p̊a en ring er gitt ved

Em` =
~2m2

`

2I
, m` = 0,±1,±2, . . .

positive og negative m` svarer til motsatte rotasjonsretninger

Ulike tilstander som har samme energi sies å være degenererte

de eksiterte niv̊aene er dobbeldegenererte for en partikkel p̊a en ring
grunntilstanden for partikkelen er derimot ikke degenerert: hvorfor?
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Energiniv̊adiagram for en partikkel p̊a en ring
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Kvantisering av angulærmomentet

Den kvantemekaniske energien for en partikkel p̊a en ring er kvantisert:

Em` =
~2m2

`

2I
, m` = 0,±1,±2, . . .

treghetsmomentet er gitt ved I = mr 2

Det klassiske uttrykket for rotasjonsenergien er gitt ved

E =
p2

2m
=

p2r 2

2mr 2
=

J2
z

2I

vi har her benyttet relasjonen Jz = pr

En sammenligning av de to energiuttrykkene gir

Jz = m`~, m` = 0,±1,±2, . . .

Vi konkluderer at angulærmomentet er kvantisert

den minste “kvanten” (udelelig størrelse) av rotasjon er ~
kvantisering av angulærmomentet har vidtrekkende konsekvenser. . .
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KJM2600: Rotasjon i tre dimensjoner
Forelesning 6 (12.8b)

Trygve Helgaker
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Kapittel 12: Kvanteteori

Three crucial experiments
12.1 Atomic and molecular spectra
12.2 The photoelectric effect
12.3 Electron diffraction

The dynamics of microscopic systems
12.4 The Schrödinger equation
12.5 The Born interpretation
12.6 The uncertainty principle

Applications of quantum mechanics
12.7 Translational motion
12.8 Rotational motion
12.9 Vibrational motion
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Rotasjon i tre dimensjoner

Rotasjon i tre dimensjoner p̊atreffes i mange situasjoner

elektronenes bevegelser rundt kjernen i atomer
partiklers spinn: rotasjon om egen akse
molekylers rotasjon om sitt massemiddelpunkt

Vi skal se p̊a hovedtrekkene ved en slik rotasjon i rommet

vi tenker oss at en partikkel roterer i fast avstand fra et punkt
partikkelen beveger seg p̊a en kuleflate

En partikkel vil ofte gjøre en sammensatt bevegelse

rotasjonell bevegelse rundt kjernen
radiell bevegelse mot og vekk fra kjernen

På en kuleflate har vi ren rotasjon
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Kulekoordinater

I kulekoordinater benyttes avstanden til origo r og to vinkler θ og φ

(x , y , z)→ (r , θ, φ)

Vinklene svarer til bredde- og lengdegrader p̊a jordoverflaten

Relasjonen mellom kulekoordinater og kartesiske koordinater er gitt ved:

r =
√

x2 + y 2 + z2 x = r sin θ cosφ

θ = arccos (z/r) y = r sin θ sinφ

φ = arctan (y/x) z = r cos θ
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Schrödinger-ligningen for en partikkel p̊a en kuleflate
I kartesisiske koordinater er Schrödinger-ligningen gitt ved

− ~2

2m
∇2ψ(r) + V (r)ψ(r) = Eψ(r)

der vi har innført Laplace-operatoren:

∇2 =
∂2

∂x2
+

∂2

∂y 2
+

∂2

∂z2

det er ett bidrag fra hver kartesiske retning til den kinetiske energi

Vi g̊ar n̊a over til kulekoordinater:

r = (x , y , z)→ (r , θ, φ)

bølgefunksjonen avhenger av to koordinater: θ, φ (r konstant)

Transformasjon til de nye koordinater med konstant r gir ligningen

−~2

2I
Λ2ψ(θ, φ) = E ψ(θ, φ), V (r) = 0, I = mr 2

der vi har innført Legendre-operatoren:

Λ2 =
1

sin2 θ

∂2

∂φ2
+

1

sin θ

∂

∂θ
sin θ

∂

∂θ
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Grensebetingelser

Vi har n̊a to sykliske grensebetingelser

bølgefunksjonen må matche n̊ar vi roterer med konstant θ
bølgefunksjonen må matche n̊ar vi roterer med konstant φ

Hver grensebetingelse introduserer et kvantetall: ` og m`
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Schrödinger-ligningen for en partikkel p̊a en kuleflate
Schrödinger-ligningen for en partikkel p̊a en kuleflate:

−~2

2I
Λ2Y`,m`(θ, φ) = E` Y`,m`(θ, φ)

bølgefunksjonen avhenger ` og m`, energien kun av `

Den kvantemekaniske energien for en roterende partikkel er:

E` =
`(`+ 1)~2

2I
, ` = 0, 1, 2, . . .

Sammenlign med den tilsvarende klassiske energien:

E =
J2

2I

J er her partikkelens totale angulærmoment

Det kvantemekaniske angulærmomentet ved rotasjon i rommet er alts̊a

J =
√
`(`+ 1)~, ` = 0, 1, 2, . . .

det totale angulærmomentet er bestemt av `
angulærmomentet eksisterer kun i kvanter av 0,

√
2~,
√

6~,. . .

Kvantetallet m` bestemmer angulærmomentets orientering i rommet

Jz = m`~, m` = −`,−`+ 1, . . . , `
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Bølgefunksjonen for rotasjon

Schrödinger-ligningen for en partikkel p̊a en kuleflate er gitt ved:

−~2

2I
Λ2Y`,m`(θ, φ) = E` Y`,m`(θ, φ)

Y`,m` kalles kuleflatefunksjoner eller sfæriske harmoniske funksjoner

Kuleflatefunksjoner for ` ≤ 1:

Y0,0(θ, φ) = 1√
4π
, J = 0, Jz = 0

Y1,−1(θ, φ) = − 1
2

√
3
2π

sin θeiφ, J =
√

2~, Jz = −~

Y1,0(θ, φ) = 1
2

√
3
π

cos θ, J =
√

2~, Jz = 0

Y1,1(θ, φ) = 1
2

√
3
2π

sin θe−iφ, J =
√

2~, Jz = ~
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Angulærmomentet som vektor

Angulærmomentet J er en vektor, best̊aende av tre komponenter

vi kan oppgi størrelsene p̊a hver av komponentene
vi kan oppgi lengde og orienteringen (to vinkler)

Det klassiske angulærmoment krever spesifikasjon av tre størrelser
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Klassisk og kvantemekanisk angulærmoment

J = r × p ← angulærmomentets definisjon

J = Jx~i + Jy~j + Jz~k ← angulærmomentets tre komponenter

J =
√

J2
x + J2

y + J2
z ← angulærmomentets størrelse (lengde)

Klassisk mekanikk

Det er ingen begrensninger p̊a angulærmomentet

Jx , Jy og Jz og dermed J kan anta alle mulige verdier

Kvantemekanikk

Angulærmomentet er kvantisert og kan ikke anta alle mulige verdier

Vi kan oppgi vektorens lengde og én av de tre komponentene

J =
√
`(`+ 1)~, ` = 0, 1, 2, . . . , ← kun heltallsverdier

Jz = m`~, m` = −`,−`+ 1, . . . , ` ← 2`+ 1 mulige verdier

Bemerk: de to størrelsene J og Jz er alts̊a begge kvantiserte!

De to andre komponentene Jx og Jy har ingen skarpe verdier!
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Orienteringen av angulærmomentet

Kvantetallet ` bestemmer angulærmomentets størrelse

Kvantetallet m` bestemmer dets orientering (vinkel) i forhold til z-aksen
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Vektormodellen for angulærmomentet

Angulærmomentets x- or y -komponenter er ubestemte

Dette illustreres ved å representere angulærmomentet med en kjegle
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Begrensninger p̊a kvantetallene og degenerasjon

Mulige verdier for angulærmomentet i kvantemekanikken:

J =
√
`(`+ 1)~, ` = 0, 1, 2, . . .

Jz = m`~, m` = −`,−`+ 1, . . . , `

Bemerk: ` ≤
√
`(`+ 1) < `+ 1; for store `-verdier er ` ≈

√
`(`+ 1)

Bemerk: vi må kreve |m`| ≤ ` for å unng̊a selvmotsigelsen J2
z > J2:

|m`| = `+ 1 ⇒ J2
z = m2

`~2 = (`+ 1)2~2 > `(`+ 1)~2 = J2

Det er derfor til sammen kun 2`+ 1 mulige verdier av m` for en gitt `

Dette gir følgende mulige rotasjonstilstander for ` ≤ 3:

` 2`+ 1 J Jz

s 0 1 0~ 0~
p 1 3

√
2~ −~ 0~ +~

d 2 5
√

6~ −2~ −~ 0~ +~ +2~
f 3 7

√
12~ −3~ −2~ −~ 0~ +~ +2~ +3~

Bemerk notasjonen s, p, d, f,. . .

kjenner du den igjen?
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Partikkelspinn

Til n̊a har vi diskutert en partikkels rotasjon om et punkt i rommet

elektroner rundt kjernen: orbitalangulærmoment
dette kan sammenlignes med jordens årlige rotasjon om solen

Partikler har ogs̊a angulærmoment pga. rotasjon om egen akse

dette kalles spinnangulærmoment
dette kan sammenlignes med jordens daglige rotasjon om egen akse

Med partikkelspinn menes alltid partikkelens spinn om egen akse

denne klassiske tolkningen må ikke oppfattes helt bokstavelig
elektronet har ingen utstrekning og kan vanskelig tenkes å spinne
elektronspinn er et rent kvantemekanisk fenomen

Alle elementærpartikler har spinn

det er en fundamental egenskap p̊a like fot med ladning og masse
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Elektronspinn

Orbitalangulærmomentet er gitt ved:

J =
√
`(`+ 1)~, ` = 0, 1, 2, . . .

Jz = m`~, m` = −`,−`+ 1, . . . , `

Spinnangulærmomentet beskrives p̊a en lignende måte:

S =
√

s(s + 1)~, s = 1/2

Sz = ms~, ms = −1/2, 1/2

bemerk: halvtallig kvantetall!

Vi har derfor alltid S =
√

3/2~ ≈ 0.87~ og Sz = ±~/2

Vi har to orienteringer av elektronspinn:

α-spinn (spinn opp) og β-spinn (spinn ned)
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Elektronspinnvektoren
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Partikkelspinn

Alle partikler deles i to klasser

fermioner og bosoner

Fermioner er partikler med halvtallig spinnkvantetall

eksempler: elektroner, protoner, nøytroner (spinn 1/2)
kun én partikkel kan være i hver kvantetilstand
materien er bygget opp av fermioner

Bosoner er partikler med heltallig spinnkvantetall

eksempel: fotoner (spinn 1)
flere partikler kan være i hver kvantetilstand
bosoner setter opp vekselvirkninger mellom fermioner

Materien best̊ar av fermioner bundet sammen av bosoner
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Kapittel 12: Kvanteteori

Three crucial experiments
12.1 Atomic and molecular spectra
12.2 The photoelectric effect
12.3 Electron diffraction

The dynamics of microscopic systems
12.4 The Schrödinger equation
12.5 The Born interpretation
12.6 The uncertainty principle

Applications of quantum mechanics
12.7 Translational motion
12.8 Rotational motion
12.9 Vibrational motion
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Harmonisk oscillator: klassisk beskrivelse

En partikkel med masse m vibrerer langs x-aksen om origo x = 0

Kraften er proporsjonal med utslaget

F = −kx ← Hookes lov

størrelsen k > 0 kalles kraftkonstanten
kraften trekker alltid partikkelen tilbake mot origo
et slikt system kalles en harmonisk oscillator (HO)

Klassisk mekanikk gir følgende vibrasjonsfrekvens (se neste slide):

ν =
1

2π

√
k

m
← svingninger pr. tidsenhet

frekvensen er kun bestemt av kraftkonstanten og massen
frekvensen er uavhengig av amplituden (det maksimale utslaget)
dette kjenner vi igjen fra strengeinstrumenter

Vibrerende systemer møter man i mange sammenhenger

atomer i molekyler og faste stoffer vibrerer alltid
slike vibrasjoner kan kun forst̊as kvantemekanisk
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Bestemmelse av den klassiske vibrasjonsfrekvensen

Vi kombinerer først Newtons annen lov med Hookes lov:

F = ma & F = −kx ⇒ −kx = mx ′′(t)

En løsning av denne ligningen er gitt ved

x(t) = A sin
(√

k
m
t
)
← utslag som funksjon av tiden

vi har her innført amplituden A
amplituden svarer til det maksimale utslaget

Resultatet over kontrolleres ved derivasjon to ganger:

x ′′(t) = − k
m
x(t)

Perioden (tiden for en svingning) er da gitt ved

τ = 2π
√

m
k
← kontroller at x(t + τ) = x(t)

Vibrasjonsfrekvensen ν er antall svingninger pr. tidsenhet:

ν = τ−1 =
1

2π

√
k

m
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Kraft og potensial

Bølgefunksjonen må oppfylle Schrödinger-ligningen:

− ~2

2m

d2ψ(x)

dx2
+ V (x)ψ(x) = E ψ(x)

der masse m og potensialet V (x) avhenger av systemet

Potensialet er ved definisjon relatert til kraften som

F = −dV (x)

dx
← kraften f̊as ved derivasjon av potensialet

For en harmonisk oscillator følger kraften Hookes lov

F = −kx ← kraften er proporsjonal med utslaget

Potensialet må derfor oppfylle ligningen

dV (x)

dx
= kx

Dette kravet er oppfylt ved å skrive potensialet p̊a formen

V (x) =
1

2
kx2 ← harmonisk potensial
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Det harmoniske potensialet

For en HO er kraft og potensial relatert ved

F = −kx ↔ V (x) =
1

2
kx2

Potensialet har parabelform:
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Sammenligning med en partikkel i en boks

Det er likheter mellom potensialene for en HO og en partikkel i en boks:

Vi vil derfor forvente en viss likhet ogs̊a mellom bølgefunksjonene:

HO-bølgefunksjonen er mer avrundet
den blir aldri null (potensialet blir aldri uendelig)

Trygve Helgaker KJM2600: Vibrasjon: den harmoniske oscillator



Grunntilstanden for en harmonisk oscillator
Vi kan n̊a skrive Schrödinger-ligningen for en HO som

− ~2
2m
ψ′′(x) + 1

2
kx2ψ(x) = E ψ(x)

En prøvefunksjon for grunntilstanden er

ψ(x) = exp(−ax2), a > 0 ← Gauss-funksjon

Dobbelderivasjon gir:

ψ′ = −2axψ, ψ′′ = (4a2x2 − 2a)ψ

Innsetting i Schrödinger-ligningen gir n̊a:

− ~2
2m

(4a2x2 − 2a)ψ(x) + 1
2
kx2ψ(x) = E ψ(x) ⇒

− 1
2

(
4~2a2
m
− k
)
x2ψ(x) =

(
E − ~2a

m

)
ψ(x)

Ligningen er oppfylt for alle verdier av x hvis begge sider settes lik null

dette kravet bestemmer a og deretter E :

a =
√

km
2~ ⇒ E = ~2a

m
= 1

2
~
√

k
m

= 1
2
hν, ν = 1

2π

√
k
m

Vi har n̊a vist at exp(−ax2) er en løsning av Schrödinger-ligningen

denne funksjonen har ikke noder og må derfor være grunntilstanden
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Energiniv̊aer for en harmonisk oscillator

Energiniv̊aene for en HO er gitt ved:

Ev =
(
v + 1

2

)
hν, v = 0, 1, 2, . . .

Det vibrasjonelle kvantetallet v

Den klassiske vibrasjonsfrekvens er:

ν =
1

2π

(
k

m

)1/2

Systemet har nullpunktsenergi:

E0 =
1

2
hν > 0

Det har en konstant energiseparasjon:

∆Ev = Ev+1 − Ev = hν
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Sammenligning med en partikkel i en boks

Energiniv̊aene for en partikkel i en boks og for en HO er gitt ved:

En =
n2h2

8mL2
, n = 1, 2, . . . ← en partikkel i en boks

Ev =
(
v + 1

2

)
~
(

k

m

)1/2
, v = 0, 1, . . . ← harmonisk oscillator

Likhet: kvantisering med nullpunktsenergi

Forskjell: fast energiavstand for en HO, økende for en partikkel i en boks
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Bølgefunksjoner for en harmonisk oscillator

Bølgefunksjonene for en harmonisk oscillator er gitt ved:

ψv (x) = NvHv

(√
2ax
)

exp(−ax2), a =
√
km/2~, v = 0, 1, 2, . . .

Hermite-polynomer:

H0(x) = 1, H1(x) = 2x , H2(x) = 4x2 − 2, . . .

den generelle formen er:

polynom av grad v × Gauss-funksjon

antall noder: v
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Sammenligning med en partikkel i en boks

Antall noder er det samme for en HO og en partikkel i en boks

HO-funksjonen avtar langsomt for x → ±∞
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Sannsynlighetstetthet for en harmonisk oscillator

Vi har under plottet ψ2
v for v = 0, 1, 10, 100

-10 10 -10 10

-10 10 -10 10

I grunntilstanden ligger partikkelen i “ro” (husk usikkerhetsrelasjonen)

Når v øker, s̊a kan den ogs̊a p̊atreffes ute p̊a kantene: den vibrerer

For v � 0 ligner sannsynlighetsfordelingen p̊a den klassiske fordelingen
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Harmonisk oscillator
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Vibrasjon ut i de forbudte omr̊ader...

En vibrerende klassisk partikkel har et vendepunkt

den har ikke nok kinetisk energi til å bevege seg forbi vendepunktet

En vibrerende kvantemekanisk partikkel har ikke vendepunkt

den beveger seg inn i det klassiske forbudte omr̊adet ved tunnelering

oscillasjoner i tillatte omr̊ader, henfall i forbudte omr̊ader
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Oppsummering: harmonisk oscillator (HO)

En partikkel vibrerer harmonisk n̊ar kraften er proporsjonal med utslaget:

F = −kx
her er k kraftkonstanten

Det tilsvarende harmoniske potensial er gitt ved

V =
1

2
kx2

Løsning av Schrödinger-ligningen gir følgende kvantiserte energiniv̊aer:

Ev =

(
v +

1

2

)
hν, v = 0, 1, 2, . . .

ν er den klassiske vibrasjonsfrekvensen for partikkel med masse m:

ν =
1

2π

(
k

m

)1/2

en HO har nullpunktsenergi: E0 = 1
2
hν

en HO har konstant separasjon mellom energiniv̊aene: ∆Ev = hν
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Atomstruktur

Vi har gitt en kort innføring i kvantemekanikk

historisk bakgrunn
kvantemekanikkens prinsipper
translasjon, rotasjon og vibrasjon

Vi skal n̊a se p̊a atomer og atomstruktur

elektronstruktur i atomer

Atomer er byggestener for molekyler og faste stoffer

kunnskap om atomenes struktur er nødvendig for å forst̊a kjemien

Vi begynner med ettelektronatomer eller hydrogenlignende atomer

H, He+, Li2+,... U91+

Schrödinger-ligningen for disse kan løses eksakt
ettelekronbølgefunksjoner (orbitaler)

Vi skal deretter se p̊a flerelektronatomer

Schrödinger-ligningen for disse kan ikke løses eksakt
vi må isteden benytte tilnærmede eller approksimative løsninger
det periodiske system og Aufbau-prinsippet
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Kapittel 13: Atomstruktur

Hydrogenic Atoms
13.1 The spectra of hydrogenic atoms
13.2 The permitted energies of hydrogenic atoms
13.3 Quantum numbers
13.4 The wavefunctions: s orbitals
13.5 The wavefunctions: p and d orbitals
13.6 Electron spin
13.7 Spectral transitions and selection rules

The structures of many-electron atoms
13.8–13.14

Periodic trends in atomic properties
13.15–13.16

The spectra of complex atoms
13.17–13.19

Trygve Helgaker KJM2600: Atomstruktur



Atomære spektra

Alle atomer har sine karakteristiske spektra

Det fins to typer spektra:

emisjonsspektra (øverst) oppst̊ar n̊ar str̊aling utsendes av atomet
absorpsjonspektra (nederst) oppst̊ar n̊ar str̊aling opptas av atomet

Str̊aling utsendes eller opptas ved karakteristiske frekvenser

disse svarer til overganger mellom kvantiserte energiniv̊aer
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Flere spektra
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Hydrogenatomspekteret I

Hydrogenatomspekteret ble grundig studert p̊a 1800-tallet
dannes ved elektrisk utladning gjennom hydrogengass

Det synlige spekteret danner et karakteristisk mønster
den sveitsiske skolelæreren Johann Balmer fant i 1885 formelen

λ ∝ n2

n2 − 22
, n = 3, 4, 5, . . . ← bølgelengder for det synlige spekteret
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Hydrogenatomspekteret II

Etter Balmers oppdagelse ble andre slike serier funnet

Svensken Johannes Rydberg fant at alle linjene kan skrives p̊a formen

λ−1 = RH

(
1

n2
1

− 1

n2
2

)
,

{
n1 = 1, 2, . . .

n2 = n1 + 1, n1 + 2, . . .

RH = 109 678 cm−1 ← Rydberg-konstanten

De ulike seriene har følgende n1-verdier:

1 (Lyman), 2 (Balmer), 3 (Paschen), 4 (Brackett)
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Elektroniske overganger

Atomære spektra skyldes elektroniske overganger i atomene

kvantiserte elektroniske
energiniv̊aer

overganger mellom slike niv̊aer

et foton opptas eller utsendes
samtidig

Bohrs frekvensbetingelse

∆E = hν

hver linje svarer til en overgang

Frekvensen oppgis ofte i bølgelengde λ eller bølgetall ν̃

λ =
c

ν
← bølgelengde ν̃ = λ−1 =

ν

c
← bølgetall

bølgetallet er antall bølger pr. lengdeenhet (oppgis ofte i cm−1)
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Rutherfords atommodell

Vår beskrivelse tar utgangspunkt i Rutherfords atommodell (1911)

atomer best̊ar av små partikler: én kjerne omgitt av elektroner

kjernen har masse mN og ladning +Ze

hvert elektron har masse me og ladning −e

nesten all masse er konsentrert i kjernen

mp ≈ 1836me

elektronene beveger seg rundt kjernen: planetmodellen

De negative elektronene trekkes mot den positive kjernen. . .

hvorfor faller de da ikke inn p̊a kjernen?
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Rutherfords eksperiment

Trygve Helgaker KJM2600: Hydrogenlignende atomer



Bohrs atommodell (1913)

Forklarer Rydbergs formel med utgangspunkt i Rutherfords modell

elektronet i hydrogenatomet kan kun bevege seg i bestemte baner

i disse banene kan angulærmomentet kun være ~, 2~, 3~, . . .

str̊aling utsendes eller opptas ved overganger mellom banene

frekvensen er gitt ved ∆E = hν

Modellen ga verdier til følgende konstanter:

R∞ =
mee

4

8h3cε2
0

= 109 737 cm−1 ← Rydberg-konstanten

a0 =
4πε0~2

mee2
= 52.9177 pm ← Bohr-radien

Bohrs modell var en ad-hoc-modell

den var historisk viktig og inspirerte blant annet de Broglie

en kvantemekanisk beskrivelse ble gitt av Schrödinger i 1926
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Schrödinger-ligningen for hydrogenlignende atomer

Schrödinger-ligningen løses for elektronet med fastholdt kjerne

− ~2

2µ

(
∂2

∂x2
+

∂2

∂y 2
+

∂2

∂z2

)
ψ(r) + V (r)ψ(r) = Eψ(r)

kjernen er mye tyngre enn elektronet

vi tenker oss at kjernen ligger i ro og løser ligningen kun for elektronet

i Schrödinger-ligningen er da r elektronets posisjon i forhold til kjernen

elektronet har en effektiv redusert masse µ = memN
me+mN

= me
1+me/mN

≈ me

bruk av µ istedenfor me korrigerer for kjernens bevegelser

Elektronet trekkes mot kjernen av et Coulomb-potensial

V (r) = − Ze2

4πε0r
← Coulomb-potensialet

ε0 = 8.854× 10−12 J−1 C2 m−1 ← tomromspermittiviteten

potensialet er kun bestemt av r

det er null uendelig langt borte

det avtar nær kjernen

p̊a kjernen er det −∞

-3 -2 -1 1 2 3

-4

-3

-2

-1
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Energien av hydrogenlignende atomer

Hydrogenlignende atomer med kjerneladning Z ≥ 1 og kjernemasse mN

Løsning av Schrödinger-ligningen gir følgende kvantiserte energiniv̊aer:

En = −hcRZ 2

n2
< 0, n = 1, 2, . . .

Konstanten R avhenger av den reduserte massen og er gitt ved

hcR =
µe4

32π2ε2
0~2

, µ =
memN

me + mN

Energien avhenger av hovedkvantetallet n og er proporsjonal med −n−2

Energien En er målt relativt til et system med uendelig partikkelavstand

Det fins ogs̊a ikke-kvantiserte tilstander med positiv energi E ≥ 0

Hydrogenatomet: protonkjerne med ladning Z = 1 og masse mp

Vi f̊ar hydrogatomets energier ved å sette Z = 1 og mN = mp over:

En = −hcRH

n2
, n = 1, 2, . . . , RH = 109 678 cm−1

Rydbergkonstanten RH f̊as fra R ved å sette mN = mp
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Bundne og ikke-bundne tilstander

Det er to typer tilstander i hydrogenlignende atomer:
bundne og ikke-bundne tilstander

Bundne tilstander

elektronet er bundet til kjernen

energien er kvantisert

En = −hcRZ 2

n2
< 0

Ikke-bundne tilstander

elektronet er ikke bundet til kjernen

energien er ikke kvantisert

E ≥ 0

energiene danner et kontinuum

Atomets energi er beregnet relativt til en situasjon der b̊ade kjernen og
elektronet ligger i ro, uendelig langt fra hverandre

Bundne og ikke-bundne tilstander fins i alle atomer og molekyler
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Elektronets avstand til kjernen

Energien av de bundne tilstandene og Coulomb-potensialet er gitt ved

En = −hcRZ 2

n2
, V (r) = − Ze2

4πε0r

La oss n̊a anta at elektronet oppfører seg klassisk

det kan da kun befinne seg i omr̊ader med positiv kinetisk energi

En = Ekin + V (r) ≥ V (r) ⇒ r ≤ 2n2 a0

Z
5 10 15 20 25 30

-hcR

-hcR�4

-hcR�9

Den klassisk tillatte radius er proporsjonal med n2/Z

atomets størrelse øker kvadratisk med økende kvantetall n
dette er i overensstemmelse med kvantemekaniske resultater
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Energioverganger I

En = −hcRH

n2
, n = 1, 2, . . . ← hydrogenatomenergier

Eksitasjonsenergier

Eksitasjonsenergien for overgang fra n1 til n2 > n1:

∆En2,n1 = En2 − En1 = −hcRH

n2
2

+
hcRH

n2
1

= hcRH

(
1

n2
1

− 1

n2
2

)
Denne energien må tilføres av et foton (Bohrs frekvensbetingelse):

∆E = hν = hcλ−1 = hc ν̃ ⇒ ν̃ = RH

(
1

n2
1

− 1

n2
2

)
Dette gir Lyman (n1 = 1), Balmer (2), Paschen (3), Brackett (4)

Ionisasjonsenergien

Den minste energi som kreves for å fjerne et elektron fullstendig:

I = ∆E∞,1 = hcRH = 2.180× 10−18 J = 13.59 eV
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Energioverganger II

ν̃ = RH

(
1

n2
1

− 1

n2
2

)
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Schrödinger-ligningen for hydrogenlignende atomer

Schrödinger-ligningen for hydrogenlignende atomer kan skrives p̊a formen:

−
~2

2µ
∇2Ψ(x , y , z)−

Ze2

4πε0r
Ψ(x , y , z) = EΨ(x , y , z)

∇2 =
∂2

∂x2
+

∂2

∂y2
+

∂2

∂z2
, µ =

memN

me + mN
≈ me

Potensialet er kulesymmetrisk—dvs. avhenger kun av r =
√

x2 + y 2 + z2

Overgang til kulekoordinater gir

−
~2

2µ
∇2Ψ(r , θ, φ)−

Ze2

4πε0r
Ψ(r , θ, φ) = EΨ(r , θ, φ)

∇2 =
∂2

∂r2
+

2

r

∂

∂r
+

Λ2

r2
, Λ2 =

1

sin2 θ

∂2

∂φ2
+

1

sin θ

∂

∂θ
sin θ

∂

∂θ

Vi gjenkjenner Legendre-operatoren Λ2 fra en partikkel p̊a en kuleflate

I tillegg er det bidrag til den kinetiske energi fra den radielle bevegelse
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Schrödinger-ligningen for hydrogenlignende atomer
Schrödinger-ligningen for hydrogenlignende atomer:

− ~2

2µ
∇2Ψn,`,m`(r , θ, φ)− Ze2

4πε0r
Ψn,`,m`(r , θ, φ) = EnΨn,`,m`(r , θ, φ)

Bølgefunksjonen Ψn,`,m` kalles en orbital

en orbital er en bølgefunksjon for ett elektron
uttrykket ‘orbital’ er laget fra ‘orbit’ (bane): ‘banelignende’
vi sier gjerne at en orbital er okkupert eller besatt av et elektron

Orbitalene Ψn,`,m` har tre kvantetall pga. tre ulike grensebetingelser:

bølgefunksjonen må være endelig: kvantetall n
den må være periodisk i θ og φ: kvantetall ` og m`

Bølgefunksjonen separeres i en radialdel og en angulærdel:

Ψn,`,m`(r , θ, φ) = Rn,`(r)Y`,m`(θ, φ)

angulærdelen er den samme som for en partikkel p̊a en kuleflate

I det følgende skal vi først se p̊a kvantetallenes betydning

Deretter skal vi se p̊a orbitalenes form

angulærdelen er den samme som for en partikkel p̊a en kuleflate
vi skal først diskutere angulærdelen, deretter radialdelen
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Orbitalkvantetallene for hydrogenlignende atomer

− ~2

2µ
∇2Ψn,`,m` −

Ze2

4πε0r
Ψn,`,m` = EnΨn,`,m`

Ψn,`,m` = Rn,`(r)Y`,m`(θ, φ)

hovedkvantetallet n

n = 1, 2, . . .

n bestemmer elektronets energi En = −hcRZ 2/n2

bikvantetallet eller angulærmomentkvantetallet `

` = 0, 1, 2, . . . , n − 1

` bestemmer angulærmomentets størrelse J =
√
`(`+ 1)~

det magnetiske kvantetallet m`

m` = −`,−`+ 1,−`+ 2, . . . , `

m` bestemmer angulærmomentets orientering Jz = m`~
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Skall og underskall

Skall

Orbitaler med samme hovedkvantetall n tilhører samme skall

Elektroner i samme skall har samme energi En = −hcRZ 2/n2

n 1 2 3 4 . . .

K L M N . . .

Underskall

Orbitaler med samme n og samme ` tilhører samme underskall

Elektroner i samme underskall har samme angulærmoment
√
`(`+ 1)~

` 0 1 2 3 . . .

s p d f . . .

Da n > `, er kun følgende kombinasjoner av n og ` mulige:

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, . . .

Forklaring: et elektron med en gitt En kan ikke rotere vilk̊arlig hurtig
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Mulige tilstander i hydrogenlignende atomer
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Klassisk og kvantemekanisk angulærmoment

J = r × p ← angulærmomentets definisjon

J = Jx~i + Jy~j + Jz~k ← angulærmomentets tre komponenter

J =
√

J2
x + J2

y + J2
z ← angulærmomentets størrelse (lengde)

Klassisk mekanikk

Det er ingen begrensninger p̊a angulærmomentet

Jx , Jy og Jz og dermed J kan anta alle mulige verdier

Kvantemekanikk

Angulærmomentet er kvantisert og kan ikke ha alle mulige verdier

Vi kan oppgi vektorens lengde og én av de tre komponentene

J =
√
`(`+ 1)~, ` = 0, 1, 2, . . . , ← kun heltallsverdier

Jz = m`~, m` = −`,−`+ 1, . . . , ` ← 2`+ 1 mulige verdier

Bemerk: de to størrelsene J og Jz er alts̊a begge kvantiserte!

De to andre komponentene Jx og Jy har ingen skarpe verdier!
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Orienteringen av angulærmomentet

Kvantetallet ` spesifiserer angulærmomentets størrelse

Kvantetallet m` dets orientering (vinkel) i forhold til z-aksen
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Vektormodellen for angulærmomentet

Angulærmomentets x- or y -komponenter er ubestemte

Dette antydes ved å representere angulærmomentet med en kjegle

Trygve Helgaker KJM2600: Atomstruktur



Tilbake til hydrogenatomet. . .

Løsning av Schrödinger-ligningen gir en produktbølgefunksjon:

− ~2

2µ
∇2Ψn,`,m` −

Ze2

4πε0r
Ψn,`,m` = EnΨn,`,m`

Ψn,`,m` = Rn,`(r)Y`,m`(θ, φ)

Kuleflatefunksjonene for ` ≤ 1 er gitt ved

Y0,0(θ, φ) = 1√
4π
, J = 0, Jz = 0

Y1,−1(θ, φ) = − 1
2

√
3

2π
sin θeiφ, J =

√
2~, Jz = −~

Y1,0(θ, φ) = 1
2

√
3
π

cos θ, J =
√

2~, Jz = 0

Y1,1(θ, φ) = 1
2

√
3

2π
sin θe−iφ, J =

√
2~, Jz = ~
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Den radielle bølgefunksjonen Rn,`(r)

La oss n̊a se p̊a orbitalenes radielle form

Hvorfor faller ikke elektronet i grunntilstanden 1s ned p̊a kjernen?

dette ville ha vært et brudd p̊a Heisenbergs usikkerhetsrelasjon

1s-orbitalen har den formen som gir lavest totalenergi

en kompakt orbital gir lav potensiell energi, men høy kinetisk energi
en diffus orbital gir lav kinetisk energi, men høy potensiell energi
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Elektronets avstand til kjernen

I Bohrs atommodell er avstanden til kjernen gitt ved banens radius:

rn = n2 a0

Z
I kvantemekanikken er elektronet delokalisert og har ingen bestemt radius

husk ogs̊a: et elektron i en s-orbital roterer ikke rundt kjernen

Kvantemekanikken gir følgende uttrykk for middelavstanden:

〈r〉n,` = n2

[
3

2
− `(`+ 1)

2n2

]
a0

Z

avstanden øker kvadratisk med n
den reduseres litt med økende ` innen et gitt skall
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Hydrogenic Atoms

13.1 The spectra of hydrogenic atoms
13.2 The permitted energies of hydrogenic atoms
13.3 Quantum numbers
13.4 The wavefunctions: s orbitals
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13.6 Electron spin
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Orbitalenes radielle og angulære faktorer

Løsning av Schrödinger-ligningen gir orbitaler p̊a produktform

ψn`m`(r , θ, φ) = Rn`(r)Y`m`(θ, φ)

= radialbølgefunksjon × angulærbølgefunksjon

Radialbølgefunksjonen Rn`(r)

Rn`(r) beskriver den radielle avhengigheten

Rn`(r) er den samme for alle orbitaler i samme underskall

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, . . . ← ulike radielle former

Angulærbølgefunksjonen Y`m`(θ, φ)

Y`m`(θ, φ) beskriver den angulære avhengigheten

Y`m`(θ, φ) er uavhengig av avstanden r

s, px , py , pz , dxy , dx2−y2 , dxz , dyz , dz2 , . . . ← ulike angulære former

Disse funksjonene svarer til ulike rotasjonelle tilstander
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1s-orbitalen Ψ1s = Ψ100

1s-orbitalen er kulesymmetrisk

For 1s-orbitalen avhenger bølgefunksjonen kun av r

Ψ1s(r , θ, φ) = 1
(4π)1/2︸ ︷︷ ︸
Y00(θ,φ)

(
4
a3

0

)1/2

e−r/a0︸ ︷︷ ︸
R10(r)

∝ e−r/a0

1s-orbitalen er kulesymmetrisk—dette gjelder alle s-orbitaler

1s-orbitalen avtar eksponentielt med avstanden fra kjernen

bølgefunksjonen Ψ1s

avtar som e−r/a0

sannsynlighetstettheten
Ψ2

1s avtar som e−2r/a0

det mest sannsynlige
punktet i rommet å
finne elektronet p̊a er
kjernen
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1s-orbitalens sannsynlighetstetthet

Orbitaler kan plottes p̊a forskjellige måter

til venstre har vi plottet Ψ2
1s i xy -planet

til høyre har vi plottet en overflate som inneholder 90% av tettheten
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Den radielle fordelingsfunksjonen P(r)

I hvilken avstand r er det mest sannsynlig å finne et 1s-elektron?

Sannsynligheten for å finne elektronet mellom r og r + dr er gitt ved

P(r)dr = [antall punkter mellom r og r + dr ]× [sannsynlighet i hvert punkt]

= [volum av et tynt kuleskall i avstand r fra kjernen]×Ψ2
1s(r)

= 4πr2dr × e−2r/a0

Den radielle fordelingsfunksjonen er da definert som P(r) = 4πr2e−2r/a0

0 a0 2a0

1

2

PHrL

Ψ2

4Πr2

den mest sannsynlige avstand bestemmes ved å sette P′(r) = 0
man finner da at denne avstanden er Bohr-radien a0!

Alts̊a: det mest sannsynlige punktet er p̊a kjernen,
den mest sannsynlige avstanden er Bohr-radien
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Den radielle fordelingsfunksjonen P(r)
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Sammenligning av 1s- og 2s-orbitaler

1s

1s-orbitalens form:

Ψ1s ∝ e−r/a0

eksponentielt avtagende

ingen noder

2s

2s-orbitalens form:

Ψ2s ∝ (2− r/a0)e−r/a0

eksponentielt avtagende

én radiell node

Trygve Helgaker KJM2600: Atomstruktur



2p-orbitaler

For p-orbitaler er bikvantetallet ` = 1

angulærmomentet er
√
`(`+ 1)~ =

√
2~

p-elektroner roterer, i motsetning til s-elektroner
det er tre ulike orbitaler 2`+ 1 = 3 med ulike rotasjonsretninger

2p-orbitalenes form (reelle kombinasjoner)

Ψ2pz ∝ ze−r/2a0 , Ψ2py ∝ ye−r/2a0 , Ψ2px ∝ xe−r/2a0

2p-orbitalene har et nodeplan

orbitalene skifter fortegn n̊ar vi beveger oss rundt kjernen
p-elektroner p̊atreffes aldri p̊a kjernen, i motsetning til s-elektroner
dette skyldes sentrifugalkraften
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3d-orbitaler

For d-orbitaler er bikvantetallet ` = 2
angulærmomentet er

√
`(`+ 1)~ =

√
6~

det er fem ulike orbitaler 2`+ 1 = 5 med ulike rotasjonsretninger

3d-orbitalene har to nodeplan (reelle kombinasjoner)

Trygve Helgaker KJM2600: Atomstruktur



Radielle former og antall noder

antall noder i orbitalene:

rad. ang. tot.

1s 0 0 0

2s 1 0 1
2p 0 1 1

3s 2 0 2
3p 1 1 2
3d 0 2 2

dvs. antall noder er n − 1

husk: n bestemmer
energien

En = −hcRH

n2

alts̊a: antall noder
bestemmer energien
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Partikkelspinn

Til n̊a har vi diskutert angulærmoment pga. rotasjon om kjernen

dette kalles orbitalangulærmoment
dette kan sammenlignes med jordens årlige rotasjon om solen

Elektronet har ogs̊a angulærmoment pga. rotasjon om egen akse

dette kalles spinnangulærmoment
dette kan sammenlignes med jordens daglige rotasjon om egen akse

Med elektronspinn menes alltid elektronets spinn om egen akse

denne klassiske tolkningen må ikke oppfattes helt bokstavelig
elektronet har ingen utstrekning og kan vanskelig tenkes å spinne
elektronspinn er et rent kvantemekanisk fenomen

Alle elementærpartikler har spinn

en fundamental egenskap p̊a like fot med ladning og masse
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Elektronspinn

Orbitalangulærmoment er gitt ved:

J =
√
`(`+ 1)~, ` = 0, 1, 2, . . .

Jz = m`~, m` = −`,−`+ 1, . . . , `

Spinn kan beskrives p̊a samme måte, ved å innføre to kvantetall:

S =
√

s(s + 1)~, s = 1/2

Sz = ms~, ms = −1/2, 1/2

bemerk: halvtallig kvantetall!

Vi har derfor alltid S =
√

3/2~ ≈ 0.87~ og Sz = ±~/2

Vi har to orienteringer av elektronspinn:

α-spinn (spinn opp) og β-spinn (spinn ned)
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Elektronspinnvektoren
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Stern–Gerlach-eksperimentet

Effekten av elektronspinn ble observert i 1922 av Stern og Gerlach

sølvatomer ble sendt gjennom et sterkt magnetfelt
atomene ble avbøyd i ulike retninger

Atomene må derfor ha magnetiske momenter

tolkes ved å anta at elektronene har spinn og magnetisk moment
overskudd av α- og β-elektroner gir avbøyning i ulike retninger

Ideen om elektronspinn ble fremsatt av Uhlenbeck and Goudsmit i 1925

spinn ble inkorporert i ikke-relativistisk teori av Pauli i 1927
spinn fremkommer naturlig fra Diracs relativistiske teori i 1928
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Partikkelspinn

Alle partikler deles i to klasser (Pauli 1940)

fermioner og bosoner

Fermioner er partikler med halvtallig spinnkvantetall

eksempler: elektroner, protoner, nøytroner (spinn 1/2)
kun én partikkel kan være i hver kvantetilstand
materien er bygget opp av fermioner

Bosoner er partikler med heltallig spinnkvantetall

eksempel: fotoner (spinn 1)
flere partikler kan være i hver kvantetilstand
bosoner setter opp vekselvirkninger mellom fermioner

Materien best̊ar av fermioner bundet sammen av bosoner

Trygve Helgaker KJM2600: Atomstruktur



Utvalgsregler

Vi har sett at overganger skjer hvis Bohrs frekvensbetingelse er oppfylt:

∆E = hν

Dette er et eksempel p̊a en utvalgsregel

utvalgsregler forteller oss hvilke overganger som er mulige
noen overganger er tillatte, andre er forbudte

Utvalgsreglene skyldes gjerne krav om bevarelse av visse størrelser

Bohrs frekvensbetingelse følger fra kravet om energiens bevarelse

Fotoner har b̊ade energi og angulærmoment

et foton har alltid angulærmoment ~ (skyldes spinn)
dette må bevares ved alle overganger

Dette gir følgende utvalgsregler:

∆` = ±1, ∆m` = 0,±1

med følgende mulige overganger for hydrogenatomet:

s ↔ p ↔ d ↔ f ↔ · · ·
Det er ingen begrensninger p̊a ∆n (annet enn Bohrs frekvensbetingelse)
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Grotrian-diagram for hydrogenatomet

Et Grotrian-diagram viser et atoms energiniv̊aer og mulige overganger
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Oppsummering hydrogenlignende atomer

Hydrogenlignende atomer er atomer med ett elektron

Den romlige bølgefunksjonen har tre kvantetall:

hovedkvantetallet n bestemmer elektronets energi

En = −
hcRZ2

n2
, n = 1, 2, . . .

bikvantetallet ` bestemmer angulærmomentets størrelse

J =
√
`(`+ 1)~, ` = 0, 1, . . . n − 1

det magnetiske kvantetallet m` bestemmer angulærmomentets retning

Jz = m`~, m` = −`,−`+ 1, . . . `

s-orbitaler er kulesymmetriske og har en endelig amplitude p̊a kjernen

Den radielle fordelingsfunksjonen P(r) gir sannsynligheten i avstand r

Elektronet har et indre angulærmoment kalt spinn med s = 1/2

vi har to mulige spinntilstander ms = ±1/2

Utvalgsregler forteller oss hvilke overganger som er mulige
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13.8 The orbital approximation
13.9 The Pauli principle
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13.11 The building-up principle
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Operatorer og egenverdiligninger

Operatorer

En operator Ω̂ virker p̊a en funksjon og danner en ny funksjon:

Ω̂f (x) = g(x)

Eksempler:

∂̂x = d/dx , ∂̂xx2 = 2x , ∂̂x exp(ax) = a exp(ax)

Egenverdiligninger

I egenverdiligninger gir Ω̂ funksjonen tilbake multiplisert med en tall ω:

Ω̂f (x) = ωf (x) ← egenverdiligning

vi sier da at f (x) er en egenfunksjon til Ω̂ med egenverdi ω

Eksempler:

∂̂x = d/dx , ∂̂x exp(−2x) = −2 exp(−2x)

∂̂2
x = d2/dx2, ∂̂2

x cos(x) = − cos(x)
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Schrödinger-ligningen som egenverdiligning

Vi har tidligere skrevet Schrödinger-ligningen for en partikkel p̊a formen

− ~2

2me
∇2Ψn(r) + V (r)Ψn(r) = EnΨn(r), ∇2 =

∂2

∂x2
+

∂2

∂y 2
+

∂2

∂z2

her er n et generelt kvantetall

Ved å innføre Hamilton-operatoren Ĥ kan ligningen skrives mer kompakt:

ĤΨn = EnΨn ← Schrödinger-ligningen

Ĥ = − ~2

2me
∇2 + V (r) ← Hamilton-operatoren

Schrödinger-ligningen er alts̊a en egenverdiligning

alle (stasjonære) fysiske tilstander Ψn er egenfunksjoner til Ĥ
de tilsvarende energiene En er egenverdiene til disse tilstandene Ψn

Generelt representeres alle observerbare størrelser med operatorer

egenverdiene til operatoren gir de mulige resultater av en måling
typisk måles det p̊a et stort antall systemer samtidig
måleresultatet er da en middelverdi av slike egenverdier
denne middelverdien kan beregnes fra bølgefunksjonen

Trygve Helgaker KJM2600: Flerelektronsystemer



Hydrogenatomet: repetisjon

Vi har sett p̊a Schrödinger-ligningen for hydrogenatomet

ĥψn`m` = εnψn`m` , ĥ = − ~2

2me
∇2 − Ze2

4πε0r

ettelektron-funksjonene ψn`m`
kalles orbitaler

ettelektron-energiene εn kalles orbitalenergier

Bemerk: vi benytter heretter små bokstaver for hydrogenatomets løsninger

ĤΨ = EΨ → ĥψ = εψ

Elektronene er fermioner, med halvtallig spinn og to spinntilstander

alfa-spinn: α med spinnkvantetall s = 1/2 og ms = 1/2
beta-spinn: β med spinnkvantetall s = 1/2 og ms = −1/2

Vi skriver tilstanden som et produkt av en orbital og en spinnfunksjon

ψn`m`ms =

{
ψn`m`α, ms = 1/2

ψn`m`β, ms = −1/2

en slik produktfunksjon kalles en spinnorbital

spinnorbital = orbital × spinnfunksjon

spinnorbitalen er bestemt av fire kvantetall: n, `, m`, ms
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Heliumatomet og mangepartikkelproblemet

La oss n̊a se p̊a heliumatomet, best̊aende av to elektroner og en kjerne

elektronene trekkes mot kjernen med Z = 2, men frastøter hverandre

Schrödinger-ligningen for elektronene (med kjernen i ro) har n̊a formen

Ĥ(1, 2)Ψ(1, 2) = EΨ(1, 2)

der Hamilton-operatoren er gitt ved

Ĥ(1, 2) = ĥ(1) + ĥ(2) +
e2

4πε0r12

ĥ(i) = − ~2

2me
∇2

i −
Ze2

4πε0ri︸ ︷︷ ︸
He+-atomet

Denne Schrödinger-ligningen kan ikke løses eksakt

dette skyldes vekselvirkningen (Coulomb-frastøtingen) mellom elektronene
dette er et generelt problem for systemer best̊aende av mange partikler

Vi må isteden bestemme approksimative løsninger

den første som gjorde dette var Egil Hylleraas p̊a slutten av 1920-tallet
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Orbital-approksimasjonen

Schrödinger-ligningen kan ikke løses eksakt pga. elektronvekselvirkningen

Ĥ(1, 2)Ψ(1, 2) = EΨ(1, 2), Ĥ(1, 2) = ĥ(1) + ĥ(2) + e2

4πε0r12

ĥ(i) er her Hamilton-operatoren for elektron i i He+-atomet

Vi forenkler i første omgang problemet ved å utelate det vanskelige leddet:

Ĥ0(1, 2)Ψ(1, 2) = EΨ(1, 2), Ĥ0(1, 2) = ĥ(1) + ĥ(2)

elektronene vekselvirker ikke lenger
Hamilton-operatoren Ĥ0 er n̊a en sum av operatorer for He+-atomet

En eksakt løsning for ikke-vekselvirkende elektroner i heliumatomet

Ĥ0(1, 2)ψa(1)ψb(2) = (εa + εb)ψa(1)ψb(2)

kan n̊a lett bygges opp fra løsningene for He+-atomet:

ĥ(1)ψa(1) = εaψa(1), ĥ(2)ψb(2) = εbψb(2)

bølgefunksjonen er et produkt av spinnorbitaler
energien er en sum av spinnorbitalenergier

Denne løsningen er approksimativ for vekselvirkende elektroner

fremgangsmåten kalles orbital-approksimasjonen
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Schrödinger-ligningen for ikke-vekselvirkende partikler

La oss anta at vi har løst Schrödinger-ligningen for hver partikkel separat:

ĥ(1)ψa(1) = εaψa(1) ← Schrödinger-ligningen for partikkel 1

ĥ(2)ψb(2) = εbψb(2)← Schrödinger-ligningen for partikkel 2

Produktet av ψa(1) og ψb(2) er da en løsning for ĥ(1) + ĥ(2):

[ĥ(1) + ĥ(2)]ψa(1)ψb(2) = ĥ(1)ψa(1)ψb(2) + ĥ(2)ψa(1)ψb(2)

=
[
ĥ(1)ψa(1)

]
ψb(2) +

[
ĥ(2)ψb(2)

]
ψa(1)

=
[
εaψa(1)

]
ψb(2) +

[
εbψb(2)

]
ψa(1)

= εaψa(1)ψb(2) + εbψa(1)ψb(2)

Alts̊a er ψa(1)ψb(2) en egenfunksjon til ĥ(1) + ĥ(2) med egenverdi εa + εb

[ĥ(1) + ĥ(2)]ψa(1)ψb(2) = (εa + εb)ψa(1)ψb(2)

Dette gjelder helt generelt for ikke-vekselvirkende partikler:

bølgefunksjonen er et produkt av énpartikkelfunksjoner
energien er en sum av énpartikkelenergier
vi benyttet samme metode for en partikkel i en to-dimensjonal boks
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Mangepartikkelbølgefunksjoner

For ikke-vekselvirkende partikler har vi n̊a en generell metode

metoden er approksimativ (men nyttig) for vekselvirkende elektroner

Først løser vi Schrödinger-ligningen for hver partikkel separat:

ĥ(i)ψn(i) = εnψn(i) ← Schrödinger-ligningen for partikkel i

Hamilton-operatoren er den samme for alle partikler
energiene og bølgefunksjonene er derfor ogs̊a identiske

Deretter kan vi lett lage en løsning for alle partikler:

bølgefunksjonen er et produkt av énpartikkelfunksjoner (spinnorbitaler)
energien er en sum av énpartikkelenergier (spinnorbitalenergier)

Ψtotal = ψa(1)ψb(2)ψc(3) · · · ← totalbølgefunksjon

Etotal = εa + εb + εc + · · · ← totalenergi

Men, det er mange mulige slike kombinasjoner. . .

hvilke spinnorbitaler ψa og spinnorbitalenergier εa skal vi velge?
hvilke elektroner skal være i hvilke spinnorbitaler?
hvor mange elektroner kan det være i hver spinnorbital?
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Pauli-prinsippet

For identiske partikler gjelder Pauli-prinsippet (1925):

Ψ(1, 2) = Ψ(2, 1) ← bosoner

Ψ(1, 2) = −Ψ(2, 1) ← fermioner

bølgefunksjonen for bosoner er uendret ved koordinatbytte
bølgefunksjonen for fermioner skifter fortegn ved koordinatbytte

Bemerk: sannsynlighetstettheten er i begge tilfeller uendret:

Ψ2(1, 2) = Ψ(1, 2)×Ψ(1, 2) = [±Ψ(2, 1)]× [±Ψ(2, 1)]

= Ψ(2, 1)×Ψ(2, 1) = Ψ2(2, 1)

En korrekt produktbølgefunksjon kan da skrives p̊a formen

Ψsym(1, 2) = ψa(1)ψb(2) + ψa(2)ψb(1) ← bosoner

Ψanti(1, 2) = ψa(1)ψb(2)− ψa(2)ψb(1) ← fermioner

For elektroner må vi derfor alltid velge funksjoner av typen Ψanti(1, 2)

slike funksjoner sies å være antisymmetriske
vi skal se at Pauli-prinsippet har vidtrekkende konsekvenser for elektroner

Trygve Helgaker KJM2600: Flerelektronsystemer



Determinant-bølgefunksjoner

For to fermioner skrives spinnorbitalbølgefunksjonen p̊a formen

Ψanti(1, 2) = ψa(1)ψb(2)− ψa(2)ψb(1)

Hvordan gjøres dette for flere enn to fermioner?

Ψanti(1, 2, 3) = ψa(1)ψb(2)ψc(3)− ψa(1)ψb(3)ψc(2)

+ ψa(2)ψb(3)ψc(1)− ψa(2)ψb(1)ψc(3)

+ ψa(3)ψb(1)ψc(2)− ψa(3)ψb(2)ψc(1)

Generelt kan antisymmetri sikres ved å benytte en determinant:

Ψanti(1, 2, 3) =

∣∣∣∣∣∣
ψa(1) ψb(1) ψc(1)
ψa(2) ψb(2) ψc(2)
ψa(3) ψb(3) ψc(3)

∣∣∣∣∣∣
en determinant skifter fortegn ved bytte av kolonner eller rader
en slik slik bølgefunksjon kalles en Slater-determinant

Alle partikler tilhører alle enpartikkelbølgefunksjonene (spinnorbitalene)

de funksjoner ψa som er med i determinanten sies å være okkuperte
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Paulis eksklusjonsprinsipp I
Ifølge Pauli er bølgefunksjonen antisymmetrisk mhp. bytte av koordinater

Ψ(1, 2) = −Ψ(2, 1) ← fermioner

I orbital-approksimasjonen har vi derfor for to elektroner

Ψanti(1, 2) = ψa(1)ψb(2)− ψa(2)ψb(1) ← antisymmetrisk produkt

Hvis en spinnorbital dobbeltokkuperes, s̊a forsvinner bølgefunksjonen:

Ψanti(1, 2) = ψa(1)ψa(2)− ψa(2)ψa(1) = 0

Generelt gjelder at hver spinnorbital kan kun okkuperes av ett elektron

To ulike spinnorbitaler kan ha samme orbitaldel og forskjellige spinndeler:

ψ1sα(i) = φ1s(i)α(i), ψ1sβ(i) = φ1s(i)β(i)

Hvis begge 1s-spinnorbitalene enkeltokkuperes, s̊a f̊ar vi:

Ψ1s2 (1, 2) = ψ1sα(1)ψ1sβ(2)− ψ1sα(2)ψ1sβ(1)

= φ1s(1)α(1)φ1s(2)β(2)− φ1s(2)α(2)φ1s(1)β(1)

= φ1s(1)φ1s(2)[α(1)β(2)− α(2)β(1)] 6= 0

Vi kan dobbeltokkupere en orbital hvis elektronene har motsatte spinn
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Paulis eksklusjonsprinsipp II

Ifølge Pauli-prinsippet må elektronbølgefunksjonen være antisymmetrisk

Ψ(1, 2, 3, . . .) = −Ψ(2, 1, 3, . . .) ← antisymmetri

I orbital-approksimasjonen er bølgefunksjonen et produkt av spinnorbitaler

antisymmetri sikres ved bruk av Slater-determinant

Ψ = det |ψaψbψc · · · | ← enkeltokkuperte spinnorbitaler

enkeltokkupasjon: hver spinnorbital kan kun forekomme én gang
ved dobbeltokkupasjon av spinnorbitaler ville bølgefunksjonen blitt null

Hver orbital gir opphav til to ulike spinnorbitaler, med motsatte spinn
dobbeltokkupasjon av orbitaler er da mulig

Ψ = det |1sα, 1sβ · · · | ←

{
1sα og 1sβ er begge enkeltokkuperte

1s er dobbeltokkupert

Dette gir Paulis eksklusjonsprinsipp:

Hver orbital kan okkuperes av inntil to elektroner.
Ved dobbeltokkupasjon m̊a spinnene være ulike (paret).
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Elektronkonfigurasjoner

I orbital-approksimasjonen spesifiseres bølgefunksjonen ved å oppgi

elektronkonfigurasjonen

en spesifikasjon av hvilke orbitaler som er okkuperte

I hydrogenatomet har vi kun ett elektron

grunntilstanden har konfigurasjonen 1s1

de laveste eksiterte tilstander har konfigurasjonene 2s1 og 2p1

I heliumatomet har vi to elektroner

de samme spinnorbitaler som i hydrogenatomet (litt mer kompakte)

1sα, 1sβ, 2sα, 2pα, . . .

i grunntilstanden okkuperer vi spinnorbitalene med lavest energi
grunntilstandskonfigurasjonen er derfor 1s2

i eksiterte tilstand okkuperes andre spinorbitaler: 1s12s1, 1s12p1,. . .

I litiumatomet har vi tre elektroner

mulige grunntilstandskonfigurasjoner: 1s22s1, 1s22p1

hvilken skal vi velge?
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Hydrogenlignende atomer og orbitaler

Hydrogenlignende atomer har kun ett elektron

For slike systemer kan Schrödinger-ligningen løses eksakt:

ĥψn`m` = εn`m`ψn`m` , ĥ = − ~2

2me
∇2 − Ze2

4πε0r

Orbitalene har den samme generelle form for alle kjerneladninger Z :

ψ1s, ψ2s, ψ2px , ψ2py , ψ2pz , ψ3s, . . .

med økende Z blir orbitalene mer kompakte
det skyldes økende tiltrekning mellom kjernen og elektronet

Bemerk: orbitalenergien er kun bestemt av hovedkvantetallet n:

ε1s < ε2s = ε2px = ε2py = ε2pz < ε3s = · · ·

Husk: hver orbital gir opphav til to spinnorbitaler:

ψ1sα, ψ1sβ , ψ2sα, ψ2sβ , . . .
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Flerelektronatomer og orbital-approksimasjonen

Schrödinger-ligningen kan ikke løses eksakt for flerelektronatomer

mangepartikkelproblemet er et generelt problem i fysikken

Ĥ(1, 2) = ĥ(1) + ĥ(2) +
e2

4πε0r12

ĥ(i) = − ~2

2me
∇2

i −
Ze2

4πε0ri

vi må ta til takke med approksimative løsninger

Vi benytter orbital-approksimasjonen

bølgefunksjonen er et antisymmetrisk produkt av spinnorbitaler

Hver spinnorbital kan okkuperes med inntil ett elektron

hver orbital kan okkuperes med inntil to elektroner (motsatte spinn)

Bølgefunksjonen spesifiseres ved å oppgi elektronkonfigurasjonen

Okkupasjon av orbitaler i stigende energetisk rekkefølge gir:

hydrogenatomet: 1s1

heliumatomet: 1s2

litiumatomet: 1s22s1 eller 1s22p1 ?
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Effektiv kjerneladning i flerelektronatomer

I flerelektronatomer er energien bestemt av n og `, ikke kun av n:

ε1s < ε2s = ε2p < ε3s · · ·︸ ︷︷ ︸
ettelektronatomer

→ ε1s < ε2s < ε2p < ε3s · · ·︸ ︷︷ ︸
flerelektronatomer

2s-orbitalenergien er n̊a lavere enn 2p-orbitalenergien
hva skyldes denne oppsplittingen av et degenerert energiniv̊a?

Alle elektronene trekkes mot kjernen, samtidig som de frastøter hverandre

Når et elektron er i avstand r fra kjernen, s̊a kan frastøtingen fra de andre
elektronene modelleres som en effektiv negativ ladning −σ(r) p̊a kjernen

Elektronet føler derfor en skjermet, effektiv kjerneladning Zeff(r)

Zeff(r) = Z − σ(r)

Zeff(0) = Z

Zeff(∞) = 1

Den effektive ladningen er størst nær kjernen og minst langt fra kjernen
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Skjerming og penetrering

I et flerelektronatom føler hvert elektron en effektiv kjerneladning Zeff(r)

Den effektive ladningen skyldes skjerming og avhenger av orbitalens form

s-elektroner er oftere tett p̊a kjernen enn p-elektroner

s-elektronene penetrerer de indre skallene bedre enn p-elektronene

s-elektronene føler derfor i snitt en større effektive kjerneladning
s-elektronene bindes derfor sterkere til kjernene og f̊ar lavere energi

Generelt finner vi følgende energirekkefølge i et elektronskall

s < p < d < f ← energirekkefølge innen et skall i et flerelektronatom
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Skjerming og penetrering
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Madelungs regel

Madelungs regel for orbitalenergirekkefølgen i flerelektronatomer:

orbitalenergien øker med økende n + `
for orbitaler med samme n + `, s̊a øker energien med økende n
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Orbitalenergirekkefølgen. . .
Orbitalenergiene avhenger p̊a en komplisert måte av Z i flerelektronatomer

Eksempel: rekkefølgen av 4s og 3d
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Hunds regel

Grunntilstandskonfigurasjonen er bestemt av orbitalenes energirekkefølge:

H: 1s1, He: 1s2, Li: 1s22s1, Be: 1s22s2, B: 1s22s22p1, C: 1s22s22p2

Men, hvilke orbitaler okkuperes ved degenerasjon, som i karbonatomet?

dobbeltokkupasjon av én orbital 1s22s22p2
x ?

enkeltokkupasjon av to orbitaler 1s22s22p1
x2p1

y ?

Hunds regel

Ved orbitaldegenerasjon velges grunntilstandskonfigurasjonen p̊a en slik måte at
vi f̊ar flest mulig uparede elektroner

Husk:
parede elektroner har motsatte spinn: ↑↓
uparede elektroner har samme (parallelle) spinn: ↑↑ eller ↓↓

For å oppfylle Hunds regel må vi enkeltokkupere flest mulig orbitaler
dette gir følgende konfigurasjoner for karbon og nitrogen:

C: 1s22s22p1
x2p1

y , N: 1s22s22p1
x2p1

y2p1
z

vi har alts̊a to uparede elektroner i karbon og tre i nitrogen

Hunds regel kan forklares med spinnkorrelasjon

elektroner med parallelle spinn kan ikke være p̊a samme sted i rommet
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Åpne og lukkede skall

Lukket skall

I et lukket skall er samtlige orbitaler dobbeltokkuperte

2 elektroner i s-underskallet
6 elektroner i p-underskallet

10 elektroner i d-underskallet

 4`+ 2 elektroner

Hvis alle okkuperte skall er lukkede, s̊a har atomet totalspinn lik null

Åpent skall

I et åpent skall er noen orbitaler enkeltokkuperte

Vi følger Hunds regel og enkeltokkuperer i størst mulig grad
degenererte orbitaler med parallelle spinn

Eksempel:

For et p-skall med to elektroner finner vi følgende rekkefølge:

↑ ↑ < ↑ ↓ < ↑↓
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Aufbau-prinsippet og det periodiske system

Aufbau-prinsippet

Konfigurasjonen for atomer bestemmes ved å okkupere orbitalene i stigende energetisk
rekkefølge i overensstemmelse med Paulis eksklusjonsprinsipp og Hunds regel.

Madelungs regel: energien øker med økende n + ` og med økende n for gitt n + `

Paulis eksklusjonsprinsipp: hver orbital kan okkuperes med inntil to elektroner

Hunds regel: ved degenerasjon enkeltokkuperes flest mulig orbitaler

Kjemien bestemmes av elektronene i det ytterste skallet: valensskallet
dette gir opphav til elementenes periodiske egenskaper
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Grunnstoffenes elektronkonfigurasjoner
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Okkupasjon av d-orbitaler

Ar-atomet har fulle 3s- og 3p-underskall
[Ne]3s23p6 er i praksis et lukket skall da 3d-underskallet ligger høyt over

Pga. penetrering fylles 4s-underskallet før 3d-underskallet i K og Ca:
K: [Ar]4s1, Ca: [Ar]4s2

Deretter fylles 3d-orbitalene i innskuddsmetallene fra Sc til Zn
men: for disse atomene har 3d-orbitalene lavere energi enn 4s-orbitalene
likevel har Sc konfigurasjonen [Ar]3d14s2, ikke [Ar]3d3 eller [Ar]3d24s1

hvorfor er 4s-orbitalen dobbeltokkupert i innskuddsmetallene?

Bemerk: totalenergien er ikke summen av orbitalenergiene:
vi må ogs̊a ta hensyn til frastøtingen mellom elektronene
denne er større for to elektroner i 3d-orbitaler enn i 4s-orbitaler
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Konfigurasjoner for kationer og anioner

Kationer

Konfigurasjonene bestemmes ved å fjerne elektroner p̊a følgende måte:

først fjernes alle p-elektroner i valensskallet
deretter fjernes alle s-elektroner i valensskallet
til slutt fjernes det nødvendige antall d-elektroner

Eksempel:

Fe har konfigurasjonen [Ar]3d64s2

Fe3+ har konfigurasjonen [Ar]3d5

Anioner

Elektroner legges til atomet p̊a vanlige måte, ifølge Aufbau-prinsippet

Eksempel:

O har konfigurasjonen [He]2s22p4

O− har fluorkonfigurasjonen [He]2s22p5
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Self-consistent-field (SCF) orbitaler

Hvordan bestemmes orbitalene i flerelektronatomer?

I hver orbital beveger elektronene seg i et attraktivt potensial fra kjernen

og et repulsivt potensial fra elektronene i de andre orbitalene

1 først “gjettes” formen p̊a alle orbitalene
2 deretter beregnes potensialene for elektronene i hver orbital

3 vi bestemmer s̊a orbitalene for elektronene i disse potensialene

1 hvis orbitalene endret seg, s̊a g̊ar vi tilbake til punkt 2
2 hvis orbitalene ikke endret seg, s̊a er vi ferdige

Slike orbitaler kalles self-consistent field (SCF) orbitaler

Metoden ble utviklet av Hartree og deretter Fock: Hartree–Fock metoden
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Aufbau-prinsippet og det periodiske system

Aufbau-prinsippet

Konfigurasjonen for atomer bestemmes ved å okkupere orbitalene i stigende energetisk
rekkefølge i overensstemmelse med Paulis eksklusjonsprinsipp og Hunds regel.

Paulis eksklusjonsprinsipp: hver orbital kan okkuperes med inntil to elektroner

Hunds regel: ved degenerasjon enkeltokkuperes flest mulig orbitaler

Madelungs regel: energien øker med økende n + ` og med økende n for gitt n + `

Kjemien bestemmes av elektronene i det ytterste skallet: valensskallet
dette gir opphav til elementenes periodiske egenskaper
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Grunnstoffenes elektronkonfigurasjoner
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Periodiske trender i atomenes egenskaper

Egenskapene til atomene varierer p̊a en systematisk, periodisk måte
vi skal se p̊a atomradier og ionisasjonsenergier
disse kan korreleres med effektiv kjerneladning Zeff for valenselektronene

Bemerk:
Zeff øker med økende atomnummer Z innen en periode—hvorfor?
Zeff avtar fra Ne til Na—hvorfor?
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Atomradier
Definisjon av atomradius

metaller: den halve avstanden mellom to naboatomer i et fast stoff

ikke-metaller: den halve avstanden mellom atomene i et toatomig molekyl

Betydningen av atomradius

atomets størrelse p̊avirker antall bindinger som kan dannes

molekylenes struktur og størrelse bestemmes av atomenes størrelse

dette har blant annet betydning for biologisk aktivitet

innskuddsmetaller har ofte lik radius og danner mange ulike legeringer
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Atomradier

Vi observerer:
radius avtar med økende atomnummer Z innen en periode
radius øker med økende atomnummer Z innen en gruppe

Forklaringer:
radius avtar innen en periode fordi Zeff øker (innen et gitt skall)
radius øker innen en gruppe fordi et nytt skall (med høyere n) tas i bruk

Bemerk lantanoidekontraksjonen i 6. periode (fra Cs til Po i figuren):
skyldes d̊arlig skjerming av 4f-elektronene (57 ≤ Z ≤ 70)
de etterfølgende innskuddsmetallene (71 ≤ Z ≤ 80) er uventet kompakte
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Ionisasjonsenergier

Definisjon av første og annen ionisasjonsenergier I1 og I2

I1: den energi som kreves for å fjerne det første elektronet fra et atom

I2: den energi som kreves for å fjerne det neste elektronet fra et atom

Betydningen av ionisasjonsenergi

den forteller hvor sterkt elektronene er bundet til atomet

den bestemmer atomets evne til å danne bindinger (relokalisering av elektroner)

den er atomets viktigste egenskap etter dets størrelse
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Ionisasjonsenergier
Vi observerer trender som er motsatt dem vi fant for atomradien:

I1 øker med økende atomnummer Z innen en periode
I1 avtar med økende atomnummer Z innen en gruppe

Forklaringer:
I1 øker innen en periode fordi Zeff øker (innen et gitt skall)
I1 avtar innen en gruppe fordi et nytt skall (med høyere n) tas i bruk

Bemerk reduksjonen i I1 fra Be til B og fra N til O i annen periode
reduksjonen fra Be til B skyldes at høyereliggende 2p-orbitaler tas i bruk
reduksjonen fra N til O skyldes at 2p-orbitaler n̊a dobbeltokkuperes
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Elektronaffinitet
Definisjon av elektronaffinitet

forskjellen i energi mellom et nøytralt atom X og det tilsvarende anion X−

X(g) + e−(g) → X−(g), Eea = E(X)− E(X−)

positiv affinitet betyr at anionet har lavere energi enn det nøytrale atomet

Variasjon i elektronaffiniteten

affiniteten er størst for halogenene (stor Zeff, anionet har edelgasskonfigurasjon)

affiniteten er negativ for edelgassatomene
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Atomære konfigurasjoner, termer og niv̊aer

Vi har spesifisert atomære tilstander ved å oppgi konfigurasjoner

for lukkede skall gir dette en fullstendig beskrivelse av systemet
et lukket skall kan kun okkuperes p̊a én måte
for åpne skall, s̊a er denne beskrivelsen ufullstendig
et åpent skall kan okkuperes p̊a (ofte mange) ulike måter

Generelt er energien ikke kun bestemt av orbitalokkupasjonen

den er ogs̊a bestemt av elektronenes relative bevegelser
roterer elektronene i samme retning eller i motsatte retninger?
er elektronenes spinn parede eller uparede?

De avgjørende størrelsene er elektronenes totale angulærmomenter

det totale orbitalangulærmomentet
det totale spinnangulærmomentet
det totale angulærmomentet (orbital og spinn)

Hvis disse størrelsene er oppgitt, s̊a er elektronstrukturen endelig fastlagt

vi snakker da om termer og niv̊aer
for å beskrive disse, benyttes spesielle symboler. . .
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Det totale orbitalangulærmomentet

Angulærmoment som skyldes alle elektroners samlede rotasjon i rommet

Vi benytter kvantetallet L, som gir orbitalangulærmoment
√

L(L + 1)~
L 0 1 2 3 . . .

S P D F . . .
samme notasjon som for ett elektron, men med store bokstaver

Hvis vi har to elektroner, med kvantetall `1 og `2, hva kan L være?

L = `1 + `2, `1 + `2 − 1, . . . , |`1 − `2| ← Clebsch–Gordan-rekken

den største verdien `1 + `2 svarer til rotasjon i samme retning
den minste verdien |`1 − `2| svarer til rotasjon i motsatte retninger

Ulike L svarer til ulike relative orienteringer av elektronenes rotasjoner
la oss anta vi har to p-elektroner, med kvantetall `1 = `2 = 1

L = 1 + 1, 1 + 1− 1, . . . , |1− 1| = 2, 1, 0

de mulige totale orbitalangulærmomentene er derfor D, P og S
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Det totale spinnangulærmomentet

Angulærmoment som skyldes alle elektroners samlede spinnrotasjon

Vi benytter kvantetallet S , som gir spinnangulærmoment
√

S(S + 1)~
husk at alle elektroner har spinnkvantetall s = 1/2

Hvis vi har to elektroner, hva kan da deres totalspinn være?

de ulike mulighetene f̊as p̊a samme måte som for orbitalangulærmomentet

S = s1 + s2, s1 + s2 − 1, . . . , |s1 − s2| ← Clebsch–Gordan-rekken

Da begge elektronene har s = 1/2, s̊a finner vi

S = 1
2

+ 1
2
, 1

2
+ 1

2
− 1, . . . , | 1

2
− 1

2
| = 1, 0

S = 1 svarer til parallelle (uparede) spinn ↑↑
S = 0 svarer til motsatte (parede) spinn ↑↓

For totalspinn er det vanlig å oppgi multiplisiteten 2S + 1 istedenfor S

multiplisiteten svarer til antall orienteringer av spinnet

For to elektroner har vi derfor to muligheter

S = 1 har multiplisitet 2S + 1 = 3 og kalles en triplett-tilstand
S = 0 har multiplisitet 2S + 1 = 1 og kalles en singlett-tilstand
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Singlett- og triplett-spinn
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Termer og termsymboler

En samtidig spesifikasjon av L og S definerer en atomær term

Atomære termer spesifiseres ved termsymbol, som best̊ar av

symbolet for orbitalangulærmoment (S, P, D, . . . )
spinnmultiplisiteten 2S + 1 som en øvre, venstre indeks

Eksempler p̊a termsymboler:

triplett-tilstander: 3D, 3P, 3S
singlett-tilstander: 1D, 1P, 1S

Samme elektronkonfigurasjon kan gi opphav til flere ulike termer

et eksitert karbonatom har konfigurasjonen [He]2s22p13p1

fra denne konfigurasjonen kan vi danne alle termene gitt over

Hvilke av disse termene har lavest energi?

termer med størst S (høyest multiplisitet) har lavest energi
for en gitt S , s̊a har termer med størst L lavest energi

Energirekkefølgen for det eksiterte karbonatomet er derfor som følger:

3D < 3P < 3S < 1D < 1P < 1S

Rotasjon og spinn i samme retning gir alts̊a lavest energi—hvorfor?
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Spinn-banekobling og atomære niv̊aer

Termsymboler som eksempelvis 3D gir informasjon om L og S

L gir opplysning om orbitalangulærmomentet fra alle elektronene
S gir opplysning om spinnangulærmomentet fra alle elektronene

For en fullstendig beskrivelse må vi ogs̊a oppgi totalangulærmomentet

totalangulærmomentet skyldes b̊ade orbitalbevegelse (L) og spinn (S)
for dette angulærmomentet benyttes kvantetallet J
ulike J-verdier gjenspeiler ulike relative orienteringer av rotasjon og spinn

J = L + S , L + S − 1, . . . , |L− S | ← Clebsch–Gordan-rekken

store J-verdier betyr at orbitalrotasjon og spinn peker i samme retning
små J-verdier betyr at orbitalrotasjon og spinn peker i motsatte retninger

Når J oppgis i tillegg til L og S , s̊a er atomets tilstand endelig bestemt

atomenes energi avhenger ikke bare av L og S, men ogs̊a (svakt) av J
denne avhengighet skyldes spinn-bane-kobling av elektronenes bevegelser

Vi oppgir J-verdien som en nedre indeks p̊a term-symbolet 2S+1LJ

en slik spesifikasjon av L, S og J definerer et atomært niv̊a

3D → 3D3,
3D2,

3D1 ← tre niv̊aer dannet fra samme term
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Fra atomer til molekyler: kjemisk binding

Vi har til n̊a sett p̊a følgende:

historisk bakgrunn
enkel kvantemekanikk: bølgefunksjoner
partikkel i boks, rotasjon p̊a ring og kuleflate, harmonisk oscillator
hydrogenatomet og orbitaler
flerelektronsystemer: Pauli-prinsippet og orbitalapproksimasjonen
flerelektronatomer og Aufbau-prinsippet
det periodiske system

Kjemiske systemer best̊ar av atomer bundet sammen

vi skal n̊a lære hvordan dette skjer

Kjemisk binding er et sentralt begrep i kjemien

kjemiske forbindelsers egenskaper er bestemt av deres bindinger
i kjemiske reaksjoner brytes og dannes bindinger

Bindingslære er læren om kjemisk binding

hvorfor er N2 inert, mens O2 er reaktivt?
hvorfor ser biologiske systemer ut som de gjør?
hvorfor er noen faste stoffer ledere, mens andre er isolatorer?

Bemerk: vi ser her kun p̊a molekyler—faste stoffer studeres senere
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Kapittel 14: Quantum chemistry: the chemical bond
Introductory concepts

14.1 The classification of bonds
14.2 Potential-energy curves

Valence bond theory
14.3 Diatomic molecules
14.4 Polyatomic molecules
14.5 Promotion and hybridization
14.6 Resonance

Molecular orbitals
14.7 Linear combinations of atomic orbitals
14.8 Bonding and antibonding orbitals
14.9 The structures of diatomic molecules
14.10 Hydrogen and helium molecules
14.11 Period 2 diatomic molecules
14.12 Symmetry and overlap
14.13 The electronic structures of homonuclear diatomic molecules
14.14 Heteronuclear diatomic molecules
14.15 The structures of polyatomic molecules
14.16 The Hückel method

Computational chemistry
14.17 Techniques
14.18 Graphical output
14.19 Applications

Trygve Helgaker KJM2600: Kjemisk binding



Kjemisk binding og bindingslære

Vi skal først se p̊a Born–Oppenheimer-approksimasjonen (1/2 time)
grunnlaget for begrepet molekylstruktur

Vi skal se p̊a to kvalitative teorier for kjemisk binding

valensbindingsteori: valence-bond (VB) theory (3/2 time)

VB-teori har gitt opphav til mange viktige kjemiske begreper

molekylorbitalteori: molecular-orbital (MO) theory (3 timer)

moderne beregninger bygger p̊a MO-teori

Vi skal s̊a diskutere moderne elektronstrukturberegninger (1 time)
vi beregner da bølgefunksjoner og elektrontettheter numerisk
dette gir en kvantitativ, presis beskrivelse av kjemiske systemer
beregningskjemi er et viktig verktøy i kjemisk forskning

Til slutt skal vi diskutere Hückel-teori (2 timer)
meget enkle beregninger som gir god innsikt i elektronstruktur
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Born–Oppenheimer-approksimasjonen

Molekyler best̊ar av tunge kjerner og lette elektroner

kjernene beveger seg mye langsommere enn elektronene
i H2 beveger elektronene seg tusen ganger raskere enn kjernene
kjernene kan betraktes som stasjonære i forhold til elektronene

Dette gir opphav til v̊ar viktigste approksimasjon for kjemiske systemer:

Born–Oppenheimer-approksimasjonen

Vi antar at kjernene ligger i ro n̊ar vi beskriver elektronene.

Vi løser da ikke Schrödinger-ligningen samtidig for elektroner og kjerner

vi legger kjernene fast i rommet, i en viss kjernegeometri R
for H2 er eksempelvis geometrien kun bestemt av kjerneavstanden
for denne geometrien løses Schrödinger-ligningen for elektronene

Ĥ(R)Ψ = E(R)Ψ ← Schrödinger-ligningen for kjernegeometri R

dette gjentas for mange ulike geometrier R

Vi f̊ar da en elektronisk energi E(R) som funksjon av R

energien E(R) fungerer som et potensial for kjernenes bevegelser
vi kan s̊a løse Schrödinger-ligningen for kjernene i dette potensialet
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Den molekylære potensialkurve

For et toatomig molekyl holder vi kjernene fast i forskjellige avstander R
og beregner den elektroniske energien E(R) for hver avstand

Ved å plotte E(R) f̊ar vi s̊a molekylets potensialenergikurve

kurvens minimum svarer til molekylets likevektsavstand Re

De er kurvens dybde i forhold til to uendelig separerte atomer

Molekylets totale energi f̊as deretter ved å legge til kjernenes kinetiske
energi n̊ar de beveger seg i dette potensialet

Born–Oppenheimer-approksimasjonen er grunnleggende for hvordan vi
tenker p̊a molekyler og andre kjemiske systemer
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Molekylære potensialkurver

Et molekyl har uendelig mange potensialkurver

den laveste svarer til grunntilstanden, de andre til eksiterte tilstander

Noen tilstander har et minimum, andre har ikke et minimum

kun tilstander med et minimum kan holde atomene bundet
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Den molekylære potensialflate

Fleratomige molekyler gir en mange-dimensjonal potensialflate

minima svarer til likevektsstrukturer
reaksjoner svarer til bevegelser mellom disse minima
sadelpunkter svarer til reaksjonsbarrierer
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Molekylære potensialflater i kjemien

I kjemien beregnes energien ofte for et stort antall geometrier

p̊a denne måten kan de mest stabile systemer identifiseres
samtidig kan man bestemme reaksjonsveier og barrierer
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Bindingstyper: kovalent og ionisk binding
Tradisjonelt skilles det gjerne mellom to typer binding:

Kovalent binding dannes n̊ar to atomer deler et elektronpar

opphoping av negativ ladning mellom kjernene fører til binding

Ionisk binding dannes n̊ar elektroner overføres fra et atom til et annet

elektrostatisk tiltrekning mellom atomene fører til binding

Overgangen mellom de to bindingstypene er ikke skarp
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Valensbindingsteori (VB-teori)

Valensbindingsteori (VB-teori) er den første kvantemekaniske teori som

ble utviklet for kjemisk binding

utviklet av Heitler og London i 1927
utgangspunktet er Lewis-teorien fra 1916

I Lewis-teori oppst̊ar binding n̊ar atomer deler elektronpar

Lewis-teori er ikke kvantitativ

I VB-teori oppst̊ar binding ved kombinasjon av enkeltokkuperte orbitaler

én orbital og ett elektron fra hvert atom bidrar til hver binding
i motsetning til Lewis-teori er VB-teorien kvantitativ
den har gitt opphav til mange viktige kjemiske begreper

Vi skal ikke se i detalj p̊a hvordan VB-beregninger utføres

vi skal diskutere de begreper som VB-teori har gitt opphav til

I dag benyttes stort sett MO-teori til beregninger

MO-teori er enklere å implementere p̊a datamaskiner
MO-teori er lettere å videreutvikle for høy nøyaktighet

Trygve Helgaker KJM2600: VB-teori



VB-bølgefunksjonen for hydrogenmolekylet

Når atomene er langt fra hverandre, s̊a har vi

elektron 1 i 1s-orbitalen ψA(1) p̊a atom A
elektron 2 i 1s-orbitalen ψB(2) p̊a atom B

Den totale bølgefunksjonen er n̊a gitt som et produkt

ψ(1, 2) = ψA(1)ψB(2)

produktformen følger fra Borns sannsynlighetsinterpretasjon

Når atomene nærmer seg hverandre, kan elektronene utveksles

ψ(1, 2) = ψA(2)ψB(1)

Da begge situasjoner er like sannsynlige, legges de sammen:

ψ(1, 2) = ψA(1)ψB(2) + ψA(2)ψB(1)

dette er VB-bølgefunksjonen for hydrogenmolekylet
konstruktiv interferens av to atomære tilstander
dette er en approksimativ beskrivelse
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Spinnparing i VB-teori

I VB-teori er den romlige bølgefunksjonen for H2 gitt ved

ψ(1, 2) = ψA(1)ψB(2) + ψA(2)ψB(1)

Denne bølgefunksjonen er symmetrisk ved bytte av partikler

ψ(1, 2) = ψ(2, 1)

Pauli-prinsippet krever at den totale bølgefunksjonen er antisymmetrisk:

Ψ(1, 2) = −Ψ(2, 1) ← antisymmetrisk bølgefunksjon

Ψ(1, 2)2 = Ψ(2, 1)2 ← symmetrisk tetthet

Vi multipliserer derfor ψ(1, 2) med en antisymmetrisk spinndel:

Ψ(1, 2)︸ ︷︷ ︸
antisymmetrisk

= [ψA(1)ψB(2) + ψA(2)ψB(1)]︸ ︷︷ ︸
symmetrisk romdel

[α(1)β(2)− α(2)β(1)]︸ ︷︷ ︸
antisymmetrisk spinndel

den totale bølgefunksjonen (rom×spinn) er n̊a antisymmetrisk
elektronenes spinn er parede (motsatt rettet)
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σ-bindinger

I H2 er VB-bølgefunksjonen laget fra 1s-orbitaler p̊a atomene:

Sett langs molekylaksen ser VB-bølgefunksjonen ut som en s-orbital

elektronfordelingen har sylinderform

En sylinderformet VB-bølgefunksjon kalles en σ-binding

σ er den greske bokstaven svarende til latinsk ‘s’

Generelt dannes σ-bindinger ved orbitaloverlapp langs molekylaksen

Trygve Helgaker KJM2600: VB-teori



Kjemisk binding

Hvis energien for VB-bølgefunksjonen beregnes for ulike avstander R i H2,
s̊a f̊ar vi potensialkurven under:

Når atomene nærmer seg hverandre, spres elektronene ut i omr̊adet

mellom kjernene og f̊ar lavere energi

ladning akkumuleres mellom kjernene og trekker dem mot hverandre
elektronenes potensielle energi øker da de er lenger unna kjernene
men de f̊ar lavere kinetisk energi pga. større bevegelsesrom
totalt sett synker elektronenes energi

Samtidig øker den direkte frastøtningen mellom kjernene

ved likevekt er det en balanse mellom direkte frastøtning og
indirekte tiltrekning som skyldes elektronene mellom kjernene
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Kjemisk binding: direkte frastøtning og indirekte tiltrekning
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VB-teori oppsummert

Kovalent binding dannes ved overlapp av delvis okkuperte AOer

De overlappende orbitalene må ha elektroner med motsatte spinn

Bindingsstyrken er proporsjonal med graden av overlapp

Atomene som danner binding må ha uparede elektroner

Atomene bevarer sin identitet ved dannelse av binding
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KJM2600: Valensbindingsteori
Forelesning 15 (14.4–14.6)

Trygve Helgaker
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VB-teori oppsummert

Kovalent binding dannes ved overlapp av delvis okkuperte AOer

De overlappende orbitalene må ha elektroner med motsatte spinn

Ψ(1, 2)︸ ︷︷ ︸
antisymmetrisk

= [ψA(1)ψB(2) + ψA(2)ψB(1)]︸ ︷︷ ︸
symmetrisk romdel

[α(1)β(2)− α(2)β(1)]︸ ︷︷ ︸
antisymmetrisk spinndel

Bindingsstyrken er proporsjonal med graden av overlapp

Bemerk:
atomene som danner binding må ha uparede elektroner
atomene bevarer sin identitet ved dannelse av binding
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VB-beskrivelse av N2: flere elektroner fra hvert atom

Atomær valenselektronkonfigurasjon for nitrogen: 2s22p1
x2p1

y2p1
z

2pz peker langs
molekylaksen

2px og 2py st̊ar
normalt p̊a aksen

alle 2p-orbitalene er
enkeltokkuperte

Bindinger dannes n̊a ved at motsvarende orbitaler blander seg med

hverandre (med spinnparing av elektroner)

2pz danner en σ-binding
2px og 2py danner π-bindinger
π-bindinger har samme form som p-orbitaler sett langs aksen

Vi f̊ar en trippelbinding, som forventet fra Lewis-strukturen : N ≡ N :

Notasjonen σ og π er analog med den i atomer

σ-elektroner har ikke angulærmoment om molekylaksen: Lz = 0
π-elektroner har angulærmoment om molekylaksen: Lz = ±~
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σ- og π-bindinger i N2
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Noen skavanker med VB-beskrivelsen gitt over

Elektronkonfigurasjonen for oksygen er 2s22p2
x2p1

y2p1
z

VB-beskrivelsen over gir en bindingsvinkel p̊a 90◦ i vann
men, vi vet at bindingsvinkelen er 104.5◦

Elektronkonfigurasjonen for karbon er 2s22p1
x2p1

y

vi kan da kun danne to bindinger ifølge VB-teorien over
men, vi vet at karbon danner fire bindinger

For å rette p̊a dette innfører vi begrepet preparering ved

promotering
hybridisering

Trygve Helgaker KJM2600: VB-teori



Promotering av elektroner

Elektronkonfigurasjonen for karbon er 2s22p1
x2p1

y

vi har to enkeltokkuperte orbitaler
vi kan derfor kun danne to bindinger

La oss n̊a promotere ett av 2s-elektronene til 2pz -orbitalen

en slik promotering koster energi

Elektronkonfigurasjonen etter promotering er 2s12p1
x2p1

y2p1
z

vi har n̊a fire enkeltokkuperte orbitaler
vi kan derfor danne fire bindinger

Promoteringen koster mindre enn gevinsten ved å danne flere bindinger

en promotering er en preparering for kjemisk binding
en slik preparering gjør dannelse av binding energetisk mer gunstig

Men: VB-teori anvendt p̊a 2s12p1
x2p1

y2p1
z gir to typer bindinger

én binding med 2s-paring og tre bindinger med 2p-paring
eksperimenter viser at alle fire bindinger er like

Vi skal se hvordan dette løses ved en annen form for preparering. . .
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Hybridisering av atomorbitaler

Det kan være gunstig å preparere atomene før bindinger dannes

ved promotering endrer vi okkupasjonen av orbitalene
det kan ogs̊a være gunstig å endre orbitalenes form

I kvantemekanikken kan vi blande (superponere) bølgefunksjoner

de nye kombinasjonene er fortsatt tillatte tilstander,
men med andre egenskaper

Vi lager n̊a nye orbitaler ved kombinasjon av de gamle atomorbitalene

de har høyere energi, men vinner mer ved binding

Eksempelvis kan vi danne følgende orbitaler ved linærkombinasjoner:

h1 = s + px + py + pz

h2 = s− px − py + pz

h3 = s− px + py − pz

h4 = s + px − py − pz

antall orbitaler er bevart, kun
deres form endres

teknisk sett er dette en
ortogonaltransformasjon

De nye orbitalene kalles hybridorbitaler og prosedyren kalles hybridisering
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sp3-hybridisering

For karbon er valenselektronkonfigurasjonen 2s22p1
x2p1

y

Elektronkonfigurasjonen etter promotering er 2s12p1
x2p1

y2p1
z

dette gir opphav til fire ulike bindinger

Vi endrer n̊a formen p̊a disse orbitalene ved hybridisering:

h1 = s + px + py + pz

h2 = s− px − py + pz

h3 = s− px + py − pz

h4 = s + px − py − pz

de fire hybridorbitalene er ekvivalente
de peker mot hvert sitt hjørne av et tetraeder

Dette kalles sp3-hybridisering:
s-orbitalen har vekt 1 og p-orbitalene vekt 3
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VB-beskrivelse av CH4

En korrekt VB-beskrivelse av CH4 krever:

1 promotering fra 2s22p1
x2p1

y til 2s12p1
x2p1

y2p1
z

2 sp3-hybridisering av atomorbitalene

Dette gir fire ekvivalente enkeltokkuperte sp3-orbitaler

Hver sp3-orbital danner en σ-binding med et hydrogenatom
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VB-beskrivelse av NH3 og H2O

sp3-hybridisering benyttes ogs̊a for NH3 og H2O

Vi har da valenselektronpar som ikke inng̊ar i binding: lone pair

lone pairs reduserer bindingsvinkelen mellom de bindende elektronparene
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sp2-hybridisering (for C2H4)

Eten-molekylet er plant med bindingsvinkler nær 120◦

vi må danne tre ekvivalente orbitaler i samme plan

Ved sp2-hybridisering blandes 2s med 2px og 2py

dette gir tre ekvivalente hybridorbitaler

h1 = s + 21/2px

h2 = s + ( 3
2
)1/2px − ( 1

2
)1/2py

h3 = s− ( 3
2
)1/2px − ( 1

2
)1/2py

de peker mot hjørnene av en likesidet trekant
de danner σ-bindinger i C2H4

kvadratet av koeffisientene gir vekt 1 og 2 for s- og p-orbitalene
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sp2-hybridisering (for C2H4)

Hvert sp2-hybridisert karbonatom danner tre σ-bindinger

to bindinger med hydrogenatomer
en binding til det andre karbonatomet

De ikke-hybridiserte pz -orbitalene danner en π-binding

π-bindingen holder molekylet plant
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sp-hybridisering (for C2H2)

Ved sp-hybridisering blandes 2s med 2pz :

h1 = s + pz

h2 = s− pz

dette gir to ekvivalente hybridorbitaler
de peker i motsatte retninger (langs molekylaksen)
de danner σ-bindinger i C2H2

2px - og 2py–orbitalene er up̊avirket av hybridiseringen

de danner to ortogonale π-bindinger i C2H2

Molekylet har trippelbinding og sylindersymmetri
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Hybridorbitaler med ulik vekt av p-orbitaler

Hybridorbitaler kan lages med ulik vekt av p-orbitaler
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Hybridorbitaler

Andre typer hybridorbitaler kan dannes, for andre strukturer

Bemerk: hybridisering av N atomorbitaler gir alltid N hybridorbitaler

eksempel: sp3d2-hybridisering gir 6 ekvivalente hybridorbitaler
disse peker mot hjørnene i et regulært oktaeder (SF6)
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Ionisk-kovalent resonans

I Lewis-teori kan ofte flere alternative strukturer tegnes opp
en lignende situasjon kan ogs̊a oppst̊a i VB-teori

For HCl kan vi eksempelvis danne følgende kovalente binding:

ψcov(1, 2) = ψH(1)ψCl(2) + ψH(2)ψCl(1)

Eventuelt kan vi ogs̊a danne følgende ioniske binding:

ψion(1, 2) = ψCl(1)ψCl(2)

Ingen av disse strukturene gir alene et riktig bilde av HCl

Isteden danner vi følgende resonans-struktur

ψHCl = ψcov + λψion ← ionisk–kovalent resonans

parameteret λ bestemmer vekten av den ioniske strukturen
denne bestemmes ved variasjonsprinsippet (forklart senere)
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Resonans-stabilisering i benzen

For benzen er det mulig å skrive opp to ekvivalente Kekulé-strukturer:

Hver av disse resonans-strukturene har samme vekt i bølgefunksjonen:

ψ = ψI + ψII

Ved resonans fordeles dobbeltbindingskarakteren i molekylet

dette gir en bedre beskrivelse av elektronfordelingen
resonans-stabilisering gir lavere energi: aromatisitet
alle bindinger blir like lange
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Variasjonsprinsippet

Løsning av Schrödinger-ligningen for et system gir den eksakte energien:

ĤΨeksakt = EeksaktΨeksakt

I praksis kan ligningen ikke løses eksakt. Hvordan beregnes da energien?

Vi definerer forventningsverdien av energien for en bølgefunksjon Ψ som

E[Ψ] =

∫
Ψ∗(r)ĤΨ(r)dr∫
Ψ∗(r)Ψ(r) dr

← for vilk̊arlig valgt Ψ(r)

Variasjonsprinsippet

Hvis vi beregner forventingsverdien for en vilk̊arlig valgt Ψ, s̊a er resultatet alltid
høyere enn eller lik energien beregnet fra den eksakte bølgefunksjonen Ψeksakt:

E[Ψ] ≥ E[Ψeksakt] = Eeksakt

Vi finner da den beste energien E[Ψ] ved å variere Ψ systematisk
den laveste energien er den beste
p̊a denne måten finner vi at λ = 0.1 gir lavest energi for HCl
vi finner ogs̊a at benzen stabiliseres ved resonans
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KJM2600: Molekylorbitalteori
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Kjemisk binding og bindingslære

Vi har til n̊a beskrevet binding med valensbindingsteori (VB-teori)

VB-teori bygger p̊a en lokal beskrivelse av binding

ψ(1, 2) = ψA(1)ψB(2) + ψA(2)ψB(1)

Vi skal n̊a studere molekylorbitalteori (MO-teori)

elektronene okkuperer orbitaler som dekker hele molekylet
slike orbitaler kalles molekylorbitaler (MOer)

For atomer gikk vi frem p̊a følgende måte

1 bestem orbitalene i et ettelektronatom (H)
2 benytt disse orbitalene i flerelektronatomer

For atomer kunne vi da forst̊a atomenes periodiske egenskaper

For molekyler skal vi g̊a frem p̊a samme måte

1 bestem orbitalene i et ettelektronmolekyl (H+
2 )

2 benytt disse orbitalene i flerelektronmolekyler (diatomer)

For molekyler skal vi forest̊a diatomenes egenskaper

vi er spesielt interesserte i kjemisk binding
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Molekylorbitaler: H+
2 ved uendelig kjerneavstand

La oss betrakte det enkleste av alle molekyler H+
2

elektronet trekkes mot begge kjernene

Vi tenker oss først at kjernene er (uendelig) langt fra hverandre
nær kjerne A er bølgefunksjonen lik 1s-orbitalen p̊a kjerne A (ψ ≈ ±ψA)
nær kjerne B er bølgefunksjonen lik 1s-orbitalen p̊a kjerne B (ψ ≈ ±ψB)

I overensstemmelse med denne observasjonen f̊ar vi to molekylorbitaler

ψ± = ψA ± ψB

Bemerk: de to AOene overlapper ikke: ψAψB = 0
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Molekylorbitaler: H+
2 ved uendelig kjerneavstand

Ved uendelig kjerneavstand kan vi lage to MOer:

ψ± = ψA ± ψB

De to MOene har samme elektrontetthet:

ψ2
± = (ψA ± ψB)2 = ψ2

A ± 2ψAψB + ψ2
B = ψ2

A + ψ2
B

da AOene ikke overlapper ved store kjerneavstander: ψAψB = 0

MOene er derfor degenererte ved store kjerneavstander

energien er den samme som for et elektron i hydrogenatomet
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Molekylorbitaler: H+
2 ved endelig kjerneavstand

Vi antar s̊a at kjernene A og B flyttes nær hverandre

Elektronet tiltrekkes n̊a begge kjernene samtidig
de to AOene ψA og ψB overlapper i omr̊adet mellom kjernene

Våre to MOer ψ± = ψA ± ψB f̊ar da formen

Degenerasjonen mellom ψ+ og ψ− oppheves og gir forskjellige tettheter:

ψ2
± = ψ2

A + ψ2
B ± 2ψAψB

ψ+ har økt tetthet mellom kjernene: konstruktiv interferens
ψ− har redusert tetthet mellom kjernene: destruktiv interferens

Orbitalene er ikke lenger degenererte og har energirekkefølgen:

E+ < E1s < E−
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Potensialkurver for H+
2

Hvis vi plotter E+ og E− som funksjon av R, s̊a finner vi

ψ+ = ψA + ψB er en bindende orbital
energien er lavere enn i den atomære grensen
kjernene bindes sammen rundt likevektsavstanden

ψ− = ψA − ψB er en antibindende orbital
energien er høyere enn i den atomære grensen
kjernene g̊ar fra hverandre (dissosierer)

Akkurat som atomer kan molekyler være i ulike elektroniske tilstander
i ulike tilstander oppfører molekylet seg forskjellig
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MOer som lineærkombinasjoner av AOer (LCAO)

For H+
2 har vi laget MOer ved å kombinere to AOer lineært

ψ± = ψA ± ψB

Generelt lages MOer i molekyler som lineærkombinasjoner av AOer:

ψ = cAψA + cBψB

cA og cB bestemmes numerisk ved variasjonsprinsippet
for H+

2 er cA og cB bestemt av symmetri (±1)

Metoden kalles LCAO (linear combination of atomic orbitals)

LCAO-metoden er begrepsmessig tiltalende:

AOer bygger opp MOer p̊a samme måte som atomer bygger opp molekyler
MOene ligner p̊a AOene i nærheten av kjernene
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Den bindende orbitalen i H+
2

Den bindende orbitalen oppst̊ar ved konstruktiv interferens:

ψ+ = ψA + ψB

Vi har en opphopning (akkumulering) av ladning mellom kjernene
denne ladningen trekker kjernene mot hverandre
orbitalen sies derfor å være bindende

Standardnotasjon for denne orbitalen: 1σg

σ brukes for å vise at orbitalen har sylindersymmetri
subskriptet ‘g’ forklares senere
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Overlappintegralet

Kovalent binding er avhengig av at ladning akkumuleres mellom kjernene

En slik akkumulasjon kan skje n̊ar overlappintegralet er stort

S =

∫
ψA(r)ψB(r) dr, 0 ≤ S ≤ 1

fullt overlapp: S = 1
intet overlapp: S = 0

Under har vi følgende tre situasjoner: (a): S ≈ 0; (b): S ≈ 1; (c) S = 0

Større overlapp gir sterkere binding fra elektronene i den bindende MOen:

ψ = ψA + ψB
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Overlappintegralet

Overlappet avhenger av bindingsavstanden

for to s-orbitaler i innbyrdes avstand R finner man:

S =

∫
ψA(r)ψB(r) dr =

(
1 +

R

a0
+

R2

3a2
0

)
e−R/a0
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Den antibindende orbitalen i H+
2

Den antibindende orbitalen oppst̊ar ved destruktiv interferens:

ψ− = ψA − ψB

Orbitalen har et nodeplan mellom kjernene
orbitalen skifter fortegn og er null i selve nodeplanet
vi har derfor en redusert ladningstetthet mellom kjernene
kjernene frastøter hverandre

Standardnotasjon for denne orbitalen: 1σ∗
u

σ brukes for å vise at orbitalen har sylindersymmetri
asterisk benyttes for å angi at orbitalen er antibindende
subskriptet ‘u’ forklares senere
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Notasjon for molekylorbitaler

Vi har benyttet følgende notasjon for orbitalene:

1σg = ψA + ψB

1σ∗
u = ψA − ψB

σ forteller oss at orbitalene har sylindersymmetri

‘g’ og ‘u’ forteller oss om orbitalen er gerade eller ungerade
en gerade orbital bevarer fortegn ved inversjon
en ungerade orbital skifter fortegn ved inversjon

Asterisk benyttes til å markere antibindende orbitaler

Orbitalene nummereres separat for hver symmetri
1σg er den energetisk laveste orbitalen av σg-symmetri
1σ∗

u er den energetisk laveste orbitalen av σu-symmetri
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Aufbau-prinsippet for diatomer

For atomer benyttet vi Aufbau-prinsippet

okkupér hydrogenligende orbitaler i energetisk rekkefølge i
overensstemmelse med Pauli-prinsippet og Hunds regel

For diatomer følger vi den samme fremgangsmåten

okkupér H+
2 -lignende orbitaler i energetisk rekkefølge i

overensstemmelse med Pauli-prinsippet og Hunds regel

For atomer gav dette en forklaring p̊a grunnstoffenes periodisitet

For diatomer er vi spesielt interesserte i molekylenes stabilitet

er energien lavere enn energien til to separate atomer?
hvorfor danner ikke edelgassene stabile molekyler?
hvorfor er N2 mer stabilt enn O2?
hvorfor har O2 et magnetisk moment?
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Molekylorbitalenerginiv̊adiagrammer

For å danne molekyler fra H- og He-atomer trengs to orbitaler

De laveste H+
2 -lignende orbitalene dannes fra s-orbitaler

1σg = ψA1s + ψB1s

1σ∗
u = ψA1s − ψB1s

Vi tegner s̊a opp følgende molekylorbitalenerginiv̊adiagram

Dette diagrammet viser

energien av atomorbitalene (ved full separasjon) p̊a kantene
energien av molekylorbitalene (ved likevekt) i midten
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Hydrogenmolekylet

Hydrogenmolekylet har to elektroner: ett fra hvert atom
ifølge Pauli-prinsippet dobbeltokkuperer vi den laveste orbitalen

elektronene har parede (motsatte) spinn

Elektronkonfigurasjonen er 1σ2

H2 er stabilt da begge elektronene er i en bindende orbital
bindingslengden er 74 pm (sammenlignet med 106 pm for H+

2 )

Fra Lewis-teori vet vi at elektronpar er viktige for binding
i MO-teori forst̊as dette lett:
en bindende orbital kan okkuperes med inntil to elektroner

Spørsmål: hva skjer hvis vi eksiterer ett elektron til 1σ∗?
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Heliummolekylet

Heliummolekylet har fire elektroner: to fra hvert atom

vi må n̊a dobbeltokkupere to orbitaler

Elektronkonfigurasjonen er 1σ21σ∗2

1σ∗-orbitalen er noe mer antibindende enn 1σ-orbitalen er bindende

He2 er derfor ustabilt, selv i grunntilstanden

He-atomer kan likevel knyttes til hverandre p̊a en annen måte

dette skjer ikke ved kjemisk binding, med ved s̊akalte svake
vekselvirkninger (van der Waals-krefter)

Spørsmål: kan He2 være bundet i en eksitert tilstand?
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Repetisjon: molekylorbitaler for H+
2

Fra 1s-orbitalene kan vi lage én bindende og én antibindende orbital

ψ+ = ψA + ψB

ψ− = ψA − ψB

den bindende orbitalen har økt elektrontetthet mellom kjernene
den antibindende orbitalen har redusert elektrontetthet mellom kjernene
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Repetisjon: notasjon for molekylorbitaler

Vi har benyttet følgende notasjon for orbitalene

1σg = ψA + ψB

1σ∗
u = ψA − ψB

σ forteller oss at orbitalene har sylindersymmetri

Indeksene ‘g’ og ‘u’ forteller oss om orbitalen er gerade eller ungerade
en gerade orbital bevarer fortegn ved inversjon
en ungerade orbital skifter fortegn ved inversjon

Asterisk benyttes til å markere antibindende orbitaler

Orbitalene nummereres separat for hver symmetri
1σg er den energetisk laveste orbitalen av σg-symmetri
1σ∗

u er den energetisk laveste orbitalen av σu-symmetri
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Repetisjon: molekylorbitalenerginiv̊adiagrammer

For å danne molekyler fra H- og He-atomer trengs to orbitaler

De laveste H+
2 -lignende orbitalene dannes fra s-orbitaler

1σg = ψA1s + ψB1s

1σ∗
u = ψA1s − ψB1s

Vi tegner s̊a opp følgende molekylorbitalenerginiv̊adiagram:

Dette diagrammet viser

energien av atomorbitalene (ved full separasjon) p̊a kantene
energien av molekylorbitalene (ved likevekt) i midten
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Repetisjon: hydrogenmolekylet

Hydrogenmolekylet har to elektroner: ett fra hvert atom
ifølge Pauli-prinsippet dobbeltokkuperer vi den laveste orbitalen

elektronene har parede (motsatte) spinn

Elektronkonfigurasjonen er 1σ2

H2 er stabilt da begge elektronene er i en bindende orbital
bindingslengden er 74 pm (sammenlignet med 106 pm for H+

2 )

Fra Lewis-teori vet vi at elektronpar er viktige for binding
i MO-teori forst̊as dette lett:
en bindende orbital kan okkuperes med opptil to elektroner

Spørsmål: hva skjer hvis vi eksiterer ett elektron til 1σ∗?
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Repetisjon: heliummolekylet

Heliummolekylet har fire elektroner: to fra hvert atom

vi må n̊a dobbeltokkupere to orbitaler

Elektronkonfigurasjonen er n̊a 1σ21σ∗2

1σ∗-orbitalen er noe mer antibindende enn 1σ-orbitalen er bindende

He2 er derfor ustabilt, selv i grunntilstanden

He-atomer kan likevel knyttes til hverandre p̊a en annen måte

dette skjer ikke ved kjemisk binding, med ved s̊akalte svake
vekselvirkninger (van der Waals-krefter)

Spørsmål: kan He2 være bundet i en eksitert tilstand?
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Molekylorbitaler for annen periode

Vi skal n̊a se p̊a homonukleære diatomer fra annen periode:

Li2, Be2, B2, C2, N2, O2, F2 og Ne2

fremgangsmåten er som for H2 og He2, men vi må ha flere orbitaler

I valens-skallet kombineres n̊a alle orbitalene med hverandre

ψ = cA2sψA2s + cB2sψB2s + cA2pxψA2px + cB2pxψB2px

+ cA2pyψA2py + cB2pyψB2py + cA2pzψA2pz + cB2pzψB2pz

p̊a denne måten dannes 8 MOer fra 8 AOer
i praksis f̊ar vi enkle lineærkombinasjoner av to like AOer

ψA2s ± ψB2s, ψA2px
± ψB2px

, ψA2py
± ψB2py

, ψA2pz
± ψB2pz

dette skyldes symmetri samt energiforskjeller mellom AOene

Vi trenger ikke å bry oss om core-orbitalene

disse vil være dobbeltokkuperte i alle atomer: 1s2

Vi skal n̊a se litt p̊a de ulike MOene i valens-skallet:

molekylorbitaler fra 2s-orbitalene
molekylorbitaler fra 2p-orbitalene
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s-orbitalene for annen periode

Vi lager MOer fra 2s-orbitalen p̊a samme måte som for 1s-orbitalen

1sσg = 1sA + 1sB
ingen noder

1sσ∗
u = 1sA − 1sB

nodeplan

2sσg = 2sA + 2sB
nodeskall

2sσ∗
u = 2sA − 2sB

nodeskall og nodeplan

Molekylsymmetriene av de nye AOene er de samme som for de gamle

bindende orbitaler har ikke nodeplan mellom kjernene
antibindende orbitaler har et nodeplan mellom kjernene

MOene dannet fra 2s-orbitalene beholder skallstrukturen fra atomene

de har et nodeskall rundt hver kjerne
deres energi er derfor høyere enn for 1s-orbitalene
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Molekylenerginiv̊adiagram for s-orbitalene

Energirekkefølgen for s-orbitalene er

1sσg < 1sA = 1sB < 1sσ∗
u < 2sσg < 2sA = 2sB < 2sσ∗

u

1s-orbitalene har (mye) lavere energi enn 2s-orbitalene
bindende MO-orbitaler har lavere energi enn AOene
antibindende MO-orbitaler har høyere energi enn AOene

Dette gir følgende molekylenerginiv̊adiagram for s-orbitalene:

detaljene avhenger av kjerneladning, kjerneavstand og okkupasjon
vi skal heretter se bort fra 1s-orbitalene (core-elektronene)

Trygve Helgaker KJM2600: MOer for diatomer fra annen periode



p-orbitalene for annen periode

Kombinasjon av p-orbitaler til σ-orbitaler:

2pzσg = 2pzA − 2pzB

2pzσ
∗
u = 2pzA + 2pzB

Kombinasjon av p-orbitaler til π-orbitaler:

2pxπu = 2pxA + 2pxB

2pxπ
∗
g = 2pxA − 2pxB

2pyπu = 2pyA + 2pyB

2pyπ
∗
g = 2pyA − 2pyB
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p-orbitaler av σ-symmetri

Formen p̊a 2pzσg- og 2pzσ
∗
u -orbitalene:

2pzσg = 2pzA − 2pzB, 2pzσ
∗
u = 2pzA + 2pzB

2pzσg har ladningsopphopning mellom kjernene og er bindende
2pzσ∗

u har et nodeplan mellom kjernene og er antibindende

Begge σ-orbitalene har sylindersymmetri om molekylaksen

elektroner i disse orbitalene har ingen rotasjon om molekylaksen

Trygve Helgaker KJM2600: MOer for diatomer fra annen periode



p-orbitaler av π-symmetri

Formen p̊a 2pxπu- og 2pxπ
∗
g -orbitalene (tilsvarende for 2pyπu og 2pyπ

∗
g ):

2pxπu = 2pxA + 2pxB, 2pxπ
∗
g = 2pxA − 2pxB

2pxπu har ladningsopphopning mellom kjernene og er bindende
2pxπ∗

g har et nodeplan mellom kjernene og er antibindende

π-orbitalene har p-symmetri om molekylaksen (nodeplan gjennom aksen)
elektroner i disse orbitalene roterer om molekylaksen

Den bindende orbitalen er ungerade og den antibindende er gerade
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Molekylorbitalenerginiv̊adiagram
for homonukleære diatomer

8 AOer gir 8 MOer

Degenerasjonen er lavere enn i atomene
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Symmetri og overlapp

Vi har sett at MOer dannes kun fra visse (ikke alle) AOer
kun s- og pz -orbitaler bidrar til σ-orbitaler
kun px - og py -orbitaler bidrar til π-orbitaler

Symmetri-regel:

Kun AOer av samme symmetri om molekylaksen bidrar til samme MO.

Orbitalene i (a) blandes derfor, mens orbitalene i (b) ikke blandes
hvis orbitalene har ulik symmetri, s̊a vil konstruktiv og destruktiv
interferens eksakt kompensere hverandre
overlappintegralet blir da null og orbitalene blandes ikke
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Prosedyre for å lage MOer fra AOer

Følgende prosedyre gjelder for å lage MOer fra AOer:

1 bruk alle tilgjengelige valensorbitaler fra atomene
2 klassifisér AOene i σ- og π-orbitaler (molekylaksesymmetri)
3 fra σ-AOene lages like mange σ-MOer
4 fra π-AOene lages like mange π-MOer, i degenererte par

Generelt øker energien med antall noder
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Molekylorbitalenerginiv̊adiagram: orbitalrekkefølgen

Orbitalenergiene avhenger av flere forhold

ladning, bindingsavstand og okkupasjon

Rekkefølgen av niv̊aene kan derfor variere noe

dette gjelder spesielt rekkefølgen av 2pσg- og 2pπu-orbitalene
disse orbitalene kalles 2σg og 1πu i figuren under
N2 til venstre, O2 til høyre
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Molekylorbitalenerginiv̊adiagram: orbitalrekkefølgen

Orbitalenergiene (unntatt for 1πu) synker med økende atomnummer
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Elektronkonfigurasjoner for N2 og O2

For N2 har vi 10 valenselektroner

elektronkonfigurasjonen er 1σ21σ∗21π42σ2

For O2 har vi 12 valenselektroner

elektronkonfigurasjonen er 1σ21σ∗22σ21π41π∗2

Hvilket molekyl er mest stabilt?
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KJM2600: Molekylorbitalteori
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Molekylorbitalteori

Vi anvender molekylorbitalteori til å forst̊a kjemisk binding

ettelektronfunksjoner som dekker hele molekylet
gir en eksakt beskrivelse for ettelektronsystemer
benyttes til approksimative beskrivelser av flerelektronsystemer

Vi benytter følgende fremgangsmåte:
1 bestem orbitalene i et ettelektronmolekyl (H+

2 )
2 benytt LCAO: linear combination of atomic orbitals
3 Aufbau-prinsippet: okkupér orbitalene i økende energetisk rekkefølge
4 Paulis eksklusjonsprinsipp: vi kan ha inntil to elektroner i hver orbital
5 Hunds regel: degenererte orbitaler enkeltokkuperes først

Vi er interesserte i å besvare følgende spørsmål:

hvilke molekyler er stabile?
hva bestemmer bindingsstyrken?
hva skjer n̊ar vi eksiterer molekyler?
hvilke molekyler er magnetiske?
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Molekylorbitalenerginiv̊adiagram
for homonukleære diatomer

8 AOer gir 8 MOer

Degenerasjonen er lavere enn i atomene
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Molekylorbitalenerginiv̊adiagram: orbitalrekkefølgen
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Bindingsorden

For å kvantisere bindingsstyrke innføres bindingsorden:

b =
1

2
(n − n∗)

n er antall elektroner i bindende orbitaler
n∗ er antall elektroner i antibindende orbitaler

Vi kan n̊a benytte b til å karakterisere bindingstyper:

b = 0: ingen binding
b = 1: enkeltbinding
b = 2: dobbeltbinding
b = 3: trippelbinding

Økende bindingsorden gir:

sterkere binding
kortere bindingsavstand
større dissosiasjonsenergi

Bindingsorden b = 0 gir dissosiasjon:

en antibindende MO er litt mer antibindende enn den tilsvarende bindende
MOen er bindende
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Bindingsorden og stabilitet av N2 og O2

Elektronkonfigurasjoner og bindingsordener:

N2: 1σ21σ∗21π42σ2 (b = 3, trippelbinding)
O2: 1σ21σ∗22σ21π41π∗2 (b = 2, dobbeltbinding)

N2 er inert
nitrogenfiksering (reduksjon av N2 til NH3) er kostbart

O2 er reaktivt
det har ifølge Hunds regel to uparede elektroner
det benyttes som oksydasjonsmiddel og er magnetisk
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Magnetisme

Ladning i bevegelse gir magnetisme

Hvert elektron er en liten magnet (magnetisk dipolmoment)
spinnmagnetisk dipolmoment (skyldes spinn om egen akse)
orbitalmagnetisk dipolmoment (skyldes rotasjon i rommet)

Elektronenes orientering bestemmer molekylers magnetisme
elektronenes dipolmomenter kan ta hverandre ut
elektronenes dipolmomenter kan forsterke hverandre

Vi skiller mellom dia- og paramagnetiske molekyler
diamagnetiske molekyler har ikke et magnetisk dipolmoment (N2)
paramagnetiske molekyler har et magnetisk dipolmoment (O2)

Hvorfor er N2 diamagnetisk, mens O2 er paramagnetisk?
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Diamagnetisme og paramagnetisme

Molekylers magnetisme er bestemt av deres elektronkonfigurasjon

Parede elektroner gir ikke permanent magnetisk dipolmoment

deres magnetiske momenter tar hverandre ut
i diamagnetiske molekyler er alle elektroner parede
eksempel: N2

Uparede elektroner gir permanent magnetisk dipolmoment

deres magnetiske momenter forsterker hverandre
i paramagnetiske molekyler er noen elektroner uparede
eksempel: O2

Diamagnetiske molekyler søker ut av et p̊alagt magnetfelt

i det p̊alagte feltet induseres små motstrømmer i molekylet
disse motstrømmene øker molekylets energi
molekylet søker s̊a ut av feltet for å f̊a lavere energien

Paramagnetiske molekyler søker inn i et p̊alagt magnetfelt

deres magnetiske moment innrettes langs feltet og senker energien
energien senkes ytterligere n̊ar molekylet søker inn i feltet
de diamagnetiske motstrømmene er små og har liten betydning
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Diamagnetisme: den flyvende frosk
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Paramagnetisme: flytende O2 holdt mellom to magneter
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Homonukleære diatomer
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Homonukleære diatomer

konfigurasjon b Re (pm) mag.

H2 1sσ2
g 1 74 dia

He2 1sσ2
g(1sσ∗

u )2 0 ∞ dia

Li2 [He2]2sσ2
g 1 267 dia

Be2 [He2]2sσ2
g(2sσ∗

u )2 0 ∞ dia

B2 [Be2]2pπ2
u 1 159 para

C2 [Be2]2pπ4
u 2 124 dia

N2 [Be2]2pπ4
u2pσ2

g 3 109 dia
O2 [Be2]2pσ2

g2pπ4
u(2pπ∗

g )2 2 121 para
F2 [Be2]2pσ2

g2pπ4
u(2pπ∗

g )4 1 144 dia
Ne2 [Be2]2pσ2

g2pπ4
u(2pπ∗

g )4(2pσ∗
u )2 0 ∞ dia

Alle molekylene er stabile unntatt He2, Be2 og Ne2

god overenstemmelse med eksperiment
He2 observert, men er ikke kjemisk bundet
Be2 er ogs̊a observert, men er lite stabilt
N2 er det mest stabile diatomet (trippelbinding)

Kun B2 og O2 er paramagnetiske
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Homonukleære diatomer: stabilitet av ioner

Et diatoms bindingsstyrke avhenger av dets ladning

For ioner bestemmes bindingsstyrke som for nøytrale molekyler

eksempel: F2 med ladning fra +2 til −2:

konfigurasjon b

F2+
2 [Be2]2pσ2

g2pπ4
u(2pπ∗

g )2 2
F+

2 [Be2]2pσ2
g2pπ4

u(2pπ∗
g )3 1.5

F2 [Be2]2pσ2
g2pπ4

u(2pπ∗
g )4 1

F−
2 [Be2]2pσ2

g2pπ4
u(2pπ∗

g )42pσ∗
u 0.5

F2−
2 [Be2]2pσ2

g2pπ4
u(2pπ∗

g )4(2pσ∗
u )2 0
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Heteronukleære diatomer og polare bindinger

Et homonukleært diatom best̊ar av to like atomer

eksempler: N2 og O2

elektronfordelingen er symmetrisk mellom atomene
bindingen sies å være upolar

Et heteronukleært diatom best̊ar av to ulike atomer

eksempler: CO og HF
elektronfordelingen er ikke symmetrisk mellom atomene
dette gir en polar binding

I heteronukleære diatomer er det energetisk gunstig for elektronene å

være nærmere ett av atomene

dette atomet f̊ar en partiell negativ ladning δ−
det andre atomet f̊ar samtidig en partiell positiv ladning δ+

Elektronegativiteten χ er et mål p̊a et elements evne til å tiltrekke seg

elektroner i en kjemisk forbindelse

polariteten avhenger av atomenes relative elektronegativitet
ulike elektronegativiteter er blitt foresl̊att
Paulings elektronegativitet (1932)
Mullikens elektronegativitet (1934)
andre...
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Elektronegativitet

Paulings elektronegativitet beregnes fra dissosiasjonsenergier

|χA − χB| = (1eV)−1/2
√

Ed(A–B)− [Ed(A–A) + Ed(B–B)] /2 (i eV)

referanseverdien er χH, som er satt til 2.1
for alle par må det mest elektronegative elementet velges

Mullikens elektronegativitet f̊as fra ionisasjonsenergi og elektronaffinitet

χ = 1
2

(I + Eea) ,

{
I = ionisasjonsenergi

Eea = elektronaffinitet

dette er en absolutt elektronegativitetsskala
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Molekylorbitaler i polare bindinger

La oss tenke oss en MO laget fra to AOer:

ψ± = cAψA + cBψB,

{
c2

A: sannsynligheten for å finne elektronet p̊a A

c2
B: sannsynligheten for å finne elektronet p̊a B

i homonukleære (upolare) molekyler er c2
A = c2

B

i heteronukleære (polare) molekyler er c2
A 6= c2

B

La oss n̊a betrakte det polare molekylet A−B+ med χA > χB:

bindende orbital: χA > χB ⇒ c2
A > c2

B

antibindende orbital: χA > χB ⇒ c2
A < c2

B
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HOMO og LUMO

To orbitaler er av spesiell interesse:

den høyeste okkuperte MO (HOMO)
den laveste uokkuperte MO (LUMO)

HOMO og LUMO har stor betydning for molekylets kjemi

Figuren under viser HOMO og LUMO for HF

det elektronegative fluoratomet gir størst bidrag til HOMO
hydrogenatomet gir størst bidrag til LUMO
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Heteronukleære diatomer

I heteronukleære diatomer har AOene p̊a de to atomene ulike energier

kun niv̊aer med omtrent samme energi vekselvirker signifikant
koeffisientene bestemmes numeriske ved å anvende variasjonsprinsippet

Orbitalnotasjon for heteronukleære diatomer:

orbitalene karaketeriseres fortsatt som σ, π, . . .
de nummereres etter stigende energi
ingen inversjonssymmetri eksisterer
asterisk p̊a antibindende MOer benyttes fortsatt

Vi skal se p̊a CO, NO og HF
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Orbitalenerginiv̊adiagram for CO

Elektronkonfigurasjon 1σ22σ21π43σ2

Orbitalene med lavest energi har oksygenkarakter (mest elektronegativt)

Bindingsorden b = 3: CO er isoelektronisk med N2

HOMO har σ-symmetri (p̊a oksyen), LUMO har π-symmetri (p̊a karbon)
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Orbitalenerginiv̊adiagram for NO

Bindingsorden b = 2.5

NO har et uparet elektron: det er paramagnetisk og svært reaktivt
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Orbitalenerginiv̊adiagram for HF

Stor elektronegativitetsforskjell gir ionisk binding

Elektronene i den bindende orbitalen befinner seg rundt fluoratomet

bemerk: det er ett elektron for mye i elektronkonfigurasjonen for F over
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Sammenligning av σ-binding i H2, HF og F2
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Polyatomære molekyler: vann

I polyatomære molekyler g̊ar vi frem p̊a samme måte som for diatomer

Hver MO har i prinsippet bidrag fra alle AOer (LCAO)

ψ = c1ψ1 + c2ψ2 + c3ψ3 + · · ·
orbitalens form bestemmes fra variasjonsprinsippet

Under har vi vist valensorbitalene for vannmolekylet

1a1- og 1b2-orbitalene er bindende (OH-bindinger)
2a1- og 1b1-orbitalene er svakt bindende eller ikke-bindende (lone pairs)
3a1- og 2b2-orbitalene er antibindende (OH-bindinger)
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Polyatomære molekyler: benzen

La oss n̊a se p̊a π-orbitalene i benzen

Vi har en p-orbital fra hvert karbonatom (st̊ar normalt p̊a molekylplanet)

ψ =
∑6

i=1 ciψi

Vi f̊ar n̊a generert 6 MOer, med flere og flere noder

alle MOene er delokaliserte, over hele molekylet
de bindende orbitalene har ingen eller én node
alle bindende (og ingen antibindende) orbitaler er okkuperte
benzen er et meget stabilt molekyl, akkurat som nitrogen
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Kvantekjemiske beregningsmetoder

Det finnes to hovedtyper av kvantekjemiske beregningsmetoder:
ab-initio-metoder
semi-empiriske metoder

Ab-initio-metoder er nøyaktige, men kostbare
Schrödinger-ligningen løses med f̊a approksimasjoner
‘ab initio’ betyr ‘fra begynnelsen’, dvs. ‘fra grunnen av’, ‘fra scratch’
metodene er ofte meget systematiske og generelt anvendbare
mange av dem kan systematisk forbedres mot den eksakte løsningen

Semi-empiriske metoder er mindre nøyaktige, men ogs̊a langt billigere
slike metoder benytter ofte grove approksimasjoner
beregningsmodellene inneholder empiriske parameter
disse parameterne justeres slik at resultatene blir best mulig
en slik justering skjer ved tilpasning til eksperimentelle verdier
slike semi-empiriske metoder kan ikke systematisk forbedres

Det er to hovedtyper av ab-initio-metoder
bølgefunksjonsmetoder
tetthetsfunksjonalmetoder
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Mangepartikkelproblemet
Kvantemekanikken beskriver kjemiske systemer fullstendig

ĤΨ = EΨ ← Schrödinger-ligningen

Molekyler er kompliserte samlinger av ladete partikler

Ĥ = − ~2

2me

∑
i

∇2
i −

e2

4πε0

∑
iK

ZK

riK
+

e2

4πε0

∑
i>j

1

rij
+

e2

4πε0

∑
K>L

ZKZL

rKL

partiklene beveger seg alltid, gjensidig p̊avirket av hverandre

et slikt mangepartikkelproblem er matematisk komplisert

P. A. M. Dirac (1929)

“The underlying physical laws necessary for the mathematical theory of a large
part of physics and the whole of chemistry are thus completely known, and the
difficulty is only that the exact application of these laws leads to equations
much too complicated to be soluble.”
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Regnemaskinen—kvantekjemiens verktøy

Hjelpen kom fra uventet hold. . .

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) (1946)

verdens første programmerbare elektroniske datamaskin
utviklet for den amerikanske hæren (ballistiske tabeller)
27 tonn, 17468 vakuumrør, 385 multiplikasjoner i sekundet
“Giant Brain”: tusen ganger raskere enn mekaniske maskiner

de fire første ‘programmerere’
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Playstation 3

De siste 50 årene har datamaskinen gjennomg̊att en eventyrlig utvikling

Utviklingen er ikke lenger drevet av militærindustrien. . .

Det kan bygges supercomputere fra Playstation 3
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Moores lov

Gordon Moores lov (1964)

Datamaskinenes kapasitet dobles hver attende måned uten kostnadsøkning.

En datamaskin er i dag 10000 ganger raskere enn for 25 år siden!

Dette er en utvikling som ingen kunne forutse p̊a 1930-tallet.

Kvantekjemiske beregninger er i dag er blitt rutine.
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Kvantekjemi: “the third way”

I kvantekjemien foretar vi simuleringer av kjemiske systemer

vi løser Schrödinger-ligningen for molekyler og faste stoffer

Kohn og Pople fikk i 1998 Nobel-prisen for utviklingen av kvantekjemi
40% av artiklene i J. of American Chemical Society benytter beregninger

Numeriske simuleringer er blitt meget vanlige i moderne forskning

værmelding, klimamodellering, digitale vindtunneler, reservoarsimuleringer

Tradisjonelt tenker vi oss at vitenskap bygger p̊a eksperimenter og teori

simuleringer gir en ny type innsikt: den tredje vei
beregninger erstatter eller supplerer eksperimentelle målinger
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Molekylstruktur

En viktig egenskap ved molekylene er deres tredimensjonale struktur

mange eksperimentelle metoder fins for å bestemme strukturer

I dag benyttes isteden ofte kvantekjemiske beregninger

under sammenlignes beregninger (bl̊att) og målinger (svart)
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Reaksjonsveier

Vi kan ogs̊a beregne reaksjonsveier mellom ulike forbindelser

noen forbindelser er stabile, andre er ustabile
noen reaksjoner er hurtige, andre er langsomme
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Vibrasjonsspektroskopi

Molekyler vibrerer med karakteristiske frekvenser

disse brukes blant annet til identifikasjon av molekyler

For hittil ukjente molekyler kan beregninger være til stor hjelp

en ny forbindelse SiC2H2 var isolert, men hvordan ser den ut?
silapropadienyliden (øverst) eller silasyklopropyn (nederst)

Sherrill et al.14 Recently, frozen-core CCSD!T"/cc-pVTZ
calculations of six C2H2Si isomers were reported by Ikuta et
al.15 to determine equilibrium structures, ionization poten-
tials, and electron affinities. The authors also identified an-
other silacyclopropenylidene 4 as a minimum on the poten-
tial energy surface !PES". In case of the isoelectronic CNHSi
family, Maier et al.9 found the bent chain HSiCN !7" to be
the global minimum on the PES followed by the chain mol-
ecule HSiNC !8" and cyclic azasilacyclopropenylidene !9", a
result confirmed by more recent theoretical studies.16,17

The present paper reports results of high-level ab initio
calculations of selected molecular properties of singlet
C2H2Si and CNHSi structural isomers. In detail the study
comprises the determination of molecular equilibrium struc-
tures obtained at the CCSD!T" level of theory18 using Dun-
ning’s hierarchy of correlation consistent basis sets19–22 and
evaluation of harmonic and anharmonic force fields at se-
lected levels of theory to determine centrifugal distortion
constants, vibration-rotation interaction constants, and har-
monic as well as fundamental vibrational frequencies. For
molecules for which sufficient laboratory isotopic data are
available, i.e., c-C2H2Si !1" and H2CCSi !2", the combina-

tion of experimental ground state rotational constants and
rotation-vibration interaction constants !i

A,B,C from theory
has been used to evaluate empirical equilibrium structures
re

emp. Additionally, for energetically higher lying C2H2Si and
CNHSi structural isomers the combination of theoretical
equilibrium rotational and rotation-vibration interaction con-
stants is used to predict accurate ground-state rotational con-
stants. The determination of fundamental vibrational fre-
quencies permitted a qualitative comparison against infrared
data from matrix isolation experiments for more than half a
dozen molecules of the sample. Additionally, spectroscopi-
cally important parameters such as dipole moments and 14N
nitrogen quadrupole coupling constants have been calcu-
lated.

The molecules studied here are promising candidates for
future laboratory spectroscopic studies in particular by
FTMW spectroscopy.

II. THEORETICAL METHODS

Quantum chemical calculations were performed with the
2005 Mainz-Austin-Budapest version of ACESII

23 employing
coupled-cluster !CC" theory24 in its variant CCSD!T".18

Some calculations were performed using the development
version of CFOUR

25 at Mainz with its recent parallel imple-
mentation of CC energy and first- and second-derivative
algorithms26 and calculations at the CCSDT!Q"27,28 level
were performed with the string-based many-body code
MRCC29 which has been interfaced to CFOUR. In the frozen-
core !fc" approximation, Dunning’s d augmented correlation
consistent basis sets cc-pV!X+d"Z19 with X=T and Q were
employed for the silicon atom and standard basis sets
cc-pVXZ20 for hydrogen, carbon, and nitrogen #denoted as
CCSD!T" /cc-pV!X+d"Z in the following$. For calculations
correlating all electrons the basis sets cc-pCVXZ21,22 and
their weighted variants cc-pwCVXZ22 with X=T, Q, and 5
were used, the former type, however, only for the structural
optimization of a subsample of molecules — c-C2H2Si !1",
H2CCSi !2", HSiCN !7", and HSiNC !8" — to study differ-
ences in its performance against the weighted basis sets.

Equilibrium geometries were calculated using analytic
gradient techniques.30 Harmonic and anharmonic force fields
were calculated using analytic second-derivative
techniques31,32 followed by additional numerical differentia-
tion to calculate the third and fourth derivatives needed for
the anharmonic force field.32,33 While the CCSD!T"/cc-
pVQZ level of theory has been found to yield molecular
force fields of very high quality and is hence often used as
the level of choice in these calculations !e.g., Refs. 34–36", it
is computationally !rather" demanding for larger molecules
and/or molecules carrying second row elements such as
those studied here. At the same time it has been shown on a
number of occasions, that accurate empirical equilibrium
structures are obtained also with zero-point vibrational cor-
rections computed using smaller basis sets such as cc-pVTZ
!see, e.g., Refs. 37–41". As a consequence, the force fields in
the present study were calculated at the CCSD!T" /cc-pV!T
+d"Z level of theory in the fc approximation for the total
sample of 12 molecules. For a subsample of those, the two
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structural isomers investigated here. c-C2H2Si !1" and HSiCN !7" are the
global minima on the C2H2Si and CNHSi potential energy surfaces, respec-
tively. The isomers are ordered from bottom to top according to their rela-
tive stability. All molecules are planar except for 5 where the HSiH and
CSiC planes are arranged perpendicularly.

214303-2 S. Thorwirth and M. E. Harding J. Chem. Phys. 130, 214303 !2009"

Author complimentary copy. Redistribution subject to AIP license or copyright, see http://jcp.aip.org/jcp/copyright.jsp

0

20

40

60

80

100

0 500 1000 1500 2000 2500

In
te

ns
ity

Frequency (1/cm)

Spectra of SiC2H2 isomers: DZP CCSD(T)

Silapropadienylidene
Silacyclopropyne

Experiment

sammenligninger med beregnede spektra viser at forbindelsen er syklisk
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Eksotisk kjemi i verdensrommet

Forholdene i verdensrommet er ofte svært forskjellige fra dem p̊a jorden

ofte er betingelsene s̊a ekstreme at de ikke kan gjenskapes i laboratorier
molekyler under slike betingelser må isteden studeres p̊a datamaskiner

Molekylskyer er enorme molekylansamlinger der stjerner dannes

meget lave tettheter tillater meget reaktive molekyler å eksistere
flere eksotiske eller tidligere ukjente molekyler er funnet:
H+

3 , H–C≡C–C≡C–C≡C–C≡C–C≡C–C≡N, C=C=C, C3Si (firkant)

Nøytronstjerner er små rester av tunge stjerner, dannet i supernovaer

ekstreme tettheter og magnetfelt 1012 ganger sterkere enn p̊a jorden
kjemien er dominert av magnetiske vekselvirkninger istedenfor elektriske
avlange atomer, lange kjeder av hydrogenatomer, heliummolekyler
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Eksakte og approksimative beregninger

Selv med dagens computere kan ikke Schrödinger-ligningen løses eksakt

vi må isteden lage modeller som tar hensyn til de viktigste effektene
dette må gjøres p̊a en ordnet måte, slik at beregningene kan forbedres
systematisk mot den eksakte løsningen.

Slik etableres et hierarki av approksimasjoner—dvs. et system av stadig
mer nøyaktige og mer kostbare beregningsmodeller.

Eksempel: feil i atomiseringsenergier beregnet p̊a ulike niv̊aer
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Hartree–Fock-approksimasjonen

I Hartree–Fock-teori (HF-teori) antar vi en determinantbølgefunksjon:

Ψ = det |ψ1α, ψ1β , ψ1α · · · |
antisymmetrisk produkt av spinnorbitaler ψiα og ψiβ

hver spinnorbital er et produkt av en MO ψi med en spinnfunksjon

Molekylorbitalene skrives som lineærkombinasjoner av atomorbitaler:

ψi (r) =
∑
a

ciαχα(r) ← LCAO

For å bestemme deres form benyttes variasjonsprinsippet:

EHF = min
ψi

∫
ΨĤΨ dτ∫
ΨΨdτ

← variasjonsprinsippet

integrasjonen er over hele rommet, for alle elektronkoordinatene
koeffisientene bestemmes slik at HF-energien blir lavest mulig

Typiske feil i HF-beregninger:

0.5% for energien, 1% for geometrier og 5% for andre egenskaper

HF-metoden kan anvendes p̊a systemer med inntil noen f̊a hundre atomer

HF-metoden er gjerne utgangspunktet for mer nøyaktige beregninger
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Helium-atomet

Alle elektroner p̊avirker hverandre hele tiden: elektronkorrelasjon
i HF-teori neglisjeres denne korrelasjonen
hvert elektron beveger seg i det midlere feltet av andre elektroner

Bølgefunksjonen for heliumatomet:
bølgefunksjonen for ett elektron, n̊ar det andre ligger fast i rommet
HF-bølgefunksjonen til venstre, den eksakte bølgefunksjonen til høyre
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konsentriske HF-konturer om kjernen pga. manglende korrelasjon
i virkeligheten er bevegelsene korrelerte, og konturene er ikke konsentriske
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Coulomb-hullet

La oss trekke HF-bølgefunksjonen fra den eksakte bølgefunksjonen:
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Den eksakte bølgefunksjonen har redusert sannsynlighet n̊ar elektronene
er nær hverandre

Dette skyldes frastøtingen mellom elektronene: Coulomb-hullet
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Elektronkorrelasjon og virtuelle eksitasjoner

Vi må ta hensyn til korrelasjonen mellom elektronenes bevegelser

i rommet kolliderer elektronene stadig med hverandre
i orbitalbildet manifesterer kollisjonene seg som virtuelle eksitasjoner fra
okkuperte til virtuelle (ikke-okkuperte) spinnorbitaler.

Betrakt effekten av en dobbel-eksitasjon i H2:

|1σ2
g 〉 → (1 + X̂ uu

gg )|1σ2
g 〉 = |1σ2

g 〉 − 0.11|1σ2
u〉

En-elektrontettheten ρ(z) er knapt p̊avirket:

-2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2

To-elektrontettheten ρ(z1, z2) endres dramatisk:
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Elektronkorrelasjon og virtuelle eksitasjoner

I coupled-cluster-teori (CC-teori) beskrives korrelasjon systematisk

enkel-eksitasjoner: ett elektron eksiteres alene
dobbel-eksitasjoner: to elektroner eksiteres samtidig
trippel-eksitasjoner: tre elektroner eksiteres samtidig
kvadrupel-eksitasjoner: fire elektroner eksiteres samtidig
vi beregner sannsynligheten for alle slike virtuelle eksitasjoner

Bølgefunksjonen blir n̊a meget komplisert

Ψ = cHF ΨHF +
∑
ia

ciaΨa
i +

∑
ijab

cijabΨab
ij +

∑
ijkabc

cijkabcΨabc
ijk + · · ·

Ψab
ij er dannet fra ΨHF ved en dobbel-eksitasjon fra de okkuperte

orbitalene i og j til de virtuelle orbitalene a og b osv.
antallet av eksiterte determinanter er meget stort
beregningene blir derfor meget kostbare
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Coupled-cluster-beregninger

I CC-teori kan vi nærme oss det eksakte resultatet p̊a en systematisk måte

Vi må ofte ta med relativistiske korreksjoner og bidrag fra vibrasjoner

Atomiseringsenergier (kJ/mol)

HF SD T Q rel. vib. total eksperiment
CH2 531.1 218.3 9.5 0.4 −0.7 −43.2 715.4 714.8±1.8
H2O 652.3 305.3 17.3 0.8 −2.1 −55.4 918.2 917.8±0.2
HF 405.7 178.2 9.1 0.6 −2.5 −24.5 566.7 566.2±0.7
N2 482.9 426.0 42.4 3.9 −0.6 −14.1 940.6 941.6±0.2
F2 −155.3 283.3 31.6 3.3 −3.3 −5.5 154.1 154.6±0.6
CO 730.1 322.2 32.1 2.3 −2.0 −12.9 1071.8 1071.8±0.5

Bindingsavstander (pm)

RHF SD T Q 5 rel. total eksp.
HF 89.70 1.67 0.29 0.02 0.00 0.01 91.69 91.69
N2 106.54 2.40 0.67 0.14 0.03 0.00 109.78 109.77
F2 132.64 6.04 2.02 0.44 0.03 0.05 141.22 141.27
CO 110.18 1.87 0.75 0.04 0.00 0.00 112.84 112.84
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Basissett av atomorbitaler

Vi beskriver MOene som lineærkombinasjoner av AOer:

ψi (r) =
∑
a

ciαχα(r) ← LCAO

For å oppn̊a høy nøyaktighet i beregningene må vi benytte mange AOer

vi trenger nøyaktige MOer
vi trenger mange MOer (for virtuelle eksitasjoner i korrelerte beregninger)

Det fins en rekke standard basissett

ferdiglagde sett av AOer for de forskjellige atomtyper
ulike størrelser, for ulik kvalitet

single-zeta (SZ) basissett:

disse inneholder kun AOer fra atomenes core- og valensskall
gir en rudimentær beskrivelse av elektronene

double-zeta (DZ) basissett:

inneholder flere AOer, svarende til det laveste eksiterte atomskallet
tilstrekkelig for en kvalitativ beskrivelse av elektronene

triple-zeta (TZ) basissett og større basissett:

inneholder ytterligere (høyere eksiterte) atomskall
nødvendige for en kvantitativ beskrivelse av elektronene
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Kvantekjemiens todimensjonale hierarki

Beregningens kvalitet avhenger av to hovedfaktorer:
1 hvor store basis-sett av atomorbitaler som benyttes
2 hvor mange virtuelle eksitasjoner som tas med

Normalfordeling av feil i atomiseringsenergier (kJ/mol)
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Disse beregningene følger loven om minkende utbytte

∆E ∝ T
−1/4
CPU

hvert nye gjeldende siffer krever 10 000 ganger mer regnetid
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Tetthetsfunksjonalteori (DFT)

Vi har til n̊a sett p̊a metoder som lager approksimative bølgefunksjoner

I tetthetsfunksjonalteori g̊ar man frem p̊a en litt annen måte

elektrontettheten ρ er den sentrale størrelsen, ikke bølgefunksjonen
fra denne tettheten beregnes energien direkte fra en funksjonal F [ρ]
vi bruker gjerne forkortelsen DFT (density functional theory)

Matematisk er en funksjonal en avbildning fra en funksjon til ett tall

i DFT beregnes energien (et tall) fra tettheten (en funksjon)

Tettheten er mye enklere enn bølgefunksjonen

den avhenger kun av tre koordinater, for molekyler av alle størrelser
bølgefunksjonen har 3N koordinater for molekyler med N atomer

DFT-beregninger er derfor billigere enn bølgefunksjonsberegninger

DFT-bergninger er noe mindre rigorøse enn bølgefunksjonsberegninger
spesielt kan de ikke forbedres p̊a en systematisk måte

I praksis minner DFT-beregninger mye om HF-beregninger

mange av de samme teknikker benyttes
MOer ekspanderes i AOer
disse MOene benyttes til å lage tettheten og deretter energien
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Reaksjonsentalpier (kJ/mol)

DFT er langt billigere enn CC-teori (ofte en størrelsesorden eller mer)
den kan derfor anvendes p̊a langt flere kjemiske problemer
imidlertid er CC-teori mer nøyaktig og mer robust enn DFT
metodene anvendes ofte i kombinasjon
under sammenlignes DFT-beregninger (B3LYP) med CC-beregninger

B3LYP CCSD(T) exp.

CH2 + H2 → CH4 −543 1 −543 1 −544(2)
C2H2 + H2 → C2H4 −208 −5 −206 −3 −203(2)
C2H2 + 3H2 → 2CH4 −450 −4 −447 −1 −446(2)
CO + H2 → CH2O −34 −13 −23 −2 −21(1)
N2 + 3H2 → 2NH2 −166 −2 −165 −1 −164(1)
F2 + H2 → 2HF −540 23 −564 −1 −563(1)
O3 + 3H2 → 3H2O −909 24 −946 −13 −933(2)
CH2O + 2H2 → CH4 + H2O −234 17 −250 1 −251(1)
H2O2 + H2 → 2H2O −346 19 −362 3 −365(2)
CO + 3H2 → CH4 + H2O −268 4 −273 −1 −272(1)
HCN + 3H2 → CH4 + NH2 −320 0 −321 −1 −320(3)
HNO + 2H2 → H2O + NH2 −429 15 −446 −2 −444(1)
CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O −211 33 −244 0 −244(1)
2CH2 → C2H4 −845 −1 −845 −1 −844(3)

Trygve Helgaker KJM2600: Kvantekjemiske beregningsmetoder



Det finnes mange varianter av DFT. . .

Ingen vet eksakt hvordan energien beregnes fra tettheten

den eksakte funksjonalen Fexact[ρ] er ikke kjent
det er utviklet et stort antall approksimative funksjonaler Fapp[ρ]
ofte må de ulike funksjonalene utprøves p̊a forh̊and. . .

exchange, Slater local exchange, and the nonlocal gradient
correction of Becke88. Thus,

Exc
B3LYP ! a0Ex

exact " !1 # a0"Ex
Slater " ax#Ex

B88 " acEc
VWN

" !1 # ac"Ec
LYP. [11]

Becke obtained the hybrid parameters {a0, ax, ac} $ {0.20, 0.72,
0.19} (3) from a least-squares fit to 56 atomization energies, 42
IPs, and 8 proton affinities (PAs) of the G2-1 set of atoms and
molecules (4). B3LYP leads to excellent thermochemistry (0.13
eV MAD) and structures for covalently systems but does not
account for London dispersion (all noble gas dimers are pre-
dicted unstable).

Following B3LYP, we introduce the extended hybrid func-
tional, denoted as X3LYP:

Exc
X3LYP ! a0Ex

exact " !1 # a0"Ex
Slater " ax#Ex

X " acEc
VWN

" !1 # ac"Ec
LYP. [12]

We determined the hybrid parameters {a0, ax, ac} $ {0.218,
0.709, 0.129} in X3LYP just as for XLYP. Thus, we normalized
the mixing parameters of Eq. 10 and redetermined {ax1, ax2} $
{0.765, 0.235} for X3LYP. The FX(s) function of X3LYP (Fig.
1) agrees with FGauss(s) for larger s.

Results and Discussion
We tested the accuracy of XLYP and X3LYP for a broad range
of systems and properties not used in fitting the parameters.
Table 1 compares the overall performance of 17 different flavors
of DFT methods, showing that X3LYP is the best or nearly best

Table 1. MADs (all energies in eV) for various level of theory for the extended G2 set

Method

G2(MAD)

H-Ne, Etot TM #E He2, #E(Re) Ne2, #E(Re) (H2O)2, De(RO . . . O)#Hf IP EA PA

HF 6.47 1.036 1.158 0.15 4.49 1.09 Unbound Unbound 0.161 (3.048)
G2 or best ab initio 0.07a 0.053b 0.057b 0.05b 1.59c 0.19d 0.0011 (2.993)e 0.0043 (3.125)e 0.218 (2.912)f

LDA (SVWN) 3.94a 0.665 0.749 0.27 6.67 0.54g 0.0109 (2.377) 0.0231 (2.595) 0.391 (2.710)
GGA

BP86 0.88a 0.175 0.212 0.05 0.19 0.46 Unbound Unbound 0.194 (2.889)
BLYP 0.31a 0.187 0.106 0.08 0.19 0.37g Unbound Unbound 0.181 (2.952)
BPW91 0.34a 0.163 0.094 0.05 0.16 0.60 Unbound Unbound 0.156 (2.946)
PW91PW91 0.77 0.164 0.141 0.06 0.35 0.52 0.0100 (2.645) 0.0137 (3.016) 0.235 (2.886)
mPWPWh 0.65 0.161 0.122 0.05 0.16 0.38 0.0052 (2.823) 0.0076 (3.178) 0.194 (2.911)
PBEPBEi 0.74i 0.156 0.101 0.06 1.25 0.34 0.0032 (2.752) 0.0048 (3.097) 0.222 (2.899)
XLYPj 0.33 0.186 0.117 0.09 0.95 0.24 0.0010 (2.805) 0.0030 (3.126) 0.192 (2.953)

Hybrid methods
BH & HLYPk 0.94 0.207 0.247 0.07 0.08 0.72 Unbound Unbound 0.214 (2.905)
B3P86l 0.78a 0.636 0.593 0.03 2.80 0.34 Unbound Unbound 0.206 (2.878)
B3LYPm 0.13a 0.168 0.103 0.06 0.38 0.25g Unbound Unbound 0.198 (2.926)
B3PW91n 0.15a 0.161 0.100 0.03 0.24 0.38 Unbound Unbound 0.175 (2.923)
PW1PWo 0.23 0.160 0.114 0.04 0.30 0.30 0.0066 (2.660) 0.0095 (3.003) 0.227 (2.884)
mPW1PWp 0.17 0.160 0.118 0.04 0.16 0.31 0.0020 (3.052) 0.0023 (3.254) 0.199 (2.898)
PBE1PBEq 0.21i 0.162 0.126 0.04 1.09 0.30 0.0018 (2.818) 0.0026 (3.118) 0.216 (2.896)
O3LYPr 0.18 0.139 0.107 0.05 0.06 0.49 0.0031 (2.860) 0.0047 (3.225) 0.139 (3.095)
X3LYPs 0.12 0.154 0.087 0.07 0.11 0.22 0.0010 (2.726) 0.0028 (2.904) 0.216 (2.908)
Experimental — — — — — — 0.0010 (2.970)t 0.0036 (3.091)t 0.236u (2.948)v

#Hf, heat of formation at 298 K; PA, proton affinity; Etot, total energies (H-Ne); TM #E, s to d excitation energy of nine first-row transition metal atoms and
nine positive ions. Bonding properties [#E or De in eV and (Re) in Å] are given for He2, Ne2, and (H2O)2. The best DFT results are in boldface, as are the most accurate
answers [experiment except for (H2O)2].
aRef. 5.
bRef. 19.
cRef. 4.
dRef. 35.
eRef. 38.
fRef. 34.
gRef. 37.
hRef. 7.
iRef. 10.
j1.0 Ex (Slater) % 0.722 #Ex (B88) % 0.347 #Ex (PW91) % 1.0 Ec (LYP).
k0.5 Ex (HF) % 0.5 Ex (Slater) % 0.5 #Ex (B88) % 1.0 Ec (LYP).
l0.20 Ex (HF) % 0.80 Ex (Slater) % 0.72 #Ex (B88) % 1.0 Ec (VWN) % 0.81 #Ec (P86).
m0.20 Ex (HF) % 0.80 Ex (Slater) % 0.72 #Ex (B88) % 0.19 Ec (VWN) % 0.81 Ec (LYP).
n0.20 Ex (HF) % 0.80 Ex (Slater) % 0.72 #Ex (B88) % 1.0 Ec (PW91, local) % 0.81 #Ec (PW91, nonlocal).
o0.25 Ex (HF) % 0.75 Ex (Slater) % 0.75 #Ex (PW91) % 1.0 Ec (PW91).
p0.25 Ex (HF) % 0.75 Ex (Slater) % 0.75 #Ex (mPW) % 1.0 Ec (PW91).
q0.25 Ex (HF) % 0.75 Ex (Slater) % 0.75 #Ex (PBE) % 1.0 Ec (PW91, local) % 1.0 #Ec (PBE, nonlocal).
r0.1161 Ex (HF) % 0.9262 Ex (Slater) % 0.8133 #Ex (OPTX) % 0.19 Ec (VWN5) % 0.81 Ec (LYP).
s0.218 Ex (HF) % 0.782 Ex (Slater) % 0.542 #Ex (B88) % 0.167 #Ex (PW91) % 0.129 Ec (VWN) % 0.871 Ec (LYP).
tRef. 27.
uRef. 33.
vRef. 32.
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Mot større og mer kompliserte molekyler med DFT. . .

En viktig forskningsoppgave i dag er å arbeide mot større molekyler

for 30 år siden kunne vi regne p̊a noen f̊a atomer

i dag regnes det rutinemessig p̊a rundt hundre atomer
slike beregninger benytter typisk DFT

Molekyler av biologisk interesse best̊ar ofte av mange tusen atomer

vi arbeider for å gjøre slike beregninger mulige

disse vil blant annet være nyttige for rational drug design
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Hückel-teori

Det finnes to hovedtyper av kvantekjemiske beregningsmetoder:
ab-initio-metoder
semi-empiriske metoder

Ab-initio-metoder er nøyaktige, men kostbare
Schrödinger-ligningen løses med f̊a approksimasjoner
‘ab initio’ betyr ‘fra begynnelsen’, dvs. ‘fra grunnen av’, ‘fra scratch’
metodene er ofte meget p̊alitelige og generelt anvendbare
mange av dem kan systematisk forbedres mot den eksakte løsningen

Semi-empiriske metoder er mindre nøyaktige, men ogs̊a langt billigere
slike metoder benytter ofte grove approksimasjoner
beregningsmodellene inneholder empiriske parameter
disse parameterne justeres slik at resultatene blir best mulig
en slik justering skjer ved tilpasning til eksperimentelle verdier
slike semi-empiriske metoder kan ikke systematisk forbedres

Vi skal se p̊a en meget enkel semi-empirisk metode: Hückel-teori
enkel molekylorbitalteori utviklet av Erich Hückel i 1931
beregninger av π-elektronsystemer i konjugerte hydrokarboner
teorien benyttes ikke til kvantitative undersøkelser
teorien har stor pedagogisk og begrepsmessig betydning
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Hückel-teori: elektronstruktur i eten

I Hückel-teori studeres π-elektronsystemer

molekylenes kjemi er i stor grad bestemt av π-elektronene
σ-elektronene ignoreres: de holder molekylet sammen
molekylets geometri tas for gitt

For å illustrere Hückel-teori skal vi først benytte eten som eksempel

Det er til sammen 16 elektroner i eten

4 core-elektroner i 1s-orbitalene p̊a karbonatomene
10 valenselektroner i 5 ulike σ-bindinger
2 valenselektroner i π-bindingen

Det er to π-elektroner i eten

det er kun disse som beskrives i Hückel-teori
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Schrödinger-ligningen for π-elektroner

Generelt er Schrödinger-ligningen gitt ved

Ĥψ = Eψ

der Hamilton-operatoren har formen

Ĥ = − ~2

2me

(
d2

dx2
+

d2

dy 2
+

d2

dz2

)
+ V (r)

Vi skal lage π-orbitaler i eten som lineærkombinasjoner av p-orbitaler

ψ(r) = cAψA(r) + cBψB(r)

v̊ar oppgave er derfor å bestemme ekspansjonskoeffisientene cA og cB

Innsettelse i Schrödinger-ligningen gir

cAĤψA(r) + cBĤψB(r) = cAEψA(r) + cBEψB(r)

cA og cB er uavhengige av r og kan derfor settes foran Ĥ

Bemerk: vi neglisjerer her frastøtingen mellom elektronene

for en eksakt beskrivelse må ĤΨ = EΨ løses samlet for alle elektronene
i Hückel-teori antar vi at disse vekselvirkningene skjer via et potensial V (r)
for eksperimentell overensstemmelse skal vi senere justere visse parameter
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Multiplikasjon med orbitaler fra venstre

Vi ønsker å bestemme koeffisientene cA og cB i Schrödinger-ligningen:

cAĤψA(r) + cBĤψB(r) = cAEψA(r) + cBEψB(r)

Vi multipliserer ligningen fra venstre med ψA og ψB og f̊ar to nye ligninger:

cAψA(r)ĤψA(r) + cBψA(r)ĤψB(r) = cAEψA(r)ψA(r) + cBEψA(r)ψB(r)

cAψB(r)ĤψA(r) + cBψB(r)ĤψB(r) = cAEψB(r)ψA(r) + cBEψB(r)ψB(r)

Hvorfor kan ikke ψA og ψB flyttes fra venstre mot høyre, forbi Ĥ?

husk at Ĥ er en operator, som forandrer det som st̊ar til høyre

ψAĤψB = ψA(r)
[
− ~2

2me

(
d2

dx2 + d2

dy2 + d2

dz2

)
+ V (r)

]
ψB(r)

6=
[
− ~2

2me

(
d2

dx2 + d2

dy2 + d2

dz2

)
+ V (r)

]
ψA(r)ψB(r) = ĤψAψB

generelt har vi derfor at

ψAĤψB 6= ĤψAψB

Vi har n̊a i hvert punkt i rommet r to lineære ligninger for cA og cB

hvordan kan vi bli kvitt avhengigheten av r?
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Integrasjon over hele rommet

Vi ønsker at π-orbitalene skal oppfylle Schrödinger-ligningen p̊a formen

cAψA(r)ĤψA(r) + cBψA(r)ĤψB(r) = cAEψA(r)ψA(r) + cBEψA(r)ψB(r)

cAψB(r)ĤψA(r) + cBψB(r)ĤψB(r) = cAEψB(r)ψA(r) + cBEψB(r)ψB(r)

med cA og cB er det umulig å oppfylle ligningene overalt samtidig
vi må isteden oppfylle ligningene p̊a en approksimativ måte

For å fjerne romavhengigheten integrerer vi begge sider over hele rommet:∫(
cAψAĤψA + cBψAĤψB

)
dr =

∫
(cAEψAψA + cBEψAψB) dr ⇒

cA

∫
ψAĤψAdr + cB

∫
ψAĤψBdr = cAE

∫
ψAψAdr + cBE

∫
ψAψBdr

Vi f̊ar da et ordinært linært ligningsett

cAHAA + cBHAB = cAESAA + cBESAB

cAHBA + cBHBB = cAESBA + cBESBB

der HPQ og SPQ er følgende integraler:

HPQ =

∫
ψPĤψQdr, SPQ =

∫
ψPψQdr

Vi har n̊a et ligningsett som kan oppfylles eksakt ved å bestemme cA og cB

Schrödinger-ligningen oppfylles ikke punktvis, kun midlet over alle punkter
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Integralene i Schrödinger-ligningen
Schrödinger-ligningen for π-elektronene i eten:

HAAcA + HABcB = E(SAAcA + SABcB)

HBAcA + HBBcB = E(SBAcA + SBBcB)

Hamilton-integraler

Energien for et ‘isolert’ elektron i en p-orbital p̊a ett atom:

α = HAA =
∫
ψAĤψAdr = HBB, α < 0

Energien for et elektron i ‘resonans’ mellom p-orbitaler p̊a to naboatomer:

β = HAB =
∫
ψAĤψBdr = HBA, β < 0

Overlapp-integraler

Overlapp av en p-orbital med seg selv (normering av orbitalene):

SAA =
∫
ψAψAdr, SAA = SBB = 1

Overlapp mellom p-orbitaler p̊a naboatomer:

S = SAB = SBA =
∫
ψAψBdr, 0 < S < 1

Trygve Helgaker KJM2600: Hückel-teori



Bestemmelse av energien

I den nye notasjonen er Schrödinger-ligningen gitt ved

αcA + βcB = E(cA + ScB)

βcA + αcB = E(ScA + cB)

For å bestemme energien skriver vi dette ligningsettet p̊a formen:

(α− E)cA + (β − ES)cB = 0

(β − ES)cA + (α− E)cB = 0

Vi multipliserer den første ligningen med β − ES og den siste med α− E :

(β − ES)(α− E)cA + (β − ES)2cB = 0

(α− E)(β − ES)cA + (α− E)2cB = 0

Vi trekker n̊a ligningene fra hverandre:

(α− E)2cB = (β − ES)2cB

Vi dividerer deretter med cB og trekker til slutt ut kvadratroten:

(E − α) = ∓(ES − β) ⇒ E ± ES = α± β ⇒ E = E± =
α± β
1± S

vi har n̊a bestemt to ulike energier E±
for hver energi må orbitalene (dvs. koeffisientene cA og cB) bestemmes

Trygve Helgaker KJM2600: Hückel-teori



Bestemmelse av orbitalene
Vi har funnet at Schrödinger-ligningen kan skrives p̊a formen

αcA + βcB = E±(cA + ScB)

βcA + αcB = E±(ScA + cB)
E± =

α± β
1± S

for hver energi E± har vi n̊a to ligninger med to ukjente (cA og cB)

Hva er koeffisientene for de to energiene?

1 innsettelse av cA = cB = c i Schrödinger-ligningen gir

αc + βc = E(c + Sc)
βc + αc = E(Sc + c)

}
⇒ E = E+ =

α+ β

1 + S

2 innsettelse av cA = −cB = c i Schrödinger-ligningen gir

αc − βc = E(c − Sc)
βc − αc = E(Sc − c)

}
⇒ E = E− =

α− β
1− S

Vi kan derfor skrive de to løsningene p̊a formen

ψ± = ψA ± ψB , E± =
α± β
1± S

vi har her ‘tippet’ løsningen
ligningene kan løses p̊a vanlig måte, med en del algebra
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Bindende og antibindende π-orbitaler

Vi har funnet to løsninger av Schrödinger-ligningen for eten:

ψ± = ψA ± ψB , E± =
α± β
1± S

Fra tidligere ved vi at ψ+ er bindende og ψ− er antibindende
Da α < 0, β < 0 og 0 < S < 1, s̊a finner vi for S ≈ 0:

E+ =
α+ β

1 + S
< α <

α− β
1− S

= E−

Da 1 + S > 1 og 1− S < 1, s̊a er den bindende orbitalen mindre bindende enn
den antibindende er antibindende (tilfelle b under):

I Hückel-teori settes alltid overlappet mellom orbitaler p̊a naboatomer til null
(tilfelle a over):

S = 0 ⇒ E± = α± β
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π-elektronbindingsenergien og bestemmelse av α og β
For eten finner vi to π-elektronorbitaler i Hückel-teori:

ψ± = ψA ± ψB, E± = α± β

Den totale π-elektronbindingsenergien er gitt ved

Eπ = 2α+ 2β

Hvis ett elektron eksiteres til den antibindende orbitalen, s̊a blir energien

E ′π = (α+ β) + (α− β) = 2α

Eksitasjonsenergien er derfor

∆Eπ = E ′π − Eπ = 2α− (2α+ 2β) = −2β

Eksperimentelt er eksitasjonsenergien 7.7 eV

β = −∆Eπ/2 = −3.8 eV = −370 kJ mol−1

For α benyttes typisk ionisasjonsenergien for karbon

En slik justering av α og β er typisk for semi-empiriske metoder
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Kommentar: Schrödinger-ligningen p̊a matriseform

Vi har sett at koeffisientene og energien er bestemt fra ligningsettet

HAAcA + HABcB = E(SAAcA + SABcB)

HBAcA + HBBcB = E(SBAcA + SBBcB)

Disse lineære ligningene kan skrives p̊a den ekvivalente matriseformen[
HAA HAB

HBA HBB

] [
cA

cB

]
= E

[
SAA SAB

SBA SBB

] [
cA

cB

]
Vi innfører n̊a notasjonen

H =

[
HAA HAB

HBA HBB

]
, S =

[
SAA SAB

SBA SBB

]
, c =

[
cA

cB

]
Vi kan n̊a skrive Schrödinger-ligningen p̊a en kompakt matriseform:

Hc = ESc ← Schrödinger-ligningen p̊a matriseform

et generalisert egenverdiproblem
samme form for vilk̊arlig mange koeffisienter
kan løses ved å benytte standardmetoder fra lineæralgebra
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Hückel-approksimasjonen: en sammenfatning

Vi betrakter kun π-elektronene

Vi antar normerte p-orbitaler SAA = 1 og gjør følgende approksimasjoner:

HAA = α ← Coulomb-integraler

HAB =

{
β, A og B er naboer

0, A og B er ikke naboer
← resonans-integraler

SAB = 0 ← overlappintegraler

Vi løser s̊a Schrödinger-ligningen p̊a matriseform med disse approksimasjonene:

Hc = Ec

For butadiene f̊ar vi eksempelvis egenverdiligningen:


α β 0 0
β α β 0
0 β α β
0 0 β α



cA

cB

cC

cD

 = E


cA

cB

cC

cD


denne ligningen har fire løsninger: fire energier og fire orbitaler

Trygve Helgaker KJM2600: Hückel-teori



Hückel-teori for butadien

Molekylorbitalenerginiv̊adiagram for butadien

π-elektronbindingsenergien for butadien er gitt ved

Eπ = 4α + 4.48β

Sammenlignet med to separate etenmolekyler gir dette

Edeloc = (4α + 4.48β)︸ ︷︷ ︸
butadien

− 2(2α + 2β)︸ ︷︷ ︸
to etener

= 0.48β < 0

Dette kalles delokaliseringsenergien

vi finner i dette tilfellet en gevinst som skyldes delokalisering
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Hückel-teori for syklobutadien

Molekylorbitalenerginiv̊adiagram for syklobutadien

α β 0 β
β α β 0
0 β α β
β 0 β α


cA

cB

cC

cD

 = E

cA

cB

cC

cD



π-elektronbindingsenergien for butadien er gitt ved

Eπ = 4α + 4β

Sammenlignet med to separate etenmolekyler gir dette

Edeloc = (4α + 4β)︸ ︷︷ ︸
syklobutadien

− 2(2α + 2β)︸ ︷︷ ︸
to etener

= 0

Vi har n̊a ingen delokaliseringsgevinst
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Hückel-teori for benzen

Molekylorbitalenerginiv̊adiagram for benzen

π-elektronbindingsenergien for benzen er gitt ved

Eπ = 6α + 8β

Sammenlignet med tre separate etenmolekyler gir dette

Edeloc = (6α + 8β)︸ ︷︷ ︸
benzen

− 3(2α + 2β)︸ ︷︷ ︸
tre etener

= 2β

Vi har n̊a en stor delokaliseringsgevinst: aromatisk stabilitet
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Intermolekylære vekselvirkninger I

Molekyler best̊ar av atomer holdt sammen av kjemisk binding
kovalent og ionisk binding
bindingsenergien er typisk noen hundre kJ/mol
N2 og F2 har bindingsenergier p̊a henholdsvis 945 og 158 kJ/mol

Det fins imidlertid andre vekselvirkninger av kjemisk betydning
de er alltid attraktive
de virker mellom alle molekyler og atomer
de er to størrelsesordener svakere enn kjemisk binding

Disse intermolekylære van der Waals-vekselvirkningene er viktige for:
kondensering av gass til væske
dannelse av molekylære krystaller
strukturen av biologiske makromolekyler

I tillegg har vi hydrogenbindinger mellom elektronegative atomer
de er en størrelsesorden svakere enn kjemisk binding
de er viktige for vanns egenskaper
de er viktige for strukturen av biologiske makromolekyler
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Intermolekylære vekselvirkninger II

Coulomb-krefter er de fundamentale krefter mellom molekyler og atomer

hver partikkel i det ene systemet vekselvirker direkte med hver partikkel i
det andre systemet, hele tiden

Hvis systemene er nøytrale, tar vekselvirkningene hverandre nesten ut

Men, en svak attraktiv vekselvirkning overlever. . .

alle partiklene er i stadig bevegelse

de kan derfor hele tiden tilpasse seg hverandre:

ulikt ladete partikler beveger seg litt mot hverandre
likt ladete partikler beveger seg litt fra hverandre

denne tilpasningen resulterer i en tiltrekning mellom molekylene
bemerk: p̊a korte avstander oppst̊ar en frastøtning: Pauli-repulsjon

Vi skal n̊a studere slike van der Waals-krefter
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Kapittel 15: Molecular interactions

van der Waals interactions

15.1 Interactions between partial charges
15.2 Electric dipole moments
15.3 Interactions between dipoles
15.4 Induced dipole moments
15.5 Dispersion interactions

The total interaction

15.6 Hydrogen bonding
15.7 The hydrophobic effect
15.8 Modelling the total interaction
15.9 Molecules in motion
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Vekselvirkninger mellom partielle ladninger

Atomer i molekyler kan tilordnes partielle, effektive ladninger

Hvordan regner vi ut vekselvirkningene mellom disse ladningene?

kan vi benytte Coulombs lov?
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Den relative permittivitet

For partikler i vakuum er Coulomb-vekselvirkningen gitt ved

V =
q1q2

4πε0r
← tomromspermittiviteten ε0

partikler med ladninger q1 og q2 i avstand r fra hverandre

For partikler i et dielektrisk medium reduseres Coulomb-vekselvirkningen

et dielektrisk medium er et ikke-ledende stoff, f.eks. vann eller benzen
mediets molekyler tilpasser seg de to ladningene (polariseres)
resultatet er at de to ladningene skjermes for hverandre

Denne effekten beskrives ved å modifisere Coulombs lov:

V =
q1q2

4πεr
=

q1q2

4πεrε0r
← permittiviteten ε

εr = ε/ε0 ≥ 1 ← den relative permittiviteten εr

Hvert dielektrisk medium har sin egen relative permittivitet εr

denne kalles ogs̊a dielektrisitetskonstanten

Eksempler p̊a dielektriske konstanter ved romtemperatur:

luft 1.00054
karbondisulfid 2.6
metanol 30
vann 78
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Den relative permittivitet

Coulomb-potensialet for ulike relative permittiviteter εr

V =
q1q2

4πεrε0

Bemerk:
relativ permittivitet benyttes for å inkludere effekten av mediets partikler
den trengs ikke hvis vi eksplisitt inkluderer alle partikler i beregningen
dette er vanligvis verken mulig eller ønskelig
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Ladningsfordelingen i molekyler

Ladningsfordelingen i molekyler er ikke uniform

noen omr̊ader har et overskudd av positiv ladning
andre omr̊ader har et overskudd av negativ ladning

Vekselvirkningene med andre molekyler avhenger av ladningsfordelingen
hvordan kan den best beskrives?
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Elektriske dipolmomenter

Vi kan beregne alle parvise Coulomb-vekselvirkninger mellom molekylene
dette er komplisert da molekylene best̊ar av mange partikler

Vi skal se at det er enklere å benytte dipolmomenter
dipolmomenter beskriver molekylenes ladningsfordeling

For ladninger q og −q i avstand ` er dipolmomentet gitt ved

µ = q`

Mer generelt er dipolmomentet en vektor definert som

µ =
∑
i

qi ri ← sum over alle partikler

Kvantemekanisk beregnes dipolmomentet som en forventningsverdi

〈µ〉 =

∫
ψµψ dτ∫
ψ2 dτ

Dipolmomenter har dimensjonen lengde × ladning
SI-enheten er Cm (Coulomb meter)

For molekyler benyttes som oftest enheten debye
1 D (debye)= 1.6× 10−29 Cm
to ladninger e og −e i avstand 100 pm har dipolmoment 4.8 D
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Polare og upolare molekyler

Et polart molekyl har et permanent dipolmoment

alle heteronukleære diatomer er polare

Et upolart molekyl har ikke et permanent dipolmoment

alle homonukleære diatomer er upolare

I diatomer peker dipolmomentet mot det minst elektronegative atomet

dipolmomentet kan estimeres fra Paulings elektronegativitet

µ/D = ∆χ ← elektronegativitetsforskjell

Eksempel: H og Br har elektronegativiteter 2.1 og 2.8, henholdsvis

dette gir et dipolmoment p̊a 0.7 D (eksperimentell verdi: 0.80 D)
dipolmomentet peker mot hydrogen

Unntak: i CO peker µCO = 0.12 D i “gal” retning—dvs. mot oksygen!

dette fremkommer ved målinger og ved nøyaktige beregninger
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Polaritet og symmetri

Molekyler med høy symmetri er upolare:

Eksempler p̊a polare (symmetriske) og upolare (usymmetriske) molekyler
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Dipolmomenters vekselvirkninger med ladning I

Vi har to motsatte ladninger ±q1 i avstand `, med dipolmoment µ1 = q1`

q1

-q1 q2

{

r

Deres vekselvirkning med q2 i avstand r fra dipolmomentet er gitt ved:

V =
q1q2

4πε0(r + `/2)
− q1q2

4πε0(r − `/2)
=

q1q2

4πε0r(1 + `/2r)
− q1q2

4πε0r(1− `/2r)

=
q1q2

4πε0r

(
1

1 + `/2r
− 1

1− `/2r

)
≈ q1q2

4πε0r
[(1− `/2r)− (1 + `/2r)]

= − q1q2`

4πε0r 2
= − µ1q2

4πε0r 2

bemerk: en ladnings vekselvirkning med et dipolmoment avtar som r−2

husk: en ladnings vekselvirkning med en annen ladning avtar som r−1

hvorfor avtar dipolvekselvirkningen raskere?
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Dipolmomenters vekselvirkninger med ladning II

En mer generell situasjon mellom en ladning og et dipolmoment er

q1 -q1

q2

{

r

Θ

En beregning viser at vekselvirkningsenergien n̊a er gitt ved

V =
−µ1q2 cos θ

4πε0r 2
=
−µ1 · r q2

4πε0r 3

V er mest attraktiv n̊ar θ = 0◦ og mest repulsiv n̊ar θ = 180◦, hvorfor?
V = 0 n̊ar θ = ±90◦, hvorfor?

Sammenlign med vekselvirkningen mellom to punktladninger:

V =
q1q2

4πε0r

Viktige observasjoner:

dipolvekselvirkningen avtar raskt med avstanden
dipolvekselvirkningen avhenger av orienteringen
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Dipolmomenters vekselvirkninger med hverandre

La oss til slutt se p̊a veksevirkningen mellom to dipolmomenter

q1 -q1

q2 -q2

{1

{2

r

Θ

Vekselvirkningen er n̊a gitt ved

V =
µ1µ2(1− 3 cos2 θ)

4πε0r 3

Bemerk: vekselvirkningen avtar n̊a enda raskere med r !

V er mest attraktiv for θ = 0◦, 180◦

V er mest repulsiv for θ = ±90◦

V er null for θ = ±54.7◦,±123.3◦

Θ

Bemerk: den generelle formelen for vekselvirkningen mellom to dipoler er:

V =
r 2µ1 · µ2 − 3(µ1 · r)(µ2 · r)

4πε0r 5
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Vekselvirkninger mellom ladninger og dipolmomenter

Vi har sett p̊a vekselvirkninger mellom ladninger og dipolmomenter

Mellom to ladninger i vakuum er vekselvirkningen

V =
q1q2

4πε0r
← avtar som r−1

benyttes til beregning av tiltrekning mellom to ladete molekyler

Mellom en ladning og et dipolmoment i vakuum er vekselvirkningen

V = −µ1 · r q2

4πε0r 3
← avtar som r−2

benyttes til beregning av tiltrekning mellom et nøytralt og et ladet molekyl

Mellom to dipolmomenter i vakuum er vekselvirkningen

V =
r 2µ1 · µ2 − 3(µ1 · r)(µ2 · r)

4πε0r 5
← avtar som r−3

benyttes til beregning av tiltrekning mellom to nøytrale molekyler

Fra molekylenes dipolmomenter kan vi lett beregne deres vekselvirkninger

vi slipper å beregne vekselvirkningene mellom molekylenes alle partikkelpar

Ved å benytte ε istedenfor ε0 tar vi hensyn til mediet

vi slipper å beregne vekselvirkningene mellom alle partikkelpar i mediet
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Termisk midling av vekselvirkningen mellom to dipoler

For to dipolmomenter som ligger fast i rommet er vekselvirkningen

V =
r 2µ1 · µ2 − 3(µ1 · r)(µ2 · r)

4πε0r 5

I virkeligheten roterer molekyler (i gass og væske) hele tiden

hvis vi midler over alle orienteringer, s̊a forsvinner vekselvirkningen!
molekylene har da like ofte høy som lav vekselvirkningsenergi

Men, molekylene roterer ikke helt fritt

orienteringer med lavest energi favoriseres
graden av favorisering er avhengig av temperaturen

En Boltzmann-midling gir følgende resultat:

V = − 2µ2
1µ

2
2

3(4πε0)2r 6kT

der k er Boltzmanns konstant og T er temperaturen (i kelvin)

vekselvirkningen avtar n̊a som r−6, ikke som r−3

vekselvirkningen avtar med økende temperatur—hvorfor?
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Keesom-vekselvirkningen

Vi har n̊a identifisert en type van der Waals-vekselvirkning:

dipol–dipol-vekselvirkning

termisk Boltzmann-midling gir

V = −
2µ2

1µ
2
2

3(4πε0)2r6kT

Eksempel: V = −1.4 kJ/mol for µ = 1 D, T = 298 K og r = 300 pm

dette er to størrelsesordener mindre enn kjemisk bindingsenergi
samme størrelsesorden som kinetisk energi 3

2
RT = 3.7 kJ/mol

Den midlete dipol–dipolvekselvirkningen kalles Keesom-vekselvirkningen

den virker kun mellom molekyler med permanente dipolmomenter
det fins ogs̊a van der Waals-vekselvirkninger mellom upolare molekyler. . .
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Kapittel 15: Molecular interactions

van der Waals interactions

15.1 Interactions between partial charges
15.2 Electric dipole moments
15.3 Interactions between dipoles
15.4 Induced dipole moments
15.5 Dispersion interactions

The total interaction

15.6 Hydrogen bonding
15.7 The hydrophobic effect
15.8 Modelling the total interaction
15.9 Molecules in motion
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Vekselvirkninger mellom ladninger og dipolmomenter

Vi har sett p̊a vekselvirkninger mellom ladninger og dipolmomenter

mellom to ladninger i vakuum

V =
q1q2

4πε0r
← avtar som r−1

mellom en ladning og et dipolmoment i vakuum

V = −
µ1 · r q2

4πε0r3
← avtar som r−2

mellom to dipolmomenter i vakuum

V =
r2µ1 · µ2 − 3(µ1 · r)(µ2 · r)

4πε0r5
← avtar som r−3

Vi er spesielt interessert i vekselvirkningene mellom nøytrale systemer

vi kan ikke da benytte dipol–dipolformelen over direkte

Det er to komplikasjoner knyttet til slike vekselvirkninger

vi må statistisk midle over alle orienteringer
vi må ta hensyn til at molekylene polariserer hverandre

Som et resultat av dette oppst̊ar van der Waals-vekselvirkningene:

alle molekyler—polar og upolare—vekselvirker da med hverandre
vi har allerede sett p̊a Keesom-vekselvirkningen, mellom polare molekyler
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Induserte dipolmomenter

La oss anta at vi har et upolart molekyl med dipolmoment µ = 0

Vi plasserer n̊a molekylet i et ytre elektrisk felt E
dette feltet p̊avirker molekylets ladningsfordeling
elektronene trekkes i én retning, kjernene i den motsatte retning
p̊a denne måten polariseres molekylet

Molekylet f̊ar n̊a et indusert dipolmoment

µ∗ = αE ← indusert dipolmoment

proporsjonalitetsfaktoren α kalles polarisabiliteten

Polarisabiliteten forteller oss hvor lett molekylet polarisers
α er størst for store molekyler med en diffus ladningsfordeling

Bemerk: dipolmomentet endrer seg ogs̊a for et polart molekyl i et ytre felt:

µtot = µ+ µ∗ = µ+ αE ← permanent + indusert dipolmoment

Polarisabiliteten uttrykkes ofte i enhet av volum

α′ = α/4πε0
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Dipolmomenter og polarisabiliteter

Trygve Helgaker 15.4: Induserte dipolmomenter



Debye-vekselvirkningen

Et molekyl med dipolmoment µ1 setter opp et elektrisk felt E
dette feltet polariserer et nabomolekyl med polarisabilitet α2

µ∗2 = α2E1

µ∗2 vekselvirker s̊a med det opprinnelige dipolmomentet µ1

Vi f̊ar deretter en dipol–indusert-dipol-vekselvirkning mellom µ1 og µ∗2

V = −4µ2
1α
′
2

r 6

Denne van der Waals-vekselvirkningen kalles Debye-vekselvirkningen

andre navn: induksjons- eller polarisasjonsvekselvirkningen

Bemerk: det er n̊a ingen temperaturavhengighet—hvorfor?

elektronene polariseres øyeblikkelig, for enhver orientering
ogs̊a denne vekselvirkningen er derfor alltid attraktiv

Eksempel: V = −0.8 kJ/mol for µ = 1 D, α′ = 10−31 m3 og r = 300 pm

samme størrelsesorden som Keesom-vekselvirkningen
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London-vekselvirkningen (dispersjon)

Selv mellom to upolare systemer kan vi observere van der Waals-krefter

helium kondenserer ved 4 K, hva skyldes dette?

Elektronene er i stadig, hurtig bevegelse

elektronfordelingen i hvert system fluktuerer hele tiden
det dannes ustanselig flyktige dipolmomenter i begge systemene
disse dipolmomentene vekselvirker med hverandre

Denne korrelasjonen mellom bevegelsene i de to system senker energien

Londons formel:

V = −
2

3
×
α′1α
′
2

r6
×

I1I2

I1 + I2

avhenger av polarisabilitetene αi

og ionisasjonsenergiene Ii

Disse vekselvirkningene kalles dispersjons- eller London-vekselvirkninger

For to CH4-molekyler i en avstand av 300 pm er V = −5 kJ/mol

dispersjonskrefter virker mellom alle systemer og er alltid attraktive

Trygve Helgaker 15.5: Dispersjonsvekselvirkninger



van der Waals-vekselvirkninger: oppsummering

Vi har sett p̊a tre typer van der Waals-vekselvirkninger:
Keesom-vekselvirkningen mellom to permanente dipolmomenter

V = −
2µ2

1µ
2
2

3(4πε0)2r6

1

kT
← dipol–dipol

Debye- eller induksjonsvekselvirkningen mellom et permanent og et
indusert dipolmoment

V = −
4µ2

1α
′
2

r6
← dipol–indusert-dipol

London- eller dispersjonsvekselvirkningen mellom to induserte
(fluktuerende) dipolmomenter

V = −
2α′1α

′
2

3r6

I1I2

I1 + I2
← indusert-dipol–indusert-dipol

Bemerk:
alle van der Waals-vekselvirkninger avtar som r−6 med avstanden
kun Keesom-vekselvirkningen avhenger av temperaturen T

Uttrykkene over gjelder kun for store avstander r
ved små avstander øker energien—hvorfor?
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van der Waals-vekselvirkninger: oppsummering

Keesom-vekselvirkningen (til venstre)

to polare molekyler vekselvirker som to permanente dipolmomenter
denne vekselvirkningen reduseres p̊a grunn av termisk rotasjon
en liten termisk overvekt av (a) gir netto attraksjon

Debye-vekselvirkningen (i midten)

et polart molekyl polariser et upolart molekyl
polariseringen følger rotasjonen øyeblikkelig og gir attraksjon

London-vekselvirkningen (til høyre)

elektronene i to upolar molekyler p̊avirker hverandre
det induseres flyktige dipolmomenter som reduserer energien
dipolmomentene følger hverandre øyeblikkelig
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Hydrogenbinding

Til n̊a har vi kun sett p̊a attraktive vekselvirkninger som avtar som r−6

det eksisterer ogs̊a andre vekselvirkninger mellom molekyler

Hydrogenbinding:
to elektronegative atomer bundet sammen av et hydrogenatom i midten

skrives ofte som X–H· · ·Y, der X og Y er O, N eller F
skjer kun ved direkte kontakt mellom X–H-gruppen og Y

Svakere enn kjemisk binding, men sterkere enn van der Waals-krefter
mindre universell enn van der Waals-krefter
begrenset til visse typer atomer
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Elektrostatisk forklaringsmodell for hydrogenbinding

Hydrogenbinding gis ofte en elektrostatisk forklaring
X er elektronegativt, H er elektropositivt
i X–H-fragmentet er hydrogenatomet positivt ladet: δ−X–Hδ+

Hδ+ tiltrekker s̊a lone-pair-elektronene i Y: δ−X–Hδ+ · · · :Yδ−

Hydrogenbindingen er svært retningsavhengig
den er sterkest n̊ar de tre atomene ligger p̊a en rett linje
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Kovalent forklaringsmodeller for hydrogenbinding

Hydrogenbinding kan ogs̊a forklares som kovalent binding

Hvert atom bidrar med en orbital til beskrivelsen

vi kan da danne tre MOer med bidrag fra alle atomer
en bindende, en “nesten” ikke-bindende, en anti-bindende orbital

ψ = c1ψX+c2ψH+c3ψY

Vi har til sammen fire elektroner

to elektroner fra HX og to elektroner fra Y (lone pair)
de to laveste orbitalene er derfor dobbeltokkuperte

Orbitalen i midten gir av og til binding, av og til ikke binding

binding favoriseres n̊ar X og Y er O, N eller F
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Hydrogenbinding

Hydrogenbindinger har en bindingsstyrke p̊a rundt 20 kJ/mol

dominerer over van der Waals-krefter
gir stivhet til sukker og is
lavt damptrykk, høy viskositet av vann
sekundære strukturer av proteiner
DNA-struktur og genetisk koding
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Molekylære vekselvirkninger: en oversikt

Vi har sett at molekyler vekselvirker p̊a ulike måter:

alle disse vekselvirkningene er attraktive. . .

Hva skjer n̊a molekylene kommer tett p̊a hverandre?
hva holder molekylene fra hverandre ved små avstander?

Husk fra bindingslære:
ved kjemisk binding holder kjernefrastøtningen atomene fra hverandre
ved svake vekselvirkninger må mekanismen være annerledes
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Potensialflaten for Ne2

Energien av Ne2 (kJ/mol) plottet mot kjerneavstanden (pm)

300 400

-0.3

-0.1

0.1

pga. London-krefter avtar energien n̊ar atomene nærmer seg hverandre
vi har et minimum p̊a 0.35 kJ/mol ved 309 pm
sammenlign med N2: minimum p̊a 945 kJ/mol ved 109 pm
deretter øker energien igjen. . .

Hvorfor øker energien ved små avstander?

Trygve Helgaker 15.8: Modellering av den totale vekselvirkningen



Den totale intermolekylære vekselvirkning

Den totale intermolekylære vekselvirkning har to ulike bidrag

ved lange avstander gir van der Waals-krefter tiltrekning
ved korte avstander gir Pauli-repulsjon frastøtning

Hva skyldes Pauli-repulsjonen?
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Pauli-repulsjon

La oss tenke oss at to heliumatomer smelter sammen

Ifølge Pauli-prinsippet f̊ar vi da:

elektronkonfigurasjonen 1σ2
g1σ∗2

u
bindingsorden b = 0
ustabilt molekyl og repulsjon

Uten Pauli-prinsippet ville vi isteden hatt

elektronkonfigurasjonen 1σ4
g

bindingsorden b = 2
stabilt molekyl og attraksjon

Pauli-prinsippet tvinger elektronene opp i antibindende orbitaler

vi tilskriver dette gjerne Pauli-repulsjon
to elektronpar kan ikke okkupere samme del av rommet

De fleste kollisjoner mellom molekyler stanses av Pauli-repulsjon

av og til kan elektronene g̊a inn i tomme bindende orbitaler
vi f̊ar da dannet et nytt system: kjemisk reaksjon
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Biljardkule-potensialet (hard-sphere potential)

To enkle potensialer for modellering av Pauli-repulsjon:

biljardkule-potensialet
Lennard-Jones-potensialet

I den enkleste modellen behandles atomene som biljardkuler

biljardkulepotensialet g̊ar br̊att mot uendelig

V =

{
∞ for r ≤ σ
0 for r > σ

Vi assosierer en radius σ med hvert atom

gir atomene endelig volum, men neglisjerer attraksjon
modellen er kun nyttig for meget enkle modelleringer

Trygve Helgaker 15.8: Modellering av den totale vekselvirkningen



Lennard-Jones-potensialet

I biljardkule-modellen g̊ar potensialet br̊att mot uendelig

Et mykere repulsivt potensial f̊as ved å anta formen

V =
C∗

rn
, C∗ empirisk konstant, n ofte satt til 12

Sammen med van der Waals-potensialet f̊ar vi Lennard-Jones-potensialet

V = 4ε

[(σ
r

)12

−
(σ
r

)6
]

empiriske konstanter: ε (potensialdybde) og σ (avstand der V = 0)

Lennard-Jones-potensialet har vært mye brukt i simuleringer
det er lett å regne ut (hvorfor?)
men, det repulsive potensialets form er ikke spesielt god
den eksponesielle formen exp(−r/σ) er langt bedre
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Empiriske parameter for Lennard-Jones-potensialet
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Simuleringer av molekyler i væskefase

Intermolekylære potensialer bestemmer molekylenes bevegelser i væsker

I molekyldynamikk løses Newtons bevegelsesligninger:
kreftene bestemmes eksempelvis fra Lennard–Jones potensialet:

V = 4ε

(
σ12

r12
−
σ6

r6

)
⇒ F = −24ε

(
2σ12

r13
−
σ6

r7

)
mer avanserte potensialer kan benyttes
bevegelsesligningene løses numerisk i steg av 1 fs = 10−15 s
simuleringene foretas ved en gitt temperatur T (statistisk midling)
kan fanges i konformasjoner av lav energi, uten mulighet til å unnslippe

I Monte-Carlo-metoden benyttes ikke Newtons ligninger
molekylene flyttes isteden i små, tilfeldige steg av gangen
hvis energiendringen ∆E er negativ, s̊a godtas steget
hvis ikke godtas steget n̊ar e−∆E/kT er større enn et slumptall 0 ≤ n ≤ 1
p̊a denne måten kan større deler av potensialflaten utforskes

Trygve Helgaker 15.9: Molekyler i bevegelse
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Faste stoffer

Vi har lært om atomer

atomorbitaler
det periodiske system

Vi har lært om molekyler

molekylorbitaler
kjemisk binding

Vi skal n̊a lære om krystallinske faste stoffer

atomer eller molekyler ordnet i et regelmessig romlig gitter
vi skal betrakte dem som uendelige (periodiske) systemer
vi skal studere deres bindingsforhold
metalliske, ioniske, kovalente og molekylære faste stoffer
vi er spesielt interesserte i stoffenes ledningsevne

En annen klasse av faste stoffer er amorfe faste stoffer

disse er uordnet i rommet
eksempler: glass, plast
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Kapittel 17: Metallic, ionic, and covalent solids

Bonding in solids

17.1 The band theory of solids
17.2 The occupation of bands
17.3 The optical properties of junctions
17.4 Superconductivity
17.5 The ionic model of bonding
17.6 Lattice enthalpy
17.7 The origin of lattice enthalpy
17.8 Covalent networks
17.9 Magnetic properties of solids

Crystal structure

17.10 Unit cells
17.11 The identification of crystal planes
17.12 The determination of structure
17.13 Bragg’s law
17.14 Experimental techniques
17.15 Metal crystals
17.16 Ionic crystals
17.17 Molecular crystals
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Ulike krystallinske faste stoffer

metalliske krystaller

delokaliserte elektroner mellom identiske atomer (kationer)
metallisk binding: en slags “uendelig” kovalent binding
metaller og halvledere

ioniske krystaller

ioniske bindinger mellom naboatomer
kationer og anioner holdt sammen av elektrostatiske krefter
eksempel: NaCl

kovalente krystaller

atomer holdt sammen i et nettverk av kovalente bindinger
et slags “uendelig” stort molekyl
eksempel: diamant, grafitt

molekylære krystaller

molekyler holdt sammen av svake krefter
hydrogenbindinger, van der Waals-krefter
benyttes til strukturbestemmelser av molekyler
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Metaller og halvledere
Mange faste stoffer leder elektrisk strøm

dette skyldes mobile elektroner (ikke bundet til atomene)

Vi skjelner mellom metalliske ledere og halvledere

for metalliske ledere avtar ledningsevnen med økende temperatur
for halvledere øker ledningsevnen med økende temperatur

En isolator er en halvleder med meget lav ledningsevne

En superleder leder strøm uten motstand
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Båndteori

Vi behandlet elektronstruktur i molekyler med molekylorbitalteori

Metaller og ioniske krystaller kan behandles p̊a en lignende måte

vi danner delokaliserte orbitaler fra atomorbitaler
disse fylles s̊a med elektroner (ifølge Pauli-prinsippet)
vi er spesielt interesserte i å forklare ledningsevne

I metalliske krystaller fordeles valenselektronene likt over alle atomer

kationer i et uniform “hav”av elektroner
en slags uendelig utstrakt kovalent binding

I ioniske krystaller fordeles valenselektronene over elektronegative atomer

atomene holdes sammen av elektrostatiske krefter
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Båndteori

Vi lager en éndimensjonal krystall som en lang kjede av atomer

vi antar at hvert atom har
en 1s-orbital

hvert nytt atom gir
opphav til en ny MO

hver MO best̊ar av bidrag
fra alle 1s-orbitalene

vi f̊ar etter hvert et helt
“b̊and” av MOer

Vi har et stort antall orbitaler, med ulike antall noder

energien øker og bølgelengden avtar med antall noder
fullstendig bindende: ingen noder
fullstendig antibindende: én node mellom hvert atompar
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Båndbredde

Når vi kombinerer N AOer, s̊a f̊ar vi N MOer med Hückel-energi

Ek = α + 2β cos
kπ

N + 1
, k = 1, 2, . . . ,N

Coulomb-integralet er negativt: α < 0
resonansintegralet er negativt: β < 0

Anta n̊a at kjeden er meget lang N � 0:

laveste og høyeste energier er da gitt ved:

E1 = α + 2β cos[π/(N + 1)] ≈ α + 2β cos 0 = α + 2β

EN = α + 2β cos[Nπ/(N + 1)] ≈ α + 2β cosπ = α− 2β

b̊andets bredde er endelig og bestemt av resonansintegralet

lim
N→∞

EN − E1 = −4β ← b̊andbredde

Bemerk: avstanden mellom niv̊aene avtar med økende N

for uendelig N f̊ar vi derfor et kontinuerlig b̊and

Resonansintegralet avtar med økende atomavstand

b̊andbredden avtar derfor med økende atomavstand
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Båndgap

La oss n̊a tenke oss at hvert atom bidrar med s- og p-orbitaler

s- og p-orbitalene danner hvert sitt b̊and

Avstanden mellom de to b̊andene kalles b̊andgapet
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Halvfulle b̊and: metaller

La oss anta at hvert atom bidrar med ett elektron (alkalimetaller)

Vi har da N MOer og N elektroner

Ifølge Pauli-prinsippet dobbeltokkuperer vi de N/2 laveste MOene

Den høyeste okkuperte MOen kalles for Fermi-niv̊aet

Det kreves n̊a svært lite energi for å eksitere elektroner

Elektronene er derfor meget mobile: metallisk ledning

Hvorfor avtar ledningsevnen med økende temperatur?
atomenes vibrasjoner øker med temperaturen
elektronene hindres derfor i sine bevegelser
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Fulle b̊and: halvledere

La oss s̊a anta at hvert atom bidrar med to elektroner

Ifølge Pauli-prinsippet dobbeltokkuperes n̊a alle valensorbitalene

Det kreves n̊a mye energi for å eksitere valenselektronene

Ved T > 0 vil noen elektroner eksiteres opp i det neste b̊andet
disse elektronene blir mobile og kan lede strøm
b̊andet over valensb̊andet kalles derfor ledningsb̊andet
elektronene etterlater seg positive “hull” som ogs̊a kan lede

Vi kaller slike stoffer for halvledere
ledningsevnen øker med T fordi flere elektroner da kan lede
ved T = 0 ledes ikke strøm

I en isolator er b̊andgapet s̊a stort at ledningsevnen er meget liten
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Metaller, halvledere og isolatorer

metal semiconductor insulator

Valence
band

Conduction
band

overlap

BandgapFermi level
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Doping av halvledere: p-type halvleder

En halvleders ledningsevne kan økes ved å tilsette små urenheter

La oss tenke oss en perfekt germaniumkrystall

Ge har 4 valenselektroner 4s24p2

Vi doper n̊a germaniumkrystallen med noen f̊a galliumatomer

Ga har kun 3 valenselektroner 4s24p
Ga kan n̊a fungere som en elektronakseptor

På denne måten dannes det hull i valensb̊andet

disse positive hullene kan lede elektrisitet ved p̊alagt spenning
en slik halvleder kalles en p-type halvleder
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Doping av halvledere: n-type halvleder

La oss igjen tenke oss en perfekt germaniumkrystall

Ge har 4 valenselektroner 4s24p2

Vi doper n̊a germaniumkrystallen med arsen

As har 5 valenselektroner 4s24p3

As kan n̊a fungere som en elektrondonor

På denne måten okkuperes ledningsb̊andet

disse elektronene kan lede elektrisitet ved p̊alagt spenning
en slik halvleder kalles en n-type halvleder
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p- og n-type halvledere

Halvlederes egenskaper endres ved tilsetting av dopanter

Elektronfattige dopanter fungerer som elektronakseptorer

elektroner eksiteres fra valensb̊andet til akseptorb̊andet
det dannes en p-type halvleder

Elektronrike dopanter fungerer som elektrondonorer

elektroner eksiteres fra donorb̊andet til ledningsb̊andet
det dannes en n-type halvleder
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pn-overganger

La oss forbinde p- og n-type halvledere med hverandre
vi har ledende elektroner p̊a én side og ledende hull p̊a den andre
i pn-overgangen vil disse nøytralisere hverandre
en direkte elektronoverførsel fra donor- til akseptor-dopantene
vi f̊ar dannet et ikke-ledende sjikt i halvlederen ved rekombinasjon
donor-siden blir positivt og akseptor-siden negativt ladet

Rekombinasjonen genererer en barriere som ikke leder strøm
elektroner kan bevege seg fra n-siden til p-siden ved p̊alagt spenning
de kan ikke bevege seg i den motsatte retningen
vi har dannet en diode
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Dioder

Vi kan sende elektroner gjennom en diode
elektroner kommer inn fra n-type halvlederen
de rekombineres her med hull fra p-type halvlederen

Denne rekombinasjonen frigjør energi

Hvor blir det av den frigjorte energien?
den kan overføres til atomene som varme
den kan emitteres som lys (fotoner)

For unng̊a oppvarming må ikke bevegelsesmengde overføres
slike overganger gir lys-emitterende dioder (LEDer)
lysets bølgelengde avhenger av b̊andgapet
GaAs (infrarødt), GaAs0.6P0.4 (rødt lys)
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Kapittel 17: Metallic, ionic and covalent solids

Bonding in solids

17.1 The band theory of solids
17.2 The occupation of bands
17.3 The optical properties of junctions
17.4 Superconductivity
17.5 The ionic model of bonding
17.6 Lattice enthalpy
17.7 The origin of lattice enthalpy
17.8 Covalent networks
17.9 Magnetic properties of solids

Crystal structure

17.10 Unit cells
17.11 The identification of crystal planes
17.12 The determination of structure
17.13 Bragg’s law
17.14 Experimental techniques
17.15 Metal crystals
17.16 Ionic crystals
17.17 Molecular crystals
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Metaller, halvledere og isolatorer

metal semiconductor insulator

Valence
band

Conduction
band

overlap

BandgapFermi level
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Superledning

I metaller reduseres ledningsevnen med økende temperatur

elektronenes bevegelser hindres av gittervibrasjoner
den hindres ogs̊a av urenheter

Superledning: strøm ledes uten mostand

Visse stoffer er superledere ved meget lave temperaturer

LTSC: low-temperature superconductivity (Type I)
oppdaget av H. Kamerlingh Onnes i 1911 (Nobel-pris 1913)
kvikksølv under en kritisk temperatur Tc = 4.2 K
mange flere ble funnet, alle ved lave temperaturer (under 30 K)
teorien fremsatt 1957

Andre stoffer er superledere ved langt høyere temperaturer

HTSC: high-temperature superconductivity (Type II)
oppdaget av G. Bednorz og A. Müller i 1986 (Nobel-pris 1987)
HTSC observert i keramiske materialer

ved Tc > 77 K kan flytende nitrogen benyttes til avkjøling

HgBa2Ca2Cu3Ox har kritisk temperatur Tc = 135 K
mekanismen er ikke forst̊att
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YBa2Cu3O7 (Tc = 92 K)
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Teorien for superledning

Teorien for LTSC superledning er godt utviklet

Bardeen, Cooper og Schrieffer (BCS)-teori (Nobel-pris 1972)

Elektroner er fermioner (spinn 1/2)

okkuperer ulike energiniv̊aer, som ligger meget tett (kontinuerlig)
elektronene kan lett miste energi i kollisjoner med atomer
slike kollisjoner skjer hele tiden ved vanlige temperaturer

Ved meget lave temperaturer er atomene tilnærmet i ro (grunntilstanden)

Det kan da oppst̊a en svak “binding”mellom par av elektroner

bindingen er indirekte, via gitteratomene og deres bevegelser
(omvendt) analogi: kjerner bindes via elektroner i molekyler
slike Cooper-par av elektroner har spinn 0 (singlett)
hvert Cooper-par har en bindingsenergi (10−3 eV) og er et boson

Elektronene i Cooper-par stabiliserer hverandre

de er mindre utsatt for spredning i sine bevegelser

Det er ingen begrensninger p̊a antall bosoner i samme tilstand

alle Cooper-par kan derfor være i grunntilstanden
de har da ingen energi å avgi og beveger seg uten friksjon
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Cooper-par
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Ioniske krystaller

Vi har sett p̊a metalliske krystaller av identiske atomer

positive ioner i en “sjø”av fri elektroner i et halvfullt valensb̊and

La oss n̊a danne en éndimensjonal “krystall”av Na- og Cl-atomer

hvert Na-atom bidrar med en halvfull 3s-orbital til binding
hvert Cl-atom bidrar med en halvfull 3p-orbital til binding

Disse orbitalene har ulik energi og vi f̊ar to ulike b̊and

b̊andene er smale fordi atomene er langt fra hverandre
b̊andgapet er stort mellom Na3s og Cl3p

Klor er mer elektronegativt enn natrium

alle valenselektronene g̊ar derfor inn i Cl3p-b̊andet, som fylles helt opp
krystallen er derfor en isolator
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Ioniske krystaller II

I NaCl er Cl3p-b̊andet fullt og Na3s-b̊andet tomt

I Cl3p-b̊andet er elektronene begrenset til Cl-atomene
krystallen best̊ar av Na+-kationer og Cl−-anioner: ionisk krystall

Bindingen er hovedsakelig elektrostatisk
krystallen holdes sammen av tiltrekning mellom Na+ og Cl−
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Gitterentalpi

Gitterentalpien er standard molar entalpiendring ved separasjon av en
ionisk krystall til gassioner

NaCl(s)→ Na+(g) + Cl−(g), ∆H−◦
L = 786 kJ mol−1

gitterentalpier kan ikke måles direkte

Gitterentalpien kan beregnes ved å benytte en Born–Haber-syklus

summen av alle entalpier i en syklus er null
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Gitterentalpier
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Beregning av gitterentalpier

Gitterentalpier beregnes ved å legge sammen alle parvise vekselvirkninger

Vij =
ZiZje

2

4πε0rij

Zie og Zje er partiklenes ladninger

rij er avstanden mellom partiklene

ε0 er tomromspermittiviteten

Lineær atomkjede med alternerende ladninger Ze og −Ze i avstand d :

nærmeste naboer tiltrekker hverandre
nest-nærmeste naboer frastøter hverandre, osv.
vil kjeden henge sammen?

V = − Z 2e2

4πε0d
× 2

(
1− 1

2
+

1

3
− 1

4
+ . . .

)
= − Z 2e2

4πε0d
× 2 ln 2

Tiltrekningen mellom atomer med motsatte ladninger er sterkere enn

frastøtningen mellom atomer med samme ladninger

kjeden henger derfor sammen
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Madelung-konstanten

I en tredimensjonal krystall kan man g̊a frem p̊a samme måte

summasjonen er mer komplisert (må gjøres i riktig rekkefølge)

Vi kan alltid skrive den potensielle energien p̊a formen

V =
e2

4πε0

Z1Z2

d
× A

d er avstanden mellom nærmeste naboer
Z1e og Z2e er deres ladninger
A er Madelung-konstanten

Madelung-konstanten avhenger av den romlige fordelingen av ionene
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Kovalente krystaller

Atomer i krystaller kan ogs̊a være bundet med kovalente bindinger

hele krystallen er som et stort molekyl
kovalente bindinger er retningsbestemte
slike krystaller er harde og lite reaktive

Eksempler: diamant (sp3) og grafitt (sp2)

diamant er det hardeste av alle naturlige mineraler
diamant leder lys (hvorfor?)
grafitt er dannet av lag som kan gli i forhold til hverandre
grafitt leder strøm (hvorfor?)
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Magnetiske egenskaper

Magnetisering er et stoffs magnetisk moment pr. volumenhet

Stoffer magnetiseres i et ytre magnetfelt:

M = χH (magnetisering = susceptibilitet × feltstyrke)

χ kan være positiv (paramagnetisk) eller negativ (diamagnetisk)

Diamagnetisme (b) skyldes at molekyler uten permanent magnetisk
moment setter opp motstrømmer som reduserer feltet

Paramagnetisme (c) skyldes at molekyler med permanent magnetisk
moment innrettes etter feltet og forsterker det (skyldes uparede spinn)
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Ferromagnetisme

I paramagnetiske materialer er spinnene vilk̊arlig orientert

Ved lave temperaturer kan atomenes spinn spontant orienteres parallelt

dette kalles ferromagnetisme
dette skjer over omr̊ader kalt magnetiske domener
analogi med parallelle spinn i molekyler (Hunds regel)
over Curie-temperaturen Tc blir stoffet igjen paramagnetisk
jern er ferromagnetisk ved romtemperatur

I antiferromagnetiske materialer er spinnene antiparallelle

(a) paramagnetisk; (b) ferromagnetisk; (c) antiferromagnetisk

I et ytre felt vil domene i et ferromagnetisk stoff innrettes etter feltet

dette gir en meget sterk paramagnetisme
blir ikke umiddelbart borte n̊ar feltet skrues av
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Kapittel 17: Metallic, ionic, and covalent solids

Bonding in solids

17.1 The band theory of solids
17.2 The occupation of bands
17.3 The optical properties of junctions
17.4 Superconductivity
17.5 The ionic model of bonding
17.6 Lattice enthalpy
17.7 The origin of lattice enthalpy
17.8 Covalent networks
17.9 Magnetic properties of solids

Crystal structure

17.10 Unit cells
17.11 The identification of crystal planes
17.12 The determination of structure
17.13 Bragg’s law
17.14 Experimental techniques
17.15 Metal crystals
17.16 Ionic crystals
17.17 Molecular crystals
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Krystaller

Vi skiller mellom to typer faste stoffer

amorfe stoffer (uordnet i rommet)
krystallinske stoffer (ordnet i rommet)

Krystaller best̊ar av atomer, ioner eller molekyler ordnet
i et regelmessig tredimensjonalt romlig mønster

Vi skal i denne forelesningen studere

krystallstrukturer: krystallgitter og gitterplan
strukturbestemmelse ved røntgendiffraksjon

Av betydning i geologi, kjemi, materialvitenskap, biologi
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Krystallgitter og enhetscellen

En krystall kan beskrives ved hjelp av et tredimensjonalt gitter av punkter

hvert punkt best̊ar av ett eller flere atomer eller ioner

Krystallgitteret genereres ved å parallellforskyve en enhetscelle i rommet

enhetscellen er en tredimensjonal figur (parallellepiped) som gjentas
gjennom hele krystallen og fyller hele rommet

Valget av enhetscelle er ikke entydig

et gitter kan alltid beskrives av ulike enhetsceller
oftest velges den minste cellen som gjenspeiler krystallens struktur
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Ulike valg av enhetscelle
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Enhetscellens struktur

Enhetscellen er bestemt av seks geometriske parameter

tre avstander a, b, c
tre vinkler α, β, γ

Ved symmetri vil noen disse parametrene være like

i en kubisk celle er eksempelvis a = b = c og α = β = γ = 90◦

dette gir opphav til syv ulike krystallsystemer
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Krystallsystemer
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Krystallsystemenes symmetrier

Krystallsystemene karakteriseres ved sine symmetrier

Disse symmetriene bestemmes av rotasjonsaksene

n-tallig akse: enhetscellen reprodusert etter en rotasjon p̊a 360◦/n

To eksempler p̊a krystallsystemer:

det kubiske systemet har fire tretallige akser ordnet tetraedrisk
det monokline systemet har én totallige akse
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De syv krystallsystemers symmetriakser
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Bravais-gitter (romgitter)

Enhetscellene har alltid gitterpunkter i hjørnene

de kan ogs̊a ha gitterpunkter p̊a sideflatene eller i sentrum

Dette gir opphav til 14 ulike s̊akalte Bravais-gitter eller romgitter

Disse 14 Bravais-gitrene beskriver alle mulige ordninger av krystaller

husk: hvert gitterpunkt kan best̊a av ett eller flere atomer
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Gitterplan (krystallplan)

Krystaller best̊ar av gitterpunkter

Gitterpunktene er ordnet i et romgitter generert av en enhetscelle

Gitterpunktene kan tenkes å ligge i ulike gitterplan eller krystallplan
hvert krystallplan er et plan som inneholder gitterpunkter
det fins uendelig mange slike plan, i ulike retninger

 1

SOLID STATE 3 

 

Crystal Planes and Diffraction 

 

 

3.1   Crystal Planes 

 

These are sets of parallel planes within a crystal.  The distance between adjacent lattice 

planes is the d-spacing.  

 

 
 

 

 

 

 

3.2   The Miller Index 

 
The orientation of the planes is defined by the Miller index hkl 

 

Example 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For plane RMS, the intercepts on a, b and c are      1/4, 2/3, 1/2 

Take reciprocals to give  4, 3/2, 2 

Round into integers if necessary 8  3  4 

Miller Index for plane RMS  (8 3 4) 

In reverse, a plane with Miller Index (h k l) has intercepts at   
a

h

b

k

c

l
 

 

Now, in the picture above the plane doesn't cut at a/8, b/3, c/4 - but one parallel to it does. 

 

Vi skal se at gitterplanene virker som speilplan, som reflekterer str̊aling
denne str̊alingen observeres i røntgendiffraksjon

Gitterplanene er karakterisert ved sin orientering og innbyrdes avstand
hvordan beskrives disse planene?
hvordan beregner vi avstanden mellom dem?
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Miller-indekser

Krystallplanene spiller en sentral rolle i studier av krystaller
de beskrives ved hjelp av Miller-indekser

MILLER INDICES 

Miller indices are used to specify the crystal orientation of solids. In semiconductors they 
most commonly specify the orientation of the wafer surface. Let us see how they come 
about. Consider the x, y, z axes below in Fig. 1 with the dots representing atoms in a 
single-crystal lattice. 
 

 

 

  

 

 

Fig. 1 A plane with intercepts 4, 2, 3. 

To determine the Miller indices, one finds the intercepts on the three axes. The intercepts 
are: x = 4, y = 2, and z = 3. Then the reciprocals are taken, i.e., ¼, ½ ,1/3 and finally these 
fractions are reduced to the smallest integers, i.e., 3, 6, 4 by multiplying by 12. These are 
the Miller indices represented as (364). 
 
Let us look at the three most common planes in a cube, shown below in Fig. 2. The origin 
of the x, y, z axes is located in the center of the cube. The front plane has intercepts x = 1, 
y = ∞, z = ∞ because the plane is parallel to the y and the z planes. Forming the Miller 
indices gives (100). Similarly the other two planes are (110) and (111). The plane parallel 
to the front (100) plane, but located at the back face has: x = -1, y = ∞, z = ∞ giving 
(1 00). By similar reasoning we have for the other 4 faces of the cube (010), (01 0), (001), 
and (001 ). 
 
A family of similar planes, i.e., all the planes consisting of two “0” and one “1”, is 
designated as {100}. Direction, i.e., a line perpendicular to a plane uses the “[]” brackets 
and a family of directions uses “<>”.  
 

4 3 21

4 

1 
2 

3 

1

2

3
4

y 

x 

z 

(364) Plane 

Miller-indeksene kan bestemmes p̊a følgende måte:
bestem koordinatene der gitterplanet skjærer enhetscellens akser: (4, 2, 3)
inverter koordinatene: (1/4, 1/2, 1/3)
multipliser med minste felles multiplum: (364)

På denne måten tilordnes alle gitterplan tre Miller-indekser (hkl)

Bemerk følgende:
jo mindre indeksen er for en akse, jo mer parallelt er planet med aksen
indeks 0 viser at planet er parallelt med denne aksen

Miller-indeksene representerer en vektor normalt p̊a krystallplanet
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Miller-indekser II

Fire eksempler p̊a gitterplan og Miller-indekser

vi betrakter enhetscellen ovenfra langs c-aksen
alle Miller-planene under er parallelle med c-aksen

Bemerk følgende:

negative indekser angis med en strek over tallet
indeks 0 angir parallellitet (skjæring ved ∞)
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Miller-indekser III
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Avstanden mellom gitterplanene

Fra Miller-indeksene (hkl) kan avstanden mellom gitterplanene utregnes

1

d2
hkl

=
h2

a2
+

k2

b2
+

l2

c2

der a, b og c enhetscellens sidekanter

For en kubisk enhetscelle med a = b = c gir dette følgende avstand

dhkl = a
(
h2 + k2 + l2

)−1/2

Eksempler for (110), (230), (110) og (010):

d110 = a√
2
≈ 0.71a

d110 = a√
2
≈ 0.71a

d230 = a√
13

≈ 0.28a

d010 = a
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Strukturbestemmelser med røntgendiffraksjon

Krystallstrukturer kan bestemmes med røntgendiffraksjon.

kan bestemme gittertype og avstand mellom gitterplan
full strukturbestemmelse av kompliserte molekyler (proteiner)
viktig for eksempelvis moderne molekylærbiologi
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Interferens og diffraksjon av bølger
Elektromagnetiske bølger interfererer med hverandre

eksempel: interferens av gule og røde bølger under gir den grønne bølgen

konstruktiv og negativ interferens (amplituder)
husk: en bølges intensitet er proporsjonal med kvadratet av amplituden

Interferens gir opphav til diffraksjon n̊ar ulike objekter passeres

Thomas Youngs dobbeltspalte-eksperiment (skisse fra 1803)
viste at lys (og annen elektromagnetisk str̊aling) er bølger
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Røntgendiffraksjon

Diffraksjon skjer n̊ar bølgelengde og de brytende objekter er like store

lyd (1 m) brytes av makroskopiske legemer
lys (500 nm) brytes av små spalter
røntgenstr̊aling (100 pm) brytes av atomer og molekyler
elektroner akselerert av 4 kV (20 pm) brytes av molekyler

Analyse av diffraksjonsmønster gir strukturinformasjon

Ved røntgendiffraksjon kommer hvert signal (refleks) fra et gitterplan

analyse av refleksene gir informasjon om krystallens oppbygning
vi kan ogs̊a bestemme atomenes innbyrdes plassing (struktur)
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Diffraksjonsmønster
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Generering av røntgenstr̊aler

Røntgenstr̊aling genereres tradisjonelt n̊ar elektroner sendes inn i metaller

bremsestr̊aling: kontinuerlig (skyldes nedbremsing)
karakteristisk str̊aling: diskret (fra induserte atomære overganger)

Intens monokromatisk str̊aling genereres i dag i synkrotroner

elektroner avbøyes i magnetisk felt og akselerers i elektrisk felt
synkrotroner er kostbare, men gir meget intens str̊aling

Trygve Helgaker Krystaller og krystallografi



KJM2600: Krystaller og krystallografi
Forelesning 27 (17.13–17.17)

Trygve Helgaker

13. mars 2012

Trygve Helgaker KJM2600: Krystaller og krystallografiForelesning 27 (17.13–17.17)



Kapittel 17: Metallic, ionic, and covalent solids

Bonding in solids

17.1 The band theory of solids
17.2 The occupation of bands
17.3 The optical properties of junctions
17.4 Superconductivity
17.5 The ionic model of bonding
17.6 Lattice enthalpy
17.7 The origin of lattice enthalpy
17.8 Covalent networks
17.9 Magnetic properties of solids

Crystal structure

17.10 Unit cells
17.11 The identification of crystal planes
17.12 The determination of structure
17.13 Bragg’s law
17.14 Experimental techniques
17.15 Metal crystals
17.16 Ionic crystals
17.17 Molecular crystals
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Strukturbestemmelser med røntgendiffraksjon

Krystallstrukturer kan bestemmes med røntgendiffraksjon

bestemmelse av gittertype og avstand mellom gitterplan
full strukturbestemmelse av kompliserte molekyler (proteiner)
viktig for eksempelvis molekylærbiologi
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Repetisjon: krystallgitter og enhetscellen

En krystall kan beskrives ved hjelp av et tredimensjonalt gitter av punkter

hvert punkt best̊ar av ett eller flere atomer eller ioner

Krystallgitteret genereres ved å parallellforskyve en enhetscelle i rommet

enhetscellen er en tredimensjonal figur (parallellepiped) som gjentas
gjennom hele krystallen og fyller hele rommet

Valget av enhetscelle er ikke entydig

et gitter kan alltid beskrives av ulike enhetsceller
oftest velges den minste cellen som gjenspeiler krystallens struktur
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Repetisjon: Bravais-gitter

Enhetscellene har alltid gitterpunkter i hjørnene
de kan ogs̊a ha gitterpunkter p̊a sideflatene eller i sentrum

Dette gir opphav til 14 ulike s̊akalte Bravais-gitter eller romgitter
disse Bravais-gitrene beskriver alle mulige ordninger av krystaller

Husk: hvert gitterpunkt kan best̊a av ett eller flere atomer

Trygve Helgaker KJM2600: Faste stoffer



Repetisjon: gitterplan og Miller-indekser

Gitterpunktene tenkes å ligge i ulike gitterplan
planene er karakterisert ved sin orientering og innbyrdes avstand
vi skal se at gitterplanene virker som speil, som reflekterer str̊aling

Hvert gitterplan er beskrevet med tre Miller-indekser (hkl)
(hkl) er de inverse skjæringspunktene med abc-aksene normert til heltall
(hkl) representerer en normalvektor til planet

Fra Miller-indeksene (hkl) kan avstanden mellom gitterplanene utregnes:

1

d2
hkl

=
h2

a2
+

k2

b2
+

l2

c2
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Braggs lov (1912)

Røntgenstr̊aling reflekteres (delvis) fra gitterplan i krystallen

reflektert str̊aling fra ulike plan interfererer med hverandre
konstruktiv interferens oppst̊ar n̊ar gangforskjellen mellom str̊alingen fra
planene er et helt antall bølgelengder

Braggs lov

Konstruktiv interferens fra gitterplan i avstand d skjer n̊ar str̊aling med
bølgelengde λ treffer planene med en innfallsvinkel θ relatert som

λ = 2d sin θ

Fra λ og θ kan vi regne ut d og dermed bestemme krystallers struktur

25-̊ar gamle Lawrence Bragg delte Nobel-prisen med sin far William i 1915
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Énkrystalldiffraktometer

En krystall har mange Miller-plan (hkl)

konstruktiv interferens skjer i ulike retninger fra de ulike planene

I et røntgendiffraktometer roteres krystallen i rommet

monokromatisk str̊aling
diffraksjonsmønsteret observeres i ulike retninger

Hvert Miller-plan (hkl) gir en refleks med intensitet Ihkl

analyse av intensitetene Ihkl gir strukturinformasjon
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Røntgenreflekser fra en krystall
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Pulverdiffraktometer

I et pulverdiffraktometer studeres et pulver istedenfor en krystall

et pulver er en samling
uordnete krystaller

vi f̊ar da samtidig
spredning fra alle gitterplan

benyttes til
kvalitativ analyse

diffraksjonsmønsteret
fungerer som fingeravtrykk

benyttes til stoffer som
ikke kan krystalliseres

benyttes til bestemmelse av
enhetscellen
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Røntgenreflekser fra pulver
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Strukturfaktorer, faseproblemet og elektrontetthet

Røntgendiffraksjon skjer fra elektronene i krystallen

diffraksjon gir derfor informasjon om elektrontettheten ρ(r) av systemet
hvis vi kjenner elektrontettheten, s̊a kjenner vi ogs̊a strukturen

Hvordan er elektrontettheten relatert til v̊are observasjoner?

ρ(x , y , z) =
1

V

∑
hkl

Fhkl exp [−2πi(hx + ky + lz)]

der strukturfaktorene Fhkl er relatert til refleksene Ihkl ved

|Fhkl | =
√

Ihkl

Dessverre er fasen (fortegnet) av Fhkl ikke bestemt av observasjonene

vi observerer str̊alingens intensitet, ikke dens amplitude (som har fortegn)
vi kan derfor ikke bestemme elektrontettheten direkte fra Ihkl

For å bestemme strukturen må vi isteden gjette fasene

det er svært mange mulige fasekombinasjoner
dette kalles faseproblemet

Faseproblemet kan løses p̊a en rekke forskjellige måter

undersøkelse av isomorfe derivater (substitusjon av tunge atomer)
vurdering av tettheten: er den fysisk og kjemisk plausibel?
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Faseproblemet

For h = 0, 1, 2, 3, 4 . . . har vi Ih = 256, 100, 5, 1, 50, 100, 8 . . .

Dette gir Fh = ±
√
Ih = ±16,±10,±2.2,±1,±7.1,±10,±2.8

+ − + − + − + . . . gir den røde kurven (ufysisk)
+ + + + + −− . . . gir den grønne kurven (fysisk)
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Røntgenstrukturbestemmelser

Røntgenstr̊aler spres av elektronene
en røntgenundersøkelse gir elektrontettheten

Fra elektrontettheten kan vi identifisere atomene
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Metalliske krystaller

Metalliske krystaller er i hovedsak pakket p̊a tre ulike måter

To av disse kan forst̊as som tetteste kulepakning

heksagonal tettpakning (hcp) og kubisk tettpakning (ccp)

Disse tettpakningene er illustrert under:

hcp: det tredje laget ligger rett over det første (ABABABA)
ccp: det tredje laget er forskjøvet i forhold til det første (ABCABCA)

De fleste andre metaller har romsentrert kubisk (bcc) pakning

en kube med ett atom i midten og ett atom i hvert av de åtte hjørnene
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Metalliske krystaller II

heksagonal tettpakning (hcp)

Be, Cd, Co, He, Mn, Ti, Zn
mindre duktile enn ccp

kubisk tettpakning (ccp) eller flatesentrert kubisk (fcc) pakning

Ag, Al, Au, Ca, Cu, Ne, Ni, Pb, Pt
mer duktile enn hcp

romsentrert kubisk (bcc) pakning

Ba, Cr, Cs, Fe, K, W

Vi kan karakterisere krystallene med koordinasjonstallet

antall nærmeste naboatomer til hvert atom
hcp og ccp har koordinasjonstall 12 (74% fylt)
bcc har koordinasjonstall 8 (68% fylt)
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Ioniske krystaller

Ioniske krystaller pakkes mindre tett enn metaller

Koordinasjonstallet er antall motsatt ladete naboatomer
tetteste kulepakning (koordinasjonstall 12) kan ikke oppn̊as
ioniske krystaller har lavere tetthet enn metaller

Pakningen er bestemt av forholdet mellom ioneradiene:

γ = rmin/rmax

CsCl: koordinasjonstall 8, γ > 0.732
NaCl: koordinasjonstall 6, 0.414 < γ < 0.732
ZnS: koordinasjonstall 4, γ < 0.414
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Molekylære krystaller

Røntgenundersøkelser gir svært mye informasjon

bindingsavstander og bindingsvinkler, stereokjemi, vibrasjonelle parameter

De fleste slike strukturundersøkelser er av molekylære krystaller

holdet sammen av van der Waals-vekselvirkninger og hydrogenbindinger

Slike bestemmelser er kompliserte, særlig for store molekyler

biologiske makromolekyler

Eksempel: krystallinsk is
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Molekylære krystaller: penicillin

Penicillins struktur ble bestemt av Dorothy Hodgkin i 1945

fargekode: grønn (C), hvit (H), rød (O), gul (S) og bl̊a (N)

Andre strukturer: kolesterol (1937), vitamin B12 (1954) og insulin (1969)

Hodgkin fikk Nobel-prisen i 1964 for strukturbestemmelsen av vitamin B12
hun arbeidet i 35 år med å bestemme insulins struktur
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Molekylære krystaller: proteiner

Strukturen av store proteiner kan bestemmes i detalj

fargekodete alfahelikser av myoglobin, best̊aende av 154 aminosyrer
dens struktur ble bestemt i 1958 ned til enkeltatomer (2435 atomer)
for dette arbeidet delte J. Kendrew Nobel-prisen i 1962 med M. Perutz

50 000 strukturer av biomolekyler er bestemt ved røntgendiffraksjon

Cambridge Structural Database (CSD) har i dag 500 000 strukturer

99% av disse er bestemt ved røntgendiffraksjon
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Spektroskopi
I spektroskopi analyseres atomers og molekylers vekselvirkninger med

elektromagnetisk str̊aling
absorpsjon og emisjon av fotoner
spredning av fotoner (Raman-spektroskopi)

Spektroskopi er v̊art viktigste redskap for studier av atomer og molekyler

Avhengig av str̊alingens frekvens har vi ulike spektroskopiformer
molekylære rotasjoner (mikrobølge)
molekylære vibrasjoner (infrarødt)
elektroniske eksitasjoner (synlig og ultrafiolett)
kjernespinnoverganger (NMR, radiobølge)
elektroniske spinnoverganger (EPR, mikrobølge)

Vi skal n̊a se p̊a følgende spektroskopiformer:
Chapter 19: Spectroscopy: molecular rotations and vibrations
Chapter 20: Spectroscopy: electronic transitions and photochemistry
Chapter 21: Spectroscopy: magnetic resonance
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Kapittel 19: Molecular rotations and vibrations

Rotational spectroscopy

19.1 The rotational energy levels of molecules
19.2 The populations of rotational states
19.3 Rotational transitions: microwave spectroscopy
19.4 Linewidths
19.5 Rotational Raman spectra

Vibrational spectroscopy

19.6 The vibrations of molecules
19.7 Vibrational transitions
19.8 Anharmonicity
19.9 The technique
19.10 Vibrational Raman spectra of diatomic molecules
19.11 The vibrations of polyatomic molecules
19.12 Vibration–rotation spectra
19.13 Vibrational Raman spectra of polyatomic molecules
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Rotasjonsspektroskopi

Et molekyl i gassfase roterer fritt (uhindret)

molekylets rotasjonstilstander er kvantiserte

I rotasjonsspektroskopi studeres overganger mellom rotasjonstilstandene

svært lite energi skal til for å endre et molekyls rotasjonstilstand

Rotasjonsovergangene er i mikrobølgeomr̊adet

overganger med bølgelengde 0.1–1 cm, dvs. ca. 10 GHz
rotasjonsspektroskopi kalles derfor ogs̊a mikrobølgespektroskopi

Rotasjonsspektroskopi gjøres alltid i gassfase

i væskefase og i fast fase roterer ikke molekylene fritt

Rotasjonsspektroskopi benyttes til å bestemme molekylstrukturer

små molekyler i gassfase (meget nøyaktig)
identifikasjon av molekyler i det interstellare medium
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Repetisjon: vinkel og vinkelhastighet

Før vi studerer molekylrotasjon, repeterer vi litt om rotasjon

For lineær bevegelse spiller følgende størrelser en viktig rolle:
posisjon x , hastighet v
masse m, bevegelsesmengde p = mv

For sirkelbevegelse av en partikkel er andre størrelser mer sentrale

Vi benytter vinkel φ istedenfor posisjon x

s = φr ← banelengde beregnet fra vinkel og radius

Vi benytter vinkelhastighet ω istedenfor hastighet v

ω =
dφ

dt
=

1

r

ds

dt
=

v

r
⇔ v = ωr (v = ω × r)
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Repetisjon: treghetsmoment og angulærmoment

For translasjon av en partikkel uttrykkes energien ved v og p som:

E = 1
2
mv 2 = p2

2m
, p = mv

For rotasjon av en partikkel er de tilsvarende uttrykkene:

E = 1
2
Iω2 = J2

2I
, J = Iω

Vi har her innført to viktige størrelser for rotasjon:

I = mr 2 treghetsmomentet

J = r × p angulærmomentet

For å se sammenhengen mellom uttrykkene over benyttes

v = ω × r ⇒

{
1
2
mv 2 = 1

2
mr 2ω2 = 1

2
Iω2

J = pr = mvr = mωr 2 = Iω

Bemerk: J spiller samme rolle for rotasjon som p for translasjon

p = m v masse × hastighet

J = I ω treghetsmoment × vinkelhastighet

Begge størrelser er bevart for systemer up̊avirket av ytre krefter
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Klassisk energi for molekylrotasjon

Den klassiske energien for en roterende partikkel er gitt ved

E =
J2

2I
, I = mr 2

her er m partiklens masse og r dens avstand til rotasjonsaksen

Mer generelt har vi rotasjonsbidrag fra tre perpendikulære akser:

E =
J2
x

2Ixx
+

J2
y

2Iyy
+

J2
z

2Izz
, Iqq = mr 2

q

energien er bestemt av de tre komponentene {Jx , Jy , Jz} av J
treghetsmomentet har tilsvarende tre komponenter
hver kompoment er gitt ved masse ganger avstanden til aksen kvadrert r2

q

Vi betrakter n̊a et roterende molekyl eller rotor

hvert atom gir et bidrag til treghetsmomentet:

Iqq =
∑

i mi r
2
qi

der mi er atomets masse og r2
qi dens kvadrerte avstand til akse q

Vi antar at molekylet danner en stiv rotor

alle bindingsavstander og vinkler antas da å være up̊avirket av rotasjonen
i virkeligheten vil eksempelvis bindinger strekkes under rotasjon

Trygve Helgaker KJM2600: Molekylære rotasjoner og vibrasjoner



Sfærisk rotor

Beskrivelsen av rotasjon forenkles hvis molekylene har høy symmetri

Et molekyl med Ixx = Iyy = Izz kalles en sfærisk rotor

I = Ixx = Iyy = Izz

eksempler: CH4 (tetraedrisk), SF6 (oktaedrisk), C60 (ikosaedrisk)

vi skal se p̊a mindre symmetriske molekyler senere

Rotasjonsenergien kan n̊a uttrykkes vha. det totale angulærmomentet

E =
J2
x

2Ixx
+

J2
y

2Iyy
+

J2
z

2Izz
=

J2
x + J2

y + J2
z

2I
=

J2

2I

Vi skal n̊a foreta overgangen til det kvantemekaniske uttrykket. . .
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Energiniv̊aer for en sfærisk rotor

Det klassiske energiuttrykket er gitt ved:

E =
J2

2I
Ifølge kvantemekanikken er det totale angulærmomentet kvantisert:

J → Jqm =
√

J(J + 1)~, J = 0, 1, 2, . . .

bemerk: J er n̊a kvantetallet for totalangulærmomentet

Innsatt i det klassiske uttrykket gir dette den kvantemekaniske energien:

EJ =
J(J + 1)~2

2I
, J = 0, 1, 2, . . .

Vi innfører n̊a rotasjonskonstanten:

B =
~

4πI
⇔ hB =

~2

2I

Vi kan n̊a skrive energien p̊a formen

EJ = hBJ(J + 1), J = 0, 1, 2, . . .

energiniv̊aene avhenger kvadratisk av J
ingen nullpunktsenergi
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Lineær rotor

Lineære molekyler (HCl, CO2) kan behandles p̊a en lignende måte

For en lineær rotor har vi kun rotasjon om akser normalt p̊a molekylaksen:

I = Ixx = Iyy , Izz = 0

Energien kan igjen uttrykkes ved hjelp av totalangulærmomentet:

E =
J2
x

2Ixx
+

J2
y

2Iyy
=

J2
x + J2

y

2I
=

J2

2I

Kvantisering følger n̊a p̊a samme måte som for en sfærisk rotor:

EJ = hBJ(J + 1), J = 0, 1, 2, . . .

energiuttrykket er alts̊a det samme som for en sfærisk rotor
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Symmetrisk rotor

For sfæriske og lineære rotorer er alle treghetsmomenter like:

I = Ixx = Iyy = Izz ← sfærisk rotor

I = Ixx = Iyy ← lineær rotor

Vi ser n̊a p̊a molekyler med to ulike treghetsmomenter: Ixx = Iyy 6= Izz

I⊥ = Ixx = Iyy ← perpendikulære komponenter

I‖ = Izz ← parallell komponent

et molekyl med to ulike treghetsmomenter kalles en symmetrisk rotor

Eksempler: NH3, PCl5
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Symmetrisk rotor: eksempler

Flere eksempler: CH3D, NH3, SF4Cl2
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Energiniv̊aer for en symmetrisk rotor

Vi forenkler n̊a energiuttrykket for et roterende molekyl ved å benytte

I⊥ = Ixx = Iyy 6= I‖ = Izz

den klassiske energien kan n̊a uttrykkes vha. J og Jz

E =
J2
x + J2

y

2I⊥
+

J2
z

2I‖
=

J2

2I⊥
+

(
1

2I‖
−

1

2I⊥

)
J2
z

Vi erstatter de klassiske angulærmomenter med de kvantiserte uttrykkene

J → Jqm =
√

J(J + 1)~, J = 0, 1, 2, . . .

Jz → Jz,qm = K~, K = J, J − 1, . . . ,−J

vi f̊ar da den kvantemekaniske energien for en symmetrisk rotor:

EJ,K =
J(J + 1)~2

2I⊥
+

(
1

2I‖
− 1

2I⊥

)
K 2~2

Til slutt innfører vi parallelle og perpendikulære rotasjonskonstanter:

EJ,K = hBJ(J + 1) + h(A− B)K 2, A =
~

4πI‖
, B =

~
4πI⊥

bemerk: to treghetsmomenter, to rotasjonskonstanter, to kvantetall
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Orientering av rotasjonen i en symmetrisk rotor

Energiuttrykket for en symmetrisk rotor:

EJ,K = hBJ(J + 1) + h(A− B)K 2, J = 0, 1, 2, . . . , K = J, J − 1, . . . ,−J

Rotasjonskonstantene er omvendt proporsjonale med treghetsmomentene

A =
~

4πI‖
, B =

~
4πI⊥

Energien avhenger av to kvantetall

J bestemmer det totale angulærmomentet
K bestemmer angulærmomentets komponent langs molekylaksen

To eksempler p̊a ulike orienteringer av rotasjonen:

K = 0: rotasjonsakse normalt p̊a molekylaksen
K = ±J: rotasjonsakse langs molekylaksen
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Asymmetrisk rotor

Vi har sett p̊a lineære, sfæriske og symmetriske rotorer

slike molekyler har ett eller to ulike treghetsmomenter
generelt er alle treghetsmomentene forskjellige
slike molekyler kalles asymmetriske rotorer
for asymmetriske rotorer kan ikke energien skrives p̊a en enkel form

Vi har s̊aledes fire ulike typer av roterende molekyler:

lineær rotor: Ixx = Iyy = I
sfærisk rotor: Ixx = Iyy = Izz = I
symmetrisk rotor: Ixx = Iyy = I‖ 6= Izz = I⊥
asymmetrisk rotor: Ixx 6= Iyy 6= Izz
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Sentrifugalstrekning

For en stiv lineær rotor har vi funnet følgende energiuttrykk:

EJ = hBJ(J + 1), J = 0, 1, . . .

for et toatomig molekyl er rotasjonskonstanten er gitt ved:

B =
~

4πI
, I =

mAmB

mA + mB
R2

AB

Vi har her antatt at molekylet er stivt (up̊avirket av rotasjonen)

i virkeligheten strekkes bindingen p̊a grunn av rotasjonen
dette fenomenet kalles sentrifugalstrekning

Sentrifugalstrekning øker treghetsmomentet

rotasjonsniv̊aene kommer da tettere p̊a hverandre

Sentrifugalstrekning beskrives ved å innføre et nytt ledd i energiuttrykket

EJ = hBJ(J + 1)− hDJ2(J + 1)2, J = 0, 1, 2, . . .

vi har her innført sentrifugalstrekningskonstanten D
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Kapittel 19: Molecular rotations and vibrations

Rotational spectroscopy

19.1 The rotational energy levels of molecules
19.2 The populations of rotational states
19.3 Rotational transitions: microwave spectroscopy
19.4 Linewidths
19.5 Rotational Raman spectra

Vibrational spectroscopy

19.6 The vibrations of molecules
19.7 Vibrational transitions
19.8 Anharmonicity
19.9 The technique
19.10 Vibrational Raman spectra of diatomic molecules
19.11 The vibrations of polyatomic molecules
19.12 Vibration–rotation spectra
19.13 Vibrational Raman spectra of polyatomic molecules
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Populasjon av rotasjonsniv̊aene

Vi har bestemt energiniv̊aene for roterende molekyler

For en stiv lineær rotor fant vi

EJ = hBJ(J + 1), J = 0, 1, . . .

Rotasjonskonstanten for et toatomig
molekyl er gitt ved:

B =
~

4πI
, I =

mAmB

mA + mB
R2

AB

Separasjonen mellom niv̊aene er størst for
små molekyler

Vi skal etter hvert se p̊a rotasjonsspekteret for slike molekyler

disse er bestemt av overganger mellom rotasjonstilstandene

Vi bestemmer først populasjonen av de ulike niv̊aene

statistisk (temperaturavhengig) Boltzmann-fordeling av niv̊aene
noen niv̊aer kan være utelukket pga. Pauli-prinsippet
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Pauli-prinsippet

For identiske partikler gjelder Pauli-prinsippet (1924):

Ψ(1, 2) = Ψ(2, 1) ← bosoner

Ψ(1, 2) = −Ψ(2, 1) ← fermioner

bølgefunksjonen for bosoner er uendret ved koordinatbytte
bølgefunksjonen for fermioner skifter fortegn ved koordinatbytte

Bemerk: sannsynlighetstettheten er i begge tilfeller uendret

Ψ2(1, 2) = Ψ2(2, 1)

For elementærpartikler gjelder: fermioner danner materie, bosoner str̊aling

Sammensatte partikler klassifisers ogs̊a som fermioner og bosoner

eksempel: 12C-kjernen er et boson, mens 13C-kjernen er et fermion
bemerk: alle kjerner er bygget opp av fermioner (protoner og nøytroner)
n̊ar kjernene er nær hverandre, s̊a bestemmes oppførselen av fermionene!

Vi har tidligere sett p̊a Pauli-prinsippets konsekvenser for elektroner

vi skal n̊a se p̊a noen konsekvenser av Pauli-prinsippet for kjerner
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Tillatte rotasjonsniv̊aer for CO2

La oss se p̊a det lineære CO2-molekylet
vi antar at begge oksygenkjernene er bosoner: 16OC16O
ved rotasjon p̊a 180◦ byttes disse kjernene om

16OAC16OB ↔ 16OBC16OA ← ombytting av identiske bosoner

Ifølge Pauli-prinsippet må da bølgefunksjonen være uendret

ψ(A,B) = ψ(B,A) ← uendret bølgefunksjon

Generelt oppfører bølgefunksjonen for rotasjon seg p̊a følgende måte:

ψJ(φ = 0) = (−1)JψJ(φ = π)

Kun tilstander med like J er derfor tillatt for 16OC16O

J = 0, 2, 4, . . . ← tillatte rotasjonskvantetall for 16OC16O

D2 oppfører seg p̊a samme måte da deuterium er et boson
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Tillatte rotasjonsniv̊aer for H2: orto- og parahydrogen

For D2 er kun tilstander med like J tillatte. Hva med H2?

proton er et fermion med to mulige spinntilstander

I H2 kan protonenes spinn være parallelle (↑↑) eller antiparallelle (↑↓)
ortohydrogen: parallelle (uparede) kjernespinn (triplettspinn)
parahydrogen: antiparallelle (parede) kjernespinn (singlettspinn)
overgangen mellom orto- og parahydrogen er meget langsom

Kjernspinnbølgefunksjonene oppfører seg p̊a følgende måte ved rotasjon:

ψ↑↑(0) = ψ↑↑(π) (ortohydrogen), ψ↑↓(0) = −ψ↑↓(π) (parahydrogen)

Ved rotasjon 180◦ skjer følgende med den totale bølgefunksjonen:

ψJ(0)ψ↑↑(0) = (−1)JψJ(π)ψ↑↑(π) ← ortohydrogen

ψJ(0)ψ↑↓(0) = −(−1)JψJ(π)ψ↑↓(π) ← parahydrogen

Da protoner er fermioner må den totale bølgefunksjonen skifte fortegn:

J = 1, 3, 5, . . . ← tillatte rotasjonskvantetall for ortohydrogen

J = 0, 2, 4, . . . ← tillatte rotasjonskvantetall for parahydrogen

Bemerk: det er ingen begrensninger i okkupasjon for HD
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Orto- og parahydrogen

Orto- (↑↑) og parahydrogen (↑↓) har ulike tillatte rotasjonstilstander

J = 1, 3, 5, . . . ← tillatte rotasjonskvantetall for ortohydrogen

J = 0, 2, 4, . . . ← tillatte rotasjonskvantetall for parahydrogen

Ved likevekt er det tre ganger s̊a mye ortohydrogen som parahydrogen
ortohydrogen har triplett kjernespinn med tre mulige orienteringer
parahydrogen har singlett kjernespinn med én mulig orientering

Ved 0 K er ortohydrogen i tilstand J = 1 og parahydrogen i tilstand J = 0

Overgangen fra triplett- til singlett-spinn er langsom
langsomt vil ortohydrogen g̊a over til parahydrogen
varme frigjøres i prosessen og fører til fordamping
denne overgangen kan p̊askyndes p̊a forskjellige måter
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Populasjon av rotasjonsniv̊aene

Vi har sett hvordan Pauli-prinsippet forbyr okkupasjon av visse niv̊aer

vi skal n̊a bestemme populasjonen av niv̊aene ved en gitt temperatur
vi må da kjenne niv̊aenes energi og degenerasjon

Energiniv̊aene for en lineær rotor er:

EJ = hBJ(J + 1), J = 0, 1, . . .

energien er proporsjonal med
totalangulærmomentet kvadrert

Angulærmomentets degenerasjon er 2J + 1

de ulike komponentene svarer til ulike
orienteringer av rotasjonen i rommet

Degenerasjonen av et rotasjonsniv̊a er derfor gitt ved

gJ = 2J + 1

dette er det samme uttrykket som for all rotasjon
vi kan n̊a bestemme populasjonen av de ulike niv̊aene
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Populasjon av tillatte niv̊aer

La oss n̊a se hvilke niv̊aer som er besatte ved en gitt temperatur T

energiforskjellen mellom ulike niv̊aer er liten
vi kan forvente at mange tilstander vil være okkuperte ved romtemperatur

Ifølge Boltzmann er populasjonen av et energiniv̊a n proporsjonal med

Pn ∝ gne
−En/kT ,


En energi

gn degenerasjon

k Boltzmanns konstant

T absolutt temperatur

For en lineær rotor finner vi da:

PJ ∝ (2J + 1)︸ ︷︷ ︸
øker med J

e−hBJ(J+1)/kT︸ ︷︷ ︸
avtar med J

mens degenerasjonen øker med J, s̊a avtar okkupasjonen av hver tilstand

For å bestemme det mest okkuperte niv̊aet deriverer vi mhp. J og finner

Jmax =

(
kT

2hB

)1/2

− 1

2

eksempel: for OCS med B = 6 GHz er Jmax = 22 ved romtemperatur
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Populasjon av tillatte niv̊aer

Trygve Helgaker KJM2600: Molekylære rotasjoner og vibrasjoner



Generelle utvalgsregeler for rotasjonelle overganger

Vi har bestemt energiniv̊aene og deres populasjoner

Vi er n̊a interesserte i utvalgsreglene for overganger mellom disse niv̊aene

Den generelle utvalgsregel er at molekylet må være polart

kun polare molekyler gir akselerert ladning ved rotasjon
HCl og NH3 er polare og derfor rotasjonelt aktive
CH4, SF6 og CO2 er upolare og derfor rotasjonelt inaktive
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Spesifikke utvalgsregeler for rotasjonelle overganger

Den generelle utvalgsregel er at molekylet må være polart

For et polart molekyl er de spesifikke utvalgsreglene

∆J = ±1, ∆K = 0

∆J = ±1 følger fra angulærmomentets bevarelse

fotoner er bosoner med spinnkvantetall 1
ved ∆J = ±1 absorberes/emitteres ett foton

∆K = 0 da rotasjon om molekylaksen ikke p̊avirker dipolmomentet
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Rotasjonsspektrum

Energiniv̊aene for en lineær rotor:

EJ = hBJ(J + 1), J = 0, 1, . . .

Overgang med ∆J = +1 gir

∆EJ = EJ+1 − EJ

= hB(J + 1)(J + 2)− hBJ(J + 1)

= 2hB(J + 1)

Ved romtemperatur er mange niv̊aer okkuperte
vi observerer da samtidig overganger fra mange ulike J
energiene av disse overgangene er da

∆E0 = 2hB, ∆E1 = 4hB, ∆E2 = 6hB, . . .

Rotasjonsspektret best̊ar derfor av en rekke linjer i avstand 2hB
vi kan bestemme B (og dermed molekylets treghetsmoment)

Linjenes intensitet er bestemt av niv̊aenes populasjoner
vi kan bestemme temperaturen i molekylenes omgivelse
temp. av den kosmiske bakgrunnsstr̊aling målt (men ikke tolket) slik
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Linjeforbredning I: Doppler-forbredning

Ifølge Bohrs frekvensbetingelse skjer overganger ved frekvensen ∆E = hν
dette skulle gi meget skarpe spektrallinjer
imidlertid er ikke b̊andene alltid like skarpe

Det er flere årsaker til en slik linjeforbredning
Doppler-forbredning og levetidsforbredning

Doppler-forbredning skyldes molekylenes bevegelser i rommet
fotonet gir ogs̊a bevegelsesmengde δp = h/λ til molekylet
dette øker eller reduserer translasjonsenergi svakt δE
frekvensbetingelsen er derfor hν = ∆E + δE
δE varierer avhengig av molekylets bevegelse

δλ ∝
√

T/M
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Linjeforbredning II: levetidsforbredning

Doppler-forbredning skyldes molekylenes bevegelser i rommet

øker med økende temperatur

Levetidsforbredning skyldes tilstandens endelige levetid

de eksiterte tilstandene er ikke “eksakte” stasjonære tilstander
tilstandene har en endelig levetid og endrer seg i tiden
dette betyr at deres energi ikke er skarpt bestemt
usikkerheten er knyttet til tilstandens levetid δE = ~/τ

Tilstandenes endelige levetid p̊avirkes av to forhold

kollisjonsdeaktivering
spontan emisjon

Kollisjonsdeaktivering gir kollisjonsforbredning

kollisjonsforbredning er trykkavhengig

Spontan emisjon gir tilstandene en naturlig b̊andbredde

up̊avirket av temperatur og trykk
avhenger sterkt av frekvensen (ν3)
Doppler- og kollisjonsforbredning dominerer ved lave frekvenser
naturlig b̊andbredde bestemmer linjeforbredningen ved høye frekvenser
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Raman-spektroskopi

Vi har til n̊a sett p̊a spektroskopi ved absorpsjon og emisjon av str̊aling

I Raman-spektroskopi studerer man spredning av str̊aling

Fotoner som kolliderer med molekyler kan spres p̊a tre måter:
Stokes-spredning: uelastisk spredning med reduksjon av fotonenergi
Rayleigh-spredning: elastisk spredning med bevaring av fotonenergi
anti-Stokes-spredning: uelastisk spredning med økning av fotonenergi

I Raman-spektroskopi benyttes lasere som str̊alingskilde
små frekvensendringer krever monokromatisk innfallende str̊aling
lav intensitet av spredt str̊aling krever intens innfallende str̊aling
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Rotasjonell Raman-spektroskopi

Molekylære rotasjoner studeres som oftest med mikrobølgespektroskopi
molekylet må være polart og ∆J = ±1

Imidlertid kan Raman-spektroskopi ogs̊a benyttes
utvalgsreglene er da annerledes enn for emisjon og absorpsjon
molekylets polariserbarhet må være anisotrop og ∆J = ±2

Alle molekyler unntatt sfæriske rotorer er rotasjonelt Raman-aktive
en sfærisk rotor har samme polariserbarhet i alle retninger
homonukleære molekyler er upolare og kan kun studeres med Raman
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KJM2600: Vibrasjonsspektroskopi
Forelesning 30 (19.6–19.13)
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Kapittel 19: Molecular rotations and vibrations

Rotational spectroscopy

19.1 The rotational energy levels of molecules
19.2 The populations of rotational states
19.3 Rotational transitions: microwave spectroscopy
19.4 Linewidths
19.5 Rotational Raman spectra

Vibrational spectroscopy

19.6 The vibrations of molecules
19.7 Vibrational transitions
19.8 Anharmonicity
19.9 The technique
19.10 Vibrational Raman spectra of diatomic molecules
19.11 The vibrations of polyatomic molecules
19.12 Vibration–rotation spectra
19.13 Vibrational Raman spectra of polyatomic molecules

Trygve Helgaker KJM2600: Molekylære rotasjoner og vibrasjoner



Vibrasjonsspektroskopi

Molekyler best̊ar av atomer bundet til hverandre ved kjemisk binding

I likevektskonfigurasjonen er kreftene p̊a atomene null
hvis vi drar atomene fra hverandre, s̊a vil krefter trekke dem sammen igjen
hvis vi trykker dem sammen, s̊a vil krefter trekke dem fra hverandre

Usikkerhetsrelasjonen forbyr atomene å ligge i ro i likevektsposisjonene
molekylets atomer vil derfor alltid vibrere rundt likevektskonfigurasjonen

Diatomære molekyler kan kun vibrere p̊a én måte
strekk av binding

Generelle molekyler kan vibrere p̊a mange ulike måter
strekk av bindinger, bøying av vinkler, vridninger, etc.

Vi snakker gjerne om ulike vibrasjonsmoder
et ikke-lineært molekyl best̊aende av N atomer har 3N − 6 moder
et lineært molekyl best̊aende av N atomer har 3N − 5 moder
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Potensialkurven for diatomære molekyler

Figuren under viser potensialkurven for et diatomært molekyl

Potensialkurven har generelt en komplisert form

Nær likevektsavstanden R ≈ Re kan den approksimeres som en parabel:

V =
1

2
k(R − Re)2 ← harmonisk potensial rundt Re med kraftkonstant k

kraftkonstanten forteller oss hvor stiv bindingen er
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Molekylvibrasjoner som harmonisk oscillator

Ved å tilnærme potensialet som en parabel f̊ar vi en harmonisk oscillator

Schrödinger-ligningen for en harmonisk oscillator ble beskrevet i Kap. 12
energiniv̊aene er bestemt av partikkelens masse og av kraftkonstanten
men, hva slags masse skal brukes n̊ar begge atomene beveger seg?

For to atomer med masse mA og mB og kraftkonstant k er energien

Ev =

(
v +

1

2

)
hν, v = 0, 1, 2, . . .

vibrasjonsfrekvensen ν beregnes fra k og den effektive masse µ som

ν =
1

2π

(
k

µ

)1/2

, µ =
mAmB

mA + mB
← effektiv masse µ

den effektive masse er lik atomenes reduserte masse

Hvorfor er ikke den effektive masse lik summen av atomenes masser?

hvis mA � mB, s̊a er µ ≈ mB

plausibelt: kun det lette atomet vibrerer hvis det andre er mye tyngre
hvis mA = mB = m, s̊a er µ = m/2
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Vibrasjonelle energiniv̊aer

I den harmoniske approksimasjonen er energiniv̊aene gitt ved

Ev =

(
v +

1

2

)
hν, ν =

1

2π

(
k

µ

)1/2

, v = 0, 1, 2, . . .

fast avstand hν mellom energiniv̊aene
nullpunktsenergi E0 = hν/2: molekylene vibrerer alltid!

Bemerk: ved romtemperatur er s̊a å si alle molekyler i grunntilstanden

sml. rotasjoner, der mange molekyler er rotasjonelt eksiterte
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Vibrasjonelle overganger

De vibrasjonelle energiniv̊aene uttrykt i frekvens ν og i bølgetall ν̃:

Ev =
(
v + 1

2

)
hν =

(
v + 1

2

)
hc ν̃, v = 0, 1, 2, . . .

Utvalgsreglene for vibrasjonelle overganger er:
generell utvalgsregel: molekylets dipolmoment må endre seg ved vibrasjon
spesifikk utvalgsregel: ∆v = ±1

Energiendringen ved en vibrasjonell overgang er derfor:

∆Ev = hν = hc ν̃ ← uavhengig av v

dette svarer til infrarød str̊aling 1013–1014 Hz (fra Bohrs betingelse)
vibrasjonelle overganger måles gjerne i bølgetall: 300–3000 cm−1

Oppfylles den generelle utvalgsregelen, s̊a er molekylet infrarødt aktivt
bemerk: et molekyl trenger ikke å være polart for å være IR-aktivt
det avgjørende er at dipolmomentet endres under vibrasjonen

homonukleære diatomiske molekyler er IR-inaktive
heteronukleære diatomiske molekyler er IR-aktive

Ved romtemperatur er alle molekyler i den vibrasjonelle grunntilstanden
vi observerer derfor stort sett overgangen fra v = 0 til v = 1
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Anharmonisitet

Vi har til n̊a antatt at potensialet er harmonisk

en slik beskrivelse er kun korrekt i et lite omr̊ade rundt Re

den harmoniske approksimasjonen er god ved lave vibrasjonelle energier
avvik fra harmonisitet kalles anharmonisitet

Ved høye vibrasjonelle energier er ikke potensialet lenger harmonisk
potensialet blir ‘bredere’ og avstanden mellom vibrasjonsniv̊aene avtar
sml. partikkel i boks: energiniv̊aene ligger tettere n̊ar boksens lengde øker

Avstanden mellom vibrasjonsniv̊aene avtar derfor med økende v
vi beskriver dette ved å benytte formelen

Ev =
(
v + 1

2

)
hcṽ −

(
v + 1

2

)2
hcṽxe + · · ·

vi har her innført anharmonisitetskonstanten xe

I den harmoniske approksimasjonen har vi utvalgsregelen ∆v = ±1
anharmonisitet gir ogs̊a opphav til overtoner ∆v = ±2,±3, · · ·
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Harmonisk og anharmonisk potensial
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Vibrasjonsspektroskopi: diatomiske molekyler

Vibrasjonspsektroskopi gir informasjon om en rekke molekylære størrelser

kraftkonstanter, bindingslengder, dissosiasjonsenergier, etc.
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Antall vibrasjoner i polyatomære molekyler

Et polyatomært molekyl kan vibrere p̊a mange ulike måter

hver vibrasjonsmåte kalles en mode

Et molekyl best̊aende av N atomer har følgende antall vibrasjonsmoder:

ikke-lineære molekyler: 3N − 6 moder
lineære molekyler: 3N − 5 moder

Antall uavhengige bevegelsesretninger (frihetsgrader) i et molekyl:

hvert atom kan beveges i 3 uavhengige retninger
det totale antall frihetsgrader er derfor 3N

Disse 3N frihetsgradene svarer til translasjon, rotasjon og vibrasjon

translasjon: 3 frihetsgrader (kombinasjoner av atomære bevegelser)
rotasjon: 3 eller 2 frihetsgrader (kombinasjoner av atomære bevegelser)

vibrasjoner: de resterende 3N − 6(5) frihetsgrader
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Lokale vibrasjonsmoder

Vibrasjonene i et molekyl kan beskrives p̊a flere ulike måter
i det lineære CO2-molekylet er det til sammen 3N−5 = 4 vibrasjonsmoder
vi kan tenke p̊a disse som lokale strekk- og bøymoder
vi har da 2 CO-strekkmoder og 2 OCO-bøymoder

I figurene under illustreres CO-strekkmodene
(a): venstre CO-binding strekkes, mens høyre okysgenatom holdes fast
(b): høyre CO-binding strekkes, mens venstre oksygenatom holdes fast

Lokale vibrasjoner overføres mellom atomene i molekylet
det stasjonære oksygenatomet er bundet til et vibrerende karbonatom
karbonatomet overfører derfor sin bevegelse til oksygenatomet

Molekylets vibrasjoner er delokaliserte
lokale vibrasjonsmoder fordeles hurtig over hele molekylet
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Delokaliserte vibrasjonsmoder: normalmoder

Vibrasjonene i et molekyl er delokaliserte
de to lokale CO-strekkmodene i CO2 kan kombineres p̊a to måter

I figurene under illustreres de to mulige strekkmodene:
(a): symmetrisk strekk: begge bindinger strekkes samtidig
(b): asymmetrisk strekk: en binding strekkes, den andre komprimeres

Disse to delokaliserte modene er uavhengige av hverandre
vibrasjon i én av modene overføres ikke til den andre moden
i CO2 fins ogs̊a to uavhengige moder som beskriver bøying av OCO

De uavhengige vibrasjonsmodene i et molekyl kalles normalmoder
et N-atomige molekyl har 3N − 5(6) normalmoder
normalmodene er delokaliserte over hele molekylet
bevegelser i én av normalmodene overføres ikke til de andre normalmodene
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Normalmoder i CO2

Side 6 av 7

Lys gr̊a angir en flate med konstant positiv verdi av orbitalen, mørk gr̊a angir en flate med
tilsvarende konstant negativ verdi av orbitalen.
• Angi pariteten til hver av orbitalene i figuren ovenfor (dvs: lik eller odde).

Fire av molekylorbitalene i figuren p̊a forrige side er lineærkombinasjoner av atomære orbitaler
som følger (der fortegnene er innbyrdes korrekte, mens samtlige koe!sienter er satt lik 1 i
absoluttverdi, noe som ikke er korrekt, men som ikke har betydning for oppgaven):

"A = !O1
px

! !O2
px

"B = !C
s

"C = !C
px

+ !O1
px

+ !O2
px

"D = !C
pz

! !O1
s + !O2

s ! !O1
pz

! !O2
pz

O1 og O2 angir henholdsvis oksygenatomene til høyre og venstre for det sentrale karbonatomet,
som er angitt med C.
• Hvilke MO i figuren p̊a forrige side tilsvarer hver av disse?

c. Figuren nedenfor illustrerer tre av i alt fire vibrasjonsmoder i CO2. Pilene angir retningen
p̊a utsvinget til molekylets atomer for den enkelte vibrasjonsbevegelsen. Tilhørende bølgetall
k er oppgitt i enheten cm!1. • Angi for hver vibrasjonsmode om den er IR–aktiv eller IR–
inaktiv. (En vibrasjonsmode er IR–aktiv dersom den tilhørende vibrasjonsbevegelsen tilsvarer
en oscillerende elektrisk dipol.)

659 cm!1

1428 cm!1

2463 cm!1
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Normalmoder i H2O
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Utvalgsregeler for polyatomære molekyler

En vibrasjonsmode er IR-aktiv hvis den endrer molekylets dipolmoment

Eksempel: IR-aktivitet av CO2-molekylet

symmetrisk strekk endrer ikke dipolmomentet og er IR-inaktiv
asymmetrisk strekk endrer dipolmomentet og er IR-aktiv
de degenererte bøymodene endrer dipolmomentet og er IR-aktive

CO2 har derfor to b̊and i IR-spekteret

et b̊and svarende til asymmetrisk strekk ved 2345 cm−1

et b̊and svarende til bøy ved 546 cm−1

CO2 er en drivhusgass: det absorberer IR-str̊aling i atmosfæren

atmosfærens hovedbestanddeler N2 og O2 er begge IR-inaktive
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IR-spektra benyttes som molekylære “fingeravtrykk”

I et organisk molekyl kan normalmodene deles i to grupper

lokaliserte vibrasjoner i funksjonelle grupper (stort sett over 1500 cm−1)
kollektive vibrasjoner av hele molekylet (stort sett under 1500 cm−1)

Omr̊adet under 1500 cm−1 omtales ofte som fingeravtrykksomr̊adet

det kan benyttes til identifikasjon av molekylet

Eksempler: propan-1-ol (til venstre) og propan-2-ol (til høyre)

molekylene adskiller seg fra hverandre kun ved OH-gruppens plassering
de har likevel svært forskjellige fingeravtrykksomr̊ader

Molekyler identifiseres ved å sammenligne med spektra i en database
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Karakteristiske vibrasjoner av funksjonelle grupper

Funksjonelle grupper har karakteristiske vibrasjonsfrekvenser

disse er stort sett de samme i alle molekyler
kan benyttes til å identifisere ukjente forbindelser
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Vibrasjon-rotasjonspektra

I gassfase observeres samtidige vibrasjonelle og rotasjonelle overganger
slike overganger kalles ofte rovibrasjonelle

De rovibrasjonelle energiniv̊aene er gitt ved

Ev,J =
(
v + 1

2

)
hν + hBJ(J + 1), v = 0, 1, 2, . . . , J = 0, 1, 2, . . .

De rovibrasjonelle utvalgsreglene er gitt ved

∆v = ±1, ∆J = (0),±1

Hver vibrasjonslinje (v = 1← v = 0) splittes da opp i tre grener:

P-gren: ∆J = −1, νJ = ν − 2BJ

Q-gren: ∆J = 0, νJ = ν

R-gren: ∆J = +1, νJ = ν + 2B(J + 1)

Separasjonen mellom linjene i hver gren er 2B
IR-spektroskopi kan derfor ogs̊a gi informasjon om struktur
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Vibrasjonell Raman-spektroskopi

Vi har sett p̊a vibrasjonsspektroskopi ved fotonabsorpsjon og -emisjon
dette kalles infrarød (IR) spektroskopi

Vibrasjonelle overganger studeres ogs̊a ofte med Raman-spektroskopi
overganger studeres da med spredning istedenfor absorpsjon

Spredning kan forst̊as som absorpsjon umiddelbart etterfulgt av emisjon
spredningen skjer vanligvis via virtuelle eksiterte tilstander (a)
i resonans-Raman-spektroskopi skjer den via en reell eksitert tilstand (b)

Raman-spektroskopi har andre utvalgsregler enn IR-spektroskopi
IR-spektroskopi: dipolmomentet må endres under vibrasjonen
Raman-spektroskopi: polarisabiliteten må endres under vibrasjonen

Raman- og IR-spektroskopi er derfor ofte komplementære
eksempel: i molekyler med inversjonssentrum er ingen vibrasjonsmoder
b̊ade IR- og Raman-aktive
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Kapittel 20: Spectroscopy: electronic transitions and
photochemistry

Ultraviolet and visible spectra

20.1 Practical considerations
20.2 Absorption intensities
20.3 The Franck–Condon principle
20.4 Specific types of transitions

Radiative and nonradiative decay

20.5 Fluorescence
20.6 Phosphorescence
20.7 Lasers
20.8 Applications of lasers in chemistry
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Elektroniske overganger

Vi skal n̊a studere molekylers elektroniske overganger

Elektroniske overganger svarer typisk til noen elektronvolt
en elektronvolt er den energi som et elektron f̊ar n̊ar det akselereres
gjennom en potensialforskjell p̊a 1 V

1 eV = 8065,5 cm−1 = 96,485 kJ/mol

Dette gir ultrafiolett (UV) og synlig str̊aling

elektroniske overganger gir opphav til farge
elektroniske overganger kan gi bindingsbrudd

Vi skal se p̊a følgende temaer
syn og farger
elektroniske eksitasjoner og Franck–Condon-prinsippet
henfall av eksiterte tilstander: fluorescens og fosforescens
lasere (neste forelesning)
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Elektroniske overganger: farge, frekvens og energi

Table 20.1 Colour, frequency, and energy of light

Colour  !/nm  v/(10
14

 Hz) v/(10
4
 cm

"1
) E/eV  E/(kJ mol

"1
) 

Infrared  1000    3.00  1.00  1.24  120  

Red   700    4.28  1.43  1.77  171  

Orange    620    4.84  1.61  2.00  193  

Yellow    580    5.17  1.72  2.14  206  

Green    530    5. 66  1.89  2.34  226  

Blue   470    6.38  2.13  2.64  254  

Violet    420    7.14  2.38  2.95  285  

Near -ultraviolet    300  10.0  3.33  4.15  400  

Far-ultraviolet    200  15.0  5.00  6.20  598  
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Syn og farger

Menneskets øye oppfatter lys ved hjelp av staver og tapper

stavene er aktive i svakt lys og gir oss mørkesynet
tappene er inaktive i mørket, men gir oss fargesyn
det fins tre ulike tapper, for rødt, grønt og bl̊att lys

Vår oppfattelse av farger avhenger av lysets frekvenssammensetning

blanding av lys av alle bølgelengder oppfattes som hvitt
hvis deler av spekteret mangler, s̊a oppfattes dette som en farge
eksempel: absorpsjon av rødt lys f̊ar et objekt til å virke grønt
komplementære farger
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Klorofyll

Klorofyllmolekylet spiller en sentral rolle i fotosyntesen

ved fotosyntese dannes glukose fra vann og karbondioksyd
forenklet reaksjonsligning

6CO2 + 6H2O + hν = C6H12O6 + 6O2

prosessen skjer ved absorpsjon av fotoner
oksygen er et biprodukt

Det absorberer rødt og bl̊att lys og virker derfor grønt

klorofyll ble tidligere kalt bladgrønt
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Elektroniske eksitasjoner

Ved en elektronisk overgang vil vi samtidig ha vibrasjonelle overganger
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Franck–Condon-prinsippet

Før eksitasjon er molekylet vanligvis i den vibrasjonelle grunntilstanden

kjernenes bevegelser er tilpasset den elektroniske grunntilstanden
kjernene ligger i ro (innenfor usikkerhetsrelasjonens rammer)

Etter eksitasjonen utsettes kjernene for nye krefter

molekylet beveger seg p̊a en ny potensialflate
kjernene er da med stor sannsynlighet ikke i det nye mininum
de vil begynne å vibrere (kraftig) i det nye kraftfeltet

Franck–Condon-prinsippet

Da kjernene er mye tyngre enn elektronene, s̊a skjer den elektroniske
overgangen s̊a hurtig at kjernene ikke rekker å respondere før etter eksitasjonen.
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Franck–Condon-prinsippet

I hvilken vibrasjonelle tilstand vil molekylet være etter eksitasjonen?

tegn opp den vibrasjonelle grunntilstand før eksitasjonen
tegn opp de mulige nye vibrasjonelle tilstander etter eksitasjonen
trekk en rett linje fra gammel tilstand til de nye (Franck–Condon)
den mest sannsynlige tilstand er den som overlapper mest med den gamle

Flere vibrasjonelle tilstander vil alts̊a okkuperes ved eksitasjon

den relative sannsynligheten bestemmes av likheten med gammel tilstand
mer presist av kvadratet av overlappet mellom ny og gammel tilstand
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Elektroniske absorpsjonsb̊and

Et elektronisk b̊and best̊ar av mange overlappende topper med uoppløst
vibrasjonell struktur
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Kromoforer og CT-eksitasjoner

Ofte kan elektroniske eksitasjoner assosieres med (funksjonelle) grupper

slike grupper kalles kromoforer

I karbonylgruppen er n-til-π∗-overgangen viktig

mellom ikke-bindende og antibindende orbitaler (4 eV, 290 nm)

I C=C-bindinger er π-til-π∗-overgangen viktig

mellom bindende og antibindende orbitaler (7 eV, 180 nm)
i konjugerte kjeder reduseres eksitasjonsenergien og gir farger

I charge-transfer (CT) eksitasjoner overføres ladning mellom grupper

en slik ladningsoverføring gir et stort overgangsdipolmoment
den lilla fargen av MnO−

4 skyldes CT-eksitasjoner fra O til Mn
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Eksiterte elektroniske tilstanders henfall

Et elektronisk eksitert molekyl faller etter hvert tilbake til grunntilstanden

Et slikt henfall (decay) kan skje p̊a to hovedmåter:

ikke-radiativt henfall (uten utsendelse av fotoner)
radiativt henfall (med utsendelse av fotoner)

Ikke-radiativt henfall skjer ved termisk degradering

elektronisk energi konverteres til vibrasjoner og rotasjoner (varme)
vi kaller dette internkonvertering (internal conversion)

Ikke-radiativt henfall kan ogs̊a skje ved fotodissosiasjon (fragmentering)

den vibrasjonelle struktur forsvinner over en viss frekvens
over dissosiasjonsgrensen har vi et kontinuerlig b̊and
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Radiativt henfall: fluorescens og fosforescens

Radiativt henfall til grunntilstanden skjer p̊a to ulike måter

fluorescens: opphører umiddelbart etter at str̊alingskilden slukkes
fosforescens: vedvarer (ofte lenge) etter at str̊alingskilden slukkes

Vi har tydeligvis å gjøre med to ulike henfallsmekanismer

ved fluorescens konverteres energien nesten umiddelbart til str̊aling
ved fosforescens lagres energien en god stund før den sendes ut
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Eksiterte elektroniske tilstanders henfall: fluorescens

Ett elektronisk eksitert molekyl avgir først vibrasjonell energi

ikke-radiativ relaksasjon i den eksiterte elektroniske tilstanden
omgivelsene absorberer lett den frigitte vibrasjonelle energien

Fra den vibrasjonelle grunntilstanden er det vanskeligere å avgi energi

det er vanligvis langt ned til den elektroniske grunntilstanden
omgivelsene kan ikke lett oppta denne energien

Etter noen nanosekunder utsendes et foton ved henfall grunntilstanden

denne prosessen kalles fluorescens
frekvensen er lavere enn frekvensen av den eksiterende str̊alingen
vi har ofte absorpsjon i UV og fluorescens i det synlige omr̊adet

Henfallsprosessen beskrives ofte i et Jablonski-diagram (over til venstre)
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Fluorescens
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Eksiterte elektroniske tilstanders henfall: fosforescens

Fosforescens skiller seg fra fluorescens ved at spinntilstanden endres

i en singlett-tilstand har alle elektronene parede spinn (↑↓)
i en triplett-tilstand har to elektroner uparede spinn (↑↑)

Endring av spinntilstand er en langsom prosess

den skjer ved svake magnetiske (spinn–bane-)vekselvirkninger
den skjer lettest i nærheten av tunge atomer
singlett–triplett-overgangen kalles intersystem crossing

I Jablonski-diagrammet under vises denne prosessen

emisjonen tilbake til singlett-tilstanden er ‘forbudt’
den skjer likevel etter lang tid ved spinn–banevekselvirkninger
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Jablonski-diagram
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Kapittel 20: Spectroscopy: electronic transitions and
photochemistry

Ultraviolet and visible spectra

20.1 Practical considerations
20.2 Absorption intensities
20.3 The Franck–Condon principle
20.4 Specific types of transitions

Radiative and nonradiative decay

20.5 Fluorescence
20.6 Phosphorescence
20.7 Lasers
20.8 Applications of lasers in chemistry
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Lasere

Ordet laser er et akronym:

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

hva menes med ‘stimulert emisjon av str̊aling’?

Et system i en eksitert tilstand kan sende ut lys av forskjellige årsaker

stimulert emisjon
spontan emisjon

Stimulert emisjon skjer i nærvær av str̊aling av samme frekvens

str̊alingen p̊avirker systemet og setter det i periodiske svingninger
ved resonans kan systemet oppta eller sende ut str̊aling
nærvær av fotoner induserer utsendelse av samme type fotoner

Spontan emisjon skjer uten ytre p̊avirkning

eksempler: fluorescens og fosforescens
i virkeligheten stimuleres emisjonen av ‘virtuelle fotoner’
fotoner skapes og destrueres hele tiden i vakuum (kvantefluktuasjoner)

Hva best̊ar s̊a denne ‘forsterkningen’ (‘amplification’) i?

hvert foton som emitteres vil kunne stimulere et nytt foton
alle fotonene er identiske...
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Populasjonsinversjon

Et foton vil kunne stimulere b̊ade til emisjon og absorpsjon

absorpsjon skjer fra grunntilstanden til eksitert tilstand
emisjon skjer fra eksitert tilstand til grunntilstanden

Ved termisk likevekt vil de fleste systemer være i grunntilstanden

med ‘system’ menes her et atom eller molekyl
systemer i termisk likevekt kan ikke fungere som en laser
fotonene som passerer vil rett og slett absorberes!

For å danne en laser, må de fleste systemene være eksiterte

en slik situasjon kalles en populasjonsinversjon

Ved populasjonsinversjon er laseren klar til å virke:

et passerende foton vil da stimulere til emisjon, ikke absorberes
dermed igangsettes en selvforsterkende kaskade av emisjoner

Vi må derfor p̊a forh̊and kunne eksitere mange systemer

vi må finne en måte å gjøre dette p̊a
den eksiterte tilstanden må dessuten ha lang levetid
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Populasjonsinversjon
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Treniv̊a-laser

Vi kan ikke lage en laser ved å benytte kun to niv̊aer
vi kan da i høyden oppn̊a samme populasjon i de to niv̊aene
fotoner vil da med samme sannsynlighet absorberes og emitteres

Men, ved å benytte tre niv̊aer s̊a kan en laser dannes

Vi pumper da laseren til niv̊a 3, litt over niv̊a 2
dette skjer uten at emisjon stimuleres fra niv̊a 2 i nabosystemer
systemet faller s̊a hurtig fra niv̊a 2 til 3 (termisk degradering)

Emisjon fra niv̊a 2 til niv̊a 1 er typisk en langsom prosess
slik kan vi lage mange eksiterte systemer i niv̊a 2

Den første laseren som ble utviklet fungerte p̊a denne måten
men det er vanskelig å oppn̊a populasjonsinversjon med kun tre niv̊aer...
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Fireniv̊a-laser

Vi innfører et fjerde niv̊a, litt over grunntilstanden
dette niv̊aet vil derfor ha lav populasjon

Vi preparerer n̊a mange systemer i niv̊a 3, ved pumping og relaksasjon
f̊a systemer er i niv̊a 2, s̊a populasjonsinversjon kan derfor lett oppn̊as

Når laseren sender ut lys, s̊a vil mange systemer falle ned i niv̊a 2
men disse relakserer hurtig til grunntilstanden
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Fireniv̊a-laser
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Den optiske resonator

Det stoffet som laseren er laget av kalles det aktive medium
det kan være en gass, en væske eller et fast stoff

Det aktive mediet befinner seg i en kavitet (hulrom) mellom to speil
fotonene beveger seg frem og tilbake mellom speilene
de oppfører seg som partikler i en boks, med tillatte bølgelengder

nλ = 2L, n = 1, 2, 3, . . .

kun visse bølgelengder overlever i kaviteten (konstruktiv interferens)
alle andre bølgelengder forsvinner (destruktiv interferens)

Dessuten må de st̊aende bølgene svare til mediets frekvenser
slike bølger danner laserens resonansmoder
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Den optiske resonator

Fotoner av ønsket frekvens (resonansmoder) forsterkes i laseren
disse reflekteres frem og tilbake mellom speilene
stadig flere identiske fotoner dannes ved stimulert emisjon
til slutt er kaviteten full av fotoner i resonansmodene

Ett av speilene reflekterer alle fotoner; det andre slipper noen gjennom
hvis det ene speilet er 99% reflekterende, s̊a beveger hvert foton seg i
snitt 50 ganger frem og tilbake før det unnslipper

Ved justering kompenseres dette fotontapet ved fotondannelse
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Laserens virkemåte
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Laserlysets egenskaper

Laserlyset er monokromatisk og koherent

stimulert emisjon gir fotoner av samme frekvens og av samme fase
laserlyset kan dessuten være polarisert

Laserlyset er dessuten retningsbestemt

kun fotoner som beveger seg normalt p̊a speilene forsterkes
de andre tapes til omgivelsene og bidrar ikke

Laserlyset kan være meget intenst
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Faststofflaser

En laser kan konstrueres med mange ulike aktiver medier

I faststofflaseren er det aktive medium et fast stoff, gjerne en krystall
energiniv̊aene er da energib̊and
den første laser var en rubinlaser (Theodore Maiman, 1960)

rubin best̊ar av Al2O3, tilsatt Cr3+-ioner
pumpingen skjer ved eksitasjon av kromionene med en blitslampe

Rubinlaseren gir lys av bølgelengde 694,3 nm (rødt)
laseren lyser ikke hele tiden (må nedkjøles)
pulserende laser
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Gordon Gould og Theodore Maiman

Gordon Gould var den første som brukte ordet ‘laser’, fra ‘maser’ (1957)
maser: ’microwave amplificaton by stimulated emission of radiation’
Gould laget muligens den første laser og fikk patenten i 1977

Theodore Maiman krediteres vanligvis for oppfinnelsen av laser (1960)

Albert Einstein (1916):
’Es ist mir ein prächtiges Licht über die Absorption und Emission von
Strahlung aufgegangen, [es ist] alles ganz quantish.’

Men, er laseren en ‘oppfinnelse’ eller en ‘oppdagelse’?
naturlige lasere er senere blitt oppdaget i verdensrommet
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Nd-YAG-laseren

Nd3+-ioner i Y3Al5O12 (YAG, yttrium-aluminium-granat)
en fireniv̊a-faststofflaser
fungerer ved flere frekvenser, 1064 nm er vanligst

Nd-YAG er intens og kan derfor benyttes til ikke-lineær optikk
prosesser som involver flere fotoner samtidig
frekvensdobling: to fotoner av samme frekvens kombineres til ett foton av
dobbel frekvens (second harmonic generation)
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Diodelaser

Ved rekombinasjon av elektroner og hull i en diode frigjøres energi

det kan da sendes ut lys: lys-emitterende dioder (LED)
GaAs dopet med Al gir infrarød str̊aling

Dioder kan ogs̊a benyttes som aktive medier i lasere

ved kraftig doping og stort spenningfall kan str̊alingen i dioden stimuleres
til rekombinasjon av elektroner og hull
en resonator dannes pga. ulike brytningsindekser i dioden

En slik diodelaser kan være meget liten (1 mm)

benyttes i CD-spillere, laserpekere, strekkodelesere o.l.
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Gasslasere: He–Ne-laseren

I gasslasere er det aktive medium en gass
gasslasere kan lett avkjøles og kan gi kraftig str̊aling
pumping og emisjon gjøres vanligvis med ulike typer atomer

I He–Ne-laseren er det aktive medium He- og Ne-atomer (5:1)
først eksiteres et He-atom fra 1s2 til 1s12s1

overgangen er forbudt og foreg̊ar isteden ved elektrisk utladning

Eksitasjonen overføres s̊a til et Ne-atom
eksitasjonoverførsel er mulig pga. sammenfallende energiniv̊aer

Den eksiterte Ne-tilstanden har lang levetid
laser-str̊aling ved 633 nm (og mange andre frekvenser)
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Andre gasslasere: argonionelaser og CO2-laser

I argonionelaseren dannes først argonioner ved elektrisk utladning

gir ultrafiolett str̊aling ved 72 nm

I CO2-laseren generes str̊aling ved vibrasjonelle overganger

N2-molekyler eksiteres vibrasjonelt ved elektrisk utladning
energi overføres til antisymmetrisk strekk i CO2 ved kollisjon
infrarød str̊aling utsendes ved overgang til symmetrisk strekk
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Fargestofflasere

Gasslasere og de fleste faststofflasere har diskrete frekvenser

ved oppløsning av stoffene i væske dannes mange tettliggende niv̊aer
vi f̊ar da i praksis en kontinuerlig laser
str̊aling av ønsket frekvens kan utvelges med et diffraksjonsgitter
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Anvendelser av lasere i kjemien

Lasere har en rekke egenskaper som kan utnyttes i kjemien

kromatisk lys: presise spektroskopiske observasjoner
korte pulser: meget hurtige prosesser kan studeres
intens str̊aling: observasjonstid reduseres
retningsbestemt str̊aling: forstyrrende lys unng̊as

Laseren har endret spektroskopien

revitalisering av Raman-spektroskopi
flerfotonprosesser og ikke-lineær optikk
femtosekundspektroskopi

Trygve Helgaker KJM2600: Elektroniske overganger



Kjemiske reaksjoner

Laseren er et meget presist verktøy

reaksjoner kan p̊avirkes ved selektivt å ekistere bevegelsesmoder

Eksempel: følgende reaksjon foreg̊ar ikke ved romtemperatur:

BCl3 + C6H6 → C6H5–BCl2 + HCl

Ved oppvarming til 600◦ vil reaksjonen g̊a i nærvær av katalysator

dette skjer ved energioverføring til alle bevegelsesmoder

CO2-laser ved 10.6µm gir reaksjon ved romtemperatur uten katalysator

dette foreg̊ar ved at energi overføres kun til de moder der det trengs
vanlig oppvarming øker energien i alle bevegelsesmodene

Trygve Helgaker KJM2600: Elektroniske overganger



Isotopseparasjon

Isotoper har nesten identiske kjemiske egenskaper

de kan derfor ikke lett separeres ved vanlige kjemiske metoder

På grunn av kjernenes ulike masse er energiniv̊aene litt forskjellige

denne forskjellen er stor nok til at en laser kan skille mellom dem

Vi eksiterer kun en av isotopomerene ved bestr̊aling av riktig frekvens

deretter bestr̊aler vi med en annen frekvens
denne bestr̊alingen ioniserer kun den eksiterte isotopomeren
den ioniserte isotopomeren fjernes til slutt med et p̊alagt elektrisk felt
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Tidsoppløst spektroskopi—femtosekundkjemi

På et mikroskopisk niv̊a er kjemiske prosesser meget hurtige

for å studere molekylers bevegelser, trengs meget korte laserpulser
varighet p̊a femto- og pikosekunder

Ved hjelp av slike pulser kan kjemiske reaksjoner følges i detalj

A + hν → A∗ (absorpsjon)

A∗ → A (emisjon)

A∗ + B → [AB] → C (reaksjon)

Først sendes en pumpepuls, som eksiterer A til A∗

Deretter sendes korte prøvepulser, ved ulike tidspunkter

tidspunktet endres ved å endre lysets veilengde
3 mm svarer til 10 ps

Vi f̊ar p̊a den måten et absorpsjonsspektrum som funksjon av tiden

vi kan da se hvordan de ulike species dannes og forsvinner
spekteret gir informasjon om prosessens forløp

Nobelpris til Ahmed Zewail i 1999
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Femtosekundspektroskopi
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Femtosekundspektroskopi
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KJM2600: Magnetisk resonans
Forelesning 33 (21.1–21.2)
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Kapittel 21: Magnetisk resonans

Principles of magnetic resonance

21.1 Electrons and nuclei in magnetic fields
21.2 The technique

The information in NMR spectra

21.3 The chemical shift
21.4 The fine structure
21.5 Spin relaxation
21.6 Proton decoupling
21.7 Conformational conversion and chemical exchange
21.8 The nuclear Overhauser effect
21.9 Two-dimensional NMR
21.10 Solid-state NMR

The information in EPR spectra

21.11 The g -value
21.12 Hyperfine structure
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Partikkelspinn

Kjerner og elektroner har spinn, svarende til rotasjon om egen akse

det assosierte spinn-angulærmomentet er kvantisert

For det totale angulærmomentet og dets z-komponent gjelder generelt

L =
√
`(`+ 1)~, ` = 0, 1/2, 1, 3/2 · · ·

Lz = m`~, m` = −`,−`+ 1, . . . `− 1, `

vi har 2`+ 1 ulike verdier av m`, svarende til ulike orienteringer
for elektroner benyttes notasjonen s og ms , for kjerner I og mI

Elektroner har spinnkvantetall s = 1/2 og dermed to orienteringer

ms = 1/2 (↑ eller α) ms = −1/2 (↓ eller β)

For kjerner varierer spinnkvantetallet I fra isotop til isotop, eksempelvis

I = 0: 12C, 16O
I = 1/2: 1H, 13C, 19F, 31P
I = 1: 2H, 14N
I = 3/2: 35Cl, 37Cl

Bemerk: kjernen er en sammensatt partikkel (av protoner og nøytroner)

det totale spinnet er avhengig av kjernens indre struktur
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Elektronets energi i et magnetisk felt

Elektronet har ladning −e og det roterer med angulærmoment ±~/2
elektronet har derfor et magnetisk moment
magnetisk moment og spinn er motsatt rettet (negativ ladning)

Generelt gjelder for et magnetisk moment m i et magnetfelt B:

E = −m ·B

I et magnetisk felt B avhenger derfor elektronets energi av orienteringen

Ems = −geγ~msB = geµBmsB, ms = ±1/2

der vi har innført

γ = −e/2me den gyromagnetiske konstant

µB = e~/2me Bohr-magnetonet

ge = 2.0023 elektronets g -verdi
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Elektronets spinnoverganger

Elektronets spinnenerginiv̊aer er gitt ved

Ems = geµBBms , ms = ±1/2

bemerk: elektronet har lavest energi i β-tilstanden
dette skyldes at dets spinn og magnetiske moment er motsatt rettet

Energiforskjellen mellom elektronets to spinntilstander er gitt ved

∆E = Eα − Eβ = geµBB

Ved bestr̊aling med frekvens ν kan overganger mellom niv̊aene induseres

Bohrs frekvensbetingelse gir

hν = geµBB

vi justerer frekvensen ν
inntil resonans oppn̊as

ν = geµBB/h

ved resonans induseres
overganger fra tilstand β til
α ved absorpsjon av et foton
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Populasjon av spinn-niv̊aene
Energiforskjellen mellom elektronets to spinntilstander er gitt ved

∆E = Eα − Eβ = geµBB

i et p̊alagt ytre felt er de fleste elektroner i β-tilstanden
hvor stort er dette overskuddet?

Populasjonene følger en Boltzmann-fordeling

Nα
Nβ

= e−(Eα−Eβ )/kT = e−∆E/kT ≈ 1− ∆E

kT
, ∆E � kT

Litt omregning gir

Nβ − Nα
Nα + Nβ

=
1− Nα/Nβ
1 + Nα/Nβ

≈
1− (1− ∆E

kT
)

1 + (1− ∆E
kT

)
=

∆E

2kT
=

geµBB
2kT

forskjellen er proporsjonal med B og omvendt proporsjonal med T

Ved 1.0 T og 300 K (typiske eksperimentelle verdier), s̊a er

Nβ − Nα
Nα + Nβ

≈ 0.002

det er nesten like mange elektroner i hver tilstand!

Trygve Helgaker KJM2600: Magnetisk resonans



Kjernenes magnetiske momenter
Kjernene har ladning Ze og spinnkvantetall I = 0, 1/2, 1, 3/2, . . .

antall protoner antall nøytroner kjernespinn I

like like 0
ulike ulike 1, 2, 3, . . .
like ulike 1/2, 3/2, 5/2, . . .

ulike like 1/2, 3/2, 5/2, . . .

kjerner med like (ulike) massetall har heltallig (halvtallig) spinnkvantetall
kun kjerner med I 6= 0 har et magnetisk moment

Generelt gjelder for et magnetisk moment m i et magnetfelt B:

E = −m ·B

I et magnetisk felt B avhenger kjernens energi av dets orientering

EmI = −γN~mIB = −gNµNmIB, |mI | ≤ I

der den gyromagnetiske konstanten γN og g -faktoren er isotopavhengige

µN =
e~

2mp
, µN = 5.051×10−27 JT−1 (kjernemagnetonet)

bemerk: µN/µB ≈ 1/1836
kjernenes magnetiske momenter er mye mindre enn elektronets

Trygve Helgaker KJM2600: Magnetisk resonans



Kjernenes magnetiske momenter
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Kjernenes magnetiske momenter
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Kjernenes spinnoverganger
Kjernenes spinnenerginiv̊aer er gitt ved

EmI = −gNµNBmI = −γN~BmI , |mI | ≤ I

Energiforskjellen knyttet til en spinnovergang er gitt ved:

∆E = |γN| ~B, ∆mI = ±1

I et p̊alagt magnetisk felt B > 0, s̊a favoriseres α-tilstanden hvis γN > 0

ved 10 T og 300 K (typiske eksperimentelle verdier) har vi

(Nα − Nβ)/(Nα + Nβ) ≈ ∆E/2kT ≈ 3× 10−5

det er kun en ørliten overvekt av kjerner i α-tilstanden!!

Ved bestr̊aling med frekvens ν kan overganger mellom niv̊aene induseres

Bohrs frekvensbetingelse

hν = |γN| ~B

resonansbetingelsen

ν = |γN| B/2π
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Kjernespinn
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Larmor-frekvensen

Kvantemekanisk skjer spinnoverganger n̊ar hν = |γN| ~B

Hva er det tilsvarende klassiske bildet?

klassisk vil en magnet rotere om en akse parallelt med magnetfeltet

en slik rotasjonsbevegelse kalles presesjon
sammenlign med en roterende snurrebass

Rotasjonsfrekvensen kalles Larmor-frekvensen og er gitt ved |γN| B/2π

Larmor-frekvensen

For en kjerne med gyromagnetisk konstant γN skjer spinnoverganger ved den
klassiske Larmor-frekvensen

ν =
∣∣∣γN

2π

∣∣∣B
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Populasjoner av spinn-niv̊aene og intensitet
La oss anta at I = 1/2 og γN > 0

Hvert foton vil kunne stimulere b̊ade til absorpsjon og emisjon

sannsynligheten for
absorpsjon ∝ Nα

sannsynligheten for emisjon
∝ Nβ

hver prosess overfører

∆E = γN~B

Den totale intensiteten er derfor proporsjonal med

I ∝ (Nα − Nβ)∆E

Fra Boltzmann-statistikk er populasjonsforskjellen gitt ved

Nα − Nβ =
(Nα + Nβ)∆E

2kT

Intensiteten for magnetisk resonans er derfor gitt ved

I ∝ (Nα + Nβ)∆E 2

2kT
=

(Nα + Nβ)γ2
N~2B2

2kT

sterkt signal ved kraftig magnetfelt og lav temperatur!
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NMR: nuclear magnetic resonance
I NMR observeres resonansfrekvenser for atomkjernene i et molekyl

utviklet like etter annen verdenskrig
man oppdaget at samme isotoper kan resonere ved ulike frekvenser
disse små frekvensforskjellene gir informasjon om molekylene

NMR ble først anvendt p̊a protoner 1H (sterke signaler)

n̊a studeres mange ulike kjerner, særlig 13C og 31P

Et NMR-apparat må generere magnetisk felt og elektromagnetisk str̊aling

ν = |γN| B/2π et proton i 12 T resonerer ved 510 MHz (radiobølger)

det magnetiske feltet må være kraftig
det genereres av elektromagnet eller helst superledende magnet
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Pacific Northwest National Laboratory (800 MHz, 18.8 T)
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CW (continuous-wave) og FT (Fourier-transform) NMR

Det fins to hovedtyper av NMR-eksperimenter
continuous-wave (CW) NMR
Fourier-transform (FT) NMR

Opprinnelig ble CW-NMR benyttet
str̊alingens frekvens holdes konstant
elektromagnetens feltstyrke endres
én overgang registreres av gangen
d̊arlig oppløsning

Nå benyttes stort sett FT-NMR
prøven bestr̊ales med en kraftig puls
en slik puls er satt sammen av str̊aling av mange frekvenser
alle overganger foreg̊ar samtidig
en Fourier-analyse gir s̊a spekteret
raskere og bedre oppløsning enn CW-NMR
kombinasjoner av ulike pulser gir nye teknikker
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EPR (electron paramagnetic resonance)
Med EPR studeres elektronspinnoverganger

teknikken kalles ogs̊a ESR (electron spin resonance)

Elektronets magnetiske moment er mye større enn kjernenes
µB/µN ≈ 1836 (skyldes elektronets mindre masse)

Dette gir sterkere signaler enn i NMR
ofte benyttes magnetfelt ved 0.3 T
dette gir resonans ved 9 GHz (3 cm) (mikrobølgestr̊aling)

EPR kan kun anvendes p̊a systemer med uparede elektroner
radikaler, d-metallkomplekser
benyttes i biologi
mer begrenset anvendelser enn NMR

EPR studeres b̊ade med CW- og FT-teknikker
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Kapittel 21: Magnetisk resonans

Principles of magnetic resonance

21.1 Electrons and nuclei in magnetic fields
21.2 The technique

The information in NMR spectra

21.3 The chemical shift
21.4 The fine structure
21.5 Spin relaxation
21.6 Proton decoupling
21.7 Conformational conversion and chemical exchange
21.8 The nuclear Overhauser effect
21.9 Two-dimensional NMR
21.10 Solid-state NMR

The information in EPR spectra

21.11 The g -value
21.12 Hyperfine structure
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Repetisjon: kjernenes spinnoverganger
I NMR-spektroskopi observeres overganger mellom kjernespinntilstander

For en kjerne med gyromagnetisk konstant γN og spinn I er energiniv̊aene

EmI = −γN~mIB, |mI | ≤ I

Energiforskjellen mellom to spinntilstander er gitt ved

∆E = |γN| ~B

det er kun en ørliten overvekt (10−5) av kjerner i grunntilstanden

Ved bestr̊aling med frekvens ν kan overganger mellom niv̊aene induseres

Bohrs frekvensbetingelse

hν = |γN| ~B

resonansbetingelsen

ν = |γN| B/2π

Larmor-frekvensen

For en kjerne med gyromagnetisk konstant γN skjer spinnoverganger ved den
klassiske Larmor-frekvensen ν = |γN/2π| B.
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Det lokale magnetfeltet og skjermingskonstanten

Når et ytre magnetisk felt p̊alegges, s̊a induseres strømninger i molekylet

Disse strømningene gir opphav til et indre tilleggsfelt Badd

Badd = −σB σ skjermingskonstanten (dimensjonsløs)

skjermingskonstanten er avhengig av molekylets elektronstruktur
skjermingskonstantene er forskjellige for molekylets ulike kjerner

Det lokale magnetfeltet er derfor gitt ved

Bloc = B + Badd = (1− σ)B ← det lokale feltet
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Det kjemiske skift

I et molekyl vil det lokale feltet variere fra kjerne til kjerne

Bloc = B + Badd = (1− σ)B

De ulike kjernene vil derfor resonere ved ulike frekvenser

ν =
∣∣∣γN

2π

∣∣∣Bloc =
∣∣∣γN

2π

∣∣∣ (1− σ)B

Det kjemiske skift

Det kjemiske skift av en atomkjerne er forskjellen mellom den observerte
resonansfrekvensen ν og en referansefrekvens ν◦ av en valgt standard.

For H benyttes protonresonansen i tetrametylsilan Si(CH3)4 (TMS)

Kjemiske skift rapporteres ved å benytte δ-skalaen:

δ =
ν − ν◦

ν◦
× 106 (ppm)

bemerk: denne skalaen er uavhengig av feltstyrken

En kjerne er skjermet hvis δ < 0 (σ > 0)og avskjermet hvis δ > 0

en skjermet kjerne resonerer alts̊a ved lavere frekvens enn referansekjernen
en avskjermet kjerne resonerer ved høyere frekvens enn referansekjernen
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Typiske kjemiske protonskift
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Relative intensiteter

NMR-signalenes intensitet gir informasjon om de ulike kjemiske gruppene

i etanol CH3CH2OH har vi eksempelvis tre ulike protongrupper
disse har ulike kjemiske skift og resonerer ved hver sin feltstyrke
signalenes intensitet er bestemt av antall resonerende protoner

Det integrerte signalet er proporsjonalt med antall resonerende kjerner
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Bidrag til skjermingskonstanten

Det fins to ulike bidrag til et atoms skjermingskonstant

σ = σd + σp

det diamagnetiske bidraget skyldes motstrømmer i elektrontettheten
det diamagnetiske bidraget er som oftest størst og kan forst̊as klassisk
det paramagnetiske bidraget skyldes at bølgefunksjonen endres i feltet
det paramagnetiske motvirker det diamagnetiske bidraget

Ofte ønsker vi å rasjonalisere de observerte skjermingskonstanter σ

vi må da innføre forenklede modeller for v̊ar beskrivelse
disse gir innsikt i hvordan skjermingen avhenger av molekylstruktur
ved hjelp av disse modellene kan vi tolke og forutsi målinger

For å rasjonalisere de observerte skjermingskonstanter, skriver vi ofte

σ = σ(local) + σ(neighbour) + σ(solvent)

det lokale bidraget skyldes atomets ‘egne’ elektroner
nabobidraget skyldes elektronene i de andre atomene i molekylet
solvent-bidraget skyldes p̊avirkninger fra omliggende molekyler
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Det lokalet bidraget til skjermingskonstanten
Det lokale bidraget er hovedsakelig bestemt av atomets elektrontetthet

Ulike kjemiske skift oppst̊ar n̊ar elektrontettheten p̊avirkes av naboatomer

elektronegative naboatomer kan redusere tettheten og dermed σd

dette reduserer skjermingen σ og øker dermed det kjemiske skift δ

Det kan ogs̊a være et motsatt lokalt paramagnetisk bidrag σp til σ

dette er størst for tunge atomer
det er fraværende for frie atomer
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Naboatombidraget til skjermingskonstanten

Naboatomene kan bidra til skjermingen ved å sette opp strømmer

slike strømmer er ofte sterke i aromatiske molekyler

I benzen induseres sterke ringstrømmer i et magnetisk felt

protonene p̊a benzenringen avskjermes
protonene over ringen skjermes
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Solventbidraget til skjermingskonstanten

Nabomolekyler kan p̊avirke skjermingskonstanter p̊a ulike måter

spesifikk vekselvirkninger (hydrogenbindinger, kompleksdannelse)
bidrag til det lokale feltet (magnetisering og induserte strømmer)
eksempelvis kan benzen p̊avirke skjermingskonstanter i nabomolekyler:

NMR-spektra er ofte lettere å tolke jo mer ulike skjermingskonstantene er

dette kan vi p̊avirke ved passende valg av løsningsmidler
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Spinn-metning og spinn-relaksasjon

La oss betrakte kjernespinn p̊a en klassisk måte

hver kjerne roterer om en rotasjonsakse som preseserer om z-aksen

Ved resonans endres kjernenes spinntilstand p̊a to måter:

rotasjonaksene orienteres likt langs z-aksen
rotasjonaksene preseserer i takt om z-aksen

Når alle spinnene er brakt i samme tilstand, sies systemet å være mettet

str̊aling kan ikke lenger absorberes

Etter hvert relakserer spinnene tilbake til den opprinnelige tilstanden

likevekt gjenopprettes langs z-aksen: spinn–gitter-relaksasjon
presesjonsbevegelsen om z-aksen blir uordnet: spinn–spinn-relaksasjon
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Spinn–gitter-relaksasjon

Når systemet bestr̊ales ved resonans, endres spinnpopulasjonene

kjerner eksiteres fra det laveste spinn-niv̊aet til det høyeste
ved metning (saturation) er det like mange kjerner i begge niv̊aer

Imidlertid kan kjernene relaksere til grunntilstanden

denne relaksasjonen er helt str̊alingsfri pga. liten energiforskjell

Relaksasjonen induseres av magnetiske fluktuasjoner i omgivelsene

omgivelsene (molekyler i løsning osv.) kalles et “gitter” (lattice)
den frigitte energien avgis termisk til dette gitteret

Denne prosessen kalles spinn–gitter-relaksasjon (spin–lattice relaxation)

den karakteriseres av spinn–gitter-relaksasjonstiden T1

T1 er den tiden det tar til 63% (1− e−1) av kjernene har relaksert
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Spinn–spinn-relaksasjon

Ved spinnmetning har vi en ordnet presesjon av alle spinnene

kjernespinnenes presesjonsbevegelse er korrelert

Når str̊alingskilden skrus av, forsvinner denne korrelasjonen

dette skyldes små lokale forskjeller i Larmor-frekvensene
bemerk: ingen energi frigjøres i denne prosessen

Denne prosessen kalles spinn–spinn-relaksasjon

den karakteriseres av spinn–spinn-relaksasjonstiden T2
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Spinn-relaksasjonstider

Vi har alts̊a to ulike relaksasjonsprosesser i NMR

spinn–gitter-relaksasjon og spinn–spinn-relaksasjon

Ved høye temperaturer (hurtige bevegelser) er T1 og T2 like store

fluktuerende lokale felt p̊avirker begge prosesser like effektivt

Ved lave temperaturer (langsomme bevegelser) er T1 > T2

langsom spinn–gitter-relaksasjon da energipakkene ikke lett kan opptas

Relaksjonsprosessene studeres spektroskopisk

gir informasjon om mobiliteten av molekylene og molekylgruppene
gir informasjon om avstanden til fluktuasjonskildene (annen kjerne)
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Magnetic resonance imaging (MRI)

NMR benyttes i medisin under navnet magnetic resonance imaging (MRI)

betegnelsen ‘nuclear’ er utelatt p̊a grunn av uønskede konnotasjoner

I MRI observeres resonans fra protoner (som det er mye av i kroppen)

vi f̊ar sterkest signal der protonkonsentrasjonen er størst

Nøkkelen til MRI er bruken av et ikke-homogent magnetfelt

B(z) = B+Gzz

Resonansfrekvensen avhenger derfor av posisjonen z

ν(z) =
∣∣∣γN

2π

∣∣∣ (B + Gzz)

Slik kan vi oppta signaler fra ett plan gjennom kroppen av gangen

n̊ar disse settes sammen, dannes et 3D-bilde av kroppen
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Magnetic resonance imaging (MRI)

Det første MRI-bildet ble tatt i 1973 (av menneskevev i 1977)

til sammenligning ble det første røntgenbildet tatt i 1895
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MRI- og røntgenbilder

MRI-teknikken er mest følsom for mykt vev
absorpsjon av protoner (vann)

Røntgen-teknikken er mest følsom for hardt vev
absorpsjon av tunge atomer (eksempelvis kalsium i skjelettet)
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Kapittel 21: Magnetisk resonans

Principles of magnetic resonance

21.1 Electrons and nuclei in magnetic fields
21.2 The technique

The information in NMR spectra

21.3 The chemical shift
21.4 The fine structure
21.5 Spin relaxation
21.6 Proton decoupling
21.7 Conformational conversion and chemical exchange
21.8 The nuclear Overhauser effect
21.9 Two-dimensional NMR
21.10 Solid-state NMR

The information in EPR spectra

21.11 The g -value
21.12 Hyperfine structure
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Repetisjon: kjernespinnoverganger

Kjernespinnoverganger i vakuum

For en kjerne i et ytre magnetisk felt B skjer spinnoverganger ved frekvensen

ν =
∣∣∣γN

2π

∣∣∣B ← Larmor-frekvensen i vakuum

γN er kjernens gyromagnetiske konstant

Kjernespinnoverganger i et molekyl

I et molekyl observeres det små avvik fra Larmor-frekvensen i vakuum:

ν =
∣∣∣γN

2π

∣∣∣ (1− σ)B ← Larmor-frekvensen i et molekyl

σ kalles skjermingskonstanten (ppm)

det lokale feltet avviker fra det ytre feltet pga. elektronenes bevegelser

Det kjemiske skift

Det kjemiske skift er avvik i Larmor-frekvensen fra en referansefrekvens:

δ =
ν − ν◦

ν◦
× 106 (ppm)

det kjemiske skift gir informasjon om molekylet og dets elektronstruktur
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Finstruktur

I NMR-spekteret av etanol er hver resonanslinje splittet i flere linjer

Denne oppsplittingen kalles finstruktur

hva skyldes denne finstrukturen?
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Oppsplitting av resonanslinjer i NMR

La oss betrakte et molekyl med to protoner A og X

de to protonene resonerer ved hver sin frekvens

αA → βA overgang kjerne A

αX → βX overgang kjerne X

i hver at disse overgangene endres kjernens spinntilstand

Men, kjernenes spinn (A og X) vekselvirker samtidig svakt med hverandre

denne vekselvirkningen er avhengig av deres relative orientering
som oftest har kjerner lavest relativ energi n̊ar de har motsatte spinn

Denne vekselvirkningen forklarer oppsplittingen av linjene

αAαX → βAαX, αAβX → βAβX overgang kjerne A, kjerne X up̊avirket

de to overgangene for kjerne A resonerer ved ulike frekvenser
αAαX → βAαX er fra like til motsatte spinn: litt lavere frekvens
αAβX → βAβX er fra motsatte til like spinn: litt høyere frekvens

Likeledes har vi to ulike overganger for kjerne X:

αAαX → αAβX, βAαX → βAβX overgang kjerne X, kjerne A up̊avirkert

her skjer ogs̊a den første overgangen ved lavest frekvens

Finstrukturen skyldes ulike energier for ulike relative spinnorienteringer

Trygve Helgaker KJM2600: Magnetisk resonans



Spinn-spinn-koblingskonstanter

Vekselvirkningene mellom kjernenes spinntilstander beskrives ved hjelp av

spinn-spinn-koblingskonstanter J

spinn-spinn-koblingskonstanter oppgis vanligvis i Hz

Vi har fire mulige orienteringer av de to kjernene (hver med spinn 1/2)

αAαX αAβX βAαX βAβX

Espinn-spinn +hJ/4 −hJ/4 −hJ/4 +hJ/4

Denne spinn–spinn-koblingen gir to NMR-linjer separert med J
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NMR-spektrum av et AX-system

I et AX system resonerer de to kjernene ved forskjellige Larmor-frekvenser
‘A’ og ‘X’ benyttes for å antyde stor forskjell i Larmor-frekvenser
J-konstanten er s̊aledes langt mindre enn forskjellen i Larmor-frekvensene
dette gir en karakteristisk oppsplitting av hver linje i dubletter
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NMR-spektrum av et AX2-system

I et AX2 system vekselvirker A med to like kjerner X

J-konstanten er mindre enn forskjellen i Larmor-frekvensene

A-linjen splittes n̊a i en triplett, svarende til følgende X-tilstander:

αXαX (vekt 1) αXβX og βXαX (vekt 2) βXβX (vekt 1)
kobling med to kjerner X gir derfor en 1:2:1-triplett
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NMR-spektrum av et AX3-system

I et AX3 system vekselvirker A med tre like kjerner X

A-linjen splittes n̊a i en kvartett, med vekter 1:3:3:1

Generelt følger oppsplittingen Pascals trekant
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NMR-spektrum C2H5Br
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Direkte og indirekte spinn-spinn-kobling

Vi har sett at kjernespinn kobles til hverandre

deres energi er avhengig av deres relative orientering
noen relative orienteringer gir lav energi, andre gir høy
hvordan oppst̊ar denne koblingen?

La oss betrakte 1JXY mellom X og Y i samme binding (f.eks. i H2)

hver kjerne har et magnetisk moment, (anti)parallelt med kjernespinnet

Disse vekselvirker direkte med hverandre, som to klassiske dipolmomenter

denne direkte spinn-spinn-koblingen er viktig i fast stoffer
hvis molekylet roterer, midles denne vekselvirkning til null
for væsker (studert her) er den derfor uten betydning

Den koblingen som vi observerer i et NMR-spektrum, er indirekte

elektronene har ogs̊a magnetiske momenter, motsatt rettet sitt spinn
kjernene kobles til hverandre via elektronenes magnetiske momenter

Vi f̊ar da en sekvens av magnetiske dipolvekselvirkninger:

kjerne X med et elektron nær kjerne X (Fermi-kobling)
et elektron nær kjerne X med et elektron nær kjerne Y (Pauli-prinsippet)
et elektron nær kjerne Y med kjerne X (Fermi-kobling)
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Indirekte spinn-spinn-kobling

NMR spinn-spinn-koblingen er indirekte, via elektronene
illustrasjon av 1JHH-kobling i H2-molekylet:

Mellom kjerner og elektroner har vi Fermi-kontakt-vekselvirkning
dette skjer kun n̊ar elektronet befinner seg p̊a kjernen
protoner favoriserer antiparallelle spinn med elektronet
andre mekanismer bidrar ogs̊a

De to elektronene har motsatte spinn pga. Pauli-prinsippet
for å redusere Coulomb-frastøtningen er elektronene ved motsatte kjerner
p̊a denne måten favoriseres motsatte orienteringer av proton-spinn i H2
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Indirekte spinn-spinn-kobling

Vi har sett hvordan motsatte kjernespinn favoriseres gjennom én binding
hva skjer n̊ar koblingen g̊ar gjennom to bindinger?

Vi ser p̊a 2JHH i CH2, der karbonkjernen 12C er uten spinn

Spinnkoblingen mellom protoner og elektroner er som i H2

motsatte spinn favoriseres mellom proton og elektron

Denne spinnkoblingen må n̊a overføres gjennom to bindinger
i begge bindingene har vi ett elektron nær hver kjerne
disse elektronene har motsatte spinn pga. Pauli-prisippet

Hvordan kobles spinnene mellom de to elektronene p̊a karbonatomet?
for disse elektronene favoriseres parallelle spinn pga. Hunds regel

På denne måten favoriseres parallelle proton-spinn i CH2.
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NMR-spektrum C2H5Br
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Karplus-kurven og annen bruk av koblingskonstanter

Koblingskonstanter gjennom tre bindinger har stor betydning

disse avhenger p̊a en karakteristisk måte av diedervinkelen φ

3JHH = A + B cosφ+ C cos 2φ ← Karplus-kurve

konstantene A, B og C kan tilpasses målinger p̊a mange systemer
Karplus-kurver benyttes til strukturoppklaring av biologiske molekyler

Koblingskonstantene benyttes ogs̊a p̊a en rekke andre måter
eksempelvis kan 1JCH relateres til hybridisering av karbonatomet
250, 160 og 125 Hz, henholdsvis, for sp-, sp2- og sp3-hybridiseringer
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13C-NMR og protondekobling (21.6)
Karbon foreligger i to isotoper:

12C med I = 0 og 99% forekomst
13C med I = 1/2 og 1% forekomst

Vi kan derfor gjøre 13C-NMR p̊a samme måte som proton-NMR
lavere følsomhet p̊a grunn av liten 13C-forekomst og liten γN-konstant

Vi kan se bort fra karbon-karbon-kobling p̊a grunn av liten 13C-forekomst
men protonkobling kompliserer spektrene betydelig

Ved protondekobling elimineres protonkoblingen
bestr̊aling ved Larmor-frekvensen av de protoner som skal dekobles
dette gir hurtige protonspinn-reorienteringer og derfor én midlet topp
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Konformasjonskonversjon og kjemisk utveksling (21.7)
Magnetiske kjerner i ulike omgivelser har ulike resonansfrekvenser

de to metylgruppene under skulle derfor gi ulike signaler

Men molekylet beveger seg ustanselig mellom de to konformasjonene
hvis utvekslingen er langsom, observeres to ulike topper
hvis denne utvekslingen er hurtig, observeres kun en midlet topp

Dette fenomen kalles kjemisk utveksling (chemical exchange)

Toppens bredde ∆ν gir informasjon om levetiden τ av hver konformasjon:

τ =
21/2

π∆ν
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Den nukleære Overhauser-effekten (21.8)
Ofte er det mulig å etablere korrelasjoner mellom resonerende kjerner

anta at to kjerner A og X befinner seg nær hverandre i rommet
de magnetiske momentene kobles til hverandre som klassiske dipoler
denne effekten avtar hurtig med avstanden mellom A og X
bemerk: det er mange bindinger mellom A og X og ingen indirekte kobling

La oss anta at vi har målt intensiteten I0 for A separat
deretter måler vi A-intensiteten p̊a ny, mens vi samtidig metter X
hvis intensiteten I 6= I0, s̊a må de to kjernene ligge nær hverandre

Denne effekten kalles NOE (nuclear Overhauser effect)
NOE avtar hurtig med avstanden mellom kjernene (r−6)
observeres kun for kjerner som er inntil 500–600 pm fra hverandre

Spektroskopiformen basert p̊a NOE kalles NOE spectroscopy (NOESY)
NOESY er viktig for strukturoppklaring av biologiske molekyler
polypetidkonformasjoner kan studeres i vandig løsning
krystallisering er unødvendig
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Todimensjonal NMR (21.9)

NMR-spektra kan være vanskelige å tolke i større molekyler
ved å kombinere ulike pulser i FT-NMR kan flere dimensjoner innføres

En viktig todimensjonal teknikk er correlation spectorscopy (COSY)
COSY gir opplysninger om hvilke kjerner som er koblet til hverandre

COSY-spektrum av isoleucine
(HOOC)CHA(NH2)CHB(CHC3)CHD2(CHE3)
δA = 3.6, δB = 1.9, δC = 0.9, δD = 1.2, 1.4 og δE = 0.8

Trygve Helgaker KJM2600: Magnetisk resonans



COSY-spektrum av isoleucine
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Kapittel 21: Magnetisk resonans

Principles of magnetic resonance

21.1 Electrons and nuclei in magnetic fields
21.2 The technique
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21.6 Proton decoupling
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EPR (electron paramagnetic resonance)
Med EPR studeres elektronspinnoverganger

teknikken kalles ogs̊a ESR (electron spin resonance)

Elektronets magnetiske moment er mye større enn kjernenes
µB/µN ≈ 1836 (skyldes elektronets mindre masse)

Dette gir sterkere signaler enn i NMR
ofte benyttes magnetfelt ved 0.3 T
dette gir resonans ved 9 GHz (3 cm) (mikrobølgestr̊aling)

EPR studeres b̊ade med CW- og FT-teknikker

EPR kan kun anvendes p̊a systemer med uparede elektroner
radikaler, d-metallkomplekser
benyttes i biologi
mer begrenset anvendelser enn NMR
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Partikkelspinn

Kjerner og elektroner har spinn, svarende til rotasjon om egen akse

det assosierte spinn-angulærmomentet er kvantisert

For det totale angulærmomentet og dets z-komponent gjelder generelt

L =
√
`(`+ 1)~, ` = 0, 1/2, 1, 3/2 · · ·

Lz = m`~, m` = −`,−`+ 1, . . . `− 1, `

vi har 2`+ 1 ulike verdier av m`, svarende til ulike orienteringer
for elektroner benyttes notasjonen s og ms , for kjerner I og mI

Elektroner har spinnkvantetall s = 1/2 og dermed to orienteringer

ms = 1/2 (↑ eller α) ms = −1/2 (↓ eller β)

For kjerner varierer spinnkvantetallet I fra isotop til isotop, eksempelvis

I = 0: 12C, 16O
I = 1/2: 1H, 13C, 19F, 31P
I = 1: 2H, 14N
I = 3/2: 35Cl, 37Cl

Bemerk: kjernen er en sammensatt partikkel (av protoner og nøytroner)

det totale spinnet er avhengig av kjernens indre struktur
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Elektronets magnetiske moment

Elektronet har ladning −e og det roterer med angulærmoment ±~/2

elektronet har derfor et magnetisk moment

Det magnetiske momentet er proporsjonalt med spinnangulærmonentet

m = geγ s = −geµB

~
s

der vi har innført

ge = 2.0023 elektronets g -verdi

γ = −e/2me den gyromagnetiske konstant

µB = e~/2me Bohr-magnetonet

Det magnetisk moment og spinn er motsatt rettet (negativ ladning)
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Elektronets energi i et magnetfelt

Generelt gjelder for et magnetisk moment m i et magnetfelt B:

E = −m ·B = −mzB ← magnetfeltet definerer z-retningen

energien avhenger alts̊a av momentets orientering
energien er lavest n̊ar momentet peker i samme retning som feltet

For elektronet er z-komponenten av det magnetiske momentet kvantisert:

m = geγs ⇒ mz = geγ~ms, ms = ±1/2

med g -verdi ge ≈ 2 og gyromagnetisk konstant γ = −e/me

I et magnetisk felt avhenger derfor elektronets energi av spinntilstanden:

Ems = −geγ~msB = geµBmsB, ms = ±1/2

i et magnetfelt har elektronet lavest energi i β-tilstanden
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Populasjon av spinn-niv̊aene
Energiforskjellen mellom elektronets to spinntilstander er gitt ved

∆E = Eα − Eβ = geµBB

i et p̊alagt ytre felt er de fleste elektroner i β-tilstanden
hvor stort er dette overskuddet?

Populasjonene følger en Boltzmann-fordeling

Nα
Nβ

= e−(Eα−Eβ )/kT = e−∆E/kT ≈ 1− ∆E

kT
, ∆E � kT

Litt omregning gir

Nβ − Nα
Nα + Nβ

=
1− Nα/Nβ
1 + Nα/Nβ

≈
1− (1− ∆E

kT
)

1 + (1− ∆E
kT

)
=

∆E

2kT
=

geµBB
2kT

forskjellen er proporsjonal med B og omvendt proporsjonal med T

Ved 1.0 T og 300 K (typiske eksperimentelle verdier), s̊a er

Nβ − Nα
Nα + Nβ

≈ 0.2%

det er nesten like mange elektroner i hver tilstand!
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Elektronets spinnoverganger i vakuum
Elektronets spinnenerginiv̊aer i vakuum er gitt ved

Ems = geµBBms , ms ± 1/2

bemerk: elektronet har lavest energi i β-tilstanden

Energiforskjellen mellom elektronets to spinntilstander er gitt ved

∆E = Eα − Eβ = geµBB

Ved bestr̊aling med frekvens ν kan overganger mellom niv̊aene induseres

Bohrs frekvensbetingelse gir

hν = geµBB

vi justerer frekvensen ν
inntil resonans oppn̊as

ν = geµBB/h

Husk: ved 1.0 T og 300 K (typiske eksperimentelle verdier) har vi

(Nβ − Nα)/(Nα + Nβ) ≈ 0.2%
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Elektronets spinnoverganger i molekyler: g -verdien

Som i NMR endres resonansen for et elektron i et molekyl (radikal):

hν = gµBB, g ≈ ge molekylets g -verdi

g -verdien varier fra system til system. Typiske verdier er:
≈ 2.0027 for organiske radikaler
1.9–2.1 for uorganiske radikaler
0–6 for paramagnetiske d-metallkomplekser

g -verdien er bestemt av molekylets elektronstruktur
spiller i prinsippet samme rolle i EPR som skjermingskonstanten i NMR
benyttes hovedsaklig til identifikasjon av forbindelser i en prøve

I EPR-eksperimenter måles den deriverte av absorpsjonsintensiteten
absorpsjonsmaksimum svarer til det punkt der den deriverte er null
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Hyperfinstruktur

EPR-spektrum av C6H−
6 i løsning

spekteret best̊ar av en rekke topper sentrert rundt g -verdien
denne oppsplittingen kalles hyperfinstruktur

Oppsplittingen skyldes vekselvirkning med kjernemagnetiske momenter
avstanden mellom toppene a kalles hyperfinkoblingskonstanten
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Hyperfinkoblingskonstanten
Et proton i et radikal har spinn og setter derfor opp et magnetisk felt

dette feltet forsterker eller svekker det ytre feltet

Bloc = B + amI , mI = ± 1
2
← det lokale feltet

der a er hyperfinkoblingskonstanten

I en prøve vil det være like mange radikaler med mI = 1
2

og mI = − 1
2

vi f̊ar derfor resonans ved to ulike feltstyrker

hν = gµB

(
B ± 1

2
a
)
⇒ B = hν

gµB
± 1

2
a

EPR-spekteret har følgelig to istedenfor én resonanslinje, i avstand a:

En 14N-kjerne har I = 1 med tre ulike orienteringer og gir derfor tre linjer
generelt vil en kjerne med spinn I splitte spekteret i 2I + 1 linjer
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Hyperfinstruktur fra ekvivalente magnetiske kjerner

I et radikal bidrar hver magnetiske kjerne til EPR-hyperfinstrukturen

Hvis kjernene er ekvivalente, s̊a vil mange linjer være sammenfallende
for protoner følger intensiteten Pascals trekant (binomialkoeffisientene)

I C6H−
6 -radikalet har vi seks ekvivalente protoner og syv ulike linjer
disse er sammensatt av 26 = 64 linjer i forhold 1 : 6 : 15 : 20 : 15 : 6 : 1

N ekvivalente kjerner med spinn I gir generelt 2NI + 1 linjer i avstand a
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Hyperfinstruktur fra ekvivalente magnetiske kjerner

EPR-spektrum for et radikal med tre ekvivalente 14N-kjerner

vi har til sammen 2NI + 1 = 2× 3× 1 + 1 = 7 linjer
de relative intensitetene er 1 : 3 : 6 : 7 : 4 : 3 : 1 som vist under
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Hyperfinstruktur fra ulike magnetiske kjerner

EPR-spektrum for et radikal med en 14N-kjerne og to ekvivalente protoner
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Anvendelser av EPR-spektroskopi

EPR-spektroskopi kan kun anvendes p̊a systemer med uparrede elektroner

EPR-spektroskopi benyttes i kjemi og fysikk

deteksjon av fri radikaler og d-metallkomplekser
fri radikaler dannes i mange reaksjoner
b̊ade reaksjonene selv og radikalene som deltar kan studeres
eksempel: n̊ar is bestr̊ales dannes radikaler som H, OH, og HO2

EPR-spektroskopi benyttes i biologi og medisin

spinnmerking av biologisk systemer ved ikke-reaktive radikaler
organiske molekyler med uparrede elektroner bindes til andre molekyler
fri radikaler dannes ved bestr̊aling av vev (kreftforskning)
bestemmelse av omfang av bestr̊aling (dosimetri)

EPR-spektroskopi benyttes til arkeologisk datering

bestr̊alingsskader repareres ikke i dødt vev og akkumuleres derfor
datering av tenner (skader akkumuleres i tannemaljen)
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Statistisk termodynamikk og partisjonsfunksjonen

I termodynamikken beskrives makroskopiske systemer

energi, varmekapasitet, entropi, Gibbs energi, likevektskonstanter

I kvantemekanikken beskrives mikroskopiske systemer

energiniv̊aer, spektroskopiske konstanter

Statistisk termodynamikk forbinder det mikroskopiske og makroskopiske

statistisk forklaring
matematisk teori

Den sentrale størrelse er partisjonsfunksjonen

den konstrueres fra mikroskopiske størrelser
den inneholder all termodynamisk informasjon om systemet
den spiller den samme rolle som bølgefunksjonen i kvantemekanikken

Vi skal g̊a frem p̊a følgende måte

vi skal introdusere partisjonsfunksjonen
fra denne skal vi beregne termodynamiske størrelser
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Kapittel 22: Statistisk termodynamikk

The partition function

22.1 The Boltzmann distribution
22.2 The interpretation of the partition function
22.3 Examples of partition functions
22.4 The molecular partition function

Thermodynamic properties

22.5 The internal energy and the heat capacity
22.6 The entropy and Gibbs energy
22.7 The statistical basis of chemical equilibrium
22.8 The calculation of the equilibrium constant
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Boltzmann-fordelingen

Et sentralt begrep i statistisk termodynamikk er Boltzmann-fordelingen

La oss tenke oss at vi har molekyler med energi Ei i tilstand i :

E0 ≤ E1 ≤ E2 ≤ · · ·

Antar videre at vi har et meget stort antall molekyler ved temperatur T

hvor mange molekyler har vi da i de ulike tilstandene?

Antall molekyler Ni i tilstand i ved temperatur T er gitt ved

Ni

N
=

e−Ei/kT

q

N er det totale antall molekyler

N =
∑

i
Ni = N0 + N1 + · · ·

q er partisjonsfunksjonen (tilstandssummen)

q =
∑

i
e−Ei/kT = e−E0/kT + e−E1/kT + · · ·

k er Boltzmann-konstanten (1.381× 10−23 JK−1)
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Boltzmann-fordelingen som en sannsynlighetsfordeling

Molekylene kan fordeles p̊a mange ulike måter mellom niv̊aene

vi har to
begrensninger p̊a
fordelingene:

N =
∑

i
Ni

E =
∑

i
Ei

noen fordelinger er mer sannsynlige enn andre
dette skyldes at de fremkommer p̊a flere måter
antall måter fordelingene over kan fremkomme p̊a er:

W = N!
N0!N1!N2!···

(a) 181180, (b) 858, (c) 78, (d) 12870

Boltzmann-fordelingen svarer til den den mest sannsynlige fordelingen

Ni = Ne−Ei/kT/q

denne er meget nøyaktig for et makroskopisk (1023) antall partikler
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Den relative populasjon av to energiniv̊aer

Antall partikler i tilstand i er gitt ved

Ni = Ne−Ei/kT/q

La oss n̊a beregne den relative populasjon av to (ikke-degenererte) niv̊aer:

N1

N0
=

Ne−E1/kT/q

Ne−E0/kT/q
=

e−E1/kT

e−E0/kT
= e−(E1−E0)/kT = e−∆E/kT

den relative populasjonen av øvre niv̊a avtar eksponensielt med ∆E
i dette uttrykket er energien gitt i enheter av joule
for enheten kJ/mol, s̊a benyttes R = kNA istedenfor k

Eksempel: konformasjoner av sykloheksan

Båtkonformasjonen er
22 kJ/mol høyere i energi. Ved
romtemperatur finner vi da:

Nb̊at

Nstol
= e

−22×103

8.31447×293 = 1.2× 10−4
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Degenererte niv̊aer

Boltzmann-fordelingen gjelder tilstander, ikke energiniv̊aer

hvis Ni er antall molekyler i et energiniv̊a, må vi ta med degenerasjonen gi

Ni = giNe−Ei/kT /q

Betydningen av degenerasjon

for en lineær rotor gjelder EJ = hBJ(J + 1) og gJ = 2J + 1

forholdet mellom antall molekyler i niv̊aene J = 2 og J = 1 er da:

N2

N1
=

g2Ne−E2/kT /q

g1Ne−E1/kT /q
=

g2

g1
e−(E2−E1)/kT =

5

3
e−4hB/kT

for HCl er B = 318.0 GHz, som ved 25◦C gir

N2

N1
=

5

3
e
− 4×(6.62608×10−34Js)×(3.180×1011Hz)

(1.38066×10−23JK−1)×298K =
5

3
× 0.816 = 1.36

det er flere molekyler i niv̊a J = 2 enn i J = 1, selv om energien er høyere!

dette skyldes større degenerasjon for J = 2 enn for J = 1
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Partisjonsfunksjonen

Antall molekyler i en tilstand er gitt ved Boltzmann-faktoren:

Ni = Ne−Ei/kT/q, q =
∑

i
e−Ei/kT

Til n̊a har vi kun beregnet relative populasjoner:

N1

N0
=

Ne−E1/kT/q

Ne−E0/kT/q
=

e−E1/kT

e−E0/kT
= e−(E1−E0)/kT = e−∆E/kT

vi trenger da ikke å kjenne partisjonsfunksjonen

For å beregne absolutte populasjoner må vi kjenne partisjonsfunksjonen q

Hvis vi beregner alle energier i forhold til grunntilstandsenergien, s̊a f̊ar vi

q = 1 + e−E1/kT + e−E2/kT + · · · =

{
1, T = 0 (da e−∞ = 0)

∞, T =∞ (da e0 = 1)

q er antall tilgjengelige (okkuperte) tilstander ved temperatur T

ved T = 0 er kun grunntilstanden okkupert og q = 1
ved T =∞ er alle tilstander tilgjengelige og q =∞

Trygve Helgaker KJM2600: Statistisk termodynamikk



Interpretasjon av partisjonsfunksjonen

Partisjonsfunksjonen gir antall tilgjengelige tilstander ved en gitt T :

q = 1 + e−E1/kT + e−E2/kT + e−E3/kT + · · ·
den kalles ogs̊a for tilstandssummen

Størrelsene av bidragene til partisjonsfunksjonen avtar med økende energi

for Ei � kT , s̊a er exp(−Ei/kT ) ≈ 1
for Ei � kT , s̊a er exp(−Ei/kT ) ≈ 0

Trygve Helgaker KJM2600: Statistisk termodynamikk



Vibrasjonspartisjonsfunksjonen

For vibrasjoner av et diatomisk molekyl kan vi med god tilnærmelse skrive

E0 = 0, E1 = hν, E2 = 2hν, E3 = 3hν, · · · ← harmonisk oscillator

Partisjonsfunksjonen er da gitt ved

q = 1 + e−hν/kT + e−2hν/kT + · · · =
∞∑
n=0

e−nhν/kT =
∞∑
n=0

(
e−hν/kT

)n
Summen kan utregnes fra 1 + x + x2 + · · · = 1/(1− x) for |x | < 1:

qvib =
1

1− e−hν/kT
(vibrasjonspartisjonsfunksjon for et diatomisk molekyl)

,

eksempel: for ν̃ = 1000 cm−1 og T = 20◦C, s̊a er q = 1.01
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Partisjonsfunksjoner for ulike molekylære frihetsgrader
Partisjonsfunksjonen kan regnes ut for alle bevegelsesformer

For translasjon av et molekyl med masse m i et volum V :

qtrans =
(2πmkT )3/2V

h3

qtrans � 1 ved romtemperatur (1025 for O2 i 100 cm3 ved 25◦C)

For rotasjon av et lineært molekyl med rotasjonskonstant B:

qrot =
kT

σhB

symmetritallet σ er bestemt av molekylets symmetri
σ er 1 for usymmetriske molekyler (HCl, HCN) og 2 for andre (H2, CO2)
qrot ≈ 20 for HCl ved 25◦C

For vibrasjon av et diatomisk molekyl med vibrasjonsfrekvens ν:

qvib =
1

1− e−hν/kT
≈ 1

For elektroniske frihetsgrader

qel ≈ gel (grunntilstandsdegenerasjonen)

qel = 1 for molekyler med lukket skall
qel = 2 for molekyler med ett uparret elektron (spinndegenerasjon)
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Molekylets totale partisjonsfunksjon

Energiniv̊aene av et molekyl har bidrag fra alle frihetsgrader:

Eijkl = ET
i + ER

j + EV
k + EE

l

vi har her skrevet energien som en sum av bidrag fra translasjoner,
rotasjoner, vibrasjoner og elektroniske bevegelser
denne separasjonen er gyldig innen Born–Oppenheimer-tilnærmelsen

Molekylets totale partisjonsfunksjon blir n̊a

q =
∑
ijkl

e−Eijkl/kT

=
∑
ijkl

e−ET
i /kT−ER

j /kT−EV
k /kT−EE

l /kT

=
∑
i

e−ET
i /kT

∑
j

e−ER
j /kT

∑
k

e−EV
k /kT

∑
l

e−EE
l /kT = qTqRqVqE

Bemerk:

energien er summen av bidrag fra hver frihetsgrad
partisjonsfunksjonen er produktet av bidrag fra hver frihetsgrad
vi har her inkludert spinndegenerasjonen i qE
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The partition function

22.1 The Boltzmann distribution
22.2 The interpretation of the partition function
22.3 Examples of partition functions
22.4 The molecular partition function

Thermodynamic properties

22.5 The internal energy and the heat capacity
22.6 The entropy and Gibbs energy
22.7 The statistical basis of chemical equilibrium
22.8 The calculation of the equilibrium constant
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Boltzmann-fordelingen og partisjonsfunksjonen

Vi har et system med kvantiserte tilstander i med energi Ei

E0 ≤ E1 ≤ · · · ≤ Ei ≤ . . .

Antall molekyler Ni i tilstand i ved temperatur T er da gitt ved

Ni

N
=

e−Ei/kT

q

N er det totale antall molekyler

N =
∑
i

Ni

q er partisjonsfunksjonen (tilstandssummen)

q =
∑
i

e−Ei/kT

k er Boltzmann-konstanten (1.381 × 10−23 JK−1)
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Molekylets totale partisjonsfunksjon

Energiniv̊aene av et molekyl har bidrag fra alle frihetsgrader:

Eijkl = ET
i + ER

j + EV
k + EE

l

Partisjonsfunksjonen er et produkt av faktorer for hver frihetsgrad:

q = qTqRqVqE

For translasjon av et molekyl med masse m i et volum V :

qtrans =
(2πmkT )3/2V

h3
≈ 1025

For rotasjon av lineær rotor med rotasjonskonstant B og symmetritall σ:

qrot =
kT

σhB
≈ 10

For vibrasjon av et diatomisk molekyl med vibrasjonsfrekens ν:

qvib =
1

1− e−hν/kT
≈ 1

For elektroniske frihetsgrader:

qel ≈ gel
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Beregning av energien fra partisjonsfunksjonen

Fra partisjonsfunksjonen kan vi beregne alle termodynamiske størrelser

Et systems totalenergi og partisjonsfunksjon er gitt ved uttrykkene

E =
∑
i

NiEi , Ni = Ne−Ei/kT/q, q =
∑
i

e−Ei/kT

Hvordan kan energien beregnes fra partisjonsfunksjonen?

1 vi deriverer partisjonsfunksjonen med hensyn p̊a temperaturen:

dq

dT
=

∑
i

Ei

kT 2
e−Ei/kT

2 vi multipliserer s̊a med NkT 2/q og benytter at Ni = Ne−Ei/kT /q:

NkT 2

q

dq

dT
=

∑
i

Ei
Ne−Ei/kT

q
=

∑
i

NiEi

Energien kan s̊aledes beregnes fra den temperaturderiverte av q:

E(T ) =
NkT 2

q

dq

dT
= NkT 2 d ln q

dT
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Systemets indre energi (internal energy)

Vi har funnet at energien er relatert til partisjonsfunksjonen ved

E(T ) =
NkT 2

q

dq

dT
= NkT 2 d ln q

dT

men, vi har da antatt at grunntilstandsenergien er null

Vi finner den indre energien ved å legge til nullpunktsenergien

U(T ) = U(0) + E(T ) = U(0) + NkT 2 d ln q

dT

for vibrasjoner er eksempelvis U(0) = 1
2
Nhν

Eksempel: den indre energi for en monoatomær gass

1 for en monoatomær gass er q = (2πmkT )3/2V

h3 = aT 3/2

2 dens deriverte er derfor dq
dT

= 3a
2
T 1/2 = 3q

2T

3 dette gir den molare energien Em(T ) = NAkT
2

q
dq
dT

= RT 2

q
3q
2T

= 3
2
RT

4 den molar indre energi er derfor Um(T ) = Um(0) + 3
2
RT
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Varmekapasitet ved konstant volum

Systemets indre energi er gitt ved

U(T ) = U(0) + NkT 2 d ln q

dT

Fra energien kan vi f.eks. beregne varmekapasiteten ved konstant volum:

CV =
dU

dT
= 2NkT

d ln q

dT
+ NkT 2 d

2 ln q

dT 2

Eksempel: varmekapasitet for en monoatomær gass

1 For en monoatomær gass er den indre energien

Um(T ) = Um(0) +
3

2
RT

2 Den molare varmekapasiteten ved konstant volum er da gitt ved

CV =
dU

dT
=

3

2
R
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Entropi

Vi kan beregne alle termodynamiske størrelser fra partisjonsfunksjonen

En sentral termodynamisk størrelse er entropien S

den er et mål p̊a uorden og øker spontant for isolerte systemer

Ifølge Boltzmann er entropien gitt ved uttrykket

S = k lnW

vekten W er antall måter systemet kan ordnes p̊a for en gitt energi

Entropien kan beregnes fra partisjonsfunksjonen

for partikler som kan skjelnes fra hverandre gjelder

S(T ) =
U(T ) − U(0)

T
+ Nk ln q fast stoff

for partikler som ikke kan skjelnes fra hverandre gjelder

S(T ) =
U(T ) − U(0)

T
+ Nk ln q − Nk(lnN − 1) gass

husk at den indre energi U(T ) ogs̊a kan beregnes fra partisjonsfunksjonen
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Gibbs fri energi uttrykt ved q

I kjemien spiller Gibbs fri energi en sentral rolle

G = H − TS , H = U + pV

For en ideell gass kan entalpien skrives p̊a formen

H = U + pV = U + nRT = U + NkT

Vi har da følgende uttrykk for G(T )− G(0) for en ideell gass:

G(T )− G(0) = U(T )− U(0) + NkT − TS

Entropien for en ideell gass er gitt ved:

S(T ) = U(T )−U(0)
T

+ Nk ln q − Nk(lnN − 1)

som innsatt over gir

G(T )− G(0) = −T [Nk ln q − Nk(lnN − 1)] + NkT

= −NkT ln q + NkT lnN

For en ideell gass av N molekyler er Gibbs fri energi gitt ved

G(T )− G(0) = −NkT ln
q

N
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Gibbs fri energi og likevektskonstanter

I kjemien spiller Gibbs fri energi en sentral rolle

G = H − TS , H = U + pV

G avtar for en spontan reaksjon ved konstant trykk og temperatur

For en ideell gass av N molekyler er Gibbs fri energi gitt ved

G(T )− G(0) = −NkT ln
q

N

det tilsvarende molare uttrykket er (dvs. for NA molekyler) er

Gm(T )− Gm(0) = −RT ln
qm

NA

der den molare partisjonsfunksjonen er gitt ved qm = q/n der N = nNA

En reaksjons likevektskonstant kan regnes ut fra endring i Gibbs fri energi

∆rG
−◦ = −RT lnK

for A(g) + B(g) = C(g) er likevektskonstanten gitt ved

K(T ) =
q−◦

m (C)NA

q−◦
m (A)q−◦

m (B)
e−∆E/RT
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Kjemisk likevekt

Likevektskonstanten bestemmes av Boltzmann-fordelingen

Vi betrakter en endoterm reaksjon A→ B

alle niv̊aene i A og B er tilgjengelige
likevekten bestemmes av antall okkuperte A- og B-niv̊aer ved en gitt T

,

Til venstre ligger niv̊aene like tett i A- og B-systemene

ved likevekt har vi da flest A-systemer

Til høyre ligger niv̊aene mye tettere i B-systemet

ved likevekt har vi da flest B-systemer
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Effekten av temperatur p̊a kjemisk likevekt

La oss n̊a se hvordan en temperaturendring p̊avirker likevekten

endoterm reaksjon A→ B:

B-populasjonen øker p̊a bekostning av A-populasjonen med økende T
likevekten forskyves mot produktet ved økende temperatur

eksoterm reaksjon A→ B:

A-populasjonen øker p̊a bekostning av B-populasjonen med økende T
likevekten forskyves mot reaktanten ved økende temperatur
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