
KIMIKA FISIKOA II

Xabier Lopez, Jon M. Matxain

2013.eko martxoaren 19

1 Molekula Linealen espektro errotobibrazionala (CO, CO2)

1.1 Helburuak

• Molekula linealen espektro infragorriak lortu

• Infragorri espektroaren egitura �na aztertu (errotazionala)

• Banden analisia, molekularen inertzi momentua eta lotura distantziak kalkulatzeko

• Molekulen indar konstantea eta bibrazio frekuentzia kalkulatzea

1.2 Teoria pixka bat...

Molekuletan, atomoetan ez-bezala, nukleo bat baino gehiago ditugu. Shrödinger-en ekuazioa, kasu hone-

tan, ezin du askatu. Hau dela eta, lehenengo HURBILKETA bat egin behar dugu: Born-Oppenheimer-en

hurbilketa. Bertan, nukleoen eta elektroien mugimendua desakoplatuta dago. Honen ondorioz, lehend-

abizi ekuazio elektronikoa erresolbatzen dugu, eta hemendik lortzen den energia elektronikoa, nukleoen

ekuazioan potentzial moduan erabiltzen da. Hau horrela izanda, ekuazio nuklearra askatzerakoan, hiru

mugimendu mota ateratzen dira: translazionala (kuantizatu gabekoa), errotazionala (J zenbaki kuan-

tikoarekin) eta bibrazionala (v zenbaki kuantikoarekin).

Horrela, mugimendu errotazionala deskribatzeko, errotore zurrunaren hurbilketa hartzen dugu, distortsio

zentrifugoari dagokion zuzenketarekin. Energia maila errotazionalak horrela gelditzen zaizkigu:

F (J) = BeJ(J + 1)−DeJ
2(J + 1)2

Mugimendo bibrazionala deskribatzeko, hurbilketa harmonikoa kontutan hartzen dugu, zuzenketa anhar-

monikoarekin.

G(v) =

(
v +

1

2

)
ν̃e −
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v +

1

2

)2

χeν̃e

Baina bi mugimendu hauek akoplatuta daude. Askotan, akoplamendua txikia denean, independienteki

tratatzen ahal dira. Baina hau kasua ez denean, maila errotobibrazionaletaz mintzatu behar gara:

S(v, J) =
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1

2

)
ν̃e −

(
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2

)2

χeν̃e +BeJ(J + 1)−DJ2(J + 1)2 − αe

(
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2

)
J(J + 1)
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Ateratzen zaizkigun konstanteak:

• ν̃e: bibrazio frekuentzia.

• χe: anharmonizitate konstantea.

• Be: errotazio konstantea.

• D: distortsio zentrifugoaren konstantea.

• αe: akoplamendu errotobibrazionalaren konstantea.

Zenbaki kuantikoak: J eta v

1.3 Esperimentua

CO eta CO2-ren espektro errotobibrazionalak eginen ditugu. Adibide gisa, behean daukazue CO-ren

espektro esperimental bat

Espektro hau ordenadore praktiketan ere kalkulatuko dugu. Behean, espektro teoriko baten adibidea

duzue.
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1.4 Emaitzak eta eztabaida

Espektroa eginda, goian aipatutako konstanteak lortu beharko dira. Pausoz-pauso ondorengoa azaldu

beharko da:

• Lortutako bandak eta molekula bakoitzaren bibrazio moduak lotu

• Banda bakoitzaren marrak asignatu

• Azaldu nola determinatzen ahal diren ν̃e, χe, Be, D eta αe

• Kalkulatu ν̃e, χe, Be, D, αe,B0, B1 eta k (indar konstantea)

• Kalkulatu zero puntuko energia, D0 eta De

• Analisia

Lehendabizi beridatziko dugu termino erroto-bibrazionalen espresioa, Bv-ren funtzioan:

S(v, J) =

(
v +

1

2

)
ν̃e −

(
v +

1

2

)2

χeν̃e +BeJ(J + 1)−DJ2(J + 1)2 − αe

(
v +

1

2

)
J(J + 1)

⇓ Bv = Be − (v +
1

2
)αe

S(v, J) = (v +
1

2
)ν̄e − (v +

1

2
)2χeν̄e +BvJ(J + 1)−DJ2(J + 1)2

1.4.1 Errotore Zurrunaren Hurbilketa

Demagun D, distortzio zentrifugo konstantea, txikia dela, hots, errotore zurrunaren aproximazioa kontsidera

daitekela. Orduan:

S(v, J) = (v +
1

2
)ν̄e − (v +

1

2
)2χeν̄e

︸ ︷︷ ︸
G(v)

+BvJ(J + 1)︸ ︷︷ ︸
F (J)

eta gero konprobatuko dugu D-ren balioa txikia dela , hurrengo formularen bitartez,

D =
4B3

e

(̄ν
e
)2

1.4.2 Bo eta B1 kalkulua

R eta P adarren seinaleak konbinatuz, irudian agertzen den bezala, bibrazioen kontribuzioa kendu ditza-

zkegu eta orduan emaitzak Bo eta B1-en funtzioan agertuko dira

3



Hots, goiko diagramaren marra urdinak eta gorriak konbinatuz:

• Marra urdinak: ν̄R(J − 1)− ν̄P (J + 1) trantsizioak konbinatuz,

✄ ν̄R(J−1)−ν̄P (J+1) = F (B0, J+1)−F (B0, J−1) = B0(J+1)(J+2)−B0(J−1)J = 4B0(J+
1
2 )

• Marra gorriak: ν̄R(J)− ν̄P (J) trantsizioak konbinatuz,

✄ ν̄
R

(J)− ν̄P (J) = F (B1, J)− F (B1, J) = B1(J + 1)(J + 2)−B1(J − 1)(J) = 4B1(J + 1
2 )

Horrela, ν̄R(J + 1) − ν̄P (J − 1) versus (J + 1
2 ) errepresentatuz, maldatik 4B0 balioa kalkulatuko dugu,

eta ν̄R(J)− ν̄P (J) versus (J + 1
2 ) eregresio linealatik, 4B1 balioa kalkulatuko dugu

Orduan, B0 = Be −
1
2αe eta B1 = Be −

3
2αe direla kontutan hartuz, aska daitezke Be eta αe

1.4.3 ν̄e eta χe

Parametro hauek ateratzeko, beste datu bat behar dugu, lehenengo sobretono: 4260.04 cm−1
. Gainera

estimatu behar dugu gure datu esperimentaletatik, erroto-bibrazio adarraren zentroa, edo beste modu

batean esanda, Q adarra agertuko zen lekua. Demagun horri ν̄Q deitzen diogula, orduan planteatu behar

dituzu hurrengo bi ekuazio

• 4260.04 cm−1 = G(2)−G(0) = 2̄νe − 6χeν̄e

• ν̄Q = G(1)−G(0) = ν̄e − 2χeν̄e

1.4.4 D distortzio zentrifugoa

Orain konproba dezakegu D txikia dela, hurrengo formula aplikatuz: D =
4B3

e

(̄ν
e
)2
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1.4.5 Disoziazio energiak (D0eta De) eta loturaren indar konstantea kf

Kontutan hartu

• De =
ν̄e
4χe

• De = D0 +G(v = 0)

• ν̄e =
1

2πc

√
k
µ
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2 C-O taldearen eszitazio elektronikoak (UM/Ikuskor espektroak)

2.1 Helburuak

• n → π∗
trantsizioen aldaketak aurkitu (egotekotan) disolbatzaile desberdinen eraginagatik (Azet-

onaren UM espektroak eginez).

• Disolbatzaile-solutuen elkarrekintzak kontutan hartuta, goian aurkitutako desberdintasunak azaldu

• n → π∗
trantsizioen aldaketak aurkitu (egotekotan) ordezkatzaile desberdinen funtzioan (Azet-

onaren deribatuen UM espektroak eginez).

• Ordezkatzaileen natura kontutan hartuta, azaldu goiko aldaketak.

2.2 Teoria pixka bat...

Maila elektronikoen arteko trantsizioak maila errotobibrazionalen artekoak baino energetikoagoak dira.

Hau da, energia diferentzia handiagoa dago. Hortaz, trantsizio hauek posible izateko, absorbatu beharreko

argiaren energia handiagoa izan behar da, alegia, bere uhin-luzera laburragoa. Orokorrean, trantsizio

elektronikoetan, elektroi bat okupatutako orbital batetik ez-okupatuta dagoen beste batera eszitaten da.

Trantsizio hauek mota askotakoak izan daitezke, hasierako orbitala eta azkeneko orbitalaren araberakoa,

eta hau, molekularen eta bere ingurunearen araberakoa da.

Adibidez, π → π∗
trantsizioak

• C=C lotura bikoitz baten absortzioak π orbitaleko elektroi bat π∗
orbital batera kitzikatzen du.

Lotura bikoitza ez-konjokatu baten ksaurako energia 7 eV da, 180 nm (Ultramorean).

• Lotura konjokatuetan, π∗ ← π trantsizioa uhin-luzera haundiagoetara mugitzen da. Sistema kon-

jokatua handia bada trantsizioa ikuskorrean gerta daiteke. Ad: Ikusmena, fotosintesia eta isomer-

izazioa. Detaile gehiago, klaseko apuntetan, ala kimikakuantikoa.blogspot.om.es blogean.

Laborategi praktika hauetan, eta ordenadore praktiketan, n→ π∗
trantsizioak ikusiko dugu.

Adibidez: C=O ≈ 290 nm; absortzio ahulak.
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Azetonaren n→ π∗
trantsizioa aztertuko dugu, eta trantsizio hau nola aldatzen den hainbat ordezkatzaile

eta disolbatzaile desberdinen efektuaren eraginez ikusiko dugu. Konkretuki, ondorengo kasuak aztertuko

ditugu.

2.3 Esperimentuak

2.3.1 Materiala eta erreaktiboak

Materiala Erreaktiboak

UM-rako Kuarzozko zelda bat Ziklohexanoa

Bi udare Kloroformoa

50 ml-zko 9 matraze aforatu Azetonitriloa

1 ml-ko bi pipeta Etanola

Ura

Azetona

Azetilo kloruroa

Azido azetikoa

Metiletilzetona

Azetofenona

• Azetonaren 0.04 M disoluzioak (50 ml) prestatu, ondorengo disolbatzaileekin: ziklohexanoa, kloro-

formoa, azetonitriloa, etanola eta ura.

• Disoluzio hauen UM espektroak erregistratu, disolbatzaileak erreferentziatzat hartuta. Neurtu kasu

bakoitzerako, n→ π∗
trantsizioari dagokion λmax (200 eta 350 nm tartean).

• Ziklohexanotan, 0.04 M-ko disoluzioak prestatu (50 ml) ondorengo osagaiekin: metiletilzetona,

azetona, azido azetikoa, azetilo kloruroa eta azetofenona.

• Disoluzio hauen UM espektroak erregistratu, ziklohexanoa erreferentziatzat hartuta. Neurtu kasu

bakoitzerako, n→ π∗
trantsizioari dagokion λmax (200 eta 350 nm tartean).
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2.4 Emaitzak eta eztabaida

2.4.1 Disolbatzailearen eragina

Azetona bost disolbatzaile desberdinetan disolbatu dugu, eta bere trantsizio elektronikoa(λmax) neurtu

dugu. Datuekin, beheko taula osatu, eta azaldu ikusiriko diferentziak disolbatzailearen naturarekin:

Uhin-luzera (λmax)

Ziklohexanoa

Azetonitriloa

Kloroformoa

Etanola

Ura

2.4.2 Ordezkatzailearen eragina

Ziklohexanoa hartuta, azetonaren bost deribatu hartu ditugu, eta bere trantsizio elektronikoa neurtu

dugu espektroskopioan. Datuekin, beheko taula osatu, eta azaldu ikusiriko diferentziak ordezkatzailearen

naturarekin.

Uhin-luzera

Azetona

Azetilo kloruroa

Azetofenona

Azido azetikoa

Metiletilzetona
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