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Tentamen TFYA35 Molekylfysik, TEN1, 9 januari 2020.

1. a) Ange tv̊a viktiga kvalitativa skillnader mellan energiniv̊aerna hos en partikel
i en l̊ada, och en partikel p̊a en cirkulär ring. [2p]

b) Vad innebär det att tv̊a v̊agfunktioner ψa och ψb är ortogonala respektive
ortonormerade? [2p]

2. Betrakta tillst̊anden 2s och 2p för en väteatom. Beräkna sannolikheten att
hitta elektronen inom en Bohrradie fr̊an kärnan för vart och ett av dessa tv̊a
tillst̊and.

3. a) Beskriv i ord vad ett överg̊angsdipolmoment är, och visa hur man kan
beräkna detta. [2p]

b) För en väteatom ges elektronenergin endast av huvudkvanttalet, men i
flerelektronatomer gäller detta inte längre. Beskriv tv̊a mekanismer i flerelek-
tronatomer som p̊averkar energin utöver huvudkvanttalet. [2p]

4. Figuren till vänster nedan visar n̊agra elektroniska tillst̊and hos Hg2. Betrakta
den markerade överg̊angen 1u → A0±g , för vilket ett högupplöst emissions-
spektrum visas i bilden till höger.

a) Bestäm energin (i Joule) för
överg̊angen 1u → A0±g med hjälp
av spektrumet. [1p]

b) Bestäm nollpunktsenergin för
vibrationerna i det övre
elektroniska tillst̊andet 1u. [2p]

c) Visa hur energin i det nedre
tillst̊andets vibrationsöverg̊angar
kan bestämmas utifr̊an givna
data. [1p]

5. Koldioxid absorberar IR-str̊alning vid 667 cm−1 (2-faldigt degenererad böjning),
1388 cm−1 (symmetrisk sträckning) samt vid 2349 cm−1 (asymmetrisk sträckning).
Gör lämpliga antaganden och beräkna andelen molekyler som befinner sig i
det första exciterade tillst̊andet för var och en av dessa vibrationer vid 300 K.

6. Fotoelektronspektrumet här intill visar resultatet
fr̊an ett experiment i gasfas där kolmonoxid och
koldioxid har blandats, och det är dubbelt s̊a
mycket av den ena komponenten. Använd spek-
trumet för att avgöra vilken komponent det är
dubbelt s̊a mycket av!

∫

xneaxdx =
eax

an+1

[

(ax)n − n(ax)n−1 + n(n− 1)(ax)n−2 − ... + (−1)nn!
]

, n heltal > 0



Lösningsförslag, Tentamen TFYA35 Molekylfysik, 9 januari 2020.

1. a) i) Grundtillst̊andet för partikeln p̊a en ring har energin noll, men det lägsta
tillst̊andet hos partikeln i l̊adan har E > 0, d.v.s. translationsrörelsen har

nollpunktsenergi, men inte rotationen. (Partikeln är begränsad till n̊agot
intervall, t.ex. 0 < x < L p̊a x-axeln, medan partikeln p̊a en ring kan befinna
sig var som helst inom intervallet −∞ < ϕ <∞, s̊a för partikeln i l̊adan gäller
att nollpunktsenergi följer av lokalisering (jfr. Heisenbergs osäkerhetsrelation),
men inte för en partikel p̊a en ring). ii) Energiniv̊aerna för partikeln p̊a

ringen är degenererade (rörelse åt tv̊a olika h̊all), men det är inte niv̊aerna
hos partikeln i l̊adan.

b) ψa och ψb är ortogonala om

∫

ψ∗

aψbdτ =

{

= 0, i 6= j
6= 0, i = j

Om dessutom
∫

ψ∗

aψbdτ = 1 s̊a är ψa och ψb ortonormerade.

2. Använd de radiella fördelningsfunktionerna för att hitta de sökta sannolikheterna;

P (r)dr = r2|Rn,l|
2dr

2s har n = 2, l = 0 och 2p har n = 2, l = 1. De radiella v̊agfunktionerna
Rn,l hämtas ur P.H., och vi f̊ar, först för sannolikheten att hitta 2s-elektronen
innanför radien a0:

P =
∫ a0

0
P (r)dr =

∫ a0

0
r2

1

8a30

(

2−
r

a0

)2

e−r/a0dr =
∫ a0

0

1

8a30

(

4r2 −
4r3

a0
+
r4

a20

)

e−r/a0dr

Med variabelbytet x = r/a0 (och dx/dr = 1/a0 ⇒ dr = a0dx) f̊ar vi

P =
1

8

∫ 1

0
(4x2−4x3+x4)e−xdx =

1

2

∫ 1

0
x2e−xdx−

1

2

∫ 1

0
x3e−xdx+

1

8

∫ 1

0
x4e−xdx = 0,034

För 2p-orbitalen f̊ar vi p̊a samma sätt

P =
∫ a0

0
r2

1

24a30

r2

a20
e−r/a0dr =

1

24

∫ 1

0
x4e−xdx = 0,0037

Allts̊a har 2s-orbitalen störst sannolikhetstäthet innanför en Bohrradie.

3. a) Överg̊angsdipolmomentet µnm är ett (transient) elektrisk dipolmoment som
induceras i en atom eller molekyl av en infallande elektromagnetisk v̊ag. |µnm|

2

anger hur stark växelverkan är, och är proportionell mot sannolikheten att en-
ergiutbyte (absorption av en foton) sker. Beräkning av µnm för olika överg̊angar
ger urvalsregler, och för en överg̊ang fr̊an tillst̊andet m till n görs detta enligt:

µnm =
∫

ψ∗

nµ̂ψmdτ

där µ̂ är den elektriska dipolmomentoperatorn.

b) T.ex. skärmning, spinn-bankoppling, eller spinn-korrelation. Se kurslittera-
turen för beskrivningar av dessa mekanismer.



4. a)Mätning i spektrumet ger att överg̊angen mellan vibrationsgrundtillst̊anden
(0 → 0) sker vid 4203 Å ⇒ E = hν = hc/λ = hc/4203 · 10−10 = 4,7× 10−19 J.
(= 2,95 eV, vilket lämpligen jämförs med energiniv̊adiagrammet för kontroll!).

b) Emissionsspektra ger vanligen vibrationsstrukturen i det lägre liggande elek-
trontillst̊andet m.h.a. överg̊angarna 0 → X (se c) nedan), men eftersom spek-
trumet även inneh̊aller överg̊angar fr̊an exciterade vibrationstillst̊and i det övre
elektrontillst̊andet till vibrationsgrundtillst̊andet i det lägre elektrontillst̊andet
(toppar i serien X → 0), kan spektrumet användas för att bestämma b̊ada
elektroniska tillst̊andens vibrationsstruktur.

Energiskillnaden mellan topparna 0 → 0 och 1 → 0 motsvarar den första
vibrationsöverg̊angen i det övre elektrontillst̊andet, och nollpunktsenergin är
hälften av en vibrationsöverg̊ang, och efter mätning i spektrumet f̊as

E0 =
E1→0 −E0→0

2
=

1

2

(

hc

4177× 10−10
−

hc

4205× 10−10

)

= 1,6× 10−21 J

(OBS att ∆E = hc
λ1

− hc
λ0

6= hc
∆λ

, vilket är ett vanligt misstag!)

c) Topparna som visar överg̊angar fr̊an det övre elektroniska tillst̊andets vibra-
tionsgrundtillst̊and till exciterade vibrationstillst̊and i det nedre elektroniska
tillst̊andet, allts̊a toppar i serien 0 → X , används för att bestämma vibra-
tionsstrukturen i det nedre tillst̊andet, p̊a samma sätt som ovan.

[Figurerna är hämtade Ur Niefer et al., J. Phys. B 16, 3767 (1983).]

5. Enligt Boltzmannfördelningen ges förh̊allandet mellan andelen molekyler i
tillst̊anden N1 och N0 av (OBS att gi = 2 ∀ i för den degenererade böjningen!)

N1

N0
=
g1e

−E1/kT

g0e−E0/kT
=
g1
g0
e−(E1−E0)/kT =

g1
g0
e−hcν̃/kT

men eftersom N1 ≪ N0 för IR-överg̊angar vid rumstemperatur är N1/N0 ≈
N1/Ntot, och relationen ovan ger de sökta andelarna. För de tre fallen f̊ar vi

667 cm−1 :
N1

Ntot
≈
g1
g0
e−hcν̃/kT =

2

2
e−hc667×100/kT = e−4,80·10−5

×ν̃ = 0,041 = 4,1%

1388 cm−1 :
N1

Ntot
≈
g1
g0
e−hcν̃/kT = e−4,80·10−5

×138800 = 1,27× 10−3 = 0,13%

2349 cm−1 :
N1

Ntot

≈
g1
g0
e−hcν̃/kT = e−4,80·10−5×234900 = 1,26× 10−5 = 0, 0013%

Alternativ kan q =
∑

gie
−εi/kT beräknas för varje vibrationsmod (endast ett

f̊atal termer krävs i varje serie), och använd sedan pi = e−εi/kT/q.

6. I provet finns bara kol och syre, med jonisationsenergier 284 resp. 543 eV
(P.H. T5.3), s̊a den vänstra toppen kring 540 eV härrör fr̊an jonisation av
syreatomer. Att b̊ada topparna är dubletter beror p̊a att de kemiska skiften
för b̊ade C och O är lite olika i CO och CO2. Att de b̊ada bidragen till
dubletten hos syre-toppen är ungefär lika stora innebär att det är ungefär lika
mycket syre av b̊ada slagen i provet. Detta talar för att det är dubbelt s̊a
mycket kolmonoxid som koldioxid i provet.


