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Tentamen TFYA35 Molekylfysik, TEN1, 28 oktober 2021.

Ädelgaser bildar van der Waals-molekyler vid l̊aga tem-
peraturer, dessa är dimerer som h̊alls samman av svaga
van der Waals-bindningar. Även om bindningen mellan
atomerna är svag, har dessa komplex m̊anga egenskaper
gemensamt med vanliga diatomära molekyler. Figuren visar
växelverkanspotentialen för diargon, Ar2, vid 77 K (efter kyl-
ning med flytande kväve), med vibrationstillst̊and angivna.

1. a) Ange degenerationen för de möjliga vibrations- och
rotationstillst̊anden hos Ar2. [2p]

b) Motivera förekomsten av nollpunktsenergi utg̊aende fr̊an
Heisenbergs osäkerhetsrelation. [2p]

2. a) Om vibrationsöverg̊angen ν0 : 0 → 1 i Ar2 är 25,5 cm−1, beräkna kraft-
konstanten. Hur m̊anga g̊anger större är motsvarande konstant i Cl2? [2p]

b) Potentialen i figuren ovan är en Morse-potential, vars energier kan skrivas

Eν = (ν +
1

2
)ω̃e − (ν +

1

2
)2ω̃eχe

Med ω̃e = 30,7 cm−1 och ω̃eχe = 2,6 cm−1, hur m̊anga vibrationstillst̊and är
möjliga i potentialen? Förklara svaret och visa hur du har räknat! [2p]

3. Figuren till höger visar ett elektroniskt absorptions-
spektrum för dimeren Ar2 vid 77 K.
a) Den svaga bindningen gör att spektrumet p̊a ett
avgörande sätt skiljer sig fr̊an utseendet hos kovalent
bundna dimerer, som t.ex. Cl2, förklara hur. [1p]

b) Visa med en figur vilka överg̊angar som motsvaras av
den mittersta gruppen av toppar (d.v.s. ν1 = 1). [1p]

c) Vad är den spektroskopiska termen (MΛ±

g/u) för Ar2 i grundtillst̊andet? [1p]

d) Skalär spinn-spinn-koppling i NMR kräver normalt kovalenta bindningar,
men kan observeras även mellan kärnor i van der Waals-molekyler. Just argon
är dock sällsynt olämpligt för NMR-studier, varför? [1p]

4. a) Beräkna dissociationsenergin för Ar2, jämför denna med dissociationsenergin
för Cl2 och förklara skillnaden. [2p]

b) Den lägsta elektroniska överg̊angen för atomärt Ar är 11,55 eV, och den
lägsta elektroniska överg̊angen för Ar2 är den i figuren i uppgift 3. Jämför
dessa och förklara skillnaden. [2p]

5. a) Beräkna populationerna för vibrationstillst̊anden i figuren högst upp till
höger, om ν = 5 är det högsta möjliga tillst̊andet. [3p]

b) Den lägsta elektroniska överg̊angen för dimeren Ar2 är den vars spektrum
visas i uppgift 3. Beräkna kvoten mellan populationerna i det lägsta exciterade
elektrontillst̊andet och det elektroniska grundtillst̊andet vid 77 K. [1p]

6. Potentialen för gasformigt Ar2 i ett exciterat rotations-
tillst̊and, med rotationskvanttal J = 30, visas i figuren.
a) Förklara skillnaderna i utseende mellan potentialerna i
figuren till höger och i figuren högst upp p̊a sidan. [2p]
b) Livstiden hos Ar2 i det metastabila tillst̊andet i figuren vari-
erar fr̊an 10−11 till 1010 s. Ange tv̊a rimliga typer av händelser
som kan leda till att Ar2 dissocierar fr̊an detta tillst̊and. [2p]



Lösningsförslag, Tentamen TFYA35 Molekylfysik, 28 oktober 2021.

1. a) En diatomär molekyl har en vibrationsmod (sträckning), som inte är de-
genererad (eller den har degenerationen 1). Rotationstillst̊anden har degener-
ationen 2J + 1, för rotationskvanttalet J = 0, 1, 2, ...

b) En helt fri partikel har kontinuerliga energier (och för denna behövs ingen
kvantmekanisk beskrivning) s̊a antag att partikeln är lokaliserad p̊a n̊agot vis.
Om partikeln är i vila (p = 0), s̊a är ∆p = 0, men det kräver att ∆x → ∞ om
Heisenbergs osäkerhetsrelation skall vara uppfylld. Detta är inte förenligt med
antagandet att partikeln är lokaliserad, och om ∆x är ändlig m̊aste ∆p 6= 0,
och p kan d̊a inte vara noll. D̊a är följaktligen ocks̊a Ek > 0, s̊a att partikeln
har viss rörelseenergi - nollpunktsenergin!

2. a) Kraftkonstanten k f̊as ur ω =
√

k/µ. Med ω = 2πν = 2πcν̃ blir k =

µ(2πcν̃)2. Med massan för en argonatom mAr = 39,95 u, blir

k =
39,95 · 39,95

39,95 + 39,95
1,66 · 10−27

(

2π · 3,00 · 108 · 100 · 25,5
)2

= 0,76 N/m

Ur P.H. Tab. 5.7 f̊as vibrationsenergin för Cl2 till 69,39 meV. Via ν = 69,39 ·
10−3 ·1,602 ·10−19/h och k = µ(2πν)2 f̊as k = 326 N/m, vilket är ca 430 g̊anger
större än kraftkonstanten för Ar2.

b) Uttrycket för vibrationstillst̊andens energier

Eν = (ν +
1

2
) · 30,7− (ν +

1

2
)2 · 2,6 [cm−1]

ger energier enligt tabellen. I tabellen är E6 < E5, vilket inte
är rimligt, s̊a med de angivna parametrarna är E5 det högsta
möjliga tillst̊andet, vilket ger totalt sex vibrationstillst̊and
fr̊an E0 till E5.

ν Eν (cm−1)
7 84,0
6 89,7
5 90,2
4 85,5
3 75,6
2 60,5
1 40,2
0 14,7

3. a) Ett elektroniskt absorptionsspektrum har normalt bara vibrationsstruktur
fr̊an det övre elektroniska tillst̊andet (ν1), eftersom excitation normalt sker
fr̊an det elektroniska grundtillst̊andets vibrationsgrundtillst̊and (ν0 = 0).

Om bindningen är svag, s̊a är vibrationspotentialen
grund, och avst̊andet mellan vibrationsniv̊aerna litet,
och vibrationstillst̊and över grundtillst̊andet blir d̊a
populerade, s̊a att elektronisk excitation sker även fr̊an
dessa. D̊a kommer vibrationsstruktur även fr̊an det elek-
troniska grundtillst̊andet synas i spektrumet.

b) Den mittersta gruppen av toppar (ν1 = 1) motsvarar
överg̊angar fr̊an olika vibrationstillst̊and i det elektro-
niska grundtillst̊andet, till det första exciterade vibra-
tionstillst̊andet i det elektroniska exciterade tillst̊andet,
n̊agra av dessa överg̊angar är inritade i figuren.

c) En Ar-atom i grundtillst̊andet har termen 1S0, tv̊a s̊adana har totala spinnet
Σ = S1+S2 = 0+0 = 0, och allts̊a multipliciteten M = 2·Σ+1 = 2· 0+1 = 1.
Rörelsemängdsmomentet Λ är noll för bidragen fr̊an atomära S-termer (helt
fyllda skal, i det här fallet), och det lägsta tillst̊andet är helt symmetriskt,
vilket ger 1Σ+

g .



d) För att vara ”lämplig” för NMR bör kärnan ha kärnspinn, men inte alltför
stort (d̊a det ger komplicerade spektra) utan helst spinn 1/2, för n̊agon iso-
top med n̊agorlunda naturlig förekomst (̊atminstone n̊agon procent), och stor
gyromagnetisk kvot.

Argon är ett av ytterst f̊a element vars samtliga naturligt förekommande iso-
toper har spinn noll (P.H. Tab 6.2), och kan d̊a inte studeras med NMR!

4. a) Dissociationsenergin är avst̊andet fr̊an vibrationsgrundtillst̊andet upp till
”dissociationsgränsen” (nollniv̊an i figuren överst till höger p̊a tentan), allts̊a
ca 75 cm−1. Motsvarande energi för Cl2 (P.H. Tab 5.7) är 2,48 eV = 20000
cm−1. Skillnaden speglar skillnaden i bindningsstyrka mellan van der Waals-
krafter och en kovalent bindning.

b) Den elektroniska överg̊angen sker vid v̊aglängden ca 1068 Å, det motsvarar
energin E = hc/λ = 11,62 eV, allts̊a i stort sett samma energi som för atomärt
argon. Detta är rimligt, d̊a den svaga van der Waals-bindningen p̊averkar
elektronstrukturen i atomerna väldigt lite, s̊a att atomerna i Ar2 är nästan
op̊averkade Ar-atomer.

5. a) Efter mätning i figuren och
omräkning av energierna s̊a att vi-
brationsgrundtillst̊andet har energin
ε0 = 0, och övriga tillst̊and räknas
positivt relativt grundtillst̊andet,
f̊as värden enligt tabellen, med
populationerna längst till höger.
Observera att T = 77 K.

ν Eν (cm−1) Eν (J) e−Eν/kT Pop. (%)
5 74 1.47E-21 0.250 8,6
4 70 1.39E-21 0.270 9,3
3 59 1.17E-21 0.331 11,4
2 45 8.95E-22 0.431 14,8
1 25 4.97E-22 0.626 21,5
0 0 0 1 34,4

b) Överg̊angen sker vid ca 1068 Å, eller 11,62 eV, vilket ger kvoten mellan
populationerna till

n1

n0
=

e−1,86·10−18/(1,38·10−23·77)

e−0
≈ 0

vilket är det förväntade resultatet för en elektronisk överg̊ang i en atom.

6. a) Vid höga rotationskvanttal kommer centrifugaleffekter att p̊averka bindnin-
gen, och den effektiva potentialen i figuren beror p̊a rotationskvanttalet, och
beskriver effekten av att bindningen sträcks längre och längre fr̊an jämviktsläget.
Denna effekt är större ju svagare bindningen är, och med den svaga bindningen
i Ar2 därför ganska stor. Jämförelse av dissociationsenergin visar att denna är
ca hälften s̊a stor i fallet J = 30 som för fallet utan rotation.

Not: Kopplingen mellan vibrations- och rotationsenergi skrivs vanligen:

E(ν, J) = (ν+
1

2
)ω̃e−(ν+

1

2
)2ω̃eχe+B̃eJ(J+1)−D̃e [J(J + 1)]2−α̃e(ν+

1

2
)J(J+1) [cm−1]

där ωe är vibrationsfrekvensen, χe anharmonicitetskonstanten, Be rotations-
konstanten, De den centrifugala distorsionskonstanten, och αe vibrations-rotations-
kopplingskonstanten (jfr med energierna för vibration och rotation!).

b) T.ex. tunnling, en kollision, eller absorption av en foton.


