ΠΕΡΙΣΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΣΩΝ ΜΟΡΙΩΝ
Η ΑΠΟΨΗ ΣΗ ΚΛΑΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗ ΚΒΑΝΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Μια μικρή εισαγωγή
Η ολικι ενζργεια ενόσ μορίου είναι το άκροιςμα :
1.Τθσ ενζργειασ εξ αιτίασ θλεκτρομαγνθτικών αλλθλεπιδράςεων Εθ/μ μεταξφ των
θλεκτρονίων-θλεκτρονίων των πρωτονίων- πρωτονίων και των θλεκτρονίων- πρωτονίων
ενόσ μορίου.
2.Τθσ κινθτικισ ενζργειασ εξ αιτίασ μεταφορικισ κίνθςθσ Κμετ του κζντρου μάηασ του
μορίου.
3.Τθσ κινθτικισ ενζργειασ εξ αιτίασ τθσ περιςτροφικισ κίνθςθσ Κπερ γφρω από το κζντρου
μάηασ του μορίου.
4.Τθσ ενζργειασ εξ αιτίασ τθσ ταλάντωςθσ των ατόμων ωσ προσ το κζντρου μάηασ του
μορίου Εταλ .

Εολ = Εθ/μ + Κμε τ+ Κπερ +Εταλ
Είναι γνωςτό ότι θ Κμετ = 3/2 k Σ για κάκε μόριο και είναι ανεξάρτθτθ από τθν εςωτερικι
δομι του. Για τθν Εθ/μ και τθν Εταλ κα τισ αναπτφξω ςε επόμενθ ανάρτθςθ.
Ασ δοφμε όμωσ τθν κινθτικι ενζργεια εξ αιτίασ τθσ περιςτροφικισ κίνθςθσ Κπερ γφρω από
το κζντρου μάηασ του μορίου.
Ένα διατομικό μόριο ΑΒ (π.χ. CO) αποτελείται από άτομα με μάηεσ m1 και m2 ςτακερά
ςυνδεμζνα και περιςτρζφεται γφρω από άξονα που περνά από το κζντρο μάηασ του και
είναι κάκετοσ ςτον άξονα του μορίου (τον άξονα που ςυνδζει τα δυο άτομα).
Ερώτθμα 1. Ποιεσ είναι οι δυνατότθτεσ περιςτροφισ του μορίου που ςυνειςφζρουν
ενεργειακά (βακμοί ελευκερίασ ςτθν περιςτροφικι κίνθςθ) ?
Απάντθςθ Τα διατομικά μόρια ζχουν μόνο δυο δυνατότθτεσ περιςτροφισ (δυο βακμοφσ
ελευκερίασ). Μια γφρω από τον άξονα Z και μια γφρω από τον άξονα ψ.
Αυτζσ οι περιςτροφζσ μποροφν να ςυνειςφζρουν ςτθν ενζργεια του μορίου.
Η περιςτροφι ςτον άξονα χ δεν προςφζρει ενεργειακά, διότι θ μάηα του μορίου είναι
ςυγκεντρωμζνθ πάνω ςτον χ οι γεωμετρικζσ διαςτάςεισ των ατόμων αμελθτζεσ άρα και θ
ροπι αδράνειασ του μθδενικι.
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Ερώτθμα 2 .Πόςθ είναι θ κινθτικι ενζργεια εξ αιτίασ τθσ περιςτροφισ του μορίου
ςφμφωνα με τθν κλαςικι μθχανικι ςε ςυνάρτθςθ με τθν ςτροφορμι και τθν ροπι
αδράνειασ του μορίου ?.
Απάντθςθ

Η κινθτικι ενζργεια εξ αιτίασ τθσ περιςτροφισ του μορίου Κπερ= 1/2
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Παρατθροφμε ότι ςφμφωνα με τθν κλαςικι μθχανικι θ

Κπερ μπορεί να πάρει

οποιαδιποτε τιμι αφοφ θ ςτροφορμι μπορεί να πάρει οποιαδιποτε τιμι.
Ερώτθμα 3. Να υπολογιςτεί θ κινθτικι ενζργεια εξ αιτίασ τθσ περιςτροφισ του μορίου
ςφμφωνα με τθν κβαντικι μθχανικι. Τι ςυμπζραςμα προκφπτει ?
Απάντθςθ Είναι γνωςτό ότι τα μόρια (όπωσ και τα άτομα) δίνουν γραμμικά φάςματα.
Έτςι ςφμφωνα με τθν κβαντικι μθχανικι θ ςτροφορμι παίρνει μόνο
οριςμζνεσ επιτρεπτζσ τιμζσ δθλαδι είναι κβαντιςμζνθ.
Οι τιμζσ τθσ είναι ακζραιο πολλαπλάςιο του h/2π= ħ.
όπου j = 0, 1, 2, 3,…

Η ςχζςθ που δίνει τθν ςτροφορμι είναι :

και ονομάηεται κβαντικόσ αρικμόσ περιςτροφισ και ħ=h/2π (h μπαρ)
O τφποσ τθσ κινθτικισ ενζργειασ

Κπερ= L2 / 2

μπορεί να γίνει :

με j = 0, 1, 2, 3,…
Συμπζραςμα
α. Η κινθτικι ενζργεια τθσ περιςτροφισ του μορίου είναι κβαντιςμζνθ.
β. Εξαρτάται από τθν ροπι αδράνειασ του μορίου ωσ προσ άξονα περιςτροφισ του.
Ερώτθμα 4. Να γίνει το ενεργειακό διάγραμμα του μορίου που δείχνει τισ επιτρεπτζσ τιμζσ
τθσ κινθτικισ ενζργειασ εξ αιτίασ τθσ περιςτροφισ του μορίου Κπερ .
Απάντθςθ :

H εξίςωςθ κινθτικισ ενζργειασ περιςτροφισ του μορίου
δίνει τισ παρακάτω τιμζσ για
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Ερώτθμα 5. Να υπολογιςτεί θ απόςταςθ μεταξφ δυο διαδοχικϊν ενεργειακϊν ςτακμϊν.
Ποια είναι θ φυςικι ερμθνεία τθσ ?
Απάντθςθ.
Η απόςταςθ μεταξφ δυο διαδοχικϊν ενεργειακϊν ςτακμϊν δίνεται από τθν ςχζςθ :

ΔΚπερ = Κπ j - Κπ (j-1) 

το
ο κβαντικόσ αρικμόσ που περιγράφει τθν κατάςταςθ τθσ υψθλότερθσ ενζργειασ.
Η απόςταςθ αυτι
μασ δίνει τθν ενζργεια του φωτονίου που απορροφάται
από το μόριο κατά τθν μετάβαςθ από τθν ενεργειακι ςτάκμθ (j -1) ςτθν ςτάκμθ (j).
Επίςθσ μασ δίνει τθν ενζργεια του φωτονίου που εκπζμπεται από το μόριο
κατά τθν μετάβαςθ από τθν ενεργειακι ςτάκμθ (j) ςτθν ςτάκμθ (j-1).
Ερώτθμα 6. Υπολογίςτε τθν ςυχνότθτα του φωτονίου που απορροφάται θ εκλφεται κατά
τθν μετάβαςθ από τθν ενεργειακι ςτάκμθ ( j -1 ) ςτθν ςτάκμθ (j ) θ αντίςτροφα.
Σε ποιεσ γνωςτζσ ςυχνότθτεσ αντιςτοιχοφν ?
Απάντθςθ. Υπολογίςαμε ότι απόςταςθ μεταξφ δυο διαδοχικϊν ενεργειακϊν ςτακμϊν
δίνεται από τθν ςχζςθ :
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Οι κεωρθτικζσ αυτζσ προβλζψεισ ςυμφωνοφν απόλυτα με τισ πειραματικζσ μετριςεισ
που παίρνουμε από το φάςμα απορρόφθςθσ θ εκπομπισ του μορίου.
Οι μετριςεισ των φαςματικϊν γραμμϊν ζδειξαν ότι οι ςυχνότθτεσ των φωτονίων
αντιςτοιχοφν ςε ςυχνότθτεσ μικροκυμάτων (περίπου 1011 Ηz).

Πειραματικόσ υπολογιςμόσ τθσ ροπισ αδρανείασ του μορίου ( ΙCm )
και τθσ απόςταςθσ των ατόμων (r) του μορίου.
Πειραματικά υπολογίςαμε από το φάςμα απορρόφθςθσ τθν
για το μόριο του CO.
Nα υπολογιςτεί θ ροπι αδράνειασ του μορίου Ιcm και θ απόςταςθ των ατόμων C και Ο.
Γνωςτά: h,mc,mo.
Απάντθςθ Βρικαμε ότι θ



αν αντικαταςτιςω ζχω
.

Σε προθγοφμενθ ανάρτθςθ (Η EΛΑΧΙΣΗ ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ
ΚΕΝΣΡΟΤ ΜΑΖΑ) είχα υπολογίςει το κζντρο μάηασ και τθν ροπι αδράνειασ όμοιου
ςυςτιματοσ που είναι :

Για το μόριο του CO

Δογραματηάκθσ Γιάννθσ

