
Příklady pro cvičení z chemické struktury číslo 10

1 [1] Střed větve Q Ramanova spektra molekuly CO má odpovídající vlnovou délku 579.2 nm, vlnová délka
světla použitého laseru byla 514.5 nm. Jaký je fundamentální vibrační vlnočet molekuly CO?

2 [2] Určete délku vazby molekuly 14N2, když v rotačním Ramanově spektru má po sobě jdoucí čáry
s vlnočty 29677.3 a 29669.3 cm−1.

3 [2] Dvě po sobě jdoucí čáry v Ramanově rotačním spektru C33S2 mají rozdíl vlnočtů ∆ν̃ = 0.424 cm−1.
Vypočítejte vzdálenost mezi atomy C a S.

4 [3] Pro molekuly HCN, acetylenu, dichlormethanu a SF6 rozhodněte, mají-li čistě rotační (mikrovlnné),
vibrační (IČ), Ramanovo rotační a Ramanovo vibrační spektrum.

5 [1] Molekula AB2 má v IČ spektru dva silné pásy, v Ramanově spektru jeden silný, a jinak má jen slabé.
Je lineární nebo lomená?

6 [3] U molekul s velkým momentem setrvačnosti se nemusí podařit dostatečně rozlišit rotační strukturu
IČ nebo Ramanova spektra, ale rozdíl vlnočtů maxim obou větví přesto může být měřitelný. Určete
délku vazby v molekule 202Hg127I2, jestliže vzdálenost maxim O a S větví v jejím Ramanově spektru při
teplotě t = 292 ◦C je ∆ν̃ = 11.4 cm−1.

7 [1] Ion NO+2 má právě jeden aktivní vibrační mód v Ramanově spektru s frekvencí 1400 cm
−1 a právě

dva aktivní vibrační módy s frekvencemi 540 a 2360 cm−1 v IČ spektru. Je to lineární nebo lomená
molekula?

8 [3] Vypočítejte Franckův-Condonův faktor S0′,0 pro přechod 0′ ← 0 v rámci harmonické aproximace za
předpokladu, že vibrační frekvence odpovídající oběma stavům jsou stejné a rovnovážné vzdálenosti jsou
R a R′.

9 [1] Vysvětlete, proč intenzita přechodu 2← 0 při fotoionizaci molekuly H2 je vyšší než intenzita přechodu
0← 0, když rovnovážná vzdálenost R(H2) = 0.74 Å a R(H+2 ) = 1.06 Å.

10 [2] Dokažte, že elektrický dipólový přechod π∗
← π v molekule HCHO není z důvodů symetrie zakázaný,

ale přechod π∗
← n(b2) je zakázaný.

11 [2] Absorpční spektrum O2 má zřetelnou vibrační strukturu, která přechází při ν̃1 = 56876 cm−1 do
kontinua. Odpovídající elektronově exitovaný stav O2 disociuje na jeden atom O v základní a druhý
v excitovaném stavu. Excitační energie druhého atomu odpovídá ν̃2 = 15875 cm−1. Jaká je disociační
energie základního stavu O2?

12 [1] Při ozařování vzorku Rb zářením s vlnovou délkou 58.43 nm došlo k fotoemisi elektronů s rychlostí
2.45× 106ms−1. Vypočítejte ionizační energii atomu Rb.

13 [2] Kolik pásů bude mít UPS molekuly F2, když jako zdroj bude použita He II výbojka, která produkuje
záření s vlnovou délkou 30.86 nm a orbitální energie jsou −708.8,−708.8,−45.8,−36.1, . . .eV?

14 [2] Kolik čar nalezneme v úplném fotoelektronovém spektru Ne? Pro každou elektronovou konfiguraci
vzniklou odebráním jednoho elektronu ze základní elektronové konfigurace Ne spočítejte počet termů za
předpokladu LS-vazby a sečtěte je.

15 [3] Elektronová konfigurace základního stavu molekuly CO je 1σ22σ23σ24σ21π45σ2, kde 4σ2 a 1π4 mají
vazebný, zatímco 5σ2 nevazebný charakter. Ukažte, že to je v souladu s vibrační strukturou UPS spektra.
Vibrační struktura signálu při 14 eV má vzdálenosti přibližně 2200 cm−1, při 16.5 eV 1550 cm−1 a při
19.7 eV pak 1700 cm−1.

16 [1] Nakreslete 1s XPS atomů síry iontu O3SSSO
2−
3 .



17 [2] Určete strukturu halogenovaného methanu podle jeho MS.
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18 [3] V MS CCl4 mají sdružené izotopické linie s m/z 119 a 121 intenzity 36 a 12. Vypočítejte zastoupení
izotopů 35Cl a 37Cl, když ostatní izotopy chloru mají zanedbatelně malé zastoupení.

Orientační tabulka hmotností a zastoupení některých izotopů

prvek izotop p× 100% izotop p× 100%

C 12 98.9 13 1.1
N 14 99.6 15 0.4
O 16 99.8 18 0.2
F 19 100.0
Cl 35 75.5 37 24.5
Br 79 50.5 81 49.5

Výsledky, odpovědi, řešení a návody
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1
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−
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λ2
≈ 2170 cm−1
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√
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πcmN∆ν̃
≈ 1.10 Å
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2πmc∆ν̃
≈ 1.55 Å

4 HCN : 1, 1, 1, 1, acetylen : 0, 1, 1, 1, dichlormethan : 1, 1, 1, 1, SF6 : 0, 1, 0, 1

5 lineární
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≈ 2.53 Å

7 lineární
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S0′,0 = e−(R−R′)2/(4α2), kde α ≡
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)
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9 Je to důsledek Franckova-Condonova principu.

10 Nalezneme symetrie jednotlivých molekulových orbitalů a složek dipólového momentu a sestrojíme
odpovídající (direktní) součiny. V tomto (nedegenerovaném) případě jsou dovoleny ty přechody, jejichž
součiny jsou a1.
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11 E = hc(ν̃1 − ν̃2)

12 I = hc/λ−mv2/2 ≈ 4.16 eV

13 4 pásy

14 4

15 Pás kolem 14 eV má málo výraznou vibrační strukturu, to nasvědčuje nevazebnému charakteru přís-
lušného MO, ale důležitá je především vibrační frekvence, které je nejvyšší a odpovídá vibrační frekvenci
CO. Druhé dva signály mají frekvence nižší, což odpovídá oslabení vazby a vazebnému charakteru
příslušných MO.

16 Dva signály s poměrem intenzit 2 : 1.

17 bromtrifluormethan

18 Linie odpovídají iontům C35Cl237Cl+ a C37Cl235Cl+. Poměr intenzit těchto linií je roven poměru
pravděpodobností výskytu odpovídajících iontů. Nechť pravděpodobnost výskytu 35Cl je p, pak s pou-
žitím binomického rozdělení získáme
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