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1 Bakgrund

Många molekyler har en i stora drag fix tredimensionell form, men atomer-
na vibrerar kring sina jämviktslägen. Sm̊a rörelser kring jämviktslägena kan
brytas ner i egensvängningar, eller normalmoder. Denna datorövning hand-
lar om numerisk bestämning av normalmoder och deras frekvenser. Analy-
sen är klassisk, d.v.s. kvantmekaniska effekter försummas, men ger änd̊a en
halvkvantitativ först̊aelse av egensvängningarna.

2 Teori

2.1 Frihetsgrader

För att beskriva en N -atomig molekyl krävs 3N koordinater — man säger
att antalet frihetsgrader är 3N . Sex av frihetsgraderna motsvarar transla-
tioner eller rotationer av hela molekylen som en stel kropp, och p̊averkar
inte molekylens form. De resterande 3N − 6 frihetsgraderna motsvarar in-
re rörelser eller vibrationer. Ett undantag är linjära molekyler, eftersom
rotationer kring molekylaxeln inte p̊averkar en s̊adan molekyl. Rotationsfri-
hetsgraderna är därför bara tv̊a, vilket ger 3N − 5 vibrationsfrihetsgrader.

För en molekyl som i jämvikt är plan, kan man fr̊aga sig om vibrationer
sker i molekylplanet, eller om atomerna ocks̊a rör sig ut ur detta plan. I
planet har molekylen totalt 2N frihetsgrader. Tre av dessa motsvarar stel-
kroppsrörelser, medan de övriga 2N − 3 är vibrationsfrihetsgrader. För en
plan men icke-linjär molekyl återst̊ar därmed (3N − 6)− (2N − 3) = N − 3
frihetsgrader svarande mot vibrationer som inte sker i molekylplanet. Hos
en icke-linjär tre-atomig molekyl, som exempelvis vatten, sker därför alla
rena vibrationer i molekylplanet.

2.2 Normalmoder

Betrakta en molekyl best̊aende avN atomer med massornami (i = 1, . . . , N).
L̊at ri(t) och Ri beteckna läget vid tiden t respektive jämviktsläget för den
i:te atomen.

Molekylens totala energi E är summan av den kinetiska energin T och
den potentiella energin V . Den kinetiska energin ges av

T =
1

2

N
∑

i=1

miṙ
2
i =

1

2

N
∑

i=1

miu̇
2
i (1)
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där prickarna betyder tidsderivata och ui(t) = ri(t) − Ri är i:te atomens
avvikelse fr̊an sitt jämviktsläge.

Den potentiella energin V kan approximeras genom att Taylor-utveckla
kring jämviktsläget och försumma alla termer av ordning tre och högre, vil-
ket är rimligt för sm̊a avvikelser ui(t). Vidare saknas linjära termer eftersom
V har ett minimum i jämviktsläget. Den konstanta termen kan ocks̊a antas
vara noll. Kvar är d̊a enbart de kvadratiska termerna.

För att kunna uttrycka den kvadratiska approximationen av V p̊a ett
enkelt sätt är det lämpligt att samla lägesvektorerna ri = (xi, yi, zi) i en enda
3N -dimensionell vektor r̃ = (x1, y1, z1, . . . , xN , yN , zN ). Bilda p̊a samma sätt
vektorer ũ och R̃ inneh̊allande alla ui respektive Ri. Potentialen kan d̊a
skrivas

V =
1

2

3N
∑

µ=1

3N
∑

ν=1

∂2V (R̃)

∂r̃µ∂r̃ν
ũµũν =

1

2
ũT

Bũ (2)

där B är 3N × 3N -matrisen med elementen

Bµν =
∂2V (R̃)

∂r̃µ∂r̃ν
(3)

Vidare kan den kinetiska energin skrivas

T =
1

2
˙̃uT

M ˙̃u (4)

därM är den diagonala 3N×3N -matrisen med diagonalelementenm1,m1,m1,
. . . ,mN ,mN ,mN .

Denna massmatris M kan elimineras genom koordinatbytet ṽ = M1/2ũ,
där M1/2 är diagonalmatrisen med

√
m1, . . . ,

√
mN p̊a diagonalen. Uttryckt

i ṽ är

E = T + V =
1

2
˙̃vT ˙̃v+

1

2
ṽT

Cṽ Cµν =
1

√

m̃µm̃ν
Bµν (5)

Matrisen C är reell och symmetrisk, och kan därför diagonaliseras genom en
ortogonal transformation ṽ = Oq̃. Potentialen V kan därför skrivas

V =
1

2
q̃T

O
T
COq̃ =

1

2
q̃T

Dq̃ (6)

där D = OTCO är en diagonalmatris. Dess diagonalelement m̊aste vara icke-
negativa eftersom vi har utvecklat V har kring ett minimum, och kan därmed
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skrivas ω2
µ. Den kinetiska energins form ändras inte vid koordinatbytet ṽ →

q̃, eftersom ˙̃vT ˙̃v = ˙̃qOTO ˙̃q = ˙̃qT ˙̃q (om vi däremot hade arbetat i ũ och
diagonaliserat B, s̊a hade T ändrat form).

Den totala energin f̊ar därmed den enkla formen

E =
1

2

3N
∑

µ=1

( ˙̃q2µ + ω2
µq̃

2
µ) (7)

där varje term beror p̊a ett enda q̃µ och har samma form som för en harmo-
nisk oscillator, med massan 1 och vinkelfrekvensen ωµ. Systemets rörelse-
ekvationer blir därför1

¨̃qµ + ω2
µq̃µ = 0 µ = 1, . . . , 3N (8)

Här är viktigt att skilja p̊a om vinkelfrekvensen ωµ är noll eller inte. För
ωµ 6= 0 ges den allmänna lösningen till ekv. 8 av

q̃µ(t) = Aµ cos(ωµt+ δµ) (9)

där Aµ och δµ är konstanter som bestäms av initialvillkoren. En rörelse där
ett q̃µ oscillerar enligt ekv. 9 (med Aµ 6= 0) medan övriga q̃ν är noll kallas
för en normalmod.

En normalmod motsvarar allts̊a en svängningsrörelse i en av de 3N ko-
ordinaterna q̃µ. I ṽ-rummet motsvarar detta svängningar längs en linje vars
riktning ṽ(µ) satisfierar ekvationen

Cṽ(µ) = ω2
µṽ

(µ) (10)

Motsvarande riktning ũ(µ) i det ursprungliga ũ-rummet ges av ṽ(µ) = M1/2ũ(µ),

dvs. ũ(µ) har komponenterna ũ
(µ)
ν = ṽ

(µ)
ν /

√
mν .

För ωµ = 0 varierar lösningen q̃µ(t) till ekv. 8 linjärt med t, i stället för att
oscillera. I en s̊adan riktning ũ(µ) kan molekylen röra sig utan att p̊averkas
av n̊agon återställande kraft, eftersom Cṽ(µ) = 0 och därmed Bũ(µ) = 0.
En lösning med ωµ = 0 motsvarar därför en stelkroppsrörelse (potentialen
antas vara s̊adan att jämviktsformen är stabil).

Notera att analysen ovan är baserad p̊a en Taylor-utveckling och förutsätter
att avvikelsen ũ fr̊an jämviktstillst̊andet R̃ är liten. För en stelkroppsrörelse
är detta krav uppfyllt bara över begränsat tidsintervall.

1Detta följer av vad som visats p̊a föreläsningarna. Härledningen kan förenklas genom

att använda Lagranges formulering av mekaniken, som behandlas under nästa termin.
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2.3 Potentialen V

För att kunna utföra den ovan beskrivna normalmodsanalysen, och t.ex. f̊a
ut vibrationsfrekvenserna, krävs kännedom om potentialen V . I uppgifterna
nedan studeras olika vattenvarianter. För att ange formen p̊a dessa tre-
atomiga molekyler krävs tre parametrar (antalet vibrationsfrihetsgrader är
3N −6 = 3), t.ex. längderna p̊a de tv̊a kovalenta bindningarna samt vinkeln
mellan dessa bindningar. V̊ara beräkningar bygger p̊a en enkel potential med
en term för var och en av dessa frihetsgrader.

2.3.1 Bindningslängd

Betrakta tv̊a kovalent bundna atomer i och j. Potentialen ska vara minimal
d̊a avst̊andet a = |ri − rj | är lika med jämviktsavst̊andet a0 = |Ri − Rj |
(som antas känt). En enkel potential med denna egenskap är

Va(a) =
ka
2

(a− a0)
2 (11)

där ka är en konstant. För att finna motsvarande bidrag till matrisen B i
ekv. 2 behöver vi studera Va som funktion av de tv̊a atomernas kartesiska
koordinater. För sm̊a avvikelser ui och uj fr̊an jämviktslägena Ri och Rj är

Va =
ka
2

[(ui − uj) · ê]2 + {termer av högre ordning i ui,uj} (12)

där den konstanta enhetsvektorn ê = (Ri − Rj)/a0 anger riktningen fr̊an
atom j till atom i i jämvikt. Fr̊an denna ekvation kan bidraget fr̊an Va till
matrisen B i ekv. 2 läsas av direkt, utan derivering.

Övning 1: Visa ekv. 12.

Övning 2: Visa att

∂2Va

∂x2i
= kae

2
x och

∂2Va

∂xi∂zj
= −kaexez (13)

där ex och ez är komponenter av vektorn ê.

2.3.2 Bindningsvinkel

Betrakta en atom j som är kovalent bunden till tv̊a andra atomer, i och
k. L̊at θ vara vinkeln mellan bindningarna ji och jk, med jämviktsvärdet
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θ0 (som antas känt). Antag för enkelhets skull att b̊ada bindningarna har
samma jämviktslängd a0. Sätt

Vθ(θ) =
kθa

2
0

2
(θ − θ0)

2 (14)

där faktorn a20 skjutits in för att konstanten kθ ska f̊a samma dimension som
ka i ekv. 11.

För att uppskatta Vθ för givna avvikelser ui, uj och uk är det lämpligt att
translatera hela molekylen s̊a att mittatomen j hamnar i sitt jämviktsläge
(vilket inte p̊averkar θ). För atomerna i och k blir d̊a avvikelserna fr̊an
jämviktslägena ui − uj respektive uk − uj .

Den förändring av θ som förskjutningen ui − uj av atom i leder till kan
till ledande ordning erh̊allas genom att projicera ui−uj p̊a en linje ortogonal
mot Ri −Rj . Riktningen p̊a denna linje är

êi =
1

a0 sin θ0
[cos θ0(Ri −Rj)− (Rk −Rj)] (15)

där tecknet valts s̊a att θ växer i riktningen êi. Förskjutningen av atom k,
uk −uj , projiceras p̊a motsvarande sätt p̊a en linje ortogonal mot Rk −Rj ,
med riktningen

êk =
1

a0 sin θ0
[cos θ0(Rk −Rj)− (Ri −Rj)] (16)

Totalt erh̊alls

a0(θ − θ0) ≈ (ui − uj) · êi + (uk − uj) · êk (17)

och

Vθ ≈
kθ
2
[(ui − uj) · êi + (uk − uj) · êk]2 (18)

Bidraget till matrisen B (ekv. 2) kan läsas av p̊a samma sätt som för Va.

Övning 3: Rita en figur som illustrerar ekv. 17. Verifiera att êi är en
enhetsvektor ortogonal mot Ri −Rj .

2.4 Kraftkonstanterna ka och kθ

Potentialerna Va och Vθ inneh̊aller kraftkonstanterna ka och kθ som är olika
för olika bindningstyper. Typiska värden fr̊an anpassningar till experimen-
tella data är ka ∼ 300–800N/m och kθ ∼ 40–100N/m.
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Övning 4: Betrakta en tv̊a-atomig molekyl i en dimension med massorna
m1 och m2 och den potentiella energin V = ka(|x1 − x2| − a0)

2/2. Antag
att x1 = u1 och x2 = a0 + u2, där u1 och u2 är sm̊a. Visa att q = u2 − u1
satisfierar q̈ + ω2q = 0, där ω2 = k/µ och µ = m1m2/(m1 + m2) är den
reducerade massan. Vad blir ω om atomerna är väte respektive klor och
ka = 500 N/m? Ange även v̊agtalet ν̃ = (ω/2π)/c.

Typiska vinkelfrekvenser för molekylvibrationer ligger i intervallet ω ∼
1 · 1014–5 · 1014 rad/s. För att excitera dessa moder krävs energier ~ω ∼
1 · 10−20–5 · 10−20 J. Vid rumstemperatur är den termiska energin kT ≈
4.1 · 10−21 J, vilket innebär att vibrationsmoderna bara i liten utsträckning
är exciterade. Vibrationer kan däremot induceras och studeras med infrarött
ljus. Energiintervallet ovan motsvarar v̊aglängdsintervallet λ = c/(ω/2π) ∼
3–20µm, vilket är i det infraröda omr̊adet.

2.5 Sammanfattning

Den beskrivna normalmodsanalysen kan i korthet sammanfattas p̊a följande
sätt:

1. Givet potentialen V , konstruera matrisen B (ekv. 2).

2. Givet matrisen B och atomernas massor, beräkna matrisen C (ekv. 5).

3. Lös egenvärdesproblemet Cṽ(µ) = ω2
µṽ

(µ) (µ = 1, . . . , 3N).

4. Beräkna ũ(µ) (ũ
(µ)
ν = ṽ

(µ)
ν /

√
m̃ν , ν = 1, . . . , 3N).

3 Uppgifter

Du kommer att erh̊alla programmet MolVibApp.java, med klasserna Poten-
tial, WaterPotential och WaterModes. Programmet utför den ovan beskrivna
normalmodsanalysen för en vattenmolekyl, H2O. För diagonaliseringen av
matrisen C används det fritt tillgängliga linjär algebra-paketet Jama [1]. För
att kompilera och köra programmet skriver du

javac -cp Jama-1.0.2.jar:. MolVibApp.java

java -cp Jama-1.0.2.jar:. MolVibApp

Atommassor och kraftkonstanter anges inne i MolVibApp.java (i u re-
spektive N/m). Resultaten av beräkningarna, d.v.s. förskjutningsvektorerna
ũ(µ) och vinkelfrekvenserna ωµ, skrivs ut p̊a skärmen.
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(a)

(b)

(c)

Figur 1: Normalmoder för en vattenmolekyl. V̊agtalen är (a) ν̃1 =
3657 cm−1, (b) ν̃2 = 1595 cm−1 och (c) ν̃3 = 3756 cm−1 [2,3].

För enkelhets skull utförs beräkningarna i tv̊a dimensioner. För en vat-
tenmolekyl är detta tillräckligt eftersom alla vibrationer sker i molekylpla-
net.

1) Grafik. Det är instruktivt att rita upp normalmoderna (se figur 1).
I WaterModes finns en ofullbordad rutin för detta, som enbart markerar
atomernas jämviktslägen. Börja med att färdigställa denna rutin.

2) Parameterinmatning. Ändra sedan programmet s̊a att man kan styra
beräkningarna antingen direkt fr̊an det fönster där normalmoderna visas,
eller via en dialogruta. Man ska kunna mata in nya värden p̊a kraftkonstant-
erna och atommassorna, och f̊a ut motsvarande normalmoder. Inmatningen
kan lösas p̊a olika sätt. En variant är att nya värden knappas in i rutor, en
annan är att använda skjutreglage.

3) Uppskattning av ka och kθ. Potentialen best̊ar av tre termer. De
tv̊a bindningslängdstermerna har p.g.a. symmetri samma kraftkonstant ka.
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Molekyl ν̃1 (cm−1) ν̃2 (cm−1) ν̃3 (cm−1)

H2
18O 3650 1588 3748

HD16O 2724 1403 3707
D2

16O 2669 1178 2787

Tabell 1: Vibrationsv̊agtal för tre vattenvarianter [3].

Bindingsvinkeltermen inneh̊aller en kraftkonstant kθ. Det finns därmed tv̊a
okända parametrar, ka och kθ.

Antalet vibrationsfrihetsgrader är 3N − 6 = 3. Figur 1 visar de tre nor-
malmoderna och deras v̊agtal ν̃ = (ω/2π)/c.

Försök finna värden p̊a ka och kθ s̊adana att alla tre normalmoderna f̊ar
rimliga v̊agtal.

4) Massberoende. Tabell 1 visar vibrationsv̊agtalen ν̃1, ν̃2 och ν̃3 för
tre varianter av vatten. I det första fallet är vanligt syre, 16O, utbytt mot
isotopen 18O. I de tv̊a andra varianterna är en respektive tv̊a väteatomer
ersatta med deuterium, D (eller 2H). Beräkna vibrationsv̊agtalen i dessa tre
fall (med ka och kθ som i uppgift 3) och jämför med tabell 1.

Redovisning

Skriv en individuell rapport och lämna in senast angiven deadline. Rappor-
ten ska inneh̊alla en beskrivning av hur de fyra uppgifterna i avsnitt 3 lösts,
och även lösningar till de fyra övningarna i avsnitt 2.
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