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1 Introduktion

Föreliggande laboration syftar till att studera vibrationsrörelser hos molekyler
och att numeriskt beräkna normalmoder och deras frekvenser för specialfallet
vattenmolekyl. Först görs en klassisk normalmodsanalys, som försummar kvant-
mekaniska effekter. Därefter formuleras rimliga potentialer inneh̊allande okända
konstanter, som bestäms genom anpassning till tabellvärden med hjälp av ett
Java-program. Slutligen används dessa värden för att beräkna v̊agtalen för vib-
rationsmoderna hos n̊agra vattenvarianter.

2 Teori

2.1 Frihetsgrader

Betrakta en av N atomer best̊aende molekyl i rummet. För att i ett koordinat-
system beskriva denna molekyl, fordras för varje atom tre stycken koordinater
och därmed inalles 3N koordinater för hela molekylen. Man säger härvid att mo-
lekylen har 3N frihetsgrader. För en icke-lineär molekyl svarar sex stycken av
dessa mot rotation eller translation, tre frihetsgrader för varje sort, av molekylen
som en stelkropp. Det återst̊ar s̊aledes 3N − 6 frihetsgrader för inre rörelse, det
vill säga för vibrationer, och antalet vibrationsfrihetsgrader är allst̊a lika med
3N − 6. För en lineär molekyl däremot, finns endast tv̊a stycken rotationsfri-
hetsgrader för molekylen som en stelkropp, och antalet vibrationsfrihetsgrader
blir härvid istället 3N − 5.

Antag nu att molekylen i jämvikt är plan. I detta plan är antalet frihetsgrader
2N . P̊a samma sätt som ovan svarar tre av dessa mot stelkroppsrörelser, medan
de återst̊aende 2N − 3 är vibrationsfrihetsgrader. Om molekylen dessutom är
icke-lineär, återst̊ar s̊aledes (3N −6)− (2N −3) = N −3 vibrationsfrihetsgrader
som inte sker i molekylplanet. För en tre-atomig, icke-lineär molekyl blir detta
antal noll, och alla rena vibrationer sker s̊aledes i molekylplanet. Ett exempel
p̊a en s̊adan molekyl är vatten, H2O.

2.2 Normalmoder

Betrakta allmänt en molekyl best̊aende av N atomer med respektive massa
mi, i = 1, ..., N . L̊at för den i:te atomen ri(t) beteckna dess läge vid tiden t,
Ri dess jämviktsläge och ui(t) = ri(t)−Ri dess avvikelse fr̊an sitt jämviktsläge
vid tiden t.

L̊at vidare E vara molekylens totala energi, T dess kinetiska energi och V
dess potentiella energi. D̊a gäller att E = T + V . Den kinetiska energin är
summan av de kinetiska energierna hos molekylens atomer och ges s̊aledes av

T =
1

2

N∑
i=1

miṙ
2
i =

1

2

N∑
i=1

miu̇
2
i , (1)

där “ ˙ “ här och framöver betecknar tidsderivata.
För att kunna komma vidare och ge ett uttryck för den potentiella energin V

utan vidare kännedom om dess explicitia beroende p̊a lägeskoordinaterna, görs
en andra ordningens Taylorutveckling av V kring jämviktsläget, vilket ger en
adekvat beskrivning för sm̊a avvikelser ui. Eftersom V m̊aste ha ett minimum
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i jämviktsläget, har V ocks̊a en stationär punkt i jämviktsläget, vilket innebär
att de lineära termerna, svarande mot första ordningens derivator, försvinner
i nyssnämnda Taylorutveckling. Naturligtvis kan den konstanta termen antas
vara noll och d̊a återst̊ar endast den kvadratiska formen i Taylorutvecklingen.

Uttrycket för denna underlättas genom att samla lägesvektorerna
ri = (xi, yi, zi) i en 3N -dimensionell vektor. Fördenskull införs vektorn r̃ =
(x1, y1, z1, ..., xN , yN , zN ). Av samma anledning och p̊a liknande manér bildas s̊a
för jämviktslägena Ri = (Xi, Yi, Zi) vektorn R̃ = (X1, X2, X3, ..., XN , YN , ZN )
och för avvikelserna ui = (xi −Xi, yi − Yi, zi − Zi) vektorn ũ = (x1 −X1, y1 −
Y1, z1−Z1, ..., xN −XN , yN −YN , zN −ZN ). Om r̃τ betecknar komponenten p̊a
index τ i r̃ och om ũτ p̊a samma sätt betecknar komponenten p̊a index τ i ũ,
kan potentialen nu skrivas (d̊a r̃ och ũ vid behov tolkas som kolonnmatriser)

V =
1

2

3N∑
µ=1

3N∑
ν=1

∂2V (R̃)

∂r̃µ∂r̃ν
=

1

2
ũTBũ, (2)

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

Bµν =
∂2V (R̃)

∂r̃µ∂r̃ν
. (3)

Utg̊aende fr̊an ekvation 1 kan nu den kinetiska energin T istället uttryckas som

T =
1

2
˙̃uTM ˙̃u, (4)

där M är den diagonala 3Nx3N -matrisen med diagonalelementen m1,m1,m1,
...,mN ,mN ,mN . Via koordinatbytet ṽ = M1/2ũ, där M1/2 är 3N × 3N dia-
gonalmatrisen med diagonalelementen

√
m1,
√
m1,
√
m1, ...,

√
mN ,

√
mN ,

√
mN ,

kan den totala energin med hjälp av ekvation 2 och ekvation 4 skrivas

E = T + V =
1

2
˙̃vT ˙̃v +

1

2
ṽTCṽ, (5)

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

Cµν =
1

√
mµmν

Bµν . (6)

Emedan matrisen C är reell och symmetrisk, följer av spektralsatsen att den
kan diagonaliseras genom ett basbyte via ṽ = Oq̃, där O är en ortogonalmatris.
D̊a kan potentialen skrivas

V =
1

2
q̃TOTCOq̃ =

1

2
q̃TDq̃, (7)

där D = OTCO är en diagonalmatris. Den kinetiska energin kan istället skrivas

T =
1

2
˙̃vT ˙̃v =

1

2
˙̃qTOTO ˙̃q =

1

2
˙̃qT ˙̃q. (8)

Eftersom V har Taylorutvecklats kring ett minimum är motsvarande kvadratiska
form positivt definit. Diagonalelementen i D m̊aste därför vara icke-negativa, och
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kan därmed skrivas ω2
µ. Av ekvation 5, 7 och 8 följer d̊a att den totala energin

ges av

E =
1

2

3N∑
µ=1

(
˙̃q2µ + ω2

µq̃
2
µ

)
. (9)

I summan i ekvation 9 beror varje term
(

˙̃q2µ + ω2
µq̃

2
µ

)
endast p̊a ett q̃µ. Vidare

har termen samma form som uttrycket för den totala energin hos en harmonisk
oscillator med massan 1 massenhet och vinkelfrekvensen ωµ (q̃2µ svarar mot
termen för den kinetiska energin och ω2

µq̃µ svarar mot termen för den potentiella
energin). Det följer s̊aledes att systemets rörelseekvationer ges av

¨̃qµ + ω2
µq̃µ = 0, för µ = 1, 2, ..., 3N (10)

För ωµ 6= 0, har ekvation 10 den karakteristiska ekvationen

r2 + ω2
µ = 0,

med lösningarna
r = iωµ ∨ r = −iωµ,

vilket resulterar i den allmänna lösningen

q̃µ(t) = Aµ cos (ωµt+ δµ) , (11)

där Aµ och δµ är konstanter som bestäms av initialvillkoren. En rörelse hos
systemet där det för n̊agot ν gäller att q̃ν oscillerar enligt ekvation 11 med
Aµ 6= 0 samtidigt som qµ = 0 för µ 6= ν, svarar mot en svängningsrörelse
längs en av de 3N -koordinataxlarna i ṽ-rummet och kallas för en normalmod.
L̊ater man ṽ(µ) beteckna en vektor parallell med denna koordinataxel, är ṽ(µ)

en egenvektor till matrisen C med egenvärdet ω2
µ och uppfyller allts̊a ekvationen

Cṽ(µ) = ω2
µṽ

(µ). (12)

I ũ-rummet svarar detta mot en riktning ũ(µ) säg, som enligt det tidigare basby-

tet ges av ũ(µ) = M−1/2ṽ och som allts̊a har komponenterna ũ
(µ)
ν = ṽ

(µ)
ν /
√
mν .

Om istället ωµ = 0, har ekvation 10 lösningen

q̃µ = A′µt+ δ′µ, (13)

där A′µ och δ′µ är konstanter. Härvid växer istället q̃µ lineärt med tiden längs

n̊agon riktning parallell med vektorn ṽ(µ′) i ṽ-rummet. I likhet med ekvation 12
satisfierar denna vektor ekvationen

Cṽ(µ′) = 0. (14)

Härvid gäller först̊as även för den i ũ-rummet motsvarande vektorn ũ(µ′), att
Bũ(µ′) = 0, vilket innebär att den återställande kraften vid rörelse i riktning-
en parallell med ũ(µ′) är noll. Rörelse i denna riktning motsvarar därför stel-
kroppsrörelse. Det bör nämnas att det för Taylorutvecklingen ursprungliga an-
tagandet om att avvikelsen ũ fr̊an jämviktsläget R̃ är liten, endast är giltigt
under ett begränsat tidsintervall vid dessa stelkroppsrörelser, eftersom avvikel-
sen stadigt ökar med tiden.
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2.3 Potentialen V

I den allmänna normalmodsanalysen i avsnitt 2.2 gjordes inga antaganden om
potentialens explicitia beroende p̊a lägeskoordinaterna. För att kunna bestämma
normalmoderna och bland annat tillhörande vibrationsfrekvenser för en viss
molekyl, m̊aste ett s̊adant beroende specificeras genom att definiera en poten-
tial. I det föreliggande avsnittet inskränkes analysen till normalmoderna för
tre-atomiga molekyler, vilket fordrar tre stycken parametrar (3 · 3 − 6 = 3, jfr
avsnitt 2.1). Dessa parametrar väljes nedan till längderna p̊a de tv̊a kovalenta
bindingarna samt vinkeln mellan dessa bindningar.

2.3.1 Bindningslängd

Betrakta s̊aledes tv̊a kovalent bundna atomer, säg i och j. Potentialen V skall
vara minimal d̊a avst̊andet dem emellan, a := |ri − rj |, är lika med det givna
jämviktsavst̊andet a0 := |Ri −Rj |. Det existerar m̊anga potentialer med denna
egenskap, men ett enkelt exempel är den nedan angivna:

Va(a) =
ka
2

(a− a0)2, (15)

där ka är en kraftkonstant som anger bindningens styrka. För normalmodsana-
lysen fordras nu att bidraget till matrisen B bestäms i termer av de kartesiska
koordinaterna för atomerna i och j. Detta göres enklast genom att Taylorut-
veckla potentialen i ekvation 15 för sm̊a avvikelser ui och uj fr̊an jämviktslägena
Ri och Rj . L̊at för det första t = |ui − uj |, u = (ui − uj)/|ui − uj | och l̊at
R = Ri −Rj . D̊a är tu = ui − uj , a = |tu + R| och a0 = |R|. För sm̊a ui och
sm̊a uj är även tu litet. Betrakta därför

Va(t) =
ka
2

(|tu + R| − |R|)2 , (16)

och Taylorutveckla till andra ordningen kring t = 0. Utveckling av uttrycket i
ekvation 16 ger

Va(t) =
ka
2

[
|tu + R|2 − 2|tu + R||R|+ |R|2

]
. (17)

Inför nu beteckningen (·|·) för skalärprodukt, samt hjälpfunktionen.

f(t) = |tu + R| =
√

(tu + R|t+ u + R) =
√
t2|u|2 + 2t(u|R) + |R|2. (18)

Enligt beräkningen i ekvation 18 följer d̊a, att

Va(t) =
ka
2

[
t2|u|2 + 2t(u|R) + 2|R|2 − 2f(t)|R|

]
, (19)
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och problemet är återfört p̊a att Taylorutveckla f(t) kring t = 0 till andra
ordningen. Derivering ger, att

f(0) = |R|;

f ′(t) =
t|u|2 + (u|R)

f(t)
;

f ′(0) =
(u|R)

|R|
;

f ′′(t) =
|u|2f(t)−

(
t|u|2 + (u|R)

)
f ′(t)

f2(t)
;

f ′′(0) =
|u|2|R|2 − (u|R)2

|R|3
. (20)

Det följer att

f(t) = |R|+ t
(u|R)

|R|
+
t2

2

|u|2|R|2 − (u|R)2

|R|3
+O(t3), (21)

vilket insatt i ekvation 19 ger

Va(t) =
ka
2

[
t2

(u|R)2

|R|2

]
+O(t3) =

ka
2

[(tu|R/|R|)]2 +O(t3). (22)

Med beteckningen ê = R/|R| = (Ri − Rj)/a0 kan ekvation 22 (n̊agot mer
oprecist) skrivas

Va =
ka
2

[(ui − uj) · ê]
2

+ {termer av högre ordning i ui,uj}, (23)

vilket utgör Övning 1.

Med hjälp av ekvation 23 kan man sedan raskt lösa
Övning 2:
Visa, att

∂2Va
∂x2i

= kae
2
x och

∂2Va
∂xi∂zj

= −kaexez, (24)

där ex och ez är komponenter av vektorn ê.
Lösning: Sätt s̊aledes ui = (xi −Xi, yi − Yi, zi − Zi),
uj = (xj −Xj , yj − Yj , zj − Zj) och ê = (ex, ey, ez). Om högre ordningens ter-
mer försummas, ger å ena sidan ekvation 23, att

Va =
ka
2

[xiex −Xiex + (0, yi − Yi, zi − Zi) · ê− uj · ê]
2
,

varav
∂Va
∂xi

= kaex [xiex −Xiex + (0, yi − Yi, zi − Zi) · ê− uj · ê] ,

varav
∂2Va
∂x2i

= kae
2
x, (25)
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som önskat. Å andra sidan ger ekvation 23 d̊a högre ordningens termer försummas,
att

Va =
ka
2

[xiex −Xiex + (0, yi − Yi, zi − Zi) · ê −

(xj −Xj , yj − Yj , 0) · ê− zjez + Zjez]
2
,

varav

∂Va
∂zj

=− kaez [xiex −Xiex + (0, yi − Yi, zi − Zi) · ê−

(xj −Xj , yj − Yj , 0) · ê− zjez + Zjez] ,

varav
∂2Va
∂xi∂zj

= −kaexez, (26)

som önskat.

2.3.2 Bindningsvinkel

Betrakta nu en atom j säg som är kovalent bunden till tv̊a andra atomer, i
respektive k säg.L̊at θ vara vinkel mellan de b̊ada bindningarna ji och jk och
antag att θ vid jämvikt har det givna jämviktsvärdet θ0. Antag vidare för en-
kelhets skull att b̊ada bindingarna har samma jämviktslängd a0. Sätt nu

Vθ(θ) =
kθa

2
0

2
(θ − θ0)2, (27)

där kθ är en konstant som genom införandet av faktorn a20 i uttrycket ovan, har
samma dimension som konstanten ka och som ocks̊a är en kraftkonstant.

För uppskattningen av Vθ vid givna avvikelser ui, uj respektive uk fr̊an
atomernas respektive jämviktsläge, förfar men lämpligen genom att translatera
hela molekylen s̊a att atom j hamnar i sitt jämviktsläge. Därvid bevaras vinkeln
θ och för atomerna i och k blir istället avvikelserna fr̊an jämviktslägena ui−uj
respektive uk − uj .

Den förändringen i θ som avvikelsen ui−uj ger upphov till, kan approxima-
tivt och till åtminstone andra ordningen erh̊allas genom att projicera vektorn
ui−uj p̊a en linje l1 ortogonal mot vektorn Ri−Rj och utnyttja litenvinkelap-
proximationen tanx ≈ x, x litet, för längden av denna projektion. Riktningen
för l1 väljes parallell med enhetsvektorn êi given av

êi =
1

a0 sin θ0
[cos θ0(Ri −Rj)− (Rk −Rj)] , (28)

där tecknet valts s̊a att θ växer i riktningen êi (att êi är en mot Ri − Rj

ortogonal enhetsvektor visas i övning 3 nedan). Analogt projiceras avvikelsen
uk − uj p̊a en linje l2 ortogonal mot Rk −Rj och parallell med enhetsvektorn
êk given av

êi =
1

a0 sin θ0
[cos θ0(Rk −Rj)− (Ri −Rj)] . (29)

Betrakta nu figur 1 nedan som åsk̊adliggör den ovan beskrivna situationen.
Figur 1 visar projektionerna av ui − uj respektive uk − uj p̊a l1 respektive
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Figur 1: Visuellt troliggörande av ekvation 30

l2. Litenvinkelapproximationen tanx ≈ x för sm̊a x ger a0θ1 ≈ (ui − uj) · êi
respektive a0θ2 ≈ (uk − uj) · êk. Eftersom θ − θ0 = θ1 + θ2 följer ekvation 30
nedan:

a0(θ − θ0) ≈ (ui − uj) · êi + (uk − uj) · êk. (30)

Av ekvation 30 och ekvation 27 följer sedan

Vθ ≈
kθ
2

[(ui − uj) · êi + (uk − uj) · êk]
2
. (31)

Härav kan potentialens bidrag till matrisen B avläsas p̊a samma sätt som i
övning 2. Resonemanget avslutas genom att visa det som tidigare hävdats om
vektorerna êi och êk.

Övning 3: Verifiera att êi är en enhetsvektor ortogonal mot Ri −Rj .
Lösning: Betrakta molekylen i ett plan, sätt R−Rj = (X,Z) och Rk −Rj =
(X ′, Z ′). Eftersom den sistnämnda vektorn erh̊allits som en rotation av den
förstnämnda vektorn med vinkeln −θ0, f̊as med hjälp av den vanliga rotations-
matrisen d̊a vi tolkar (X,Y ) respektive (X ′, Z ′) som kolonnvektorer, att(

X ′

Z ′

)
=

(
cos θ0 − sin θ0
sin θ0 cos θ0

)(
X
Z

)
. (32)
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Beräkning av skalärprodukten ger nu

êi · (Ri −Rj) =
1

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

=
1

a0 sin θ0

[
cos θ0 |Ri −Rj |2 − (Rk −Rj |Ri −Rj)

]
=

=
1

a0 sin θ0

[
cos θ0 |Ri −Rj |2 −

(X Z)

(
cos θ0 sin θ0
− sin θ0 cos θ0

)(
X
Z

)]
=

=
1

a0 sin θ0

[
cos θ0 |Ri −Rj|2 −

(
X2 cos θ0 +XZ sin θ0−

XZ sin θ0 + Z2 cos θ0
)]

=

=
1

a0 sin θ0

[
cos θ0(X2 + Z2)− cos θ0(X2 + Z2)

]
=

= 0. (33)

Det har ovan visats att (Ri −Rj) · (Rk −Rj) = cos θ0(X2 +Z2). Vidare gäller
att a20 = |Ri −Rj |2 = |Rk −Rj |2 = (X2 + Z2). S̊aledes f̊as

êi · êi =
1

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

1

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

=
1

a20 sin2 θ0

(
cos2 θ0|Ri −Rj |2 − 2 cos θ0(Ri −Rj) · (Rk −Rj)+

|Rk −Rj |2
)

=

=
1

a20 sin2 θ20

(
cos2 θ0a

2
0 − 2 cos2 θ0a

2
0 + a20)

)
=

1

a20 sin2 θ0
a20
(
1− cos2 θ0

)
=

= 1. (34)

P̊a liknande sätt kan man visa att êk är en enhetsvektor ortogonal mot Rk−Rj .

2.4 Kraftkonstanterna ka och kθ

I uttrycken för potentialerna i avsnitt 2.3 infördes tv̊a kraftkonstanter, ka och
kθ, vars värden är olika för olika molekyler och bindingstyper. Typiska värden
som erh̊allits vid anpassningar till experimentella data är emellertid ka ∼ 300−
800 N/m och kθ ∼ 40 − 100 N/m. Speciellt kan man betrakta en molekyl av
typen i övning 4 nedan.

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 = ka/µ och µ = m1m2/(m1 + m2) är den reducerade masan. Vad blir
ω om atomerna är väte respektive klor och ka = 500N/m? Ange även v̊agtalet
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ν̃ = (ω/2π)/c.
Lösning: Enligt Newtons tredje lag är kraften som verkar p̊a massan m1 re-
spektive kraften som verkar p̊a massan m2 till beloppet lika stora men motrik-
tade. L̊at kraftens belopp vara F och antag kraften är parallell med ẍ2. Enligt
Newtons andra lag gäller d̊a för det aktuella systemet rörelseekvationerna{

m1ẍ1 = −F
m2ẍ2 = F

(35)

Genom att förlänga med m1 respektive m2 f̊as{
m1m2ẍ1 = −m2F
m1m2ẍ2 = m1F,

varav
m1m2 (ẍ2 − ẍ1) = (m1 +m2)F. (36)

Det är klart att q̈ = ü2 − ü1 = ẍ2 − ẍ1 och ekvation 36 ger d̊a att

F =
m1m2

m1 +m2
q̈ = µq̈. (37)

Vidare gäller att

F = −dV
dq
. (38)

Omskrivning av V ger

V =
ka
2

(|x1 − x2| − a0)
2

=
ka
2

(
|q + a0|2 − 2a0

)2
=
ka
2

(
(q + a0)2 − 2a0|q + a0| − a0

)
,

varav

dV

dq
=
ka
2

(2(q + a0)− 2a0sgn(q + a0))

= ka(q + a0)− kaa0sgn(q + a0) =

= ka(q + a0)− kaa0sgn(x2 − x1) =

= ka(q + a0)− kaa0 =

= kaq. (39)

Kombineras ekvationerna 37, 38 och 39, f̊as

µq̈ + kaq = 0,

varav
q̈ + ω2q = 0, (40)

där ω2 = ka/µ. Ponera nu att atomerna är klor och väte och att ka = 500 N/m.
Atommassorna ges av mH = 1, 01 u respektive mCl = 34, 5 u [1]. Den reducerade
massan blir

µ =
1, 01 · 34, 5

1, 01 + 34, 5
u ≈ 0, 981 u ≈ 1, 66 · 10−27 · 0, 981 kg.
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Detta ger

ω =

√
ka
µ
≈
√

500

1, 66 · 0, 981 · 10−27
rad/s ≈ 5, 54 · 1014 rad/s

och

ν̃ = (ω/2π)/c ≈

√
500

1,66·0,981·10−27

2πc
m−1 ≈ 2940 cm−1.

3 Utförande

Den i avsnitt 2.2 beskrivna normalmodsanalysen tillsammans med potentialerna
i avsnitt 2.3 realiserades för vattenmolekyler i ett Java-program best̊aende av
fyra klasser: Potential, WaterPotential, WaterModes, samt MolVibApp, där den
sistnämnda klassen innehöll main-metoden och där lineär algebra-paketet Jama
användes för diagonaliseringen av matrisen C. Beräkningarna utfördes för enkel-
hetsskull i tv̊a dimensioner, vilket enligt avsnitt 2.1 är tillräckligt eftersom alla
vibrationer sker i molekylplanet. De tv̊a förstnämnda klasserna var p̊a förhand
givna och färdigställda medan tv̊a sistnämnda klasserna var p̊abörjade, och
färdigställdes enligt nedanst̊aende uppgifter. Programmet användes sedan för
att uppskatta ka och kθ och därefter för att utifr̊an dessa värden beräkna vib-
rationsv̊agtalen för vattenvarianterna H18

2 O, HD16O och D16
2 O.

3.1 Grafik

I klassen WaterModes, som ärvde av Canvas och ritades upp i den JFrame
som skapades i MolVibApp, fanns en p̊a förhand definierad paint-metod för att
markera atomernas positioner för respektive normalmod. Denna paint-metod
utökades och färdigställdes till att även rita ut egenvektorerna för svängingarna
(hämtade fr̊an WaterPotential) som pilar utg̊aende fr̊an varje atom i respektive
normalmod.

3.2 Parameterinmatning

För att inhämta värden p̊a atommassorna samt kraftkonstanterna ka och kθ,
skapades i klassen MolVibApp motsvarande JSliders och tillhörande lyssnar-
metod. Dessa JSliders ritades upp i samma JFrame som den Canvas p̊a vilken
normalmoderna ritades var placerad. Enheterna p̊a dessa JSliders valdes till d
u (deci atommassenheter) för atommasorna, da N/m (deka N/m) för kraftkon-
stanten ka samt N/m för kraftkonstanten kθ, för att kunna mata in värden över
lämplig intervall.

3.3 Uppskattning av ka och kθ

Den i avsnitt 2.3 definierade potentialen innehöll de okända kraftkonstanterna
ka respektive kθ. Dessa uppskattades genom att för H2O med vätemassorna
1, 0 u och syreatomens massa 16, 0 u justera värdena p̊a ka och kθ tills dess
att de beräknade v̊agtalen överensstämde s̊a väl som möjligt (för den givna
precisionen) med litteraturvärdena, presenterade i figur 2 nedan. V̊agtalet för
den tredje normalmoden i figur 2 visade sig vara mycket okänslig för värdet p̊a
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Figur 2: Normalmoderna för vatten enligt skärmdump av den i MolVibApp
uppritade JFrame. V̊agtalen är (räknat uppifr̊an och ner) ν̃1 = 3756 cm−1,
ν̃2 = 3657 cm−1 och ν̃3 = 1595 cm−1 [2,3]

ka. Det gick därför snabbt att hitta ett rimligt värde p̊a kθ genom att välja
detta s̊a att vibrationsv̊agtalet ν̃3 blev rimligt.

3.4 Massberoende

Utg̊aende fr̊an de i uppgift 3 uppskattade värdena p̊a ka och kθ, beräknades
vibrationsv̊agtalen för vattenvarianterna H18

2 O, HD16O och D16
2 O. Dessa värden

jämfördes med tabellvärden i tabell 1.

Molekyl ν̃1 (cm−1) ν̃1 (cm−1) ν̃1 (cm−1)

H18
2 O 3748 3650 1588

HD16O 3707 2724 1403
D16

2 O 2787 2669 1178

Tabell 1: Vibrationsv̊agtal för tre vattenvarianter (med index svarande mot fi-
gur 2) [3].
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4 Resultat

4.1 Uppskattning av ka och kθ

De uppskattade värden p̊a kraftkonstanterna presenteras i tabell 2 nedan.

ka 760 N/m
kθ 70 N/m

Tabell 2: Uppskattade värden p̊a ka och kθ.

4.2 Massberoende

De uppskattade vibrationsv̊agtalen presenteras i tabell 3 nedan.

Molekyl ν̃1 (cm−1) ν̃1 (cm−1) ν̃1 (cm−1)

H18
2 O 3712 3665 1591

HD16O 3702 2693 1396
D16

2 O 2729 2658 1163

Tabell 3: Uppskattade vibrationsv̊agtal för tre vattenvarianter (med index sva-
rande mot figur 2).
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5 Diskussion

För det första kan det konstateras att de uppskattade värdena p̊a kraftkon-
stanterna i tabell 2 ligger inom de typiska gränserna ka ∼ 300 − 800 N/m
och kθ ∼ 40 − 100 N/m som angavs i avsnitt 2.4. Vidare tyder en jämförelse
av de uppskattade värdena i tabell 3 med tabellvärdena i tabell 1 p̊a god
överensstämmelse. Sammantaget tyder detta p̊a att modellen är rimlig och att
programmet är korrekt konstruerat.

Detta m̊a kanske tyckas vara anmärkningsvärt eftersom normalmodsanaly-
sen inte tar hänsyn till kvantmekaniska effekter och eftersom potentialerna i av-
snitt 2.3 till synes inte härletts explicit fr̊an kraftverkan mellan atomerna. Utan
att g̊a vidare in p̊a varför, tycks den förstnämnda förenklingen inte vara n̊agot
problem, åtminstone inte för vatten. Vad potentialen beträffar däremot, kan man
ge en enkel motivering till varför dess utseende (jfr avsnitt 2.3.1 och avsnitt 2.3.2)
är rimligt. För en godtycklig glatt potential för bindningslängd respektive bind-
ningsvinkel kan man nämligen approximera denna med sin Taylorutveckling till
andra ordningen kring jämviktsavst̊andet respektive jämviktsvinkeln. Eftersom
potentialen antagits ha ett minimum i dessa jämviktstillst̊and, försvinner de li-
neära termerna s̊a att endast de kvadratiska termerna återst̊ar, vilket leder till
uttryck p̊a formen (15) respektive (27).

Värt att nämna i detta sammanhang är ocks̊a antagandet i avsnitt 2.3.2
om att de b̊ada bindningarna har samma jämviktslängd. För vatten är detta
antagande uppenbarligen rimligt, eftersom väteatomerna är lika h̊art bundnda
till syreatom. Huruvida antagandet är rimligt för molekyler som inte besitter
denna symmetriegenskap g̊ar naturligtvis inte att utläsa fr̊an resultaten i denna
laboration.

Sammanfattningsvid kan det allts̊a konstateras att den klassiska normal-
modsanalysen för en vattenmolekyl med en potential som beror kvadratiska
p̊a bindningslängderna mellan syreatomen och respektive väteatom och även
kvadratiskt p̊a vinkeln mellan dessa bindningar, framg̊angsrikt har kunnat användas
för att beräkna och beskriva vibrationsrörelserna hos molekylen.
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